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Transparentnosť je pojem používaný vo via-
cerých oblastiach, vo vede, v technike, ob-
chode, politike, v médiách a implikuje ot-
vorenosť, zodpovednosť, zrozumiteľnosť 
a prehľadné jednania v inštitucionálnych 
postupoch prístupných a kontrolovaných 
verejnosťou. Transparentnosť v architektúre 
je pojmom oveľa zložitejším. Ako prvé na-
padá previazanie na materiál sklo, ktorému 
je vlastná fyzikálna vlastnosť – priehľadnosť, 
ktorá robí tento materiál v architektúre vý-
nimočným. Sklo a jeho použitie v architek-
túre počas 20. storočia súvisí okrem techno-
logických pokrokov (v priemyselnej výrobe 
skla, objav skeletu, vyľahčovanie obvodovej 
steny, hľadanie konštrukčných postupov pri 
výstavbe výškových budov, tvorba presvetle-
ného pracovného a obytného prostredia) aj 
s pokrokovými filozofickými hnutiami, ktoré 
vznikali na začiatku 20. storočia najmä po 

skončení prvej svetovej vojny na európskom 
kontinente. 

Transparentnosť ako skúmaný pojem v ar-
chitektúre súvisí s nástupom modernizmu, 
ktorý možno datovať do obdobia prelomu 
19. a 20. storočia. Modernizmus v architek-
túre sa naplno prejavil až po prvej svetovej 
vojne. Odmietanie všetkého starého, vízia 
sociálne spravodlivejšej spoločnosti, zabez-
pečenie štandardu bývania pre široké vrstvy 
spoločnosti, plánovanie miest a vytváranie 
výrobných, obytných a rekreačných zón, to 
boli výzvy, ktoré chceli architekti v duchu 
nového humanizmu a vyriešenia všetkých 
problémov spoločnosti poskytnúť ľudstvu. 
Programovými tézami novovznikajúcej ar-
chitektonickej teórie boli heslá „forma sledu-
je funkciu“ (Louis Sullivan), „menej je viac“ 
(Ludwig Mies van der Rohe) a „ornament je 
zločin“ (Adolf Loos). 

narábanie s POJmOm 
„transParentnOsŤ 
V arChitektÚre“ 
eva vojteková

1		 Pablo Picasso: klarinetista, 1911 – príklad doslovnej 
transparentnosti v analytickom kubizme (podľa 
Rowe a slutzky) [1] 
Zdroj: https://goo.gl/gKdbyu
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Nositeľmi ideí novej spoločenskej situácie 
boli intelektuáli a umelci, ktorí formulovali 
nové filozofické smery prognózujúce vývoj 
v spoločnosti a zakladali pokrokové hnu-
tia, ktoré pôsobili v rôznych oblastiach kul-
túrneho a spoločenského života. Generácia 
pokrokových umelcov a architektov začala 
v rôznych častiach sveta presadzovať novú 
estetiku modernizmu, ktorá mala snahu od-
rážať technický pokrok, konštruktivistickú 
estetiku, kde nezastupiteľné miesto, ako nový 
materiál pre architektúru predstavovalo sklo. 
Bruno Taut na výstave v Kolíne nad Rýnom 
v roku 1914 predstavil svoj Sklený pavilón 
a jeho priateľ, utopický básnik Paul Scheer-
bart napísal v roku 1914 esej Glasarchitektur, 
kde vyslovil predpoklad, že prostredie, v kto-
rom žijeme, formuje našu úroveň myslenia, 
a preto svetlé priestory za sklom budú mať 
vplyv na zmýšľanie ľudí. Otvorené a svetlom 
zaplavené priestory považoval za podmieňu-
júci predpoklad zmeny myslenia spoločnos-
ti. V tejto utopicko-vizionárskej eseji vyslovil 
niekoľko téz, z ktorých mnohé potvrdil ďalší 
vývoj v súvislosti s používaním skla v archi-
tektúre. Scheerbart sa zamýšľal nad novou 
estetikou domov zo skla, používaním mate-
riálov v interiéri a rozmiestnením nábytku 
v čisto sklených domoch, ich technickým vy-
bavením, pričom vo svojich víziách impliko-
val napríklad vznik dvojitých transparentných 
fasád. Sklená architektúra mala ovládnuť svet 

a slovo okno malo zmiznúť zo slovníka, lebo 
ho mali nahradiť sklené steny.1 

V roku 1919 vznikol v Nemecku pod vede-
ním Waltera Gropia Bauhaus, ktorý združo-
val architektov a umelcov, medzi nimi boli 
Ludwig Mies van der Rohe, Marcel Breuera, 
Hannes Meyer, László Moholy-Nagy a ďalší. 
Bauhaus nadväzoval na tradície nemeckého 
Werkbundu. Gropius ako zakladateľ školy 
Bauhausu bol presvedčený, že expresioniz-
mus, ktorý prevládal v tom čase vo všetkých 
oblastiach nemeckého umenia, nebol sme-
rom, ktorý mal mať vplyv na architektúru. 
Preto hlavnú ideu školy videl v spojení ume-
nia a priemyslu, čo bolo aj v súlade s tradí-
ciou nemeckého Werkbundu. V spolupráci 
priemyslu a umenia Gropius hľadal kľúč ku 
skutočnej modernej architektúre. Význam-
ný vplyv v Bauhause mal László Moholy-Na-
gy, ktorý bol v spojení s abstraktným hnu-
tím v umení a vydával teoretické periodiká 
Bauhausu. V európskych umeleckých kruhoch 
sa Bauhaus stal známy ako škola súčasné-
ho umenia až po presťahovaní sa Bauhausu 
z Weimaru do Dessau. Aj napriek niektorým 
rozdielnym názorom učitelia Bauhausu boli 
jednotní v odmietaní expresionizmu, konven-
cií a akademizmu. Podľa Giediona architek-
ti v tom čase chceli odrážať vo svojej tvorbe 
nové koncepcie, ktoré sa prejavili v moder-
nom umení (myslí sa kubizmus) a založe-
nie Bauhausu malo za cieľ pretransformovať 

dianie v umení do architektúry (nové priesto-
rové cítenie, záujem o konštrukciu a hladké 
povrchy).2

Dôležitú úlohu vo vývoji modernej archi-
tektúry zohral nový komplex budov Bauhausu, 
ktorý navrhol Gropius a bol dokončený v roku 
1926. Bol to koncept komplexnej školy, kto-
rá svojou architektúrou a konceptom nemala 
v tom čase v Európe obdobu. Koncept založe-
ný na oddelení jednotlivých objektov podľa 
funkcie a fasáda objektu dielní so zaveseným 
ľahkým obvodovým plášťom boli najpozoru-
hodnejšími prvkami projektu. Walter Gropius 
spolu s Adolfom Meyerom získali prvú skú-
senosť s použitím ľahkého transparentného 
plášťa zaveseného na skeletovú konštrukciu 
pri návrhu továrne na výrobu topánok Fagus-
Werk v meste Alfeld an der Leine v roku 1911. 

Prvé zavesené ľahké transparentné plášte 
na občianskych budovách sa objavili na súťaž-
ných návrhoch, ktoré vypracoval Mies van der 
Rohe na prelome dvadsiatych rokov 20. storo-
čia. V roku 1919 Mies vypracoval súťažný ná-
vrh dvadsaťpodlažnej výškovej administratív-
nej budovy pre Berlín s oceľovou skeletovou 
konštrukciou. Trojuholníkový tvar pozemku 
predurčil prizmatický pôdorysný tvar budovy. 
Perspektívny pohľad súťažného návrhu doku-
mentuje sklený povrch na celej budove a jej 
nárožiach. Druhý návrh výškovej budovy je 
z rokov 1920 – 1921. Výšková budova má po-
lygonálny pôdorys so zakrivenými nárožiami. 

2		 georges braque: Potrugalec, 1911– príklad 
fenomenálnej transparentnosti v analytickom 
kubizme (podľa Rowe a slutzky)  
Zdroj: https://goo.gl/iraehx
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Sklený povrch prebieha po celom obvode 
budovy. Na týchto návrhoch Mies uplatnil 
po prvýkrát v architektúre myšlienku „kostry 
a kože“. Sklené výškové budovy ako experi-
menty odzrkadlili myšlienkový proces, ako 
využiť potenciál nových materiálov a techno-
lógií revolučnej doby a snahu pretaviť nové 
možnosti do reálnych architektonických diel. 
Boli to vizionárske projekty, ktoré už svojou 
formou vyjadrovali ducha nastupujúcej mo-
dernej spoločnosti. Miesove súťažné návrhy, 
zbavené dekóru, boli manifestačným debu-
tom modernej architektúry. Napriek tomu, že 
ich realizácia dozrela až po druhej svetovej 
vojne, znamenali obrovskú výzvu pre ďalší vý-
voj architektúry v Európe aj v západnej časti 
pologule.3 

Na rozdiel od nerealizovaných Miesových 
výškových budov na Gropiovej fasáde objektu 
dielní Bauhausu z roku 1926, prebiehajúcej 
po celom obvode tohto krídla bez preruše-
nia, bolo v skutočnosti možné vidieť odkrytý 
nosný skelet, ktorý bol od fasády oddelený. 
Estetika fasády objektu dielní pre svoju trans-
parentnosť, ľahkosť a plochosť vyvolala v tom 
čase veľký rozruch. Táto stavba sa stala pre 
mnohých vtedajších, ale aj neskorších teoreti-
kov podnetom skúmať „doslovnú transparen-
tnosť“ a porovnávať ju s inými výkladmi „poj-
mu transparentnosť“. (→ 4)

„Slávne sklené priečelia sa odlišovali od tých 
z 19. storočia tým, že neboli zväčšenými oknami 
osadenými v pevných rámoch. Posunuli budo-
vu na významné miesto a dali jej kryštalizujú-
cu transparentnosť.“4 Takto opisuje priečelie 
dielní Bauhausu Siegfried Giedion v súvislosti 
s transparentnosťou. Giedion vo svojej knihe 
Priestor, čas, architektúra, ktorej prvé vydanie 
vyšlo v roku 1941, dáva do súvislosti pohľad 
na fasádne priečelie s pohľadom na kubis-
tický Picassov obraz: „Manifestačným spôso-
bom sa tu objavuje prvýkrát vo veľkom komplexe 
prenikanie z interiéru a exteriéru ako v Picas-
sovom L´Arlesienne z rokov 1911 až 1912 s jeho 
simultánnym zobrazením tváre z „profilu“ a „en 
face“...5 

Pre ďalší výklad pojmu transparentnosť 
a jeho chápanie v období raného modernizmu 
má prepojenie architektúry a iných odvetví vý-
tvarného umenia zásadný význam. V tom čase 
sa s transparentnosťou v architektúre spájala 
priehľadnosť nielen skla, ako materiálu novej 
architektúry, ale aj nové chápanie priestoru, 
ktoré sa v architektúre prejavilo v dielach Le 

Corbusiera, Miesa van der Roheho a holand-
skej skupiny De Stijl. Nielen v súvislosti so 
sklom ako priehľadným materiálom, ale aj 
s novým chápaním pojmu priestor, jeho hĺb-
kou a vytváraním kontinuálneho priestoru 
nástrojmi architektúry v modernizme treba 
hľadať korene mnohoznačných významov poj-
mu transparentnosť v architektúre. 

