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     /Naše současná společnost se již delší dobu potýká s krizí 
identity společenství i jednotlivce, s problémem definování smyslu života a s tím souvisejícím stavem vykořeněnosti 
a neschopností identifikovat se s vlastním prostředím žití. Přitom architektura v historii vždy hrála v existenciálním 
rozměru bytí jednotlivce i ve společenském paradigmatu doby důležitou roli.

V dnešní české společnosti je však architektura běžnými uživateli často vnímána spíše jako samoúčelná exhibice 
architekta, jako anonymní produkt katalogového prodeje, jako materializace investic bezejmenného developera anebo 
prostě jako automatický vedlejší výsledek provozu života, tedy jako stavební produkce bez ambice podílet se skrze svoji 
ideovou podstatu na vytváření ducha doby. Projektanty je pak její tvorba často pojímána pouze jako služebné formální 
plnění úlohy, jejíž zadání je většinou definované pouze funkčními a technickými parametry. Tento výklad disciplíny 
architektonické tvorby je zvenčí podporován skrze množství psaných i praktikovaných pravidel, která povyšují 
normativní technická kritéria a funkcionalitu prostředí na jediné měřítko skutečnosti. Jako bychom zapomínali, 
že cílem architektury je vytvořit prostředí pro život člověka a že člověka nelze redukovat na souhrn fyzických potřeb.

Reálné výsledky vidíme okolo sebe ve všech oblastech stavění.
Plánování našich měst je víceméně automatizovaným výsledkem vzniklým na základě plnění množství 

numerických kritérií, postavení urbánní struktury do role vedlejšího produktu technické infrastruktury a často 
nekorigovaných ekonomických tlaků autonomního zájmu, nikoliv autorským činem architektů a společnosti.

Při ochraně a obnově památek je paušálně chráněna především matérie na základě hodnoty stáří, aniž by 
současně byly rovnocenně zohledňovány ideový obsah a širší časoprostorový kontext památky, které mohou často 
být tím nejvýznamnějším důvodem ochrany. Tam, kde je možné anebo nezbytné doplnit památku novou stavbou, 
je preferováno a v podstatě úředně vymáháno historizující pojetí, tedy nikoliv rekonstrukce stavu původního, 
ale formální přejímání historických tvarosloví, kdy výsledkem je nepravda odrážející nesoulad formy s obsahem, 
respektive forma bez obsahu. 

Běžnou produkci bydlení ovládá napodobování realizované prostřednictvím povrchových znaků bez obsahu, 
či s nepochopením obsahu. Nahrazování detailu, jehož rolí by mělo být upřesnění podstaty díla a především bytí s ním 
v nedílném souladu, přídatnými, se základním principem objektu nesouvisejícími ozdobami, kterými se lidé snaží 
zaplnit prázdnotu v komunikaci se svým prostředím a vytvořit jakýkoliv most k identifikování se s ním. Většinou přitom 
netuší, že tato absence je často důsledkem nenalezení a nepochopení či neexistence myšlenkového obsahu architektury.

Při tvorbě veřejného prostoru města, který by měl tradičně ztělesňovat ducha společenství a doby, je prázdno po 
jeho ideovém obsahu vyplňováno diktátem infrastruktury či populistickým naplňováním pragmatických potřeb. Tvůrci 
veřejného prostoru – současné vedení a správa měst, stejně jako architekti, se namísto konstituující role často dostávají 
do pasivní služebné pozice. Postavení veřejného prostoru v hierarchii plánování města je většinou spíše zbytkové,  
místo aby naopak vytvářelo výchozí a základní strukturu města.

Pavla Melková •
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Architektura jednotlivých budov je ve většině buďto bez výrazu, anebo je tento výraz prázdný či autistický. Jako 
důsledek krátkozrakosti řady stavitelů, pro které je mírou kvality a smyslu stavění pouze rychlý zisk, vzniká množství 
staveb, žádným způsobem nereflektujících svůj vliv na okolní prostředí, který je pak většinou negativní. Bezejmenný 
investor, který nezamýšlí se v místě usídlit ani jmenovitě vyskytovat, nemá ambice nejen reprezentovat a získat úctu 
a prestiž (která je předpokladem pro další úspěšné podnikání), jak tomu bylo v před-globální společnosti, ale neobává 
se tak často ani ostudy, někdy dokonce ani právního stíhání. 

Formálnost bez ambice širšího kulturního kontextu a vnitřního ideového základu je krátkozraká a při plánování 
a stavění našich sídel je inertní vůči apelu udržitelného rozvoje, nejen jeho častěji zohledňovaného environmentálního, 
ekonomického a sociálního pilíře, ale především pilíře tzv. čtvrtého, který byl Lipskou chartou definován kulturně- 
-společenskými hledisky rozvoje. Právě tento čtvrtý pilíř může obsáhnout číselně obtížně definovatelné významy jako 
ideový obsah či smysl architektury, které jsou možná právě z hlediska udržitelnosti tou nejdůležitější hodnotou, kterou 
bude třeba pro následné generace uchovávat.

