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 Dňa 23. 6. 2010 sa na FA STU uskutočnila 1-dňo-
vá pracovná medzinárodná konferencia s témou 
DIGITÁLNA ARCHITEKTÚRA.  Aktívnymi  
účastníkmi  konferencie a prednášajúcimi boli 
pedagógovia a architekti z FA STU , VŠVU Bra-
tislava, FA VUT Brno (Ing. Arch. J. Kratochvíl) a 
FA ČVUT Praha (Ing. Arch. M. Florián, Ing. Arch. 
M. Růžička a študenti  M. Dzurilla, a M. Strigáč).  
Výstupom konferencie je predkladaný zborník. 
Predkladaná publikácia je druhou v rade, kde sa 
snažíme sprístupniť širšiemu okruhu záujemcov 
práce študentov FA STU Bratislava, venujúcich sa 
predmetu Digitálna architektúra. I keď sa nejed-
ná o veľký  predmet (č.  52130 v letnom semestri 
2009/2010), je vedený aj s pomocou doktorantov 
s témami  príbuznými so študentskými zadania-
mi. Máme tak praktickú možnosť overiť  si teore-
tické poznatky v malom merítku. 
 Prezentácia na seminári spolu s výstavou v časti 
vestibulu FA bola zorganizovaná v rámci granto-
vej úlohy z Fondu E. Belluša č. 28/2009 s názvom  
“Digitálna architektúra  FA STU 2010”.

úvodné
slovo
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Vladimír Šimkovič, Doc. Ing. arch., PhD., 
Fakulta architektúry STU, 
Nám. Slobody 19, 812 45 Bratislava
simkovic@fa.stuba.sk

digitálna  architektúra 
- správa o stave (2010)

(komentovaná recenzia knihy)
PICON, Antoine, 2010: Digital Culture in Architecture, 

Birkhäuser, Basel, 223 p. ISBN 978-3-0346-0259-4

   Digitálna architektúra síce nemá za sebou dlhé 
obdobie vývoja (asi posledných 20 rokov), na-
priek tomu je v búrlivom vývoji. Ťažko sa hod-
notia javy, od ktorých chýba historický odstup, 
napriek tomu sa sporadicky objavujú teoretické 
diela, ktoré vytvárajú medzník vo vývoji a diela, 
ktoré syntetizujú určité obdobie. Práve k druhé-
mu prípadu patrí nová kniha A. Picona, profesora 
na Harvard Graduate School of Design,  z edície 
renomovaného vydavateľstva Birkhäuser.  Kladie 
si za cieľ „mapovať hlavné body spojené s vývo-
jom digitálnej architektúry“ (str. 210) a ponúka 
nám tak jeden z mála celostných pohľadov na 
túto problematiku. 

   Autor delí prácu do štyroch základných kapitol, 
venujúcich sa postupne histórii, forme, tektonike 
a mestu:

 Ľudia, počítače a architektúra, v ktorej zhrnuje 
postupný vývoj v spoločnosti, technológiách a ar-
chitektúre zhruba od 50. tych rokov 20. storočia 
po postmodernizmus

 Experimenty vo forme a v performance, kde sa 
zaoberá hlavne inovatívnou geometriou, diagra-
mami, povrchmi, algoritmickou architektúrou, 
eleganciou a subjektivitou v architektúre

 Od tektoniky k ornamentu: smerom k inej ma-
terialite. Tu sa venuje súčasným technológiám 
a novým materiálom, kríze v mierke a tektoni-
ke, ornamentu ako staronovému výrazovému 
prostriedku.

 Digitálne rozšírené mesto, kde skúma urbánny 
kontext v digitálnom veku ako mesto jednotliv-
cov, ako rozšírenú urbánnu realitu, skladajúcu sa 
z udalostí, simulácií a scenárov.

 V texte odkazuje na veľa iných zhrnujúcich te-
oretických prác - ako filozofických a sociologic-
kých, tak aj architektonických, ako aj  konkrétne 
stavby a projekty.  

 Autor sa v zásade drží vytýčenej schémy, aj keď 
ho logika konkrétneho výkladu zavedie aj do sú-
vislostí, rozptýlených  v iných častiach práce. 

 Keďže aj v našich podmienkach existuje dosť 
zhrňujúcich prác, venujúcich sa tejto problema-
tike (napr. M. Uhrík), vyzdvihnime len niekoľko 

autorových obecných úvah o architektonickej for-
me, naznačujúcich aktuálny stav poznania. 

„Post-kritická“ fáza, hodnotovosť
 vývoja digitálnej architektúry, kde sa len „uspo-
kojujú zmysly a spĺňa sa program, diktovaný glo-
bálnym kapitalizmom“ (str.14),  ako keby žila vo 
večnej prítomnosti, zabúdajúc na spoločnú pa-
mäť, ako aj na vízie pre budúcnosť (detto + str. 
133). Predpokladá čas, kedy príde k znovuobjave-
niu „pamäti a utópie, týchto opustených architek-
tonických ideálov“ (detto). Naviac sa pociťuje ako 
bezhodnotová - „väčšina (tvorcov) si vybrala cestu 
„realizmu“ .. Rema Koolhaasa..s cynickým akcep-
tovaním sveta takého, aký je“ (str. 81). „Napriek 
odmietnutiu významu, digitálna architektúra si 
možno bude želať prehodnotenie svojich základov 
pre znovuvytvorenie koherentnej identity“ (str. 
108). Medzi obhájcov nových tendencií digitálnej 
architektúry zahrňuje G. Lynna, W. Mitchella, P. 
Eisenmana, F. Gehryho a medzi rezervovanejších 
K. Framptona alebo J. Pallasmaa (str. 8). 

„Sú veľkolepé projekty Herzoga & de Meurona ale-
bo Zahy Hadid skutočnými monumentami?“ pýta 
sa (str. 137). 

Digitálny životný štýl, digitálna subjektivita
 používajúci komunikačné technológie urče-
né pre jednotlivca (telefóny, prehrávače a pod.), 
zdôrazňujúci jeho individuálnu dimenziu  - „hl-
boko osobnú skúsenosť“ (str. 51). Vedie postupne 
ku kyber-sociabilite (str. 52) pomocou sociálnych 
sietí, kde sa vzťahy prevracajú - „viac virtuálne je 
viac reálne“ (detto). Vedomie subjektu sa chápe 
ako „intuitívne neoddeliteľné od svojho okolia, skôr 
v kontinuite s ním“ (str. 104). „Ľudská existencia 
sa odkrýva skôr v mnohorakých sprostredkova-
niach k svetu ako v striktných hraniciach jeho tela“ 
poznamenáva podľa filozofa Latoura. „Identita 
digitálnej doby sa javí ako priestorová, sprostred-
kovaná a rozdelená - všetko charakteristiky, ktoré 
ju robia ťažko jednoznačne rozlíšiteľnou od svoj-
ho kontextu“ (str. 106). „Pocit - častokrát vyjad-
rený povrchom - hrá podstatnú úlohu“ (str. 107). 
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Charakterizuje ju aj ako „priestorovo rozdelenú/
fragmentovanú nestabilnú identitu s rozšírenou 
pocitovosťou“ (str. 107), na ktorú sa digitálna ar-
chitektúra obracia. „Dôraz kladený na povrch, 
predpokladajúc, že nič viac nie je architektúrou 
len to, čo možno vidieť očami“ (str. 110)  vychá-
dza z tohoto pocitu. Chápanie architektúry ako 
predstavenia/performance „sa môže stať novým 
východiskom pre zmysel a funkciu“ (str. 112). 

Digitálny formalizmus ako tvorivý prístup
 Chápaný viac ako „skúmanie mechanizmov for-
movania“ (str. 63). Požiadavka chápania formy 
ako výsledku procesu formovania je príčinou, 
prečo sa digitálni architekti zaujímajú o vedecké 
poznanie,  napríklad teóriu dynamických systé-
mov alebo genetiku. Existencia postupného rastu 
ako súčasti auto-organizácie je vlastnosťou celej 
prírody (detto). Autor sa dotýka „nového statusu 
formy“, ktorá vzniká ako „druh matematického 
stroja, umožňujúceho priame deformácie alebo pa-
rametrické variácie, a je neoddeliteľná od silových 
polí, ktoré generovali jej geometrický pohyb“ (str. 
75). Súčasne upozorňuje na obmedzenia tvorivej 
slobody, ktorá kontrastuje s požiadavkou sledova-
nia logiky tekutého tvaru (str.76). 

  „Digitálny formalizmus je neoddeliteľný od am-
bície obracať sa na širšie otázky, aby sa vyjadrilo 
.... komplexné spojenie stability a nestability, kto-
ré charakterizujú súčasnú realitu“ píše na inom 
mieste (str. 78). „Digitálny formalizmus ako prí-
stup k multidimenzionálnej realite je blízky filozo-
fii kontinuity, multiplicity a komplexity, načrtnutej 
Gillesom Deleuze“ (str. 78).
 O vlastnom navrhovaní autor uvádza na rôz-
nych miestach veľa podnetných poznámok. „Sú-
časní digitálni tvorcovia sa snažia generovať svoje 
návrhy v súlade s touto novou realitou, s jej konti-
nuálnymi poľami a silami, ktoré generujú pohyb. 
Forma v tomto prístupe nie je determinovaná 
zvonku... ale tvarovaná často neviditeľnými poľami 
a silami, ktoré vytvárajú skutočný kontext projek-
tu“ (str. 80). „Forma už nie je nútená sa prezento-
vať ako hlboko jedinečná kompozícia, môže zostať 
množinou sekvencií, ktorá sa navzájom ovplyvňu-
je“ (str. 80). 

 Nové baroko versus digitálny minimalizmus
 Očarenie novými geometrickými zakrivený-
mi tvarmi viedlo od „blobov“ G. Lynna (str. 65) 
postupne k novým dynamickým formám, nie 
nepodobným barokovým konceptom „zamrz-
nutých tokov“ (str. 71), ba dokonca k paralelám 
s manierizmom (str. 72). Súčasne poukazuje i na 
ich hlavný rozdiel. Kým baroko je nasledovníkom 

renesančnej  Platónovej metafyziky, digitálna 
architektúra zostáva silno materialistická, digi-
tálne formalistická (str. 76) až do takej miery, že 
popiera akýkoľvek „význam“ mimo architektúru 
samotnú (str. 77). 

 Bloby samotné očividne ustupujú z pozornosti 
tvorcov, sám G. Lynn a venuje iným témam (str. 
89). Očarenie prvotnými bohatými krivkovými 
(barokovými) tvarmi pomaly vyprcháva a prav-
depodobne ho nahradí „digitálny minimalizmus“ 
(str. 93). 

 Predpokladá, že „protikladnosť medzi mini-
malistickými a barokovými charakteristikami sa 
prekoná dôsledným zosúladením jednoduchých 
a komplexných/zložitých  častí“ (str. 103).

Nová materialita/realita
 Na veľa miestach sa autor dotýka pocitu nové-
ho prežívania sveta v digitálnej ére, ktoré sa stáva 
predmetom zobrazenia v architektonickej tvorbe. 
„Deleuzov fluidný vesmír je v hlbokom súlade so sú-
časnými vedeckými a technologickými poznatkami 
ako sú dynamické systémy, bio a nanotechnológie.... 
poriadok neustále vzniká z chaosu, rovnováha je 
relatívna, dynamická a provizórna. Hmota nie je 
pasívna ako v Descartovskej fyzike, javí sa skôr ako 
súhrn vzťahov, ktoré prekračujú tradičné hranice 
ako napríklad rozdelenie medzi anorganickým a or-
ganickým. Deleuzov svet je stále v pohybe. ... Bioló-
gia a javy ako diferenciácia, postupná organizácia 
a rast poskytujú lepšie vodítka na pochopenie jeho 
podstaty a formy  ako mechanistické modernistické 
analógie“ (str. 79).

 Pôvodnú koncepciu, ktorú chápe ako „pozitivis-
tickú, je materialita určená jednoznačnou organi-
záciou fyzikálneho sveta, podľa zákonov, ktoré mu 
vládnu a určujú náš vzťah  k nemu ako ľuských by-
tostí. V tomto ponímaní je materialita objektívna, 
založená na prírode a len na nej“ (str. 143). Naproti 
tomu sa v novom ponímaní sobjekt a objekt ne-
chápu ako úplne oddelené entity, ale ako vzájomne 
prepojené póly cez rôzne medzistupne medzi vir-
tuálnym a fyzickým stavom. Materialitu pociťuje-
me prostredníctvom toho, čo s ňou môžeme robiť 
a ako ju pociťujeme. „Materiály a objekty sa nám 
javia cez filter kultúry a jazyka“ (str. 146). Autor 
cituje postreh M. Novaka o porovnaní vlastností 
digitálneho a tekutého stavu objektov (nestability 
formy), keď  „operácie spojované s myšlienkou teku-
tosti naznačujú, že parametrizácia vedie k variabi-
lite v rámci kontinua medzi vecou a jej proťajškom“ 
„Počítače nás ponárajú do fluidného, pozoruhodne 
premenlivého sveta“ (str. 152). Počítače externa-
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lizujú naše mentálne funkcie, rozširujú myslenie 
a vnímanie priestoru, „rozširujú sféru našich po-
citov“ (str. 154). Význam vlastnej viditeľnej formy 
ustupuje, do popredia sa dostáva emergentná (for-
motvorná, vynáracia, generujúca) vlastnosť reality 
(str. 157). Svet je podľa Whiteheada založený na 
procesoch, nie substanciách (str. 215). 

 Podľa autora je „reálne v mojom chápaní zname-
ná  viac  súbor základných princípov, ktoré pravde-
podobne organizujú realitu, teda princípy za okam-
žite vnímanými fenoménmi“ (str. 212). 

 Pod materiálnou kontinuitou reality sa chá-
pe vznik formy ako dôsledok vonkajších polí, síl 
a gradientov, bez ich dualizmu - presného rozhra-
nia medzi nimi (str. 213, 214).

Diagramy
 Autor prekvapivo dochádza k záveru, že použi-
tie diagramov tak, ako boli teoreticky prebádané, 
nenaplnilo predpoklady. Mali „zobrať do úvahy 
sily a polia, ktoré hrajú podstatnú úlohu pri vzni-
ku projektu pred akýmkoľvek tvarovaním. ... ako aj 
hlbší proces vedúci k vzniku architektonickej formy, 
tvoriacim prechod z virtuálnej reality k jej aktuali-
zácii“ (str. 81). Konštatuje však, že diagramy „len 
zriedka splnili očakávania...často boli redukované 
na štylizované kompozície... nie nepodobné „par-
tis“ - vyjadreniam funkčných a priestorových po-
žiadaviek, používaných už v tradícii Beaux-Arts... 
zostávajúcich na povrchu vecí...digitálna architek-
túra reprezentuje novú plochosť“ (str. 82).

Povrch ako architektúra, ornament
 Už od postmodernizmu sa „hĺbka nahrádza 
povrchom...ktorý je spojený s vizuálnymi a hma-
tovými vnemami spôsobujúcimi radosť alebo bo-
lesť“ (str. 84). Architekti prijímajú to, že vytvárajú 
len „obálky, podobné baleniu“ (str. 85), čo vytvára 
ústup od modernistických ambícií o ovplyvne-
nie sveta. Povrch tak „odstraňuje hranice medzi 
exteriérom a interiérom, budovou a pozemkom, 
objektom a subjektom“ (str. 92). Ale poukazuje aj 
na to, že „nová plochosť digitálnych návrhov často 
zostáva metaforická“ (str. 93). 

 Návrat ornamentu v novom ponímaní je hlavne 
o „pocite a dojme“ (str. 141). Nie je však symbo-
lizujúci lokálne významy, je abstraktný (str. 138). 
Rozširuje svoj význam do takej miery, že je „pod-
statnejší ako tradičná tektonika“ (str. 141). 

Od animácie k algoritmike
 Na autorových poznámkach na túto tému je naj-
zaujímavejšie, že sa prakticky nevenuje jej prvej 

časti - animovanej achitektúre, ale popisuje súčas-
ný prechod k plnšiemu využívaniu počítačových 
skriptovacích metód podľa poňatia ich popredné-
ho protagonistu Kostasa Terzidisa. Možno je to aj 
prechodnosťou pojmu „animovaná“, zavedeného 
G. Lynnom vo svojich prácach, ktorého poňatie 
sa kryje s širším pojmom generovanej architektú-
ry. Ako poznamenáva úvodom, „jadro architekto-
nického myslenia je stále úplne závislé na intuícii 
tvorcu“ (str. 94). Ako zaujímavý trend autor uvá-
dza častú inšpiráciu emergentného  samoregulač-
ného formovania  v prírodných procesoch (str. 97 
a ďalej) v prácach A. Lindenmayera, K. Chu, M. 
Novaka a i. ako príklady vitalistického prístupu, 
ktorý pesimisticky prirovnáva až Frankenstei-
novskému nádychu (str. 100). Parametricizmus P. 
Schumachera sa mu javí ako „rozšírenie princípu 
jemných prechodov medzi kontrastnými časťami, 
ktoré teoreticky popisoval Greg Lynn vo Folding in 
Architecture“ (str. 100). 

Magické v digitálnej architektúre
 Po pomerne široko rozvinutých úvahách o plo-
chosti, formálnosti a bezhodnotovosti digitálnej 
architektúry autor v samom závere knihy (str. 
215,216) prekvapivo pripája postrehy  o jeho chá-
paní magického v digitálnom prístupe. Vzdiale-
nosť od obyčajnej reality je tak spájaná s „neurči-
tým pocitom zvláštnej magickosti digitálnej sféry. 
Emergentné vzory a formy majú tento magický 
nádych“ (str. 215). „Nepoužívame len software 
a skripty, ale aj zaklínadlá a dokonca čary“ (str. 
216). „V dôsledku všetkých tajomstiev,  s ktorými 
sme konfrontovaní pri našom každodennom pou-
žívaní počítačov a sietí, ....je ťažné odolať dojmu 
ich magičnosti“ (str. 216).
 Nie je účelom tohoto príspevku komentovať 
celú knihu. Nie sú spomínané rozsiahle a hodnot-
né časti, dotýkajúce sa predošlého vývoja, smeru-
júcemu k vzniku digitálnej kultúry a jej architek-
túry, ale ani problematike novej tektoniky a krízy 
mierky, nových materiálov, profesie architekta, 
robotizácii a celej téme digitálneho mesta. Skôr 
sú (pre lepšiu čitateľnosť) sústredené rozptýlené 
poznámky k východiskám a celkovému prístupu, 
aby bol jasnejší posun v teoretickej reflexii tohoto 
krátkeho, ale dynamicky sa rozvíjajúceho odvet-
via súčasnej architektúry.

 Predkladaná práca bezpochyby predstavuje je-
den z najoriginálnejších prístupov k teoretickému 
zhrnutiu súčasného stavu digitálnej architektúry 
a zrejme sa stane východiskovou publikáciou pri 
hodnotení tohoto obdobia, ako aj perspektív jej 
ďalšieho vývoja. 
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Miloš Florián, Ing. arch., PhD.
Fakulta architektury ČVUT Praha

Ústav stavitelství I.-15 123
Telefon: 224 355 524

Mobil: 721 324 437
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materiály

 Společnost, jež byla do nedávné doby charakte-
rizována univerzálním spotřebním standardem, 
se vyvinula v heterogenní společnost, jež se vy-
značuje rychlým vytvářením životních stylů a ex-
tenzivní diferenciací způsobu práce. 

 Tyto globální změny se promítly do oblasti 
architektury takovou silou, že v rámci soudobé 
avantgardy se během posledních deseti let vy-
generoval sloh nazývaný parametricismus, jež 
ukončuje přechodovou fázi nejistoty vyvolanou 
krizí Moderny, pro níž byly charakteristické styly 
v podobě postmodernismu, dekonstruktivismu a 
minimalismu.

 Ačkoliv má parametricismus své kořeny v digi-
tálních animačních technikách v polovině 90. let 
20. století, v plné síle se rozvinul až během posled-
ních několika let v souvislosti s vývojem pokro-
čilých parametrických systémů. Jedná se o sloh, 
který je založen na aplikaci digitálních technik 
obohacených jak o pokročilé animace, simulace a 
nástroje pro plánování formy, tak i o parametric-
ké projektové systémy a skriptovací metody. 

 S těmito nástroji úzce souvisí projektování a 
realizace staveb na principu CAD/CAM a CAD/
CAE technologií, protože technické možnosti a 
oblast využití CNC-počítačem řízených strojů se 
rychle vyvíjejí a pronikají z oblasti strojírenství do 
oblasti stavitelství a architektury: zařízení rapid 
prototyping pro výrobu prototypů se postupně 
transformují na výrobu finálních komponentů 
pro stavby procesem rapid manufacturing. To-
várny, jež obsluhují několik CNC-strojů, decen-
tralizují produkci a přinášejí nejen nové metody 
navrhování, ale i výroby individuálních kompo-
nentů rozmanité tvarové aplikace. Dochází k op-
timalizaci konstrukcí a realizovatelnosti architek-
tur na principu plánování staveb z přímo na míru 
projektovaných komponentů: cílem je úspora 
materiálů, výroba a realizace staveb citlivých vůči 
životnímu prostředí.

 FLORIAN΄S STUDIO STUDENT WORK pů-
sobí v rámci Fakulty architektury ČVUT Praha 

od roku 2004. Vedle vedoucího Miloše Floriána 
se na výuce a dalších aktivitách podílí doktorandi 
Lukáš Kurilla, Nina Hedwic Mainer, Marek Růžič-
ka a studenti, členové týmu. Věnuje se pozornost 
bionice a klade důraz na klima-aktivní plánování 
založené na komplexním vyhodnocení působení 
vnějších i vnitřních vlivů. Na architekturu a urba-
nismus se pohlíží jako na multifunkční dynamic-
ké systémy. Studium se zaměřuje na oblasti, jež se 
vzájemně ovlivňují:

 Inovativní konstrukční systémy a chytré mate-
riály

 Sklo jako konstrukční materiál
 Energeticky účinné budovy
 Softwary na principu CAD/CAM a CAD/CAE 

technologie
 Automatizace a robotizace ve stavebnictví
 Nanovědy a nanotechnologie

 FLORIAN΄S STUDIO STUDENT WORK pra-
cuje celkově na principu parametrického a gene-
rativního plánování, jež je založeno na aplikaci 
digitálních technik obohacených jak o pokročilé 
animace, simulace a nástroje pro plánování struk-
tury formy budovy, tak i o parametrické projek-
tové systémy a skriptovací metody. Pomocí para-
metrizace může architekt, designér, projektant či 
student generovat nekonečně mnoho podobných 
struktur budov či objektů, což jinými slovy zna-
mená geometrický výstup předem definovaných 
rozměrových, referenčních a funkčních závislos-
tí. Struktura je definována algoritmy, do nichž 
vstupuje řada proměnných, jako jsou například 
dimenze a počet jednotlivých komponentů. Po-
kud jsou algoritmické skripty, jež určují tvar a 
lokalizaci strukturálních komponentů, napsány 
dostatečně obecně, je možné měnit vstupní para-
metry, a tím i finální výraz. Hodnocení a vývoj 
variant zůstává zcela v kompetenci autora-plá-
novatele na rozdíl od automatického dosazování 
různých parametrů do formy, návrhu, architekto-
nického modelu nebo celé struktury. V paramet-
rickém designu jsou místo formy stanoveny jeho 
konkrétní parametry, které ve spojení s digitální-
mi technologiemi je možné využít pro iterativní 
metody navrhování a optimalizace. Ideálem jsou 
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strukturálně orientované modely budov, kde růst 
je potenciálně řízen celou vyvíjející se strukturou 
pomocí stávajících prvků této struktury. Koncen-
trace růstových modelů umožňuje kombinace 
atomické struktury a mechanických vlastností 
materiálu s makro-chováním struktury budovy 
jako celku zasazeného do dynamického prostředí. 
To vede k různým modelům pro různé materiály 
ve vazbě na rozsáhlejší struktury budov vztažené 
k specifickým vlastnostem materiálu. Výsledkem 
je úspora materiálů, výroba a realizace struktur 
budov citlivých vůči životnímu prostředí. Vzniká 
algoritmická architektura.

Strukturální morfologie
 Vývoj nových materiálů a stavebních systémů 
je úzce spojen s komplexním přepracováním po-
stupů, které zahrnují nápaditou aplikaci počíta-
čových nástrojů v průběhu konstrukce a výroby. 
Počítačové metody se staly motorem vývoje a pro-
vádění pokusů v architektuře a stavebním inženýr-
ství. Mnoho z tohoto pokroku souvisí s dostup-
ností výkonných počítačových systémů a nových 
softwarových nástrojů, jež umožňují generování 
a analýzu systémů struktur, stejně jako algoritmů 
pro vyhledávání, porovnávání a řazení informa-
cí. Ještě výkonnější hloubkové techniky jsou však 
potřeba ke splnění slibů, které nabízí strukturální 
morfologie založená na průsečíku architektury, 
umělé inteligence a vědy o materiálech. Vyvíjejí 
se teoretické systémy a matematická prostředí, 
jež spojují počítačové myšlení s procesem kon-
strukce. Plánování vytváří generativní proces, 
jež zahrnuje aplikování nejmodernějších progra-
movací techniky užívané pro umělou inteligen-
ci a počítačovou geometrii. Vztah mezi formou 
a technikou je proměnlivý a zapojuje nelineární 
kombinace digitálních i analogových sekvencí, 
nové algoritmy a intenzivní „hloubkové“ počí-
tačové techniky. Význam spočívá ve vývoji algo-
ritmů pro simulace evolučních a trojrozměrných 
struktur, včetně povrchů založených na prostředí. 
Ideálem jsou strukturálně orientované modely, 
kde růst je potenciálně řízen celou vyvíjející se 
strukturou pomocí stávajících prvků této struk-
tury. Koncentrace růstových modelů umožňuje 
kombinace atomické struktury a mechanických 
vlastností materiálů s makro-chováním struktury 
jako celku zasazeného do dynamického prostředí. 
V současnosti vývoj dospěl do fáze, kdy není tře-
ba určit si materiál podle katalogu, ale je možno si 
materiál s konkrétně požadovanými estetickými 
a strukturálními vlastnostmi navrhnout. To vede 
k různým modelům pro různé materiály ve vazbě 
na rozsáhlejší struktury vztažené k specifickým 
vlastnostem materiálu. Takto je možné adaptovat 

nastavitelné faktory materiálů prostřednictvím 
vzájemné zpětné vazby s vznikající strukturální 
morfologií jako celkem.

 Biologie používá neobvykle malé množství 
materiálů a téměř veškeré zatížení je přenášeno 
vláknitými kompozity. Existují jen čtyři polyme-
rová celulózová vlákna v rostlinách, halogenová u 
zvířat, chitinová u hmyzu a korýšovitých a hed-
vábná u sítí pavouků. To jsou základní materiály, 
které se vyznačují mnohem nižší hustotou než 
většina technických materiálů. Geometrická hie-
rarchická organizace vláknité architektury je po-
zoruhodná. Stejných kolagenových vláken je pou-
žito v nízkomodulových tkáních, jako jsou šlachy, 
a vysokomodulových pevných hmotách v podobě 
kosti. Vláknité kompozity jsou anizotropické, což 
je vlastnost, která umožňuje docílit vyšší úrovně 
optimalizace, než jaké je možno dosáhnout u 
izotopických, homogenních materiálů, protože 
tuhost i pevnost odpovídá orientaci a velikos-
ti použitého zatížení. Tato kvalita je důsledkem 
růstu pod tlakem-síly, které organismus během 
růstu používá, způsobují selektivní ukládání nové 
hmoty v místech, kde je třeba, a ve směru, v kte-
rém je to nutné. Tato biologie vytváří velké množ-
ství vzorů architektury vláken nesoucích zatížení, 
z nichž každý je specifickou soustavou mechanic-
kých podmínek a požadavků.

 Pohyb bez svalů. Mnoho rostlin je schopno po-
hybu. Pomalé pohyby často probíhají nepozoro-
vaně, i když jsou velmi známé například u kvě-
tů, jež se otevírají a zavírají, otáčejí za sluncem či 
proplétají kolem překážek. Rychlé pohyby jsou 
viditelnější-zavírání a sklánění listů u některých 
druhů rostlin, a podobně

 Pohyby, které jsou u rostlin vratné, se vytváře-
jí změnami tlaku uvnitř speciálních buněk. Tyto 
parenchymické buňky jsou flexibilní v ohybu, ale 
pevné v tahu. Když buňka absorbuje vodu, zvětší 
se tlak na její stěny a buňka zvětšuje svou velikost, 
což je umožněno díky elastičnosti jejich stěn. Jest-
liže se současně zvětšuje tlak sousedních buněk, 
jsou výsledkem pnutí deformace celé tkáně a tím 
pohyb části rostliny. Uspořádání buněk různých 
velikostí a orientací zapříčiňuje pohyb ve směru, 
který je třeba.  Když osmotický tlak uvnitř buň-
ky pomalu klesá, je pohyb obrácený. Příkladem 
tohoto mechanismu je zvedání a spouštění listů 
v cyklu den/noc.

 Tyto systémy materiálů v podstatě pracují jako 
sítě vzájemně působících miniaturních hydraulic-
kých aktivátorů, jako jsou balonky naplněné vo-
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dou či jako polštáře nafouknuté vzduchem, které 
vytvářejí interakce, přenášejí lokální deformace 
a jsou schopny vyvinout vysoký tlak. Tentýž me-
chanismus se používá v tkáni listu, ve které prů-
duchy regulují dýchání rostliny. Průduchy se ote-
vírají, když je vzduch vlhký, a zavírají se, když je 
suchý. Mechanismus funguje díky odlišnému tla-
ku v asymetrickém uspořádání buněk. Asymetrie 
struktury buňky a síly stěn směruje pohyb způ-
sobený změnami tlaku. Existují dva řídící cykly: 
cyklus vody a oxidu uhličitého, které si někdy 
mohou konkurovat, protože oxid uhličitý může 
omezovat fotosyntézu. Světlo podněcuje průdu-
chy, aby se otevíraly, a v noci se průduchy zavírají. 
Kromě období velmi suchého klimatu, kde je cyk-
lus obrácený, aby se zabránilo ztrátám vody.

 Dalším příkladem je systém zabalování ma-
ximální hmoty povrchu do pupenu. Rychlost a 
účinnost je v tomto případě výsledkem velmi 
chytré svinovací geometrie, vnitřního tlaku v bu-
ňce a růstu. Lze nalézt mnoho příkladů tech-
nických principů, v rámci nichž by materiály a 
struktury s proměnlivou pevností byly přínosné 
při plánování konstrukcí, jež by mohly být znovu 
opraveny při změně namáhání nebo podmínek, a 
přenosných konstrukcí, které by mohly být měk-
ké během dopravy, pevné při rozestavění a opět 
měkké při přemísťování. Opět existuje několik 
modelů v biologii: nejzajímavější je proměnlivě 
tuhý kolagen vyskytující se u mnoha mořských 
živočichů. Kolagenová vlákna mohou být uložena 
v matrici, která se může měnit z pevné na téměř 
tekutou. V tekutém stavu s nízkou pevností a vy-
sokou ohebností působí kolagenová vlákna jako 
nespojité prvky, jež nemají ztužující účinek.
 Studium  biodynamiky objevuje modely pro dy-
namické materiálové systémy, protože již dnes je 
možno odstupňovat geometrické uspořádání or-
ganizace vláken, tkanin membrán, doplnit je po-
hybem bez svalů a díky proměnné pevnosti apli-
kovat i v rámci pokročilých technologií. Struktury 
se vyznačují minimem materiálů a maximální 
účinností.

 Struktura. Na základě zmíněných poznatků 
nacházejí vyvíjené pokročilé materiály v podobě 
extrémních tkanin stále více aplikací. Ukazují se 
jako atraktivní stavební materiály i v projektech 
naší přítomnosti. Stavby z těchto materiálů mají 
celou řadu výhod, protože jsou tuhé, pevné, leh-
ké a tvarovatelné. Při plánování budov a dalších 
staveb vede jejich aplikace k jinému přístupu, než 
jak je dosud většinou navrhováno u tradičních 
konstrukčních principů.

 Například projekt výškové budovy může být 
plánován jako struktura membrány na principu 
nepravidelné kompozitní sítě vytvořené ze spo-
jitých pultrusních pneu-sekcí, jež jsou členěny 
shluky rozmanitě formovaných klima-aktivních 
pipet. Vnější síť obsahuje mimo jiné i z důvodu 
protipožární ochrany i kevlarové kabely a slouží 
v rámci pneu-membrány jako podpěra stropních 
pneu-panelů, které vznikají laminováním na bázi 
pryskyřice s kompozitní sítí spojenou s vnějším 
roztažitelným obalem. Jednotlivé podlažní des-
ky sestavené z pneu-panelů se chovají vůči oba-
lu budovy jako natahovače. Veškeré spoje mezi 
jednotlivými komponenty jsou zajištěny vysoce 
pevnými lepidly. Výsledkem je hybridní pneu-
struktura, jež je zcela odolná vůči klimatickým 
i mechanickým vlivům, jež umožňuje otevřený 
vnitřní plán kombinovaný s variabilními sekcemi 
uspořádání interiéru

 Koncept konstrukce není založen na tradičním 
řešení v podobě pevného vnitřního jádra obklo-
peného z důvodu stability řadou sloupů. V tomto 
případě je klíčovým konceptem pneu-systém v 
podobě aplikace roztažitelné sítě a tkané mem-
bránové pneu-struktury dlouhé stovky metrů. Za 
tím účelem se vyvíjí nová pultrusní a robotická 
technologie, aby bylo možno struktury stavby 
tkát přímo na místě stavby. Předpokládá se, že 
membránová pneu-struktura v tomto projektu je 
konstruována robotickými zařízeními pracující-
mi v tandemu, tj. pultruder je těsně následován 
řadou pletacích zařízení. Tato zařízení například 
tvarují vlákna nejen z důvodu tepelně izolační 
ochrany a akumulace dohromady s PCM-materi-
ály, ale i z hlediska osvětlení s pásky organických 
diod, do rozmanitých forem pneu-struktur podla-
žích a obalu. Do vrstvy budou zapuštěny malinké 
samočisticí papily v podobě materiálu Mincor, jež 
je charakterizován nesčetným množstvím částic o 
průměru méně než sto nanometrů, které odpuz-
ují vodu i nečistoty. Roboti tkají simultánně a po-
hybují se podlaží za podlažím stále nahoru.