POJem PriestOr V mOderneJ 
arChitektÚre
V dvadsiatych rokoch 20. storočia sa teoreti-
ci a architekti zaoberali aj definíciou pojmu 
priestor. V po nemecky hovoriacich krajinách 
prevládal výklad pojmu priestor blízky Sem-
perovej definícii z konca 19. storočia. Táto 
definícia pod pojmom priestor chápala „uza-
vretý priestor“ (prístrešie – Space as Enclosu-
re) a v rámci nastupujúceho modernizmu ju 
ďalej rozvinuli Berlag a Behrens. Významovo 

„uzavretý priestor“ zodpovedal pojmu Raum-
plan, ktorý používal Adolf Loos v dvadsiatych 
rokoch 20. storočia na opísanie objemných 
interiérov svojich domov. Ďalší výklad poj-
mu „priestor ako kontinuum“ (Space as Con-
tinuum) chápe vnútorný a vonkajší priestor 
ako kontinuálny a nekonečný. K tomuto vý-
kladu sa prikláňali holandský De Stijl a sku-
pina Bauhausu okolo El Lissitskeho a Lászlóa 
Moholy-Nagya. 

Priestor vnímaný v podmienkach predstavy 
telesného rozšírenia v rámci objemu (Space as 
Extension of the Body) pôvodne zaviedol ne-
mecký historik umenia August Schmarsow. Pô-
vodný variant tohto ponímania sa objavil v kni-
he učiteľa Bauhausu Siegfrieda Ebelinga Der 
Raum als Membran v roku 1926. Ebeling vní-
mal priestor ako membránu alebo ako ochran-
ný obal medzi človekom a vonkajším svetom. 
Týmto spôsobom bol priestor formovaný pria-
mo ľudskými aktivitami a eliminovaný pomo-
cou vzťahov človeka s vonkajším svetom.6

Dizajnér a teoretik László Moholy-Nagy sa 
v rámci Bauhausu zaoberal ponímaním prie-
storu vo svojej knihe The New Vision, ktorá 
vyšla v roku 1928. „Podstata architektúry“, ako 
napísal Moholy „spočíva v probléme ovládnutia 
priestoru“.7 Moholy uznal tiež, že „priestoro-
vosť“ bola podmienená a špecifická podľa kaž-
dého historického obdobia. Úlohou architek-
túry bolo sprostredkovať ľudstvu uvedomenie 
si prítomného ponímania priestoru. V opise, 
ako má byť chápaný priestor, Moholy-Nagy 
explicitne odmietol ponímanie priestoru vo 
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význame prístrešia alebo uzavretého prie-
storu (Raumplan), ako ho chápal vo svojich 
návrhoch Adolf Loos. „Nepotrvá dlho kým ... 
architektúra bude chápaná nie ako komplex 
vnútorných priestorov, nie iba ako ochrana pred 
chladom a nebezpečenstvom a ani nie ako pevný 
‚obal’, ako nemenné usporiadanie izieb, ale ako 
organická súčasť života, ako tvorivé majstrovstvo 
v ovládaní priestorových skúseností.“8

V knihe The New Vision Moholy-Nagy uvie-
dol pojem „architektúra ako umenie tvorby 
priestoru“ pomocou mnohých ilustrácií. K na-
plneniu výkladu priestoru ako kontinuálneho 
a prelínajúceho sa priestoru medzi interiérom 
a krajinou prispel najmä Mies van der Rohe 
svojimi dvoma prelomovými dielami z konca 
dvadsiatych rokov – Pavilónom v Barcelone 
a vo vile Tugendhat v Brne. Mies využíval jed-
noduché pravouhlé hmoty, čisté línie a roz-
širovanie priestoru dookola za steny ohra-
ničujúce interiér uplatňované holandskou 
skupinou De Stijl. Miesov prístup sa sústredil 
na vyjadrenie modernosti, a to pomocou rade-
nia funkčných častí v rámci celkového priesto-
ru, ich artikuláciou a minimalizáciou nosnej 
konštrukcie. 

Miesovým krédom ako architekta bolo 
v období dvadsiatych rokov „byť moderným“. 
V jeho tvorbe to znamenalo oslobodiť sa od 
obmedzení histórie a kultúry, čo v preklade 
do budovy znamenalo voľný pohyb subjektu 
a možnosť pre odvíjanie života. Dovtedajšie 
budovy ohraničené masívnymi obvodovými 
stenami boli chápané ako prvky obmedzujúce 
život jedinca. Masívnosť, hmotnosť a mate-
riálnosť architektúry bola pre Miesa synony-
mom historizmu. Modernosť Mies realizoval 
prostredníctvom krehkej architektúry „kostry 
a kože“. Ďalším prístupom bolo „zničenie sym-
bolizmu“. Chápanie modernosti v architektúre 
predvojnovými nemeckými architektmi spočí-
valo v jej „vecnosti“ (sachlich) oslobodenej od 
akýchkoľvek symbolických významov. V tomto 
kontexte možno Výstavný Pavilón v Barcelone 
a vilu Tugendhat považovať za diela, zbavené 
historizmu a symbolizmu a teda diela moder-
né. Mies chápal priestor v súvislosti s moder-
nosťou, ktorá v jeho subjektívnom ponímaní 
bola antitézou tradičnej architektúry. Pre Mie-
sa bol priestor čistou podstatou architektúry, 
ale nie architektúry všetkých období, ale iba 
architektúry reprezentovanej modernou.9

Chápanie pojmu priestor, hľadanie nových 
priestorových usporiadaní, ktoré sa predtým 

v architektúre nevyskytovali sú dôležité pre 
ďalšie pochopenie nasledujúceho vývoja poj-
mu transparentnosť v súvislosti s modernou 
architektúrou. Transparentnosť v architektú-
re nebola naviazaná iba na moderný materiál 
sklo, ale aj na nové chápanie architektúry ako 
umenia ovládnutia priestoru. Pojem trans-
parentnosť používali v dvadsiatych rokoch 
20. storočia Siegfried Giedion a ďalší teore-
tici na označenie širokej škály vizuálnych 
a materiálových javov: od vrstvených a prelí-
najúcich sa rovín analytických kubistických 
obrazov Picassa a Braquea až po montáž tech-
ník avantgardnej fotografie a kinematografie 
Lászlóa Moholy-Nagya a Hansa Richtera, ako 
aj presklených objemov a zavesených rovín 
na budove Bauhausu v Dessau od Waltera 
Gropia a komplexu priestorového vrstvenia 
úmyselne dvojznačného vzájomného vzťahu 
častí v „plans libres“ Le Corbusierových vilách 
z dvadsiatych rokov. „Transparentnosť v tom-
to kontexte figuruje ako konceptuálny nástroj 
pre obsiahnutie a kreatívne pútavé nezmieriteľné 
protirečenia modernizmu.“10

transParentnOsŤ: dOslOVná 
a FenOmenálna/ COlin 
rOwe & rObert slutzkY
V päťdesiatych rokoch 20. storočia napísal 
architekt a excelentný teoretik Colin Rowe 
spolu s maliarom Robertom Slutzkym esej 
Transparency: Literal and Phenomenal. Pôvod-
ný text bol napísaný v polovici päťdesiatych 
rokov (1955 – 1956), medzičasom koloval 
medzi architektmi a teoretikmi ako „samiz-
datová“ kópia a oficiálne bol publikovaný až 
v roku 1963 a 1971. Esej bola v päťdesiatych 
rokoch reakciou týchto dvoch autorov na me-
dzinárodný štýl a sklené „krabice“, ktoré v po-
vojnovej ére vyrastali kdekoľvek. 

Esej o „Transparentnosti“ sa sústreďuje 
na dvojzmyselnosť pojmu transparentnosť. 
Transparentnosť ako vlastnosť materiálu, kto-
rý je priepustný pre svetlo, je v eseji označená 
ako transparentnosť „doslovná“ (literal). V ar-
chitektúre môže znamenať prvok, cez ktorý 
je možné doslova „vidieť cez“, ako napríklad 
okno, zasklenú stenu, transparentný plášť 
budovy. 

