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Úvodem

Nam etsi ambulavero in medio umbræ mortis,

non timebo mala, quoniam tu mecum es. 

(Ž 23:4)

Naše země vzkvétá. Lid, či přinejmenším jeho značná část, žije v 

míru  a  přiměřeném  blahobytu.  Výstavba  dosahuje  rozměrů  v 

historii lidstva nevídaných. Za poslední dvě století jsme se naučili 

dotvářet  a  měnit  své  přirozené  prostředí  v  měřítcích  dosud 

nezaznamenaných. Města se rozrostla a pokrývají stále větší a větší 

území naší planety i našeho státu. Některá z měst dokonce, ačkoli 

si  svůj  právní  status  nadále  drží,  pozbyla  takřka  dokonale 

městského  charakteru  a  stala  se  takzvaným  „urban  sprawl  ‟ – 

nekonečnou, neohraničenou záplavou domů, domků a domečků, 

parků, zahrad a zahrádek, dálnic, silnic, cest a cestiček, po nichž 

jezdíme svými auty do práce, školy, hypermarketu či zase zpátky 

domů. A právě proto, že jsme v širokém slova smyslu architekturou 

obklopeni takřka na každém kroku, považuji za důležité zajímat se 

o to, jak vlastně architektura vzniká.

Ať  už  chápeme  architekturu  jako  snahu  funkčně  a  trvale 

uspořádat  naše  každodenní  záležitosti,  jako  symbolickou 

reprezentaci  mocenských  vztahů  či  našeho  místa  ve  světě,  jako 

kulisu  veřejného  života,  jako  existenciální  oporu,  nebo  jiným 

způsobem, věřím, že je důležité a opodstatněné zabývat se nejen 

hmotnými výsledky práce architekta a texty s nimi souvisejícími, 

ale  i  procesem,  v  němž  se  finální  návrh  a  potenciální  realizace 

vytváří,  vyjasňuje  a vyjednává. K alespoň částečnému pochopení 

tohoto procesu a otevření některých otázek s ním úzce souvisejících 

je zásadní porozumění dynamice vztahů mezi klienty a architekty.

Proto  se  budu  zabývat  nikoli,  jak  je  dnes  zvykem, 

architekturou,  ale  architekty.  Konkrétně  pak  tím,  jak  se  tito 

projevují  ve  spolupráci  s  klienty  a  v  setkání  s  jejich  cíli, 

-1-



představami a očekáváními. Stručně řečeno, zajímá mne dynamika 

vztahů architekt–klient. Každý člověk je jedinečný. U architektů je 

důraz na idividualitu a originalitu obzvláště nápadný, přesto mají 

naši současní architekti jistě mnoho společného.

Architekt  a  stavebník  a  s  nimi  jejich  stavby  jsou  historicky, 

geograficky a sociálně situováni. Proto se hodlám zabývat vztahem 

stavebníka a architekta  teď a  tady. K historické perspektivě chci 

pak přihlížet jen implicitně, jen do té míry, pokud pomáhá osvětlit 

současný stav. Toto vymezení není pouze omezením, ale zakládá, 

věřím,  i  potenciální  užitečnost  mého  výzkumu  mimo  oblast 

společenských věd. Takto postavený výzkum, usilující upozornit na 

některé obecnější otázky a otevřít je jako problém, by totiž mohl 

později  posloužit  jako  materiál  k  reflexi  odborné  architektonické 

veřejnosti.
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Osobní úvod

Než přistoupím ke konkrétní látce sociální situace, jíž jsem se 

ve svém výzkumu zabýval, považuji za vhodné „objasnit svůj osobní 

přístup,  neboť‟

V anglosaském světě je zcela obvyklou součástí i akademických 

monografíí z různých oblastí humanitních věd osobně laděný úvod, 

který  objasňuje  autorovu motivaci  a  nebo  jeho  lidské  a  názorové 

zázemí. V Čechách to dosud není zvykem. Naopak, pokládá se to za 

cosi „neseriózního , „neakademického . O to více se však osobní a‟ ‟  

názorové pozadí  autorů projevuje uvnitř  jejich textů,  kde ovlivňuje 

výběr  látky,  postup argumentace  i  soudy  – aniž  to  čtenář  (není-li  

nějak  „zasvěcen  v  mimotextové  realitě)  má  šanci  postřehnout.‟  

(Putna 2011, str. 14)

Nepředpokládám, že by čtenář tohoto textu mohl být jakkoliv 

zasvěcen v mimotextové realitě mého dosavadního života, pročež se 

alespoň v několika bodech pokusím nastínit své zázemí, v naději, že 

tato  pasáž  usnadní  interpretaci  celého  textu  a  umožní  snáze 

odhalit některé chyby, kterých se mohu dopustit v místech, kam 

má, ač co možná upřímná, sebereflexe nedosahuje.

Pocházím  z  Českých  Budějovic  z  rodiny  účetní  a  vyššího 

bankovního  úředníka.  Považuji  se  za  příslušníka  střední  třídy, 

mám silnou měšťanskou a studentskou identitu. Od dětství jsem 

byl veden ke vztahu k umění, především výtvarnému, navštěvoval 

jsem v tomto zaměření po mnoho let  základní uměleckou školu, 

rozhodně se však necítím ani jako umělec, ani jako odborník na 

tuto problematiku, spíše jako poučený laik.

Díky svému dlouhodobému zájmu o visuální realitu a obrazové 

myšlení a díky setkání s mnohými inspirativními osobnostmi, ať už 

architekty,  studenty  architektury,  či  různými  teoretiky 

architekturou  a  urbanismem  se  zabývajícími,  jsem  si  postupně 
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našel cestu k zájmu o architekturu. Tento zájem se vyprofiloval na 

Fakultě  humanitních  studií  a  je  vlastně  hlavním  subjektivním 

důvodem  volby  tématu  této  práce.  Druhým  je  mé  uvažování  o 

možnostech a způsobech lidské komunikace,  jemuž se na jakési 

předvědecké úrovni věnuji od dob puberty, k čemuž mne prvotně 

vedl můj tehdy konfliktní vztah s rodiči a snad i značná osamělost v 

období  dospívání.  Tyto  úvahy  se  pak  v  průběhu  mého  studia 

převrátily v zájem o všelijaké mediální reality, symbolické systémy, 

literaturu a podobně. Ze svého původu považuji za nezbytné zmínit 

snad  již  jen  jeden  semestr  studia  Matematicko–fyzikální  fakulty 

Univerzity  Karlovy,  který  byl  vrcholem  a  zároveň  ztroskotáním 

mých,  tehdy  nereflektovaných,  snah  o  positivistický  způsob 

poznání. Z tohoto kořene vyrůstá má jistá nevraživost k požadavku 

objektivity a přísné empirii. S touto nevraživostí bojuji, jsem ovšem 

přesvědčen, že se v této práci nějak projeví, přinejmenším tím, že 

jsem  nejdříve  zvolil  kvalitativní  metodologii  a  hermeneutický 

způsob  interpretace  a  až  následně  hledal  téma  z  oboru  svého 

zájmu, s plným vědomím toho, že z hlediska Vědy by snad bylo 

správnější tato rozhodnutí provádět v opačném pořadí.

Co se týče mého vztahu k informantům a ostatním osobám v 

zorném  poli  této  studie,  před  začátkem  výzkumu  jsem  osobně 

neznal nikoho. Pana architekta Šépku jsem znal z televize a měl 

jsem jistý, ne však zevrubný, přehled o jeho tvorbě. K panu Šépkovi 

jsem se dostal vlastně dílem šťastné náhody na osobní doporučení 

své tety, neboť se ukázalo, že jsme s panem architektem vzdáleně 

příbuzni.  Nedomnívám  se,  že  tento  fakt  by  měl  na  mou  studii 

výraznější vliv.

Závěrem tohoto  subjektivního  exkursu  by  snad  bylo  vhodné 

zmínit  i  některé  mé názory,  které  se  mohou do  mého výzkumu 

promítat.  Jak  jsem  již  naznačil,  přemýšlením  o  architektuře  se 

aktivně zabývám poslední tři roky, za tuto dobu jsem nabyl jistých 

předporozumění, s nimiž jsem do výzkumu vstupoval. Navíc jsem 

názorově  poměrně  konzervativní,  v  jistém  ohledu  vykazuji  až 

restaurační tendence. U bydlení, města a architektury mám tedy 
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tendenci  oceňovat  spíše  stabilitu,  historickou  kontinuitu, 

přístupnost  stavby  přestavbám  umožňující  usazování  časových 

vrstev,  to  jest  do  staveb  vtělenou  přítomnost  minulosti.  Ve 

výzkumu  se  toto  projevilo  přinejmenším  třemi  na  první  pohled 

nepatřičnými  způsoby.  Opakujícím  se  dotazem  „Má  to  sklep? ,‟  

obecnými  dotazy  po  chápání  zdobnosti  v  architektuře  a 

tematizováním  možnosti  stavbu  do  budoucna  upravit.  Oproti 

očekávání,  mi  ale  právě  poslední  z  nepatřičných  dotazů,  věřím, 

pomohl lépe pochopit Šépkovu teorii architektury, což ve výsledku 

pro tuto práci považuji za přínos.
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Teorie a metodologie

Teoretické zakotvení

Ve středu mého zájmu stojí proměnlivá struktura vztahů mezi 

architektem a stavebníkem. Přesto je nezbytné přihlížet ke stavbě 

samé, neboť právě k té je tento vztah zacílen a především tou je 

většinou  formován  a  udžován.  Při  pohledu  na  stavbu  samu 

vycházím  z  Christiana  Norberga-Schulze,  především  pak  z  jeho 

důrazu  na  pojem  konkretizace.  Dům,  jakožto  věc,  shromažďuje 

svět. Toto shromažďování se děje na rovině významu a vyjadřuje 

vztah člověka ke svému okolí.  Konkretizaci  můžeme chápat  jako 

konkrétní  formulaci  pochopení  mého  místa  ve  světě.  (Norberg-

Schulz 2010) Pokusím se tento pojem napnout ještě dále: středem 

mého zájmu je  proces  (Elias 2006) konkretizace. Ten bych chápal 

právě jako průběh tohoto formulování sebepochopení. Konkretizace 

chápaná  jako  proces  není  již  problémem  čistě  teoretickým,  či 

filozofickým,  ale  stává  se  problémem  sociálním,  neboť  stojí  na 

průsečíku snah a zájmů různých jednotlivců a skupin.

Jedním  z  jejich  nejzákladnějších  hybatelů  společenských 

procesů je snaha získat uznání ve všech jeho podobách (Goffman 

1956).  Uznání  zakládá  vážnost,  legitimitu,  může  mít  funkci 

symbolického kapitálu (Bourdieu 1998), určuje způsob, kterým se 

setkáváme s druhými lidmi i s uměleckým dílem (Brandi 2000). O 

pojem uznání se tedy budu při interpretaci materiálu opírat.

Co  se  týče  literatury,  která  by  se  přímo  týkala  samotného 

vztahu architekta a klienta, není zdrojů příliš mnoho. Do značné 

míry  vycházím  z  knihy  Foutainheadache  Andyho  Pressmana 

(1995).  Tato kniha je psána z pozice architekta, který případ po 

případu  reflektuje  své  osobní  zkušenosti  spolupráce  s  klienty, 

přičemž  způsob,  kterým  autor  pojednává  jednotilvé  případy 

nenabízí  možnost  detailnějšího  srovnání.  Ač  je  tedy  tato  práce 

nejrozsáhlejší i nejdůkladnější z těch, jež se mi podařilo přímo k 
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tématu  získat,  chápu  ji  spíše  jako  cennou  studnici  inspirace  a 

zkušeností, než jako závazné teoretické východisko.

Další dvě studie, psané opět architekty, pocházejí rovněž z USA. 

Prvá (Shawcroft  1960)  je  teoretickou  úvahou akcentující  potřebu 

tříbit  vkus  neodborné  veřejnosti.  Toto  expertně-vzdělávací 

stanovisko možná sice vypovídá o své době, nedomnívám se však, 

že  jej  budu  moci  ve  své  práci  šíře  využít.  Druhá  studie  pak  je 

podnětnou sondou obracející se zpět na přelom století, kde zkoumá 

příběh  konkrétní  rodiny  úspěšného  podnikatele  a  stavby  jejího 

domu. Autor sleduje problém konfliktních požadavků přicházejících 

k architektovi od obou manželů, a přestože závěry mohou působit 

na první pohled poněkud banálně, pod povrchem zde nacházíme 

motiv  disfunkčního  rodiného  vztahu,  který  formuje  výslednou 

podobu domu, jímž je posléze dále podkopáván (Wodehouse 1976).

Problematiku  překladu  mezi  klientovým  primárně  verbálním 

vyjadřováním  a  architektovými  výstupy,  které  jsou  většinou 

vizuální,  otevírá článek Dany Cuff  a Elizabeth Robertson (1983). 

Ačkoli  autorky zkoumají  pouze jeden aspekt rozmanité  a mnoha 

tlaky formované komunikace, považuji toto původně školní cvičení 

za cenný přínos k našemu pochopení vztahu architekta a klienta. 

Experiment  probíhal  následovně:  studenti  architektury  měli 

nakreslit  dům a místnost podrobně popsané v knihách Charlese 

Dickense,  studenti  literatury  měli  následně  za  úkol  několik 

nejlepších kreseb „přeložit“ zpět do angličtiny. Autorky dochází k 

závěru, že „úspěšněji  probíhala komunikace tam, kde si kreslící‟  

zvolili  vhodný  centrální  motiv,  jehož  prostřednictvím  se  snažili 

vystihnout celkovou atmosféru, než tam, kde se pouze úzkostlivě 

drželi seznamu zmíněných znaků líčeného výjevu. Problémem při 

aplikaci v mém výzkumu se může stát spíše reduktivní hodnocení 

komunikace jako úspěšné či neúspěšné, naopak právě zacílenost 

na jasný centrální motiv může komunikaci dát hned od začátku 

zřetelnější obrysy.

Ze zámořských zdrojů považuji dále ze použitelnou knihu With 

People in Mind (Kaplan et al. 1998). Tato psychologická studie, jež 
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se vydává za praktickou příručku pro zahradní architekty, věnuje 

celou  poslední  třetinu  knihy  komunikaci  mezi  architekty  a 

veřejností. Metoda malých změn zde obsažená je sice z časových 

důvodů použitelná spíše pro větší projekty, přesto nepochybně stojí 

za zmínku.