Současné architektonické produkci v Čechách obecně chybí společenská zodpovědnost, což souvisí právě s nadvládou 
samoúčelné instrumentality a s absencí hlubší ideové podstaty v architektonické tvorbě i v projektivní teorii, stejně jako 
s chybějícím propojením mezi praxí a teorií. Zatímco současná teorie i praxe architektury, zejména v Anglii, Spojených 
státech, Německu či Holandsku se zabývá otázkou odlišných kategorií ideového obsahu architektury a způsoby či 
nástroji jeho ztělesnění v praktické tvorbě, na české scéně až na výjimky tento pojem a s ním spojená role architektury ve 
společnosti v podstatě schází jako takový, a to jak v teoretické rovině, tak v realitě současné stavební produkce. Problémem 
tedy nejsou různé podoby ideového základu a jejich schopnost nést smyslové či transcendentální významy, ale jeho 
úplná absence. Drtivou většinu architektonické scény nepovšimnutě – nikoliv snad skrývaně, ale spíše v tichosti – ovládla 
prázdná formalizace. Že tato skutečnost úzce souvisí s obecným stavem společnosti, řízené instrumentální racionalitou 
a povrchním automatismem, je nasnadě. Tam, kde není zodpovídána či dokonce kladena otázka proč, se daří uzavřeným 
systémům zaběhnutých praktik, které z pudu sebezáchovy brání otevření jimi ovládaného prostoru pluralitě názorů. 

Za takovýchto okolností se zkoumání role architektury ve společnosti či propojení teorie a praxe architektury 
při naplňování této role může jevit jako irelevantní. Přesto či proto je nutné tyto otázky právě v českém prostředí 
opakovaně otevírat a to včetně „znovuobjevování“ a revize myšlenkových proudů architektonické teorie a filosofie, 
které v sousedních zemích byly aktuální již před delší dobou.

Role architektury ve společnosti

Architektura v celé svojí historii vždy nějakým způsobem participovala na stavu společnosti a kultury: 
jako ztělesnění a artikulace tohoto stavu, jako jeho spolu-iniciace či reflexe anebo jenom skrze víceméně pasivní 
spolupřítomnost. Vyšším posláním architektury je být odrazem i spolutvůrcem společenského paradigmatu doby. 
Do 18. století byla role architektury doby vnímána jako soulad s kosmologickým řádem. Od 19. století spolu se změnou 
paradigmatu – nástupem techniky, která je podle Martina Heideggera „historicky nejpokročilejší formou západní 
metafyziky“ 1 – architektura začíná ztělesňovat hodnoty technické racionalizace a instrumentalizace. Ústředním tématem 
architektonické moderny 20. století byla slovy Juhani Pallasmaay „… reprezentace časoprostorového kontinua. Architektura 
byla považována za reprezentaci světového názoru a za výraz časoprostorové struktury fyzické skutečnosti.“ 2  Siegfried 
Giedion vyjádřil v 60. letech 20. století étos moderní architektury jako „přetlumočení platného způsobu života pro naši 
dobu.“ 3  V druhé polovině 20. století se pak v rozvinuté euroamerické části světa architektura stává odrazem a symbolem 
masově sdílené a vyžadované hodnoty materiálního bohatství, konzumu a zábavy, podílejíc se na požadavku 
neomezeného růstu životní úrovně, kdy „dříve ,zapovězený‘ přepych nahradilo v široké vrstvě společnosti heslo: ,Proč bych 
si neměl dopřát přepych i já?‘“ 4  Sdílení povrchních hodnot přináší adekvátně povrchní prostředky; jazykem architektury 
se stává automatizovaná formálnost. 

Naše současná společnost se nyní ocitá v situaci, kterou lze vnímat jako další možný bod změny paradigmatu doby. 
Ukázalo se, že „moderní věda nedokáže architektuře nabídnout lidsky relevantní vodítka.“ 5  Zároveň ekologické ohrožení, 

které si společnost začíná uvědomovat a definovat od sedmdesátých let dvacátého století a vážná ekonomická krize 
posledních let, která je pravděpodobně pouhým začátkem dlouhodobé změny, spolu se selháním některých ideálů 
moderny, které se mezitím praxí ukázaly jako mylné, či neuskutečnitelné, vyvolávají nutně také otázku nové role 
architektury. Hodnotový ideál, jakkoli zástupný či mylný, který byl založen na materiálním bohatství a kvantitativní 
povrchní zábavě, přestává být aktuální z několika souběžných příčin, které otřásají jeho samotným základem – 
vírou ve všemocnost materiálního jmění. Podstata této víry mizí s celkovou ztrátou pevnosti ekonomických 
pilířů společnosti a zároveň s postupným selháváním důvěry v samospasitelnost hodnot bohatství, způsobeným 
uvědomováním si rozevírající se propasti existenciální prázdnoty lidského života, kterou materiální hodnoty nedokáží 
zaplnit. Slovy Thomase Hyllanda Eriksena „Máme vše, ale to je vše co máme.“ 6

 Podle Karstena Harriese „Architektura už nějakou dobu neví, jakou cestou se dát.“ Je možné sdílet názor Alberta 
Péreze-Gómeze a spojovat tuto nejistotu s „,proměnou pohledu na svět, jak ji nastolila galileovská věda a Newtonova filosofie 
přírody‘: ty vedly k racionalizaci a funkcionalizaci architektury, která se musela obrátit zády k ,poetickému obsahu skutečnosti‘, 
který dříve poskytoval ,celkový rámec‘ každé smysluplné architektuře‘.“ 7 

Hledání nové role architektury se v oblastech rozvinuté Evropy ocitá v konkrétní situaci stávajícího stavu měst, 
sídel a krajiny, kdy lze předpokládat, že množství zastavěné části volné krajiny by se víceméně mělo blížit ke své horní 
hranici a reflektovat tak nepřibývání, resp. ubývání počtu obyvatel a předpokládané zmenšení nároků na velikost 
obývaného prostoru v reakci na ekonomickou krizi a nedostatek prostředků na jeho výstavbu. V blízké budoucnosti 
tedy pravděpodobně nebude zapotřebí rozšiřovat zastavěné oblasti ani budovat množství novostaveb, hlavním tématem 
bude recyklace stávajících staveb a území.