Transparentnosť ako pojem však môže mať 
aj iné imperatívy. Podľa výkladového slovníka 
pojem „transparentný“ môže vyjadrovať prí-
vlastok zrozumiteľný, ľahko uchopiteľný, či-
tateľný atď. Pojem „transparentnosť“ je teda 

pojmom „mnohých potenciálnych významov 
a chybných výkladov“.11 

Okrem týchto významov pojem „transpa-
rentnosť“ ako charakteristická vlastnosť ume-
leckých diel (myslí sa najmä kubistických 
obrazov) v diele Györgyho Kepesa Language 
of Vision viaže k ďalším interpretáciám. Rowe 
a Slutzky túto Kepesovu definíciu uvádzajú 
na objasnenie „fenomenálnej“ (phenomenal) 
transparentnosti: 

„Ak sa dívame na dva alebo viac objektov, ktoré 
sa prekrývajú a každý z nich si privlastňuje spo-
ločnú prekrývajúcu sa časť, potom stojíme tvá-
rou v tvár vzájomnému rozporu priestorových 
dimenzií. Na prekonanie tohto rozporu je potreb-
né predpokladať existenciu novej optickej kva-
lity. Objekty sú transparentné: to znamená, že 
sú schopné prelínať sa navzájom bez optických 
deštrukcií. Transparentnosť znamená viac než 
len optickú vlastnosť, ale implikuje širší priesto-
rový poriadok. Transparentnosť znamená súčas-
né vnímanie rôznych umiestnení v priestore. 
Priestor nielen ustupuje, ale sa striedavo mení. 
Umiestnenie transparentných objektov je mno-
hoznačné. Raz vidíme ten istý objekt ako bližší 
a druhýkrát ako vzdialenejší.“12 

Vysvetlenie transparentnosti je v pôvod-
nom článku Roweho a Slutzkyho podané 
komplexnejšie a vychádza z opisu zjavného 
priestoru medzi dvoma hmotnými objektmi 
v rámci kubistických obrazov. Rowe a Slutz-
ky pri výklade fenomenálnej transparentnosti 
nadviazali na teoretické diela Lászlóa Moho-
ly-Nagya a Gyorgyho Kepesa. László Moholy-
Nagy vo svojej knihe Vision in Motion uvádza: 

„Určitý spôsob vrstvenia foriem prekonáva danosť 
priestoru v čase. Premieňa bezvýznamné kon-
krétne situácie do zmysluplnej komplexnosti [...] 
Transparentná povaha vrstvenia často poukazuje 
aj k transparentnosti kontextu a odhaľuje zaned-
bané štrukturálne kvality objektu.“ 13

„Zmysel pre doslovnú transparentnosť pochád-
za pravdepodobne z dvoch zdrojov – jedným 
je ‚strojová estetika’ a druhým kubistická maľ-
ba. Zmysel pre fenomenálnu transparentnosť 
zrejme pramení iba v kubistickej maľbe. Ľu-
bovoľné kubistické plátno z rokov 1911 – 1912 
ilustruje prítomnosť oboch týchto princípov 
transparentnosti.“14

Podkladom pre hľadanie a skúmanie tran-
sparentnosti na kubistických obrazoch bolo 
niekoľko kubistických diel. Ako uvádzajú 
autori, tieto diela sa vyznačujú určitým zjed-
nodušením, ktoré sa prejavuje v striktnom 
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frontálnom pohľade, potlačením hĺbky, skrá-
tením popredia, stredného plánu a pozadia 
do akejsi komprimovanej matrice a obmedze-
ním farebnej palety. Toto sú základné črty 
analytického kubizmu z obdobia rokov 1911 – 
1912, ktorý sa odklonil od figuratívneho ume-
nia. Ďalším znakom rozoberaných obrazov je 
dôraz kladený na raster obrazov, ktorý vedie 
k uvedomeniu si viacerých súradnicových sys-
témov. Súradnicové systémy umožňujú orien-
táciu útvarov v hĺbke priestoru a na povrchu 
plátna. Z rastrov súradnicových systémov 
možno rozlišovať roviny, ktoré sú definované 
používaním priesvitnejších a sýtejších farieb. 

„[...] všetky tieto roviny , či už priesvitné, alebo ne-
priesvitné, bez ohľadu na výpoveď, ktorú prináša-
jú sú nejakým spôsobom zviazané s javom, ktorý 
Kepes popisuje ako transparentnosť.“ 15 

Rozdiel medzi doslovnou a fenomenálnou 
transparentnosťou je ilustrovaný na porovna-
ní Picassovho obrazu Klarinetista (→ 1) a Bra-
queovho obrazu Portugalec (→ 2) ktoré boli 
oba namaľované v roku 1911. Picassov obraz 
vzbudzuje pocit pohľadu cez postavu v hlbo-
kom priestore, Braqueov plochý do boku roz-
vinutý priestor neposkytuje žiaden zreteľný 
hmotný objekt. Podľa Roweho a Slutzkyho Pi-
cassov obraz v sebe obsahuje doslovnú trans-
parentnosť a Braqueov obraz fenomenálnu 
transparentnosť. Okrem týchto dvoch diel sú 
v eseji porovnané ďalšie dve kubistické die-
la – Delaunayove Simultánne okná a Grisovo 

Zátišie. V eseji sú rozoberané a porovnáva-
né aj ďalšie kubistické a postkubistické diela. 
Z ich porovnania vyplývajú rozdiely medzi 
doslovnou transparentnosťou a fenomenál-
nou transparentnosťou, ktoré sú založené na 
postavení figúry vzhľadom na pozadie a spô-
sobe vyjadrenia napätia medzi figúrou a poza-
dím a jeho jednoznačnej alebo viacvýznamo-
vej čitateľnosti. „Doslovná transparentnosť býva 
spojená s iluzívnym efektom trompe l´oeil16, 
ktorý vzniká použitím priesvitného objektu v hl-
bokom naturalisticky poňatom priestore. S fe-
nomenálnou transparentnosťou sa stretávame 
v prípade, že sa maliar usiluje o vzájomne pre-
viazané zobrazenia čelne natočených objektov 
v plytkom, abstrahovanom priestore.“ 17 

Definícia fenomenálnej transparentnosti 
(phenomenal) opisuje najmä určité maliarske 
techniky kubizmu a je zložité nájsť ich para-
lelu v architektúre, ktorá je skutočne trojdi-
menzionálna. Pokým v maliarstve je tretí roz-
mer len naznačený, v architektúre je reálnou 
danosťou. 

Mnohí teoretici (medzi nimi aj György Ke-
pes) boli ochotní asociovať transparentnosť 
v architektúre takmer exkluzívne s priehľad-
ným materiálom. Na dokázanie jej existen-
cie v architektúre bol často skúmaný Gropi-
ov objekt dielní Bauhausu (→ 4) pre použitie 
rozsiahlych transparentných plôch, ktoré 
umožňujú „voľné prestupovanie rovín a spôsob 
prekrývania príbuzný súčasnej maľbe“.18 Avšak 

podľa Roweho a Slutzkyho je sklená fasá-
da Bauhausu „absolútne nekomplikovaným 
povrchom vinúcim sa okolo jednoznačného 
priestoru“, zbaveným nejednoznačnosti, a pre-
to hľadajú príklad fenomenálnej transpa-
rentnosti inde. Ako príklady fenomenálnej 
transparentnosti sú v eseji skúmané dve diela 
od Le Corbusiera: vila Stein v Garches (→ 3) 
a nerealizovaný projekt Spoločnosti národov 
z roku 1927.

Pri porovnávaní objektu dielní Bauhausu 
v Dessau od Waltera Gropia (1927) a Le Cor-
busierovej vily Stein v Garches (1927) nachá-
dzajú niekoľko podobných znakov. Obidva 
domy majú zapustené prízemie pod vylože-
nou hmotou ďalších podlaží a neprerušené 
presklené časti fasád prebiehajú až za roh. 
Pokým Gropia zaujíma priesvitnosť skla, Le 
Corbusier dáva viac vyznieť plošnosť skla tým, 
že kombinuje na čelnom pohľade rovnako 
široké pásy okien s plnými časťami fasády. Na 
vile Stein v Garches Le Corbusier navodzuje 
viacerými prvkami použitými na čelnej fasáde 
dojem existencie viacerých paralelných ro-
vín, ktoré vymedzujú úzke štrbinové priestory 
rovnobežné s čelnou fasádou. „[...] Le Corbu-
sier nedosahuje transparentnosť prostredníc-
tvom okien. Transparentnosť sa rodí z nášho 
chápania základných koncepcií domu, ktoré sa 
vzájomne prelínajú, bez toho, že by dochádza-
lo k ich optickému narušeniu.“19 Fenomenálna 
transparentnosť je opísaná ako schopnosť 

3		 le corbusier: vila stein v garches, 1927 – príklad 
fenomenálnej transparentnosti a axonometria 
s paralelnými rovinami, ktoré vymedzujú úzke 
štrbinové priestory rovnobežné s čelnou fasádou 
Zdroj: https://goo.gl/Kwv7lv

4		 Walter gropius: Pohľad na fasádu objektu dielní, 
bauhaus Dessau, 1927 – príklad doslovnej 
transparentnosti 
Zdroj: https://goo.gl/7db215
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ľudskej mysle pomocou optického vnímania 
čítať podstatné znaky priestorového koncep-
tu, akési uchopenie predpokladaného priesto-
ru za fasádou z ortogonálneho pohľadu, teda 
schopnosť ľudskej predstavivosti domyslieť si 
z pohľadu na dvojdimenzionálnu fasádu troj-
dimenzionálny priestor.

Rowe a Slutzky ďalej pokračujú v opisovaní 
interiéru vo vile Stein, kde skúmajú jednotli-
vé roviny a opisujú ich ako fragmentálne, ale 
podľa nich sú to práve tieto roviny, ktoré na-
pomáhajú organizovať priečelie tým, že pre-
zrádzajú vrstvenie vnútrajška pomocou zvis-
lých, rovín, ktoré delia objem vily na priečne 
priestory radené vo vzájomnom slede jeden 
za druhým. Toto vrstvenie priestoru približu-
je Le Corbusierovo priečelie k spomínaným 
súradnicovým systémom, z ktorých možno 
čítať roviny na kubistických a postkubistic-
kých obrazoch. „[...] priestorová hĺbka je dosi-
ahnutá podobným kulisovým spôsobom – fasá-
da je prerazená a hĺbka je vložená do vzniknutej 
štrbiny.“ 20

Ako ďalej opisujú Rowe a Slutzky vo svo-
jej eseji, pôsobí usporiadanie vnútrajška vily 
v úplnom protiklade k fasáde, a to najmä dis-
pozíciou hlavného podlažia, ktorá za vstu-
pom odkrýva priestor orientovaný kolmo na 
priečenie fasády a nie rovnobežne s priečelím, 
ako predpokladá čítanie z vonkajšej strany 
exteriéru. Pri ďalšom pohybe vo vile sa však 
odkrýva šírkové usporiadanie, teda rovnobež-
né s fasádou a približuje sa predpokladanému 
vrstveniu zúžených priestorov v slede za se-
bou, ktoré sú naznačované vonkajším vzhľa-
dom vily. 