Z české literatury přihlížím především ke článku Jiřího Musila 

Proměny role architekta ve společnosti (2005). Tato práce se zabývá 

situací v našem prostředí a je téměř současná, pročež má potenciál 

můj výzkum, do jisté míry místně i historicky ukotvovat.

Výzkumný problém

Mým  výzkumným  problémem  je  komunikace  současného 

českého architekta s jeho klienty. Konkrétně mne zajímá: jak tato 

komunikace probíhá, čím je určována a formována, kdo o stavbě 

rozhoduje, jak se rozhoduje, komu naslouchá a proč?

V  návaznosti  na  předchozí  otázky  pak:  Jak  se  na  základě 

spolupráce utváří osobní vztah architekta a klientů, potažmo jaký 

přikládají  jednotlivé  strany  tomuto  vztahu  smysl  a  význam 

(Pressman 1995)?

U dalších otázek si nekladu za cíl odpověď, jsou však kdesi v 

pozadí  mé  práce  neustále  přítomny,  jako  úhel  pohledu  i  jako 

podnět k diskusi: Daří se architektům přispívat „k šíření dobrého 

jména architektury  a architektů (‟ Profesní  a  etický rád ČKA §2)? 

Jaké je postavení a jaký je „image  architekta, respektive odborníka‟  

obecně, ve společnosti? 

Výzkumná strategie

Téma  vztahu  architekta  a  klientů  je  nedostatečně 

prostudováno. Jsem přesvědčen, že současná literatura nedovoluje 

sestavení  dostatečného  množství  nosných  hypotéz  pro  užití 

kvantitativní výzkumné strategie. Proto volím kvalitativní metodu a 

celý  projekt  koncipuji  jako  sondu  do  oblasti  víceméně 

-8-



neprozkoumané. Pro celkovou složitost a proměnlivost zkoumané 

oblasti, množství rozmanitých vlivů a tlaků, které do vztahu mezi 

architektem a klientem vstupují, jak jsem se snažil nastínit výše, 

volím model případové studie, jakožto efektivního nástroje k získání 

základní  orientace  v  problému i  k  otevření  některých důležitých 

otázek (Hendl 2008, Burawoy 1998).

Techniky sběru dat

Vycházím  ze  série  polostrukturovaných  rozhovorů  s 

architektem a jeho klienty doplněné analýzou vizuálního materiálu, 

zejména technické dokumentace, fotografií a skic (Flick 2009).

O  mých  výzkumných  aktivitách  byli  informování  architekt  i 

klienti. Toto považuji za nezbytné například pro získání některých 

rozhovorů,  jejich  nahrávání,  či  získání  vizuálního  matreriálu  od 

klientů, například črt či fotografií. Dále k anlýze využívám interní 

materiály kanceláře, jako skicy, výkresy a vizualizace, které mi dal 

architekt k disposici.

Výběr vzorku

Výběr vzorku jsem provedl účelově s ohledem na skutečnost. 

Prostřednictvím  neformálních  kontaktů  jsem  našel  příznivě  mi 

nakloněného architekta,  akademického architekta  Jana  Šépku s 

nímž jsme po několika hodinách rozhovorů o obecnějších tématech 

vybrali  dva z jeho současných projektů, Dům s klenbami rodiny 

Kovářovy a Dům v sadu slečny Břízové, které jsem dále zkoumal. 

Ve snaze o přehlednost  jsem zvolil  kancelář  spíše menší –  jeden 

zaměstnanec a několik externích spolupracovníků. Zaměřil jsem se 

na kancelář zabývající se v současné době přednostně navrhováním 

rodinných domů, a to z důvodů časových i složitosti případu – u 

rodinných domů lze předpokládat kratší dobu návrhu i výstavby, 

menší vliv politických tlaků, korupce a zákulisních dohod, stejně 

jako otevřenější projevy osobní nevraživosti i náklonnosti.
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Samotný  výzkum  probíhal  několik  měsíců.  Jistě  by  bylo 

nanejvýš zajímavé zkoumat samotný proces výstavby domu a život 

lidí v něm, to by ovšem bylo daleko nad a mimo rámec této studie.

Analytické postupy

Povaha  případové  studie  vyžaduje  průběžnou  (Hendl 2008) 

otevřenější  interpretativní  analýzu  (Flick).  Volím  Giddensovu 

metodu dvojí hermeneutky („double hermeneutics‟).

Jako základ celé teorie dvojí hermeneutiky slouží Giddensovi tři 

vlivné  přístupy  interpretativní  sociologie:  existenciální 

fenomenologie  Alfreda  Schütze,  etnometodologie  a  post-

Wittgensteinovská  filosofie  Winchova.  Giddens  ve  výše 

jmenovaných identifikuje následující body shody:

– Verstehen je společné vší sociální interakci, není tedy výsadou 

sociálního vědce.

– Ten tedy ve snaze o porozumění společenskému chování čerpá 

z kvalitativně stejných zdrojů jako laici.

– Tyto rutinně využívané zásoby vědění závisí valnou měrou na 

vědění,  které  je  většnou  považováno  za  samozřejmé  (taken  for 

granted), a které je zároveň pragmaticky orientováno, tedy obtížně 

vyjádřitelné v jazyce.

– Pojmy  (concepts)  užívané  společenským  vědcem  závisí  na 

předchozím porozumění  těm představám (concepts),  které  užívají 

laici pro udržování smysluplného sociálního světa.

Na  tyto  předpoklady  následně  Giddens  roubuje  základní 

poznatky  moderní  hermeneutiky  a  kritické  teorie.  Následující 

tvrzení považuji za klíčové: „Každé rozumění je situováno v historii 

a  v  nějakém  vztažném  rámci  (frame  of  reference).  (str.  56)‟  

Hermeneutika  je  pak  prostředkem,  kterak  popisy  generované  v 

jednom vztažnéhm rámci překládat do jiného. Giddens explicitně 

tvrdí a podkládá argumentací,  že takovýto překlad je,  nikdy sice 

absolutně, ale do jisté míry, možný.

Podle Giddense je
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společenský  život  ...  vytvářen  lidmi,  kteří  v  něm  jednají  (its 

component  actors),  ...  ve  smyslu  jejich  aktivního  ustanovování  a 

znovuvytváření  významových  rámců  (frames  of  meaning),  jejichž 

prostřednictvím  si  utřiďují  svou  zkušenost.  Pojmová  schémata 

společenských  věd  se  proto  projevují  dvojí  hermeneutikou,  jež  se 

vztahuje  jak  k  proniknutí  do  významových  rámců  zapojených  do 

produkce společenského života jednajícími laiky a k uchopení těchto 

rámců,  tak  k  jejich  znovuvytváření  uvnitř  nových  významových 

rámců, které souvisí s odbornými pojmovými schématy. (str. 79)

Tato  mediace,  toto  zprostředkovávání  mezi  paradigmaty, 

historickými periodami či kulturami je tedy hermeneutický problém 

a  jako  takový  vyžaduje  „respekt  k  autenticitě  mediovaných 

významových rámců.  To  ovšem neznamená automatické  uznaní‟  

pravdivosti  tvrzení  v  daném  významovém  rámci  formalovaných, 

jako  spíše  to,  že  obsahy  a  projevy  výše  zmíněných,  často 

„samozřejmých ,  společných  „zásob  vědění  bereme  nějakým‟ ‟  

způsobem vážně. K posouzení pravdivosti jednotlivých názorů pak 

slouží  Giddensovi  common  sense, jelikož  však  cílem  mé  práce 

takové posouzení není, považuji za nadbytečné do této části teorie 

podrobněji zabředat. (Giddens 1976)

Tento  přístup,  věřím,  obsahuje  jak  komplexní  a  zřetelné 

epistemologické  ukotvení,  tak  pozici  výzkumníka  citlivou  ke 

specifikám jednotlivého případu.
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Hodnocení kvality výzkumu

Pro  zajištění  důvěryhodnosti  a  hodnověrnosti  výzkumu 

vycházím z různých zdrojů dat, především z rozhovorů, písemných 

a  obrazových  pramenů,  které  archivuji  (Hendl  2008, Yin  2009). 

Dále jsem  některé klíčové pojmy konzultoval s odborníky (Hendl) a 

klíčovým informátorem (Yin), v tomto případě architektem, s cílem 

získat jistou kontrolu nad adekvátností jazyka a pojmů (Giddens). 

Po celou dobu výzkumu jsem vedl záznamy o jeho průběhu (Yin) a 

užíval  Chenailovy metodologické  olovnice  (1997).  Ve  zkratce  se 

jedná o neustálou konfrontaci skutečného průběhu výzkumu s jeho 

cíli. Konkrétně:

Oblast  zvědavosti:  Komunikace  architekta  se  stavebníky 

rodinného domu.

Výzkumná otázka: Jak probíhá vyjednávání výsledného domu.

Shromažďovaná data: Záznamy rozhovorů a dostupný visuální 

materiál.

Analýza dat: Dvojí hermeneutika (jak jsem ji nastínil výše).

Etické otázky

Ve svém výzkumu jsem vycházel z etických směrnic Association 

of  Social  Anthropologists  of  the UK and the  Commonwealth.  Za 

důležitý  zde  považuji  především  důraz  na  důvěru  mezi 

výzkumníkem  a  účastníky  výzkumu,  informovaný  souhlas  a 

všeobecnou  snahu  nepoškodit  nikoho  ze  zúčastněných.  S  tím 

souvisí  problém  anonymity  výzkumu  – data  jsem  částečně 

anonymizoval po dohodě s archtektem a klienty. Architekt v mém 

výzkumu vystupuje pod svým jménem, všechna ostatní jména jsou 

změněna.

Citovaný dokument dále pojednává celou řadu otázek, které se 

netýkají  přímo  účastníků  výzkumu;  většina  z  nich,  dle  mého 

soudu, však znovu zaznívá zde: „Antropologové nesou odpovědnost 

za dobrou pověst oboru i ostatních antropologů.‟
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Architekt

Stručná biografie

Abychom mohli dobře pochopit vztah architekta Jana Šépky a 

jeho klientů, považuji za nezbytné zasadit obraz situace, kterou se 

chystám v druhé části této práce načtnout, alespoň do stručného 

rámu životní  praxe a teorie.  Následuje  několik  životopisných dat 

zaměřujících  se  na  architektonickou  kariéru  pana  Šépky, 

doplněných o jeho vlastní komentáře k těmto obdobím.

Ing.  akad.  arch.  Jan  Šépka  se  narodil  roku  1969.  K 

architektuře se dostal skrze malbu a dlouho vůbec nebylo jisté, zda 

se stane architektem, či malířem. Šépkova tvorba architektonická 

se dodnes silně odvíjí od jeho tvorby malířské a vice versa, jak se 

pokusím  ukázat  později.  On  sám  svou  cestu  k  architektuře 

vysvětluje takto:

Už odmala mě hrozně lákalo malování a musím říct, že jsem se 

dlouhou dobu rozhodoval, jestli budu malovat, nebo jestli budu dělat 

architekturu.  ...  Ale  šel  jsem  studovat  architekturu,  pak  jsem 

studoval  akademii  výtvarných  umění,  taky  architekturu,  ale  tam 

jsem šel především proto, že jsem si myslel, že tam půjdu tak na 

první semestr nebo na rok a potom přestoupím na malbu. Nicméně 

mě architektura zrovna v tu dobu začala ...  daleko víc zajímat.  A 

bylo to možná tím, že vlastně v tom malování stojíte před plátnem, 

nebo před volným papírem a najednou nevíte  proč to  máte  dělat.  

Tam  není,  nebo  nebylo  tam  najednou  takový  nutkání  jako  u  tý 

architektury, kdy tam máte nějaký problém, kterej je potřeba vyřešit.  

Tam  není  ten  volný  list  papíru,  tam  prostě  je  zadaná  konkrétní  

úvaha, co s takovým prostorem. ... Já jsem cítil u toho malování a u  

kreslení, že najednou nevím, co bych tím řekl.

Jan  Šépka  tedy  roku  1995  absolvoval  Fakultu  architektury 

-13-



ČVUT, v roce 1997 pak Školu architektury AVU. Koncem studijních 

let dosáhl spolu se spolužáky několika úspěchů, které dále určily 

směr jeho kariéry. Společně s kolegou Hájkem se zůčastnil v roce 

1995 soutěže na Horní náměstí v Olomouci.

Odevzdali  jsme  tu  soutěž  a  nějak  už  v  průběhu jsme došli  k 

závěru, že spolu už dál nechceme pracovat, protože jsme se úplně 

neshodli na všech věcech ... ale prostě jsme tu soutěž vyhráli. Takže 

díky tomu jsme na tom pracovali, protože prostě tam byla taková ta 

velká vidina té realizace toho náměstí a vlastně ty osobní rozepře a 

tak dál šly stranou.

S  kolegy  dále  vyhráli  v  roce  1997  soutěž  na  rekonstrukci 

Jiřského  náměstí  na  Pražském  hradě  a  v  roce  1998  soutěž  na 

stavbu  Arcidiecézního  muzea  v  Olomouci.  Především díky  těmto 

třem zakázkám zakládá s Hracečným a Hájkem z původních „asi 

šesti  kolegů kancelář HŠH.‟

...úplně  jsme  si  neseděli  a  nesedíme  možná  do  dneška,  ale  

vlastně je důležité říct, že nám to na začátku pomohlo, ten rozjezd té 

kanceláře v tom, že jsme všichni byli nezkušení,  všichni jsme byli 

spolužáci,  všichni  jsme  vlastně  nic  neuměli,  ale  měli  jsme  velkou 

chuť dělat na těch věcech a takovým tím společným úsilím a tím, že 

vlastně najednou jsme se museli naučit plavat. ... Nám to pomáhalo,  

protože jsme prostě na to byli tři a nebyl člověk na to sám.

Na těchto zakázkách získali s kolegy zkušenosti a, z hlediska 

této práce především, jisté renomé. Díky tomu také dostali dvě pro 

nás zajímavé zakázky, villu Hermína a „villu v Berouně , kde začíná‟  

geneze Šépkova specifického přístupu ke klientovi, o níž bude řeč 

později. Kancelář HŠH architekti se fakticky „roztřetila  v roce 2009‟  

po  dokončení  rekonstrukce  Arcidiecézního  muzea  v  Olomouci, 

částečně pod vlivem ekonomické krize, především se však vyčerpaly 

důvody ke spolupráci a tedy i k jejímu dalšímu pokračování. Od 
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této doby vede architekt Šépka svou jednočlennou kancelář Šépka 

architekti. Za svou kariéru zatím získal několik desítek ocenění a 

účastnil se asi desítky výstav.