 Na některých místech budovy takto uplete-
ný systém umožňuje při aplikaci transparentní 
pryskyřice a silikonové membrány hladký a spek-
trální přechod mezi transparentním, netrans-
parentním, translucentním a reflexním, aniž by 
to mělo nějaký dopad na konstrukční vlastnosti 
pláště. Vrstvení vnějších obalů může být vyvíjeno 
jako série ventilačních komor podporujících při-
rozenou ventilaci.

 Obal budovy je brán jako integrální systém 
konstrukce a pneu-panelů opatřených shluky pi-
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pet jako regulátorů prostředí, které jsou přizpů-
sobitelné v geometrii a účinnosti. Diferenciace 
geometrie pneu-panelů sleduje logiku podobnou 
diferenciaci šroubovic, tj. všechny mají proměnli-
vý tvar a geometrickou logiku, jejichž velikost je 
různá v závislosti na počtu parametrických změn. 
Tyto změny dovolují, aby se tvar pneu-panelů 
přizpůsobil měnícímu zakřivení a proměnlivé 
hustotě struktury pomocí jednoduchého algo-
ritmu. Organizace struktury stykové plochy mezi 
exteriérem a interiérem v oblasti pneu-panelů 
je lokální. Toto řešení zajišťuje koherenci mezi 
různými hierarchiemi geometrií a má schop-
nost přizpůsobení se celkovým změnám v geo-
metrii. Obal je aktivován mikropneumatickou 
konstrukcí, která dosahuje kinetické schopnosti 
prostřednictvím různého tlaku v kapilárním sys-
tému buněk pneumatického aktivátoru, jež jsou 
rozmístěny mezi vnitřní, střední a vnější mem-
bránou pneu-panelů včetně shluků pipet. Různý 
tlak ve vrstvách vyvolává změnu od konvexní ke 
konkávní geometrii různým rozpínáním a staho-
váním vrstev. Synchronizované změny v geomet-
rii pneu-panelu umožňují nastavení pipet a tím 
řízení odrazu světla mezi vnitřní a vnější mem-
bránou, a izolujícím objemem vzduchu.

 Střídání změn geometrie dolní a horní polo-
viny nejen struktury stavby, ale i pneu-panelů, 
ovládá větrání čerstvým vzduchem a směr pro-
nikání světla. Různý tlak mezi pneumatickými 
komůrkami či pipetami umožňuje pohyb stykové 
membrány. Vzory transparentních fotovoltaic-
kých buněk jsou natištěny na povrchu membrán, 
sbírají sekundární sluneční záření z celého po-
vrchu a takto získanou energii využívají k napá-
jení mikroprocesoru, jenž pohání tlak vzduchu 
v buňkách pneumatického aktivátoru v každé 
polovině pneu-panelu či pipety. Veškerá energie 
potřebná k udržování tlaku vzduchu a k činnosti 
ventilů regulátoru pneumatických panelů a pipet 
je zdrojem, zásobárnou a lokální správou velmi 
jednoduchých mikroprocesorů, mikrokompre-
sorů a vysokokapacitních akumulátorů. 

 Vedle toho může být povrch navíc pokryt nano-
generátory utkanými z polymerových párových 
vláken.

Z tohoto důvodu není nutno používat dodávky 
energie z veřejných zdrojů včetně výdajů na údrž-
bu. Aby se takový systém mohl lépe plánovat, vy-
tváří se různé nástroje pro generativní stavební 
konstrukci a analýzu. Výsledné tkanivo může být 
složité a závisí jak na popisu tkaného vzoru, tak 
na topologii povrchu, na němž je tkanivo apliko-

váno. Nástroj dovoluje uživateli zkoumat vzory, 
které může buď použít ke generování morfologie 
budovy, nebo aplikovat na tvar daný jinými pa-
rametry.

 V rámci systému stavby a montáže komponen-
tů se počítá s integrací senzorů a aktivních ma-
teriálů, které sbírají údaje o prostředí interiéru a 
exteriéru. Během procesu stavby není možno se 
obejít bez zpětné vazby jako prostředku monito-
rování integrity jednotlivých částí. Samopozná-
vací schopnost jednoduchých jednotek řídících 
panelů proto probíhá rovněž lokálně. Každý pne-
u-panel či pipeta je schopný dávkovat průchod 
světla, tepla i vzduchu oběma směry a ovládat 
hospodaření energií. Nepoužívá se centrální řídí-
cí systém, protože snímače a aktivace jsou funkce 
integrované do každého jednotlivého pneu-pane-
lu a do každé pipety, a mnohovrstvá spojení mezi 
nimi poskytují prostředky pro distribuovanou in-
teligenci pro případ detekce poškození či selhání 
materiálů. Vnější výraz takového chytrého povr-
chu se kontinuálně mění už při malých změnách 
v úhlech nebo transparentnosti.

 Zabudované senzory mohou také sloužit jako 
aktivní prvek během životnosti stavby. Umožňují, 
aby v reálném čase probíhala adaptace na pod-
mínky dynamického zatížení a diferenciální po-
hyby mezi vysoce stabilními kompozitními mate-
riály či dalšími materiálovými systémy použitými 
na stavbě. Integrace struktury a reagujícího obalu 
dovoluje diferencovat mikroklima interiéru jako 
odpověď na různé potřeby uživatelů a celkovou 
bilanci energie.

 Digitální revoluce spolu s vývojem nových chyt-
rých materiálů, principů adaptivních staveb zalo-
žených na studiu biologie a technologii vytváření 
prototypů, zásadně změnila způsob, jakým se plá-
nují, řídí, kontrolují a stavějí budovy. K zachycení 
nových vztahů mezi vyvíjejícími se vlastnostmi 
materiálu, strukturální morfologií, výrobní tech-
nologií a architektonickým výrazem jsou třeba 
nové nástroje a techniky, v jejichž rámci dochá-
zí pomocí generativních počítačových postupů 
k integraci materiálů a výrobních procesů.

 Miloš Florián, Ing.arch. Autor je architekt a 
pedagog na FA ČVUT Praha, Ústav stavitelství 
I.-15 123. Od podzimu roku 2004 vedoucí tudia 
FLO(W). Zajímá se o počítačem simulované na-
vrhování inteligentních skleněných fasád, inovativ-
ních materiálů, struktur architektur volných forem 
a nanotechnologie.
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Abstrakt
 Jedným z praktických príkladov použitia gene-
ratívnych procesov v architektonickej tvorbe sú 
rastové štruktúry, dnes veľmi často vystupujúce 
pod názvom L-systémy. L-systémy sú progresív-
ne formy s nespočetným množstvom alternatív 
pri zvyšovaní interakcií s obsahom matematic-
kého kódu alebo reťazca, ktoré využívame pri 
modelovaní pomocou parametrov. Problematika 
L-systémov je téma, ktorá sa bezprostredne do-
týka biológie, teoretickej botaniky a matematiky. 
V súčasnej dobe sa L-systémy stávajú experimen-
tom pre kreatívne audio a vizuálne sféry. Súčas-
ťou vizuálnej sféry je aj architektonické prostredie 
práce a tvorby priestoru.
 L-systémy je možné vyjadriť jednoduchými 
matematickými algoritmami, čo v praxi pri tvor-
be generatívnych architektonických foriem zna-
mená použitie vhodného modelovacieho softvé-
ru s možnosťou implementácie matematického 
kódu do procesu modelovania a teda samotné-
ho navrhovania za pomoci využitia parametrov. 
Cieľom príspevku je poukázať na najdostupnejšie 
a najznámejšie nástroje, ktoré nielenže ponúka-
jú možnosť skriptovania, ale najmä zaoberajú sa 
problematikou modelovania rastových štruktúr. 

Kľúčové slová
 Pojem L-systém, L-paser, GDesign, Rhinoceros, 
Grasshopper, 3DStudio MAX, MAYA a Houdini

Teoretické aspekty tvorby L-systémov
 Rozvoj teórie tvorby L-systémov, ako už bolo 
viackrát po minulé roky uvádzané sa začína simu-
lovaním rastu rastlín ako základná metóda, kto-
rú sa podarilo koncom 70-tych rokov predstaviť 
Aristidovi Lindenmayerovi. Spoločne s Przemy-
slavom Prusinkiewiczom sa v teoretickej biológii 
a botanike pričinili o vyjadrenie štruktúry rast-
lín a kvetov za pomoci matematických vzorcov 
a kódovania. Výsledný prepis bol algoritmickým 
reťazcom často označovaným ako „paralel rewri-
ting system“, z anglického slova ide o súbežne pre-
pisujúce sa systémy pozostávajúce zo symbolov 
a pravidiel, ktoré sú definíciou generovania reťaz-
cov nových pravidiel. Z ich práce teda v krátkosti 
vyplýva, že v rastúcich procesoch živých organiz-
mov je pravidelne opakujúci sa proces multicelu-
lárnych štruktúr čitateľný a možný zápisu.

l-systémy v architektúre
praktické možnosti tvorby 
rastových štruktúr

Michal, Tartaľ, Ing. arch.
Fakulta architektúry STU, 

Nám. Slobody 19, 812 45 Bratislava
michal501@gmail.com

 Vyjadrenie L-systému pozostáva z jazyka a ge-
neratívneho pravidla. Jazykom sa v tomto prípade 
rozumie zostava terminálnych a neterminálnych 
symbolov. Terminálne symboly generujú novú 
vetvu symbolov jazyka. V prípade vizuálnej sfé-
ry sú týmito symbolmi definované 2D alebo 3D 
objekty. Neterminálne symboly definujú modifi-
kácie terminálnych symbolov. Axiom, pravidlá, 
opakujúci sa proces a reťazec L-systému predsta-
vujú generatívne pravidlo. Axiom ako začiatoč-
ný bod je definovaný až po opakujúci sa proces. 
Pravidlo je vetva symbolu, ktorý bude nahrádzať 
neterminálny symbol. Možnosťou je vytvoriť pra-
vidlá pre každý neterminálny symbol. Opakujúci 
sa proces je algoritmus definovaný samým sebou, 
ktorý aplikuje pravidlá na každý neterminálny 
symbol. Tento proces môže byť opakovaný viac-
krát a tak generuje väčší a väčší reťazec. Reťazec 
L-systému je finálnym reťazcom. Príkladom také-
hoto reťazca môže byť Lindenmayerov originálny 
L-systém pre modelovanie rastu.
 Matematické generatívne procesy sú v súčasnos-
ti implementované aj v kreatívnej sfére. Vedecké 
poznatky využívajú vo svojich prácach generatív-
ny umelci s možnosťou aplikácie v rôznych ume-
leckých odvetviach v rátane architektúry. Tvorba 
L-systémov v architektúre sa v skratke rozumie 
ako aplikovanie prírodného organického rastu 
procesov, ktoré fungujú ako generátor architek-
tonického riešenia. L-systémy sa dajú teda použiť 
na tvarovanie architektonickej podoby. Môžu tak 
automaticky vytvoriť umelecké dielo. L-systémy 
vďaka rozvoju modelovacích nástrojov sú dnes 
doménou multimediálneho prostredia virtuál-
neho priestoru. Môžeme však uviesť aj príklady 
realizácií vzniknutých pomocou generatívnych 
pravidiel.
 Výskum na univerzite v Laussane sa venuje 
fraktálovej geometrii a jej aplikácii v stavebníctve. 
Tento projekt sa zameriava na preklad virtuálnych 
fraktálových modelov do fyzicky postaviteľných 
architektonických objektov. Výsledky sa dotýkajú 
dvoch kategórií: nosných a nenosných konštruk-
cií. Strešná konštrukcia, rámy a piliere ako nosné 
a priestorové deliace prvky, zavesené podhľady, 
tieniace panely a dekorácie ako nenosné elemen-
ty.
 Druhým príkladom je projekt od architekto-
nickej skupiny SERERO Architects ovplyvnený 
prírodným prostredím stromových štruktúr. Au-
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ditórium v Saint Cyprien je monumentom inšpi-
rovaným stromom, siluetami platanov, agátov, 
dubov a topoľov prítomných v mieste umiest-
nenia stavby. Vytvorením počítačového skriptu 
L-systému s konkrétnym názvom branches, teda 
vetvenie a jeho začlenením do konceptu vzniklo 
netradičné prestrešenie budovy aj za pomoci ma-
nuálneho modelovania. Napriek svojmu nepra-
videlnému vzhľadu pozostáva z generovania jed-
noduchých geometrických pravidiel. Prestrešenie 
je skôr otvoreným priestorom prechádzajúcim 
v jednej časti do interiéru, ktoré reaguje na ryt-
mus stromov nachádzajúcich sa v parku. Strecha 
pozostáva z dvojitej betónovej škrupiny vytvára-
júcej dojem lístia. „Prístrešok“ vytvára auditóriu 
silnú identitu a autori mu pripisujú okrem este-
tickej funkcie aj funkciu regulovania atmosféry 
v miestnosti. Existuje množstvo príkladov, kto-
rých základná koncepcia je postavená na teórii 
fraktálov alebo L-systémov. Cieľom príspevku je 
primárne poukázať na praktické skúsenosti z mo-
delovania týchto rastúcich štruktúr.

Obr.1 – Budova auditória navrhnutá ateliérom SE-
RERO Architects predstavuje strechu, ktorej forma 
je tiež navrhnutá prepísaním L-systému do skrip-
tu. Zdroj: Dostupné na: <http://www.serero.com/
index_en.htm>

Praktické možnosti vytvárania L-systémov 
použitím modelovacích nástrojov
 Modelovací softvér dnes je vo všeobecnosti na 
vysokej úrovni. Vývojári nástrojov sa usilujú pri-
tiahnuť, sprístupniť a zatraktívniť programy svo-
jimi funkciami a užívateľskými rozhraniami aj  
ľuďom, ktorý sa vo sfére modelovania pohybujú 
iba ako laici alebo začiatočníci. Počas dlhoroč-
ných vývinových období sa modelovacie nástroje 
vyšpecifikovali, tak aby slúžili pre rôzne pracovné 
odvetvia. Preto je v tomto článku popisovaný aj 
softvér, ktorý nepatrí do odvetvia architektonickej 
tvorby no hranice formovania rastových štruktúr 
nie sú v tomto prípade striktne definované. Tak 
ako sú L-systémy využiteľné pre rôznorodé typy 
odvetví kreatívnej alebo nekreatívnej sféry, tak aj 
softvér používaný v týchto odvetviach sa diferent-
ne venuje modelovaniu týchto systémov. 
 Modelovanie L-systémov v kreatívnej vizuálnej 
sfére architektúry môžeme uskutočniť v progra-
moch špecializovaných pre túto tvorbu, v bežne 
dostupných najznámejších programoch alebo 
v nástrojoch, ktoré ako bolo vyššie spomenuté ne-
patria do odvetvia architektúry ale na druhej stra-
ne sa pohybujú v rovnakej sfére. Špecializovaný 
softvér sa väčšinou vyskytuje ako voľne dostupný 
softvér vyšpecifikovaný iba na modelovanie v na-
šom prípade L-systémov. Najčastejším zdrojom je 
internet, kde autormi týchto nástrojov sú ľudia, 
ktorý sa venujú skúmaniu L-systémov a prepisu-
jú gramatiky pomocou rôznych programovacích 
jazykov. Tvoria softvéry s možnosťou vpisovania 
vstupných údajov so zvolením pravidiel za cie-
ľom výstupného reťazca. LPaser a GDesign sú dva 
najznámejšie príklady špecializovaných nástrojov 
pre prácu s rastovými štruktúrami.
 Medzi takéto aplikácie patrí LPaser, ktorý vy-
stupuje ako samostatná veľmi schopná freeware 
aplikácia navyše s možnosťou prepojenia vo for-
me plugin-u s tak silným modelovacím nástrojom 
ako je 3DStudio MAX. Plugin predstavuje zásuv-
ný alebo prídavný modul, ktorý rozširuje funkcie 
iného programu. GDesign popisovaný ako 2-D 
a 3-D voľne dostupný generatívny nástroj pre 
umelcov s možnosťou tvorby, testovania a edito-
vania všetkých druhov L-systémov a celulárnych 
štruktúr. Autorom programu je Umberto Ron-
coroni, ktorý tento program vytvoril ako školský 
výskum na PUCP univerzite v Lime a Peru v roku 
2007. Program je možné nepriamo prepojiť s už 
spomínaným 3DStudio MAX uložením vytvo-
reného scriptu a jeho znovuotvorením pomocou 
maxscript.  
 Najdostupnejšie a najrozšírenejšie nástroje sveta 
sa primárne nezaoberajú iba tvorbou L-systémov. 
Boli vyvinuté aby obsiahli rôzne druhy a techniky 
modelovania za cieľom vytvoriť najrôznorodejšie 
štruktúry a formy. Modelovanie L-systémov sa 
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v týchto softvéroch ako už bolo naznačené reali-
zuje za pomoci prídavných modulov alebo scrip-
tov. Nižšie opisované nástroje boli vyvinuté ako 
CAD aplikácie pre podporu tvorby v architekto-
nickom, dizajnérskom a filmovom priemysle. 
Prvým zo softvérov, v ktorom sa vo viacerých 
alternatívach môžu aplikovať princípy tvorby 
L-systémov je Rhinoceros od výrobcu Roberta 
McNeela. L-systémy sú príznačné rekurzivitou, 
čo predstavuje opakujúci sa proces definovaný 
samým sebou. Táto vlastnosť sa veľmi dobre vy-
užíva pri tvorbe algoritmov a fraktálov. Tento typ 
algoritmov je bežne používaný v architektúre na 
reťazovú, delenú geometriu alebo na vytvorenie 
rastu algoritmov. Ako každý grafický program 
aj Rhinoceros obsahuje možnosť použitia skrip-
tovacieho jazyka za účelom vytvorenia krátkeho 
programu, ktorý v Rhinoceros-e spúšťame cez 
VB Script. VB Script ja aktívny skriptovací jazyk 
vyvinutý spoločnosťou Microsoft, ktorý používa 
Component Object Model pre prístup prvkov 
prostredia, v ktorom je spustený.

Obr.2 – AA Students Pavilon vytvorený Marcom 
Fornesom ako pavilón, ktorého konštrukcia zod-
povedá rekurzívnym princípom L-systémov. Zdroj: 
Dostupné na: : <http://www.theverymany.ne-
t/2006_05_01_archive.html>

 Ďalšou aplikáciou bezprostredne spájanou 
s Rhinoceros-om je jeho nadstavba Grasshopper, 
ktorý je grafickým editorom algoritmov úzko in-
tegrovaný s 3-D modelovacími nástrojmi progra-
mu Rhinoceros. Pomocou tohto prídavného mo-
dulu možno znázorniť rekurzivitu L-systémov. 
Príkladom tejto alternatívy modelovania cez ex-
plicitnú históriu je definícia jednoduchého frak-
tálu prístupná na domovskej internetovej stránke 
McNeel Rhinoceros. Definícia podobne ako prvý 
príklad obsahuje VB Script, v ktorom je prepísané 
pravidlo typického 2-D L-systému Dračej krivky, 
ktorú táto definícia znázorňuje.

 Prvým príkladom je znázornenie dvoch inte-
rakčných stupňov na 2-D fraktále Dračej krivky. 
Definícia je produkciou McNeel. Základné zná-
zornenie dvoch interakcií pre priestorový L-sys-
tém je druhým príkladom tvorby v nadstavbe 
Grasshopper, programu Rhinoceros. Úsečka bola 
zvolená ako počiatočná geometria pri vytvorení 
reťazca L-systému na základe pravidiel zobraze-
ných na obrázku.

Obr.3, 4 – Fraktál Dračej krivky vytvorený v 2-D 
ploche pomocou Grasshoperu v programe Rhinoce-
ros. Zdroj: autor

Obr. 5,6 – Fraktál Dračej krivky vytvorený v 2-D 
ploche pomocou Grasshoperu v programe Rhinoce-
ros. Zdroj: autor
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Obr.7,8 – Alternatíva formy L-systému v 3-D 
priestore dosiahnutá vytvorením definície 
v Grasshoper-i. Zdroj: autor

Obr.9,10 – Alternatíva formy L-systému v 3-D 
priestore dosiahnutá vytvorením definície 
v Grasshoper-i. Zdroj: autor

 3DStudio MAX od spoločnosti Autodek s nad-
stavbou pomenovanou BlurPack pozostáva z via-
cerých elementov. Jedná z týchto častí sa venuje aj 
tvorbe L-systémov. Plugin BlurPack 4 je produk-
tom skupiny Blur Studio, Inc., v ktorom princíp 
tvorby L-systémov je veľmi podobný voľne do-
stupnému programu LPaser. 
 Výskum Michaela Hansmeyera priniesol vývoj 
v modelovaní L-systémov v spojení s architek-
túrou v softvéry MAYA od Autodesku. Princíp 
použitia L-systémov v jeho štruktúrach je založe-
ný  na práci v tabuľkovom programe Excel s VB 
makrom. V prvom kroku, program generuje kód 
L-systému prostredníctvom interakčného re-
ťazca. Druhá časť programu interpretuje reťazec 
a vytvára konštrukciu v MEL skripte, ktorý je sú-
časťou programu MAYA.

Obr. 11 – Príklad vytvorenia priestorovej štruktú-
ry L-systému Hansmayerom v programe Maya od 
spoločnosti Autodesk. Zdroj: Dostupné na: <http://
www.mh-portfolio.com/indexl.html>

 Príspevkom sa okrem modelovania L-systémov 
v programoch používaných najmä v architekto-
nickej a dizajnérskej praxi venujeme aj jednému 
špecifickému programu spájaného s filmovou 
kreatívnou sférou. Tým programom je silný ná-
stroj Houdini od spoločnosti Side Effects. Houdi-
ni má v ponuke tvorby geometrií voľbu vytvore-
nia samostatného L-systému v podobe vektorovej 
stromovej štruktúry. Na základe možnosti zmeny 
pravidiel a počiatočných bodov môžeme meniť 
reťazce a tým tvoriť rôznorodé štruktúry týchto 
systémov. 
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Obr.12, 13 a 14 – Fraktál Kochovej krivky vytvore-
ný v programe Houdini od spoločnosti Side Effects. 
Zdroj: autor

Záver
 Postupným skúmaním modelovania L-systé-
mov a ich spájania s architektúrou dochádza k vý-
voju smerujúceho k vzniku mocného nástroja 
v kreatívnej sfére dizajnérskej a architektonickej 
tvorby. Rozsah ich možností spôsobuje extrémne 
zníženie vstupov a na druhej strane rozsiahlosť 
a komplexnosť výstupov. Syntéza vstupov a pro-
cesov umožňuje veľmi flexibilné aplikovanie v ši-
rokej škále alternatív v architektúre. 
 Jazyk L-systémov im umožňuje reagovať na en-
vironmentálne vplyvy s podmienkami. L-systémy 
tak umožňujú architektom presiahnuť empirické 
možnosti a ponúkajú im systematicky vhodnú lo-
giku v prírode pre svoje architektonické riešenie 
cieľov.
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barokový parkovací dom
borromini meets zipp

Koncept
 Úlohou zadania bolo preskúmať možnosť po-
užitia komplexných vlastností baroka na vo 
všetkých ohľadoch ustálenom parkovacom dome. 
Pre oba póly zadania som si vybral dvoch repre-
zentantov, stojacich maximálne oproti sebe. Ba-
rokovú kaplnku Sant Ivo Alla Sapienza v Ríme od 
Borrominiho a prefabrikovaný skeletový systém 
Zipp, ktorý reprezentoval protiklad baroka, ma-
ximálnu typologickú ustálenosť a  konštrukčné 
efektivitu. Výsledkom mal byť otvorený,  prefabri-
kovaný  barokový skeletový systém. Teda systém, 
ktorý efektivitu a modulovosť obohatí o barokové 
architektonické vlastnosti kompozície, sekvencie 
a hierarchie.

Kľúčové slová:
 baroková architektúra,  Grasshopper, dynamic-
ká priestorová sekvencia 

Postup práce
 Z barokovej kaplnky som sa snažil odčítavať 
čo najväčšie množstvo vlastností a následne ich 
spojiť s vlastnosťami prefabrikovaného skeletu do 
jedného nastroja produkujúceho výsledné systé-
my. Na stavbu tohto nastroja mi poslúžil program 
Grasshopper. Najskôr som vytvoril priestorovú 
mriežku s modulom 7,5 X7,5X3M.  Táto mriežka 
sa mohla ľahko rozrastať podľa aktuálnej priesto-
rovej potreby a potrebného počtu podlaží, tak ako 
to funguje v prefabrikáci.  

 Následne som do nej  vložil atraktory, body, 
ktoré sa posúvali podľa potreby na pohybovej líni 
objektom. Spôsobovali rozpínanie a zmrašťova-
nie priestoru založené na teórii barokovej tesnosti 
a fugy, a tak isto vniesli do homogénneho systé-
mu vlastnosti odčítané z baroka, teda priestorovú 
sekvenciu, procesionalitu a hierarchiu. 
 V takto deformovanej mriežke som potom apli-
koval ďalšie stupne  barokovej procesionality ako 
následnosť priestorov, ich svetelné a kompozič-
né vlastnosti a druhy ich vzájomných prepojení. 
Ďalším krokom bolo morfovanie konštrukčného 
systému, teda prechod od prútových prvkov stĺpu  
a prievlaku k mase baroka. To som dosiahol vypl-
nením negatívnych priestorov v novom systéme  
a obaľovaním pristorovej mriežky masou podľa 
mnou vytvorených pravidiel vzájomnej pozície 
susedných prvkov. 

Diagram barokovej procesionality

 Takto  vytvorený nástroj obsahuje barokové 
vlastnosti formujúce vnútorný priestor, ale k do-
siahnutiu barokovej duality bolo potrebné doňho 
vniesť aj vplyvy z exteriéru.  Na to aby som mo-
hol testovať nástroj na reálnych situáciách som si 
vybral tri odlišné lokality v Devínskej Novej Vsi, 
ktoré do nástroja vniesli vlastnosti orientácie ob-
jektu, umiestnenie vstupu, okrajové hranice, su-
sedné objekty a vlastnosti insolácie.
 Výsledkom boli tri parkovacie domy, solitér, 
prieluka a dostavba.

Jeden z možných variantov pôdorysu
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Záver
Na takto abstraktne postavenom zadaní som bol 
schopný testovať miešanie odlišných architekto-
nických vlastností. Výsledkom bol parametrický 
nástroj produkujúci nekonečné množstvo prí-
buzných avšak nikdy nie rovnakých objektov.

Zápis v programe Grasshopper

Aplikácia na dostavbu, solitér a prieluku
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Ondrej Marko, Bc. 
Fakulta architektúry STU, 
Nám. Slobody 19, 812 45 Bratislava

l-systém rastúci v objeme

Abstrakt
 Práca sa zaoberá aplikáciou L-systémov s pou-
žitím pluginu Grasshoper programu Rhinoceros 
4. Program umožňuje L-systémom rásť v zada-
nom objeme.

Kľúčové slová
 Digitálna achitektúra, budúcnosť využitia L-
systémov 

Úvod
 L-systémy alebo Lindenmayerove systém je  
skupina fraktálov, ktoré sa vytvárajú prostred-
níctvom prepisovateľnej gramatiky (niečo ako 
matematický vzorec). Používa sa na tvorbu 2D 
a 3D modelov stromov, rastlín a iných prírodných 
útvarov ako uvádza vo svojej praci s názvom L-
systémy: přírodní objekty i umělé artefakty TIŠ-
NOVSKÝ, P. 2006.

Zadanie 
 L-systémy chápem ako jednoduchý zápis na 
prvý pohľad pomerne komplikovanej formy s is-
tými neprekonateľnými vlastnosťami, ktoré prí-
roda vyvíjala milióny rokov (jednoduchosť algo-
ritmu, statika, dynamika, ...). Preto by to človek 
mohol využiť , uchopiť L-systémy, dostať ich pod 
kontrolu. 
 Pri vymýšľaní tohto zadania som si predstavoval 
situáciu, že v budúcnosti budú existovať materiály 
prírodného charakteru ovládané človekom. Chcel 
som vytvoriť program, ktorý udrží L-systém v is-
tom rámci, povedzme v objeme, v ktorom bude 
rásť a keď sa dotkne jeho obalu odrazí sa od neho 
(uhol odrazu sa rovná uhlu dopadu) a rastie ďalej 
v rámci zadaného objemu. Toto sa bude opakovať 
pokiaľ nebude zavŕšený vopred zadaný počet ge-
nerácií L-systému.
 Človek zadá materiálu na prírodnej báze objem, 
do ktorého má vyrásť, počiatočný bod a smer ras-
tu, rozmer fragmentov jednej generácie,... Snažil 
som sa vytvoriť program, ktorý bude univerzál-
ny a čo najviac parametrický. Mojím výsledkom 
nemá byť jedna konkrétna forma, ale program na 
vyplnenie rôznych foriem. Takto by sa v budúc-
nosti dal vytvoriť buď istý dielec, alebo celá budo-
va.

Vývoj návrhu 
 Návrh som tvoril v programe Rhinoceros 4.0, 
plug in Grasshopper 0.6 s nadstavbou Rabbit, 

uľahčujúcou prácu s L-systémami. Začal som 
v 2D. 
 Program som skúšal pre L-systémy z kategórie 
branches (podobné rastu rastlín), ale je spravený 
univerzálne, takže by to malo fungovať aj pre iné.
Najprv som odraz L-systému od okraja riešil po-
mocou príkazu rotate so sliderom, to však nedo-
držiavalo podmienku: uhol dopadu sa rovná uhlu 
odrazu, túto podmienku však dodržiava príkaz 
mirror. 
 Maximálny počet odrazov, je však daný počtom 
rovnakých reťazcov v programe (zelené množiny 
na obr.1 => tri odrazi). Toto by sa dalo začistiť ne-
jakým zacyklením progamu s podmienkou. Také-
to niečo sa dá urobiť doplnením scriptu (napr. VB 
script),v ktorom treba nejakým spôsobom zacyk-
liť program (napr. podmienkou repeat until).  

obr.1

 Červené množiny kopírujú samotnú výslednú 
štruktúru do inej pozície (na obr. 2 hore) aby bol 
výsledok čitateľný a prehľadný. Polylinou je ohra-
ničený 2D priestor (obr.2 žltý 5-uholník), ktorý 
vypĺňa L-systém. Tento útvar môže byť n-uholník, 
kruh (obr.3), free-form, ..., ale musí byť konvexný 
=> každý vnútorný uhol musí byť menší ako 180°. 
Pri “krivých odrazových“ čiarach sa L-systém od-
ráža od pomyselnej dotyčnice vytvorenej v bode 
odrazu.

obr. 2            obr. 3 

 Na podobnom princípe som vypracoval 
program v 3D.Ten pracuje s BRep*, odraz (mir-
ror) by sa mal uskutočniť podľa roviny, ktorá je 
dotykovou v danom bode prieniku plochou (sur-
face), snáď to tak aj funguje. 
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*BRep (boundary representation):
objem je reprezentovaný povrchom, ktorý ho 
určuje, je reprezentovaný elementami, ktoré ho 
ohraničujú (vrcholmi, hranami, stenami)
steny polygonálne alebo „krivé“
„krivé“ aproximované polygónmi alebo vyjadrené 
implicitnými funkciami 
ako uvádzajú vo svojej práci HRONEC,J. a 
HALAMIČEK, R. 2007

Výsledné riešenie 
 Výsledné riešenie je vypracované obdobne ako 
predchádzajúci bod len v 3D.
 Maximálny počet odrazov, je však daný počtom 
rovnakých reťazcov v programe (čierne množiny 
na obr.4 => tri odrazi). Toto by sa dalo začistiť ne-
jakým zacyklením progamu s podmienkou. Také-
to niečo sa dá urobiť doplnením scriptu (napr. VB 
script),v ktorom treba nejakým spôsobom zacyk-
liť program (napr. podmienkou repeat until). 

obr. 4 
 Červené množiny (s obr.4) kopírujú samotnú 
výslednú štruktúru do inej pozície (na obr. 5 vľa-
vo hore) aby bol výsledok čitateľný a prehľadný.

obr. 5       

obr. 6 Príklad vyplnenia kvádra

 Príklad, v ktorom je BRep kužeľ (obr. 7: L-sys-
tém bez zadania BRep, výsledok so zadaním 
BRep, samotná výplň objemu = čistý L-systém). 

obr. 7

obr. 8
 Výsledkom celej práce je, že vzniká akási samo-
rastúca, staticky dobre odolná, kostra, ktorá by 
mohla mať v architektúre využitie.