Okrem skúmaných zvislých rovín, ktoré 
prebiehajú vilou, si Rowe a Slutzky všímajú aj 
vodorovné roviny, ktoré sú tvorené reálnymi 
stropmi a ktoré odhaľujú podobné interpre-
tácie. Pri skúmaní pôdorysov vily ako obra-
zov sa vynárajú podobné paralely svedčiace 
o hĺbkových dimenziách priestoru vo vertikál-
nom smere v súvislosti s dvojnásobnou výš-
kou terasy. „V celom dome sa tak stretávame so 
vzájomným protirečením priestorových dimenzií, 
ktoré Kepes označuje za charakteristický znak 
transparentnosti. Vnímame nepretržitú dia-
lektiku skutočnosti a náznaku. Skutočná hĺbka 
priestoru neustále naráža na náznaky plytkosti 
a výsledné napätie podnecuje k ďalším a ďalším 
interpretáciám.“ 21 Fenomenálna transparen-
tnosť je založená na vrstvení priestoru (po-
mocou vertikálnych aj horizontálnych rovín), 

kde hĺbka priestoru neustále naráža na náz-
naky plytkosti priestoru, čo vyvoláva napätie 
a vedie k neustále k novým interpretáciám 
priestoru. 

Takéto vlastnosti priestoru (náznaky vrst-
venia) pri komplexe budov Bauhausu Rowe 
a Slutzky nenachádzajú. Orientácia jednot-
livých krídel je vo dvoch na seba kolmých 
smeroch, pričom žiaden z týchto smerov nie 
je preferovaný. Dilema, ktorá je daná nejed-
noznačným smerovaním, je vyriešená prefe-
rovaním zobrazovania jednotlivých objektov 
v diagonálnom smere. V pôdorysoch komple-
xu budov Bauhausu je v dispozícii čitateľný 
sled priestorov za sebou, ale tie prechádzajú 
do protismerného pohybu a pôvodne frontál-
ne pohľady končia v exteriéri a v nekonečne. 

„Možnosť prenikať odlišnými vrstvami priestoru 
a skúšať stretávanie skutočných a náznako-
vých objemov je tým pádom odoprená. Môžeme 
sa dívať cez sklenú stenu a vidieť vnútrajšok aj 
vonkajšok budovy zároveň, ale mnohoznačnosť, 
ktorá sa rodí z fenomenálnej transparentnos-
ti pri Bauhause, skúsiť nemôžeme.“22 Objekt 
dielní Bauhausu je uvádzaný ako príklad do-
slovnej transparentnosti (literal), pričom vo 
väčšine publikácií je uvádzaná fotografia nie 
čelného pohľadu na niektorú z fasád, ale po-
hľad na fragment budovy, kde pozorovateľ je 
natočený diagonálne voči smerovaniu objek-
tu. V jeho zornom uhle je nárožie s transpa-
rentným plášťom, ktorý kontinuálne prebieha 
okolo rohov vyložených dosiek skeletu tak, že 
pod uhlom možno vnímať interiér a cez ďal-
šiu zvislú rovinu obvodového plášťa súčasne 
aj exteriér. Doslovná transparentnosť (lite-
ral) teda podľa Roweho a Slutzkyho vyjadruje 
vlastnosti materiálu, ktorý je priehľadný, to 
znamená, že cez materiál možno vidieť. 

Sami autori si pri porovnávaní komplexu 
budov Bauhausu v Dessau s vilou Stein v Gar-
ches uvedomujú, že ide rozsahom o dve roz-
dielne diela. Fenomenálnu transparentnosť 
preto skúmajú na objemovo rozsiahlejšom Le 
Corbusierovom diele, ktorým je nerealizovaný 
projekt Spoločnosti národov z roku 1927, kto-
rý by veľkosťou zodpovedal komplexu budov 
Bauhausu. Spoločné pre tieto dva komplexy 
je to, že obsahujú viacero funkcií a používajú 
blokovú zástavbu. Podľa Roweho a Slutzkyho 
je však rozdiel v usporiadaní blokov. „Jednotli-
vé bloky Bauhausu sa otáčajú okolo jadra spôso-
bom, ktorý pripomína konštruktivistické kom-
pozície. V projekte paláca Spoločnosti národov 
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vytvárajú rovnaké pretiahnuté bloky systém pru-
hov prísnejší než v Garches.“23 Šírkové smero-
vanie obidvoch hlavných krídel sekretariátu, 
odoberanie a zárezy v hmotách pri postupe 
smerom po hlavnej osi k auditóriu a narušo-
vaný sled prvkov, ktoré sa rozvíjajú do strán, 
navádza k spochybňovaniu priestorovej hĺbky. 
Toto sú znaky fenomenálnej transparentnos-
ti v nerealizovanom Le Corbusierovom diele, 
charakteristické pre hlavný prúd postkubis-
tickej tradície. Fenomenálna transparentnosť, 
ako Rowe a Slutzky na záver uvádzajú, nie je 
neodmysliteľnou zložkou modernej architek-
túry, ale „jej prítomnosť je lakmusovým papie-
rom testu architektonickej pravovernosti“.24

dVa druhY mOdernizmu 
a nástuP POstmOdernizmu 
V šesŤdesiatYCh rOkOCh
Chápanie transparentnosti podľa eseje Rowe-
ho a Slutzkyho si osvojilo mnoho architektov 
a teoretikov a ich definície sa stali východis-
kom pri popisovaní architektonického prie-
storu, alebo pri narábaní s ním v rámci te-
órie architektúry na mnohých školách. Collin 
Rowe a Robert Slutzky v čase napísania eseje 
Transparency: Literal and Phenomenal pôsobili 
na University of Texas v Austine. Počas svoj-
ho pedagogického pôsobenia (1952 – 1958) 
patrili ku skupine učiteľov, ktorá je dodnes 
známa pod označením Texas Rangers – (Co-
lin Rowe, Robert Slutzky, John Hejduk, 
Bernhard Hoesli, Werner Seligmann a ďal-
ší). Členovia Texas Rangers sa ako pedagógo-
via v Austine na University of Texas pokúšali 
uplatňovať nové metódy architektonického 
navrhovania a overovať ich pomocou mode-
lov vo vyučovacom procese. Vznik tejto sku-
piny a iný pedagogický prístup bol reakciou 
na vtedy prevládajúci typ architektonického 
vzdelania, ktorý bol orientovaný na stavebnú 
prax. Na školách architektúry vtedy pôsobili 
nemeckí emigranti (Mies van der Rohe na IIT 
a Walter Gropius na Harvarde), ktorí americ-
ký sklon k pragmatizmu ešte posilnili.

Z korešpondencie medzi Robertom Slutz-
kym a Bernhardom Hoeslim v roku 1968, kto-
rú v predslove „Transparency: The Search for 
a Reliable Design Method in Accordance with 
the Principles of Modern Architecture“ k nemec-
kému vydaniu eseje uverejnil Werner Oechs-
lin25, je zrejmé, že modernizmus ako smer 
v architektúre bol na americkom kontinente 
a v západnej Európe rozdelený na dva druhy. 

Dva druhy transparentnosti z eseje predsta-
vovali tieto dva prúdy v modernizme a boli 
späté s konkrétnymi predstaviteľmi. Doslovná 
transparentnosť v modernizme bola spätá so 
Siegfriedom Giedionom, Lászlóom Moholy-
Nagyom a Walterom Gropiom ako predstavi-
teľom nemeckého Bauhausu. Fenomenálna 
transparentnosť bola spätá s menom György-
ho Kepesa a s Le Corbusierom ako predstavi-
teľom purizmu. Definovaním dvoch druhov 
transparentnosti Colin Rowe a Robert Slutzky 
utvrdili rozdelenie modernizmu na dva smery.

Esej v čase svojho vzniku (1955) neprijali 
do žiadneho architektonického relevantného 
časopisu. Ako uvádza Werner Oechslin v spo-
mínanom predslove k nemeckej verzii z roku 
1968, Architectural Review odmietol esej na 
základe znakov, ktoré boli považované za 
príliš kritické voči Gropiovi. Text eseje bol 
prvýkrát oficiálne publikovaný v časopise Per-
specta 8 / 1963, keď Colin Rowe získal zmluvu 
s Yale University. 

V Európe pojem transparentnosť v zmysle 
svojho pedagogického pôsobenia v Texase ďa-
lej rozvíjal Bernhard Hoesli, švajčiarsky archi-
tekt, ktorý bol jedným zo zakladateľov Texas 
Rangers. Po návrate do Zűrichu sa v šesťdesia-
tych rokoch stal propagátorom chápania tran-
sparentnosti v duchu eseje Roweho a Slutz-
kyho. Ako pedagóg na ETH (Eidgenössische 
Technische Hochschule) v Zűrichu overoval 
prístupy k navrhovaniu, ktoré boli uplatňo-
vané v Austine. Hoesli na praktických cviče-
niach požadoval od svojich študentov, aby 
tvorili trojdimenzionálne diagramy vzájom-
ných vzťahov, na základe ktorých mali vy-
pracovať písomnú odpoveď na otázku „Čo je 
architektonická tvorba?“. Tento spôsob viedol 
študentov k overovaniu vlastnej metodológie. 
Závery ich odpovedí nemali byť formulované 
ako príliš definitívne alebo konečné. Dôraz sa 
kládol na experimentálny ráz cvičenia.26

Hoesliho texty o transparentnosti napísa-
né vo forme komentárov k obrazovej doku-
mentácii vyšli ako príloha k prvému vydaniu 
Roweho a Slutzkyho eseje v nemčine pod 
názvom Transparenz / Kommentar und Ad-
dendum von Bernard Hoesli vo vydavateľstve 
Birkhäuser v roku 1968. V Commentary Ho-
esli považuje transparentnosť (myslí sa feno-
menálnu27) za nástroj navrhovania, ktorým sa 
dosahuje prehľadné usporiadanie pridávaním 
osových orientácií, opakovaní alebo symetrie. 
Podľa Hoesliho „transparentnosť, ako nástroj 
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hmotovej organizácie“ napomáha k tvorbe jas-
ných konceptov, ktoré v sebe zároveň obsa-
hujú dvojzmyselnosť a rozpornosť. Pre každý 
prvok stanovuje nielen jeho definitívnu polo-
hu a úlohu v rámci celku, ale mu aj prisudzu-
je potenciál niekoľkých významov, z ktorých 
každý je odlišný a čitateľný v inom kontexte 
podľa výberu. V tomto kontexte transparen-
tnosť znamená stanovené usporiadanie so slo-
bodou výberu súčasne.