Pokus o rekonstrukci Šépkova smýšlení o architektuře

Dříve, než přikročím ke snaze osvětlit Šépkovu stranu vztahu 

architekta s klienty, první článek celé skládanky, považuji za nutné 

se alespoň v několika důležitých pojmech pokusit shrnout celkový 

způsob Šépkova smýšlení o architektuře, a to ze tří důvodů. První, 

obecný  důvod  je  prostý;  takový  výklad  obecného  názoru  na 

problematiku  architektury  poskytne  interpretační  zázemí  pro 

pochopení mnohem užšího problému, místa vztahu s klientem, v 

celku Šépkova myšlení.  Druhý důvod bezprostředně navazuje:  je 

dobrým  zvykem  nejprve  vyjasnit  základní  pojmy.  Ve  snaze  o 

alespoň částečnou pojmovou adekvátnost (Giddens 1976) čerpám 

některé, pro můj případ klíčové pojmy, právě z obecněji laděných 

pasáží  svých  rozhovorů  s  architektem  Šépkou.  Ačkoli  těžištěm 

Šépkovy práce není teorie, nýbrž praxe, čerpá z rozsáhlé teoretické 

základny, jak se ukázalo při našich setkáních. A přestože se jak 

tato praxe, tak tato teorie odehrává v rámci jiné odbornosti, než na 

kterou  aspiruje  má  studie,  nemůžeme  se  rozumně  spoléhat  na 

platnost obecných významů jazyka a sensu communi, obzvláště ne 

v  uvažování  tak  „měkkém  a  neexaktním  jako  je  tázání  se  po‟  

podstatě  architektury.  Netvrdím  nutně,  že  tyto  pojmy,  jako 

například  „koncept ,  dávají  smysl  pouze  v  Šépkově  teorii‟  

architektury, rozhodně v ní však dostávají velmi svébytný, často až 

nečekaný význam. Právě tato očekávání  a posuny ve významech 

slov hrají jistou, ač možná ne zcela zásadní, roli v průběhu tohoto 

výzkumu a  především v  komunikaci  pana Šépky  s  jeho  klienty. 

Třetím důvodem pak je specifičnost Šépkova přístupu, ve kterém 

jsou vztah s klientem a obecnější uvažování v konkrétní realizaci 

velmi úzce provázány.
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Sluší  se  začít  vymezením pojmu  architektura. Tento pojem u 

Šépky  zdaleka  neznamená  veškerou  architektonickou  produkci, 

právě  naopak,  nachází  se,  respektive  je  nacházen  v  naprostém 

minimu staveb. Architektura je běžně chápána jako v zásadě vše, 

co se staví, přičemž můžeme dále rozlišovat na architekturu dobrou 

a nepovedenou, architekturu vysokou a pokleslou, měšťanskou a 

lidovou a  podobně.  Toto  inkluzivní  chápání  architektury  má své 

zastoupení  i  v  tradicích  odborného  architektského  diskursu 

například v Miesově vymezení „Architektura vzniká tam, kde pečlivě 

položíte  cihlu  na  cihlu.  (van  der  Rohe)  Troufám  si  trvdit,  že‟  

skutečně zřídkakdy se setkáváme s vyloučením naprosté, až drtivé 

většiny stavební produkce z architektury, což je ovšem přesně to, s 

čím se setkáváme u architekta Šépky. Jan Šépka se hlásí k odkazu 

Louise  Kahna,  který  „říkal,  že  ne  všechny  stavby  jsou 

architekturou.  Slovy Jeana Nouvela vymezuje Šépka architekturu‟  

takto „Architektura podle mě je to, ... když v tý určitý stavbě dojde 

k nějakému překročení určité hranice.  K tomuto překročení sice‟  

může dojít v takřka jakémkoliv ohledu, v tomto smyslu je Šépkovo 

pojetí architektury velmi „demokratické,  neboť nečiní rozdíly mezi‟  

hranicemi, které byly překročeny. 

...když  člověk  sleduje  ten  architektonický  vývoj  a  zná  řadu 

staveb,  tak  mě  zajímají  ty  věci,  které  doopravdy  jsem  ...  nikde 

neviděl  ...  nemusí  jít  nutně  jenom o  formu,  může  jít  i  o  práci  se  

světlěm, o konstrukci, o ekologické uvažování, sociální aspekty – co 

si vlastně vymyslíte, všechno si dokážu představit a všechno může 

být velmi zajímavé...

I  přes  tuto  jistou  otevřenost  zůstává  architektura  něčím  ne 

nutně luxusním, ale extrémě exkluzivním:

Já vlastně tu architekturu vnímám v úplně minimálním množství  

staveb. Úplně v minimálním, a to teda nemluvím ani o České scéně, 

to  mluvím  obecně  o  celkové  architektonické  produkci.  Já  se 
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domnívám, že prostě, pokud se budeme bavit u staveb o tom, že tam 

je architektura, tak to bude, tak to nebude určitě ani jedno procento.

S tím souvisejícím pozoruhodným znakem architektury je, že je 

ve  své  podstatě  historická.  Ve  výše  citovaném  úryvku  hovoří 

architekt  o  sledování  historického  vývoje,  o  něčem  dosud 

nevídaném.  Architektura  je  pevně  ukotvená  v  čase,  přítomnost 

architektury ve stavbě je dána překročením hranice v době jejího 

vzniku,  v  tomto  překročení  stavba  setrvává.  Jedná  se  o  jakýsi 

zpětný  průlom,  právě  totiž  způsob,  kterým  se  stavba  historicky 

prolamuje skrze nějakou hranici, je architekturou a tento moment 

zpětně  propůjčuje  status  architektury  celé  stavbě.  Přítomnost 

architektury  ve  stavbě  je  tedy  závislá  na  dějinách  architektury. 

Paradoxní na této situaci podle Šépky je, že jsou to právě architekti 

sami,  kdo  si  vytvářejí  dějiny  architektury,  kdo  určují  měřítka  a 

hodnoty,  podle  kterých rozhodujeme,  co  je  a  není  tou správnou 

architekturou.

Protipólem k architektuře, potažmo doplňkem do množiny toho, 

co se staví,  je standardní stavební produkce, což není „negativní 

hodnocení, ale je to vlastně taková ta lidská potřeba mít nad sebou 

tu střechu a někam se schovat před deštěm a před nepříznivým 

počasím, tak abych se ochránil.  Nedochází zde však k žádnému‟  

překročení, není sem vtělována hlubší myšlenka, nejsou tu vyšší 

ambice.  Je  ovšem  nezbytné,  aby  takovýchto  staveb  byla  valná 

většina.  Kdybychom  totiž  chodili  po  městě  a  museli  „o  všem 

přemýšlet, tak to by nás úplně zabilo.  Je ovšem žádoucí, aby se i‟  

na  standardní  stavební  produkci  podíleli  architekti,  čímž  opět 

narážíme na téma odbornosti.

Architektura je  dále  v  Šépkově podání  velmi osobní,  a  to na 

několika  rovinách.  V  prvé  řadě  proto,  že  mu  na  těch  domech 

zkrátka záleží. Dále pak proto, že stavba vychází ze širších vztahů v 

místě,  kam má být  situována.  Toto pochopení  se  sice  zakládá v 

tradici  architektonické odbornosti,  je  však vysoce subjektivní,  do 

jisté míry až iracionální, emoční. Při veřejných zakázkách vychází 
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Šépka  převážně  právě  z  tohoto  pochopení  prostředí,  na  jehož 

základě formuluje ideu projektu, koncept. Na poli soukromé obytné 

výstavby, která je oblastí zájmu této studie, však vstupuje silněji do 

hry právě klient, jakožto druhý určující motiv pro stavbu. Architekt 

zde stojí před úkolem, co nejlépe pochopit přání, smýšlení, životní 

styl, pocity a očekávání klienta. Ty pak formuluje ve formě návrhu, 

který  je  s  klientem dále  projednáván  a  propracováván.  V  tomto 

ohledu  je  Šépkova  architektura  výsostně  individualistická,  je 

otiskem  klienta,  jeho  „ulitou ,  ať  už  je  zde  individuem  míněn‟  

jednotlivec, jako v případě slečny Břízové, nebo právě žijící generace 

rodiny, jako v případě rodiny Kovářovy. Klíčový je zde právě proces 

konkrétní formulace, konkretizace pocitů klienta do místa budoucí 

budovy, tedy fáze hledání konceptu.

Koncept je  zcela  zásadní  pojem  pro  pochopení  Šépkových 

staveb. S tímto pojmem pracuje nejen pan Šépka, ale odkazují se 

na něj opakovaně i pan Kovář a slečna Břízová. Koncept je poměrně 

obtížně uchopitelný pojem. Koncept se nachází někde mezi slovy 

„hlubší smysl , „příběh , „vtělování  jakéhosi záměru, „myšlenka ,‟ ‟ ‟ ‟  

návrh, „logika  domu, vymezení, „vytyčení  cíle, vyznění domu, „o‟ ‟  

čem  ten dům je. Koncept může být silný i slabý. Koncept má být‟  

hledán,  což  se  děje  v  počáteční  fázi  návrhu.  Koncept  může  být 

pochopen.

Troufám si tvrdit, že koncept je něco, co zakládá jednotu díla, 

něco, co je-li dost silné, dává domu smysl, příběh, srozumitelnost. 

Koncept právě proto, že dává nějaký smysl,  může být pochopen. 

Návrh  domu  založený  na  jistém  konceptu  je  přístupný  dílčím 

změnám právě  do  té  míry,  pokud  nenarušují  řečený  koncept  v 

návrhu  obsažený.  Jednotu,  vnitřní  logiku  stavby  udržovanou 

přítomností konceptu, bychom mohli nazvat jednotou uměleckou, 

jsme-li  připraveni  uznat  architekturu  za  umění,  bylo  by  však 

nerozvážné toto vykládat jako jednotu pouze výtvarnou. Koncept je 

právě pro Šépku cestou k překonání dichotomie funkce a formy. 

Nejzřetelněji lze snad koncept popsat jako „příběh, proč ten dům 
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vypadá takhle.‟

Koncept je často, v případě Jana Šépky, úzce svázán s malbou, 

toto považuji  za jeden z biografických momentů Šépkovy tvorby. 

Právě malba jako způsob formulace určitého pocitu se zde stává 

odrazovým bodem k výrazu budoucí stavby.

Snažím  se,  aby  ty  kresby  právě  v  sobě  nesly,  nebo 

transformovaly dál takovou náladu, kterou já bych rád do těch domů 

vnesl.  Takže  pro  mě  třeba  ty  malby  nejsou  jenom  nějakým 

samoúčelným  kresebným  projevem,  ale  je  to  pro  mne  i  jakási 

důležitá součást prezentace té věci a ... já mám rád vlastně takové  

celkem srozumitelné a jasné věci.

Vedle slov srozumitelné a jasné se v tomto kontextu vyskytují i 

pojmy  jako  „přiznaný ,  „přímočarý ,  „‟ ‟ naivita ,  „pravdivost  nebo‟ ‟  

„přímost .  Toto  neustálené  pojmové  kroužení  směřuje  k‟  

jednotícímu momentu Šépkovy tvorby. Tím je

 určitá naivita, která mě vlastně na tom hrozně jakoby baví, že je 

to přímočaré, že ta věc jde po podstatě konceptu ... a i bych řekl, že i  

ty formy jsou jakýmsi způsobem ... hledání určité naivnosti,  ale v  

takové té svojí pravdivosti,v takové té dětské naivnosti.

Jak  je  doufám  vidět,  naivita  neznamená  pouhé  přelícování 

prostředků  naivistického  malířství,  výrazy  mohou  být  různé  a 

hledání  malířské  inspirace  je  podřízeno  snaze  autenticky 

vystihnout kýžený pocit. Jedna z maleb, která vznikla v průběhu 

hledání  Domu s  klenbami,  je  inspirována  poetikou de  Chiricovy 

metafyzické malby. (Obrázek 1)

Naivita znamená spíše to, že stavba nereprezentuje nic mimo 

sebe, že stojí sama za sebe, že je soběstačná ve výrazu. Malby a 

naivita zde slouží hledání  jisté formy autenticity či  opravdovosti. 

Zmíněná „naivita  se ovšem plně nepřenáší do výsledné stavby, pro‟  
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Obrázek 1



poučeného pozorovatele sice může být znatelná (Obrázek 2), to však 

není  prvotní  záměr.  Naopak,  kdybychom  se  snažili  naivnost  a 

„upatlanost  malby  přenést  věrně  do  reálné  budovy,  stavíce‟  

standardními stavebními technikami, hrozí nebezpečí, že kýženou 

opravdovost ztratíme a upadneme do falešného formalismu. Není 

zkrátka až tak

...důležité u těch všech věcí, co dělám, že by to člověk musel na 

první pohled rozpoznat.  Vlastně si myslím, že když je tam nějaká 

mnohovrstevnatost a ty lidi si pod tím najdou to svoje, co tam chtějí,  

třeba někdo tomu říká, že to je hruška, tak ať je to hruška. Vlastně  

mě  to  přijde  taky  možný.  Není  pro  mě  úplně  nutné  mít  tam ten 

přesný výklad: to je to.

Důležitější než jednoznačný výklad je, že se lidé ke stavbě nějak 

vztahují, že je pro ně nějakým způsobem zajímavá.