Závery
    Za dôležité v mojej práci považujem: 
počet parametrov, ktoré sa dajú meniť (zelené na 
obr. 10: číselné hodnoty menené sliderom, polo-
ha bodu, poloha roviny, vlastnosti BRep, ...), bez 
obmedzenia funkčnosti programu ()
využitie pre rôzne objemy, nielen v architektúre 
(univerzálnosť)

obr. 10

Bibliografia

TIŠNOVSKÝ, P. 2006: L-systémy: přírodní objekty 
i umělé artefakty.
http://www.root.cz/clanky/l-systemy-prirodni-ob-
jekty-i-umele-artefakty/

HRONEC,J. a HALAMIČEK, R. 2007: Rep-
rezentácie 3D objektov (školská prezentácia).
http://www.rasto.krestania.sk/school/reprezenta-
cie.ppt

http://en.wikipedia.org/wiki/L-system



24 25

Abstrakt
 Práca popisuje projekt vyhotovený na predmet 
Digitálna architektúra v šk.r.2009/2010. Ide o po-
kus o popísanie prírodného javu – poľa prvkov, 
ktorých vlastnosti sa menia v závislosti od ich po-
zície v systéme. Nasleduje digitálna interpretácia 
javu pomocou generovaného L-systému a určenia 
vlastností jeho prvkov.

Kľúčové slová
 Digitálna achitektúra, l-systém, grasshopper, 
rabbit

Úvod + predmet projektu
 Vo svojej práci som sa sústredil na interpretáciu 
jednoduchého prírodného javu prostredníctvom 
vytvorenia počítačom generovaného systému 
prvkov. 

l-systémPeter Lényi, Bc.
Fakulta architektúry STU, 
Nám. Slobody 19, 812 45 Bratislava diferencovanie jednotlivých 

buniek v systéme

Obr. č. 1. Ľudské kmeňové bunky

klade množstva ostatných prvkov vo svojej blíz-
kosti.Definoval som si teda tieto dve vlastnosti 
ako veličiny, ktoré sa budem snažiť interpretovať.

Návrh
 Celkovo sa dá projekt rozdeliť na tieto úlohy:
Vytvoriť L-systém, ktorý by sa dal popísať ako 
rastový program/množenie buniek, ktoré vytvá-
rajú priestorové pole (telo organizmu). Systém je 
priestorovo interpretovaný ako pole bodov (bu-
niek).
 Pre potreby určenia pozícií konkrétnych bodov 
treba nájsť vzťažný bod, teda geometrický stred 
systému.
 Priradiť jednotlivým bunkám vlastnosť „vzdia-
lenosť od stredu systému“, ktorú vizuálne inter-
pretujem ako veľkosť bunky. Čim je väčšia vzdia-
lenosť od stredu, tým je väčšia aj bunka.
 Priradiť jednotlivým bunkám vlastnosť, ktorá 
popisuje množstvo susedných buniek v danom 
rádiuse. Táto vlastnosť je graficky interpretovaná 
ako farba bunky. V hustých pozíciách ružová, v 
riedkych svetlo modrá.
 Výsledná počítačová vizualizácia.
 Vytvorenie fyzického modelu.

Vypracovanie
 Pomocou pluginu Rabbit (do pluginu Grasshop-
per, do programu Rhinoceros) som vytvoril L-
systém. Interpretoval som ho ako pole bodov.
 Stred systému som definoval ako geometrický 
priemer desiatich charakteristických bodov poľa, 
na relatívne presné určenie stredu to postačuje.
 Vlastnosť je určená vzdialenosťami bodov od 
stredového bodu.
 Vytváram pole hodnôt, ktoré obsahuje údaje o 
hustote bodov v jednotlivých pozíciách. Robím to 
tak, že pre každý bod testujem, ktoré z okolitých 
bodov sa nachádzajú v určenom rádiuse okolo 
neho. Ich počet vyjadruje hustotu.
 Ako priestorové vyjadrenie výsledného systé-
mu vytváram pole kociek, ktorých pozícia je daná 
pozíciou bodov, veľkosť je daná okolitou hustotou 
a ich farba vzdialenosťou od stredu systému.
 Systém som vo virtuálnom modeli rozdelil na 
30 častí, resp. „rezov“, každú časť som osobitne 
zvizualizoval a vytlačil na priesvitnú fóliu (štvo-
rec 90/90mm). Fyzicky som časti upevnil do po-
zícií, relatívne vzdialených voči sebe tak, ako boli 

Obr. č. 2. Mozgové bunky človeka

 Pozoroval som, že v mnohých systémoch v prí-
rode (vo všetkých mierkach) tvorených sústavou 
prvkov sa tieto prvky jeden od druhého navzájom 
odlišujú na základe ich pozície v systéme a na zá-
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vzdialené vo virtuálnom modeli(3mm) a na jed-
nej strane ich upevnil.

Záver
 Výsledná priestorová štruktúra sa dá interpre-
tovať ako rastový systém, ktorého jednotlivé prv-
ky na seba navzájom reagujú.
 Napríklad: každá bunka, ktorá je v okrajovej 
pozícii, teda na „povrchu“ systému (je tam niž-
šia hustota okolitých buniek) môže absorbovať 
viac svetla, ako bunka, ktorá je vo vnútri systému 
(vysoká hustota okolitých buniek), to je reprezen-
tované jej schopnosťou rásť - teda byť väčšia ako 
ostatné. Pri raste ďalších generácií sa táto vlast-
nosť mení, keďže sa mení aj jej pozícia v rámci 
celku systému, teda aj hustota.
 Farba interpretujúca vzdialenosť od stredu. To 
môže simulovať schopnosť nervovej komunikácie 
buniek medzi sebou. Tie, ktoré sú v strede majú 
tým pádom aj nižšiu celkovú sumu vzdialeností 
od ostatných buniek, ako tie, ktoré sú vo vzdiale-
nejších pozíciách.

Obr.č. 3. Generácia 1 

Obr.č. 5. Generácia 3 

Obr.č. 4. Generácia 2 

Obr.č. 6. Generácia 4 

Obr.č. 7. Generácia 5 

Obr.č. 8. Výsledná vizualizácia 
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Obr.č. 9. Vypracovanie skriptu
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Abstrakt
 Práca sa zaoberá použitím pluginu Grasshop-
per/Rabbit programu Rhinoceros 4, za účelom 
vytvorenia architektonického a dizajnového prv-
ku pomocou L_systémov.

my Liana Martin Koiš, Bc. 
Fakulta architektúry STU, 

Nám. Slobody 19, 812 45 Bratislava

Kľúčové slová
 Rhinoceros, 3DS Max, Grasshop-
per, Rabbit, L_systems, Turtle in-
terpretation, Branching Structures, 
Voľne tvarovaná štruktúra
Náročnosť - pokročilý
Úvod
 Zaoberal som sa 3D modelovaním v programoch 
Rhinoceros, 3DS Max a plugine Grasshopper, kon-
krétne modelovaním pomocou L_systémov. 
 Prvýkrát sa do povedomia dostal v 60tych ro-
koch 20.storočia, keď A. Lindenmayer navrhol 
reťazec – rewriteng algoritmus. Dnes sa vyvinul a 
používa pod názvom L-systém alebo Lindenmaye-
rov systém. Je to druh formálnej gramatiky známy 
najmä vďaka svojmu použitiu pri modelovaní vý-
vinu rastlín, ako aj ďalším biologickým aplikáciám. 
Používa sa aj na generovanie niektorých fraktálov. 
Sú to v podstate fraktálné útvary generované gra-
matikou, teda sadou pravidiel, ktoré určujú ako 
a čím nahrádzať symbol – axiomu. 
L-systém sa definuje ako trojica: 
G = (Σ,R,A), kde Σ je konečná neprázdna množi-
na znakov, R je množina prepisovacích pravidiel – 
axióm. 
 Túto technológiu je možné využiť pri modelova-
ní zložitých, analyticky ťažko opísateľných  živých 
a rastlinných motívov v architektúre a dizajne. 

Zadanie-Liana 
 Podstatou návrhu je základný L_systém zo sku-
piny Branching Structures, ktorých linky sú rozde-
lené troma bodmi (A,B,C), tie sú v nastaviteľných 
vzdialenostiach od seba aj od polohy linky. Body 
A, A1,...,Ax, ktoré sa nachádzajú na za sebou na-
sledujúcich linkách, sú spojené interpolárnou kriv-
kou.
 Táto krivka môže pomocou parametru meniť do 
určitej miery svoje zakrivenie. Neskôr bolo prida-
ne linkám profilácia s nastaviteľným polomerom.

Skript
Ponúka tieto možnosti úpravy parametrov:

 dĺžka kroku 

 uhol jednotlivých generácii 
 počet generácii 
 prepisovanie pravidiel
 polohy bodov kriviek 
 uhol zakrivenia kriviek
 hrúbka profilácie kriviek

Vývoj návrhu - postup tvorby 
 Pri návrhu som vychádzal z existujúceho L_sys-
tému. Rozširoval som daný skript o niekoľko ge-
nerácií podľa požadovaných tvarových kritérií, 
ktoré som si určil. 

Obr.č.1_základný L_systém, Branching Structures

 Najprv som pracoval z jedným bodom (A) na-
chádzajúcim sa na prvej linke, ktorý pomocou 
spojenia s ďalšími bodmi (A1,..,Ax) na za sebou 
nasledujúcich linkách vytvoril krivku. Pridáva-
ním ďalších generácií som vytvoril krivku zloži-
tejšieho zakrivenia.  
 Neskôr som pridal na každú linku body B a C, 
B1 a C1,..,Bx a Cx. Výsledok bol spleť troch kri-
viek, ktoré som mohol pomocou parametra 
a uhlu zakrivenia meniť. 

Obr.č.2_Polohy bodov A,B,C na linke. Pre každú 
linku je poloha bodov rovnaká, postupne sa body 
spájajú a vytvárajú krivku.
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Obr. č.3_ Vektor zadávajúci polohu bodu počiatku 
profilu.

Obr.č.4_Krivky s možnosťou zmeny uhlu zakrive-
nia

Obr.č.5_príkaz sweep určený na extrudovanie zvo-
leného profilu po danej krivke

 Pomocou príkazu sweep som priradil každej 
krivke profil s daným rozmerom a tvarom (v tom-
to prípade kruh). 
 Tento profil je možné meniť podľa potreby. 
Neskôr bude do skriptu pridaná funkcia zmeny 
hrúbky prútov len v určitých polohách. 

Výsledné riešenie 
  Výsledným výstupom celého riešeného skriptu 
je abstraktný prvok v priestore. Tvorený je troma 
krivkami s prispôsobiteľným prierezom, dĺžkou – 
generáciami a zložitosťou zakrivenia.
 Zmenami jednotlivých nastavení je možné vy-
tvoriť rôzne priestory a tvary, využiteľné v archi-
tektonickej tvorbe.
Napríklad vhodným nastavením uhlu zakrivenia 
generácie krivky je možné vytvoriť zatiaľ len ideo-
vý, neskôr pri hlbšom spracovaní aj výsledný tvar 
architektúry, mostov,  dizajnérskych výrobkov 
a podobne.

Obr.č.6_Vizualizácia_1

Obr.č.7_Vizualizácia_2
Počet krokov_90 , uhol generácie_75

Obr.č.8_Vizualizácia_3
Počet krokov_75 , uhol generácie_125

Obr.č.9_Vizualizácia_4
Počet krokov_75, uhol generácie_156
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Obr.č.10_Vizualizácia_5
Počet krokov_50, uhol generácie_172

Obr.č.11_Vizualizácia_6
Počet krokov_75, uhol generácie_144

Obr.č.12_Vizualizácia_7

Obr.č.13_Vizualizácia_6
Počet krokov_31, uhol generácie_75,
Hrúbka profilov_2, 4, 6

Závery
  Snažil som sa vytvoriť zabstrahovaný priestor, 
ktorý bol inšpirovaný lianovitým porastom v pra-
lesoch. Experimentoval som z myšlienkou návra-
tu k prírodnému prostrediu a zisťoval som akým 
spôsobom sa môže zdanlivo chaotický lianovitý 
tvar využiť v tvorbe architektúry. 

Bibliografia
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www.neoarchaicnet.blogspot.com
www.grasshopper3d.com
www.archimorph.wordpress.com



30 31

 Parametrický dizajn je založený na väzbách me-
dzi prvkami podobne ako tabuľkové editory na 
väzbách medzi políčkami. Ich konkrétne hodnoty 
sa menia podľa vstupných parametrov. Nie je de-
finovaný iba jeden výsledný tvar, ale skôr spôsob, 
podľa ktorého bude tento tvar vygenerovaný. Takto 
možno napríklad navrhnúť a vyrobiť niekoľko jedi-
nečných styčníkov, ich geometria je odvodená od 
krivosti v konkrétnom mieste voľne tvarovateľnej 
fasády. Miesto jedného objektu je navrhnutá celá 
skupina príbuzných objektov. Tvar je odpoveďou 
na konkrétne parametre. Opakovanie rovnakého 
je tu možné nahradiť opakovaním podobného. 
Z pôvodne obecného princípu parametrického 
navrhovania sa stala metóda ako generovať detaily 
fasádnych a konštrukčných prvkov.

 Komplexnosť priestoru a architektonické-
ho príbehu, ktorú priniesli dekonštruktivistickí 
a postmoderní architekti, sa priečila lineárnemu 
mysleniu, jednoduchým kódom, slučkám  a pod-
mienkam. Parametrická závislosť je príliš jed-
noznačná a pokiaľ sa aplikuje dôsledne na celý 
koncept, stáva sa z architektúry stroj. Monotónne 
mechanické opakovanie je nahradené postup-
nou, monotónnou odlišnosťou a diferenciáciou. 
Opakovanie rovnakých poschodí v mrakodrape, 
vieme nahradiť ich postupnou parametrickou 
zmenou. Architektúra potrebuje mieru matema-
tiky ale aj krásu a bohatosť poézie, kde sa téma 
rozvíja tak aby nebol poslucháč znudený ani po 
dvoch hodinách koncertu. Výpočtové technoló-
gie umožňujú skúmať ďaleko viacej než len para-
metrickú lineárnu závislosť. Inšpiráciu je možné 
hľadať v prírode a jej chaotickom poriadku.

 Delenie plôch ako odvetvie softvérového inži-
nierstva využíva vzor bežne zaužívaného objekto-
vo-orientovaného programovania. 
 Plocha alebo fasáda, ktorá predstavuje  zjedno-
dušenú formu samotného objektu aplikovaného 
naň, sa delí za použitia kódov alebo foriem, zora-
dených do tried a skupín .

Fasáda môže byť :
-pomocou vstupných kritérií možno vytvoriť sof-
tvérovú knižnicu pre jednoduchšie použitie, po-
chopenie a reálnu aplikáciu v praxi

Adam Kuzma, Ing. arch.
Fakulta architektúry STU, 
Nám. Slobody 19, 812 45 Bratislava
adamkuzma1@gmail.com

panelovanie 
v digitálnej architektúre

-vytvorenie knižnice tvaroslovia pre jednoduchšiu 
a prehľadnejšiu aplikáciu v rôznych situáciách
-rozšírenie možností bez závislosti na aplikáciu 
bežných normatívnych módov za pomoci vyšpe-
cifikovania vstupného parametru
- katalogizácia väčšiny  kódov aplikovaných pri 
tvorbe členenia fasád, čo umožní väčšiu flexibili-
tu pri vytváraní   systému a riešenia konkrétnych 
problémov

 Návrhový vzor (anglicky design pattern) pred-
stavuje všeobecné riešenie problému, ktoré sa vy-
užíva pri návrhu programov. Návrhový vzor nie 
je knižnicou alebo časťou zdrojového kódu, kto-
rá by sa dala priamo vložiť do nášho programu. 
Ide o opis riešenia problému alebo šablónu, ktorá 
môže byť použitá v rôznych situáciách. Objekto-
vo orientované návrhové vzory typicky ukazujú 
vzťahy a interakcie medzi triedami a objektami, 
bez určenia implementácie konkrétnej triedy. 
Algoritmy nie sú považované za návrhové vzory, 
pretože riešia konkrétne problémy a nie problémy 
návrhu.
 Návrhové vzory nepochádzajú zo softvérové-
ho inžinierstva - sú úplne bežné v každodennom 
živote. K asi najznámejším a najstarším príklady 
patrí architektúra. Gotickú katedrálu spoznáte už 
zďaleka práve preto, že vtedajší architekti a ich 
stavebné huty používali rovnakých návrhových 
vzorov.

Druhy panelovania alebo tesalovania
 V matematike, panelovanie odkazuje na štúdiu 
o rastrovaní  alebo členení  (tilling),  alebo ako 
pravidelné tvary môžu byť umiestnené a ako sú 
schopné vyplniť nekonečný priestor bez medzier 
a bez prekrývania tvarov. To je matematická dis-
ciplína, ktorá bola vyvíjaná od začiatku 17. storo-
čia a formálne uznaná v 19. storočí.

 Panelovanie možno rozdeliť do niekoľkých ka-
tegórií:

Pravidelné panelovanie
 Pravidelné panelovanie je také, ktoré sa skladá  
z jedného tvaru. Prakticky poznáme iba tri druhy 
pravidelného panelovania: členenie na trojuhol-
níky, štvorce a šesťuholníky. Tieto tvary samy o 
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sebe môžu vyplniť povrch, pretože ich vnútorné 
uhly sú presne súčtom uhlov  360 °. 

Polo-pravidelné panelovanie
 Polo-pravidelné panelovanie kombinuje dva 
typy polygónov, ktoré zdieľajú spoločné vrcholy. 
Napríklad, pravidelný šesťuholník s jednou boč-
nou stranou štvorca. Existuje 9 známych štruktúr 
polo-pravidelných tesalácií.

Kopírujúci tvary (Rep-tiling) 
 Kopírované štruktúry sa  skladajú zo zhodných 
tvarov, ktoré sú rotované, čím sú schopné vytvoriť 
väčšie verzie tvaru nekonečného radu. Tieto ge-
nerácie  voláme polyformy.  Kopírované štruktúry 
sú implicitné v takých situáciách ako klasické ilu-
stráciu Zlatý rez alebo  Penrozova dlaždica. 

3D panelovanie
 Panelovaním môžeme vytvárať trojdimenzi-
onálne formy. Takéto formy môžu kombinovať 
kombinácie tvarov. 3D panelovanie vytváraja 
priestorové štruktúry, z toho poznáme len päť 
príkladov kedy 3D panelovanie vytvára pravidel-
né mnohosteny, (t.j. platonické tvary). 

Neperiodické panelovanie
 Neperiodické štruktúry nemajú pravidelné, 
opakujúce sa vzory, čím majú vznikané štruktúry 
väčší potenciál  rozvíjať sa, alebo expandovať cez 
plán.

Praktická aplikácia Tesalovania alebo 
panelovania
 Panelovanie má praktickú aplikáciu v mnohých 
oblastiach, od umenia a architektúry po vedu, 
technológiu a výrobu.

 V dizajne a architektúre, panelovanie odkazuje 
na dlažby stien, podláh, alebo iných povrchov so 
vzorom malých alebo veľkých dlaždíc (kocky) z 
keramiky, skla, kovu, kameňa, alebo iných mate-
riálov. Tieto kocky sú bežne rezané do geometric-
kých tvarov, ktoré do seba zapadajú dokonale. Sú 
to buď jednoduché alebo zložité tvary v zdanlivo 
nekonečnom vzore. Jedná sa o starobylé techni-
ky, ktoré dnes môžeme vidieť v budovách a ná-
stenných maľbách v Grécku, Taliansku, Turecku, 
Indii, a mnohých ďalších krajinách. Tesalovanie 
predstavuje obzvlášť prominentnú techniku tvor-
by v islamskom umení, ktorá zakazuje reprezen-
tačné obrazy Boha, a preto sa návrhy  sústreďujú 
na abstrakciu formy s matematickou podstatou.

Príklad základného členenia plôch trianguláciou  

s použitím rovnakých segmentov. Foster & Part-
ners, British Museum Great Court, London, [4]

Vznik delení a samotného navrhovania, 
alebo generovania panelovania plôch
 Používatelia môžu pracovať so softvérom buď na 
dynamické modelovanie a priamo manipulovať s 
geometriou, alebo vyšpecifikovaním pravidiel ovlá-
dať vzťahy medzi prvkami modelu, alebo tým, že 
definujeme komplexné formy a systémy prostred-
níctvom algoritmov. Softvér podporuje množstvo 
štandardných súborov vstupy a výstupy, vrátane 
DGN od Bentley Systems, DWG, Autodesk, STL 
(Stereo litografie), Rhino, a ďalšie. Tento softvér je 
možné taktiež integrovať so systémami Building In-
formation Modeling.
 Tento softvér používa jednoduchý skriptovací ja-
zyk, a umožňuje integráciu s mnohými rôznymi sof-
tvérovými nástrojmi, a vytváranie vlastných progra-
mov každého užívateľa.
 Tento softvér je primárne používajú architekti a 
inžinieri pri navrhovaní stavieb, ale tiež sa zvykol 
používať na generovanie prírodných a biologických 
štruktúr a matematických systémov.

 Pre generovanie panelovania a tesalovania sa pou-
žíva softvér za pomoci ktorého dosahujeme diskre-
tizáciu alebo optimalizáciu jednotlivých plôch a ob-
jektov, delených na súradnicovú sieť, do ktorej sú za 
pomoci vstupných parametrov zadefinované pod-
mienky toho, ako sa má novovzniknuté rastrovanie 
správať v závislosti k objektu. Panely sú opakované 
vzory na povrchu, spojených plôch alebo mriežky 
bodov. PanelingTools ponúka dva spôsoby, ako vy-
tvoriť panely. Prvé je rozdelenie plochy na mriežky 
bodov (zoradené do riadkov a stĺpcov) a druhý je 
pomocou objektov (NURBS plochy alebo spojené 
plochy). Panely sú pridávané vo forme hrán objek-
tov, ich styčných plôch, častí plôch, rovných a za-
krivených plôch. PanelingTools používať niektoré 
pojmy, ako je geometria kriviek NURBS a povrchy, 
U a V smer ktorý virtuálne delí plochu na sieť bo-
dov, rozdelené alebo celistvé  plochy a objekty. 
Základný postup pri tvorbe panelovania: 01. Vy-
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generovanie siete bodov rozdelených na U a V súradnice  02.konštrukčné pomocné krivky     03.základná 
plocha 

Príklady základných typov členenia plôch: 04. základné delenie na štvorcovú sieť   05. základné delenie na 
trojuholníkovú sieť  06.za pomoci posunu základného geometrického  objektu  

Príklady panelovania plochy za pomoci základných geometrických objektov: 07. panelovanie pomocou 
kocky ako základného vstupného elementu   08. panelovanie pomocou ihlanu ako základného vstupného 
elementu s pridaným parametrom definujúcim vzťah vrcholu ihlana k podstave

      Vzniknuté členenia plôch môžu byť v koneč-
nej fáze modifikované alebo morfované podľa 
situácie ktorá si to v ten moment vyžaduje jedno-
duchou zmenou vstupného parametru. Vygene-
rované štruktúry nemusia byť definytývne práve 
kvôli možnosti ich modifikácie, ale tie napriek 
tejto možnosti, vo finálnej fáze môžu slúžiť ako 
reálne konštrukčné podklady alebo ako podklady 
pre výrobu.

Zaha Hadid Architects: Civil Courts, Madrid 2007, 
detail fasády. Príklad parametrickej architektúry– 
každý otvor je iný, prispôsobený intenzite slnečného 
žiarenia. Architektúra akcentujúca životné prostre-
die- adaptívne fasády. [5]
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Abstrakt
 Článok sa zaoberá použitím pluginu Paneling 
tools programu Rhinoceros 4, pomocou ktorého 
môžeme docieliť požadované opakovanie daného 
prvku.

Kľúčové slová
Program Rhinoceros 4, Plug in Paneling tools, 
riešené tvary sú zakrivené plochy
Náročnosť - začiatočník

Úvod
 Plugin Paneling tools predstavuje pre modelo-
vanie v digitálnom prostredí úžasnú pomoc, kde 
namiesto prácneho kopírovania či už 2D alebo 
3D prvku použijeme presne nadefinovanú sieť na 
ploche, kde chceme prvok opakovať, a necháme 
túto prácu na samotný program, ktorý pri správ-
nom nadstavení splní všetky naše požiadavky.

Predmet článku/Zadanie 
 Zadaním bolo nájdenie inšpiračného zdroja 
vhodného tvaru pre  3D prvok z prírody a jeho 
následné pretransformovanie do virtuálnej podo-
by pomocou programu Rhinoceros 4. Ja som si 
vybrala morskú rúrkovú špongiu. Potom sa pa-
nelovaním tohto prvku vytvoril motív pre novú 
fasádnu úpravu.

Pokračovanie/Vývoj návrhu 
 Ako prvý krok sme si vytvorili sústavu kružníc 
na štvorcovej základni v dvoch rôznych výško-
vých úrovniach, ktoré sme následne navzájom 
spojili pomocou príkazu sweep 2 rails a dostali 
sme tak rúrky špongie. Tie sme tvarovou modifi-
káciou poupravovali na rôznorodé veľkosti.

Pokračovanie/Výsledné riešenie 
    Vytvorením rúrok na štvorcovej základni sme 
dostali základný prvok pre následné panelovanie. 

panelovanieBarbora Deáková, Bc.
Fakulta architektúry STU, 
Nám. Slobody 19, 812 45 Bratislava
barbora.deakova@gmail.com

Pokračovanie/Postup modelovania
 Pomocou príkazu sweep 2 rails sme si vytvorili 
zvlnenú plochu a následne sme si na nej príkazom 
Create Paneling Grid  - Surface Domain pripravili 
panelovaciu sieť.

Aby sme mohli panelovať 3D prvok potrebujeme 
taktiež hornú ohraničujúcu sieť. Tú sme po vy-
tvorení tvarovo modifikovali voči spodnej pre do-
siahnutie tvarovej diverzity panelovaných prvkov 
(to sa dá dosiahnuť tiež použitím rôznych bodo-
vých, liniových či kruhových atraktorov).

Príkazom Panel Custom 3D vytvoríme medzi pri-
pravenými sieťami požadovanú štruktúru zloženú 
z vymodelovaného počiatočného prvku.

Nakoniec odstránime pomocnú vymedzujúcu 
hornú plochu (prípadne aj spodnú).

Závery
 Digitálna architektúra posúva hranice doteraj-
šej tvorby a pomáha napredovať v jej vývoji. To 
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čo sme v nedávnej minulosti považovali v rámci 
architektúry za futurizmus či utópiu sa dnes prá-
ve vďaka digitálnej architektúre stáva atraktívnou 
a osviežujúcou zmenou či už v architektúre, inte-
riérovom navrhovaní, dizajne alebo grafike.

Bibliografia
Paneling Tools Manual, Robert McNeel & Associa-
tes.
http://en.wiki.mcneel.com/default.aspx/McNeel/
PanelingScripting.html 
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Abstrakt
 Článok sa zaoberá použitím pluginu Paneling 
Tools, ktorý je určený programu Rhinoceros 4. 
Táto seminárna práca je zameraná na vytvorenie 
plochy, pomocou „panelovania“. Plocha môže 
mať širokospektrálne využitie od architektúry, až 
po samotný dizajn. 

Kľúčové slová
Rhinoceros 4, 
V Ray, 
Paneling Tools, 
Panelovanie, 
Základné geometrické tvary

Úvod
 Môj prvý kontakt s programom Rhinoceros 
4 bol plný očakávaní. Vedel som, že ide o niečo 
medzi Sketchup - om a 3D Max - om. Teda ľah-
ko ovládateľný intuitívny program s „veselými“ 
ikonkami, predurčený svojimi funkciami na mo-
delovanie organickej architektúry. Program ma 
nesklamal, práve naopak. Organické tvary mu idú 
rovnako dobre ako kubické. Paneling tools je če-
rešnička na torte, jedna z mnohých, ktorá umož-
ňuje veľmi konkrétnu aplikáciu tohto programu.

Predmet článku/Zadanie 
     V tomto predmete som sa mal zamerať na kre-
atívne využitie spomínaného plug-inu.
 Pri hľadaní nápadu som zablúdil na výstavu 
fontov, ktorej súčasťou bol 3D objekt, trojboký 
hranol, opláštený kontrastne sfarbenými ihlanmi. 
Pri pohybe okolo neho divák zažíval dynamickú 
zmenu farebnosti fasády, akúsi ilúziu živej fasády. 
Jednoduchosť a invencia tohto dielka ma okamži-
te inšpirovala. 

Pokračovanie/Vývoj návrhu: 
  ...predstavil som si takéto niečo vo veľkom for-
máte fasády 10 – 20 poschodovej budovy. Fasáda, 
ktorá by sa menila, napriek tomu, že by bola stále 
rovnaká.
 Tvorba konkrétneho návrhu spočívala v nájde-
ní ideálneho jednoduchého geometric-kého tva-
ru, či telesa, aby sa v ňom dalo skĺbiť viacero za-
mýšľaných „uhlov pohľadu“.

paneling tools, 
panelovanie

Tomáš Benák, Bc. 
Fakulta architektúry STU, 
Nám. Slobody 19, 812 45 Bratislava

 Výsledný panel je štvorcová základňa so sy-
metrickým otvorom (po diagonále) v tvare rov-
nostranného trojuholníka, nad ktorým je zrezaný 
trojboký kužeľ s vynechanou jednou stenou. Do 
vizuálnej hry budúcej fasády sa zapoja rub, líc 
a otvor v spomínanom paneli. Fasáda by z diaľ-
ky mala pôsobiť nenápadne, preto líc bude šedý, 
po priblížení k fasáde sa z uhla ukáže kontrastný 
rub a najmä v noci bude hru farieb, svetla a tie-
ňa dopĺňať svetlo prenikajúce z interiéru,lomené 
prvkami fasády.

Pokračovanie/Výsledné riešenie
 Po nájdení tvaru, resp. panelu som ako skúšob-
nú aplikáciu tohto panelu vytvoril pole z týchto 
panelov (10 x 10) a manuálnym 1D „skejlovaním“ 
som vytvoril zvlnenie povrchu.

Pokračovanie/Postup modelovania:
 Efekt, ktorý som dostal ma uistil, že kráčam 
správnou cestou, nič mi nebránilo aplikovať panel 
na väčšiu plochu. 
 Vymodeloval som si objekt v tvare, ktorý by 
mohol dať vyniknúť mojej idey, teda „zemiakoid-
né“ konvexno-konkávne teleso.
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Použitím PT Grid Surface UV funkcie som vy-
tvoril sieť bodov, raster budúcej fasády.

Funkcia PT 3D Custom mi umožnila aplikovať 
môj panel na celú fasádu rýchlo a bezbolestne, 
stačilo čítať pokyny v príkazovom riadku.

Sieť som “ofsetol” použitím PT Offset grid 
points

Domodeloval som „parter“ budovy, nasvietil 
som ju a pomocou plug-inu V-ray for rhino som 
vyrendroval výsledný obrázok, ktorý som za po-
moci Photoshopu vsadil do ilustračnej fotky na 
zvýraznenie idey.

Záver:
Vopred som vedel, že predmet Digitálna architek-
túra bude pre mňa znamenať predovšetkým novú 
skúsenosť s novým programom. Sám by som sa 
k tomu nedonútil, ale takto som musel a za pomo-
ci konzultanta, Ing. arch. Adama Kuzmu, to bola 
naozaj zábavná, inšpiratívna, kreatívna, potrebná, 
ako sa javí, až nevyhnutná povinnosť a skúsenosť, 
lebo tento program otvára nové obzory, ktoré by 
inak boli len veľmi ťažko dosiahnuteľné. 
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Abstrakt
Článok sa zaoberá použitím pluginu Paneling 
Tools programu Rhinoceros 4.

Kľúčové slová
Program Rhinoceros 4
Plug in Paneling Tools
Riešené tvary kvetovaný vzor
Náročnosť začiatočník

Úvod
 Plugin Paneling Tools, rozširuje možnosti ar-
chitektonických a dizajnérskych diel, nakoľko 
dnešné technológie umožňujú previesť digitálnu 
ideu do konkrétnych hmotných podôb. Pomerne 
jednoduchým princípom,  založenom na opako-
vaní prvkov či už v 2D alebo 3D sieti, sa stáva rea-
lizovateľným a teda praktickým pomocníkom pri 
navrhovaní.

Predmet článku/Zadanie 
 Cieľom práce bolo pomocou panelovania vy-
tvoriť  rôznorodú originálnu štruktúru a následne 
ju aplikovať na konkrétnu budovu.
 Inšpiráciou sa mi stal drobný kvietok Amaryl-
lis, ktorý pôsobí organicky a dá sa kreatívnym 
spôsobom spájať do rozsiahlejších útvarov.
 V prvej fáze sme v programe Rhinoceros 4 vy-
modelovali základný prvok v tvare trojcípeho 
kvietku pomocou kriviek a následným spájaním, 
príkazom Edge Curves.
 Dôležité bolo pospájať tento prvok v rámci jed-
ného „panelovacieho kubusu“ tak, aby následným  
zopakovaním tohto prvku pôsobila výsledná plo-
cha kompaktne a celistvo.

Pokračovanie/Vývoj návrhu 
 Ďalším krokom bolo vytvorenie panelovacej 3D 
siete, do ktorej sme zadaním základného “pater-
nu“ vytvorili hustý kvetovaný raster. Na ozvlášt-
nenie sme použili rôzne varianty trojrozmernej 
siete, na ktorú sme nechali pôsobiť bodové a kru-
hové atraktory, ktoré raster v niektorých miestach 
zhustili a zmenili jeho výšku. Skúšali sme rôzne 
prevedenia (farebné obmeny, rotáciu, ...).