Transparentná organizácia priestoru tak 
v sebe obsahuje mnohonásobnú čitateľnosť 
prepojení medzi časťami celkového priesto-
rového systému a zabudovanú flexibilitu vy-
užitia prostredníctvom možných prienikov 
cez ponúkané možnosti zahrnuté v danom 
usporiadaní priestoru. Podľa Hoesliho inter-
pretácie fenomenálnej transparentnosti, ako 
nástroja navrhovania, divák nie je vonkajším 
pozorovateľom, ale svojou účasťou sa stáva 
tvorcom kompozície. Rozhoduje sa pri čítaní 
fasády, vyberá si z niekoľkých možných po-
núknutých kompozícií a svojou predstavivos-
ťou je súčasne vtiahnutý do tvorby. Fenome-
nálna transparentnosť je spôsobom hmotovej 
organizácie, ktorá dovoľuje zahrnúť hetero-
génne prvky do komplexnej architektonic-
kej a urbanistickej štruktúry a zaobchádzať 
s nimi ako s dôležitými časťami kolektívnej 
pamäte.28 

Esej napísaná v polovici päťdesiatych rokov 
bola kritikou surového modernizmu a chcela 
byť návodom k hľadaniu nejakých pravidiel 
aj jemnocitu, aké mala tradičná architektú-
ra. „... Rowe nebol fixovaný, na rozdiel od radu 
iných teoretikov, na modernu. Medzi teoretikmi 
jeho generácie je to skôr výnimka z všeobecného 
pravidla.“ 29

Margalit Fox cituje v New York Times Pet-
ra Eisenmana, ktorý opisuje esej ako reakciu 
Roweho a Slutzkyho na architektúru medzi-
národného štýlu: „Transparentnosť bola re-
akciou voči Internacionálnemu štýlu, skleným 
boxom od Philipa Johnsona a ostatných, ktoré 
vyrastali všade v povojnových krajinách. Pre 
Slutzkyho a Roweho tieto budovy predstavovali 
víťazstvo sterility nad rozmanitosťou. Cítili, že 
moderná architektúra stratila jemnosť, ktorá 
bola prítomná v renesancii, baroku a neokla-
sicistickej architektúre. To ale neznamená, že 
chceli zvrátiť čas a stavať napodobeniny. Chce-
li ukázať, že tie isté myšlienky, ktoré boli aktí-
vne v iných obdobiach, sú použiteľné aj pre 
modernizmus.“30 

Aj napriek odmietnutiu bola esej pred svo-
jím oficiálnym vydaním čítaná v rámci archi-
tektonickej komunity a bola zdrojom hľada-
nia pre tých architektov, ktorí sa neskôr stali 
predstaviteľmi New York Five (Peter Eisenman, 
Michael Graves, Chales Gwathemey, John 
Hejduk, Richard Meier). Robert Slutzky v ko-
rešponcencii s Bernhardom Hoeslim konšta-
toval, že „... nie je nedostatok transparentnej 
architektúry vo svete, ale že autori transparent-
nosti boli sami sklamaní, keď si mysleli, že môžu 
presadzovať vlastnú metaforu ‚ich vlastného 
zmyslu transparentnosti’, ktorý je príliš vzdia-
lený voči doslovnej interpretácii pojmu trans-
parentnosť, používanom ako synonymum 
pojmu moderný. 

V roku 1966 Robert Venturi napísal knihu 
Zložitosť a protiklad v architektúre, kde vystúpil 
proti modernistickému „dogmatizmu“. Jeho 
kniha je považovaná za základné čítanie tejto 
etapy svetového architektonického myslenia, 
ktorá sa považuje za postmodernistickú. Ide-
ologické doktríny moderny, ktoré sa oháňali 
pojmom pravdy, a za pravdivé v oblasti archi-
tektonickej formy pokladali to, čo je jednodu-
ché, redukované, jednoznačné, nezaťažené 
zložitejšími významami boli v kríze pre abs-
traktnosť a málovravnosť modernej architek-
túry a pre nedostatok symbolov a znakov. 

K nástupu postmodernizmu prispel svo-
jimi mnohými esejami aj Colin Rowe, ktorý 
nepatril k žiadnemu smeru. Bol obdivovate-
ľom Le Corbusiera a jeho „voľného plánu“, ale 
s ideológiou modernej architektúry ako spa-
siteľa „veľkej obnovy chorého sveta“ nesúhlasil. 
Vo svojich esejach spochybňoval ideologickú 
zložku moderny a upriamovaním pozornosti 
na túto podozrivú ideológiu pripravil moder-
nu o jej nedotknuteľnosť. Jeho eseje sa stali 
východiskom pre „udivujúce množstvo architek-
tonických smerov“.31 Meier, Hejduk, Eisenman, 
Graves a Gwathmey v roku 1969 vystavovali 
v Múzeu moderného umenia v New Yorku 
podľa titulu sprievodnej publikácie ako Five 
Architects, neskôr nazývaní The New York Five. 
V nadväznosti na teoretické korene členov 
The New York Five siahajúce ku Colinovi Ro-
wemu, neprekvapuje, že ich projekty a stav-
by zaujali odmietnutím umeleckého výrazu, 
matematickou myšlienkovou hrou a orien-
táciou na klasiku moderny, predovšetkým 
na vily dvadsiatych rokov od Le Corbusiera. 

„Rehabilitácia klasickej tradície spolu s krízou 
ideologickej zložky modernizmu otvorila dvere 

historizujúcemu postmodernizmu, ku ktorému 
neskôr prešiel aj Graves.“32 

Prax Verzus 
POstmOderná teória
V nadchádzajúcich desaťročiach sa architekto-
nická teória a kritika sústredila na problémy 
týkajúce sa postmodernizmu a pojem transpa-
rentnosť sa vytratil z hlavného zorného uhla 
pozornosti. Popritom však súbežne s kriti-
kou „sklených boxov“ medzinárodného štýlu 
podporenou aj medzinárodnou energetickou 
krízou z hľadiska veľkej spotreby energie skle-
nými domami prebiehal proces technologic-
kého inovovania kvalitatívnych vlastností skla 
vo výskumnej a výrobnej sfére. Časť architek-
tov ako Norman Foster, Renzo Piano alebo 
Richard Rogers sa skla a transparentnej archi-
tektúry nikdy nevzdali a nevkročili na pôdu 
postmodernej architektúry. Presadzovali si 
vlastnú formu architektúry v štýle hi-tech, kde 
postupne uplatňovali sklo s novými vylepše-
nými vlastnosťami. 

Norman Foster v roku 1971 navrhol pre 
poisťovaciu spoločnosť Willis Faber & Dumas 
v Ipswichu (→ 5) administratívnu budovu, kto-
rá bola dokončená v roku 1975. Budova pri-
niesla niekoľko pionierskych riešení z archi-
tektonického, konštrukčného a interiérového 
hľadiska. Najvýznamnejšou inováciou z ar-
chitektonického hľadiska bolo použitie ates-
tovaného zakriveného zasklenia zavesenej 
fasády, v ktorej sa odrážajú okolité budovy. 
Vyložené priebežné konzoly po zakrivenom 
obvode budovy slúžia na zavesenie atypické-
ho ľahkého obvodového plášťa a zvýraznenie 
oddelenia nosnej konštrukcie budovy od jej 
skleného obalu. Novátorstvo transparentné-
ho obvodového plášťa spočíva v detaile kot-
venia sklených tabúľ pomocou platničiek, 
ktoré bolo na skeletovej budove použité po 
prvýkrát. Na rozdiel od bežne používaného 
líniového kotvenia sklených tabúľ pri stĺpi-
kovo-priečnikových alebo panelových typoch 
plášťov ponúka Fosterov Willis Faber Buil-
ding v Ipswichu použitím kotvenia sklených 
tabúľ na zavesenej fasáde úplne atypické a na 
svoju dobu netradičné riešenie. Celopreskle-
nú fasádu z bezpečnostného skla s bronzo-
vým povlakom špeciálne vyvinula firma Pil-
kington. Zavesená bola po obvode stropných 
dosiek v podobe priebežného neprerušeného 
obalu.33 Z hľadiska vývoja zavesených trans-
parentných plášťov táto fasáda predstavuje 

ALFA03_2016.indd   21 26/02/17   17:24



Výskum naVrhoVania

22 alFa 3 / 2016

naplnenie vízie „kostry a kože“ Miesa van der 
Roheho, ktorú predstavil na svojich súťaž-
ných návrhoch pre výškové budovy v Berlíne 
v rokoch 1919 a 1921. 

V roku 1978 bola vo Francúzsku vypísaná 
súťaž na Národné múzeum pre vedu a techni-
ku v parížskej štvrti La Villette. Víťazný návrh 
od francúzskeho architekta Adriena Fainsil-
bera umiestnil k rekonštruovaným pôvodne 
obchodným halám zo sedemdesiatych rokov 
tri presklené hmoty zimných záhrad s biokli-
matickými fasádami. Tieto veľkoplošné fasády 
predstavujú prvé zasklené steny bez osade-
nia sklených tabúľ do rámov a sú príkladom 
prvého použitia bodového kotvenia sklených 
tabúľ pomocou štvorramenných držiakov cez 
otvory v sklenej tabuli. Adrien Fainsilber si ku 
spolupráci prizval anglického statika Petra Ri-
cea. Peter Rice na výslednom projekte neskôr 
spolupracoval s architektom Ianom Ritchiem 
a Martinom Francisom, ktorý sa podieľal na 
konštrukčnom riešení fasády na Willis Faber 
Building v Ipswichu pre Foster and Associates.

