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Projekt sa zameriava na vzájomné postavenie dvoch 
kontrastných sústav a  hľadá ich využitie v  oblasti 
ochrany, „zásobovania“ alebo obojstrannej koexisten-
cie a pomocou algoritmu sa usiluje nájsť otázky zú-
ročenia týchto protichodných štrukturálnych aliancií 
v architektúre s rôznou výhodnosťou alebo nevýhod-
nosťou pre obidve strany. Symbiózu a parazitizmus 
nechápe ako čisté protiklady, ale ako tesné prepo-
jenie vzťahov, keď jeden systém prispôsobuje svoju 
formu a „diktátorsky“ usmerňuje tok ľudí v priestore 
na základe asociatívnych zväzkov s prostredím. 

Vstupná fáza projektu – defi novanie kritérií
V architektonickom vymedzení ide o vyžitie charak-
teru a potencie sústavy v návrhu emergentných vä-
zieb endo-parazitickej formy, ktorá využíva priestor 
foyeru FA STU v Bratislave ako „tráviaci trakt“ tela 
hostiteľa. Táto vnútorná dutina fakulty je následne 
pretkávaná logickými smermi nekonvenčnej modulá-
cie riadenej gramatikou matematických podmienok 
a  cyklov jazyka Visual Basic v  Grasshopperi. Steny 
parazita tu vymedzujú nový priestor, ktorého diver-
zifi kované smery stanovujú limity jeho pohyblivé-
ho objemu. Akoby vznikal priestor v priestore. Ten-
to projekt je výsledkom práce študenta Bc. Aladara 
Csernáka z predmetu Digitálna architektúra I. – skrip-
tovanie ZS 2011/2012, ktorý na tomto zadaní pracoval 
pod vedením Ing. arch. Michala Valúška ako hlavného 
riešiteľa tohto projektu riešeného v rámci Programu 
na podporu mladých výskumníkov 2011 (odborná kon-
zultácia RNDr. Andrej Hosťovecký, PhD.). 

Návrhová fáza projektu – digitálny algoritmus
Na začiatku návrhu sa uplatňuje náhodný, avšak vďa-
ka logike algoritmu korigovaný princíp generovania 
prvotných bodov vo foyeri, ktoré sú kontrolnými 
uzlami vodiacich kriviek prebiehajúcich tiel parazi-
ta. Uzly kriviek idúcich z otvorov foyeru, kde je pred-
pokladané nasávanie potravy parazita, sú následne 
v  rámci algoritmu spájané logicky s  najbližším voľ-
ným uzlom podľa smeru. Takto generované pries-
torové krivky produkujú zdanlivo chaotickú spleť 
parazitických prúdov, ktoré diktujú nové usmerne-
nia pohybu ľudí ako „potravy“ z piatich smerov, čím 
využívajú „ľudský“ potenciál vnútri fakulty. Cielene 
pritom skracujú cesty medzi krídlami a vstupom do 
budovy s  rozumnou distribúciou ľudí. Telá parazita 
reagujú na túto neobyčajnú stravu ako na vnútor-
né pohyblivé atraktory, ktoré prechádzajú útrobami 
a v daných miestach nafukujú ich steny ako senzibil-
ný „tráviaci trakt“ vo foyeri. Na druhej strane sú tie-
to smery istým kontrastom k voľnému pohybu ľudí 
v otvorenom priestore a pôsobia viac diktátorsky ako 
slobodne. Svojím objemom pôvodný priestor foyer 
viac zmenšujú a uberajú z jeho formy, čím koketujú 
s istou myšlienkou obavy nad nevyužitím jeho prázd-
nej dutiny. Akoby chceli telá tejto endo-parazitickej 
algo-tektúry vyplniť voľný priestor, do ktorého sú 
umiestnené. Ich povrch pritom umocňujú čiastočné 
perforácie vychádzajúce z parametrického sledovania 
polohy vonkajších statických atraktorov v priestore, 
čím zabezpečujú preslnenie vnútra algo-tektúry a vy-
tvárajú jej interaktívne kontinuum.

Vďaka parametrickej väzbe kódovaného algorit-
mu v Grasshopperi dokáže parazit vo výsledku meniť 
priemer i  charakter geometrie a  veľkosť, smerova-
nie i nábeh perforácií na základe vzdialenosti a po-
lôh viacerých atraktorov. Náhodné rozhodenie vnú-
torných bodov vodiacich kriviek parazita je pritom 
fundamentom vždy inej generácie chaotickej „pá-
somnice“, ktorej vývoj sa dá ťažko predvídať (teória 
chaosu). Ale aj napriek chveniu jej uzlov je v  rámci 
algoritmu stále deterministická a  riadená pokynmi 
zdola nahor. Dramatický rozsah vyhýbajúcej formy 
sa usiluje apelovať na emócie diváka s cieľom pod-
poriť emergentný dojem samopašného tela parazi-
tickej algo-tektúry (algoritmicky navrhovanej archi-
tektúry), ktoré je azda prejavom „fóbie z  prázdna“. 

Endo-parazitická 
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Zápis kódu algoritmu cez jazyk 
Visual Basic v Grasshopperi

1 ¦ Generovanie endo-parazitickej 
formy vo foyer na FA STU



Endo-parazitická 

ALFA 2 ¦ 2012 55

Vťahuje ľudí, kriticky zapĺňa a využíva priestor foyeru 
na svoju ochranu, ale súčasne poskytuje nové smery 
a prepojenia. Medzi striktným tvarom foyeru a dyna-
mickou formou parazita tak vzniká kontrast, ktorý 
opisuje húževnaté hmoty naťahujúce sa ako pavúčie 
súkno s  teoretickým charakterom ocele (pozri digi-
tálne výstupy projektu). 