Dravecká Zuzana, Bc.
Fakulta architektúry STU, 
Nám. Slobody 19, 812 45 Bratislava 
zuzana.dravecka@gmail.com

paneling tools
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Pokračovanie/Výsledné riešenie 
 Výsledným riešením  je  orotovaná zakrivená 
plocha s kvetovaným vzorom s použitím bodové-
ho atraktora. Kvetovaný motív  sme aplikovali aj 
na eliptickú fasádu Národného divadla v Pekin-
gu.

Pokračovanie/Postup modelovania
 Ako prvé sme si vymodelovali základný prvok, 
v našom prípade pravidelný kvietok, vykresle-
ním charakteristických kriviek, ich vynesením 
do priestoru a modifikáciou pomocou bodov, ná-
sledným použitím príkazu Edge Curves sme spoji-
li krivky do organického lupienku nášho kvietku.
Tento tvar sme skopírovali a v pôdoryse centricky 
orotovali vždy o 1200 okolo bodu symetrie. Tieto 
útvary sme potom  príkazom Group zjednotili na 
jeden prvok.
 Podobným spôsobom sme vytvorili orotovanú 
plochu, na ktorú sme príkazom Create Paneling 
Grid –>Surface Domain naniesli sieť, ktorej hus-
totu sme si prispôsobili podľa potreby zadaním 
konkrétneho počtu stĺpcov v horizontálnom i 
vertikálnom smere.
 Sieť sme skopírovali a posunuli v kolmom smere 
o istú hodnotu nad tú pôvodnú(rovnaký efekt do-
cielime príkazom PtOffsetPoints).
 Posledným krokom je zadanie príkazu Pane-
ling From Grid –>Panel Custom 3D, kde najprv 
definujeme prvú panelovaciu sieť,následne druhú 
panelovaciu sieť, plochu, na ktorú prvok apliku-
jeme a nakoniec samotný základný tvar, ktorý 
môžeme pomocnými príkazmi vyposúvať podľa 
potreby.(Ak chceme použiť atraktory, zadáme 
príkaz Panel Custom 3D Variable).

Závery
 Panelovanie sa v dnešnej architektúre objavuje 
čoraz častejšie. Dá sa použiť od hlukových stien, 
prístrešky, fasády až po interiérové prvky. Posky-
tuje autorovi nespočetné množstvo alternatívnych 
riešení. Vďaka opakovaniu prvkov na panelovacej 
sieti môžu byť takéto riešenia nielen atraktívne, 
ale aj ekonomicky výhodné.

Bibliografia
Paneling Tools Manual,Robert McNeel & Associa-
tes.
http://en.wiki.mcneel.com/default.aspx/McNeel/
PanelingScripting.html                                  
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Abstrakt
     „Forma a chaos, poriadok a zmätok, determi-
nizmus a náhoda“ sú ako neustály rivali súperia-
ci o hegemóniu v nekonečnej aréne nášho sveta. 
Príroda ako rezervoár inšpirácií nám pritom sú-
stavne predkladá groteskné a niekedy až bizarné 
fazóny. Roky sa v nich tak pokúšame nájsť aké-
si príklady modelov, či určité paralely, ktoré by 
sme mohli klasifikovať, pochopiť a využiť aj v ar-
chitektonickej tvorbe. Takmer počas celej svojej 
existencie sa potom práve len ČLOVEK usiluje 
zaviesť poriadok do nepravidelného sveta a to 
čomu nerozumie, často krát diletantsky ignoruje 
či ľahkovážne opovrhuje. Súčasný človek vyzbro-
jený počítačom, začína vyzývať toto zdanlivo ná-
hodné kráľovstvo chaosu a popisuje tvary a formy, 
kde jedinými opornými múrmi sveta sú tie, ktoré 
sám vytvoril. Z tejto výzvy sa vynára nová veda 
sľubujúca popísať nekonečnú komplexnosť týchto 
živých polí. Veda produkujúca novú geometriu a 
prekvapivý paradox, že dokonca i vo vnútri chao-
su existuje poriadok - TEÓRIA CHAOSU.

Kľúčové slová
teória chaosu, atraktory, efekt motýlích krídiel, 
polia, figúry, paramtericizmus, parameter
softvér: Rhinoceros, 
plug-in: Grasshopper, 
technika: skriptovanie, parametrické modelovanie

Úvod/Teória chaosu
   Výskum teórie chaosu podstatne transmutoval 
takmer väčšinu toho, čo sme až doposiaľ pod vply-
vom našich kultúrnych tradícií, zvyklostí a histórie 
vnímali ako pravdivé, správne, definitívne alebo  
normálne. Dá sa povedať, že približne 60 rokov od 
jej vzniku (Edward Lorenz – počítačová simu-
lácia predpovede počasia v roku 1959-61) zasiah-
la a obrátila takmer všetko konvenčné, v čo sme 
verili a v čo sme chceli veriť. Postupom času táto 
teória čím ďalej tým viac rezonuje a svet ju vníma 
ako síce netradičnú, ale komplexnú vedu o skutoč-
nej povahe okolitého sveta. Koniec koncov, prečo 
s nám zdá byť všetko čo vytvorila príroda estetické 
a krásne, aj napriek tomu že svoje neobvyklé tvary 
vytvorila pod šatkou chaosu a náhodilosti? Tento 
nový smer zo sebou prináša celkom nové a nebý-
valé viac obzorové rozpätie, s akým o jednotlivých 
témach uvažuje a skutočnosť, že ku svojím tvrde-
niam prikladá striktne vedecké skúmania. 

náhoda alebo silne 
integrované systémy?

Michal Valúšek, Ing. arch. 
Fakulta architektúry STU, 
Nám. Slobody 19, 812 45 Bratislava
mioko@centrum.sk

Obr.č.1 -
Edward Lorenz
     Teória chaosu sa stala sa ikonou, pojmom a 
novou vednou disciplínou „[...], ktorá sa zaoberá 
systémami, ktorých dynamika za určitých podmie-
nok citlivo závisí od začiatočných podmienok, takže 
ich správanie nie je dlhodobo predpovedateľné.“ [1] 
Laicky povedané, chaos neznamená zmätok alebo 
neporiadok, ale chaotické systémy sú len zložito 
usporiadané štruktúry, ktorým nerozumieme, 
alebo si nevieme svojím konvenčným myslením 
predstaviť proces ich tvorby a vzniku. Jednodu-
cho! Kapacita nášho mozgu je limitovaná a pri 
tak zložitých systémoch akými sú napr. počasie, 
turbulentné udalosti alebo vízie urbanistických  
projektov nových miest, nemôže nikto predvídať, 
ako sa bude takto mnohovrstvový systém vyvíjať 
vzhľadom k času a veľkému množstvu súčinite-
ľov, ktoré ho rozhýbu. Chaos je preto len zdan-
livo náhodná dynamika, ktorá je v skutočnosti 
generovaná z deterministických systémov. Ťa-
žiskovou témou tak ostáva uvažovanie o reálnom 
svete ako o nelineárne, nespojite a náhodne sa 
chovajúcom dynamickom systéme. Toto myslenie 
tak vo svojej podstate popiera postupy tradičných 
vedných disciplín, ktoré majú niekedy tendenciu 
reálne systémy zjednodušovať do určitých mode-
lov zostavených z lineárnych geometrických ob-
jektov a vzťahov, podobne ako to môžeme vidieť 
aj v architektúre. Na rozdiel od tradičných vied 
a teórií nepovažujeme generatívne nepravidelne 
chovajúce sa systémy v prírode za výnimky, ale na-
opak za príklady. Prečo by potom i architektúra, vo 
svojej zložitosti tvarov, dispozícií a neutíchajúcich 
rastov nemohla čerpať z tejto studne nových myš-
lienok a popustiť tak uzdu v nonkonformnom chá-
paním sveta? Usilujme sa viac preniknúť do tohto 
sveta chaosu a snažme sa porozumieť najmä jeho 
„PROCESOM VZNIKU A TVORBY“. Skrátka 
podobne ako aj v prírode, tak aj v architektúre sa 
pokúsme vidieť v strome skutočne živý strom a to 
i vrátane všetkých vplyvov, ktoré na neho pôsobia 
a ktoré on spätne ovplyvňuje. Základom každého 
systému poznania je preto predovšetkým vzťah 
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človeka k nemu, snaha porozumieť mu a zobrať 
si z neho to najdôležitejšie.  Odtrhnime sa od vži-
tých pohľadov na svet a hľadajme cestu v hlbšom 
poznaní súvislostí a príčin! 

Počítač/Katalyzátor vývoja  
     Počítač ako hlavný katalyzátor vývoja para-
metrickej architektúry a predovšetkým softvér, 
resp. konkrétne techniku skriptovania využívam 
práve na generovanie zložitých štruktúr, ktorých 
priebeh alebo proces vzniku si nedokážeme pred-
staviť, alebo ich nevieme nakresliť. Počítače skú-
manie takýchto systémov uľahčujú markantným 
zrýchlením procesov a poskytujú náhľad na vý-
sledky zložitých matematických iterácií. (ENIAC: 
Electronical Numer Integrator and Computer ako 
jeden z prvých počítačov použitých na simulácie). 
Jedným z prvých a asi najvýznamnejším priekop-
níkov, kedy bol použitý počítač konkrétne Royal 
McBee LPG-30), bol Edward Lorenz, ktorý vý-
skumom atmosféry dokázal, prečo je prakticky ne-
možné urobiť nejakú dlhodobú predpoveď počasia. 
Pri jeho výpočtoch sa „ukázalo, že celkom nepatrné 
zmeny počiatočných podmienok vedú k dramaticky 
odlišnému počasiu a ďalej, že i veľmi jednoduché 
systémy sa môžu chovať chaoticky. Teda, že malá 
zmena počiatočných podmienok vedie k celkom od-
lišnému výsledku.“ Vytvoril mimoriadne dôležité 
pojmy akými sú „EFEKT MOTÝLÍCH KRÍDIEL, 
ktorý hovorí: Motýľ, ktorý zvíri prach pri vzletu na 
námestí v Pekingu, môže ovplyvniť hurikány nad 
Strednou Amerikou.“ alebo „LORENZOV ATRAK-
TOR, ... akákoľvek množina bodov, ktorá má zjav-
nú tendenciu smerovať k stabilnému stavu alebo sa 
v ňom trvalo pohybuje.“ [2] V Lorenzom prípade 
ide potom o bod sledujúci zdanlivo pravidelnú 
dráhu formujúcu atraktor, ktorú stále približne 
opakuje, ale nikdy nejde po tej istej. Je tak uväzne-
ný na nekonečne dlhej a neperiodickej línií známej 
ako ATRAKTOR.  

Obr. č.2 – Lorenzov atraktor

Obr. č.3 – Bod sledujúci zdanlivo pravidelnú dráhu 
formujúcu atraktor, ktorú stále približne opakuje, 
ale nikdy nejde po tej istej.

Paralely v architektúre
 Je vôbec možné nájsť adekvátne paralely tejto 
teórie na platforme architektúry a dajú sa tieto po-
znatky využiť v procese tvorby architektonických 
štruktúr, figúr, či urbanistických polí? Určite áno. 
Snažím sa to dokázať už pri prvých výsledkoch 
mojej práce v rámci tejto témy, kde chcem zdôraz-
niť, že i pri výsledných zdanlivo nepochopiteľných 
poliach architektonických fazón vychádzam vždy 
zo silne deterministických vstupných parametrov. 
Parametre ako veličiny potom charakterizujú ten-
to systém alebo stav v samotnom procese tvorby 
a predstavujú práve tak vlastnosť, ako i charak-
teristické veličiny riešeného problému. Stanovia 
síce počiatočné fázy a určia oscilovanie výslednej 
formy v priestore, ale vzhľadom k množstvu pa-
rametrov a atraktorov “hýbačov“, (podobne ako 
v počasí) nedokážem presne predpovedať, ako na 
seba budú pôsobiť, aký bude priebeh ich ďalšieho 
vývoja a ako sa celkovo daný systém vyvinie. Preto 
využívam POČÍTAČ. Pre mňa ako „softvérového 
architekta“ je potom dôležitý najmä proces vzni-
ku týchto turbulentných štruktúr, ich východiská a 
oblasti, kedy sa stávajú už nepochopiteľné a kde je 
táto pomyselná hranica.
 Aj napriek sile počítača nie všetci architekti 
využívajú naplno jeho silu a možnosti posunúť 
svoju tvorbu ďalej. Niektorí úzkoprso vytvárajú 
iba akési „obrázky“ prehnane realistických vizu-
álnych stvárnení svojich stavieb a druhí zase za 
pomoci softvérov vzhľadom k úschove dát a naj-
mä možnosti ďalšej editácie rysujú svoje projekty 
digitálne. Bohužiaľ aj tak si neuvedomujú a nevy-
užívajú pravú podstatu a výkon procesoru počíta-
ča na plnú mieru. Sú iba využívateľmi grafických 
rozhraní softvérov a ikoniek, ktoré im poskytujú.
Technika skriptovania/ „Parametricizmus“  
 Skúste sa zamyslieť! Čo všetko musí urobiť počítač 
a ako sa vyťaží jeho procesor, keď len uchopíte myš, 
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pohnete ňou na ploche z miesta na miesto a dvakrát 
ľavým tlačidlom kliknete na zložku, ktorá sa násled-
ne otvorí. Omnoho menej by sa procesor vyťažil, 
keby ste tento jednoduchý úkon napísali pomocou 
slovných výrazov funkcií softvérového jazyku, resp. 
by ste ho naskriptovali (napr. pomocou Visual Basic, 
ktorým bol mimochodom napísaný aj Windows). 
Počítač tak nemusí spracovávať žiaden z povelov 
ako v prvom prípade, ale zložku rovno otvorí. Tu 
chcem vyzdvihnúť práve  techniku skriptovania, kto-
rú pri svojej tvorbe tiež využívam ja, kde sa snažím 
pomocou softvéru Grasshopper a jeho jazyka využiť 
čo najviac výkon počítača, aby mi poskytol náhľa-
dy na zložité architektonické štrukturálne figúry či 
polia. Prichádza tak nová vlna v sfére architektúry, 
ktorú Patrik Schumacher nazval ako nový štýl po 
moderne „PARAMETRICIZMUS AKO ŠTÝL.“

 Ako sám hovorí a píše vo svojom parametrickom 
manifeste: „Tento rozvoj bol podporovaný vývojom 
nástrojov a scriptov parametrického navrhovania, 
ktoré umožňujú presnú formuláciu a uskutočnenie 
spletitých korelácií medzi elementmi a subsystéma-
mi. Parametricizmus môže existovať iba cez sofisti-
kované parametrické techniky. Nakoniec, výpočto-
vo pokročilé dizajnové techniky ako skriptovanie, 
(v Mel - scripte alebo Rhino - scripte) a paramet-
rické modelovanie (s nástrojmi ako Generative 
Components alebo DP) sa stávajú prenikavou rea-
litou. Dnes je nemožné súťažiť so súčasnou avant-
gardnou scénou bez zvládania týchto technik.“ 
Schumacherov manifest, jeho princípy a „program 
pozostáva z metodolog. zákonitostí: ktoré nám ho-
voria akým cestám výskumu sa vyhnúť (negativna 
heuristika), a iné akými cestami kráčať (pozitívna 
heuristika). Negatívna heuristika formuluje ostré 
kritiky, ktoré predchádzajú opätovnému upadnu-
tiu do starých vzorov, ktoré nie sú plne konzistent-
né s jadrom, a pozitívna heuristika ponúka vodiace 
princípy a preferované techniky, ktoré umožňujú 
prácu k rýchlemu napredovaniu. [3]

Proces tvorby/Vývoj návrhu
 Po vyše 5 mesačnej spolupráci s Mgr. Art. To-
mášom Augustínom som svoje prvé výsledky pre-
zentoval na wokrshope v Žiline (mesto_Záhrada, 
mestský_park_2010, v dňoch 22.3 - 26.3.2010) 
pod názvom „parametricizmus a parametrika 
v urbanizme“

 Výsledný skript, resp. algoritmus som vytvoril 
pomocou plug-inu Grasshopper v softvéry Rhino-
ceros v mierke 1:1 na územie mesta Žiliny (Mest-
ský park na Bôriku s priľahlým územím bývalej 
športovej haly a časťou centra Rudiny), čo bolo 
i zadaním už spomínaného workshopu. Opierajúc 
sa o poznatky Tomáša Augustína na platforme pa-

rametrického manifestu, som začal vrstviť jednotli-
vé analýzy hmotových skladieb na riešené územie, 
v ktorom som určil ako HLAVNÉ ATRAKTORY, 
„HÝBAČE“ v území dve línie ohraničujúce zeleň 
Parku na Bôriku. Dosiahol som tým prioritné po-
stavenie zelene v prostredí, ktorá mi svojím pôso-
bením do okolitého prostredia softvérovo ovplyv-
ňovala hmotovú skladbu v rámci zastavanosti, 
výšky a objemu. Inak povedané, čím väčšiu som 
zadal parametrickú prioritu zelene, tým bola gene-
rovaná hmotová skladba objemovo menšia, nižšia 
a s menšou zastavanosťou. Dosiahol som tak sof-
tvérovú previazanosť zelene a hmotových analýz 
v prostredí.

Proces tvorby/Postup riešenia 
    Po aplikovaní jednej z častí parametrického 
manifestu P. Schumachera, hovoriacej o vrstvení 
jednotlivých urbanistických analýz som využil vý-
kon počítača a možnosť tieto tvrdenia uskutočniť 
technikou skriptovania v Grasshopperi. Začal som 
na seba ukladať vrstvy hmotových analýz s mar-
kantným pôsobením atraktorov zelene parku: 1. 
vrstva – podľa Gridu, 2. vrstva – orientovaná S, 
J, V, Z, 3. vrstva – náhodné natočenie (alternatíva 
podľa vrstevníc), 4. vrstva – naťahovanie hmoto-
vých skladieb podľa pôsobenia slnka ako ďalšieho 
atraktoru vplývajúcom na územie, 5. vrstva – stá-
čanie skladby za viacerými atraktormi v prostre-
dí (morfovanie za funkciou, kedy sú funkcie ako 
atraktory modifikujúce skladbu). Následne som 
z tejto finálnej vrstvy všetkých hmotových analýz 
vyextrahoval vrcholové body, okolo ktorých by 
mali oscilovať výsledné urbánne polia, či zhluky 
urbánnych figúr.

Obr. č.4 – Parametrická kompozícia: vysoko integ-
rovaná schéma organizovaného systému

 Alternatíva A. – Softvérovým spojením všetkých 
týchto bodov a zväčšovaním ich síl s prioritou 
atraktorov zelene parku na Bôriku som vytvoril 
nepredvídateľné a v konečnom dôsledku zdanli-
vo náhodné výsledné zhmotnenie všetkých analýz 
„tekuté urbánne polia“ ako deterministický cha-
os.
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Obr. č.5,6 – Tekuté urbánne polia

     Alternatíva B. – Softvérovým zhmotnením 
týchto analýz do priestorových diamantových 
štruktúr s prioritou atraktorov zelene parku na 
Bôriku, som stanovil vyextrahované body ako 
stredy diamantových stien. Následným iterova-
ným pôsobením bodov v rámci stien diamanto-
vých štruktúr som softvérovo vytvoril „zhluky 
urbánnych figúr.“ 

Obr. č.7,8 – kontinuálne sa vlniace figúry

     Je teda celkom zrejmé, že manuálne bez po-
moci softvéru by som to nemohol nakresliť, pre-
pojiť, previazať, či všetko vrstviť a ešte k tomu 
v 3D priestore. Jednoducho! Časovo a kapacitou 
nášho mozgu sme limitovaní a  nemôžeme pred-
vídať ako sa bude takto mnohovrstvová sústava 
vyvíjať. Takýto počítačový algoritmus, je potom 
vysoko prepojený a integrovaný parametrický 
systém, kedy aj v mojom riešení sa pri zme-
ne jedného parametru mení celkový charakter 
štruktúry. Ide preto o logicky previazaný systém, 
čo je v rámci skriptovanej, či generovanej „a nie! 
modelovanej“ architektúry mimoriadne dôleži-
té. Je jasné, že aj môjmu riešeniu, chýba množ-
stvo ďalších parametrov a nie je dokonalé. Inak 
povedané, kto z nás dokáže počítať so všetkým 
...?

Proces tvorby/Výsledné riešenie 
     Sú zhmotnením určitých analýz vysoko orga-
nizovanej komplexnosti, ktorej výsledné formy 
sú dôsledkom viacerých integrujúcich síl. Jedna 
z piatich agend parametrického manifestu [3] po-
pisuje paramtetrickú figuráciu, či parametrický 
urbanizmus a tieto „tekuté urbánne polia“ ako 
modulácie necharakterizujú rozpad poriadku, 
chaos, ale zhmotňujú zložité opakovania, vrstve-
nia a informácie z analýz. Predstavujú plynulo 
sa premieňajúce polia parametrických architek-
tonicko-urbanistických figúr, ktoré produku-
jú súvislé urbánne efekty. „Polia sú plné, akoby 
naplnené tekutým médiom. Môžeme si predstaviť 
tekutiny v pohybe, štruktúrované radiálnymi vl-
nami, laminálnymi tokmi, a špirálujúcimi vírmi. 
Môžeme myslieť roje budov, ktoré prúdia naprieč 
krajinou, alebo si môžeme predstaviť rozsiah-
le kontinuálne súvisiace interiéry ako napríklad 
otvorené kancelárske krajiny, alebo výstavné haly 
druhu používaného na veľtrhy. 

Obr. č.9 – Roje budov
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Obr. č.10 – Nekonečne hlboké tvaroslovie

Takéto interiéry sú vizuálne nekonečne hlboké 
a obsahujú rozličné hejná tvarosloví splývajúce 
s dynamikou roja ľudských tiel. Niet tu žiadnych 
platonických, diskrétnych figúr s ostrými kontúra-
mi.“ [3] Laminálne urbánne polia sú potom pred-
pokladom pre vznik kontinuálne sa vlniacich fi-
gúr. Evokujú tak mnohorakosť architektonických 
tvarosloví.

Obr. č.11 – Kontinuálne sa vlniace figúry

 Parametrická figurácia tak zahŕňa viac typov pa-
rametrov, ktoré sú myslené ako spúšťače vnútri 
figurálneho dizajnu a sú vysoko integrované do 
parametrického systému.

Obr. č.12 – Vlniace sa figúry

     Figúry ako kvapalina v pohybe nastoľujú novú 
logiku figúr a polí, ktoré napĺňajú novú úroveň 
dynamizmu v priestorovej komplexnosti. Nemô-
žeme preto uvažovať o figúrach izolovaných ob-
jektov, ale popustiť svoje konvenčné myslenie a 

predstaviť si ich ako substancie oscilujúce okolo 
hraničných bodov v prostredí.

Obr. č.13 – Figúry ako kvapalina v pohybe

Závery
 Existuje obrovský rozdiel medzi architektúrou 
fantastických tvarov vznikajúcich na monitoroch 
a realizáciami vychádzajúcimi z týchto obrázkov. 
Vzniká obrovské kvantum nezmyselných nieke-
dy až „digitálne erotických tvarov“, ktoré sú iba 
symbolom algoritmov generovaných softvérmi 
a chýba im podstata. Je teda na nás architektoch, 
aby sme vedeli nájsť tú pravú mieru a limity v di-
gitálnom navrhovaní a naučili sa v zdravej mie-
re využívať tieto nové prostriedky v tvorbe. Ne-
nechajme sa zviesť, ale kultivovaným spôsobom 
prispievajme a slušne dotvárajme nový charakter 
architektúry a možno i celých urbanistických 
štruktúr odrážajúcich súčasný vplyv digitalizácie. 
Naučme sa využívať tieto techniky zmysluplne! 
Vrstvime, hybridizujme, morfujme, deformujme, 
tvarujme, skriptujme medziartikulujme a hľadaj-
me možnosti, ktoré budú mať cielený význam pre 
spoločnosť. Využívajme preto počítač najmä na 
zložité vrstvenia viacerých činiteľom v prostredí, 
s ktorými každý architekt a najmä urbanista vždy 
zápasí.  

 Inšpirujme sa preto náhľadmi ako sa daná zlo-
žitosť architektonickej štruktúry, figúry či poľa 
bude chovať a neskĺznime do bizarných tvarov, 
ktoré nám pokrokové dizajnové techniky prvo-
plánovo ponúkajú. Pretože aj za pomoci softvéru 
nemôžeme nikdy vytvoriť ideálnu architektúru 
či mesto, vzhľadom k tomu jedinému a najpod-
statnejšiemu faktoru, ktorý sa nedá nikdy zdigi-
talizovať a softvérovo započítať. A  tým je človek! 
ako „ľudské bytie“ so svojimi emóciami, cítením 
a individuálnym vnútorným charakterom.
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Abstrakt 

 Článok sa zaoberá použitím pluginu Grasshop-
per programu Rhinoceros pri vytváraní zložitých 
systémov s chaotickým a do určitej miery náhod-
ným správaním. So zložitou geometriou, ktorú 
je možno dosiahnuť len za pomoci počítačovej 
techniky. 

Kľúčové slová 

Program Rhinoceros, Plug-in Grasshopper 
Náhoda, chaos, magnetické kyvadlo, Náročnosť 
začiatočník 

1. Úvod alebo čo je to chaos a náhoda 

 Od začiatku 20.teho storočia, kedy veda prišla s 
kvantovou teóriou častíc, vysvetľujúcou správanie 
sa malých čiastočiek hmoty, začíname chápať že 
fyzikálne zákony a celá príroda okolo nás je die-
lom náhody. 

 Aby sme ale toto nechápali zle musíme pocho-
piť, čo je to chaos a náhoda. Náhoda je jav, kedy 
môže nastať akákoľvek situácia, to ako je ktorá si-
tuácia možná určuje pravdepodobnosť, ale vedci 
majú zato, že môže nastať akákoľvek možnosť. Na 
tejto kvantovej úrovni môžu byť častice na mno-
hých miestach naraz, môžu miznúť a znovu sa ob-
javovať, to všetko náhodne. Ak teda napr. môže 
jedna častica zmiznúť, tak ak by všetky častice v 
našom tele naraz zmizli, tak by sme aj my na mo-
ment zmizli. Aj táto možnosť je možná a reálna 
avšak krajne nepravdepodobná. Všetky viditeľné 
predmety sa totiž skladajú s nespočetného množ-
stva malých častíc a tak sa výsledok týchto ne-
spočetne veľa náhodných polôh a stavov častíc sa 
ustáli v strednej polohe, tak ako keď opakujeme 
nejaký pokus stále dokola. Nedá sa teda s určitos-
ťou povedať, kde sa konkrétna častica nachádza, 
môžme len určiť pravdepodobnosť jej výskytu zo 
všetkých možností. 

 Ďalší pojem ktoré je potrebne vysvetliť je chaos. 
Chaos sa často chápe ako neporiadok alebo ne-
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náhodné a chaotické 
štruktúry

usporiadanosť. Ako niečo čo nemá žiadny zmy-
sel. Opak je pravdou, chaoticky systém je taký, 
ktorý je príliš zložitý aby sme tam my ten poria-
dok videli. Je to skratka príliš zložitý systém na 
to aby sme vedeli odhadnúť jeho správanie. Ľudia 
sú zvyknutí na pravidelne opakovanie, opakujú sa 
roky, ročné obdobia, deň a noc a podobne, všet-
ko s čím prichádzame do styku sa deje v cykloch, 
preto je pre nás prirodzené považovať opakova-
nie a predvídateľnosť za akýsi systém alebo rád. 
Systémy ale môžu fungovať aj podľa rovníc a zá-
konov (medzi ne môžme rátať aj náhodné správa-
nie sa častíc na kvantovej úrovni), ktoré nedávajú 
pravidelné výsledky a práve to je chaos. Systém s 
jasnou štruktúrou a pravidlami avšak s nepravi-
delným a teda nepredvídateľným chovaním. 

2. Sústava troch telies

 Tieto princípy je dobre vidieť na pokusoch so 
vzájomným pôsobením dvoch a troch telies. Pri 
sústave dvoch telies vieme veľmi presne vypočítať 
ako budú na seba pôsobiť. Je popísaných množ-
stvo fyzikálnych zákonov ktoré v takejto sústave 
platia. 

 Stačí ale pridať len jedno jedine ďalšie teleso a 
ich vzájomne pôsobenie sa začne krížiť a navzá-
jom ovplyvňovať. Systém sa začne správať ne-
predvídateľne a jeho správanie nevieme predpo-
vedať. Dá sa to počítať zložitými duferencialnymi 
rovnicami ale veľa z nich sú nevyriešitelné. 

 To všetko nastalo pri sústave len troch telies. 3 
telesa a my už nevieme opísať ich pôsobenie. Čo 
takto sústava miiliard molekúl kyslíku v ovzduší. 
Nikto nevie predpokladať ako sa bude takáto sú-
stava správať. Toto je to čo nazývame chaoticky 
systém. Vieme že tam platia tie iste zákony ako 
pri dvoch telesách, vieme že tam ten systém je, len 
dnešná matematika naň zatiaľ nestačí. A systém 
vykazuje nepravidelne výsledky. Takto funguje 
všetka príroda, čím v menšej mierke tým viac ná-
hodne a nepredvídateľne. 
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3. Magnetické kyvadlo 

 Ďalší príklad posobnia náhody v chaotickom 
systéme je magnetické kyvadlo. Je podobný sú-
stave troch telies ale v tomto prípade sa jedna o 9 
magnetov a kovovú gulicku. 

 Ak máme 9 magnetov uložených rovnomerne 
na nejakej ploche a do ich magnetického poľa 
vpustime kovovú guľôčku zavesenú na špagáte 
tak výsledky nás môžu celkom prekvapiť. Guľôč-
ka sa začne správať výrazne neusporiadane, ne-
ustále mení svoju polohu. Ak ju aj budeme púšťať 
s presne toho istého bodu niekoľko krát za sebou, 
vždy bude jej dráha iná a nepredvídateľná. 

 Dôvodom je prílišná zložitosť vzájomného pô-
sobenia 9 magnetov a tiež náhodné správanie sa 
malých častíc, kde ich celková sila v tomto prí-
pade magnetického poľa osciluje okolo nejakej 
strednej hodnoty ale nikdy nie je rovnaká a tým 
pádom každý magnet pôsobí v každej danej chvíli 
na guľôčku inak a preto sa táto nemôže pohybo-
vať usporiadane. Pritom sa pohybuje podľa plat-
ných rovníc. Na kvantovej úrovni vlastne v príro-
de fungujú mini generátory náhodných čísel. 

4. Vývoj návrhu 

 Na ozrejmenie týchto princípov som potreboval 
zvoliť relatívne jednoduchý systém, ktorý je ľahko 
vnímateľný a každému známy. Rozhodol som sa 
pracovat v 2D nakoľko mi išlo o pochopenie zá-
kladných spôsobov fungovanie týchto systémov. 
Zvolil som si sústavu rovnobežných línií na pod-
klade 40 x 15 cm. Mojim cieľom bolo ich ovplyv-
ňovanie rôznymi spôsobmi na dosiahnutie a 
dokázanie chaotickosti príliš zložitého systému. 
Inšpiráciou mi boli línie ktoré zanecháva prúd 
vody v piesku na dne a taktiež vrstevnice. Na 
týchto dvoch príkladoch podľa mňa dobre vidieť 
nepravidelnosť a chaotickosť takýchto líniových 
systémov. Napr prúdnice v piesku tam su pretoze 
prúd molekúl vody prechádzal nejakou rýchlos-
ťou ponad piesčité dno. Určíte tam platili vsetky 
fyzikalne zakony. Zaujalo ma na nich to že nikdy 
nebudú rovnaké a zároveň na seba nadväzujú, 
pretože sa všetky telesa navzájom ovplyvňujú aj 
molekuly vody, ktoré dnom prechádzali záviseli 
jedna na druhej a aj napriek tomu že sa správajú 
náhodne ak si jedna molekula vyberie cestu , dru-
ha je ňou ovplyvnená a zmení sa pravdepodobnst, 
pre jej ďalší vyber. 

 V mojom príklade sa zaoberám hlavne pôsobe-
ním väčšieho množstva atraktorrov, alebo posobi-

cov, teda predmetov, ktoré na systém pôsobia, bez 
toho aby sa tento zrútil. 

 Takýto systém s viac ako dvomi atraktormi už 
nevieme odhadnúť a keďže zmenením hodnoty je 
jednom meníme a ovplyvňujeme cely systém. Rov-
nobežné línie pôsobia ako siločiary silových poli 
jednotlivých atraktorov. 

 Postupne som do systému rovnobežných línii 
pridával činitele, ktoré tento jednoduchý systém 
ovplyvňovali. Ako prvé to boli dva bodové atrak-
tory, ktoré od seba tieto línie odpudzovali a tým 
ovplyvňovali celý systém. Pridaním len týchto 
dvoch bodov vznikol systém navzájom sa ovplyv-
ňujúcich prvkov na jednoduchom základe. Do sys-
tému v tomto prípade zatiaľ nebol vložený žiaden 
generátor náhodných čísel. Systém bol teda ešte 
ľahko predvídateľný a tým pádom ľahko ovplyv-
niteľný. Keď som zvýšil silu atraktoru alebo jeho 
rotáciu vedel som odhadnúť čo sa asi bude diať.
(Skript1). 

 V ďalšej fáze návrhu som do systému pridával 
ďalšie atraktory, tým sa systém stal zložitejším, 
keďže som sa posunul so sústavy dvoch telies 
do sústavy štyroch navzájom sa ovplyvňujúcich 
telies. Už bolo potreba voliť správnu silu odpu-
dzovania, aby sa celá štruktúra nezrútila sama do 
seba a vytvoril sa tak príliš zložitý systém, ktorý 
by bol pre človeka neodvímatelný. 