Využívanie skla ako nosnej súčasti obalovej 
konštrukcie súvisí s používaním bodového 
kotvenia sklených tabúľ. V oceľových nos-
ných konštrukciách veľkoplošných zasklení 
sa začali využívať ťahom namáhané prvky, 
ktoré mali v porovnaní s pôvodnými tyčový-
mi prvkami priehradových konštrukcií sub-
tílne prierezy a inú vizuálnu výpoveď. Ateliér 
Rice Francis Ritchie (RFR) má veľký podiel 
na presadení využívania skla ako súčasti 
nosnej konštrukcie obalu. Po realizácii za-
sklených stien na Národnom múzeu pre vedu 
a techniku realizovali s I. M. Peim inverznú 
sklenú pyramídu pred parížskym Louvrom. 
Hlavná pyramída je objektom s oceľovou 
nosnou konštrukciou, ktorého sklené tabule 
sú po obvode kladené do rámov vytvárajú-
cich raster nosnej konštrukcie. Pri inverznej 
pyramíde, navrhnutej ateliérom RFR neskôr, 
je už využité bodovo kotvené sklo ako nosný 

prvok spolu s filigránovými konštrukciami. 
V nárožných hranách inverznej pyramídy 
je použitý spoj sklo – sklo bez akéhokoľvek 
oceľového nosného prvku. Na pyramídach 
bolo použité na tie časy maximálne číre sklo 
s minimálnym podielom železa od firmy 
Saint Gobain. Ieoh Ming Pei požadoval od 
konštruktérov maximálne transparentné py-
ramídy z hľadiska konštrukcie.34 Zbavenie sa 
netransparentných oceľových prvkov v hra-
nách pyramídy sa podarilo až pri inverznej 
pyramíde realizovanej využitím filigránových 
konštrukcií a bodovo kotvených sklených 
tabúľ, ktoré znamenali novú vizuálnu výpo-
veď v oblasti obalových konštrukcií a posun 
z hľadiska funkcie skla v obalovej konštruk-
cii z polohy výplňového materiálu do polo-
hy súčasti nosnej konštrukcie, kde sklené 
tabule sa podieľajú na prenose určitej časti 
zaťaženia. 

Ďalšie kvalitatívne nové technologické 
postupy nastali v súvislosti s ovplyvňova-
ním transmisných, reflexných a absorpčných 
vlastnosti skla pri dopade slnečného žiarenia 
na sklené tabule. Na sklené tabule sa začali 
aplikovať voľným okom neviditeľné povlaky 
oxidov kovov pyrolitickým alebo magnetró-
novým nanášaním, ktoré umožnili dosiahnuť 
požadovanú emisivitu sklenej tabule. Sklo 
s povlakom, alebo low-e sklo (low-e glas), 
ako ho poznáme v súčasnosti, vzniká nane-
sením jednej vrstvy alebo viacerých vrstiev 
anorganických materiálov, najčastejšie oxi-
dov kovov s cieľom zmeny fyzikálnych vlast-
ností základného floatového skla.

nOVé CháPanie POJmu 
transParentnOsŤ POd 
VPlYVOm kOnštrukCií 
a teChnOlóGií V deVäŤdesiatYCh 
rOkOCh 20. stOrOčia
Sklo sa vďaka technologickému pokroku 
a svojim kvalitatívne novým vlastnostiam na 

prelome osemdesiatych a deväťdesiatych ro-
kov 20. storočia dostalo v architektonickej 
praxi do popredia aj mimo hlavného prúdu 
architektonickej teórie a kritiky. Okrem kon-
štruktéra Petra Ricea sa konštrukciám zo skla 
začal projektovo venovať aj novozaložený in-
žiniersky ateliér pod vedením Jorga Schleicha 
(Schleich & Bergermann Partner). Peter Rice 
spolu s Hughom Duttonom vydali v roku 1990 
publikáciu Le Verre Structurel, ktorá v prepra-
covanej rozšírenej verzii vyšla v roku 1995 
v nemeckom jazyku pod názvom Transparente 
Architektur / Glasfassaden mit Structural Gla-
zing. Peter Rice a Hugh Dutton v tejto pub-
likácii podali svoje vlastné chápanie pojmu 
transparentnosť, ktoré na rozdiel od teórií 
o transparentnosti zo začiatku 20. storočia 
závisí len od vizuálneho vnímania javov a ob-
jektov z transparentných materiálov v archi-
tektúre. Priestorové vrstvenie v pôdorysoch 
a priestorových objemoch a akúkoľvek dvoj-
značnosť vzťahov v priestorovom ponímaní 
excelentní konštruktéri Rice a Dutton úplne 
ignorujú.

Transparentnosť konštruktéri chápu pr-
voplánovo ako priehľadnosť v zmysle doslov-
nej transparentnosti. Súvisí s minimalizáciou 
použitia netransparentných konštrukčných 
prvkov, optickými vlastnosťami skla a svet-
lom. Z hľadiska svetla je určujúca poloha 
pozorovateľa vzhľadom na osvetlený pries-
tor. Peter Rice a Hugh Dutton transparen-
tnosť chápu vo vzťahu ku konštrukciám zo 
skla a vkladajú ich do kontextu vývoja mate-
riálovej bázy architektúry a vývoja technolo-
gického procesu výroby skla. „Jednostranná 
transparentnosť“ je uvádzaná na príkladoch 
okenných otvorov v obvodových stenových 
konštrukciách, kde okenné otvory boli de-
terminované limitovanými veľkosťami sk-
lených tabúľ a spôsobom osadenia do dre-
vených vlysov okenných otvorov v masívnej 
stene. „Dvojstranná transparentnosť“ podľa 

5		 foster + Partners: Willis faber & Dumas 
headquarters – prvé bodovo kotvené sklené tabule 
na obvodovom plášti, ipswich, 1971 – 1975 
Zdroj: https://goo.gl/ts62hh

ALFA03_2016.indd   22 26/02/17   17:24



narábanie s POJmOm „transParentnOsŤ V arChitektÚre“ 

alFa 3 / 2016 23

Ricea a Duttona umožňuje okrem pohľadu 
z interiéru von aj vnímanie interiéru zvonka 
a súvisí so zväčšovaním otvorov v stenových 
konštrukciách a s výrobou a použitím veľkop-
lošných sklených tabúľ v objektoch modernej 
architektúry. Ako príklad dvojstrannej tran-
sparentnosti Rice a Dutton uvádzajú Gropi-
ovo transparentné nárožie dielní Bauhausu 
v Dessau (1926) alebo Miesov Farnsworth 
Hause v Plano Illinois (1945 – 1950).35

Okrem transparentnosti sa Rice a Dutton 
zaoberajú pojmom transparentnej plochy, 
ktorý podľa nich závisí od „prítomnosti (alebo 
neprítomnosti)“ plochy ako celku, cez ktorú 
sa pozeráme. „Priehľadnosť implikuje priehľad 
cez niečo; pozorovateľ je vyzývaný zaznamenať, 
cez čo sa pozerá.“36 Rice a Dutton uvádzajú aj 
pojem „priestorová transparentnosť“ v súvis-
losti s celosklenými stavbami, ako sú Paxto-
nov Krištáľový palác v Londýne (1851), alebo 
Tautov Sklený pavilón v Kolíne nad Rýnom 
(1914), ktorému prisudzujú trojdimenzionál-
nu transparentnosť pre použitie sklených 
stropov.37 

Pre nastávajúci vývoj zasklených stien Rice 
a Dutton prognózujú eliminovanie konštrukč-
ných nosných prvkov. Pri líniovom kotvení 
sklených tabúľ do fasádnych roštových kon-
štrukcií je konštrukčný rošt prvkom, ktorý 
narúša celistvosť sklenej plochy. Bodovo kot-
vené sklené tabule znamenali na začiatku de-
väťdesiatych rokov nový potenciál z hľadiska 
architektonického výrazu pre transparentnú 
architektúru. 

Transparentnosť vo vzťahu ku konštrukcii 
a priestoru podobne ako Peter Rice a Hugh 
Dutton chápali nemeckí autori Ulrich Knaack, 
Wilfried Fűhrer a Jan Wurm v knihe Konstruk-
tiver Glasbau 2. Transparentnosť by sa podľa 
nich mala definovať „… nielen ako priehľadnosť, 
ale aj ako čo možno najšetrnejšie použitie kon-
štrukčných prvkov“.38 Transparentnosť vnímajú 
z troch polôh ako: 1. pohľad dovnútra, 2. vý-
hľad a 3. priehľad. 

Michael Wigginton vo svojej knihe Sklo 
v architektúre (Glas in Architecture, 1996) chá-
pe transparentnosť ako základnú vlastnosť 
skla, nie však absolútnu. Tak ako iné materiá-
ly aj sklo do istej miery svetlo pohlcuje. Podľa 
Wiggintona: „Transparentnosť závisí od chemic-
kého zloženia a hrúbky skla a mení sa v závislosti 
od jednotlivých vlnových dĺžok. Priehľadnosť vo 
vzťahu k sklenej tabuli je sťažovaná pôsobením 
povrchov, ktoré definujú materiál a stanovujú 

jeho hranice. Aj svetlo dopadajúce na čisté sklo 
pod uhlom 0° (čo sa v optike považuje za ‚nor-
málový’ uhol vo vzťahu k ploche) je vystavené 
istej miere odrazu od plochy, jednak na jeho 
ceste do skla ako aj na ceste späť. Kolmý alebo 
‚normálový’ dopad na sodno-vápenato-kremičité 
sklo má za výsledok štvorpercentnú stratu prie-
pustnosti na každej ploche. Tým, ako rastie uhol 
dopadu v porovnaní s normálovým uhlom, rastie 
aj úroveň odrazu na každej ploche, začína rásť 
pri 40° a dramatické stúpanie sa dosahuje nad 
70° až k takmer 100 percentám pri uhle odlesku. 
Vychádzajúc zo skutočnosti, že denné svetlo do-
padá na sklenú tabuľu pod každým uhlom, vy-
chádza matematický súbor koeficientov priepust-
nosti ako časť zdanlivo jednoduchého konceptu 
transparentnosti, ktorý je v skutočnosti skôr zlo-
žitým konceptom.“39