To, co zůstává beze změny, je význam role architektury jako prostředí pro život člověka a společnosti. Úkolem 
následujícího období tak možná bude hledání způsobů definování a naplňování humanistické role architektury v rámci 
nové společenské, ekonomické a existenciální situace. Konkrétním tématem se stává humanizace vystavěného prostředí 
v rovině jeho vytváření stejně jako ve způsobu užívání a nakládání s ním. 

Architektura již nebude mít příležitost zabývat se jen sama sebou, bude se muset zařadit do širšího proudu chápání 
prostředí jako celku. V souvislosti se změnou možností a podmínek bude zapotřebí hledat subtilnější zdroje vjemů 
architektury namísto dosavadního uspokojování hladu po stále intenzivnějších zážitcích, prostředkovaných novotou, 
zajímavostí a nenáročností povrchnosti. Zároveň je ale potřeba si uvědomit, že ekonomická a ekologická omezení 
mohou způsobit inklinaci k utilitárnosti, která se sice nevylučuje s hlubšími rolemi architektury, může ale sloužit 
jako alibi k jejich opomíjení.

Krizi role současné architektury si uvědomují teoretici i architekti napříč rozdílnými teoretickými východisky, 
odpovědi na otázku jakou cestou se vydat, aby své poslání nalezla a dokázala naplňovat, se různí. Pragmatismus 
a projektivní teorie směřují k praktické roli architektury. Například Mary McLeod „klade otázku politik a sociálnosti 
všednodenního života, otázku pohodlnosti, bezpečnosti, autonomnosti a svobody v banální architektuře každodenního 
masového užívání.“ 8  Stanley T. Allen nabízí „znovudefinování funkce, ne ve smyslu návratu k funkcionalismu, který se týkal 
minimálních standardů a efektivnosti, ale ve smyslu performance: provádění, což je, řekněme, způsobilost architektury navozovat 
mnohonásobně funkční a programové možnosti.“ 9  Filosofické otázky architektury pragmatické směry v podstatě odepisují, 
například Stanley T. Allen je považuje až za „dokončené“. Současně však Peter Eisenman předkládá pochybnosti 
o pragmatismu, „který nemá v úmyslu teoretizovat to, proč se v tak pragmatické disciplíně, jakou architektura údajně je, 
neustále vrací touha po metafyzických vysvětleních.“ 10 

Většina pragmatických teorií vrací na scénu význam formy, funkce, techné a současně také samotného procesu 
navrhování, které mohou být nosným cílem architektury a nahradit tak její metafyzickou roli anebo se přímo stát 
„novou metafyzikou“. Přesto je patrné, že i tyto směry často pociťují prázdnotu širšího vztahování, kterou se pokoušejí 
zaplnit vlastními prostředky instrumentálních operací. Obecně zde schází vztahovost, časová i prostorová, respektive 
je vyčerpána vztahovostí autonomní, obrácenou do sebe sama či do souvislostí abstraktních pojmů. Specifický druh 
vztahu se pak naplňuje v adaptabilitě, ve schopnosti permanentně reagovat alternativami na proměnlivé podmínky. 
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Přenesením tvorby teorie na půdu architektonické praxe je „design intelligence“, neboli „navrhující (se) inteligence“ 11, 
která vytváří teorii skrze formulování strategií řešení přímo v procesu navrhování. Její současná podoba však 
směřuje spíše k experimentálnímu navrhování, k přenesení smyslu architektury na projekční nástroje samotné. 
„Design intelligence“ tak hrozí oddělenost od žité skutečnosti člověka, podobná obecnému rozdílu mezi inteligencí 
abstraktní a inteligencí sociální či emoční. 

Přitom právě úzké propojení teoretických disciplín s praxí architektury, či dokonce přímého vtělení teorie do tvorby 
architektury by mohlo být odpovědí na námitky vznášené proti odtrženosti teorie, která se uzavírá v budovách 
výzkumných institucí zabývaje se především sama sebou, stejně jako proti instrumentálnosti architektonického 
navrhování. Tato teorie skrze praxi by ale měla dokázat řešit nejen otázkou jak, která je předmětem zkoumání 
„navrhující se inteligence“, ale především proč, tedy i metafyzické otázky architektury.

 
Základní rámce pragmatického i metafyzického chápání architektury se v dějinách cyklicky střídají, i když způsoby 

jejich naplnění se liší. Vycházíme-li ale ze skutečnosti, že pragmatický přístup, byť často i bez teoretického pozadí, v praxi 
architektury již delší dobu – na rozdíl od metafyzického uvažování – převládá, je zřejmé, že jako odpověď na otázku 
existenciální krize architektury, úzce propojené s krizí společnosti, která se v tomto období spíše prohloubila, nemůže 
postačit. Pragmatické produktivní metody jakoby často zapomínaly, že důvodem existence architektury je vytvoření 
prostředí pro člověka, nikoliv samoúčelného konstruktu, ze sebe vycházejícího a k sobě se vracejícího. 

Při hledání aktuálního poslání architektury se tak v současné době do popředí znovu dostává humanistický 
rozměr architektury, slovy Juhani Pallasmay velká lidská úloha architektury „zprostředkovávat mezi světem a námi 
samými a poskytovat horizont porozumění naší existenciální situaci.“ 12  Humanistický rozměr architektury je přesahem 
rozšiřujícím vlastnosti architektury do šířky a do hloubky, nad rámec základní funkcionality. Vyžaduje vlastnosti, které 
umožňují architekturu prožívat, nikoli pouze užívat. Týká se třetí části vitruviovského triumvirátu firmitas, utilitas, 
venustas. „Z pevnosti, účelnosti a půvabu se u Otto Wagnera stala konstrukce, účel a poezie. Napadá nás, že pojmy pevnosti 
a účelnosti se takřka nezměnily, zatímco pro půvab – onen pojem, který označuje estetickou a kulturní dimenzi architektury – 
se našly již stovky nových obsahů.“ 13  Právě podoba oné třetí dimenze, přesahující konstrukci a účel, je nikoli náhodou 
předmětem permanentního tázání se při hledání role architektury v měnícím se světě.