 Tento systém sa už nedal tak ľahko predvídať a 
každá zmena hocijakej vstupnej hodnoty výrazne 
ovplyvňovala pôsobenie ďalších atraktorov a tým 
aj vzhľad celej štruktúry. Ani v tomto prípade sa 
v skripte nenachádzal generátor náhodných čísel. 
Jedna sa teda iba o ovplyvňovanie atrakčných bo-
dov, zmenou hodnoty ich sily, a rotácie. Napriek 
tomu že v systéme nebol použitý random, systém 
pôsobí a sprava sa chaoticky, práve koli nepred-
vidatelosti vzájomného správania viac ako dvoch 
navzájom pôsobiacich telies. (Skript2) 

 Nakoniec som do systému pridal ešte určitú 
mieru chvenia, keďže som sa pokúšal narušiť ply-
nulosť línií ako to vidno napríklad pri vrstevni-
ciach. Toto chvenie spočívalo v tom že som do-
volil každému bodu náhodne sa vychýliť zo svojej 
pôvodnej dráhy ovplyvnenej atraktormi, ale so 
zachovaním spojitosti krivky. V tomto prípade 
keď vstúpil do systému ďalší prvok, chvenie a ďal-
šou vlastnosťou a to silou chvenia sa aj systém stal 
ešte zložitejším. A ak by grasshopper mohol po-
čítať viac krát jeden skrípt tak by mala s každým 
výpočtom podľa rovnakého skriptu vzniknúť iná 
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štruktúra, keďže v tomto poslednom skripte už 
bol použitý random. (Skript3) 

5. Výsledné riešenie 

 Výsledné riešenie vzniklo prepojením všetkých 
doteraz spomenutých spôsobov ovplyvňovania 
štruktúry. Snažil sa dosiahnuť zaujímavý vzhľad 
na jednoduchom základe a kompromis medzi 
zložitosťou a zaujímavosťou. 

6. Postup modelovania

 Základ tvorili obdĺžnikový podklad a rovnobež-
ná sieť línii. Potom som si zvolil jeden bod, kto-
rý som podľa uváženia zvolil niekde na povrchu 
obdĺžnika. Tento je potom možné ovplyvňovať. 
Meniť jeho účinok od záporných až ku kladným 
hodnotám. Taktiež je možné tento jeho účinok 
zarotovať. Na hodnoty vchádzajúce do tohto 
bodu bol použitý random. V poslednom štádiu 
som pridal ešte chvenie na dosiahnutie roztrieš-
tenejšieho efektu. 

 Fyzicky model mal byt vyrezaný CNC frézou na 
platňu o rozmere 40x15cm vo viacerých možných 
variantoch. Čierne plochy vyrezane, biele plochy 
vyrezane alebo spojitá plocha ale s inou výškou 
týchto farebne odlíšených plôch. 

7. Závery 

 Štruktúry na podobnom základe sú fascinu-
júcim príkladom fungovania modernej fyziky v 
praxi. Architektúra tak môže odrážať teoretické 
vedomosti dnešnej fyziky a možno aj pomôcť k 
jej rozvoju. 

 Tento konkrétny príklad je možné použiť via-
cerými spôsobmi v architektúre. Napríklad na fa-
sáde ako spôsob kladenia obkladu, kde atraktory 
môžu vytvoriť miesta pre okná. Taktiež je možné 
takúto 2D štruktúru omotať okolo 3D objektu, 
to vytvára nové možnosti. Ďalšou možnosťou je 
modulovať ju aj v 3D. 
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Abstrakt
 Článok sa zaoberá vytvorením počítačového 
programu, ktorý generuje štruktúry - zoskupe-
nia častíc - na základe pôsobenia magnetické-ho 
poľa tvoreného nimi samotnými.

Kľúčové slová
Program: Microsoft Visual Studio, Revit Archi-
tecture
Programovací jazyk: C Sharp
Riešené tvary: polygonálne štruktúry, samoorga-
nizujúce sa štruktúry
Náročnosť: pre fajnšmekrov

Úvod
   Mojou snahou bolo tvarovať nejakú štruktúru 
pôsobením magnetického poľa. Pôvodne sa malo 
jednať o fyzickú demonštráciu, pričom externé 
magnetické pole malo tvarovať buď feromagne-
tickú kvapalinu alebo feromagne-tický prach. 
Nakoniec som sa rozhodol pre „čistejšiu“ varian-
tu – daný proces naprogra-movať v počítači.
Predmet článku 
   V článku sa zaoberám postupom pri tvorbe 
programu, ktorý na základe vzájomného pôso-
benia magnetických častíc generuje štuktúru, 
inak povedané „rozbíja“ pôvodné zoskupenie 
častíc. Ďalej uvádzam niekoľko z veľkého množ-
stva možných výstupov z hotového programu. 
Nakoniec uvázam zdrojový kód.
Vývoj návrhu 
    Program som vytvoril v programovacom jazy-
ku C  (čítaj cé šarp), a používal som pro-stredie 
Microsoft Visual Studio 2008. Výstupy boli vyt-
vorené v programe Revit Architecture 2009, ktorý 
zastával najmä úlohu sprostred-kovateľa a na ten-
to účel by bolo možné s pomerne malou náma-
hou vybrať iný program (mám na mysli prepísať 
zdrojový kód).
  Program simuluje známe Maxwellove rovni-
ce elektomagnetického poľa, respektíve niektoré 
z nich (uvažované častice sú elekticky neutrálne 
– používam teda iba rovnice opisujúce magnetic-
ké pole). Východiskovým bodom pre spustenie 
programu je zoskupenie častíc (malých hmôt, 

štruktúry generované 
účinkami 
magnetického poľa
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ktoré ich reprezentujú), ktoré sa správajú ako 
magnetický dipól. To znamená, že tieto častice 
majú okolo seba magnetické pole určitej intenzity 
a určitej orientácie. Toto zoskupenie sa účinkami 
magnetického poľa samotných častíc mení (je to 
teda samoorganizujúca sa štruktúra) a častice sa 
presúvajú (častokrát sa vzdiaľujú, ale môžu sa aj 
približovať) a menia svoju orientáciu.
  Spomínané častice sú vlastne malými závitmi 
prúdvodiča, pričom magnetický moment je ori-
entovaný kolmo na rovinu závitu a intenzita 
okolitého poľa závisí od el. prúdu prechádzajúce-
ho vodičom a od polomeru závitu.

Výsledné riešenie 
    Uvádzam niekoľko výstupov vygenerova-ných 
programom. Zobrazená je vždy ako pôvodná, tak 
aj nová štruktúra. Zoskupenia vznikli po piatich 
krokoch časovej jednotky (napr. milisekundy)

Pokus č.1, pôdorys – čiernou farbou je naznačené 
vygenerované zoskupenie, bielou pôvodné zoskupe-
nie – v tomto prípade šesťuholník

Pokus č.1, pohľad
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 Pokus č.1, 3D – vygenerované zoskupenie je mož-
né pospájať, čím vznikne hmota

 Pokus č.2, pôdorys

 Pokus č.2, pohľad

Pokus č.2, 3D

 Pokus č.3, pohľad  

 Pokus č.3, pôdorys 

Pokus č.3, 3D 

Nasledujúce pokusy boli vyhotovené z vyobrazené-
ho základu  

Pokus č.4, pôdorys  
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Pokus č.4, pohľad  

Pokus č.4, 3D  

Pokus č.5, pôdorys  

Pokus č.5, pohľad  

Pokus č.5, 3D

Zdrojový kód
Tu uvádzam zdrojový kód programu generujúceho štruktú-
ry

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Windows.Forms;
using System.Text;

using Autodesk;
using Autodesk.Revit;
using Autodesk.Revit.Elements;
using Autodesk.Revit.Geometry;
using Autodesk.Revit.Structural;
using Autodesk.Revit.Symbols;
using Autodesk.Revit.Parameters;

namespace GenerujStrukturu
{
    class Matematika
    {
        public static Vektor NulovyVektor()
        {
            Vektor nula = new Vektor (0,0,0);
            return nula;
        }

        public static Vektor VektorovySucet(Vektor scitanec1, 
Vektor scitanec2)
        {
            double X = scitanec1.X + scitanec2.X;
            double Y = scitanec1.Y + scitanec2.Y;
            double Z = scitanec1.Z + scitanec2.Z;

            Vektor sucet = new Vektor(X, Y, Z);
            return sucet;
        }

        public static Vektor VektorovyRozdiel(Vektor mensenec, 
Vektor mensitel)
        {
            double X = mensenec.X - mensitel.X;
            double Y = mensenec.Y - mensitel.Y;
            double Z = mensenec.Z - mensitel.Z;

            Vektor rozdiel = new Vektor(X, Y, Z);
            return rozdiel;
        }

        public static Vektor VektorovySucin(Vektor cinitel1, 
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Vektor cinitel2)
        {
            double X = cinitel1.Y*cinitel2.Z - cinitel1.Z*cini-
tel2.Y;
            double Y = cinitel1.Z*cinitel2.X - cinitel1.X*cini-
tel2.Z;
            double Z = cinitel1.X*cinitel2.Y - cinitel1.Y*cini-
tel2.X;          

            Vektor sucin = new Vektor(X, Y, Z);
            return sucin;
        }

        public static double SkalarnySucin(Vektor cinitel1, Vek-
tor cinitel2)
        {
            double sucin = cinitel1.X * cinitel2.X + cinitel1.Y * 
cinitel2.Y + cinitel1.Z * cinitel2.Z;
            return sucin;
        }

        public static double UholDvochVektorov(Vektor vek-
tor1, Vektor vektor2)
        {
            double rad = Math.Acos(Matematika.SkalarnySuci-
n(vektor1,vektor2)/(vektor1.DlzkaVektora()*vektor2.Dlzka-
Vektora()));
            double uhol = rad * 180 / Math.PI;
            return uhol;
        }

        public static double Sklon(Vektor vektor)
        {
            Vektor osZ = new Vektor(0, 0, 1);
            
            double uhol = Matematika.UholDvochVektorov(vek-
tor, osZ);            
            return uhol;
        }

        public static double Azimut(Vektor vektor)
        {
            Vektor preklopenaOsY = new Vektor(0, -1, 0);            
            Vektor podorysnyPriemetVektora = new Vektor(vek-
tor.X, vektor.Y, 0);
            double uhol = Matematika.UholDvochVektorov(vek-
tor, preklopenaOsY);
            if (vektor.X < 0) uhol = 360 - uhol;
            return uhol;
        }

        public static Vektor RotaciaOkoloX(Vektor vektor, doub-
le uhol)
        {
            double rad = uhol * Math.PI/180;
            double X = vektor.X;
            double Y = vektor.Y * Math.Cos(rad) - vektor.Z * 
Math.Sin(rad);
            double Z = vektor.Z * Math.Cos(rad) + vektor.Y * 
Math.Sin(rad);

            Vektor rotovanyVektor = new Vektor(X, Y, Z);
            return rotovanyVektor;
        }

        public static Vektor RotaciaOkoloZ(Vektor vektor, doub-
le uhol)
        {
            double rad = uhol * Math.PI / 180;
            double X = vektor.X * Math.Cos(rad) - vektor.Y * 

Math.Sin(rad);
            double Y = vektor.Y * Math.Cos(rad) + vektor.X * 
Math.Sin(rad);
            double Z = vektor.Z;

            Vektor rotovanyVektor = new Vektor(X, Y, Z);
            return rotovanyVektor;
        }

        public static Vektor RotaciaOkoloOsi(Vektor rotovany-
Vektor, Vektor osRotacie, double uhol)
        {
            double osRotacieSklon = Matematika.Sklon(osRo-
tacie);
            double osRotacieAzimut = Matematika.Azimut(o-
sRotacie);

            Vektor rotovanyVektorSpatZ = Matematika.RotaciaO-
koloZ(rotovanyVektor, -osRotacieAzimut);
            Vektor rotovanyVektorSpatX = Matematika.RotaciaO-
koloX(rotovanyVektorSpatZ, -osRotacieSklon);
            Vektor rotovanyVektorOsRotacie = Matematika.Rota-
ciaOkoloZ(rotovanyVektorSpatX, uhol);
            Vektor rotovanyVektorX = Matematika.RotaciaOkolo-
X(rotovanyVektorOsRotacie, osRotacieSklon);
            Vektor rotovanyVektorZ = Matematika.RotaciaOko-
loZ(rotovanyVektorX, osRotacieAzimut);

            Vektor vyslednyVektor = rotovanyVektorZ;
            return vyslednyVektor;
        }

        public static Vektor ExcentrickaRotacia(Vektor stredRo-
tacie, Vektor rotovanyVektor, double uholOkoloX, double 
uholOkoloZ)
        {            
            Vektor posunutyVektor = Matematika.VektorovyRoz-
diel(rotovanyVektor, stredRotacie);
            Vektor rotovanyOkoloX = Matematika.RotaciaOkolo-
X(posunutyVektor, uholOkoloX);
            Vektor rotovanyOkoloZ = Matematika.RotaciaOkolo-
Z(rotovanyOkoloX, uholOkoloZ);
            Vektor vyslednyVektor = Matematika.VektorovySuce-
t(rotovanyOkoloZ, stredRotacie);
            return vyslednyVektor;
        }
    }

    class Vypisy
    {
        public static void Vektor(Vektor vektor, string nazov)
        {
            string titulok = nazov + „ =“;

            string X = vektor.X.ToString();
            string Y = vektor.Y.ToString();
            string Z = vektor.Z.ToString();

            string text = „X = [„ + X + „],  Y = [„ + Y + „],  Z = 
[„ + Z + „]“;

            MessageBox.Show(text, titulok);
        }

        public static void Bod(XYZ bod, string nazov)
        {
            string titulok = nazov + „ =“;

            string X = bod.X.ToString();
            string Y = bod.Y.ToString();
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            string Z = bod.Z.ToString();

            string text = „X = [„ + X + „],  Y = [„ + Y + „],  Z = 
[„ + Z + „]“;

            MessageBox.Show(text, titulok);
        }
    }

    public class Vektor
    {
        public double X;
        public double Y;
        public double Z;

        public Vektor(double x, double y, double z)
        {
            X = x;
            Y = y;
            Z = z;            
        }

        public double DlzkaVektora()
        {
            double l = Math.Pow(Math.Pow(X, 2) + Math.Pow(Y, 
2) + Math.Pow(Z,2), 0.5);
            return l;
        }
    }

    public class KratkyVodic
    {
        public Vektor l;
        public Vektor p;
        public double I = 1;
        double k = 1;

        public KratkyVodic(Vektor dlzka, Vektor poloha)
        {
            l = dlzka;
            p = poloha;
        }

        public Vektor B(Vektor r)
        {
            Vektor lxr = Matematika.VektorovySucin(l, r);
            double x = k * (I * lxr.X / Math.Pow(r.DlzkaVektora(), 
3));
            double y = k * (I * lxr.Y / Math.Pow(r.DlzkaVektora(), 
3));
            double z = k * (I * lxr.Z / Math.Pow(r.DlzkaVektora(), 
3));

            Vektor intenzitaMagnetickehoPola = new Vektor(x,y-
,z);
            return intenzitaMagnetickehoPola;
        }
    }

    public class Zavit
    {
        public Vektor T;        
        public Vektor N;
        public double r;
        public int nStran;
        public double zakladnyUhol;
        public KratkyVodic[] vodice;
        public double m = 0.001;

        public KratkyVodic[] ZostrojZavit()

        {   
            KratkyVodic[] skupinaVodicov = new KratkyVodic[n-
Stran];
            for (int n = 0; n < nStran; n++)
            {
                Vektor p = new Vektor(r * (Math.Cos(zakladnyUhol 
* n)), -r * (Math.Sin(zakladnyUhol * n)), 0);
                Vektor l = new Vektor(-p.Y * Math.Abs(zakladnyU-
hol), p.X * Math.Abs(zakladnyUhol), 0);
                skupinaVodicov[n] = new KratkyVodic(l, p);                
            }
            return skupinaVodicov;
        }

        public Vektor B(Vektor P)
        {
            Vektor P1 = Matematika.VektorovyRozdiel(P, T);
            Vektor[] dB = new Vektor[nStran];
            Vektor vysledneB = Matematika.NulovyVektor();

            for (int n = 0; n < nStran; n++)
            {
                Vektor rotovanaPolohaX = Matematika.RotaciaO-
koloX( vodice[n].p, Matematika.Sklon(N) );
                Vektor rotovanaPolohaZ = Matematika.RotaciaOko-
loZ( rotovanaPolohaX, Matematika.Azimut(N) );
                Vektor P2 = Matematika.VektorovyRozdiel(P1, 
rotovanaPolohaZ);

                Vektor rotovanaDlzkaX = Matematika.RotaciaOko-
loX(  vodice[n].l, Matematika.Sklon(N)  );
                Vektor rotovanaDlzkaZ = Matematika.RotaciaOko-
loZ(  rotovanaDlzkaX, Matematika.Azimut(N) );

                KratkyVodic pomocnyVodic = new KratkyVodic(ro-
tovanaDlzkaZ, Matematika.NulovyVektor());
                dB[n] = pomocnyVodic.B(P2);
                vysledneB = Matematika.VektorovySucet(vysledneB, 
dB[n]);
            }
            return vysledneB;
        }

        public Zavit(double polomer, int pocetStran, Vektor 
tazisko, Vektor normala)
        {
            r = polomer;
            nStran = pocetStran;
            T = tazisko;
            N = normala;
            zakladnyUhol = -2 * Math.PI * r / nStran;
            vodice = this.ZostrojZavit();
        }

    }

    public class SkupinaZavitov
    {        
        public Zavit[] skupinaZavitov;
        public int nZavitov;

        public SkupinaZavitov(int pocetZavitov)
        {
            skupinaZavitov = new Zavit[pocetZavitov];
            nZavitov = pocetZavitov;
        }

        public Vektor B(Vektor P)
        {
            Vektor vysledneB = Matematika.NulovyVektor();
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            for (int n = 0; n < nZavitov; n++)
            {
                vysledneB = Matematika.VektorovySucet(vysledneB, 
skupinaZavitov[n].B(P));
            }

            return vysledneB;
        }

        public Vektor[] PosobenieNaZavit(Zavit zavit)
        {
            Vektor vyslednaSila = Matematika.NulovyVektor();
            Vektor vyslednyMoment = Matematika.NulovyVek-
tor();

            for (int n = 0; n < nZavitov; n++)
            {
                if (skupinaZavitov[n] != zavit)
                {
                    for (int j = 0; j < zavit.nStran; j++)
                    {
                        Vektor rotovanaPolohaX = Matematika.Rotacia-
OkoloX(zavit.vodice[j].p, Matematika.Sklon(zavit.N));
                        Vektor rotovanaPolohaZ = Matematika.Rotacia-
OkoloZ(rotovanaPolohaX, Matematika.Azimut(zavit.N));

                        Vektor rotovanaDlzkaX = Matematika.Rotacia-
OkoloX(zavit.vodice[j].l, Matematika.Sklon(zavit.N));
                        Vektor rotovanaDlzkaZ = Matematika.Rotacia-
OkoloZ(rotovanaDlzkaX, Matematika.Azimut(zavit.N));

                        Vektor B = skupinaZavitov[n].B(-
rotovanaPolohaZ);
                        Vektor lxB = Matematika.VektorovySucin(ro-
tovanaDlzkaZ, B);
                        Vektor F = new Vektor(zavit.vodice[j].I * lxB.X, 
zavit.vodice[j].I * lxB.Y, zavit.vodice[j].I * lxB.Z);
                        Vektor Tau = Matematika.VektorovySucin(ro-
tovanaPolohaZ, F);

                        vyslednaSila = Matematika.VektorovySucet(-
vyslednaSila, F);
                        vyslednyMoment = Matematika.VektorovySu-
cet(vyslednyMoment, Tau);
                    }
                }
            }

            Vektor[] vyslednePosobenie = new Vektor[2];
            vyslednePosobenie[0] = vyslednaSila; //Vypisy.Vek-
tor(vyslednaSila,“F“);
            vyslednePosobenie[1] = vyslednyMoment; //Vypisy.
Vektor(vyslednyMoment, „Tau“);
            return vyslednePosobenie;
        }

        public Zavit [] CasovyKrok(double casovyUsek, Zavit[] 
skupina)
        {
            Zavit[] vyslednaSkupina = new Zavit[nZavitov];

            for (int n = 0; n < nZavitov; n++)
            {
                 double CasDeleneHmotnost = casovyUsek / sku-
pina[n].m;

                Vektor[] silovePosobenie = PosobenieNaZavit(sku-
pina[n]);
                Vektor sila = silovePosobenie[0];

                Vektor krutiaciMoment = silovePosobenie[1];
                double rad = krutiaciMoment.DlzkaVektora() * 
CasDeleneHmotnost / skupina[n].r;
                double uhol = rad * 180 / Math.PI;

                Vektor posunTaziska = new Vektor(sila.X * CasDe-
leneHmotnost, sila.Y * CasDeleneHmotnost, sila.Z * CasDe-
leneHmotnost);
                Vektor posunuteTazisko = Matematika.VektorovySu-
cet(skupina[n].T, posunTaziska);
                Vektor rotovanaNormala = Matematika.RotaciaO-
koloOsi(skupina[n].N, krutiaciMoment, uhol);

                vyslednaSkupina[n] = new Zavit(skupina[n].r, sku-
pina[n].nStran, posunuteTazisko, rotovanaNormala);
            }            
            return vyslednaSkupina;
        }

        public Zavit[] PosobenieCasu(int pocetKrokov, double 
dlzkaKroku)
        {
            Zavit[] novaSkupina = new Zavit[nZavitov];
            novaSkupina = skupinaZavitov;

            for (int i = 0; i < pocetKrokov; i++)
            {
                novaSkupina = CasovyKrok(dlzkaKroku, novaS-
kupina);
                Vypisy.Vektor(novaSkupina[0].T, „nove T1“);
            }
            return novaSkupina;
        }
    }
}

using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.Windows.Forms;
using System.Text;

using Autodesk;
using Autodesk.Revit;
using Autodesk.Revit.Elements;
using Autodesk.Revit.Geometry;
using Autodesk.Revit.Structural;
using Autodesk.Revit.Symbols;
using Autodesk.Revit.Parameters;

namespace GenerujStrukturu
{
    public class Command : IExternalCommand
    {
        public IExternalCommand.Result Execute(External-
CommandData commandData, ref string message, Element-
Set elements)
        {
            Autodesk.Revit.Application aplikacia = commandDa-
ta.Application;
            Autodesk.Revit.Document aktivnyDokument = apli-
kacia.ActiveDocument;
            Autodesk.Revit.Elements.View aktivnyPohlad = aktiv-
nyDokument.ActiveView;
            ElementIterator elementy = aktivnyDokument.Ele-
ments;
            SelElementSet aktivnaSelekcia = aktivnyDokument.
Selection.Elements;
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            Options moznostiGeometrie = new Options();
            moznostiGeometrie.DetailLevel = Options.DetailLe-
vels.Coarse;            

            ArrayList mnozinaPodlah = new ArrayList();
            ArrayList mnozinaZavitov = new ArrayList();
            
            while (elementy.MoveNext())
            {
                Floor podlaha = elementy.Current as Floor;                

                if (podlaha != null)
                {
                    mnozinaPodlah.Add(podlaha);

                    Zavit zavit = new Zavit(1, 8, null, null);
                    
                    Solid geometriaZavitu = podlaha.get_Geometry-
(moznostiGeometrie).Objects.get_Item(0) as Solid;
                    PlanarFace fejsa = geometriaZavitu.Faces.get_Ite-
m(5) as PlanarFace;
                    XYZ polohaZavitu = fejsa.Origin;

                    Vektor taziskoZavitu = new Vektor(polohaZavi-
tu.X, polohaZavitu.Y, polohaZavitu.Z);
                    Vektor normalaZavitu = new Vektor(0, 0, 1);
                    
                    Random nahodnySklon = new Random();
                    double sklon = nahodnySklon.Next(180);
                    Random nahodnyAzimut = new Random();
                    double azimut = nahodnyAzimut.Next(360);

                    Vektor rotovanaNormalaX = Matematika.Rota-
ciaOkoloX(normalaZavitu, sklon);
                    Vektor rotovanaNormalaZ = Matematika.Rota-
ciaOkoloZ(rotovanaNormalaX, azimut);

                    zavit.T = taziskoZavitu;
                    zavit.N = rotovanaNormalaZ;
                    mnozinaZavitov.Add(zavit);
                }
            }
            
            SkupinaZavitov povodnaSkupina = new SkupinaZavi-
tov(mnozinaZavitov.Count);

            foreach (Zavit zavit in mnozinaZavitov)
            {
                int n = mnozinaZavitov.
IndexOf(zavit);
                povodnaSkupina.skupina-
Zavitov[n] = zavit;
            }

            Zavit[] novaSkupina = povod-
naSkupina.PosobenieCasu(5, 100);

            foreach (Floor podlaha in 
mnozinaPodlah)
            {
                int n = mnozinaPodlah.
IndexOf(podlaha);
                Vektor vektorPosunutia 
= Matematika.VektorovyRozdiel(novaSkupi-
na[n].T, povodnaSkupina.skupinaZavitov[-
n].T);
                XYZ posun = new XYZ(vek-
torPosunutia.X, vektorPosunutia.Y, vek-
torPosunutia.Z);
                podlaha.Location.Move(-

posun);
            }
            
            double d = 1;

            return IExternalCommand.Re-
sult.Succeeded;

        }
    }
}

 
Závery
   Program, ktorý sa mi podarilo vytvoriť, čiastoč-
ne naplnil moje očakávania, čiastočne nenaplnil, 
nakoľko mohol vytvárať celistvé hmoty, ale čias-
točne prekonal očakávania, pretože vôbec fungo-
val. 
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Abstrakt
 Vedené plochy predstavujú samostatnú skupinu 
plôch a z nich vytvorených objektov v rámci  voľ-
ne generovaných foriem. Jedná sa o jednoduchšie 
geometrické formy.  Limitom je pomerne presná 
charakteristika ich tvorby, ktorá im však dodáva 
charakter i výhody, vychádzajúce z ich relatívnej 
jednoduchosti.  Výhodou z hľadiska architektúry 
je ich geometrická čitateľnosť a z hľadiska výroby 
ich rozvinuteľnosť do roviny. Výzvou súčasnej ar-
chitektúry je  tvorba čo najzaujímavajších foriem 
pri zachovaní rovnakých resp. znížení nákladov 
v porovnaní s tradičnými formami.  Vedené plo-
chy spĺňajú oba atribúty tj. vytvorenie zaujímavé-
ho tvaru pri zohľadnení ekonomického faktora 
výstavby. Skúmanie limitov využitia vedených 
plôch  je preto jednou z aktuálnych otázok súčas-
nej architektúry.

Definícia
 Vedenými plochami nazývame plochy, ktoré sú 
generované pohybom priamky [1]. Najznámejšie 
geometrie vytvorené pohybom priamky sú kono-
idy, cylindre, hyperbolické paraboloidy a veľká 
škála 3D plôch. Medzi špeciálne geometrie môže-
me zaradiť Plückerov konoid a Möbiov pás. Plo-
chy sú definované priamkou a riadiacou krivkou 
(railing) resp. dvoma krivkami, čo v realite môže 
byť rôzna kombinácia geometrických elementov 
ako napr. priamka, kružnica, elipsa a široká šká-
la 2D a 3D kriviek. Z hľadiska architektúry sú 
kľúčové slová : priamka, krivka, plocha a pohyb. 
Z hľadiska vyhľadávania kľúčovými slovami sú: 
digitálna architektúra, parametrické navrhovanie, 
vedené plochy (ruled surfaces), riadiace krivky 
(railings)

Výhody
 Z matematického i z architektonického hľadis-
ka sa jedná o geometricky jednoduchšie plochy 
ako voľne generované plochy (freeform surfaces). 
Vedené plochy sú rozložiteľné plochy (develo-
pable surfaces) tj. Je možné zložité 3D plochy bez 
tvarovej deformácie rozvinúť (unroll) do 2D ro-
viny. Prináša to výhody pri návrhu, modelovom 
experimente, ale najmä pri finálnej realizácii časti 
alebo celého architektonického produktu. Opti-
malizáciou zložitých voľne generovaných foriem 

Tomáš Žáček, Ing.arch. Ing. 
Fakulta architektúry STU, 
Nám. Slobody 19, 812 45 Bratislava
tomas@nicearchitects.sk

vedené plochy 
(ruled surfaces)

parametrické navrhovanie

je možné dosiahnuť ich transformáciu na vede-
né plochy, ktoré rozkladom do roviny umožnia 
jednoduchšiu výrobu poloproduktu, ktorý ná-
sledným zložením, ohnutím alebo iným tvar-za-
chovávajúcim deformovaním transformujeme do 
výsledného produktu. Na vytvorenie spojitých 
vedených plôch sa preto používajú ľahko modifi-
kovateľné materiály ako plech alebo papier.  Mô-
žeme konštatovať, že pomocou vedených plôch 
ako výstupom optimalizačného procesu voľne 
generovaných plôch môžeme vytvoriť akúkoľvek 
geometriu avšak pri menších výrobných a tech-
nologických nákladoch. Ich limitom je miera 
optimalizácie vo význame estetickom. Hladkú 
voľnú 3D plochu delíme na istý počet vedených 
plôch, ktorých vzájomné napojenia sú viac či me-
nej viditeľné, čo znamená vznik novej, neželanej 
vrstvy v rámci konkrétnej architektonickej formy. 
Vhodný pomer optimalizácie estetiky architektú-
ry a ekonomiky realizácie zohráva kľúčovú úlohu 
pri výbere použitia vedených plôch ako architek-
tonického nástroja[5].

Použitie
 Na Slovensku v súčasnosti (2010) nie sú architek-
tonické kancelárie programovo pracujúce s vede-
nými plochami ako architektonickým nástrojom. 
Vo svete sú typickými predstaviteľmi architektú-
ry, ktorá je charakterizovaná vedenými plochami 
napr. Frank Gehry, tvoriaci kompozície zdanlivo 
náhodne usporiadaných vedených plôch, vyu-
žívajú najmä geometrické a materiálové výhody 
týchto plôch, bez hlbšieho kontextu so samotným 
odkazom architektúry, Santiago Calatrava, kto-
rý naopak využíva nielen výhody geometrie, ale 
jeho architektúra často vyjadruje pohyb, čím dáva 
hlbší zmysel použitiu vedených plôch. Ďalšími 
užívateľmi výhod vedených plôch sú vo väčšom 
či menšom rozsahu napr. Richard Rogers, MAPT, 
FOA, Neil Denari,  Jürgen H. Mayer, BIG, Zaha 
Hadid a iný [4,6]. Často sa jedná o stavby orga-
nického tvarovania, avšak s jasnou logikou a čita-
teľnosťou vzniku architektonickej formy tvorenej 
pohybom priamky po súbore kriviek, vytvárajúc 
tak kompozície horizontálnych či vertikálnych 
zavlnených pásov resp. plôch. 



58 59

Otázky / Záver
 Môžu byť vedené plochy náhradou voľne ge-

nerovaných plôch vo všeobecnosti alebo len pri 
konkrétnych vhodných prípadoch?

 Aký je potenciál použitia vedených plôch a ich 
parametrizácie?

 Ako exaktne odmerať vhodný podiel optima-
lizácie estetiky a optimalizácie výrobných nákla-
dov?

 Dajú sa zadefinovať konkrétne podmienky a si-
tuácie pre ideálne použitie vedených plôch ako 
architektonického nástroja?

 Aké sú všeobecné geometrické, estetické, tech-
nologické, ekonomické a materiálové limity pou-
žitia vedených plôch?

 Dajú sa vedené plochy parametricky ovládať 
resp. akým spôsobom by mali byť parametre za-
definované? 

 Aká bude ďalšia generácia vedených plôch resp. 
plôch, ktoré vychádzajú z princípov vedených 
plôch?

Experiment
 Poslucháči: Adam Plesník, Ľubica Pateková, 

Marek Opavský, Martin Krajči, Soňa Pohlová
 Pedagóg: Tomáš Žáček
 Predmet: Digitálna architektúra 2, letný se-

mester 2010, FA STU
 Softvér: Grasshopper + Rhinoceros 4.0 SR 5 

[2,3]

 Cieľom experimentu bolo pozorovať modifikácie 
protihlukovej bariéry pri dopravnej komunikácii. 
Tento typologický druh je líniového charakteru 
a svojou podstatou reflektuje pohyb a parametre 
dopravy, preto pri predpoklade tvorby organic-
kej architektúry, využívame výhody vedených 
plôch. Ako základné modifikačné parametre sme 
si zadefinovali tvarové charakteristika vozidla, 
intenzitu a hustotu premávky daného vozidla 
a možné zrýchlenie vozidla na istom úseku pro-
tihlukovej bariéry. Experiment vysvetlíme porov-
naním transformácie rovinnej steny pri aplikácii 
uvedených parametrov pre pretekársku motorku 
a tank. Zovšeobecnením výsledkov by mal byť 
návrh tvaru protihlukovej bariéry pri dopravných 
komunikáciách podľa charakteru dopravy napr. 
maximálna rýchlosť, typológia vozidiel a triedy 
komunikácie napr. diaľnica, poľná cesta. 