Posledním  tématem,  které  považuji  za  nutné  zde  alespoň 

nastínit,  je  téma  odbornosti.  Odbornost,  obor,  odborník i  vědomí 

vlastní odbornosti  – to vše je zde jednoznačně positivní. Odborníci 

jsou  lidé,  kteří  rozumějí  svému  oboru,  ne  každý  odborník  je 

špičkový,  ale  vzdělání  odborníků je,  i  u  nás,  na  veskrze  slušné 

úrovni. V ideálním případě by se odborníci měli podílet na stavbě 

domu  proto,  že  „ten  dům  by  měl  být  zasazený  do  nějakých 

souvislostí  a  že  by  měl  respektovat  „nějaká  obecnější  pravidla‟  

hry ... a to já mám za to, že vesměs ti odborníci jako architekti, 

urbanisti, krajináři umějí.  Jedním z hlavních problémů současné‟  

české  architektury  je,  podle  Šépky,  nedostatečné  uznání 

architektury  jako  oboru  laickou  veřejností  a  také  nedostatečná 

podpora ze strany politické reprezentace, respektive „státu . Vůči‟  

tomuto  státu  a  politické  reprezentaci  by  měla  vycházet  aktivita 

právě ze strany odborných organizací.  Architektonická odbornost 

je, nepřekvapivě, důležitým motivem vztahu s klientem, k čemuž se 

vrátím později.
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Vztah ke klientovi a jeho geneze

Jan Šépka, jak jsem již zmínil výše, měl jako mladý architekt to 

štěstí, že se mu podařilo díky třem veřejným zakázkám velmi rychle 

se etablovat na české architektonické scéně a načerpat zkušenosti 

se stavbou i komunikací, dosud ovšem jen se zástupci investora. 

Na  základě  těchto  referencí  byl  na  zlomu  století, ještě  spolu  s 

kolegy  v  HŠH, osloven  nejdříve  panem  A.,  stavebníkem  villy 

Hermína, a posléze panem B., stavebníkem villy v Berouně. Nastala 

kromobyčejná situace, kdy

oba dva klienti bych řekl, že byli natolik otevření nějakým novým 

přístupům  a  věcem  v  tom  rodinném  bydlení,  ...  že  to  byli  tak 

výjimečný klienti, ... že možná i pro mě to právě byla taková škola,  

že vlastně jsou takoví lidé, pro které je možné dělat takhle atypické a 

řekněme na míru šité domy, což se osvědčilo a vlastně na základě 

toho já pokračuju v tomhletom duchu dál.

Tento způsob „šití domů na míru  má ovšem několik specifik,‟  

která jsou důležitá pro pochopení konkrétních situací zkoumaných 

případů a promítají se i do vztahu architekta a klienta. Určující je 

především jeho neobyčejná časová náročnost. To se projevuje v prvé 

řadě ve finanční stránce věci, obecně architektům se podle Šépky 

nevyplatí pracovat tímto způsobem na malých levných zakázkách. 

Architekt  je  podle  pravidel  České  komory  architektů  honorován 

jistým podílem z celkové ceny zakázky,  který se pohybuje kolem 

deseti  procent.  Ve  zvláštní  situaci  jsou  samozřejmě  například 

studenti architektury a začínající architekti, kteří přijmou zakázku 

menší v naději na jakoukoliv realizaci.

Když dělám dům za deset milionů korun a dostanu za něj ten  

milion, tak je to tak, že zhruba mi to pokryje náklady a neprodělám 

na tom.  Když  je  to  menší  zakázka,  řekněme  třeba  dům za osm 
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milionů a tak dál, tak samozřejmě i tím je to úměrně nižší, ale je s  

tím stejně pořád tolik práce, kolik máte s domem za deset – tam není 

nějaký velký rozdíl. A tam se vám to vlastně nevyplatí, to vím i od 

kolegů,  že  ta  hranice  zhruba  těch  deseti  milionů  korun  se  vám 

začíná aspoň vyplácet,  že prostě  se vám to  zaplatí  a třeba velký  

kanceláře takovýhle typy domků vůbec nedělaj, protože vědí, že na 

tom prodělají.

To  neznamená,  že  by  pan  Šépka  na  malých  domech  vůbec 

nepracoval,  ale  chápe  je  jako  koníčka,  neočekává,  že  na  nich 

vydělá, bere je spíše jako příležitost vyzkoušet si některé principy, 

které  by  byly  na  větších  stavbách  obtížně  ověřitelné.  Tím  je 

samozřejmě  ovlivněn  i  vztah  s  klientem,  stavitelem  malého 

domečku,  přinejmenším  tím,  že  architekt  může  mít  v  takovém 

případě  silnější  vyjednávací  pozici,  neboť  odpadá  ekonomická 

motivace pro jeho setrvání při projektu a zůstává „jen  to, že mu na‟  

té stavbě z nějakého důvodu záleží.

Architektura šitá na míru vytváří  na klienta jisté  požadavky. 

Klient musí být otevřený diskutovat, musí být ochoten trávit čas, 

značné  množství  času,  vyjasňováním  svých  potřeb,  požadavků, 

svého způsobu života, neboť hlavním cílem celého procesu je, mohli 

bychom říci, až absolutní, uspokojení potřeb a požadavků klienta. 

Šépka v této souvislosti mluví o jakési „ulitě .‟

Do tohoto  domu–ulity  se  promítá  a  otiskuje,  zde  si  dovolím 

terminologicky  uhnout  mimo  Šépkův  diskurs,  sebepochopení 

klienta,  ovšem  hermeneuticky  uchopeno  a  ve  smyslu  Norberg-

Schulzově zkonkretizováno architektem. Tento moment považuji za 

zajímavý,  neboť  tradičně,  hovoříme-li  o  konkretizaci,  máme  na 

mysli širší společenský světonázor, ať už jisté sociální skupiny, či 

doby obecně, které v těchto výsostně individualizovaných stavbách 

samozřejmě také můžeme spatřovat,  domnívám se však, že míra 

individualizace je zde skutečně bezprecednetní. Tuto myšlenku se 

pokusím  rozvést  v  diskusní  části  této  práce.  Zde  končím 

terminologické vybočení.
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Zmínil  jsem,  že  Šépka  se  slečnou  Břízovou  zjednodušeně 

řečeno, „to navrhuje podle pocitů toho klienta.  Také k jakémusi‟  

zhmotnění těchto pocitů, respektive Šépkova nacítění těchto pocitů, 

slouží  zmiňované  malby.  Tato  část  Šépkovy  tvorby  je  pro  mne 

nejzáhadnější  a  nepovažuji  za  zásadní  snažit  se  jí  do  hloubky 

porozumět. Postačí postulát, že klientovy „pocity  nějak souvisí s‟  

obrazy,  malbami,  „kresbičkami ,  které  jsou  neustále  brány  na‟  

zřetel ve smyslu kontinuální snahy o dosažení jistého výsledného 

„vyznění  domu.  Dále  tvrdím,  že  toto  vše  v  sobě  nějak  spojuje‟  

„koncept .‟

Šépka tedy staví architekturu vysoce individualizovanou, která 

je  výsledkem  „individuální  komunikace .  Individuum  zde  však‟  

nemusí znamenat pouhého jednoho člověka. V našem smyslu může 

individuum znamenat například rodinu, přesněji řečeno nukleární 

rodinu, jako v případě rodiny Kovářovy. Zde je dům stavěn pro dvě 

ze tří právě žijících generací této rodiny, jak uvidíme právě proto, že 

způsob života těchto dvou generací  – manželského páru a jejich 

třech dětí  – je  od sebe neoddělitelný,  tedy v  jistém smyslu toho 

slova in-dividuální, zatímco od generace třetí – prarodičů – má být 

oddělen.

Tato interpretace zde nebyla samoúčelná, neboť mne přivádí k 

dalšímu  důležitému  momentu  Šépkova  vztahu  s  klientem.  Pan 

Šépka vždy ví pro koho staví, kdo je klientem. To je logické, neboť 

jemu, případně jim, jedná-li se například o rodinu, „šije  celý dům‟  

na míru. Právě s klientem prochází dlouhým obdobím poznávání, 

sbližování, opakovaného setkávání, hledání konceptu celé stavby. 

Je to klient, komu je stavba ušita na míru dávno předtím, než se 

vůbec začne stavět. Ve světle toho se, jak se pokusím ukázat, i pro 

stavbu běžného „univerzálního  domu nepodstatná informace, jako‟  

fakt že si klientka v průběhu práce na domě najde nového přítele, 

může  stát  poměrně  důležitou.  Právě  v  případě  slečny  Břízové 

uvidíme, kterak v důsledku této změny slečna Břízová staví „podle 

našich představ , zatímco architekt stále ještě staví dům „pro ni .‟ ‟  

Tato situace jo obtížná právě proto, že začít stavět dům pro „ně‟ 
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zde  neznamená  udělat  byť  i  výraznější  změny  v  projektu,  ale 

zahodit vše a začít od nuly.

Celý  vztah  architekta  a  klienta  je  zde  určován  svou 

dlouhodobostí. Šépkovými slovy: „[Řekl bych], že je ideální klient je 

ten,  který  se  s  vámi  nalodí  na  dlouhou plavbu na  cestu  kolem 

světa... A nebudete si lézt za rok na nervy.  To předpokládá jistou‟  

shodu hodnot.  To  předpokládá,  že  klienti  „ví  do  čeho jdou .  To‟  

znamená  i  předpoklad  jisté  aktivní  účasti  na  straně  klienta. 

Hodnotit, jak se tyto ideály daří v praxi naplňovat, mi nenáleží, to 

nechť posoudí čtenář sám.

Obecný průběh Šépkovy stavby

Oslovení

Celá  stavba  domu  začíná  oslovením  architekta  klientem. 

Nemusí  se  zde  jednat  o  první  kontakt.  V  obou  zkoumaných 

případech se architekt s klientem znali ještě před tím, než začala 

práce  na  samotné  stavbě  a  v  obou  případech  z  této  známosti, 

respektive ze znalostí o klientovi dříve nabytých architekt vychází a 

obrací se k nim. V této fázi je vše ještě otevřené, nejen že nemusí 

být  jasné  například  kde  dům  bude  stát,  jako  v  případě  rodiny 

Kovářovy,  taktéž  není  jisté,  zda  ke  spolupráci  nakonec  dojde. 

Šépkův způsob práce totiž, jak jsem nastínil v předchozím oddílu, 

klade  jisté,  ne-li  přímo  požadavky,  předpoklady  na  klienta, 

vyžaduje  jistou  otevřenost,  a  především  zájem  o  „hledání 

konceptu , což mimo jiné znamená i dostatek času.‟

Když někdo třeba chce postavit dům, začít stavět za měsíc, tak  

mu řeknu rovnou, že takovou věc nedělám, že mu můžu doporučit  

nějakého jiného kolegu, ale že mě by to vlastně ani nebavilo.

Zde se ukazuje, že Jan Šépka nepovažuje svůj způsob práce za 

jediný  legitimní,  je  spíš  otázkou  volby,  například  volby  mezi 
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architekturou „univerzální  a vysoce individualizovanou. Tyto volby‟  

jsou  v  zásadě  otázkou „hodnot  a  právě  jistá  hodnotová  shoda,‟  

případně absence hodnotové shody s klientem, určuje zda může, či 

nemůže z  Šépkova pohledu tato  spoluráce fungovat.  Podaří-li  se 

spolupráci úspěšně navázat, pokračuje fáze hledání konceptu.

Hledání konceptu

V období hledání konceptu architekt klienta postupně poznává, 

snaží se dobrat jeho preferencí a potřeb, poznat jeho smýšlení a 

cítění, pochopit jeho životní styl. Na základě obrázku, který si takto 

utovří,  formuluje  myšlenku budoucího  domu.  Celá  práce  začíná 

velkým vyptáváním:

T: Mluvili jsme o té prvotní diskusi, kdy si vyjasňujete budoucí  

koncept s tím klientem, mě by zajímalo, kdybych za váma přišel, že  

chci stavět, na co byste se mě ptal?

Š: No, já bych začal tak vlastně sondovat z toho, co mě obecně  

napadá: jak normálně žijete, jaké máte návyky, jak chcete vlastně 

ten dům používat, jestli tam budete trávit hodně času, co děláte v 

práci, co děláte doma, jestli ten dům chcete užívat jenom jako dům, 

nebo jestli  z  toho chcete  mít  ještě  nějaký jiný zážitek,  jako  třeba 

prostorový,  jaké máte  rád materiály,  co vlastně  máte  za koníčky, 

jestli rád čtete, jestli chcete mít knihovnu, jestli sbíráte nějaké věci,  

těch otázek je hrozně moc...

T: A v závislosti na tom jak já bych vám odpovídal, tak vy byste  

se ptal dál.

Š: Jo, ptal dál dál dál, a vlastně bych se i ptal, co nemáte rád, co 

vlastně  si  vůbec  nedokážete  představit,  že  byste  v  tom  nemoh 

bydlet, nebo naopak, co se vám hodně líbí, vlastně těch sezení je pak 

třeba i víc. A může se stát, že třeba i při tý první skice, nebo něčem, 

co předložím tomu klientovi, že – třeba se mě stalo u pana B., to je ta 

kostička v Berouně. Ptal jsem se ho jestli je něco, co by se mu vůbec 

nelíbilo a v čem si vůbec nedokáže představit bydlet. A on říkal, že 
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ho  nic  nenapadá.  Tak  jsem  navrhnul  takový  celoskleněný  dům, 

úplně  prosklený  a  on  se  úplně  zděsil  a  říkal,  že  vlastně  si  

neuvědomil,  že třeba takový dům by nechtěl. ...protože žil v úplně 

jiných kritériích. ... Takže samozřejmě to se vyhodilo do koše, ale na 

tom se zjistilo,  že něco nemá rád, což je taky důležitý,  protože si  

uvědomíte,  že  to  tak  je  a  že  teda  zase  něco  rád  máte,  takže  i  

takovýmhle  omylem se můžete dostat k tomu, co je pro toho člověka 

nejlepší. Ale je fakt, že prostě řada lidí nemá žádný úplně konkrétní  

očekávání a že vás oslovuje jako architekta  – teda s těmi lidmi, co 

jsem  se  setkal,  kterých  není  mnoho  – a  který  vám  daj  nějakou 

důvěru a vlastně očekávají, protože trošku znají co děláte, že to teda 

vlastně vymyslíte vy a že se bude zohledňovat ten jejich příběh nebo 

názor  nebo  to  jejich  žití.  Takže  je  to  o  poměrně  hluboké 

komunikaci ... s těma lidma, něž já je nějak poznám, abych mohl co 

nejlíp udělat ten dům.

Architekt  s  klientem  se  tedy  opakovaně  setkávají,  diskutují, 

hledají koncept. V tomto společném „hledání konceptu  se rýsují‟  

základní  rysy stavby;  její  charakter,  disposice,  vzhled,  materiály. 

Valná většina takříkajíc  koncepčních rozhodnutí  spadá právě  do 

této fáze. Jak ukazuje příklad villy v Berouně v uvedeném úryvku 

našeho rozhovoru, je celá stavba velmi tvárná, ještě je možné vše 

zahodit a začít znovu, něčemu se naučit pomocí věcí, které jsme si 

ani nedokázali představit. V jistém smyslu, jak uvidíme v případě 

slečny Břízové,  je  možné mít  najednou rozpracovaných i  několik 

konceptů,  několik  způsobů jak dané  místo  pojednat,  jak  situaci 

řešit.