Sklo sa v architektúre už po stáročia využí-
va pre svoju schopnosť prepúšťať svetlo do 
interiérových priestorov. Táto jeho schopnosť 
je najdôležitejšou vlastnosťou skla z hľadiska 
jeho využitia ako stavebného materiálu. Cez 
sklo prechádza slnečné elektromagnetické 
žiarenie o vlnových dĺžkach od 315 nm do 
3 000 nm, z toho je ľudské oko schopné vní-
mať len časť žiarenia a to s vlnovými dĺžkami 
od 380 nm do 780 nm. Ultrafialové žiarenie 
(UV) od 315 nm do 380 nm a infračervené žia-
renie (IR) od 780 nm do 2 500 nm sa takmer 
úplne absorbuje, čo v skle vytvára teplo, ktoré 
sa zo skla rozptyľuje. Infračervené žiarenie 
s vlnovými dĺžkami nad 2 500 nm sklo nepre-
púšťa, čo vysvetľuje jav zahrievania za sklom. 
Viditeľné a infračervené žiarenie prechádza 
cez sklo a dopadá na predmety. Od nich sa 
odráža ako žiarenie s vyššou vlnovou dĺžkou, 
ktoré už nie je schopné prejsť sklom do von-
kajšieho prostredia.40 „Kúzlo skla v architektúre 
spočíva v skutočnosti, že svetlo môže cezeň pre-
chádzať a rovnako sa od neho odrážať. V estetic-
kej rovine predstavuje pre architekta výnimočné 
možnosti, z hľadiska technického, ak zohľadňuje-
me, že architektúra poskytuje ochranný obal, sú 
jeho kvality azda ešte významnejšie a len nedáv-
no boli v plnej miere pochopené.41

ľahké a sVetelné kOnštrukCie 
Po výstave dekonštruktivistického hnutia 
v roku 1988 pripravenej Philipom Johnso-
nom a Markom Wigleym v Múzeu moderné-
ho umenia (MOMA) v New Yorku, kde boli 
predstavené diela architektov Coop Himmelb-
lau, Petra Eisenmana, Franka Gehryho, Zahy 
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Hadid, Rema Koolhaasa, Daniela Liebeskin-
da a Bernarda Tschumiho, nasledovala o se-
dem rokov ďalšia pre architektonickú obec 
významná výstava. Bernard Tschumi dekon-
štruktivizmus nepovažoval za štýl, ani hnutie, 
preto výstavu označil za vystúpenie proti po-
stmodernizmu a jeho ornamentu. 

V roku 1995 Terence Riley kurátorsky pri-
pravil v Múzeu moderného umenia (MOMA) 
výstavu pod názvom Light Construction. Na 
výstave bolo predstavených 33 rôznorodých 
realizovaných diel a projektov, ktoré spájalo 
nové sústredenie sa na povrch alebo na obal 
architektúry. Prezentované diela nemali vzá-
jomnú súvislosť týkajúcu sa mierky ani roz-
sahu, ani spoločných tvaroslovných prvkov. 
Autori, tak ako ich diela boli názorovo rôzno-
rodí a nepredstavovali skupinu vyznávajúcu 
spoločnú teoretickú či filozofickú platformu. 
Terence Riley nechcel výstavou predstaviť 
nový štýl alebo „izmus“ a už samotný názov 
vypovedal o dvojznačnosti použitia slova light 
v názve výstavy. Spoločným menovateľom nie-
ktorých diel bolo používanie transparentných 
materiálov na fasádach, pod ktorými sa roz-
umie sklo (transparentné, ale aj translucent-
né) plasty a perforované kovy. Výstava bola 
nazvaná Light Construction, kde slovo light 
je použité v anglickom význame dvojznačne 
(light = ľahký, ale aj svetelný). V tomto kon-
texte výstavy pojem transparentnosť nado-
búda význam v súvislosti s novým prepraco-
vaním fasád, vrstvením materiálov v rámci 
skladby obvodového plášťa a použitím aj no-
vých svetelných technológií na fasádach, kto-
rými sa dosiahnu v časovom slede dňa a noci 
nové efekty transparentnosti. 

Pre časť vystavovaných diel, ako je Medzi-
národné letisko Kansai v Osake (Renzo Piano, 
1994), Medzinárodný terminál v Londýne (Ni-
cholas Grimshaw, 1994) alebo Múzeum súčas-
ného umenia v Helsinkách predstavené v štá-
diu projektu (Steven Holl, realizácia 1998) sú 

typické ľahké konštrukcie a metalické opláš-
tenie. „Použitie sofistikovaného počítačového 
modelovania je iba jedným zo znakov vplyvu 
technológií na architektonický povrch.“42 Panely 
nepravidelných tvarov, ktoré pokrývajú kriv-
kové povrchy týchto budov by nebolo možné 
uplatniť bez modelovania počítačovými prog-
ramami pre extrémnu cenu. Ľahké konštruk-
cie v súvislosti so sklom, s plexisklom a ko-
vom sú charakteristické aj pre mierkovo malé 
diela reprezentované na výstave; napríklad 
skulpturálnu Autobusovú zastávku VI v Műns-
teri (Denis Adams, 1987), Sklenú videogalériu 
v Groningene (Bernard Tschumi, 1990) alebo 
Dom ducha (Philip Johnson, 1988).

Z hľadiska nového chápania transparen-
tnosti nastoleného prezentovanými dielami 
boli na výstave predstavené diela, ktorých 
fasády neobsahovali číre sklo v duchu ranej 
moderny, ale transparentnosť sa dosahuje 
prenikaním svetla, a to či už denného, alebo 
umelého cez perforácie vo fragmentálnych 
zvislých rovinách (→ 7) Tieto perforované 
zvislé roviny, paralelne kladené za sebou pri-
pomínajú čítanie fasády vily Stein v Garches 
a definovanie fenomenálnej transparentnos-
ti Rowem a Slutzkym, ale v komprimovanej 
hrúbke fasády. Svetlo sa pre transparentnosť 
týchto stavieb stáva dôležitejšie ako použitie 
číreho skla pre prvoplánové spojenie interié-
ru s exteriérom v ranom modernizme. Trans-
parentnosť fasád predstavených domov v sú-
vislosti so svetlom nadobúda novú dimenziu. 
Táto „svetelná“ (light) transparentnosť pri-
púšťa aj iné materiály, ako sú číre sklo, plasty, 
textilné membrány, translucentné (priesvit-
né) sklo, perforované kovy alebo rôzne kom-
binácie týchto materiálov v zhustených vrst-
vách dvojitých a viacvrstvených fasád, alebo 
ako je to v návrhu dvojpodlažného interiéru 
pre firmu D. E. Shaw situovaného na posled-
ných podlažiach mrakodrapu na Manhat-
tane perforované steny s umelým farebným 

6		 herzog de Meuron: goetz gallery, Mníchov, 1991 – 
1992 – transparentnosť/translucentnosť svetelných 
konštrukcií, ktoré viac zahaľujú ako odkrývajú.  
Zdroj: https://goo.gl/Ku6eiy
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osvetlením interiéru (Steven Holl, 1992). 
„Projekty tu prezentované zriedka zobrazujú obal, 
ktorý by mohol byť označený ako nemateriálny; 
namiesto toho využívajú pozitívne vlastnosti skla 
a iných materiálov. ... tieto nové projekty často 
majú veľmi komplexné rezy obsahujúce rozličné 
materiály s prerušovanými medzipriestormi. 
Toto dáva povrchu fasády hĺbku, ktorá je niekedy 
nepatrná... “43 

Z prezentovaných diel „svetelnú“ transpa-
rentnosť v zmysle „pokožky použitej ako záves 
skôr na ukrytie, ako odhalenie konštrukcie“44 
obsahujú Cartier Foundation v Paríži (Jean 
Nouvel, 1994), Galéria Goetz (→ 6) v Mní-
chove (Herzog & de Meuron, 1992), Dom 
umenia v Bregenzi (Peter Zumthor, 1997) 
alebo Veterná veža v Yokohame (Toyo Ito, 
1986). Translucentné sklo použité na fasá-
dach Galérie Goetz v Mníchove alebo Domu 
umenia v Bregenzi (→ 7) „tvorí clonu, môže 
znemožňovať pohľad alebo odhaľovať tiene. Po-
zorovateľa tým vzďaľuje a tvorí nejednoznačné 
a mnohovýznamové chápanie a hĺbku“.45 Nie-
ktoré z predstavených diel za denného svet-
la vôbec nepôsobia ako transparentné ani 
translucentné. Dimenziu transparentnosti 
alebo translucentnosti im prepožičiava len 
umelé osvetlenie v noci, ktoré je programo-
vateľné a príležitostne premenlivé. „Nie je 

prekvapujúce, že prenikavá prítomnosť televízie, 
videa a počítačových obrazoviek v súčasnej kultú-
re alebo filme, reprezentujúcich unikátnu senzi-
bilitu svetla, pohybu a informácií si našli svoju 
cestu do architektúry.“46 Objekty architektúry 
sú schopné použitím elektronickej imaginá-
cie fasádnych obrazoviek, iluminácie fasád 
pomocou zabudovaných osvetľovacích systé-
mov vo vrstvách plášťa, alebo jednoducho za-
pnutím vnútorného osvetlenia v budove počas 
noci transformovať sa na blikajúcu obrazovku, 
premenlivé zobrazenia architektúry podľa na-
vrhnutých konceptov osvetlenia alebo tlmenú 
žiaru prenikajúcu z osvetlených interiérov.47

Výstava predostrela mnoho provokujúcich 
otázok o témach súčasnej architektúry. Obal 
budovy je nejednoznačný, odkrýva a súčas-
ne zahaľuje, forma architektúry je druhoradá 
koncentrácia autorov sa sústreďuje na po-
vrch, ktorý je transparentný, translucentný, 
opaktný, vrstvený. „Kontrast medzi klasickým 
modernistickým projektom a nedávnymi diel-
ami ilustruje rozdiel medzi dnešným prístupom 
k architektonickému povrchu a predošlými kon-
cepciami transparentných a translucentných 
plášťov.“48 Na dosiahnutie vyššej miery tran-
sparentnosti, napríklad Mies Van der Rohe na 
vile Tugendhat v Brne (1929) použil najjed-
noduchší typ zasklenia v podobe číreho skla 

na tú dobu s najväčším rozmerom v Európe. 
Interiéry prezentovaných diel na výstave sú 
oddelené od exteriéru vrstvami rôznych mate-
riálov, priechodným vzduchovým medzipries-
torom a interiérovou stenou. Dôraz, ktorý sa 
kladie na vizuálnu, konštrukčnú a tepelno-
izolačnú komplexnosť obvodového plášťa je 
potvrdením sústredenia sa architektov na vý-
sledný povrch architektúry spolu s jeho svet-
lo-technickými, tepelno-izolačnými a vizuál-
nymi parametrami. V protiklade k pozornosti 
autorov venovanej obalu architektúry sa ne-
dostatok pozornosti venuje architektonickej 
forme, čo je v kontraste s predchádzajúcim 
historizujúcim postmodernizmom a dekon-
štruktivizmom. „Faktom je, že väčšina projek-
tov môže byť opísaná frázou, nie komplikovane-
jšou ako ‚pravouhlý objem’.“49 