Stručná charakteristika skriptu
1. Rozdelenie rovinnej steny na sieť bodov 2. mo-
difikácia koordinát bodov v závislosti od A. para-
metru zrýchlenia definovaného cez vzorec v=a.t, 
B. parametru tvaru, ktorý sme získali priamym 
zadaním krivky rezu a pôdorysu zvoleného vo-

zidla, C. parametru frekvencie tj. x-násobné na-
kopírovanie parametru tvaru na dráhu pohybu 
(počet vozidiel za hodinu) 3. prepojenie bodov 
krivkou – získame tak vodiace krivky (railings)  
4. vytiahnutie priamky vždy po 2 susedných vo-
diacich linkách – získame vedené plochy 5. roz-
loženie jednotlivých vedených plôch do roviny 
(unroll)
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Grafické prílohy

Obr. 1-3. Parametricky modifikovaná protihluková 
bariéra /parametre motorky/ - 3 obrázky
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Obr. 4-6. Parametricky modifikovaná protihluko-
vá bariéra /parametre tanku/ - 3 obrázky

Obr. 7-10. Príklady architektúry 

Santiago Calatrava – Vinárstvo Bodegas Ysios, 
Španielsko

Frank Gehry – Walt Disney Centre, USA

BIG – Národná knižnica, Kazachstan

MAPT – kaviareň, Nórsko
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 V architektonickej produkcii posledných de-
saťročí sa objavili objekty voľných (príp. or-
ganických) tvarov, ktoré preukazujú celkovo 
odlišné štýlové znaky, ako v predchádzajúcich 
obdobiach. Hovoríme samozrejme o tvaroch, 
navrhnutých v duchu digitálnej architektúry 
a o štýle s charakteristickými črtami počítačovej 
podpory tvorby. To, že tieto tvary sa v radikálnej 
miere odlišujú od nášho “stavaného“ prostredia, 
je jednoznačné na prvý pohľad. Svojská estetika 
je podmienená rôznymi zmenami, ktorými ar-
chitektúra prešla počas svojho vývoja, ako na-
príklad zmenami inšpiračných zdrojov, zmenou 
spôsobu vytvárania hmoty (pomocou CAD), ale 
aj zmenou myšlienkového kontextu, v ktorom sa 
architektúra vytvára (virtuálny priestor, globál-
ne merítko). 

 V tomto článku sa budeme venovať skúmaniu 
estetických zákonitostí, ktoré digitálna architek-
túra využíva, s cieľom hladania súvislostí a od-
lišností oproti klasickým estetickým princípom. 
Za dôležitý, kľúčový moment v tomto bádaní 
považujeme fenomén globalizácie, podmiene-
nej bezkolíznym tokom informácií o architekto-
nickom dianí vo svete pomocou elektronických 
médií, ktoré môžu vyvolávať a podporovať zánik 
lokálnych špecifík a snahu nehľadať myšlienkový 
kontext daného tvaru v jeho okolí, ale napríklad 
v objektoch, ktoré sa nachádzajú v iných mestách, 
resp. sú súčasťou inej mestskej štruktúry, teda 
v globálnom merítku. 

 Vitruviánsky trojuholník klasických estetických 
princípov (firmitas, utilitas, venustas) bol základ-
ným určujúcim princípom po celé stáročia vývoja 
architektúry. Z týchto princípov je venustas - pô-
vab zložkou s najväčším pomerom subjektívnos-
ti, od ktorej je možné očakávať, že sa ako prvá 
prehodnotí a pretransformuje podľa aktuálnych 
spoločenských potrieb. Ako píše Friedrich Achle-
itner v článku Možnosti a posuzování architektury 
aneb nemožnosti mluvit o architektuře: Pre „...po-

estetika digitálnej 
architektúry

Márius Žitňanský, Doc. Ing. arch, PhD.
Kinga Václavová, Ing. arch. 

Fakulta architektúry STU, 
Nám. Slobody 19, 812 45 Bratislava

zitnansky@fa.stuba.sk
kingavaclav@gmail.com

jem, který označuje estetickou a kulturní dimenzi 
architektury se našly již stvoky nových obsahů.“(1) 

Venustas vs. extravagancia a expresia

 Dnes môžeme sledovať tendenciu, že venustas 
nahrádzajú iné, súčasné princípy, a to extravagan-
cia a expresia. A práve v tomto momente dostáva 
význam vysvetlenie, založené na skúmaní vplyvu 
globalizačných tendencií, ktoré (vo voľnej inter-
pretácii Kurta Vonneguta) vplývajú na myslenie 
ľudí spôsobom, že tí sa nesnažia hľadať uplatne-
nie vo svojom bezprostrednom okolí, v malých 
komunitách svojho bytia, ale všeobecne dostupné 
informácie z celého sveta spôsobujú, že sa porov-
návajú v globálnom merítku, čo v konečnom dô-
sledku vedie k stresovým situáciám. Aplikáciou 
tejto myšlienky do oblasti architektúry sa mô-
žeme priblížiť k pochopeniu snahy architektov 
tvoriť diela, ktoré komunikujú s objektmi v iných 
častiach sveta a nie napríklad so svojím okolím, 
a tiež to môže slúžiť ako vysvetlenie, prečo sa stá-
vajú extravagancia a expresia charakteristickým 
estetickým princípom pri tvorbe architektonic-
kého diela. Takéto vysvetlenie, založené na pred-
poklade vplyvu spoločenských pomerov na archi-
tektonickú tvorbu vychádza práve z charakteru 
architektúry, ako umelecko-technickej disciplíny, 
ktorá „sa vztahuje ke své vlastní době a k času, kte-
rý ji obklopuje směrem dopředu i zpátky...“(2) To-
tiž architektúra „...ve své nejlepší podobě vydáva 
svědectví o vlastní době v kontrastu k neustále se 
proměňujícím módám a zároveň je stavební záru-
kou veřejné sféry jako její symbolická a politická 
scéna.“(3)

 Z Vitruviom zavedených ďalších pojmov, spres-
ňujúcich kategóriu venustasu, (ordinatio – po-
mery veľkosti, dispositio – náležité zostavenie 
prvkov, eurythmia – pôvabný vzhľad, symetria 
– súlad vychádzajúci z častí stavby, dekor – bez-
chybný výzor, otázka priemernosti formy a obsa-
hu, distributio – priemerné rozloženie materiálu) 
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digitálna architektúra prestáva rátať minimálne s 
eurytmiou a symetriou. Objekty voľných tvarov 
vo svojom kompozičnom riešení preukazujú zlo-
žitejšie, sofistikovanejšie kompozičné princípy, 
ktoré spôsobujú efekt extravagantnosti.

Proces tvorby

 Možným vysvetlením pre takéto nezvyčajné 
kompozičné riešenia objektov digitálnej architek-
túry je zmena inšpiračných zdrojov a pracovných 
postupov, ako sa architektúra vytvára. V rámci 
nových metód a postupov navrhovania, vyplý-
vajúcich z integrácie digitálnych nástrojov, resp. 
postupov do architektonickej tvorby – procesu 
navrhovania architektúry, ako sú parametrické 
postupy a práca s veľkým počtom dát, je mož-
né pracovať priamo s princípmi tvorby štruktúr 
v prírode (generované formy na základe rasto-
vých procesov a pod.). Výslednú architektonickú 
kvalitu generuje proces vzniku. Je to v podstate 
princíp, ktorý definuje aj publikácia The Metapo-
lis Dictionary of Advanced Architecture: „Progre-
sívna architektúra sa nevenuje iba tvorbe priestoru 
a tvaru ale zisťuje a určuje vzťahy medzi týmito 
priestormi – tzv. stratégiu procesu...“(4) Progresív-
nu architektúru chápe ako proces. „Samotný tvar, 
priestor alebo hmota sú už výsledkom istého proce-
su. Tento výsledný tvar je síce dôležitý, ale za oveľa 
podstatnejšie považuje samotný proces vzniku.“ „... 
Produkcia architektúry je abstraktný proces, keď sa 
informácia premietne do materiálu, do priestoru 
a času. To je úlohou architekta.(5) Takéto chápanie 
princípov súčasnej architektonickej tvorby môže 
slúžiť jednak ako odpoveď na otázku zložitých, 
ťažko čitateľných kompozičných vzťahov v hmote 
vytvorenej v tzv. digitálnom duchu. Teda výcho-
diskovým bodom nie je samotný architektonický 
tvar, ale proces, pomocou ktorého vznikne. „Po-
jem ‚dizajn objektu’ sa nahrádza pojmom „straté-
gia procesu“(6) a „architektúra je proces, nie výsle-
dok.“(7) Takto môžeme vysloviť definíciu nového 
estetického princípu: princípu procesu. 

Utilitas a firmitas

 Posunutím do virtuálneho priestoru je digitál-
na architektúra v istej miere zbavená fyzických 
požiadaviek, ako sú hmota, gravitácia atď. Vo 
virtuálnom priestore architektúra pracuje iba 
s informáciami. V následnom prevedení do reali-
zácie sa však otázkam konštrukčno-tektonickým 
a funkčným nie je možné vyhnúť. 

 Objekty voľných tvarov a práca s nimi, už od-
dávna obnášali istú konštrukčnú náročnosť ich 

prevedenia. Známe sú príklady opláštenia pravo-
uhlých skeletových konštrukcií “voľným tvarom“, 
v rôznom prevedení, ako aj experimentálnych 
postupov, resp. nových tendencií v principiálnom 
ponímaní konštrukcie objektu voľných tvarov, v 
závislosti na charaktere voľnej formy. Vývojom 
informačných technológií sa stali prístupnými 
nové nástroje, ako aj nové technológie zjednodu-
šujúce prácu s voľnými formami.

 Pri hodnotení ďalších členov „triumvirátu“(8), 
utilitasu a firmitasu nadväzujeme na Lebedeva, 
ktorý uvádza, že nevyhnutnými podmienka-
mi formovania kvalitnej a krásnej konštrukcie a 
hmoty sú „racionálnosť riešenia, vysoká technická 
dokonalosť a správne použitie materiálu.“(9) 

 Krása konštrukcie ako celku spočíva v harmónii 
tektonickej formy s technologickými podmienka-
mi jej stavby a najmä s estetickými princípmi or-
ganizácie architektonického priestoru. 

 Všimnime si konštrukciu, ako jednu z častí 
architektonickej formy, ktorá sa zúčastňuje na 
umelecko-kompozičnom systéme architektúry. 
Aké môžu byť objektívne kritériá krásy architek-
tonickej konštrukcie v jej súčasnom ponímaní 
a ako sa odrážajú v našom vedomí pri hodnotení 
štrukturálnych foriem živej prírody? Konštrukcia 
nemôže byť krásna, keď zle plní svoje mechanické 
funkcie, alebo inými slovami , konštrukcia musí 
byť technicky dokonalá, t.j. musí v maximálnej 
miere vyjadrovať kvalitu stavebného materiálu, 
z ktorého je realizovaná, ako aj všetky najnovšie 
poznatky inžinierskych výpočtov. 

 Živej prírode je vo všeobecnosti vlastná účel-
nosť foriem. A to nielen z hľadiska statického, ale 
aj funkčného. 

 Na záver treba spomenúť ešte veľmi dôležitý as-
pekt architektonickej tvorby, a to vzťah užívateľa 
k digitálnym tvarom v dnešnej architektonickej 
kultúre, teda sociálnu podmienenosť architektú-
ry. Tento pomerne komplikovaný vzťah užívateľa 
k digitálnej architektúre zahŕňa početné negatív-
ne ladené emócie, ktoré môžu vyplývať jednak 
z neobvyklých tvarových riešení, jednak z už spo-
mínaných ťažkostí s čítaním kompozičných prin-
cípov objektov. 

 Istá exotika tzv. digitálnych foriem a priestorov 
však okrem týchto ťažkostí môže ovplyvniť vzťah 
človeka k architektúre pozitívne, môže dôjsť k 
istému osvieženiu vzťahu užívateľa k architektú-
re. Práve tento efekt môžeme sledovať v prípade 
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objektov, ako napr. Guggenheim Museum v Bil-
bao, Kunsthaus Graz, Olympijský štadión - Vtáčie 
hniezdo v Pekingu – keď návštevnosť, teda aktív-
ny život budovy zabezpečuje v značnej miere kva-
litná extravagancia architektonického riešenia.
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 Rozvinuteľné plochy sú spojené plochy (otvore-
né, alebo uzavreté), pozostávajúce z ľubovoľného 
počtu rovinných elementov, ktoré sa bez akého-
koľvek skreslenia môžu rozvinúť do roviny, na tvz. 
plášť. Takáto plocha sa označuje ako polygonálna, 
nakoľko je zložená z rovinných polygónov, ktoré 
majú práve jednu hranu spoločnú so susedným 
rovinným útvarom, s ktorým uzatvárajú ľubovoľ-
ný uhol v priestore.
 Cieľom zadania bol pokus o zhotovenie fyzické-
ho modelu priestorovej štruktúry voľných tvarov, 
navrhnutých za pomoci CAD postupov (modelo-
vanom v ľubovoľnom 3D grafickom softvéry).
 Princíp spracovania: Návrh rozvinuteľnej plo-
chy, resp. súboru rozvinuteľných plôch digitál-
nou formou, jej následné rozvinutie do roviny, 
prehodnotenie možností vyhotovenia (z papiera, 
plechu, slamiek, drevených tyčí a pod.) a násled-
né zhotovenie modelu.
 Predpokladali sa dva pracovné postupy, ktoré sa 
navzájom odlišujú v prístupe k stvárneniu určitej 
tvarovej filozofie, resp. spôsobu štylizácie výcho-
diskového objektu, a to vo voľbe geometrického 
stvárnenia vo vybranom 3D programe – rozvinu-
teľná plocha, a v následnom prevedení tejto digi-
tálnej hmoty do fyzického modelu, t.j. rozvinutím 
do roviny a následným “zlepením“, resp.

Príklady:

rozvinuteľné plochy 
(developable surfaces)

zadanie

Márius Žitňanský, Doc. Ing. arch, PhD.
Fakulta architektúry STU, 
Nám. Slobody 19, 812 45 Bratislava
zitnansky@fa.stuba.sk

Divadlo Agora, UN Studio, Lelystad, Holandsko, 
2002 – 2007

Ukážka práce Bc. Hany Kubíčkovej, predmet 
Digitálna architektúra, akad.rok: 2008/09

Kostol Sv. Moniky, Vicens+Ramos Architects, 
Madrid, Španielsko, 

The Crystalline, Creative Media Centre, Da-
niel Libeskind, Hong Kong



64 65

Abstrakt:
 Článok sa zaoberá použitím modelovacieho 
programu Autodesk 3ds Max 2009 na mode-lo-
vanie priestorovej štruktúry voľných tvarov a 
ich následným prevedením do fyzického mode-
lu.

Klúčové slová:
 program: Autodesk 3ds Max 2009
 príkaz: unwrap UVW/edit/selection modes/     

face sub-object modes/unfold mapping
 riešené tvary: polygonálne voľné tvary

náročnosť (začiatočník, pokročilý, odborník)

1. Úvod:
 Ide o plochy (otvorené alebo uzavreté), ktoré 
sa bez akéhokoľvek skreslenia môžu rozvinúť do 
roviny na tvz. plášť. Plocha je teda zložená z rov-
ných polygónov, resp. z plôch s jedno-smerným 
zakrivením, ktoré majú práve jednu hranu spo-
ločnú so susedným rovinným útvarom, s ktorým 
uzatvárajú ľubovoľný uhol. Ide teda o vytvorenie 
vizuálne pôsobiacej priestorovej štruktúry z roz-
vynuteľnej polygo-nálnej plochy pomocou mode-
lovacieho 3D programu a jej následné prevedenie 
do fyzického modelu pomocou rozloženia tejto 
plochy a jej následného zloženia.

2. Zadanie:
 Tvarovú podstatu hmoty determinuje in-špirá-
cia v organickom tvare kvetu tulipána a jeho ná-
slednej transformácie do anorganickej kryštalic-
kej formy. Snaha zachytiť dynamiku kvetu počas 
istého časového obdobia pomocou štruktúry vy-
ústila do nemeného objektu v čase s dynamickou 
formou kryštálu. Hlavná idea vytvorenej štruk-
túry je založená na oddelení vonkejšieho a vnú-
torného priestoru a ich prepojenie cez vytvorené 
otvory v obale, ako je aj u kvetu prostred-níctvom 
lupeňov. Zabstrahovanie línií von-kajšieho a vnú-
torného kruhu lupeňov a ná-slednou   deformá-
ciuo   a    transformáciou  sa determinovala hmota 
vytvorenej priestorovej štruktúry. 

transformácia organickej 
formy na kryštalickú 

Andrej Švec, Bc.
Fakulta architektúry STU, 

Nám. Slobody 19, 812 45 Bratislava

Obr. č. 1. Inšpirácia-organický tvar kvetu, rozdele-
nie vnútorného a vonkajšieho priestoru

Obr. č. 2. Línie tvorené plochami lupeňov oddelu-
júce dva priestory. Lupene dynamicky v čase me-
nia otvorenosť a uzavretosť kvetu.

Obr. č. 3. Inšpirácia - dynamická forma prírodne 
vytvorených kryštálov ako forma pre zachytenie 
kvetu.
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3. Vývoj návrhu:
 Vzniknutým líniám abstrahovaných z kvetu boli 
priradené plochy v 3D programe, ktoré boli ďalej 
transformované do podoby kryštálu na základe 
týchto líní. Celý proces modelovania bol podmie-
nený deformácií na základe estetických základov 
dynamickej formy kryštálu a dopredu určeného 
funkčného využitia novovzniknutej hmoty.
 Plánované využitie hmoty bolo na hmotopristo-
rový zážitok v podobe exterié-rového pavilónu pre 
galériu. Tomuto využitiu boli podriadené prepo-
jenia hmoty s pod-kladom, ktoré budú využivané 
ako vstupy.
 Transformáciou vytvorených plôch a ich prelína-
ním a aditívnym priraďovaním sa postupne dosia-
hol vzniknutý kryštalický tvar. Prelínaním plôch sa 
vytvorila súdržná kryštalická hmota, ktorá je otvo-
rená svojmu okloliu cez vynechané plochy obalu. 
Priestor, v ktorom existuje vzniknutá štruktúra ko-
munikuje so svetom, ktorý sa skrýva v jej vnútri. 
Vzniknutá štruktúra zachytáva dyna-miku kvetu 
počas dňa vo forme a výrazovej podstaty kryštálu. 
 Vytvorené priestory boly farebne diferen-ciova-
né. Obal vnútorného priestoru bol sfar-bený do 
fialova, farby inšpirovaného kvetu, a vonkajší obal 
bol sfarbený do šeda na vyni-knutie jednoduchosti 
výrazu hmotovej podstaty.
 Odlíšenie vnútorného a vonkajšieh priestoru a 
ich prelínanie sa stalo podstatou vytvorenej štruk-
túry.

4. Výsledné riešenie:
 Kostru finálneho návrhu tvoria 4 polygonálne 
plochy, ktoré boli ku sebe priraďované aditívnym 
spôsobom. Jedná sa o čiastočne vyváženú hmotu, 
ktorá bola inšpirovaná simetriou kvetu. Dyna-
micky zasahuje do oklitého prostredia a svojou 
otvorenosťou s ním komunikuje.
 Vzniknutý vnútorný priestor bol odlíšený od 
vonkajšieho sfarbením a tým  sa obalová plocha 
rozdelila na vonkajšiu a vnútornú. Vytvorená 
štruktúra bola obohatená o další rozmer.

Obr. č. 4. Prirodzený vznik kryštálu a jeho adi-
tívne priraďovanie sa stal inšpiráciou pre spájanie 
vzniknutých línií.

Obr. č. 5. Prvotná formaje tvorená prelínaním 
troch hmôt, ktoré vytvárajú centrálny bod vnútor-
nému priestoru. Celá hmota je na základe tohotu 
dobu moc vyvážená (čím forma stráca na dynami-
ke). Vnútorný priestor je  málo uzavretý. 

Obr. č. 6. Pridanie 4 hmoty na vytlačenie centrali-
ty  a snaha o uzatvorenie vnútorného priestoru.

Obr. č. 7. Finálny návrh

 Výsledné riešenie má slúžiť ako exteriérový pa-
vilón pre galériu na hmotovo priestorový zážitok 
s doplnkovými funkciami pre letnú prevádzku 
galérie. Pavilón má slúžiť ako dočasná stavba 
a  prezentovať súčasnú architektúru v mierke 1:1. 

Obr. č. 8. Vizualizácia - finálny návrh
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Obr. č. 9. Vizualizácia - finálny návrh

Obr. č. 10. Vizualizácia - finálny návrh

Obr. č. 11. Vizualizácia - finálny návrh

Obr. č. 12. Vizualizácia - finálny návrh

Obr. č. 13. Vizualizácia - finálny návrh

Obr. č. 14. Vizualizácia - finálny návrh

5. Postup modelovania:
 Vytvorené plošné línie sa umiestnili na pozadie 
pracovnej plochy v použitom mode-lovacom  3D 
programe. Línie na pozadí slúžili ako obraz prvot-
nej deformácie.
 Nasledovný postup modelovania bol na základe 
funkcii : vytvoriť plochu a tú ďalej rozdelovať na 
jednotlivé segmenty, ktoré sa pomocou bodov ďa-
lej tvarovali do potrebného tvaru. 
 Funkciou cut sa ďalej vytvorená plocha orezala, 
alebo vytvorila potrebná hrana na vytvorenie poly-
gonálnej rozložitelnej plochy. Opakovaním týchto 
základných funkcií a deformácií na základe posú-
vania tvoriacich bodov v priestore sa vytvorila fi-
nálna  štruktúra.
 Výsledná hmota sa skladá zo štyroch rozvinu-
teľných plôch, ktoré sa dali ľahko rozvinúť do ro-
viny pomocou príkazu unwap UVW. Po rozvinutí 
kažej plochy bolo potrebné prepísať základný tvar 
hmôt na rozvinutú plochu v rovine v príkazovom 
riadku utilities, kde sa pomocou príkazu channel 
info prepísal základný tvar. Rozložené plochy v ro-
vine sa konvertovali do editable poly a po ozna-
čení všetkých úsečiek sa pomocou príkazu create 
shape from selecion vyabstrahovali tvoriace línie, 
ktoré sa dajú ďalej importovať do Autocadu alebo 
iného programu pre tlač. Ak sa náhodou rozlože-
né plochy v niektorých bodoch prekrývajú, dá sa 
táto chyba jedno-ducho odstrániť už v  použitom 
programe pre tlač (Autocad) podkladu na fyzický 
model,  kde sa dajú plochy aj očíslovať pre lepšiu 
orientáciu pri nasledovnom zložení modelu. 

Obr.č.15. rozložené plochy v programe 3ds Max: 
Niektoré rozložené plochy sa prekrývajú, vzniknu-
té chyby sa upravia  po exportovaní do dwg formá-
tu priamo pri príprave pre tlač podkladu.
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V programe Autocad sa vzniknuté chyby opravili 
prerysovaním a pospájaním rozvinutých rovín, 
s ktorými mal 3D program problém. Výsledné 
upravené plochy sa očíslovali a pripravili pre tlač 
podkladu.

Obr.č.16. Príprava plôch v programe autocad.

 Po tejto úprave bolo už možné pripraviť podklad 
na tlač pre fyzický model v poža-dovanom merítku 
( 50x50x50 cm) .
 Ako materiál som si zvolil biely tenký plast - HP-
Sku o hrúbke 1mm. Materiál bol vyberaný na zákla-
de pevnosti, kvôli veľkosti modelu, a jeho príjem-
nému pôsobeniu. Voľba farebnosti bola vyberaná 
na základe hmotového vyznenia pri prirodzenom 
nasvetlení, kde biela má najoptimálnejšie výsledky. 
Vnútorný prietor štruktúry bol potiahnutý samole-
piacou fóliou fialovej farby s miernym odleskom.
 Pri rysovaní a rezaní jednotlivých dielov skla-
dačky bola potrebná vysoká prenosť. Pri rezaní 
materiálu boli využité jeho vlastnosti lámania a 
narezania pri ohybe, celý ohyb materiálu sa stužil 
z vnútornej strany samo-lepiacou fóliou. 
 Mierna nepresnosť pri skladaní modelu bola 
spôsobená hrúbkou použitého materiálu a zle 
dostupnými miestami pri zliepaní modelu do cel-
ku.
 Lepenie fyzického modelu bola najná-ročnejšia 
časť zadania, kvôli kladenému dôrazu na estetiku 
vyhotoveného diela. Lepenie hrán na seba bolo 
dosť náročné, kvôli vizuálnej stránke vytvoreného 
vnútorného priestoru. Veľkosť jednotlivých plôch 
sťažovala svojou váhou lepenie hrán navzájom ku 
sebe. Zvolený materiál nakoniec preukázal klady 
svojich fyzikálnych vlastností.

Obr. č. 17. foto-
grafia - finálny 
návrh fyz. model

Obr. č. 18. fotografia - finálny návrh fyz. model

Obr. č. 19. fotografia - finálny návrh fyz. model

6. Záver:
 Vytvorený fyzický model obsahuje určité od-
chýlky od digitálneho. Tieto odchýlky sú spôso-
bené hrúbkou materiálu, zlým pristupom k urči-
tým miestam zliepania a uhlami mezi plochamy, 
ktoré sa blížia k 180° a 0°. Tieto odchýlky sú v 
rámci fyzického modelu zanebateľné. 

Využitie vzniknutej priestorovej štruktúry:
 Plánované využitie bolo : ako exteriérový pavi-
lón pre gallériu s doplnkovými funkciami pre jej 
letnú prevázdku.

Serpentine Gallery,Londýn, Veľká británia:
 V roku  1996 pred   rekonštrukciou    galerijnej 
budovy pozvala riaditeľka galérie Julie Peyton-Jo-
nes umelca Richarda Wilsona, aby využil priestor 
galérie pre svoju dekonštruktivistickú inštaláciu. 
Tento radikálny a neformálny prístup vystavenia 
samotnej deštruovanej budovy predznamenal 
spôsob prezentácie súčasnej architektúry v mier-
ke 1:1, ktorý sa stal neoddeliteľnou súčasťou pro-
filu galérie, unikátneho v celosvetovom merítku.
 Od roku 2000 galéria každý rok oslovuje zná-
mych architektov, ktorí vo Veľkej Británii nikdy 
predtým nič nerealizovali, aby navrhli konštruk-
ciu letného pavilónu. Pavilóny sú vystavené v 
záhrade neďaleko galérie v priebehu 3 letných 
mesiacov a to od júna do augusta. Počas dňa slú-
žia ako kaviareň a večer sa v nich konajú rôzne 
prednášky či diskusné fóra. Po skončení výstavy 
sa tieto dočasné stavby dražia.
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Obr. č. 20. Osadenie vo virtuálnom prostredí

Obr. č. 21. Osadenie v parku SerpentineGallery

Bibliografia:
Obr.č.1: http://img2.flog.pravda.sk/7ml/bu-
T_34489_m.jpg

Obr. č. 2. http://www.photopumpkin.com/wp-con-
tent/ uploads/crystal-cave-1.jpg

Obr. č. 4. http://thumbs.dreamstime.com/thum-
b_56/1146346350oEVZJi.jpg
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Abstrakt
 Článok sa zaoberá použitím modelovacieho 
programu Autodesk 3ds max 2009 na modelo-
vanie priestorovej štruktúry voľných tvarov a ná-
sledným prevedením do fyzického modelu. 

Kľúčové slová
Program: Autodesk 3DS Max 2009
Príkaz: rozvinuteľné plochy
Riešené tvary: polygonálne voľné tvary

Úvod
 V digitálnej architektúre sa dnes používa veľa 
postupov navrhovania architektúry. Príkladom 
môžu byť generatívne postupy projektovania, 
ďalej CAD/CAM technológie, až po interaktívnu 
architektúru a médiá v architektúre. 
 V mojej práci sa zaoberám metódou tvorby ar-
chitektúry z rozvinuteľných plôch.
 Ide o plochy (otvorené alebo uzavreté), ktoré sa 
bez akéhokoľvek skreslenia môžu rozvinúť do ro-
viny, na tzv. plášť. Plocha je teda zložená z rovin-
ných polygónov, resp. z plôch s jednosmerným 
zakrivením, ktoré majú práve jednu hranu spo-
ločnú so susedným rovinným útvarom, s ktorým 
zvierajú ľubovoľný uhol. V práci ide teda o vytvo-
renie vizuálne pôsobiacej priestorovej štruktúry 
s polygonálnou rozvinuteľnou plochou pomocou 
digitálnych metód, s použitím modelovacieho 
programu. 

transformácia 
organickej formy 

do polygonálnej hmoty

Marek Vančo, Bc. 
Fakulta architektúry STU, 
Nám. Slobody 19, 812 45 Bratislava

Obr.1 Inšpirácia organického tvaru hada, jeho zvl-
nený pohyb s výrazným smerovým účinkom

Obr.2 Inšpirácia krištáľom - jednoduchosťou zá-
kladnej hmoty a zložitého povrchu

Zadanie 
 Pri hľadaní konceptu pre návrh polygonálnej 
hmoty som sa inšpiroval prírodou a štúdiom ar-
chitektonických návrhov renomovaných svetových 
architektov a ateliérov, napr. Daniel Libeskind, US 
Studio, Plazma Studio, Atelier Big, atď.  
 Cieľom bolo dospieť k hmote, ktorá by symboli-
zovala význam objektu a zároveň k hmote, ktorá je 
dynamická a je v pohybe. 
 Tvarová podstata navrhovanej hmoty vychádza 
z organických tvarov plazov, ich štruktúry, správa-
nia sa a následnej trans-formácie do anorganickej 
polykryštalickej hmoty. Základnou inšpiráciou bol 
typický predstaviteľ plazov, had - symbol. Jeho zvl-
nený pohyb vytvára výrazný smerový efekt. Kvôli 
orientácii v priestore pomocou jazyka alebo pri ob-
rane dvíha prednú časť tela, a tým sa stáva stredo-
bodom pozornosti a zvýrazňuje svoje výstražné 
postavenie. Plazy majú pokryté telo šupinatou 
vrstvou polygonálnych tvarov. 
 Ďalším inšpiračným prvkom bola štruktúra 
krištáľu, ktorý sa nachádza v zemskom povrchu, 
v tzv. žilách. Ide o jednoduchý podlhovastý tvar 
základnej hmoty. Jeho priestorový prejav je však 
zložitý. Je to spôsobené viacuholníkovou plochou 
krištáľu a tiež zhlukom jednotlivých zŕn krištáľu.
 Tieto prvky boli hlavnou inšpiráciou pre návrh 
hmoty. Tvar bol od začiatku navrhovaný s ohľa-
dom na použitie v oblasti architektúry. 

Vývoj návrhu 
    Návrh hmoty bol modelovaný pomocou plôch 
v 3D programe, ktoré boli spájané a natáčané do 
požadovaného tvaru polykryštalickej štruktúry. 
Celý proces modelovania bol podmienený defor-
máciami na základe estetiky požadovaného tvaru 
a dopredu určeného funkčného využitia novo-
vzniknutej hmoty.
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Obr.3 Prvotná forma vymodelovaná pomocou ko-
pírovania a natáčania plôch

Obr.4 Zakrivenie prvej časti modelu  

Obr.5 Celkový základný tvar návrhu

Obr.6 Rozdelenie plôch na menšie a domode-lova-
nie do výsledného tvaru

 Celý proces vývinu prebiehal niekoľkými štádia-
mi. Prvou fázou bolo modelovanie jednoduchých 
geometrických tvarov a ich spájanie. Tieto hmoty 
som neskôr formoval do organického tvaru. Ná-
sledne som hmotu deformoval do polygonálnych 
plôch. Po úpravách týchto plôch som dostal vý-
sledný tvar návrhu. Všetky fázy modelovania boli 
odborne konzultované.

 Cieľom návrhu  bolo dosiahnúť  hmotovo- 
priestorový zážitok v podobe objektu vo vysoko-
horskom prostredí.
 Transformáciou vytvorených plôch a ich pre-
línaním som dosiahol vzniknutý polykryštalic-
ký tvar, ktorý svojim tvarom plynulo zapadá do 
prostredia hôr.  

Výsledné riešenie 

 Kostru výsledného nárhu tvorí jednoliata pô-
dorysne zakrivená hmota polygonálneho tvaru, 
ktorá sa skladá z množstva menších plôch. Hmo-
ta je materiálovo rozdelená na dve časti. Vrchnú 
časť tvorí tzv. strešný biely plášť a dolnú sklenená 
hmota, ktorá je zospodu vsadená do bieleho pláš-
ťa. Navrhnutá hmota má dynamický a výrazne 
líniový charakter so smerovým účinkom, dosiah-
nutý hlavným špicatým prvkom bieleho plášťa.
 Výsledné riešenie vychádza zo spomínanej filo-
zofie hada, z jeho pohybu a tvaru.
 Navrhnutá hmota môže tvoriť architektonický 
objekt, najlepšie umiestnený v horskom prostredí 
(stanica lanovky, horská chata, pavilón), umelec-
ké dielo v exteriéri (skulptúra, fontána), mobiliár 
interiéru (svietidlo), umelecký interiérový prvok 
a vidím tiež jeho uplatnenie v grafickom dizajne. 
    