Na druhou stranu nalezne-li  pan Šépka koncept,  o  němž se 

domnívá, že by byl pro daného klienta a místo optimální a klient 

ještě  není  zcela  přesvědčen,  je  připraven  jej  nemalou  silou  své 

přesvědčivosti  „vést  k  „pochopení  konceptu .  Zde  považuji  za‟ ‟  

důležité zdůraznit, že tyto uvozovky neznačí ironii, ale citaci, že se 

zde, dle mého soudu, rozhodně nejdená o prvoplánovou manipulaci 

klienta  ve  snaze  zrealizovat  si  nějaký  nestandartní,  či 

-26-



experimentální dům. Toto podotýkám proto, že i s obavami tohoto 

typu jsem se u klientů setkal.  K tématu Šépkova charismatu se 

vrátím  v  kapitole  Diskuse.  Prozatím  uvádím  následující  úryvek, 

abych podpořil tato svá tvrzení.

Tam je  myslím  velmi  důležité  ...  na  mě  jako  na  architektovi,  

abych dobře odhadl tu polohu, kam až můžu zajít, a co ten klient  

vlastně očekává, kam mě pustí. Ne každej vás nechá jít až do nějaké 

extrémní  polohy,  jako  třeba v té  Hermíně,  a  myslím si,  že  to  ale  

potom není  ani  dobré těm lidem to  nutit,  když už sami  vidíte,  že  

prostě něco takového vlastně ani neočekávají a vlastně si myslím, že 

by to pro ně byl do budoucna spíš problém.

V  této  fázi  je  v  podobě  maleb,  skic,  vizualizací  či  modelů 

klientům odlévána formička „jejich příběhu nebo názoru nebo toho 

jejich žití , podle které má vzniknout dům. Klient se tedy do domu‟  

jaksi  otiskuje,  účastní  se  návrhu,  slovy  architekta  „stává  se 

spoluautorem .  V  optimálním  případě  se  pak  i  jako  spoluautor‟  

svého  domu  cítí.  S  tím  souvisí  i  míra  porozumění  projektu  a 

identifikace  s  ním,  od  které  se,  jak  se  pokusím ukázat,  odvíjí  i 

možnosti klienta ve snahách „obhájit si  svou stavbu vůči tlakům‟  

svého  okolí,  které  v  případě  atypické  stavby  mohou  snadno 

přicházet.

Celé toto hledání se neodehrává pouze od stolu, jak jsem zmínil 

výše,  návrh  domu  vychází  ze  tří  momentů,  idejí  a  ideálů 

architektových, pocitů a potřeb klienta a místa. Nezbytná je tedy i 

návštěva místa, kde má dům stát, nebo dokonce, jako v případě 

Kovářových, jeho společné hledání.

Fixace konceptu

V jisté  chvíli  musí  dojít  ke  shodě  na  konceptu.  Klientovi  je 

představen  poměrně  propracovný  návrh  domu.  Nejedná  se  již  o 

pouhou črtu, například tato podoba domu již vždy prošla alespoň 
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zběžným  posudkem  statika  a  jako  taková  je  přibližně 

realizovatelná. Tento návrh je nesen jistou myšlenkou, zděsí-li se 

klient  jako  pan  B.  u  celoprosklené  villy  v  Berouně,  návrh  je 

zahozen. To však není samo sebou, znamená to totiž, že pan Šépka 

v nějakém smyslu svého klienta neodhadnul, zahození dosavadního 

návrhu tedy zákonitě nevede jen k dalšimu pokusu, ale i k dalším 

úvahám.  Co  může  znamenat  odmítnutí  favorizovaného  návrhu, 

vidíme na hypotetické rozmluvě o domě Břízových. Znamenalo by 

to, slovy pana Šépka: „ ...že bych přehodnotil celkově svoje vnímání 

a svůj pocit, který jsem před tím o tom měl, a začal bych se daleko 

víc zabývat [jinou] variantou.‟

V případě, že je napak návrh přijat a ke shodě skutečně dojde, 

koncept,  tedy  myšlenka  zakládající  jednotu,  či  „logiku  budoucí‟  

stavby, je fixován.

Práce na stavbě v rámci konceptu

Poté co dojde k fixaci konceptu, což, troufám si tvrdit,  méně 

zkušený klient nedokáže v první chvíli vůbec postřehnout, je stavba 

dále rozpracovávána. Z pohledu architektova ta nejzajímavější část 

celé  spolupráce  úspěšně  skončila  a  nastává  „rutinní  práce .‟  

Výsledná podoba domu se v této době může ještě značně změnit, 

ale pouze v rámci konceptu. Důvody vedoucí ke změně mohou být 

různé, určité řešení může být příliš drahé, může se ukázat, že dům 

by měl technické nedostatky, například úniky tepla, jako v případě 

Kovářovic  domu,  či  statické  problémy  za  silného  větru,  jako  u 

domu Břízových. Dílčí  změny mohou být způsobeny konkrétními 

technologickými  postupy  firem  provádějících  stavbu,  novými 

poznatky  o  geologii  místa  a  podobně.  Do  celého  procesu 

samozřejmě zasahuje stát formou všemožných povolení a regulací. 

Dům se  mění.  Mění  se  však  v  rámci  dohodnutého konceptu.  V 

případě,  že  se  však klient  v  pozdější  době z  nějakého důvodu s 

konceptem  plně  neztotožňuje,  nebo  mu  rozumí  odlišně  než 

architekt, může toto vést až k poměrně konfliktním situacím, jak se 
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také pokusím ukázat.

Souběžně s touto fází může začínat realizace stavby – ještě jsou 

kupříkladu dopracovávány technické detaily stavby, jsou vybírány 

různí  dílčí  dodavatelé,  hledají  se  způsoby  jak  stavbu  zlevnit, 

přičemž už se mohou stavět základy. Tato souběžnost se jeví jako 

poměrně zásadní v přápadě domu slečny Břízové.
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Kovářovi
Dům s klenbami

(Obrázek 3)

Klient

V  prvním  zkoumaném  případě  je  klientem  pan  Kovář, 

respektive rodina Kovářova, pro kterou je dům navrhován, tedy pan 

Kovář, paní Kovářová a jejich tři  děti,  synové ve věku dvanáct a 

deset  let  a  sedmiletá  dcera.  Pan  Kovář  je  spíše  technický  typ, 

vzděláním informatik a ekonom. Podle  architekta Šépky je  velmi 

pečlivý,  chce  mít  všechno  naplánované  „do  puntíku ,  „  přesně,‟  

vědět, kde bude zásuvka a tak dál.  zatímco paní Kovářová „je více‟  

pocitová a zajímá ji spíš taková ta výtvarná složka a jak ten dům 

bude  celý  působit.  Pan  Kovář  je  podnikatel.  Sociálně  bychom‟  

rodinu mohli situovat do české vyšší třídy. Předchozí zkušenost s 

architekty nemají.

Rozhodování  se  podle  Šépky  zde  účastní  pan  Kovář  s 

manželkou,  oba  stejnou  měrou,  „oba  nastejno .  Pan  Kovář‟  

upřesňuje:

Se ženou ty věci diskutujeme. To znamená, všechny ty návrhy 

disposic  a tak dále včetně vybavení,  nábytku, protože pan Šépka 

nám do toho dělá i návrhy nábytku, ty diskutujeme společně. Pak  

jsou  samozřejmě  věci  takový  ty  technický,  ale  to  se  ženou 

nediskutujem,  protože  to  není  žádná...  jako  způsob  vytápění.  Ale 

spíš  jako  půdorysy,  disposice,  vybavení  toho  domu  z  hlediska 

nějakých  zařizovacích  příležitostí,  to  jsou  všechno  věci,  který 

samozřejmě diskutujeme vždycky společně.
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Historie

Pan Šépka se s rodinou Kovářovou zná bratru jednáct let. Pan 

Šépka  před  lety  spolupracoval  na  rekonstrukci  půdního  bytu  s 

bratrancem pana Kováře. Tento bratranec o svém bytě hovořil  s 

panem Kovářem, kterého neotřelé řešení zaujalo, rozhodl se tedy 

pana Šépku oslovit s tím,

že by vlastně v tom bytě, kterej se nachází v tom podkroví, si  

udělali výlez do úplný střechy nahoru po nějakým žebříku a že by si  

tam  udělali,  udělali  vlastně  ložnici.  Tak  já  jsem  se  na  to  přišel  

podívat a tenhleten celej byt byl udělanej tak, že tady byla celá řada 

příček,  nějaká  koupelnička,  kychyňka  malinká,  tady  malinkej 

obýváček a tak dál, bylo to celý rozpříčkovaný. ... On mě vylíčil jakej 

teda maj požadavek a já jsem říkal: no a tak nemohl bych se na to  

podívat víc zevrubně?

Pan Kovář shrnuje situaci:  „Máme půdní byt a chtěli bychom 

nahoru jenom do střechy teďka prorazit díru, abychom tam mohli 

dělat ložnici, no a nakonec to skončilo tim, že jsme úplně strhli celý 

patro  a  kompletně  jsme  předělali  disposice  a  všechno.  Dnes  v‟  

rekonstruováném bytě bydlí již osmým rokem. Nerad bych líčil tuto 

první spolupráci příliš idylicky, jistě měla své problémy, na druhou 

stranu, jeden z důvodů proč se Kovářovi rozhodli pana Šépku opět 

oslovit,  když začali vážně uvažovat o stavbě rodinného domu, se 

nám ukazuje v následující řeči pana Kováře:

...my jsme za tu dobu v podstatě neměli žádnou potřebu tu věc  

měnit. Takže já kolem sebe, když mám kolegy, tak oni po roce, nebo 

po půlce, mění příčky, teď s tím takhle šoupou ... A my jsme fakt za 

celou tu dobu, co tam bydlíme, neměli sebemenší potřebu tam něco  

dozdít, nebo vyměnit, nebo něco takovýho. To znamená my jsme si  

to  skutečně  navrhli  s  panem architektem tak,  jak  se  nám v  tom 

dobře žije.
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Tento  důvod  se  však  nezastavuje  na  pouhé  spokojenosti  s 

dosavadní  spoluprácí.  Hovořil  jsem  o  krajně  individualistické 

architektuře  a  o  její  časové  náročnosti.  Na  novém  domě  je 

bezesporu nemalé množství práce, v případě opakované spolupráce 

však  odpadá  období  prvotního  poznávání,  slovy  pana  Kováře  to 

„hrozně  dlouhé  „období  sehrávací .  V  tomto  sehrávacím období‟ ‟  

poznává nejen architekt klienta, jeho potřeby, hodnoty, názory a 

životní styl, ale i klient architekta, učí se s tímto architektem jednat 

a  komunikovat,  ale  často  se  dozvídá  i  něco  o  sobě,  nějakým 

způsobem se může proměňovat jeho vztah k architektruře. To může 

znamenat, jako ve výše uvedeném případě pana B. v Berouně, že 

klient pozná něco, v čem nechce bydlet a nedokázal si to dříve ani 

představit.  Může  to  také  znamenat,  že  klient,  je-li  otevřen 

architektovým  myšlenkám,  a  má-li  důvěru  v  architektovy 

schopnosti a odbornost, může v dlouhodobé perspektivě změnit, či 

získat vztah k architektuře. Pan Kovář líčí situaci takto:

My jsme tenkrát taky nebyli vůbec dotčený architekturou, ... já 

jsem to  tak  nějak neřešil,  vůbec  jsem se  o  to  nezajímal.  ...   Ten 

architekt nějakým způsobem toho klienta trošku utváří a pan Šépka 

v tomhletom je, musím říct, docela mistr, protože já jsem mu to říkal, 

on ty lidi je schopen tak trošku... trošku začarovat. ... [On] vás pro to  

nadchne a tak jako na vás trošku zapůsobí, že v podstatě pak tomu 

přijdete na chuť a od tý doby člověk samozřejmě kouká kolem sebe a 

– ne že bych se věnoval architektuře, vůbec ne, ale spíš jenom tak 

jako dost  koukám, co lidi  stavěj,  co  se staví  a mám na to  občas 

takovej vyhraněnej názor.

Motivaci Kovářových, proč stavět právě s Šépkou, považuji nyní 

za dostatečně objasněnou a přistoupím k otázce proč vůbec stavět. 

Pan Kovář vysvětluje, že byt, ve kterém nyní bydlí, to jest byt, který 

ve spolupráci s panem Šépkou před lety přestavovali, je sice již pro 

rostoucí  rodinu  trochu  menší,  synové  kupříkladu  mají  společný 
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pokojíček,  byt  však rodině disposičně více  méně vyhovuje.  Navíc 

pan Kovář podle vlastních slov není „úplně typ, který by chtěl běhat 

kolem baráku.  Důvodem pro  stavbu  domu je  dle  pana  Kováře‟  

především  soužití  generací.  Dům,  ve  kterém nyní  bydlí,  je  totiž 

dědičným  majetkem  rodiny  paní  Kovářové.  Nepovažuji  zde  za 

zásadní a snad ani vhodné rozebírat konkrétní majetkové vztahy 

této rodiny, důležité pro náš případ však je, že ve stejném domě 

bydlí  rodiče paní  Kovářové.  Pan Kovář uvádí  jako „silný důvod ,‟  

proč se rozhodli stavět vlastní dům, soužití generací.

Žijete v domě, kterej samozřejmě má jeden vchod, ale jsou tam 

vchody do třech bytů. No ale samozřejmě potkáváte se tam a teď 

samozřejmě  oni  komentují  váš  způsob  života a  fungování  a  je  to  

prostě  složitý.  ...   To  se  můžete  snažit  jak  chcete,  ale  tomu 

nezabráníte. Věty typu  – vy někam jdete a teď se otevřou dveře a 

tam: „A kde jste byli?  Mě prostě není patnáct nebo osmnáct let.‟

Pan architekt Šépka naopak uvádí, že jej pan Kovář oslovil  s 

tím, „že mají už třetí dítě a že prostě jim to nějakým způsobem moc 

nevyhovuje,  co  se  týká  kapacity.  Ovšem požadavek  oddělených‟  

vchodů  se  do  výsledného  návrhu  nejen  promítl,  ale  Šépka 

opakovaně zdůrazňuje, že Kovářovi tento způsob řešení, ne-li přímo 

požadovali, velmi ocenili.