Předpokládáme-li tedy, že právě absence humanistické role architektury může být jednou z příčin stojících 
v jádru řady problémů současné architektury a stavu vystavěného prostředí, a že její význam bude v nadcházejícím 
období ekonomické krize a ekologického ohrožení a současné existenciální krize, selhání ideálů moderny, stejně jako 
celkové ztráty kontinuálního horizontu hodnot společnosti, ještě vzrůstat, vyvstává před námi úkol definovat aktuální 
témata problematiky architektonické tvorby související s chyběním tohoto rozměru a zároveň zabývat se otázkou zda 
a jakým způsobem stojí jeho absence v podstatě těchto problémů. Současně je zapotřebí definovat aktuálně pojem 
humanistického rozměru a možné způsoby jeho naplnění pro nejbližší období očekávané změny role architektury 
v souvislosti se změnami společenského paradigmatu, včetně navržení některých témat, kterými by se architektura 
měla zabývat, aby obnovila svoji společenskou úlohu.

 

Význam ideového obsahu architektonického díla

V okamžiku, kdy hledáme roli architektury ve společnosti, současně vznášíme požadavek na definici pojmu 
architektura, zejména na její vymezení vůči veškeré stavební produkci.

Podle Karstena Harriese „…architektura odpovídá na lidskou potřebu vnímat společenský a přirozený svět jako smysluplný 
a nikoli svévolný řád. Úkolem architektury je vybudovat most mezi lidským a božským a zajistit scelující jádro pro jednotlivce 
i společenství. Architektonická díla jsou v první řadě znaky symbolických hranic, jež odkazují k božské mocnosti, o níž nejasně cítíme, 
že vládne přírodě i člověku.“ 14  Juhani Pallasmaa je přesvědčen o „trvalém lidském poslání architektury a její schopnosti zasadit 
nás do kontinua času a individuality místa.“ 15  Pro Kennetha Framptona je „architektonické dílo vždy stejně tak ontologickou 
přítomností (prezencí) a ztělesněním společenských hodnot v prostoru jako abstraktní a symbolickou reprezentací.“ 16

V metafyzické rovině může být rozdíl mezi architekturou a stavební produkcí vnímán podobně jako rozlišení mezi 
pojmy provoz a bytí. Pojem „provoz“ se objevuje například u Heideggera v definici novověké vědy, kde „pouhým 
provozem“ je „prázdná činorodost“ a protikladem „pouhého provozu“ je „bytostná plnost“. „Provoz se stává pouhým 
provozem, když už se neudržuje v otevřenosti tím, že by stále znovu spoluvykonával rozvrhování příslušného předmětného 
okrsku, nýbrž bere jeho rozvrh jako něco daného a už se v něm ani nesnaží utvrzovat, ale pachtí se za hromaděním 
a vykazováním výsledků.“ 17 

Zlom mezi architektonickým dílem a pouhou stavbou lze nacházet na hraně existence či neexistence ideového obsahu 
díla. Tím je u architektury především takový obsah, který ztělesňuje artikulované ideje společnosti. Tam, kde schází 
ideový obsah, zaplňují jeho místo technické prostředky. Ty by se však nikdy neměly stát ničím více ani méně než 
nástroji. Nesmí zastoupit roli smyslu, stejně jako se nesmí stát „tvůrcem“ ani být uvedeny do samopohybu bez vedení 
tvůrcem – a to jak v procesu návrhu tak i realizace. 

Prostředkování ideové podstaty se děje převážně v rovině vědomého, nikoli smyslového vnímání. Problém s definicí 
rozlišení může nastat tam, kde stavba je nositelem množství smyslových vjemů, které sice nereprezentují ideový obsah 
a často ani nejsou do stavby záměrně vloženy, přesto však jí činí plnohodnotnou součástí „přirozeného světa“, schopnou 
prostředkovat bytí a prožívání namísto pouhého provozu a užívání. Obsahuje tak v jistém smyslu další rozměr nad 
rámec utilitárnosti a může tak být proto rovněž chápána jako architektura, jako vystavěná část žitého prostoru, pro který 
podle Jana Patočky platí, že „ježto jím byly charakterizovány všecky vnější vjemy, možno říci, že prostor je určitá idea“, kdy se 
musí „projít ideovými daty, aby se došlo k individuálnímu“ a kde „jistota o prostoru je důležitá pro založení jistoty věcí.“ 18

Rovněž je zapotřebí vzít v potaz i názor, že nositelem ideového obsahu mohou být i technické vlastnosti stavby, 
a sice tehdy, když jsou současně ztělesněním a reprezentací priority technických hodnot ve společnosti. Možnou 
schopnost světa techniky plnit vyšší poslání: „učinit sféru přirozenosti a smyslovosti něčím, co nám patří“ připouští 
i Karsten Harries při srovnávání s posláním umění. „Vtělení ducha ve smyslové sféře přináší i umění: i jeho cílem je polidštění 
smyslového, kde polidštěním se míní oduševnění. Tato koncepce nás nutí k otázce, zda věda a technika neumožňují mnohem 
účinnější ovládnutí přírody, a zda tedy nakonec nemusí umění nechat za sebou; zda výstavba ideálního města není v první řadě 
úkolem myslitelů, politiků a inženýrů.“ 19