Postup modelovania
 Prvou fázou modelovania výsledného návrhu 
v 3d programe bolo vytvorenie jednoduchého 
objemu pôdorysného tvaru písmena U zo spája-
ných plôch, ktorý vychadza z tvaru hada. Jednot-
livé plochy som kopíroval vedľa seba a ich natá-
čaním som dosiahol požadovaný tvar. Následne 
som plochy rozdelil na menšie a deformoval do 
dynamickejšej polygonálnej štruktúry. Model je 
poskladaný zo štyroch hmôt, ktoré sú spájané 
do seba. Ide o dve biele hmoty, ktoré tvoria tzv. 
strešný plášť a dve spodné hmoty zo skla so zele-
ným nádychom. Sklenené plochu sú vsadené do 
spodnej časti bieleho strešného plášťa. 
 Na kopírovanie plôch je potrebné plochu 
v programe 3ds max  rozbiť do Editable Poly. Ná-
sledne pomocou funkcie Edge si označíme jednu 
z hrán plochy a slačením tlačidla Shift kopírujeme 
plochu. Takto vyskladáme vedľa seba väčší počet 
plôch, ktore pomocou funkcií Vertex alebo Edge 
natáčame do potrebného tvaru. Na rozdeľovanie 
plochy na menšie časti použijeme funkciu Cut 
v ponuke Edit Geometry.
 Takto vytvorený model som rendroval pomo-
cou Plug in-u Vray DEMO 1.5.SP2. Na osvetlenie 
hmoty som použil svetlo Vray Sun. Nastavil som 
typ kamery VRay Physical Camera.
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    Druhou fázou bolo vytvorenie fyzického mode-
lu. V progame 3ds max som hmotu rozložil na 6 
plôch, ktoré boli hlavným podkladom pre fyzické 
modelovanie.
   Rozklad hmoty na plochy som v programe vy-
konal cez funkciu Unwrap UVW, pomocou tuto-
riálu pre 3ds max na internetovej stránke http://
designreforum.net/2007/05/26/unwraping-geo-
metry/ .

   Je veľa spôsobov ako vyhotoviť fyzický modelu. 
Model som skúšal vyhotoviť z výkresu, ktorého 
výhodou je možnosť vytvoriť ostré hrany. Keďže 
výkres nie je dostatočne pevný materiál, steny sa 
mi prehýbali, bortili a model bol labilný. Z tohto 
dôvodu som sa rozhodol použiť pevnejší materiál 
- plast HPS, hrúbky 5 mm. Takto zhotovený mo-
del je pevný, nekrúti sa a určite má oveľa dlhšiu 
životnosť. Obavy z nie ostrých a pekných hrán 
kvôli hrúbke plastu sa nepotvrdili. Hrúbka plastu 
je v mieste hrán viditeľná, model pôsobí pekným 
dojmom.  

Obr. 10 Vizualizácia

Obr. 7 Farebné riešenie jednotlivých hmôt

Obr. 8 Rozklad hmoty na plochy

Obr. 9 Vizualizácia

Obr. 11 Vizualizácia

Obr. 12 Vizualizácia

Obr. 13 Vizualizácia
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Záver
    Výsledkom návrhu je dynamická lineárna hmo-
ta síce jednoduchého pôdorysného tvaru, ale zlo-
žitej priestorovej polygonálnej štruktúry. Vo vizu-
alizáciach uvádzam možnosti jeho využitia. 

    Na zhotovenom fyzickom modeli vznikli urči-
té odchýlky, ktoré sú badateľné iba v niektorých 
špecifických častiach modelu. Tieto odchýlky sú 
spôsobené hrúbkou materiálu, presnosťou reza-
nia dielov a lepením hrany o hranu. Odchýlky sú 
v rámci toleracie a  myslím, že navrhnutú priesto-
rovú štruktúru sa mi podarilo previesť do fyzické-
ho modelu a možno ju nazvať ako presnú. 
    Pri jednoduchších a menších modeloch je 
možné použiť ako materiál výkres, pri  zložitom  
modeli určite odporúčam pevnejśí materiál (plast 
HPS, prípadne lepenku). 

Obr. 14 Vizualizácia – možnosť využitia  

Obr. 15 Fotografia fyzického modelu
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Abstrakt
 Článok sa zaoberá modelovaním polygonál-
nych priestorových štruktúr, použitím programu  
3ds Max 9 a jeho funkcie Bevel (sklon). A násled-
ným prevedením virtuálneho modelu do fyzickej 
podoby.

Kľúčové slová
Program (3ds Max 9)
Príkaz (modifier list/ edit poly/ bevel
Riešené tvary (polygonálne voľné tvary)
Náročnosť (začiatočník, pokročilý, odborník)

Úvod
 Polygón je plošný, geometrický útvar, skladajúci 
sa z minimálne troch strán  a troch uhlov medzi 
nimi. Trojrozmerná štruktúra, vyskladaná z ta-
kýchto útvarov, navzájom poprepájaných spoloč-
nými stranami sa potom vyznačuje schopnosťou 
rozvinuteľnosti.  Nachádza široké uplatnenie vo 
formovaní priestorových objektov, nakoľko jej ge-
ometria je oproti amorfným a dvojsmerne zakri-
veným plochám jednoduchšie definovateľná, ne-
porovnateľne jednoduchšie zhotoviteľná a pritom 
si môže zachovať amorfný a voľný tvar, podobne 
ako kryštál. Tak nachádza uplatnenie vo formo-
vaní voľných štruktúra vo virtuálnom prostredí 
a ich prevedenie pomocou rozvinutia do bežnej 
„vystrihovačky“ a následné poskladanie do podo-
by fyzického modelu

Zadanie 
 V práci som rozvíjal myšlienku solárnej ex-
pozície objektu voči slnečnému žiareniu. Práve 
polygonálna štruktúra umožňuje nasmerovať 
jej plochy voči slnečnému žiareniu tak, aby naň 
dopadalo čo najviac slnečného žiarenia a pritom 
vytvárala aj plochy s možnosťou osvetlenia len 
difúznou (oblohovou) zložkou denného svetla 
a aj celkom zatienené plochy. Takto si v štruktú-

Augustín Ugróczy, Bc. 
Fakulta architektúry STU, 
Nám. Slobody 19, 812 45 Bratislava

digitálna solárna 
architektúra

re nájdu svoje miesto objemy s rôznou potrebou 
oslnenia a osvetlenia. Takáto forma je využiteľná 
či v priemyselnom dizajne, alebo v architektúre. 
 Na úvod som si spravil krivku, podľa rôznych 
uhlov dopadania slnečného žiarenia a zadefinoval 
som si funkcie ktoré sú uplatniteľné pod plocha-
mi tvorenými touto krivkou. Následne som uhly 
krivky využil v modelovaní virtuálnej štruktúry. 
Vývoj návrhu 
 Keď som mal skonštruovanú spomínanú krivku, 
Začal som postupne vytvárať virtuálnu štruktúru. 
Vychádzal som z tvaru kocky, k jej stranám som 
potom priradil štvorsteny a k ním ďalšie štvorste-
ny. Použil som na to funkciu bevel, v modifieri 
edit poly, programu 3ds Max 9. Takto mi postup-
ne „vyrástli“ polygóny jeden za druhým. Tie ešte 
boli pravidelné a tak som ich pravidelnosť zmo-
difikoval, tak aby som dosiahol čo najvoľnejšiu 
štruktúru a však s uplatnením uhlov spomínanej 
krivky. Medzistupne. Na modifikáciu som použil 
funkciu moov v modifiery edit poly, kde som si 
označil potrebné vertexy (vrcholy) a posúval som 
ich v priestore. 

Obr.1 Kus kryštálu, 
čírej odrody kreme-
ňu

Obr.2 Grafický výstup analýzy množstva dopada-
júceho sln. žiar. Na povrch štruktúry. Zelená = naj-
menej, červená = najviac.

Obr.3 Krivka dopadu slnečného žiarenia
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Výsledné riešenie 
    Vzniknutá štruktúra umožňuje optimálne 
umiestnenie fotovoltaických panelov na svoj po-
vrch a tak je využiteľná ako architektúra, prenos-
ný solárny kryt umožňujúci napájanie elektric-
kých spotrebičov, nabíjačka el. spot., alebo ako 
solárne aktívna plastika, demonštrujúca snúbenie 
sa umenia s modernou technológiou v tvarovej 
forme, odpovedajúcej progresívnej technológii.

Postup modelovania
 V programe 3 ds Max som vytvoril box. Označil 
som ho a klikol som na okno „modify“. Rozbalila 
sa ponuka a vybral som „edit poly“ v časti „selec-
tion“ som klikol na „polygon“. Klikol som na jednu 
zo strán kocky, ktorú som si vytvoril. Prešiel som 
do v „edit poly“ do časti „edit polygons“ a zapol 
funkciu „bevel“. Nastavil som potrebné hodnoty 
(treba poskúšať rôzne čísla, úmera modifikácie je 
závislá od mierky modelu) Tak mi vznikol nový, 
nepravidelný box. Teraz si odškrtnem v panely 
„selection“ „vertex“ a označím vrcholné 4 vertexy. 
V hornej vodorovnej lyšte programu, si vyberiem 
funkciu „select and uniform scale“, čím priblížim 
vertexi do tesnej vzdialenosti. Takto priblíže-
né a označené vertexy spojím funkciou „weld“ v 
„edit poly“, v paneli „edit vertices“. Operáciu opa-
kujem až kým nebude štruktúra hotová. Potom v 
„edit poly“ v panely „selection“ nechám kliknuté 
„vertex“ a postupne budem modifikovať štruktú-
ru pohybom vertexov. Urobím to tak že si klik-
nem na konkrétny vertex ktorím chcem pohnúť, 
v hornom paneli programu zvolím funkciu moov 
a môžem začať ťahať vertexy po osách, ktoré sa mi 
zobrazia na manipulovanom vertexe.
 Hotovú štruktúru je potrebné rozložiť do plochy. 
To sa udeje pomocou funkcie „unwrap UVW“ 
Takúto rozloženú plochu je možné vytlačiť a pod-
ľa nákresu vystrihnúť a zložiť. Ak je štruktúra 
komplikovanejšia, môže sa stať že niektoré plochy 
sa budú prekrývať. V takom prípade je potrebné 
štruktúru rozdeliť na viac častí, či už pred rozlo-
žením alebo poňom, tak aby k prekrytiu nedošlo. 
Ja som toto prekritie odstránil po exporte modelu 

Obr. 7 Pohyb vertexu

Obr. 8 Rozvinutý virtuálny model

Obr. 4 Box vytvorený v programe 3ds Max

Obr.5 Uplatnenie funkcie Bevel

do programu autocad a z neho som potom model 
aj tlačil.

 Materiál pre fyzický model som zvolil lepenku, 
hrúbky 0,75mm. Plošný nákres modelu som vytla-
čil na kancelársky papier a z neho som pomocou 
dierovania vrcholov, preniesol nákres na lepenku. 
Model som vystrihol a narezal hrany, v miestach 
kde sa bude lepenka ohýbať. Ak sa lepenka ohýba 
takým smerom, že narezanie sa robí z vnútra bu-

Obr. 6 Spojenie vrcholov vytvorených plôch
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dúceho modelu, je vhodné previesť narezanie aj 
z vonkajšej strany, aby sa v mieste ohybu lepenka 
nepokrčila ale zohla riadene, po narezanej čiare. 
Spoje je vhodné lepiť po celej dĺžke hrany spoja 
a stužiť prídavnými lepenkovými L-kami.
 Je vhodné a praktické si spraviť najprv menšiu 
maketu z výkresu, aby sme sa vyhli nezrovnalos-
tiam pri finálnej verzii. Je to obzvlášť praktické ak 
si nevieme poriadne predstaviť ako treba „vystri-
hovačku poskladať, alebo ak nevieme ktoré plo-
chy sa nám prekrývajú. 

Obr. 9 Fotografia fyzického modelu

 Obr. 10 Fotografia fyzického modelu

Obr. 13 Výstup ako architektúra budúcnosti

Obr. 14 Výstup ako revitalizácia jestvujúcej obyt-
nej budovy

Obr. 15  Výstup ako turistický kryt vyrábajúci elek-
trickú energiu

Obr. 16 Technologický kryt počas rekonštrukcie 
pamiatky
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Obr. 17  Výstup ako nabíjačka 

Obr. 18  Výstup ako koncertný stan

Závery
 Prevedenie virtuálneho modelu do fyzického, 
prináša so sebou určité odchýlky, spôsobené ľud-
ským faktorom a hrúbkou finálneho materiálu. 
Nepresnosti vznikajú pri strihaní, lepení a ohýba-
ní. Tie je možné minimalizovať dostatočnou arti-
kuláciou veľkosti uhlov a dĺžok. Nepatrné veľkosti 
uhlov (blízke 0°) a príliš veľké (okolo 180°), spô-
sobujú nepresnosť. Hrúbka materiálu ovplyvňu-
je zmeny dĺžok plôch v hranách a komplikované 
prevedenie ostrých vrcholov, obzvlášť ak sa v nich 
spája viac ako 3 plochy. Ideálnym materiálom by 
bol taký, ktorí by mal zanedbateľnú hrúbku, po-
dobne ako papier a dostatočnú pevnosť, podobne 
ako materiály na báze plastov. Preto som volil ako 
kompromis medzi týmito dvoma lepenku s čo 
najmenšou hrúbkou.
 Dokonalé prevedenie virtuálneho modelu na 
fyzický, by si vyžadovalo digitalizovanú strojovú 
výrobu. Tá však pre naše účely experimentu, nie 
je nevyhnutná.
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t/2007/05/26/unwraping-geometry/
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Abstrakt
 Článok sa zaoberá rozvinuteľnými priamkový-
mi plochami, ich digitálnym zobrazením a ná-
slednou aplikáciou v praxi.  Na vymodelovanie 
objektu a následné rozvinutie celého objektu do 
plochy je použitý program Rhinoceros 4. Na ďal-
šie detailnejšie modelovanie je použitý program 
Revit Architecture 2010.

Kľúčové slová
Program (Rhinoceros 4, Revit Architecture 
2010)
Riešené tvary (rozvinuteľné priamkové plochy, 
krivky v priestore)
Náročnosť (Rhinoceros začiatočník, Revit pokro-
čilý)

Úvod
 Tak ako základy origami aj tento článok vychá-
dza z možností a vlastností listu papiera. K po-
chopeniu celej problematiky rozvinuteľných, za-
krivených skladaných plôch je nutné pochopiť 
základné vlastnosti papiera a možnosti jeho de-
formácie. Plocha vytvorená deformáciou papiera 
je rozvinuteľná, čo umožňuje jej následné jedno-
duché zmeranie, prípadné prevedenie do digitál-
nej podoby. Papier je možne deformovať sklada-
ním, ohybom, či narezaním a následnou rotáciu 
a tým vytvárania rôznych plôch takmer neobme-
dzených tvarov.
 Článok sa zaoberá skúmaním jedného zo spô-
sobov vytvárania takejto plochy.

Predmet článku/Zadanie 
 Možností tvarovania a zostrojovania rozvinu-
teľných plôch sú nevyčerpateľné, obmedzené len 
fantáziou, technickými možnosťami a znalosťami 
človeka. 
 Článok sa preto zameriava len na jenu z mno-
hých možností zostrojovania týchto plôch. 
 Predmetom skúmania bolo narezanie papiera 
po krivke, či viacerých krivkách a následné ohý-
banie a skladanie tak, aby výsledný objekt bolo 
možné previesť do podoby virtuálnej a následne 
znovu dostať do podoby reálnej už s presnými pa-
rametrami zadanými v digitálnej podobe.

zakrivené 
skladané plochy 

(curved folds)

Tomáš Saltzer, Bc.
Fakulta architektúry STU, 
Nám. Slobody 19, 812 45 Bratislava
tomas.saltzer@azet.sk

Pokračovanie/Vývoj návrhu 
 Pri návrhu sa vychádzalo s princípu jedno-
duchého zloženia papiera po narezanej krivke. 
Papier pozostáva teda z plochy „A“, krivky „a“ 
a plochy „B“ Na prevedenie tohto jednoduchého 
zloženia papiera do digitálnej podoby, bolo nut-
né porozumieť ako sa plochy papiera správajú pri 
rôznej intenzite „krčenia“ po tej istej krivke.

 Princíp 1: na to aby bola celá plocha rozvinuteľ-
ná musí prvá plocha kopírovať zrkadlovo druhú, 
tj. tam, kde je horný vrchol prvej plochy musí byť 
dolný vrchol druhej.

 Po zistení možností jednoduchého skladania 
papiera po jednej krivke sa počet kriviek na pa-
pieri znásobil a predmetom skúmania sa stal vzá-
jomný vzťah kriviek pri deformácii papiera skla-
daním.
 Papier bol rozdelený troma krivkami(a,b,c), 
pričom bočné krivky (a,c) boli rovnaké. Papier 
bol teda rozdelený na 4 plochy (A,B,C,D,). Bolo 
potrebné zistiť ako musí vyzerať stredná krivka 
(b) pri rôznej intenziťe pokrčenia papiera. 

 Princíp 2: V prípade že plochy „B“ a „C“ zvie-
rajú uhol 180° krivka „b“ musí byť rovnaká ako 
krivky „a“ a „c“. 
 V prípade že plochy „B“ a „C“ zvierajú uhol 0° 
krivka „b“ musí byť priamkou. 
 V prípade že plochy „B“ a „C“ zvierajú uhol 90° 
krivka „b“ musí mať vrcholy presne polovičnej 
veľkosti ako krivky „a“ a „c“.



78 79

Pokračovanie/Výsledné riešenie 
 Pomocou týchto dvoch zistení, teda princípov 
skladania papiera po krivkách, nie je problém 
preniesť poskladanú hmotu do digitálnej podo-
by.
 Výsledným riešením je útvar rozvinuteľný do 
plochy rozdelenej 20 krivkami a pozostávajúcej z 
21 plôch. Napriek zložito vyzerajúcemu zadaniu 
vychádame len z jedným typom krivky. 
 Po danej krivke je vedená priamka vytvárajúc 
plochu. Táto plocha je následne otáčaná a kopíro-
vaná a pomocou prienikov týchto plôch vznikajú 
dva základné útvary, z ktorých je vytvorený vý-
sledný objekt. 
 Hmota a princípy konštrukcie výsledného ob-
jektu boli použitá pri riešení návrhu prestrešenia 
lode Šturec a plánovanej budovy lodného múzea 
v Bratislave, Zimnom prístave.

5. Pokračovanie/Postup modelovania

Rhinoceros 4
 Poznámka:Pred začatím modelovania nie je 
nutné poznať výsledné rozmery objektu, pretože 
je možné dané útvary ľubovoľne modifikovať.

Postup:
1. Narysujeme základnú krivku „control point 
curve“, tak aby mala jedu os symetrie
2. Krivku kopírujeme, otočíme o 180° a pripojíme 
k prvej krivke.
3. Pokračujeme v pripájaní ďalších rovnakých 
kriviek až kým nedosiahneme počet kriviek 10 
a viac
4. Pomocou príkazu „control points on“ zmeníme 
vrchol každej krivky tak, aby bol o niečo menší, 
než má predošlá krivka

8. Pomocnú krivku môžeme vymazať a zrkadlo-
vo skopírujeme zostávajúce 2 krivky tak aby vy-
tvárali hranice tvoreného objektu.
9. Narysujeme 3 priamky tak aby spájali konce 4 
vytvorených kriviek.

5. Otočíme celú krivku okolo jej osi pod takým 
uhlom, aký chceme dosiahnuť pri lomení plôch 
vo výslednom modeli (45°)
(pre zjednodušenie následnej práce použijeme 
príkaz „Join“ a spojíme všetky krivky do jednej)
6. Skopírovaním a otočením o 225° po osi krivky 
vytvoríme druhú (pomocnú) krivku
poznámka: vrcholy oboch kriviek musia smero-
vať od seba, aby bola zachovaná rozvinuteľnosť 
finálneho objektu! 
7. Príkazom  Curve – Curve From 2 Views vytvo-
ríme tretiu krivku

10. Pomocou príkazu „Surface – Sweep 2 Rails“ 
vytvoríme pomocou každej priamky a krivky tri 
plochy, čím dosiahneme základný tvar s ktorým 
môžeme ďalej pracovať

11. Základný tvar sa dá upraviť pomocou príkazu 
“Rotate2D“, „Scale 2D“ a „Scale3D“ do správnej 
podoby (záleží na estetickom cítení tvorcu a na 
účeloch následného použitia tvaru)
poznámka: úprava mierky pomocou použitia prí-
kazu „Scale 2D“ musí byť vedená po ose symetrii 
základného tvaru, aby bola zachovaná rozvinuteľ-
nosť objektu!
12. Aby bol celý finálny tvar rozvinutelný, tj. vy-
skladateľný z jedného kusu papiera, musíme 
vytvoriť druhý základný tvar. Pri tvorbe postu-
pujeme rovnako ako pri prvom tvare, no všetky 
krivky druhého tvaru budú otočené o 180° okolo 
svojej osi
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13. Kopírovaním a striedaním základného tva-
ru 1 a 2(výsledný objekt sa skladá zo siedmich) 
a následným odstránením „trim“ vyčnievajúcich 
plôch vytvoríme finálny tvar
14. Príkazom “Rotate2D“, „Scale 2D“ a „Scale3D“, 
či následným odstránením plôch použitím po-
mocnej plochy a príkazu „trim“ upravíme objekt 
do konečnej podoby
poznámka: upravovaním základnej krivky môže-
me docieliť rôzne varianty zakončenia objektu, no 
je nutné zachovávať symetriu základného tvaru.

3. Podľa plôch kolmých na základňu (používame 
ich ako základ modelovania) vytvárame extrudo-
vaním plnú hmotu, ktorá má horný okraj rovnaký 
ako krivka nanesená na danej ploche)

Revit Architecture 2010
Poznámka: Pred začatím modelovania je nutné 
poznať výsledné rozmery objektu, pretože nie je 
možné dané útvary po vymodelovaní modifiko-
vať.

Postup:
1. Vytvoríme 3 masy, pre každý zo základných ob-
jektov (2x3). Plochy musia mať sklon kolmý na 
plochy výsledného objektu.

4. Na bočné masy vytvorýme prázdne hmoty, 
ktoré prerežú plnú hmotu. Prázdne hmoty sú vy-
tvárane extrudovaním s „work plane“ na bočných 
masách, pričom spodný okraj prázdnej hmoty 
tvorí nanesená krivka

2. Na plochy nanášame krivky, s presnými roz-
mermi výsledného tvaru (v druhom základnom 
tvare budú krivky otočené o 180°)

5.Obe plné hmoty prerežeme v dolnej časti prázd-
nymi hmotami s rovnakým sklonom

6. Po vytvorení základných objektov 1 a 2, postu-
pujeme ako v Rhinocerose. Striedame a spájame 
objekty 1 a 2, tak aby sa dotýkali spodnými hrana-
mi až kým nedosiahneme 7 hmôt.
7. Máme vytvorený celý objekt skladajúci sa 
s hmôt, ktoré môžeme „obaľovať“ pomocou prí-
kazu „massing and site – model by face – curtain 
system“.
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8. „Curtain system“ nastavíme pri vrchnej ploche 
tak že vynecháme „mullions“ a panely nastavý-
me na plné. Pri bočných plochách sa nastavenia 
„curtain system“ nastavia na presklené plochy 
a okrúhle stĺpiky, čo vytvorý časť primárnej nos-
nej konštrukcie a celej sekundárnej konštrukcie 
objektu

9. Z dôvodu absencie otáčania extruovaných 
plôch v inom smere, než je smer extrudovania, je 
nutné importovať celý projekt do nového, v kto-
rom vytvoríme druhú časť primárneho nosnej 
konštrukcie.
10. Stĺpy a zavetrenie konštrukcie po pozdĺž-
nom smere je možné vytvoriť pomocou príkazu 
„curtain wall“, kde budú nastavené panely ako 
prázdne a stĺpy ako guľaté oceľové profily s rôz-
nym priemerom, podľa potrieb konštrukcie (400, 
300, 150)

11. Spojením oboch projektov, doladením mate-
riálov a nastavením potrebnej hrúbky stĺpov do-
stávame hotové prestrešenie

6. Závery
 Ako bolo spomínané, možnosti skladaných za-
krivených plôch sú neobmedzené. Podľa jedno-
duchých princípov je možné vytvárať neobme-
dzené množstvo tvarov a objektov. Pochopenie 
týchto princípov môže taktiež viesť k uplatneniu 
rozvinuteľných plôch v praxi. Tak ako majú tieto 
plochy množstvo foriem základných tvarov, tak 
aj pri konštrukčných riešeniach sa nájde veľa za-
ujímavých riešení. Tým že sú tieto plochy rozvi-
nuteľné, je možné vytvoriť ich nosnú konštrukciu 
a obalovať ich plošnými prvkami, čo zabezpečuje 
ich ekonomickosť, ktorá nie je presadzovaná na 
úkor estetickosti. Či už ide o zastrešenia, zaujíma-
vé riešenia fasád, alebo iných foriem architektúry, 
stávajú sa skladané zakrivené plochy ďalšou zau-
jímavou možnosťou ich stvárnenia.
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 Zadanie ateliérovej tvorby na Ústave ekologickej 
a experimentálnej architektúry: Experiment uni-
verzita, sa snažilo uchopiť túto mnohovýznamovú 
tému v priestore nám známeho prostredia STU.    
Rozsah bol definovaný na základe analýzy súčas-
ného stavu s prihliadnutím na potenciál možného 
rozvoja. Hraničné hodnoty charakterizoval počet 
študentov a zamestnancov : 20.000, potreba úžit-
kovej plochy 250.000 m2   a objem 1.000.000 m3. 
Prvým spoločným krokom všetkých projektov 
bola analýza fungovania terajšieho stavu. Ucho-
penie univerzity sa ukázalo ako zásadný problém. 
Aj keď sa zameriame, len na vhodnú organizačnú 
štruktúru a vynecháme možné filozofické a soci-
álne línie analýzy, nájsť model v ktorom sa dajú 
porovnať aktivity  v rôznych častiach univerzity 
je problematické. Najjednoduchším začiatkom 
je použiť existujúce fakulty. Delenie má historic-
ké korene smerujúce k rozdeleniu výskumu na 
jednotlivé odbory a preto by sa mohlo zdať, ako 
najvhodnejším kandidátom charakterizovania 
univerzity. Fakulty v rámci delenia univerzitného 
priestoru sú založené na segregácii, pokým tento 
model fungoval v histórii, súčasný kvalitný vý-
skum je založený na multiodborovosti.

 Zámerom zadania bolo prehodnotenie práve 
tejto zažitej predstavy o univerzite. Súvisí to aj 
s hore spomínanou potrebou skvalitniť univer-
zitu. Pravdepodobne najefektívnejší prístup po-
zdvihnutia úrovne je podpora výskumu. Študenti 
sa snažili nájsť alternatívu k fakultám. Štartova-
cím bodom bola analýza študijných programov. 
Študenti Cesnak a Brucker   začali zhromažďovať 
dáta o univerzite. Prvým zaujímavým zistením 
boli stavy študentov a zamestnancov, ktoré sa pri-
bližne zhodovali s asi najznámejšou technickou 
univerzitou, americkou MIT. Z takéhoto pohľa-
du, máme dobrý dôvod pracovať s nami defino-
vanou  veľkosťou technickej univerzity. Druhým 
parametrom sú predmety vyučované na univer-
zite. Bola vytvorená tabuľka všetkých predmetov 
obsiahnutých v študijných programoch školy. Na 

experiment univerzita 
- digitálna analýza 

STU bratislava

Martin Uhrík, Mgr. art. PhD
Fakulta architektúry STU, 
Nám. Slobody 19, 812 45 Bratislava
uhrik@stuba.sk

jej základe vznikol diagram najčastejšie sa vysky-
tujúcich pojmov v názve predmetov. (OBR 1.) Zá-
kladné čítanie diagramu charakterizuje STU a jej 
potreby. Je trochu prekvapujúce, že najčastejšie 
opakujúci sa pojem je „jazyk“. Naopak  nie až tak 
prekvapujúcim zistením bolo opakovanie sa asi 
50% predmetov u väčšiny študijných programov. 
Dôvodom je nutné základné vzdelanie. 

 Iným prípadom sú ďalšie pojmy ktoré vyskočili 
do popredia.   Projekt, systémy, metódy, technoló-
gia hovoria o smerovaní jednotlivých predmetov, 
každí z nich má prívlastok označujúci predmet 
poprípade spôsob skúmania. V nich sa prezentu-
je časť univerzity, ktorá nesleduje len vzdelávanie. 
Pojmy smerujú k výskumu. 

 Z pohľadu architekta sa objavuje viacero otá-
zok. Prvou je, ako zmysluplne zoradiť predmety 
a programy do štruktúry nazývanej univerzita. 
V reči architektúry ide o program. Niet pochýb, 
že v tomto prípade si s alibistickým: polyfunkč-

Obr.1. Cesnak L.: Semiotický diagram univerzity. 



82 83

ný objekt, teda skôr univerzita nevystačíme. Na-
vrhnutie funkčného programu je pravdepodobne 
najkomplexnejšou úlohou, ktorá bola postavená 
pred študentov. Je možné ju aj najľahšie obísť, sta-
čilo sa vrátiť k osvedčeným fakultám.

 Asi najprepracovanejším projektom na tému 
Experiment univerzita, priniesol Lukáš Cesnak. 
Obsahuje predchádzajúce momenty umiestnené 
do počítačového modelu, ktorý dovoľuje sledovať 
transformáciu súčasného stavu smerom k úspeš-
nejšiemu riešeniu.     
 
 Východiskom uchopenia problému univerzi-
ta sú pre Lukáša ľudia, ktorí tvoria univerzitné 
prostredie. Učitelia, výskumný pracovníci a všetci 
tí čo vytvárajú prostredie vzdelanosti sú základ-
nými stavebnými kameňmi diagramu opisujú-
ceho súčasný stav. Je založený na rozbore vzťa-
hov jednotlivých predmetov študijných odborov 
a  osobností pôsobiacich na STU.  Slovami autora 
„bolo potrebné zostaviť genóm súčasnej STU“. 
Ten je ďalej spracovávaný, interpretovaný a op-
timalizovaný  smerom k lepšej životaschopnosti 
systému. Cieľom je prirodzeným procesom zvý-
razniť pozitívne a potlačiť negatívne trendy v sú-
časnom stave univerzity. Diagram vzťahu medzi 
ľuďmi  a tým čo robia je vizualizovaný prostred-
níctvom veží s prepojeniami, umiestnenými na 
parcele. Každá veža je zložená z jednotlivých bu-
niek predstavujúcich pedagóga , ich veľkosť závisí 
na dôležitosti človeka pri získavaní vedomostí na 
univerzite. Veža hovorí o pracovníkoch s podob-
ným zameraním. (OBR. 2) Tu nastáva prvá opti-
malizácia. 

 Diagram sa ďalej transformuje do počítačového 
programu, ktorý má umožniť prepísanie vizuali-
zovaného a optimalizovaného genómu STU do 
architektonicky vhodnej štruktúry.  Lukáš navr-
hol sadu programov riešiacich rôzne aspekty na-
vrhovania priestoru. Skripty distribuujú funkčné 
vzťahy do priestoru, obaľujú ich hmotou na zá-
klade oslnenia a prevádzkových vzťahov.  

 O transformáciách do konkrétnej hmoty je 
možné diskutovať, čo však dostávame ako výsle-
dok je návrh, z ktorého je možné odčítať priesto-
rové vzťahy, plošné výmery, a funkčné zóny.  
Skutočným výsledkom Lukášovej práce, nie je 
tradičný urbanisticko – architektonický návrh, 
ale systém umožňujúci modelovať rôzne stavy 
univerzity a odhadovať budúci vývin. Počítačový 
model umožňuje navrhovať univerzitu v dvoch 
základných módoch. Prvým je návrh organizácie 
štúdia, druhým, ktorý čerpá z prvého kroku je ná-
vrh architektonických foriem.  Možnosť neustálej 
zmeny diagramu univerzity a okamžitej reakcie 
architektonického riešenia nám nedáva jedno-
značnú odpoveď na otázku ako má vypadať uni-
verzita. Avšak vytvára univerzitu – experiment 
ako ohraničený súbor možností, do ktorých sa 
terajšia STU môže transformovať.

 Prístup môžeme označiť za druh  štatisticko-se-
miotickej analýzy názvov predmetov vo vzťahu k 
tomu čo sa na nich vyučuje.  Študijný plán univer-
zity je rozsiahly súbor dát, ktorý je bez analytickej 
sily počítačov len ťažko uchopiteľný. Riešenia si 
pomáhali zoradením dát do tabuliek, ktoré boli 
následne filtrované a vizualizované odpovedajú-
cim spôsobom. Vytvárali sa tak rôzne náhľady na 
obsah univerzitnej činnosti. Ďalším krokom je op-
timalizovanie dát, teda návrh novej programovej 
štruktúry univerzity. Tu je možné postupovať tra-
dičným spôsobom avšak množstvo vzťahov, ktoré 
vytvára univerzitné prostredie znovu preferuje 
prácu s počítačom. Rovnaké delenie na tradičné 
analógové a digitálne postupy môže aplikovať aj 
na posledným krokom  priestorovú interpretáciu 
vzťahov do architektonických foriem. 