Počátek stavby

Architekt uvádí, že Kovářovi si koupili malý pozemek ve villové 

čtvti  v  Praze nedaleko od svého současného bydliště.  Pan Kovář 

vysvětluje,  že  hledali  pozemek  nebo  dům  právě  v  této  lokalitě, 

protože, jak říká, „tam se nám líbí,  máme tam řadu známých a 

kamarádů, no a samozřejmě chtěli jsme nějakým způsobem výhled, 

protože my dneska máme ... krásnej výhled na Prahu.  Pan Šépka‟  

se podle pana Kováře účastnil už výběru pozemku. Poté, co našli 

pozemek, který se jim zdál vhodný, podnikli Kovářovi kroky k tomu, 
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aby jej koupili a „paraleleně s tím pan Šépka začal koukat na to, co 

by  se s  tím dalo udělat.  Následovala úvodní  diskuse o tom, co‟  

Kovářovi  od  nového  bydlení  očekávají.  Kovářovi  měli  představu 

dvoupodlažního  domu,  kde  v  prvém  podlaží,  které  bude  v 

komunikaci  se  zahradou,  se  budou  nacházet  obývací  pokoj  a 

kuchyně a ve druhém podlaží pak bude klidová zóna s ložnicemi. 

Podle pana Šépky byly součástí původního stavebního programu i 

dva menší byty. Podle pana Kováře navrhovali dům, tak

aby  měl  větší  obytnou  plochu  pro  nás  a  když  jsme  začali  

kopírovat ten terén, tak jsme zjistili, že jsme schopni v rámci toho,  

když ten dům budeme stavět, ještě přidat, řekněme, takový přízemní 

patro.  To  jsou  tyhlety  dva malý  byty,  který  samozřejmě  můžeme 

použít dneska k nějakýmu pronájmu a ... [případně] můžeme rodiče 

vzít k sobě a můžou tam nějakým způsobem žít s námi, ale bude to  

furt respektovat to, aby to bylo jakoby oddělený.

Tak  či  tak,  s  tímto  vývojem  byly,  zdá  se,  všechy  strany 

spokojeny. Na podzim roku dva tisíce deset tedy kupují Kovářovi 

parcelu  s  domem,  který  je  určen  k  demolici,  protože  po  všech 

stránkách nevyhovuje jejich požadavkům. Začátkem roku dva tisíce 

jedenáct  vzniká  koncept  domu  s  klenbami,  poměrně  masivní 

monolitické stavby z pohledového betonu.

Nástin konceptu

Dům v první řadě reaguje na specifický tvar, omezenou velikost 

a  svažitost  pozemku.  Zároveň  se  musí  vypořádat  s  domem 

sousedním, jehož stavba započala již v době, kdy Kovářovi pozemek 

koupili,  a  který  zastiňuje  celou  dolní  část  pozemku.  Šépka  s 

Kovářovými tedy museli  posunout dům co nejvýš,  co nejdále  od 

sousedního domu, až na hranici pozemku, což s sebou neslo jisté 

papírování. Dole vznikají garáže a parkovací stání. Dům se snaží 

maximálně zužitkovat výhledy a optimálně využít omezenou plochu 
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pozemku.  Toho  zde  Šépka  dosahuje  tím,  že  „převrací  původní‟  

stavební  program,  umísťuje  klidovou  zónu do  prvního  podlaží  a 

representační část bytu do podlaží druhého, odkud vede schodiště 

přímo na střešní zahradu. Dům zároveň navazuje na prostředí, do 

něhož  je  umístěn,  snahou  napojit  se  na  noblesu  okolních 

prvorepublikových  vill.  Toto  je  právě  symbolická  funkce  kleneb, 

které zároveň plní funkci estetickou, statickou a podle pana Šépky i 

ekonomickou.  Statická  funkce,  jak  bude  vidět  z  následujících 

obrázků, je nepochybná. Užití klenby osvobozuje architekta v práci 

s  prostorem v každém jednotlivém patře,  neboť  klenby roznesou 

váhu  stěn  a  není  tedy  nutné  vázat  se  polohou  nosných  zdí  v 

sousedních  patrech.  Platnost  ekonomického  opodstatnění  si 

nedovoluji posoudit, vychází však z předpokladu, že nejdražší na 

betonové stavbě je ocelová výztuž, která zde bude použita jen ve 

stěnách,  stropy  se,  právě  díky  použití  valených kleneb ve  všech 

vnitřích prostorách, vynesou samy. Součástí konceptu je směřování 

všech velkých oken na východ a západ, zatímco kratší, severní a 

jižní strana domu je zcela bez oken.

Další vývoj I

Přibližně  takto  mohl  být  formulován  a  fixován  koncept.  V 

průběhu roku dva tisíce jedenáct tedy pokračuje práce na Domě s 

klenbami  již  v  rámci  dohodnutého  konceptu.  První  dvě  změny, 

které se mi podařilo zjistit, jsou umístení domovního znamení na 

průčelí domu a změna tvaru kleneb. Tyto se odehrály ještě před 

vznikem veškerého obrazového materiálu, který mám k disposici.

Klenby měly podle  pana Kováře  původně sahat  až  k podlaze 

(Obrázek 4). Působily však na Kovářovy „moc kobkovsky , „trošku‟  

jako kobka  až „klaustrofobicky , vytvářely dojem, že to „trošku na‟ ‟  

vás padá.  Důvod ke změně byl nejen estetický,  ale i  prakticko‟ -

ekonomický, neboť v domě s klenbami až k zemi „nábytek ... z Ikey 

ke zdi úplně nedáte.  Po dohodě s Kovářovými tedy pan Šépka dům‟  

upravil a ve všech dalších návrzích, jak vidno na obrázcích, už se 
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pracuje s rovnými stěnami do výše dvou metrů nad nimiž teprve 

začínají  půleliptické  klenby.  Tato  změna,  ač  na  první  pohled 

zásadní, nepopírá logiku domu a kleneb v něm.

Umístění domovního znamení na fasádu domu bylo podle pana 

Kováře společným nápadem paní  Kovářové a pana Šépky.  Cílem 

bylo „poměrně velkou hmotu  domu nějakým způsobem „okrášlit‟ ‟ 

a „zjemnit.  V původní versi se pracovalo s reliéfem anděla, který‟  

by  byl  vylit  jako  součást  hrubé  stavby  a  byl  tedy  od  domu 

neoddělitelným.  Z  Šépkova  pohledu  má  toto  v  architektonické 

tradici  předobrazy  jak  historické,  anděl –  domovní  znamení  je 

reminiscencí  na  historické  domy,  ke  kterým  se  dům  svými 

klenbami hlásí (Obrázek 5), tak technologické, reliéfy do staveb z 

pohledového  betonu  odléval  již  Le  Corbusier  v  podobě  svých 

slavných  modulorů  (Obrázek  6).  Zároveň  je  z  ideového  hlediska 

velmi důležité, že toto umělecké dílo bylo do stavby zakomponováno 

již  ve  velmi  rané  fázi,  tím  pádem  se  nejedná  o  dodatečné 

dodekorování,  které  by  „kamuflovalo  nedostatek  invence  v 

architektuře ,  nýbrž o integrální  součást  stavby.  Proto byla také‟  

záhy  navázána  spolupráce  s  výtvarníkem,  který  anděla  vytvářel. 

První  oslovený výtvarník však nakonec z  časových důvodů práci 

odmítl, pročež se Kovářovi s panem Šépkou obrátili na sochařku 

Moniku Immrovou. Ta původně pracovala s „realistickým andělem‟ 

ale s architektem se v průběhu roku práce na této soše shodli, že 

„to  není  vlastně  ono,  a  že  myšlenka  anděla  vtělená  do‟  

nefigurálního  reliéfu  „je  vlastně  mnohem silnější,  než  tam dělat 

obrázek toho konkrétního anděla.  Na konci roční práce stálo tedy‟  

několik plně abstraktních návrhů, ve kterých je „anděl schovaný v 

tom kameni , které se Šépka jal prezentovat manželům Kovářovým.‟  

Pan Šépka hodnotí tuto spolupráci velmi positivně, věří, že tím zde 

celá  myšlenka  domovního  znamení  dostala  „jiný  rozměr.  Pan‟  

Kovář líčí své první dojmy z tohoto anděla:

Jako to dělá pan Šépka vždycky, on řekne: :Já bych se s váma 

potřeboval  potkat,  mám tady  nějaký  náčrty.‟ Říkám:  „Tak  mi  je  
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Obrázek 6 – Modulor



pošlete  dopředu.  „Ale  já bych se potřeboval  potkat.  Takže to  je‟ ‟  

přesně to, co jsem říkal, protože kdybyste to dostal do mailu a teď se 

na to podíval, bez nějakého komentáře... za tím je vždycky nějaký 

příběh, a ten příběh je hrozně důležitý pro to, abyste se s tím nějak 

ztotožnil,  nebo abyste  to  prostě  pochopil.  A samozřejmě ten první 

návrh, který [Šépka] přinesl byl diametrálně jiný. To s andělem na 

první  pohled  nemělo  vůbec  nic  společnýho.  To  byly  prostě 

poskládané nějaké přímky. Teďka jsme na to tak jako koukali... No a 

teď začala zase práce pana Šépky, jak on to umí. ... My jsme na to  

nejdřív koukali,  bavili  jsme se a on říká:  „Kdyby tam byl nějakej 

anděl,  to  je  takový  hrozně  prvoplánový  ...  A  teď  přinesl  ty‟  

poskládaný různý přímky ... a říká: „No to je potřeba si v tom anděla 

nějakým způsobem najít.  Já říkám: „No to je konec, ty jo, to je úplně‟  

... já tam nic nevidim.  A teď on to nějak diskutoval, diskutovali jsme‟  

a  v  podstatě  pak  jsme  museli  říct,  že  jakoby  tadyto  domovní  

znamení, jak to bylo navržený, tak se nám to v podstatě zalíblilo. On 

přinesl nějaké varianty, z těch variant jsme vybrali jednu, ve které 

[si] žena ... našla v těch křivkách, v podstatě postavu anděla. ... tam 

jsou  různě  takhle  poskládané  čáry,  které  tvoří  takhle  nějakou 

hranu ... a ona si v tom prostě nějak našla tu podstatu anděla, že 

tady je hlavička a tady tělíčko. (Obrázek 7) ... A myslím si, že toho  

anděla  v  tom  nikdo,  kromě  nás,  co  [známe]  k  tomu ten příběh 

neuvidí.

Architekt  shrnuje  tutéž  situaci:  „Takhle  jsme  to  pak  i 

prezentovali  těm klientům, kteří  teda byli  nejdřív hodně zděšení, 

protože čekali ... čekali křidýlka, no a pak vlastně se jim to hrozně 

zalíbilo.  Zde se krom Šépkova kromobyčejného daru nadchnout‟  

klienta – a nejen klienta, i já jsem tuto schopnost pocítil na vlastní 

kůži  – opět ukazuje tvárnost výsledné podoby stavby, dokud jsou 

změny  v  souladu  s  konceptem.  Opět  se  zde  také  ukazuje 

individualismus Šépkovy architektury. Závěr pana Kováře ve věci 

anděla  je  prostý:  „Má  to  být  náš  dům,  má  to  být  pro  nás,  to 

znamená, my v tom toho anděla vidíme a je na těch ostatních, jestli 
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oni v tom něco uvidí, nebo neuvidí.‟

Krok zpátky

„Krok  zpátky ,  pojem  pana  Kováře,  je  výsledkem  předchozí‟  

spolupráce  s  panem Šépkou.  Pan  Kovář  uvádí,  že  „při  té  první 

realizaci té nástavby  právě s Šépkovou přesvědčivostí „samozřejmě‟  

trošku bojovali , neboť pana Šépku neznali a „prostě nevěděli co od‟  

něj  očekávat.  Navíc,  jsa  šit  na  míru  a  vlivem  toho  pln‟  

nestandartních prvků, „původní návrh, tak jak byl, vyšel na hrozně 

moc peněz.  „Za tu cenu  Šépkův návrh tedy odmítli, pročež museli‟ ‟  

„dělat nějakým způsobem úpravy v rámci  konceptu. Zde proběhlo‟  

podle  pana  Kováře  „takové  to  sehrání  se  s  tím  architektem,‟ 

společné nalezení způsobu, „jak myšlenku, kterou on tam má ... 

jako  myšlenku  absorbovat  a  aby  ta  myšlenka  měla  nějaké 

ekonomické opodstatnění.  Pan Kovář je přesvědčen, že tento krok‟  

zpátky, který první společnou stavbu zlevnil o skoro polovinu, byl 

velmi důležitý i proto, že při současné spolupráci si pan Šépka více 

hlídá, aby byl projekt „realizovatelný.  Zároveň i v případě Domu s‟  

klenbami  můžeme  rozpoznat  jistý  „krok  zpátky  a  změny  z  něj‟  

vycházející, vlastně můžeme mluvit o „optimalizaci  projektu‟

V prvé  řadě  se  jedná o  zmenšení  výměry domu z  devět  krát 

patnácti metrů na osm krát čtrnáct metrů, při „zachování vnitřních 

prostor  v nezměněném stavu. Tato úprava, vlivem nezanedbatelné‟  

ceny betonu byla podle pana Kováře „poměrně významný zásah do 

rozpočtu.‟

Schodiště na zahradu bylo původně vedeno vnějškem budovy, 

bylo  „na  tom  domě  jakoby  nalepené.  (Obrázek  8)   Pan  Kovář‟  

vysvětluje, že „to se ukázalo ... z konstrukčního hlediska jako ne 

úplně  štastné  řešení,  z  hlediska  nějakých  tepelných  mostů  a 

dalších věci.  Proto bylo zakomponováno dovnitř budovy, jak vidno‟  

na pozdějších vizualizacích.