Výrobná fáza projektu – 
realizácia fyzického modelu
Po stanovení algoritmu nasledovalo optimalizova-
nie digitálneho modelu pre výrobu pomocou tech-
nológie 3D tlače. Na začiatku bolo potrebné maxi-
málne presne vymodelovať priestor foyeru, vyladiť 
všetky smery parazitických prúdov, aby sa vzájomne 
nedotýkali a  nájsť nielen optimálne rozloženie for-
my, ale tiež stanoviť minimálnu hrúbku stien para-
zita vzhľadom na postačujúcu pevnosť a stabilitu re-
álneho modelu. 

Vzhľadom na to, že telá parazita sú chápané ako 
čiastočne pružné a  súčasne ľahké avšak pevné oce-
ľové formy bez použitia podpery alebo závesu, bola 
zvolená ako najvhodnejšia technológia 3D tlače – 
Laser Sintering s  použitím kompozitu Alumid. Ide 
o  plastový prach „polyamidu“ s  prímesou hliníka, 
ktorý zabezpečil vysokú pevnosť kritických visiacich 
častí modelu (telá parazita) s  istou mierou ohyb-
nosti, nízku hmotnosť a  zároveň skvelé mechanic-
ké vlastnosti s určitou termálnou odolnosťou a ko-
vovým vzhľadom. Je preto úžasným materiálom na 
čiastočné odprezentovanie odvážnej myšlienky toh-
to projektu, ktorý otvára diskusiu o hľadaní využitia 
čiastočne pevných i elastických látok v architektúre. 
Okrem toho je výhodou tohto kompozitu, že po od-
búraní metalických častíc je biokompatibilný, recyk-
lovateľný a neškodný pre životné prostredie. 

Tento typ technológie 3D tlače a  daný kompo-
zit napokon stanovil potrebnú minimálnu hrúbku 
(2 mm) stien parazita, pričom bola stále zaistená po-
trebná stabilita i tuhosť nepodoprených častí mode-
lu a taktiež ich primeraná čitateľnosť v rámci detai-
lu (pozri Fyzické výstupy). Vzhľadom na túto hrúbku 
následne vyšla minimálna veľkosť modelu 300 mm 
x 300 mm x 115 mm na podstave 340 mm x 340 mm, 
čo bolo postačujúce, lebo pri menších rozmeroch by 
sa už stratila čitateľnosť modelu a hrúbka stien by 
nezodpovedala mierke. Výsledný 3D model napokon 

prispieva svojím reálnym priestorových výstupom 
k charakteru nekonvenčných štruktúr v architektúre 
a  je jedným z hmatateľných a praktických výstupov 
doktorandského výskumu riešiteľa tohto projektu. 

Výstupy dosiahnuté riešením projektu
Používanie počítača prináša nové skúseností, ak ar-
chitekt vstúpi do dialógu so strojom na úrovni návr-
hu algoritmu, čím je schopný vytvárať náročné záme-
ry, ktoré rozširujú možnosti tradičných CAD softvérov 
a výrobné postupy CAM technológií. Interakcia však 
musí byť transparentná, s presnou skladbou algorit-
mov, ktoré nesmú byť ťažkopádne, ale celkom deter-
minované. Prínosom projektu je ukážka uplatnenia 
presných pravidiel pri návrhu zložitej architekto-
nickej kompozície, ktorá následne využíva možnosti 
technológie 3D tlače na zhmotnenie nekonvenčných 
ideí do reálneho modelu. Tento projekt reprezentu-
je nielen oblasti súčasnej tvorby v rámci inovačných 
technológií v architektonickom navrhovaní, ale jeho 
digitálny algoritmus i  fyzické stelesnenie je súčas-
ne cenným reprezentačným materiálom ukazujúcim 
nové prístupy v tvorbe na predmete Digitálna archi-
tektúra na FA STU.

Projekt prezentuje zložité vzťahy použitím para-
metrických postupov v Grasshopperi, čo prináša vý-
sledky z hľadiska aplikácie Teórie chaosu (štruktúra 
je citlivá na vzťahoch a väzbách vstupných paramet-
rov), matematických (logické pravidlá algoritmu), 
geometrických (generovanie digitálnych geometrií), 
výrobných (presnosť a kvalita 3D modelu) a aj ume-
leckých súvislostí (estetika výstupov) chaotických 
skladieb v  algoritmickom navrhovaní komplikova-
ných štruktúr.

Metodickým výstupom projektu je napokon proto-
typ algoritmu riešiaci dané zadanie vo verzií Grass-
hopper 0.8.0007 pre softvér Rhinoceros 4. a  tvori-
vým výstupom uplatnenie parametrických postupov 
na úrovni reálneho modelu, čím demonštruje výrob-
nú technológiu 3D tlače priamo v  praxi. Digitálny 
i  reálny model tohto projektu tak prináša originál-
ne fenomenologické výsledky priestorovej organizá-
cie chaotickej štruktúry, keď jednoduchý algoritmus 
prezentuje konceptualizovanie hľadajúce riešenia 
pomocou jasných predpokladov, ktoré následne spĺ-
ňajú stanovené kritériá v architektúre. 

2 ¦ Digitálne výstupy: Výsledné vizualizácie endo--parazitickej 
formy vo foyer na FA STU

3 ¦ Fyzické výstupy: Reálny model endo-parazitickej 
formy vo foyer na FA STU