 Digitálna architektúra sa pri návrhu komplex-
ných urbanistických a funkčných celkov uplatňu-
je práve schopnosťou, umožňujúcou manipulovať 
obrovské množstvo dát. A možno práve tu tkvie 
odpoveď ako by mal vyzerať experiment univer-
zita. Navrhnutie novej STU  by sa odohrávalo vo 
virtuálnom svete. Základným rozhraním by bol 
software zameraný na priestorovú interpretáciu 
funkčných vzťahov. Významným faktorom, kto-
rý sa objavil len v diskusiách vo vnútri ateliéru, Obr. 2. Cesnak L.: Diagram ľudí pôsobiacich na 

univerzite a ich vzťahov.
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Obr. 3. Cesnak L.: Generovaná architektúra univerzity.

je možnosť interakcie širokej vedeckej komunity. 
Náš hypotetický návrh by cez softwarové rozhra-
nie mohli pripomienkovať všetky dotknuté pra-
coviská a jednotlivci. Takýto dynamický systém 
simuluje zrýchlený vývoj univerzitného prostre-
dia a môže dať širokospektrálnu odpoveď na otáz-
ku, kam má súčasná univerzita smerovať.   Otázka 
je kladená aj na architektov. Sme pripravený pou-
žívať nástroje, ktoré nám dovolia online navrho-
vanie, napríklad aj tak komplexného prostredia, 
akou je univerzita? 
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 Problém prevedenia foriem obojsmerne zakri-
vených do fyzickej podoby je daný. Keďže sa jed-
ná o tvary priestorovo krivé, tieto nie je možné 
rozvinúť do rovinného útvaru, ako je to napr. pri 
istých primitívnych telesách (kocka, kváder, va-
lec...), alebo pri mnohostenných objektoch, typu 
polyhedra. Pritom digitálna architektúra s nimi 
pracuje v obdobnom pomere ako s rôzne zala-
movanými štruktúrami – kryštalické štruktúry, 
3D voronoi a pod., ktoré sú však z geometrického 
hľadiska, mnohostennými objektmi, kde každý 
polygón, tvoriaci stenu takejto štruktúry je rovin-
ný a teda celá štruktúra rozvinuteľná do roviny, 
formou rovinného zápisu plášťa objektu.

priestorovo krivé povrchy
- spojité povrchy

Andrej Kešiar, Ing. arch.
Fakulta architektúry STU, 

Nám. Slobody 19, 812 45 Bratislava
andrejkesiar@gmail.com

 Priestorovo krivé povrchy, ako sú rôzne bloby, 
liquidné či ťahané (elastické) formy, je preto veľ-
mi obtiažne definovať v rovine. Akýkoľvek taký-
to zápis zlyháva, pokiaľ má komplexne definovať 
celý tvar. Preto sa aj sofistikáciou architektúry za 
celé obdobie jej vývoja do exaktnej sféry poma-
ly upúšťalo od tvorby takýchto tvarov v merítku 
architektonických diel. Ich návrat podmienila až 
integrácia digitálnych techník do procesu archi-
tektonickej tvorby. 
 CAD – computer-aided design (návrh za po-
moci počítača) ponúkol možnosť práce vo virtu-
álnom priestore, kde práca s priestorovo krivým 
tvarom mohla prebiehať v exaktnej sfére, zabez-
pečenej funkčnými geometrickými princípmi 
v prostredí 3D grafického softvéru.  Toto teda 
podmienilo návrat veľkých, priestorovo krivých 
štruktúr na architektonickú scénu.

 Vytvoriť obojsmerne zakrivený tvar tak, aby 
mal svoj exaktný zápis, ktorý ho presne definuje 
teda už nie je problém, naďalej však ostáva otázne 
jeho prevedenie v reálnom priestore.
 O riešenie tohto problému sa snaží oblasť za-
meraná na výskum CAM - Computer-aided ma-
nufacturing (výroba za pomoci počítača), ktorá 
sa sústreďuje práve na prevedenie foriem zložitej 
geometrie, akým sú aj objekty priestorovo zakri-
vené. Jedná sa o CNC obrábanie, 3D tlač a pod.
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K riešeniu tohto problému sa však dá pristupovať 
aj principiálne, skúmaním a prehodnocovaním, 
resp. selekciou primárnych vlastností daného tva-
ru, a ich následnou štylizáciou. Už samotné roz-
mery architektonických diel podmieňujú, resp. 
vyžadujú použitie princípov skladania z častí. Nie 
je bezprecedentná realizácia architektonického 
diela ako monolitického celku, nakoľko sú nám 
k dispozícii materiály ponúkajúce túto možnosť, 
ako je napr. železobetón, v mnohých prípadoch je 
však, práve na základe istých vlastností použiteľ-
ných materiálov táto možnosť neakceptovateľná, 
napr. ak sa vyžaduje transparentnosť štruktúry. 
V takých prípadoch sa obyčajne siaha po mate-
riáloch, ktoré však vyžadujú prístup skladania 
(napr. sklo má predpoklady k tvorbe priestorovo 
krivých tvarov, má však svoje rozmerové limity). 

Aké možnosti sa nám teda ponúkajú?
 Isté alternatívne principiálne riešenia existujú 
a v súčasnej architektonickej produkcii sa aj často 
aplikujú. Napríklad princípy skladaných systé-
mov, popísané v článku Priestorovo krivé povrchy, 
skladané systémy.  Autorka článku sa zameriava 
na možnosti prevedenia nazvaného “rebrova-
nie“, resp.  “lego-systém“. Principiálne sa jedná 
o vyskladanie priestorovo krivých štruktúr z ro-
vinných, resp. pravouhlých elementov, a skutoč-
ne riešia otázku prevedenia priestorovo krivých 
tvarov, avšak aplikácia týchto princípov môže 
produkovať problém spojitosti daného povrchu, 
pokiaľ hustota elementov nie je tak vysoká, že tie 
vytvárajú spojitý povrch v každej časti štruktúry. 
So spojitosťou povrchu tieto princípy neuvažujú 
prioritne. V ich aplikáciách v procese realizácie 
diela sa teda počíta ešte s akýmsi “obalením“ tejto 
štruktúry, aby výsledkom bol spojitý povrch.
 Metód na vytvorenie spojitého povrchu priesto-
rovo krivej formy je tiež viac. Povrch – “obal“ 
môže byť zložený z elementov v maximálnej mie-
re kopírujúcich daný tvar, ako je tomu príkladom 
realizácia stanice lanovkovej dráhy Nordpark v 
Innsbrucku od Zahy Hadid. Tento prístup však 
vyžaduje výrobu elementov s dvojitým zakrive-
ním, čím sa problém nerieši.

 Ďalšou alternatívou je vytvorenie obalu z ele-
mentov, ktoré sú dodávané ako rovinné, avšak ich 
materiálové vlastnosti dovoľujú istú ich tvarovú 
modifikáciu (napr. plechové panely). “Ohýbané“ 
sú priamo v pracovnom procese ich aplikácie. 

Táto metóda je často volená napríklad pri realizá-
ciach Franka O. Gehryho.  Vo finálnom prevedení 
sa teda stále jedná o pokrivené elementy.

 Spomínané metódy riešenia spojitosti priesto-
rovo krivej formy síce počítajú s potrebou jej 
vyskladania z elementov, stále však priestorovo 
krivých, čo len presúva problém krivosti na ele-
ment., kde je ten ľahšie zvládnuteľný, nakoľko sa 
jedná o objekt menších rozmerov. Tieto metódy 
však neposúvajú možnosti prevedenia priestoro-
vo krivých štruktúr bližšie k jednoduchosti po-
stupov práce s rovinnými elementmi. 
 Kľúčom je teda obdobne ako tomu bolo v prin-
cípoch skladaných systémov štylizácia celkového 
tvaru.
 Možno si to ani neuvedomujeme, ale k takejto 
štylizácii dochádza už aj v softvérovom prostre-
dí, kde daný tvar vzniká, resp. nadobúda exaktnú 
podobu. Tu je samozrejme potrebné, aby toto tvr-
denie bolo patrične dodefinované. 
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 Rozlišujeme dva principiálne rozdielne pracov-
né prostredie v 3D grafických programoch, kto-
rým podlieha aj princíp tvorby objektov. Tvorba 
objektov v softvérovom prostredí môže prebiehať 
buď na báze NURBS alebo na báze polygónových 
sietí. Principiálny rozdiel tkvie v definovaní tvaru 
v danom prostredí. 
 NURBS -  neuniformné racionálne B-sliny (non-
uniform rational B-spline) definuje tvar na zákla-
de parametrických kriviek, tvz. spline. V takomto 
prostredí priestorovo krivý tvar zodpovedá svojmu 
ideálnemu geometrickému stavu, teda je v každej 
svojej časti dokonale krivý. Na takéto prostredie sa 
tvrdenie o štylizácii tvaru nevzťahuje.
 Dané tvrdenie sa vzťahuje na softvér preferujú-
ci v procese modelovania tvarov metódu koneč-
ných prvkov - polygónové siete – meshes. V ta-
komto prostredí je objekt definovaný množinou 
bodov - editačné body, ktorých spojnicu tvorí 
vždy priamka, a ktorými sú určené vrcholy rovin-
ných polygónov (predovšetkým trojuholníkov, 
či štvoruholníkov), vytvárajúcich súvislú plochu 
radením vedľa seba tak, že každá hrana polygonu 
je súčasne hranou susedného polygonu (okrem 
okrajových polygonov). “Jemnosť“ tvaru je pria-
mo úmerná hustote polygónov siete, ktorá je pre 
konečný tvar konštantná.

 V takomto prípade teda môžeme hovoriť o ur-
čitej štylizácii, nakoľko je krivý tvar definovaný 
rovinnými elementmi – polygónmi.
 Aplikáciou tohto princípu na prevedenie 
priestorovo krivých objektov v reálnom priestore, 
sa dostávame do polohy, kde sa pracovný postup 
tvorby priestorovo krivých foriem redukuje na 
prácu s rovinnými elementmi, a súčasne, kde na 
rozdiel od “rebrovania“, či “lego-systémov“, takto 
vytvorená štruktúra má spojitý charakter.  

 K definovaniu priestorovo krivej formy v tomto 
prípade nedochádza prostredníctvom vybraných 
“rezových“ kriviek, ale prostredníctvom množi-
ny bodov, zvolenej hustoty, v závislosti od miery 
štylizácie, kde každý bod je bodom dokonale kri-
vej plochy, avšak spojnicu týchto bodov tvoria už 
priamky. 
 V hrubšom definovaní sa však jedná o obdobný 
princíp. Aj tu dochádza k vytvoreniu priestoro-
vo krivého povrchu vyskladaním takéhoto tvaru 
z rovinných elementov, ktoré nie sú rovnaké, ale 
podobné okolitým elementom. Výsledný tvar nie 
je dokonale krivý, ale štylizovaný v takej miere, 
aby tá zodpovedala možnostiam vnímania cel-
ku pozorovateľom ako “plynulého“ priestorovo 
zakriveného tvaru. Na takéto vnímanie priamo 
vplýva voľba merítka, teda správna voľba veľkosti 
elementov vo vzťahu k celku ako aj vo vzťahu 
k merítku okolia, či vnímateľa štruktúry.  

 Uvedený princíp teda už umožňuje prácu s ro-
vinnými elementmi pri tvorbe priestorovo zakri-
vených objektov. Tvar elementov je však viazaný. 
Obvykle je obmedzený na trojuholníkový, štvoru-
holníkový, zriedkavejšie šesťuholníkový tvar. 

 Trojuholníkový tvar elementov má viac výhod, 
nakoľko je najprirodzenejší pre tvorbu takýchto 
sústav. Je to tvar, ktorý je za všetkých okolností 
rovinný v priestore. Voľbu trojuholníkových ele-
mentov vo svojej tvorbe obojsmerne zakrivených 
povrchov preferuje napríklad aj Massimiliano 
Fuksas – na obrázku prestrešenie nového veľtrhu 
v Miláne.
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 Použitie “netrojuhoľníkových“ elementov ob-
náša niekoľko nevýhod, z ktorých najväčšou je 
nutnosť overenia konvexnosti, resp. planárnosti 
každého takéhoto elementu, nakoľko žiadny po-
lygón, okrem trojuholníka, nie je bezpodmieneč-
ne rovinný v priestore. Napr. ak štvoruholník leží 
v rovine definovanej xy súradnicami a má všetky 
vrcholy s nulovou hodnotou osi z, je rovinný, ale 
v prípade že jeden z vrcholov nemá z-súradnicu 
nulovú, nejedná sa o rovinný útvar, jeho výplň 
tvorí krivá plocha, hoci je to stále štvoruholník. 
 Aj napriek tomu sú “netrojuholníkové“ systé-
my veľmi obľúbené a hojne využívané na tvorbu 
priestorovo krivých povrchov. Ako príklad uvá-
dzam štvoruholníkový systém, aplikovaný pri re-
alizácii obchodného domu Peek & Cloppenburg 
v Kolíne od Renza Piana.

 Princíp tvorby spojitých priestorovo krivých 
povrchov, prostredníctvom rovinných elementov 
je pravdepodobne najbližšie k zaužívaným pra-
covným postupom v realizácii architektonických 
diel, a súčasne vo vysokej miere korešponduje so 
softvérovým pozadím ich tvorby. Jedná sa stále 
o náročný pracovný postup, zdá sa ale, že naj-
praktickejší. 
 Vo výsledku sa už štruktúra v popísanom preve-
dení málo líši od polygonálnej architektúry, typu 
mnohosten – polyhedra, teda od kryštalických 
štruktúr. Platia pre ne rovnaké pravidlá, s tým že 
vo vyššie uvedenej metóde sled elementov vždy 
opisuje štylizovanú krivku. Princíp rozvinuteľ-
nosti však platí, ako vítaný dôsledok takéhoto po-
nímania prevedenia štruktúr priestorovo krivých 
tvarov.
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 Tvorba DA je nesporne spätá s využívaním di-
gitálnych tehník tvorby. Pracovný postup takejto 
tvorby v určitej fáze poníma stvárnenie – vymo-
delovanie daných štruktúr vo virtuálnom priesto-
re 3D grafického softvéru. Často je celá návrhová 
fáza tvorby orientovaná do tohto prostredia, t.j. 
vznik objektu, resp. štruktúry prebieha vo virtuál-
nom priestore. Nie je tomu inak ani v prezentácii 
hotového návrhu diela.

 Virtuálny priestor 3D grafických programov 
sa v poslednom období natoľko sofistikoval, že 
ponúka nielen prostredie a nástroje pre mode-
lovanie priestorovej štruktúry, ale aj možnosť 
exaktného záznamu, resp. zápisu akejkoľvek for-
my. Takýto zápis sa teda už neobmedzuje iba na 
plošný záznam tvaru v troch rovinách priestoru, 
teda na pôdorys, pohľady, resp. rezy, ale umožňu-
je exaktný zápis formy v priestore. 

 Na základe tejto vlastnosti práce vo virtuálnom 
prostredí sa do tvorby architektonických foriem 
znova vracajú voľné – prírodné, či organické tva-
ry. Popri niektorých ďalších, sú to aj tvary rôzne 
priestorovo pokrivené – priestorovo krivé tvary, 
resp. formy s dvojitým (obojsmerným) zakrive-
ním.  

 Tvorba takýchto foriem vo virtuálnom priesto-
re grafických softvérov nie je zložitý proces, a na-
koľko sa už aj k prezentácii architektonických ná-
vrhov pristúpilo práve prostredníctvom výstupov 
z tohto virtuálneho priestoru – vizualizácia, ani-
mácia, častým problémom je potom zhmotnenie 
takýchto foriem, ako modelov, alebo samotných 
architektonických diel.

 Možnosti zhmotnenia takýchto diel v podobe 
spojitého, hladkého, čistého povrchu sú teda ob-
medzené. V takýchto prípadoch sa uvažuje s ma-
teriálmi umožňujúcimi prevedenie práve v takejto 
podobe, ako sú napr. plasty, beton a pod. Vyzna-
čujú sa totiž veľkou náročnosťou prevedenia už aj 
ako pomerne malé objekty – modely, či menšie 
interiérové prvky, či priestorovo krivé obkladové 
prvky väčších objektov, ale aj napr. náročnosťou 
na finančné prostriedky, alebo technologické zá-
zemie konkrétnej výroby. 

priestorovo krivé povrchy
- skladané systémy

Kinga Vaclavová, Ing. arch.
Fakulta architektúry STU, 
Nám. Slobody 19, 812 45 Bratislava
kingavaclav@gmail.com

 Dobrými príkladmi takéhoto prevedenia sú 
napríklad aj realizácie architekta Toya Ita -  Park 
Gringrin a Kakamigahara, či Future Systems - ob-
chodný dom Selfridges Co.

Obr. č. 1. Toyo Ito: Park Gringrin, Fukuoka 

Obr. č. 2. Toyo Ito: 
Park Gringrin, Fuku-
oka

Obr. č. 4. Foto-
dokumentácia-
výroby debnenia

Obr. č. 3. postupnosť vývo-
ja vertikálnej deformácie 
strechy pomocou vyššie 
spomínaného zaťaženia 
od pôvodného tvaru až 
k výslednému tvaru. Po-
stupným vývojom
tvaru sa dramaticky zníži 
deformácia.
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 Realizáciu týchto projektov pripravoval kon-
štruktér Mutsuro Sasaki. Vypracoval racionalizač-
nú metódu nazvanú Sensitivity Analysis method, 
ktorou sa postupne prispôsobovala konštrukcia 
statickým požiadavkám. Metóda analýzy citlivos-
ti je optimalizačná metóda tvarovej analýzy pre 
generovanie voľne zakrivených škrupín. Oboj-
smerné zakrivenie strešnej konštrukcie riešili 
železobetónovou konštrukciou, vyžadujúcou ne-
smierne zložité debnenie a výpočet výstuže. Tým-
to spôsobom sa takmer celá výroba (vo fyzickom 
zmysle) presunula na miesto stavby a eliminovala 
sa možnosť využívania prefabrikátov. 
 Obdobné riešenie si zvolili aj na realizáciu ob-
chodného domu Selfridges Co v Birminghame od 
Future Systems.

 Takto vymenované realizácie sú síce dobrou 
ukážkou možností realizácie rozmanitých tvarov 
digitálnej architektúry, sú však aj dôkazom nároč-
nosti prevedenia takýchto diel. Naďalej teda ostá-
va problémom, ako sa vyrovnať s problematikou 
prevedenia plôch s obojsmerným zakrivením do 
reálnej podoby. Na mieste je teda hľadanie alter-
natívnych riešení.
 Jedným zo všeobecne aplikovateľných kom-
plexných riešení prevedenia voľného tvaru spoji-
tej formy s obojsmerným zakrivením, je konkrét-
ny spôsob štylizácie tvaru, podmienený zmenou 
principiálneho postupu tvorby takéhoto povrchu, 
kde sa priestorová krivosť tohto povrchu nedo-
sahuje vytvorením spojitej plochy s obojsmer-
ným zakrivením, ale ako suma rovinných, resp. 
pravouhlých elementov. Priestorovo kriví povrch 
je teda v tomto prípade definovaný ako systém 
elementov, kde je tvar každého jedného elemen-
tu, resp. jeho spôsob umiestnenia v principiálnej 
väzbe s výsledným tvarom štruktúry, ktorou je 
priestorovo krivá forma. 
 V prípade, že k vytvoreniu priestorovej krivos-
ti štruktúry prispieva primárne tvar elementu 
a princíp skladania týchto elementov je až se-
kundárny, budeme hovoriť o tvz. rebrovaní, kým 
v prípade že je pre výsledný tvar určujúcim prá-
ve systém skladania, a samotný tvar elementov je 
druhoradý (často sa jedná o konštantný tvar ta-
kýchto elementov), budeme hovoriť o tvz. princí-
pe “lega“, resp. “lego-systéme“. 
 V oboch prípadoch sa teda tvorba priestoro-
vo krivej plochy redukuje na skladanie štruktúr 
– systému elementov z rovinných, resp. pravo-

Obr. č. 6. Toyo Ito: Krematórium, Kakamigahara, 
Japonsko, 2006 

Obr. č. 5. Toyo Ito: Krematórium, Kakamigahara, 
Japonsko, 2006 

Obr. 7. Future Systems: Obchodný dom Selfridges-
&CO, Birmingham, Veľká Británia, 2003

Obr. 8. Future Systems: Obchodný dom Selfridges-
&CO, Birmingham, Veľká Británia, 2003
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uhlých prvkov. Výsledkom je v oboch prípadoch 
nedokonalá forma, ktorej spätnú štylizáciu na 
spojitý priestorovo krivý tvar vytvára oko vníma-
teľa.
 Tvorba obojsmerne zakrivených tvarov sa ta-
kýmto prístupom stáva dostupnejšou, nakoľko 
práca s rovinnými prvkami, resp. pravouhlými 
elementmi je najštandardnejší spôsob tvorby 
objektov v reálnom priestore. Takýto postup má 
predpoklady k udržateľnosti v procesoch za-
meraných na zhmotnenie virtuálnych modelov 
priestorovo krivých tvarov v reálnom priestore. 
Môže sa pri tom jednať o architektonické či dizaj-
nerské modely, alebo aj samotné realizácie archi-
tektonických návrhov priestorovo krivých tvarov.

“Lego-systém“

 Už samotný názov tejto skupiny skladaných 
systémov napovedá o charaktere uplatňovaných 
princípov. Ako už bolo vyššie naznačené, jedná 
sa predovšetkým o princíp vyskladania istého 
priestorovo krivého objektu, predovšetkým z rov-
nakých elementov pravouhlých tvarov, obdobne 
ako je to v známej skladačke “lego“. Jednoducho 
povedané sa jedná o skladanie prvkov štruktúry 
tak, aby výsledný objekt nadobudol želaný voľný 
tvar.
 V postupe je uvažované strategické umiestnenie 
každého jedného elementu vzhľadom na ostatné 
elementy štruktúry. V porovnaní napr. s klasicky 
poňatou štruktúrou napríklad tehlovej steny, ťa-
žiská jednotlivých tehál nedefinujú body priam-
ky, ale rovinné krivky v oboch smeroch radenia 
elementov. Spojitosť, resp. plynulosť takéhoto po-
vrchu nie je dokonalá, je však vnímateľná. 
 Na mieru vnímania dokonalosti, resp. spojitosti 
takéhoto povrchu vplýva vhodná voľba merítka 
elementov v pomere k celku  (čím je sú elemen-
ty menšie v spomenutom pomere, o to je daná 
štruktúra ľahšie vnímateľná ako spojitý - plynulý 
povrch, priestorovo zakrivený.
 Príkladom štruktúr s obdobnou principiálnou 
podstatou sú známe objekty ako Brickwall, Pi-
xelhouse od Slade Architecture, alebo Inhabited 
Landscape v projekte kancelárie BIG.

Obr. 9. Mass Studies, Slade Architecture: Pixelhou-
se, Gyeonggido, Korea, 2003 

Obr. 10. BIG: GMOMA - Gyeonggi Museum of 
Modern Art, Gyeongi, Južná Korea

Rebrovanie
 Vyjadrenie zložitého povrchu pomocou paralel-
ných čiar sa uplatňuje v ľudskej produkcii už veľmi 
dlho. Je to spôsob, ako sa vyjadruje napríklad aj 
v kartografii ozaj zložitá priestorovo krivá plocha 
– povrch zeme – pomocou vrstevníc. 
 Rebrovanie v podstate znamená rozdelenie tak 
zložitej geometrie akou je objekt s priestorovou 
krivosťou na rovinné elementy selekciou určitých 
kriviek, z ktorých je táto hmota zložená, vo zvo-
lenom radení. Výsledkom tohto procesu je raster, 
ktorý sa následne prevedie na tzv. rebrá, opisujúce 
tvar danej hmoty. Tieto rebrá potom určujú rovin-
né prvky, z ktorých sa daná forma vyskladá. Zjed-
nodušuje sa tak prevedenie objektov so zložitou 
geometriou, ktoré sú takto definované rovinnými 
prvkami.  Daným postupom je možné docieliť 
zníženie, nielen technologickej záťaže, ale aj záťa-
že finančnej, na výrobu, resp. realizáciu objektov 
priestorovo krivých.
 Rebrovanie znamená istý inverzný postup, kde 
sa tento princíp neaplikuje na samotné formovanie 
hmoty, ale ktorý vstupuje do procesu tvorby vo fáze 
skúmania možností racionalizácie daného tvaru. 
 Z geometrického hľadiska sa architektonický 3D 
objekt zjednodušuje na sústavu 2D plôch. Týmto 
spôsobom je realizovateľný objekt akejkoľvek geo-
metrie. 
 Tento postup je v súčasnej architektonickej pro-
dukcii pomerne rozšírený. Množstvo architekto-
nických kancelárií používa tento postup pri reali-
zácii rôznorodých objektov. Rebrovanie sa môže 
uplatniť v horizontálnom smere, ako aj v smere 
vertikálnom, resp. v kombináciách. 
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Miran Gallery, Mark Goulthorpe/ DECOI:
 Snaha vyhnúť sa ortogonálnemu “krájaniu“ 
hmoty viedlo k napísaniu skriptu, ktorý dokázal 
objekt deliť v rovinách kolmých na plochu objek-
tu a ktorý tak zabezpečil presvedčivú priestorovú 
dynamiku. 
 Miran Gallery je priestor, ktorý využíva mož-
nosti menej zaužívaných technologických princí-
pov v architektúre a statike. Je to showroom mód-
nej firmy a zložitú geometriu prekonáva práve 
pomocou rebrovania vo vertikálnom smere, kde 
túto geometriu vytvárajú rovinné elementy, po-
mocou ktorých sa znížili aj výrobné náklady na 
stavbu.

Obr. 12. Rip Curl Canyon, Benjamin Ball and Gaston 
Nogues, Rice University Art Gallery, Houston, 2006

Obr. 13. Miran Gallery, Decoi architects, Paríž, 2003

 Zakrivený spôsob rebrovania predviedla štu-
dentka AA School v Londýne. Tento príklad ilu-

struje ako sa z rebrovania stáva estetický princíp, 
dominujúci celému objektu.
AA Summer Pavilion 2009, Bedford Square, Lon-
don, Veľká Británia, autor: Danecia Sibingo
Zadanie:
 V rámci predmetu Digitálna architektúra na FA 
STU (pedagóg: Ing. arch. Andrej Kešiar, Ing. arch. 
Kinga Václavová) sme skúmali možnosti prevede-
nia zložitých geometrií na rovinné prvky. Cieľom 
práce bolo umožniť presné prevedenie modelov 
zložitých geometrických tvarov na rovinné ele-
menty, ako príprava na ich možnú skutočnú výro-
bu v praxi. Jednalo sa o prácu s plochami voľných 
tvarov (nerozvinuteľné plochy), teda s plochami 
zakrivenými v dvoch smeroch. 
 Princíp spracovania bol: V CAD prostredí sa 
prevedú rezy v navrhnutých objektoch priesto-
rovo pokrivených, vo zvolenom najideálnejšom 
radení, ktoré sa následne prevedú na tvz. “rebrá“ 
– rovinné elementy plochy. Následne sa vytvorí 
priestorový model.

Obr. 11. Paul Klee Center, Bern, Švajčiarsko, 2006
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Abstrakt
Článok sa zaoberá použitím modelovacieho 3D 
programu na vyhotovenie rebrovanej štruktúry.

Kľúčové slová
Program: 3ds Max
Riešené tvary: rebrovaná štruktúra
Náročnosť: pokročilý

Úvod
 Cieľom zadania je pokus o zhotovenie fyzické-
ho a 3D modelu priestorovej štruktúry prostred-
níctvom rebrovanej štruktúry za použitia mode-
lovacieho programu 3ds Max.

Predmet článku/Zadanie 
 Predmetom článku je zadanie na vytvorenie 
rebrovanej štruktúry. Postup práce je čo najjed-
noduchšie vytvorenie tejto formy.

rebrovanie 
v digitálnej architektúre

Stanislava Hollóvá, Bc. 
Fakulta architektúry STU, 

Nám. Slobody 19, 812 45 Bratislava
stankahollo@gmail.com

Pokračovanie/Vývoj návrhu 
 Pri tvorbe návrhu som vychádzala z prírodných 
foriem. Konkrétne som si vybrala ľudské telo – 
ruku a jej zakrivenia, ktoré mi definovali zvolený 
tvar, použitie a formu. Pri navrhovaní som sa za-
mýšľala aj nad tým, aby vytvorená štruktúra mala 

nie len organický tvar, ale aby obsahovala aj pri-
danú funkciu. Pri inšpirácií som sledovala pohyb 
ruky, prstov, gesto. Vybrala som si uchytenie rúk, 
ktoré ďalej transformujem do funkcie štruktúry. 
Vzniknutá konštrukcia by mala slúžiť ako archi-
tektonický návrh pavilónu, ale aj ako kus nábyt-
ku, ktorý sa dá využívať rôznym spôsobom, prí-
padne šperk. Multifunkčnosť výsledného objektu 
vypovedá a rôznorodosti využitia modelovacích 
3d programov.

Pokračovanie/Postup modelovania
Pri návrhu som si nafotila gesto rúk, ktoré som 
ďalej používala pri práci. Táto fotografia mi určo-
vala formu a použitie štruktúry. 

 Ako prvý krok som importovala JPEG do mo-
delovacieho programu 3ds Max, kde som pomo-
cou funkcie NURBS Curve vytvorila krivku opi-
sujúcu tvar gesta ruky na obrazku. 

 Aby som vyhotovila identické gesto, skopírova-
la som vyhotovenú krivku a otočila som ju o 180° 
a horizontálnom smere, kde mi po posunutí kri-
viek vznikla požadovaná forma.
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 Nasledujúcim krokom bolo pridanie tejto 
NURBS Curve ďalšiu funkciu. V Modifier Liste 
som zadala funkciu Lathe, ktorá vytvorila z kriv-
ky plochu. Pri zmene parametrov – degrees: 20; 
segmetns: 16; direction: Z; Output: Mesh, som 
dostala požadovaný tvar.

 Aby táto vzniknutá forma mala aj hrúbku, pri-
dala som z Modifier Listu funkciu Shell, ktorá mi 
podľa zmeny parametrov vytvorila hrúbku. 

 Aby sa náročnosť a zaujímavosť štruktúry zvý-
šil, pridala som z Modifier Listu funkciu Bend, pri 
ktorej zmenou parametrov som dosiahla požado-
vané zakrivenie celej formy. 

Rovnaký postup som aplikovala na obe krivky, 
a tie som potom variovala a formovala do poža-
dovaného výsledného tvaru.

 Na tomto obrázku  môžeme vidieť, ako výsled-
né tvary fungujú a ako sa voči sebe správajú.

 Aby som mohla z tejto úplnej formy vytvoriť 
rebrovaný tvar, zvolila som si manuálny postup 
práce. Z panelu úloh na pravej strane programu, 
som si zvolila možnosti vytvorenia 2D formy, kde 
som zvolila funkciu Selection.

 Vytvorila som si plochu – Selection, ktorú som 
umiestňovala postupne za sebou do pravidelných 
odstupov a vytvárala som „rezi-sekcie“ – Create 
Shape. 
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 Po vytvorení jednotlivých „rezov“ som týmto 
krivkám pridala funkciu Extrude, ktorá vytvorila 
požadovanú hrúbku liniek. 

 Aby boli tieto časti oblejšie pridala som funkciu 
Turbo Smooth. Na tomto obrázku môžeme vidieť 
prvý pokusný render. 

 Ďalšou úlohou je vyhotovenie realistických 
rendrov, čiže vizualizácií štruktúry. Aby to bolo 
bezchybné zobrazenie, vytvorila som si plochu 
Cylinder, ktorému som pridala funkciu  Bend. 
Táto funkcia je v tomto modelovaní už použitá. 
Vytvorila som ohnutý tvar cylindra – vytvorila 
som tak prostredie pozadia vizualizácií. Ďalšou 
pridanou funkciou na zjemnenie prostredia je 
Mesh Smooth. 

 Nasledujúcim krokom je vytvorenie povrchov 
a materiálov jednotlivých časti štruktúry. Aby 
bola táto forma zaujímavejšia, vytvorila som si 
materiály ako plast, kov a drevo. 

 Na tomto obrázku je vidieť prvý render mate-
riálu. Na rendrovanie používam funkciu V-ray, 
ktorá dáva výstupným vizualizáciam reálnejší 
charakter.

 Po dodatočnom nastavení V-ray rendra, do-
stávam reálnejšie pôsobenie materiálov. Aby boli 
tieto obrázky ešte presvedčivejšie scénu musím 
osvetliť.  

 Na osvetlenie vyberám z ponuky úloh na pravej 
strane programu osvetlenie V-rayLight, ktorého 
parametre dodatočne upravujem na vytvorenie 
požadovanej intenzity svetla a tieňov. 
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 Pri kontrole svetla je dobré priebežné rendrova-
nie obrázka.

Pohľad na výsledný render štruktúry v materiá-
loch plast a kov. 

 Na vyhotovenie fyzického modelu som použi-
la vytvorene krivky pri narezaní štruktúry, ktoré 
som následne importovala do programu Auto-
CAD, kde som si tieto časti upravila a pripravila 
na následnú tlač na fólie.

Fyzický model je vyhotovený 
z usporiadania fólií za sebou 
v rovnakých odstupoch a tým 
vizuálne vzniká „zliatie“ týchto 
časti do jednej čo pôsobí ako na-
modelovaná štruktúra.  

    Záver
 Nasledujúce obrázky a vizualizácie hovoria 
o variácií použitia modelovacieho programu 3ds 
Max. Vzniknutej rebrovanej štruktúre som dala 
prostredníctvom zmeny materiálov niekoľko 
funkcií a podôb. Pridaná funkčnosť vytvára za-
ujímavý kus nábytku, pavilónu, architektúry, či 
šperku. 

Pohľady 
na štruktúru. 

Forma využitá ako kus nábytku, prípadne kombi-
nácia je veľmi flexibilná do obytného priestoru. 

 Využitie rebrovania na vyhotovenie šperku, pri 
zmene materiálov v modelovacom programe 3ds 
Max približuje ďalšiu z kreatívnych  možnosti vy-
užitia.
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