 Etický rozměr či ideový základ architektury úzce souvisí s její společenskou rolí a tedy s rozdílným 
charakterem veřejné či soukromé stavby. Je zřejmé, že nositelem společenského obsahu vždy v historii byly 
především stavby veřejné. Rozdíl mezi soukromým a veřejným stavěním se odehrává v blízkosti hledané hranice 
mezi architektonickým dílem a pouhou stavbou. „Architektonická díla musíme chápat jako veřejné a zřetelné tvary ,figury‘, 
na pozadí relativně soukromých staveb.“ 20

Jakkoli diskuse o rozlišování mezi architektonickým dílem a pouhou stavbou, založená zejména na existenci hlubšího 
myšlenkového základu díla, je předmětem spíše teorie architektury, podstata problému je dnes ve skutečnosti přítomná 
právě v procesu vzniku architektury. Například souvislost rozdílu mezi veřejnou či soukromou stavbou a otázka potřeby 
reprezentace ideového obsahu společnosti skrze architekturu, je aktuálním tématem již v úrovni plánování města, 
kde hranice rozlomení významů nastává v konkrétním místě již v okamžiku rozhodnutí města například o vystavění 
veřejné kulturní stavby namísto zprivatizování pro soukromé účely. Stejně tak u stavění, které je bezprostřední součástí 
historické substance, dochází již v počátku tvorby prostřednictvím institucí památkové ochrany k vymezení zásadních 
mantinelů a forem pro budoucí nové dílo.

Ochrana a rozvíjení kulturního dědictví architektury

Význam existence ideového obsahu architektonického díla je také zásadní otázkou související s definicí památkové 
hodnoty historických staveb, stejně jako s hodnocením kontextuality nového architektonického díla vstupujícího do 
historického prostředí. V současné době se na scéně památkové péče otevřela po dlouhé době širší diskuse o principech 
ochrany kulturního dědictví, zejména s ohledem právě na „obsah“ ochraňovaného a od něj se odvíjející formy jeho 
spravování. Jistě není náhodou, že se tak děje právě v situaci, kdy jak společnost, tak architektura, ztracené uprostřed 
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diktátu formální instrumentality, naléhavě hledají ideový základ a smysl svého bytí. Dlouholetá praxe, kdy předmětem 
ochrany je často pouze autonomní materie měřená především hodnotou stáří, většinou bez zohlednění obsahového 
kontextu a širších prostorových i kulturních souvislostí, je již neudržitelná. Pro pochopení a udržení komplexity 
kulturního dědictví je nutné zabývat se při interpretaci minulého hledáním principu, nikoli jen původem samotným 
ve smyslu stáří a vnímat spojení událostí kontinuitou tohoto principu, nejen prostřednictvím pouhé časové změny. 
Je také zapotřebí zohlednit skutečnost, že památka nikdy není pouhým objektem, je vždy součástí situovanosti. Tato 
situovanost, která je vytvářena součtem fyzického prostředí a jeho ideového obsahu, je základním předpokladem 
plnohodnotné existence člověka. 

Konzervační přístup, který se úzce zaměřuje na materii detailu, jakkoli je často nezbytným primárním nástrojem 
ochrany, nemůže sám o sobě postačit. Součástí obnovy památek musí být také zajištění jejich životaschopnosti, 
které nedílně souvisí jak s jejich vnitřním obsahem, tak s nejširším kontextem místa, reprezentovaným kulturními 
souvislostmi i širším urbanismem. Právě plnohodnotné a aktivní zakotvení památky v současném urbanismu, kultuře 
a životě sídla může být nejsilnějším článkem její ochrany. 

Podobně je nutné revidovat východiska hodnocení novodobých architektonických zásahů do historické struktury. 
Jak institucionalizované vymáhání, tak – často dobře míněná – snaha architektů o vytvoření kontextu mezi novým 
a starým na základě formálního použití historizujícího tvarosloví, doposavad většinou vedly naopak k disonanci, 
způsobené právě nesouladem s pravdou vnitřního obsahu. V konečném důsledku je taková stavba právě pouhou stavbou, 
která reprezentuje vnější formalitu a vnitřní nepravdu, a nikoliv architektonickým dílem. Tomuto nebezpečí se nevyhnulo 
ani modernistické plánování, například v situacích, kde se nová zástavba uvnitř původních struktur sídla, často jako 
důsledek plošné destrukce přírodními či člověkem vyvolanými katastrofami, upřímně pokoušela uvést moderní stavby 
do původního kontextu. „Snaha uctít genia loci stále znovu vedla historický cit do nešťastného spojenectví s moderním stylem 
plánování, a výsledkem byly stavby, které sice přebírají určité stránky domorodého stavění, například celkový tvar domu a zvláště 
pak tradovaný tvar střechy, ale nedokážou zachovat život tradičního obydlí. (…) Snahy zachovat alespoň zčásti účinek a sílu 
někdejšího urbánního kontextu velmi často skončily u mechanických anebo teatrálních gest, které jen odhalují vlastní prázdnotu.“ 21 

 Pro dnešní architekturu je tedy nezbytné hledat takové cesty, které zajistí uchování kulturního dědictví, kdy 
nemovitá součást je nedílně spjata s movitou, a zároveň umožní prostřednictvím soudobé architektury ztělesňovat 
jak ideový obsah dnešní společnosti, tak kontextuálně navazovat na obsah původní při zachování pravdivosti. 
Zavazujeme-li se deklaračně k ochraně kulturního dědictví, musíme si uvědomit, že součástí tohoto závazku není jen 
zakonzervování hodnot minulých, ale i jejich aktivní ochrana a kultivace, stejně jako vytvoření hodnot nových, které 
budou kulturním dědictvím současné generace pro budoucí. Jak říká Karsten Harries: „... nepopírám, že re-prezentace 
našeho společného dědictví tvoří nutnou podmínku opravdového přebývání: to získává na významu jakožto tvůrčí zopakování 
tohoto dědictví. Pokud ale toto opakování nemá být slepé, nýbrž opravdu tvůrčí, nesmí dopustit, aby odkaz minulosti zastřel 
příslib budoucnosti.“ 22