V katalógu k výstave Terence Riley vyjad-
ruje potrebu prehodnotiť pojem transparen-
tnosť vo vzťahu k ranému modernizmu, ale aj 
vo vzťahu k Roweho a Slutzkyho eseji Trans-
parentnosť: doslovná a fenomenálna z roku 
1963. „To, že sa všetky predchádzajúce projekty 
mohli označovať ako transparentné, podnie-
tilo znovuobjavený záujem o pojem, dlhodobo 
asociovaný s architektúrou moderného hnutia. 
Avšak napätie medzi pozorovateľom a objek-
tom zahrnuté v použití architektonickej fasády 

7		 Peter zumthor: kunsthaus bregenz, 1997. „svetelná“ 
(light) transparentnosť pripúšťa aj iné materiály 
okrem číreho skla.  
Zdroj: https://goo.gl/yjpKrq
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ako cloniacej membrány naznačuje odchýlku 
od predchádzajúcich stanovísk a potrebu pre-
hodnotenia pojmu transparentnosť vo vzťahu 
k architektúre.“50 

kOnštruOVaná 
transParentnOsŤ/
enGineered transParenCY
Konštruovaná transparentnosť/Engineered 
Transparency je pojem, ktorý sa vyskytu-
je v súvislosti s názvom konferencie, ktorá 
sa prvýkrát konala na Columbia University 
v roku 2007. Táto konferencia bola stretnu-
tím architektov, stavebných inžinierov, vý-
robcov skla a pedagógov z univerzitných pra-
covísk, ktorí chceli kolektívne vyjadriť svoju 
fascináciu sklom a dať do pozornosti tento 
revolučný a znovuobjavený materiál, ktorý 
spôsobil radikálne zmeny v architektúre 20. 
storočia. Inovácie z hľadiska sklených kon-
štrukcií, zlepšenie tepelných a optických 

vlastností, narastajúca produkcia skla a tech-
nologický pokrok v používaní ľahkých ob-
vodových plášťoch zásadne zmenili rozsah 
a mieru použitia skla v budovách. 

Od roku 2010 sa konferencia s názvom 
Engineered Transparency koná každé dva roky 
v rámci výstavy Glasstec v nemeckom Dűssel-
dorfe. Konferencia je usporiadaná pod gesci-
ou dvoch nemeckých univerzít – Univerzity 
Darmstadt a Dresden. Hlavným cieľom kon-
ferencie je rozširovať informácie, ktoré sú 
venované rôznorodým hľadiskám používania 
skla v budovách a na budovách. V súlade so 
zachovaním a ochranou prírodných zdro-
jov je problém obalových konštrukcií budov 
a ich materiálov čím ďalej, tým naliehavejším 
problémom, ktorý sa dotýka ekonomickej 
efektívnosti a znižovania spotreby energie 
budovami. Použitie skla na fasádach umožňu-
je vďaka jeho transparentnosti využívať priro-
dzené svetlo a pomocou obalovej konštrukcie 

8		 glass Pavilion, toledo, 2006 – engineered 
transparency/konštruovaná transparentnosť – autori 
sa samy dištancujú tradície Miesa a transparentnosť 
využívajú v súvislosti s priestorom, v ktorom sa 
prejaví tepelný a konštrukčný potenciál skla.  
Zdroj: https://goo.gl/8wKnCs

9		 nicholas grimshaw, arup, James carpenter: fulton 
center – transit hub, nyc, Manhattan, 2014. 
centrálny svetlík nad frekventovaným dopravným 
uzlom na Manhattane s kovovými panelmi s 
reflexným povrchom a použitím fluorescentných 
trubíc v úrovni zasklenia pre znásobenie denného 
svetla v interiéri.  
Zdroj: https://goo.gl/rq960y
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profitovať budove na pasívnej energii slnečné-
ho žiarenia. 

Na začiatku 21. storočia je pojem trans-
parentnosť asociovaný s fasádami budov, na 
ktorých, alebo súčasťou ktorých je sklo, pri-
čom tieto fasády nie sú vždy doslovne prie-
hľadné. Od obdobia raného modernizmu po 
súčasnosť sa vlastnosti navonok vizuálne čí-
reho skla zmenili. Jeho výsledné vlastnosti 
sú ovplyvňované technologickým procesom 
a zmena materiálových charakteristík nie je 
voľným okom neviditeľná, či už sa to týka pev-
nosti skla, alebo optických a tepelných vlast-
ností. Sklo je za posledné desaťročie jedným 
z viacerých komponentov v skladbe obvodo-
vých plášťov. Fasády budov v zmysle Enginee-
red Transparency sa nechápu len ako jedno-
duchý obal budovy, ale v kontexte viacerých 
hľadísk: ekonomického hľadiska, energetickej 
efektívnosti, udržateľnosti počas životného 
cyklu a ich vzťahu k životnému prostrediu. 

Nové vlastnosti skla ako prvku fasády umož-
ňujú navrhovať obvodové plášte schopné na-
pĺňať potreby budovy inteligentným reagova-
ním na podnety prichádzajúce z vonkajšieho 
prostredia (→ 10) Toto je možné intervenciou 
technológií do procesu navrhovania, kde ar-
chitektonický návrh budovy je prepísaný do 
kontextu inžinierskych systémov kontroly 
a inteligentného riadenia budovy a znamená 
prepojenie a spoluprácu architekta a inžinier-
skych profesií. Engineered Transparency zna-
mená previazanie architektúry na nové tech-
nológie, ktoré ju menia tak, že ju vzďaľujú od 
jazyka a znakov tradičných architektonických 
štruktúr. Ako píše Michael Bell: „Otázka, čo 
tá budova vyjadruje, sa zmenila v súčasnosti na 
otázku, čo tá budova dokáže.“51

Pojem Engineered Transparency sa vzťahuje 
na sofistikované fasády, ktorých súčasťou je 
sklo, pričom problémom skúmania nie je len 
sklo samotné, ale aj iné prvky ovplyvňujúce 

správanie sa obalu budovy z viacerých hľa-
dísk (parametre izolačných skiel, tesniacich 
materiálov, rámových a fasádnych prvkov až 
po parametre silikónových spojov sklených 
tabúľ pri bodovom kotvení). Okrem skúma-
nia tepelných vlastností sklených plášťov, 
tento pojem zahŕňa aj používanie skla ako 
konštrukčného materiálu (→ 8) v budovách 
a širokú škálu nových optických a vizuálnych 
vlastností (→ 9), ktoré je schopné sklo dosa-
hovať vďaka vyspelým technológiám pri jeho 
výrobe. „Sklo v súčasnosti, ako prvok vložený do 
súboru súvzťažných dejov, má nový a väčší roz-
sah schopností riadiť efektívnosť a moderovať 
riziká spôsobmi, akými stavebné systémy doposi-
aľ nedisponovali. Tento proces je výhodný z hľa-
diska predchádzania rizikám a modelovania 
reakcií, ktoré prekonajú iné kritériá, čím sa sklo 
dostáva do unikátnej pozície, kde ťaží z nespočet-
ných spôsobov súčasných počítačových a mate-
riálových technológií. To znamená, že sklo nie je 

10		Werner sobek: R128, Štuttgart, "ttriple-zero" 
koncept vyvinutý Wernerom sobekom a uplatnený 
na jeho vlastnom dome v Štuttgarte znamená nulovú 
spotrebu energie budovou, nulovú produkciu emisií 
počas prevádzky domu a nulový odpad pri recyklácii 
budovy po skončení jej životnosti.  
Zdroj: https://goo.gl/ss62md

11		Murphy/Jahn architectural group: hotel 
kempinski – letisko Mníchov, 1993. Po prvýkrát 
aplikovaná maximálne transparentná zavesená 
stena na predpätej sieti z oceľových lán s bodovým 
kotvením sklených tabúľ v škáre v uzlových bodoch 
lanovej siete.  
foto: eva Vojteková
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skúmané izolovane, ale ako súčasť širokého zos-
kupenia jednotlivých a rozsiahlych výpočtových 
systémov.“ 52

záVer
Celým 20. storočím sa spolu s používaním 
skla tiahne pojem transparentnosť. Moder-
nizmus a v roku 1932 na výstave v Múzeu 
moderného umenia (MOMA) v New Yorku 
predstavený Medzinárodný štýl otvorili cestu 
k masívnemu používaniu skla v architektúre. 
Technologicky však ani sklo, ani vedomosti 
o energetickej efektívnosti budov so sklený-
mi plášťami nedosahovali v tom čase požado-
vanú úroveň v súvislosti s aplikovaním skla 
v obalových konštrukciách. 

V modernej architektúre pojem transparen-
tnosť nepredstavuje len priehľadnosť materiá-
lu, ale aj narábanie s pôdorysom, alebo „plans 
libre“ a jeho odrazom a poskytnutím viac-
významového vizuálneho čítania v priestore. 
Na sklonku modernizmu pojem transparen-
tnosť fenomenálna a doslovná je vlastne sto-
tožnená akoby dvoma druhmi modernizmu 
na americkom kontinente. Architekti stotož-
ňujúci sa s fenomenálnou transparentnosťou 
svojím hľadaním osovosti, čelným pohľadom, 
hľadaním všade prítomnej viacvýznamo-
vosti a mnohoznačnosti akoby pripravovali 
pôdu pre nástup postmodernizmu. Kritika 
postmodernizmu, nástup dekonštruktiviz-
mu v 80. rokoch 20. storočia a v ich pozadí 

prebiehajúca inovácia technologických vlast-
ností skla podnietila v architektonickej praxi 
vznik mnohých diel, ktorých autori sa priči-
nili o nové chápanie pojmu transparentnosť 
v architektúre. Pojem „transparentnosť“ na 
začiatku 21. storočia je širokým pojmom vzťa-
hujúcim sa aj k inteligentným fasádam budov 
s použitím skla. 

12		gOP, Madrid (bruce fairbanks), schleich bergermann 
partner: terminál – letisko Malaga, 2010. Detail 
bodového kotvenia na 900 m dlhej transparentnej 
zavesenej fasáde s premenlivou výškou 12 a 24 m. 
foto: eva Vojteková
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