V původním návrhu byly klenby ve všech místnostech v domě, 

tedy  i  na  schodištích,  v  koupelnách,  záchodech  a  ostatních 

-38-



O
br

áz
ek

 8



místnostech bez oken. Zde konstrukční důvod užití kleneb odpadá, 

neboť  v  těchto  místnostech  jsou  minimální  rozpony.  Pan  Šépka 

vysvětluje, že klenby v koupelnách „zrušil, protože mi přišlo, že už 

je to moc, že vlastně najednou se to dubluje a že tam k tomu není 

ten důvod, tkaže jsem je pak udělal rovné.  Pan Kovář tuto změnu‟  

zdůvodňuje podstatnou úsporou, neboť klenby v těchto uzavřených 

místnostech by byly „konstrukčně složitější,  přičemž právě tím, že‟  

se nepropisují  na fasádu domu, ztrácejí  své opodstatnění.  Jejich 

odstranění tedy znamenalo značnou finanční úsporu, opět, aniž by 

byla popřena základní myšlenka domu.

Další vývoj II

Dále  pokračoval  projekt,  mohu-li  to  posoudit,  poměrně 

standartně,  jedinou  výraznější  změnou  je  příbytek  sklepní 

technické místnosti, neboť se ukázalo, že nutný způsob zakládání v 

daném  místě  umožní  tuto  místnost  vybudovat  s  minimáním 

nákladem. V době skončení mého výzkumu byl projekt připraven k 

započetí stavby, obě strany byly spokojeny s dosavadní spoluprací 

a  rozpočet  byl  údajně  dodržován,  došlo  však  ke  zdržení  z 

administrativních důvodů.
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Slečna Břízová
Dům v sadu

(Obrázek 9)

Klient

V případě Domu v sadu je klientem pana Šépky slečna Jana 

Břízová. Pro tu je také dům navrhován, její sny, potřeby a přání se 

v něm zhmotňují. Situace je ovšem složitější, neboť jistou měrou, 

jak se pokusím ukázat, se rozhodování účastní také rodiče a přítel 

slečny Břízové. Rodinu Břízovu bychom mohli situovat do střední 

třídy. Slečna Břízová pracuje v bance a bydlí s přítelem v centrální 

Praze. Do svých dvaceti sedmi let však bydlela u rodičů na okraji 

Prahy, tuto lokalitu vnímá jako svůj domov a zde také staví svůj 

„domeček snů.  S architektem Šépkou se slečna Břízová zná od‟  

dětství, jelikož otec slečny Břízové pracoval dlouhá léta s matkou 

pana Šépky. S jinými architekty, ni stavbou domu nikdo z rodiny 

nemá zkušenosti.

Historie

V sedmdesátých letech rodiče slečny Břízové levně koupili tehdy 

nestavební pozemek, svažitou parcelu pod svým domem s několika 

stromy a výhledem do údolí. Jak mne informoval tatínek klientky:

My jsme vlastně ten pozemek měli dřív, než se uvažovalo o tom,  

že by se tu mohlo stavět, protože ten pozemek přiléhal k naší parcele 

a pro nás bylo výhodnější si zvětšit parcelu o nějakej kus ... to byla 

doba, kdy se pěstovaly slepice, králici a tak dále. Takže v tý době 

byla dobrá tráva, cokoliv.

Po  změně  územního  plánu,  která  se  udála  kolem  přelomu 

tisíciletí, teprve začali Břízovi zvažovat stavbu na této parcele. Jako 
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první uvažovala o stavbě sestra slečny Břízové „s prvním manželem, 

ale to potom nevyšlo ... ti nezačali ani projektovat.‟

Již v době před „pěti, sedmi lety , kdy slečna Břízová o stavění‟  

„takhle vážně neuvažovala  si byl pan Šépka prohlédnout parcelu a‟  

poradit rodině, jaké jsou možnosti jejího využití. Celý projekt znovu 

ožil  v  myslích  Břízových  před  několika  lety.  Jak  líčí  pan  Bříza, 

rozhodnutí stavět „ dozrávalo postupně.  První, na koho se slečna‟  

Břízová ve své anabázi  k  domu obrátila,  byl  internet,  kde našla 

podle pana Břízy více méně standartní katalogový domek do svahu 

modelu „Diva jedna nebo Diva dva,  to dospěla ovšem k názoru, „že‟  

to je pro ní zbytečně velké, ono to mělo nějakých sto čtyřicet metrů 

plochy,  téměř  dvojnásobek  v  porovnání  s  Šépkovým‟  

minimalistickým návrhem, který oplývá podlahovou plochou circca 

osmdesáti metrů. Ostatně slečna Břízová sama opakovaně uvádí, 

že  „nechtěla nějaký velký barák, to uklízet a starat se o to, to je 

zbytečné.  Přidává i zkušenost souseda, který‟

je  kameník,  ten  dělá  do  stavebnictví  a  ten  si  postavil  ...  

zrekonstruoval  dům a  má  to  prostě  velikánskou  villu  a  tomu  se  

tadyto hrozně líbí. Když viděl tu nohu, tak se hned ptal,  co to je, 

poslala jsem mu vizualizace a tomu se to hrozně líbilo a říkal, že to je  

super a právě říkal, ať jsme rádi, že tam máme míň prostoru, že on 

jak má ten velký barák, tak jednak to nepoužívají, používají jenom 

dvě, tři místností, ale o ten zbytek se musí starat, musí to vytápět,  

takže ceny energií stoupají ... a že kdyby mohl, tak že by už takhle 

velký barák nikdy nedělal.

Zároveň slečna Břízová s odstupem času považuje katalogové 

domky za sice o trochu levnější, ale nudné, nezajímavé, za něco, co 

„má  každý.‟ Především se však slečně Břízové katalogové domky 

nelíbí. Na doporučení svých známých tedy oslovila architekta, pana 

C.  Pan  C.  navrhnul,  k  nemalé  radosti  pana  Břízy,  dům  velmi, 

řekněme,  konzervativní,  ve  spodní,  nejrovnější  části  parcely,  s 

garáží  a  šikmou  zdí  za  domem,  aby  se  po  terénních  úpravách 

-41-



dřívější zahrada, nyní strmý sráz, nesesunul. Slečna Břízová, dle 

vlastních slov byla z návrhu „rozčarovaná, že to opravdu byl barák 

prostě, kde místnosti měly čtyři stěny do pravého úhlu a chodilo se 

z jednoho pokoje do druhého. Prostě, takový katalogový domeček.‟ 

Pro  srovnání:  pan  Šépka  uvádí,  že  pana  C.  oslovil  pan  Bříza. 

Zklamána prvním architektem s ním slečna Břízová

rozvázala spolupráci a mezitím táta vlastně mluvil s maminkou 

pana  architekta  Šépky  a  říkal  jí  to  a  prý  bylo  trošku  poznat  z  

telefonu, že jí mrzelo, že jsme neoslovili toho jejího syna. Tak potom, 

když mi to táta říkal, tak jsem hned na to zareagovala, hned jsem ho 

poprosila,  jestli  může  paní  Šépkové  zavolat,  že  by  informovala 

Honzu, že bych s ním ráda projednala nějakou spolurpráci.

Počátek stavby

Architekt Šépka nabídku k spolupráci přijal, protože se jedná o 

nízkorozpočtový,  téměř  minimální  dům,  dohodli  se  se  slečnou 

Břízovou,  že  pro  ni  bude  pracovat  zdarma,  respektive  za  „asi 

šedesát tisíc za nějaký nástřel toho projektu a od té doby nic,  jak‟  

upřesňuje  slečna  Břízová.  Jak  je,  doufám,  vidno  z  mého 

předchozího výkladu, tyto částky jsou v tomto kontextu v podstatě 

jednostejné.

Zde  považuji  za  vhodné  pozastavit  se  nad  motivací  pana 

architekta. Sám uvádí, že zdarma pracuje na „menších stavbách‟ 

pro své kamarády, protože to je jeho „koníček, na kterém si můžete 

něco  ověřit.  Nejsem  si  jist,  zda  v  souvislosti  s  tímto,  nebo‟  

podobným výrokem nabyla  celá rodina pocit,  že  jsou Šépkovými 

takříkajíc pokusnými králíky. Také je možné, že tento pocit vznikl v 

rodině  spontánně,  snad  původně  u  pana  Břízy,  který  se  sám 

označuje  za konzervativního.  To  ovšem neznamená,  jako v  mém 

případě bazírování na dávno mrtvé tradici  a nostalgii  po starých 

hodnotách, ale neproblematické přijetí  tradice nové,  živé,  tradice 

toho, „co se staví všude.  Ať tak či tak, pan Šépka je rozdílného‟  
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mínění.

Já třeba tenhleten dům nevnímám jako experimentální stavbu.  

Třeba stavbu,  kterou bych označil  za experimentální,  kterou jsem 

dělal,  je  třeba ta  Hermína,  protože  tam je  dvě  třetiny  podlahové 

plochy  šikmé,  ta  plocha přejímá vlastně  ten  sklon  přesně  z  toho 

sklonu terénu a je to vlastně i o jakýmsi momentu vyzkoušení si žít  

na šikmé ploše, jestli to vlastně je možné nebo ne. A ta rodina o tom 

věděla. ... protože ten experiment nemusí mít samozřejmě vždycky 

pozitivní  výsledek,  ale  oni  tam žijí  čtyři  roky  a  jsou  spokojení  a 

myslím si, že přesně věděli do čeho jdou, takže bych řekl, že to je 

vlastně  zajímavý  příklad  experimentální  stavby.  Tam  to  takhle 

vnímám.

V tomhletom domečku jde spíš, řekněme, o tvarové řešení, kdy 

se,  jak  jsem říkal,  nejedná o experiment,  domů na jedný noze je 

mraky, už od třícátých let. Myslím si, že takových staveb je po celým 

světě  hodně,  ale  ne  v  takovýmhle  tvarování.  Mě  vlastně  na  tom 

zajímá ten celý příběh toho domu a taková ta snovost, pohádkovost,  

nebo vlastně až jakoby dětskost. Udělat vlastně takovýhle dům na 

nožičce i s tím převýšeným prostorem, který vám bude ukazovat celý  

ten dům zase zevnitř. ... Takže spíš mě jde o to, když jsem zmiňoval, 

že u takovýchhle věcí mě zajímá, že si tam něco můžu vyzkoušet, tak  

spíš vlastně tvarování takovéhle stavby a to samozřejmě má i dopad 

na disposice. Jak vlastně v takovém domu udělat dobře disposice,  

jak to celý organizovat, takovýhle dům, aby fungoval.  Mě tam jde o  

takovouhle  věc,  než  to,  že  bych  tam  za  každou  cenu  musel 

experimentovat, nebo mít ty lidi jako pokusné králíky. Já mám za to,  

že zrovna tenhleten dům bude vlastně velmi příjemný obytný prostor  

...  tak já tam nevidím nějaký problém a mám za to,  že i  Jana to  

vnímá tak, že to je dělané pro ní, že to tam bude příjemný, že si něco 

takovýho přála.

Pan architekt, se tedy nedomnívá, že dům pro slečnu Břízovou 

je experimentální stavbou. Zároveň se zde objevuje několik motivů, 
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které bych rád zdůraznil. V prvé řadě je to provázanost vnějšího 

tvaru  celého  objemu  stavby  s  funkčním  uvažováním,  kterým  je 

tento  tvar  určován,  jak  ukáži  dále.  Právě  způsob,  kterým  je  v 

interiéru řešeno osvětlení a fungování domu je pro Šépku zajímavý. 

Toto  zajímavým způsobem kontrastuje s přesvědčením jak slečny 

Břízové,  tak  pana  Břízy,  že  pan  Šépka  je  spíše  „umělecký 

architekt,  že je „nepraktický  či že je pro něj vnější vzezření stavby‟ ‟  

důležitější  než řešení  interiéru.  Slečna Břízová dokonce vyjádřila 

obavu, že pan Šépka nebere dostatečně „ohledy na naše přání a 

potřeby.  Slečna Břízová dále vysvětluje: „Koncept beru, že prostě‟  

pan Šépka to bere tak, že to musí hezky vypadat, ale mě nezáleží 

na tom, jak to vypadá, mě záleží na tom vnitřku, jak se v něm bude 

žít.  Odkud pramení tato neshoda? Podívejme se pro začátek jaký‟  

vlastně byl na začátku dohodnutý koncept domu a jak Břízovi  s 

Šépkou ke konsenzu dospěli.

Architekt po úvodních diskusích se slečnou Břízovou z jejích 

přání a požadavků vytvořil tři návrhy  domů (Obrázky 10, 11 a 12). 

Své dojmy z počáteční spolupráce slečna Břízová líčí následovně:

Ta  spolupráce  ze  začátku  s  panem  Šépkou,  to  byla  skvělá 

spolupráce, hlavně bylo to úplně super, že se nám oběma líbil ten 

nápad prostě takovejhle domeček na nožičce. Ta originalita, že to je 

něco jinýho, že to bude něco výjimečnýho.

Poté  se  odehrála  schůzka,  kde  pan  Šépka  slečně  Břízové 

doporučil  současnou  variantu  domu.  Následovala  oficiální 

prezentace, kde byl vybrán opět stejný dům, tentokrát však již za 

přítomnosti pana Břízy. Zde je důležité připomenout, že dům staví 

slečna  Břízová,  ještě  před  tím,  než  se  seznámila  se  svým 

současným přítelem, ten tedy není v návrhu zohledněn. Pan Šépka 

zároveň navrhuje  dům pro svého klienta,  kdy uspokojení  jeho a 

pouze jeho potřeb je prioritou. Pan Bříza má sice v celé věci poradní 

hlas, ale jeho vliv na celou stavbu je více méně omezen na jeho vliv 

na svou dceru. Roli paní Břízové ve věci stavby domu, věřím, dobře 
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ilustruje následující konverzace s panem Břízou v průběhu našeho 

rozhovoru.

Břízová: Dům neni navrženej pro tebe, ale pro Janu.

Bříza: Já vim, já jsem říkal, že jsem to nějak zvlášť neovlivňoval,  

že jsem...