 
Role filozofie při hledání poslání současné architektury

Řada problémů současné architektury souvisí nejen s otázkou podoby smyslu architektury, ale zároveň i se 
skutečností absence smyslu, stejně jako absence tázání se po smyslu ze strany všech zúčastněných tvůrců – architektů, 
investorů i uživatelů. Nepřítomnost smyslu ponechává architektuře jako disciplíně pouhou jednu část rozměru – 
utilitas a firmitas, obsahující instrumentalitu, racionalizaci a funkcionalizaci, tedy převahu formálních vlastností 
nad obsahovými. Absenci smyslu architektury pravděpodobně většinou předchází celková absence smyslu života 
společnosti a jednotlivce.

Zatímco v západní Evropě a Spojených státech je současná teorie a filosofie architektury již delší dobu široce 
diskutovanou otázkou, a to nejen ohledně různých názorových směrů, ale zejména z hlediska její role v procesu tvorby 
samotné architektury, u nás se většinová tvorba architektury vyvíjí víceméně na teorii a filosofii architektury zcela 
nezávisle po svých paralelních instrumentálně vytýčených cestách. Zároveň teorie architektury zůstává až na výjimky 

především v úloze historické vědy. Odkazuje se tak do bezpečné pozice objasňování minulého, tedy daného, bez rizika 
přihlášení se k přítomnosti, kterou je nutné teprve definovat, či k nejisté budoucnosti. Neboť jak říká Heidegger: 
„V historických vědách, právě tak jako ve vědách přírodních, jde o to, předložit něco trvalého a učinit dějiny předmětem. Dějiny 
se mohou stát předmětem pouze tehdy, jsou-li minulé. Ono setrvalé v minulém, totiž to, na co jsou v historickém objasňování 
převáděna jedinečná a rozmanitá fakta, je vždy to, co tu už jednou bylo, tedy něco, co lze srovnávat. V neustálém srovnávání 
všeho se vším se získává něco, co lze v dějinách pochopit a co je pak stanoveno a uchováno jako jejich rozvrh. Okrsek historického 
výzkumu sahá jen tak daleko, kam dosahuje historické objasňování. To, co je v dějinách jedinečné, vzácné a jednoduché, zkrátka 
to, co je v dějinách velké, není nikdy samozřejmé, a je tudíž nevysvětlitelné. Historický výzkum toto velké v dějinách nepopírá, 
nýbrž vykládá jako výjimku. Při tomto vykládání je velké poměřováno obvyklým a průměrným.“ 23

 Pragmatické proudy teorie se staví k významu filosoficky orientované teorie architektury spíše skepticky. Mark 
Wigley například kritizuje „přebírání různých teorií, včetně filosofických, do architektury. Myšlení je podle něj produktem 
nejistoty a architektura je jistým způsobem myšlení. Proto je podle něj problém číst filosofická díla jako ,ready-made 
theories‘ – způsoby legitimizace architektonických děl, které jen berou sílu radikálním myšlenkám, jež mohou vznikat vlastními 
postupy, operacemi architektury -, tedy číst je zcela odtrženě od dění architektonických objektů a věcí – ignorovat vztah k nim 
i k dějinám vlastní disciplíny a jejím bytostným nejistotám a proměnám.“ 24 

Vedle toho naopak teorie vycházející z fenomenologie a hermeneutiky, důvěřující poučení o historických rolích 
architektury a zároveň hledající odpověď na současnou krizi nejen teorie, ale zejména architektury samotné, nacházejí 
v navrácení významu filosofie architektury a jejího promítnutí do procesu tvorby prostředí jedno z možných východisek 
nápravy. Předpokládají, že právě při hledání humanistické role architektury či obecněji smyslu architektury může 
přicházet architektům na pomoc filozofie. „,Již nějakou dobu se v architektonické komunitě projevuje mimořádný zájem 
o teorii a zejména o filozofii,‘ píše Karsten Harries. ,Tento fakt vybízí k zamyšlení (…) Rozšířený zájem o filozofii, který se stal 
součástí postmoderního architektonického myšlení, naznačuje i to, že architektura si přestala být jista sama sebou.‘“ 25  Význam 
schopnosti filosofického nazírání zdůrazňuje Dalibor Veselý. „Architektura asi nikdy zcela neodvrhla svou humanistickou 
roli, i když v moderní době v této roli většinou spíše jen improvizovala. Takový přístup však už nebude stačit v měnícím se 
světě, v němž stále více převládají instrumentálně zaměřená očekávání. Aby si architektura i do budoucna uchovala svou 
původní identitu a humanistickou roli, musí své zdůvodnění opřít o stejně srozumitelné argumenty jako instrumentální myšlení. 
Zároveň do sebe musí začlenit instrumentální poznání a technické možnosti a podřídit je lidské praxi.“ 26

Podobně Karsten Harries poukazuje na důsledky vyčlenění filosofie z platformy architektonické tvorby. 
„Pokud tvrdím, že dnešní architektura čelí jistému filosofickému problému a že by součástí každého náležitě sestaveného 
programu architektonického vzdělávání měla být i filozofická reflexe, říkám tím cosi víc, než že architekti ztratili jasnou cestu 
i mapy, na které doposud spoléhali. Říkám tím, že ve zmíněné nejistotě se odráží hlubší nejistota ohledně toho, jak máme žít, 
kde je naše místo a jak nám mají architekti napomoci toto místo utvářet, ,vzdělávat‘ a v tomto smyslu stavět.“ 27 

 

Teorie jako součást architektonické praxe

K naplnění humanistické role architektury může napomoci transdisciplinární propojení architektonické tvorby 
jak s filosofií, tak s teorií architektury. Neboť „Jedině to, co lze pochopit a vyjádřit jasnými myšlenkami a výroky, zasluhuje 
název ,skutečnost‘.“ 28  Interpretační roli lze zároveň přisoudit i architektuře jako takové. „Od začátku do konce je 
architektura textem, který má být rozluštěn, objasněn; je to text, který ubíhá daleko za proces vlastní tvorby směrem k úběžníku, 
v němž již uniká svému specifickému konkrétnímu počátku.“ 29  Karsten Harries spatřuje v architektuře hermeneutickou 
roli, neboť architektonické dílo má být interpretací sdíleného étosu, „společnému duchu doby a společenství, který by 
architektura měla pomáhat artikulovat.“ 30 

Možná by se také dalo říci, že právě tam, kde se teorie architektury stává přímou součásti tvorby stavebního díla, 
vyvstává hranice mezi architekturou a prostým stavěním. Pokud budeme tvorbu architektury chápat v celé komplexitě 
tvorby prostředí, je nezbytné zabývat se v jejím rámci nejen samotnými prostředky naplnění zadání, ale také zkoumáním 
smyslu a hlubších souvislostí tohoto zadání, nebo dokonce jeho definováním, stejně jako vyhodnocováním širšího 
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ideového kontextu díla. Příklady současných praktikujících architektů jako Rem Koolhaas, Peter Eisenman či Steven 
Holl ukazují, že aktivní ovládání architektonické teorie je důležitou součástí kvalit architekta.

V běžné praxi jsou výsledky teoretického zkoumání přejímány v příští fázi převážně opět teorií, což je obvyklý 
proces a cíl vědecké práce, který následně vede k další kvalitnější teorii, která ovšem opět bude pouze výkladem již 
hotové architektury. Samotná kvalita architektury ale vzniká v procesu její tvorby, nikoli ve fázi následné interpretace, 
zásadní dopad by tedy teoretický výzkum měl tehdy, pokud by dokázal ovlivnit již samotný proces tvorby architektury, 
tedy v takovém případě, kdyby jeho výsledky byly přejímány praktikujícími architekty a aplikovány do praktické 
projekční tvorby, či pokud by dokonce byl její součástí jako například projektivní teorie. Takové propojení praxe a teorie 
by mohlo architektuře napomoci k vykročení z do sebe uzavřeného, v praxi úzce chápaného prostoru její tvorby, být 
přesahováním za hranice oblasti pouhých forem a nástrojů. Součástí tohoto rozšíření by měla být i schopnost učinit 
teoretickou interpretaci vystavěného prostředí součástí života jeho uživatelů. Neboť nejprostším a současně možná 
nejdůležitějším cílem interpretace prostředí našeho života a jí iniciovaného přemýšlení je zvyšování všeobecné citlivosti.

Odpovědi na teoretické otázky architektury, zejména zkoumání smyslu při řešení konkrétních úloh, zakládají ideovou 
metastrukturu, která je jednou z hlavních opor struktury jak jednotlivých architektonických objektů, tak celku města. 
V dlouhodobém horizontu ji lze považovat za nejstabilnější část struktury. Je nejvlastnějším znakem přítomnosti lidského, 
bez ní se fyzická struktura stává schránou bez ducha.

Role architekta v procesu tvorby vystavěného prostředí

Žijeme v době, kdy hlavní důraz je obecně kladen na jak, často ale nevíme přesně co a téměř nikdy se netážeme proč. 
Beze zbytku to platí i pro tvorbu architektury. Z hlediska participace architekta – či v širším pojetí jakéhokoli tvůrce 
architektury, kterým z určitého pohledu může být také uživatel či zadavatel – zahrnuje proces tvorby architektury 
několik časových, navzájem se prolínajících fází. Základní „předfází“ by měla být otázka proč, tedy hledání smyslu, 
která se stává a trvale – s proměnlivostí odpovědí v čase – zůstává fundamentem architektury. Poté navazuje fáze 
navrhování a realizace, tedy otázka jak a co, neboli fáze procesu a formy. Následuje bytí samotné architektury, prolínané 
v čase jednak možnými dalšími zásahy tvorby, jednak podrobované procesu následné interpretace. 

Jako praktikující architekti se v současné době zabýváme pouze či převážně prostřední částí, tedy procesem projektu 
a realizace, tedy v podstatě instrumentálními prostředky. Je to praktický důsledek institucionalizovaného procesu 
projektování, přirozená reakce na stále se zvyšující kapacitní – časovou i intelektuální – náročnost jednotlivých součástí 
projekčního a realizačního procesu, v neposlední řadě pak přesvědčení vycházející z definice profese, pragmaticky 
zaměřené především na techniku a funkcionalitu stavění. Akceptujeme tak všeobecný stav současné společnosti 
fragmentované skrze stále narůstající a zužující se perspektivy specializací. Jak říká Jiří Krupička: „Svět přírody, včetně 
fyzického obrazu člověka jako jedince, poznáváme stále hlouběji a souvisleji, v makrokosmu a v mikrokosmu. Obraz světa 
lidstva jako celku se naproti tomu rozostřuje; přešel už stadium impresionismu a dostává ráz postmodernistické roztříštěnosti 
a rozplizlosti. Pronikáme hlouběji do jednotlivostí, které pak na celkovém plátně dávají jen nesouvislou tříšť.“ 31

Přitom právě tvorba architektury, vnímaná jako komplexní tvorba vystavěného prostředí je oblastí, kde je 
možné uplatnit celostní pohled na prostor lidského bytí. Zkoumání otázky proč, tedy tázání se po smyslu, by mělo 
být samozřejmou součástí práce architekta, kterou bychom jako profese z podstaty úlohy neměli přenechat pouze 
specialistům. Je třeba se tázat také po Aristotelově účelové příčině, kterou lze chápat jako ke smyslu mířící příčinu 
příčiny zjevné, kterou je nutné hledat vždy až za prvním rohem, tedy ve vzdálenějších nezjevných horizontech. 
V architektonické tvorbě je zpravidla takovou zjevnou příčinou a východiskem formulované provozní a funkční stavební 
zadání, hlubší podstata potom může spočívat například v definici společenské úlohy jako podkladu pro toto zadání.

V historii byla architektura dlouhou dobu přirozenou součástí širokého vnímání společenských disciplín, 
kde neexistovala ostrá hranice mezi filosofií a vědou, mezi humanitním a přírodovědným učením. Dnes je míra 
zapojení profese architekta do rozšířených fází procesu vzniku vystavěného prostředí, tedy například do formulování 
společenské úlohy architektury, do tvorby zadání konkrétních úloh či do ovlivňování dějů v následném životě staveb, 

předmětem odborné diskuse, současná doba nicméně z mnoha důvodů nahrává právě celostnímu pohledu. Poptávka 
po klasické úzce vymezené úloze stavění nových budov bude pravděpodobně stále menší, neboť urbánní struktura 
našich měst je kvantitativně postačující a nelze donekonečna očekávat její narůstání. To, co bude zapotřebí, je zvyšování 
kvality této struktury a života v ní. K proměně navíc dochází i v samotném vymezení prostoru života, rozšiřovaného 
virtuálními, dynamickými, globálními či generickými realitami. A právě v těchto skutečnostech lze spatřovat prostor pro 
rozšiřování vnímání pojmu tvorba prostředí. Definice tvorby architektury jako komplexního vytváření a ovlivňování 
podoby vystavěného prostředí, jehož součástí jsou všechny fáze procesu jeho vzniku a následné existence, stejně jako 
například zahrnutí nehmotných vlastností prostředí od tohoto procesu, je způsob uvažování, který může napomoci 
vysvobodit architekturu z její dnešní odtrženosti a izolovanosti.

I přes rozšíření a zobecnění záběru architektonické disciplíny však stále zůstává nenahraditelná, úzce vymezená 
autorská role architekta. Na rozdíl od volných umění je role tvůrce v případě architektury méně čitelná, což je také 
důsledkem skutečnosti, že výtvarné umění obsahuje více individuální spontaneity, je silněji odrazem niterného 
stavu tvůrce, zatímco architektura je vždy současně odrazem doby a společnosti, navíc je na rozdíl od volného umění 
výrazně spjatá s funkčním a provozním účelem a s technickým charakterem nástrojů jejího vzniku. Pro architekta tak 
ve srovnání s ostatními uměleckými profesemi vyvstává nadmíru obtížný úkol: výsledné dílo by se ze své podstaty mělo 
stát především ztělesněním idejí společnosti, nikoliv pouze vnitřního světa autora samého, současně však právě kvalita 
autorského vkladu je mírou hodnoty obsahu díla i jeho schopnosti stát se reflexí doby.

Individuálnost tvorby architektury jako autorského díla je ve společnosti často předmětem obav či kritiky. Přitom 
pouze zodpovědnost nedílně se pojící s jasným autorstvím je zárukou kvality, ucelenosti a vnitřní koherentnosti 
jednoznačně definovaného díla. A jedině autorsky pevné dílo se může stát plnohodnotným stabilním článkem v kontextu 
širší struktury. Individuálnost autorské tvorby architektury ale nevylučuje nárok na širší kontextuálnost v čase a prostoru, 
stejně jako na propojenost s principy univerza, které by měly být obsaženy v individuálním procesu tvorby. 

Architekt se vždy podílí na vytváření našeho světa to i tehdy, kdy význam této skutečnosti odmítá, jedno zda 
vědomě – ze skromnosti či ideového postoje, anebo nevědomě. 

Hledání prostředků naplnění humanistické role architektury

Pokud chceme prakticky naplňovat humanistický rozměr současné architektury, musíme definovat jeho charakter, 
dílčí polohy a především konkrétní vlastnosti architektury, skrze které je uskutečňován. Zjednodušeně řečeno 
spočívá tento rozměr především ve vlastnostech rozšiřujících roli architektury o poslání nad rámec její instrumentální 
a technické funkce. Může být naplňován například v reprezentační a symbolické roli, v poetice, v komunikativní 
schopnosti či roli společenské a kulturní. Lze ho definovat na příkladech konkrétních rysů či projevů jednotlivých 
architektonických děl či prostředí, kdy obecný charakter dílčích typů humanistické role zůstává v průběhu historie 
architektury podobný, mění se ale jejich forma, obsah a především pozice v celkové hierarchii významů architektury, 
tak jak je vnímá společnost v různých obdobích svého vývoje.

Tuto zkušenost je pravděpodobně zapotřebí hledat zejména v pozorování a interpretaci konkrétního žitého prostoru, 
který je ustavován v situacích, nikoliv ve výkladu samotných architektonických děl. Jak říká Ignasi de  Solà-Morales: 
„Místa jsou fyzická, ale mohou být i mentální.“ 32

Architektura vždy byla, a přes dramatické proměny výchozích tvůrčích přístupů stále je, spoluaktérem 
elementárních situací lidského života, které zůstávají v podstatě neměnné. Jenom skrze odhalování těchto základních 
situací v každodennosti současného světa a způsobů jejich ovlivňování skrze vystavěné prostředí máme šanci 
porozumět možnostem participace architektury na kvalitě života jednotlivce i společnosti a nalézat konkrétní 
architektonické prostředky jejich naplnění.
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