V této situaci se předběžná schůzka před oficiální prezentací 

celé  rodině  zdá  jako  jediný  způsob,  jak  dát  „zajímavé  variantě‟  

rovné šance tváří v tvář konzervatismu pana Břízy. K samotným 

variatnám:

U varianty s nohou architekt

očekával, že tak jak jí znám a tak jak jsem ten dům dělal, tak  

jsem  samozřejmě  nejvíc  pracoval  tady  na  tom  domě,  co  se  teď  

dělá ... a samozřejmě jsem taky byl připraven, že do toho jí tak nějak 

jako budu jakoby nejvíc ... směřovat. Ale zase jsem byl připraven i  

na to, že by mohla nastat situace, že se jí to nebude vůbec líbit. Což  

je taky možné, že jsem se splet. Že vlastně jsem to neodhadl úplně 

dobře a já zase jsem jí nechtěl dotlačit do kouta, že bych řekl: „Ber  

neber, tady máš jeden dům, to je nejlepší.‟

Varianta kontejnery byla jednohlasně zamítnuta všemi při obou 

schůzkách. Slečna Břízová návrh komentuje slovy: „Tak tadyten se 

mi určitě nelíbí. Myslím si, že by se nelíbil nikomu normálnímu, 

soudnýmu člověku.  Znamená to snad, že se pan architekt zmýlil v‟  

odhadu své klientky? Pan Šépka vysvětluje: „ Myslím si, že vlastně 

to nebylo to nejlepší a myslím si, že ona to úplně přesně pochopila, 

že ty kontejnery jsou spíš jenom odpovědí na, řekněme, lacinost.‟

Třetí  návrh,  varianta  krychle se  podle  pana  Šépky  zaměřuje 

spíše  na  interiér,  stejně  jako  kontejnery  je  prezentován  jako 

rovnocenný návrh, ale má ukazovat spíše jiný způsob přemýšlení, 

jiný způsob, jak dané místo pojednat: „Ne, že by to nešlo, ale řekl 

bych, že by to vlastně byl takovej poměrně standartní dům, kterej 
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jsem  jí,  ale  taky  chtěl  ukázat.  Tuto  variantu  upředňostňovali‟  

rodiče slečny Břízové. Pan Šépka vysvětluje co by se stalo, kdyby 

bývala byla vybrána tato varianta:

Tak by asi  nastala další  fáze,  že já bych přehodnotil  celkově 

svoje vnímání a svůj pocit, který jsem před tím o tom měl, a začal  

bych  se  daleko  víc  zabývat  takovouhle  variantou,  daleko  víc 

podrobně.  Protože  tamto  byla špíš,  řekněmě,  taková forma skicy,  

která nebyla ani tak propracovaná, jako právě ten dům na té noze.

Dům na noze se nakonec podařilo prosadit, pan Bříza zůstal a 

zůstává nepřesvědčen. Pro nás je důležité, že od této chvíle můžeme 

považovat koncept za více méně fixovaný.

Koncept

Dům  se  nachází  v  sadu  na  severním  svahu  s  výhledem do 

údolí.  Není  zde  brán  přílišný  ohled  na  okolní  stavby,  jelikož 

pozemek  se  nachází  na  kraji  zástavby  původně  vesnického 

charakteru,  který  byl  od  počátku  dvacátého  století  po  dnes 

narušován  více  méně  svévolnými  zásahy  stavitelů.  Dnes  podle 

Šépky  prostředí  není  z  architektonického  hlediska  nikterak 

jednotné a není zde tedy na co navazovat. Koncept tedy vychází 

místa tím, že navazuje na sad, jeho noha je inspirována mimo jiné 

okolními stromy, zároveň dávným, v žertu vyřčeným, přáním slečny 

Břízové, které vzal architekt vážně. Noha má dále za úkol zlevnit 

zakládání  v  obtížném  terénu,  díky  ní  nebude  nutné  dům 

podsklepit.  Posledním z důležitých úkolů nohy je  zvednout  dům 

nad svah a tím zjednat domu přístup k jižnímu světlu.

Tvar domu vychází z kruhového tvaru zákadní desky určeného 

založením  na  jedné  noze,  tento  kruh  je  modifikován  vložením, 

„rozšoupnutím  dvou  pravoúhlých  prostor  pro  druhou  ložnici  a‟  

koupelnu (Obrázek 13). Pan Šépka toto uvádí, jak vidno z obrázku, 

jako svůj záměr, slečna Břízová se mezi řečí zmínila, že vevnitř jsou 
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„naštěstí pravé úhly.  Dále je vnější forma ovlivněna „nádherným‟  

výhledem,  jak  se  o  něm  vyjadřuje  slečna  Břízová,  směrem  na‟  

sever,  který  určuje  pozici  obývacího  pokoje  v  rámci  domu.  Do 

tohoto pokoje přivádí jižní světlo světlík, či spíše otevřené atrium, 

jenž se táhne nad ostatními obytnými prostorami směrem k jihu. 

Součástí  konceptu  je  všudypřítomné  dřevo,  které  spoluutváří 

celkovou atmosféru a velká okna, která zajišťují komunikaci domu 

se sadem, v němž je usazen. Dům je funkčně propojen s okolím 

lávkou na jižní straně a zvenku zateplen nástřikem polyuretanové 

pěny.

Další vývoj

Celá stavba se, dle mého soudu, v době mého výzkumu nesla ve 

znamení  bojů  o  důvěru.  A  to  jak  v  rámci  rodiny,  tak  mezi 

konkurenčními  odbornostmi,  jak  se  pokusím  ukázat  na  pozadí 

vývoje, kterým podoba domu procházela.  Vnitřní  disposice i  tvar 

domu, zůstávají, přes pozdější příležitostné snahy ze strany přítele 

slečny Břízové je revidovat, po celou dobu téměř beze změny. To je 

dáno tím, že omezený prostor základové desky a projekčně velmi 

náročná konstrukce domu výraznější změny neumožňují.

Dům v sadu měl být  původně tmavofialové barvy,  což rodiče 

„hned zamítli,  načež se zjistilo, že není v Čechách nikdo, kdo by‟  

kýženou barvu byl s to namíchat, takže změna na současnou šeď 

proběhla,  zdá  se,  bez  problémů.  Druhá  změna,  taktéž 

bezproblémová,  byla  v  koncepci  lávky  spojující  dům  s  okolním 

světem.  Původně  architekt  plánoval  „subtilní  lávku,  která  tam 

neměla ten statický efekt, ale docházelo k tomu, že ten dům, díky 

tomu, že je vysoký, tam měl malý výkyv.  Současná verze lávky je‟  

masivnější a zavětruje dům proti větru, čímž byl problém vyřešen.

Poměrně  brzy  byla  postaveny  základy,  neboť  se  blížila  zima, 

tento moment je zlomový, protože od této chvíle jediný, kdo může 

takříkajíc vycouvat, je architekt. Noha stála milion. Názory na tuto 

cenu se různí, rodina je obecně přesvědčena, že by bylo možné dům 
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založit za několik set tisíc. Pan Šépka se domnívá, že za daných 

podmínek  tento  způsob  založení  znamená  úsporu  řádově  půl 

milionu. Zároveň bylo zjevně nutné rozhodnout se poměrně rychle, 

protože bylo výhodné a vhodné nohu postavit před zimou, aby se 

beton  přes  zimu  zbavil  přebytečné  vlhkosti,  kterou  by  do  sebe 

mohla  dřevěná  konstrukce  jinak přijímat.  I  zde  se  sektáváme s 

konfliktními  interpretacemi,  tentokrát  v  rámci  rodiny  Břízových. 

Slečna Břízová vzpomíná:

Teda tu nohu, to jsme tam byli trošku zatlačení časově, že prostě  

před zimou, buď to uděláme teď, a nebo ne. Měli jsme fakt asi dva 

dny na rozmyšlení. ... pan Šépka poslal rozpočet a táta řekl hned, že  

teda to ani náhodou, že jsme se dohodli na něčem jiném a přítel taky 

na to koukal dost skepticky, ale já jsem prostě to nechtěla vzdát,  

protože už fakt jsme na tom pracovali... A prostě kdyby tam nebyla 

ta noha, tak teď možná bych se nechala přesvědčit od ostatních, ale 

tím, že jsem prosadila tenkrát tu nohu, tak teďuž to nejde.

Pan Bříza líčí situaci následovně: „Měli jsme dost času, dá se 

říct,  že  celkem  jo,  nebylo  to,  že  se  musíme  do  druhýho  dne 

rozhodnout. Asi ten týden až čtrnáct dní.‟

V době mezi počátečním dojednáním konceptu domu a stavbou 

nohy se slečna Břízová seznámila se svým současným přítelem. Z 

našeho rozhovoru usuzuji, že sám tento fakt nepovažuje ve vztahu 

k  domu  za  zásadní.  Z  hlediska  architektova  se  však  jedná  o 

důležitou změnu. Pan Šépka „jí ten dům navrhoval, když byla sama 

a neměla ještě přítele.  Zohlednit v návrhu „naše přání a potřeby,‟ ‟ 

jak by si přála slečna Břízová, neznamená v této situaci pouze dílčí 

změnu. Dům je navržen jako „domeček snů  pro slečnu Břízovou,‟  

návrh samozřejmě předvídá do budoucna a počítá s tím, že v domě 

bude  bydlet  i  někdo  jiný,  tento  někdo  jiný  se  však  do  domu 

neotiskuje, dům není jeho ulitou a on není „spoluautorem  domu.‟  

Změnit tento stav by znamenalo zahodit dosavadní jedenapůlroční 

práci  a začít  od nuly.  To si  nepřála ani slečna Břízová,  ani pan 
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Šépka. Jediný,  kdo by bývali  snad tento vývoj uvítal  by byl pan 

Bříza, pro kterého by znamenal lepší šance na to, že na jeho bývalé 

zahradě  bude  stát  dům a  ne  jakási  „zajímavá  věc.  Pan  Šépka‟  

situaci  vnímá tak,  že „ten přítel  společně s tím tatínkem se tak 

nějak utvrzujou v tom, že Janička je šílenec.‟

Tento stav tlaku okolí souvisí s drobným nedorozuměním. Panu 

Šépkovi se podle jeho názoru nakonec podařilo vejít  se do horní 

hranice stanoveného rozpočtu, tedy do tří milionů. To i díky tomu, 

„že řada těch firem to bude dělat čistě jako reklamu.  Zde se slečna‟  

Břízová s přítelem naopak shodnou, že

Honza jak je takový umělecký architekt, tak že on možná, když 

jde  něco  poptávat,  tak  to  prodává,  že  to  je  originál,  že  to  bude 

umělecký dílo, a že podle toho mu možná ti lidé nebo ty firmy dávají  

ty nabídky trošku naceněný jinak. ... že už možná působí, že jako to 

bude něco exluzivního, něco úžasného, a že proto třeba mu dávají i  

ty ceny nějak navýšené.

Zmíněné nedorozumění zde spočívá v dani z přidané hodnoty, 

která cenu stavby navýší odhadem o půl milionu. Slečna Břízová 

má tedy pocit,  že chtěla dům za dva a půl milionu a cena byla 

„navýšena o třetinu,  zatímco pan Šépka vysvětluje, že‟

každý vlastně s tím potom může zacházet různým způsobem a 

fakt je  zvykem,  že  se  ty  ceny udávaj  bez DPH.  Samozřejmě  tam 

napíšu „plus DPH,  ale ty profese a tak dál jsou natolik různorodé ‟ – 

když  to  teda  nezaštiťuje  jedna  firma  stavební  jako  generální  

dodavatel, která má jednu sazbu – tak je to natolik různorodé, že se  

to nedá stanovit a bylo by to nepřesné.

Pan architekt sice chápe nepříjemnost vzniklé situace, ale je pro 

něj, zdá se zcela nepředstavitelné, že by mohlo být legitimní odhad 

ceny  nebo  rozpočet  udávat  s  daní.  Proto  také  jediné,  co  může 

udělat je vysvětlovat, že ceny „se  udávají bez DPH.‟
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Obraz vzniklé situace je tedy následující: Slečna Břízová staví 

dům, který jí byl navržen na míru. Základy zafinancovali rodiče a 

po navýšení očekávaného rozpočtu si bere společně s přítelem „na 

celý život hypotéku.  Je pod všeobecným tlakem svého okolí a v‟  

nepříjemné  finanční  situaci.  Noha  stojí,  důvěra  v  architekta  je 

podkopána. Slečna Břízová s  přítelem neúspěšně hledají  levnější 

dodavatele. Za těchto okolností se rodina v lednu roku dva tisíce 

třináct vydává na veletrh dřevostaveb, aby hledali snad způsob jak 

stavbu  zlevnit,  snad  dobrou  radu  odborníků.  Šépka  popisuje 

setkání dvou konkurenčních odborností:

Pak jsme měli schůzku, ... měli hrozně letáků a ukazovali tam 

tohleto těm firmám, které dělají ty standartní dřevostavby a takovéty 

domečky,  kteří  jim  samozřejmě  všichni  řekli,  že  tohleto  je  úplná 

blbost,  jakože  to  přece  není  dům  ...  Samozřejmě  teď  oni  začali  

vymýšlet, že by se na tu nohu dal postavit jako ten typovej dřevěnej 

dům.  ...  protože  jsou  úplný  laici  a  podlehnou  jako  různejm 

svodům. ... oni sami si to asi nedokážou zdůvodnit a vysvětlit těm 

lidem, proč je to takhle celé udělané... takže ti lidé je velmi rychle 

jakoby vykolejili a řekli jim, že to je celý hovadina, že to je prostě 

blbost, že takhle se domy nedělaj.

Slečna  Břízová  popisuje,  že  „zkoušela  na  Honzu,  jestli  by 

nemohl  navrhnout  něco  jiného  protože  „to  je  prostě  udělané‟  

opravdu hodně umělecky, ale taky proto to je tak drahé.  To přímo‟  

znamená  popření  jakékoliv  myšlenky  stavby  a  zahození  téměř 

dvouleté  práce na ní.  Rozčileného architekta v této chvíli  už nic 

nemotivuje  ve  spolupráci  pokračovat,  teprve  po  navrácení  se  k 

původní  ideji  stavby  je  možná  další  diskuse.  Výsledkem  této 

epizody bylo, že rodina Břízova si není jistá už ani tím, zda se jim 

podaří „prosadit  okno do chodby a kuchyně.‟

V době kdy jsem končil  svůj  výzkum, zdálo se,  že  se  siuace 

uklidnila.  Ve  věci  okna do chodby  a okýnka do kuchyně Šépka 

Břízovým vyšel  vstříc  a  na  příští  měsíc  bylo  plánováno  započetí 
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stavby,  tak  aby  se  po  zimě  mohla  slečna  Břízová  s  přítelem 

nastěhovat.  Uskutečnila  se  dlouho  plánovaná  návštěva  villy 

Hermíny. Optimistický výhled do budoucna nabízí pan Šépka:

Takže  jsme  tenhleten  výlet  už  jsme  plánovali  delší  dobu  s 

tím, ... že po té návštěvě, řekl bych, se hodně uklidnili a viděli, že to 

všechno funguje, že ti klienti v Černíně jsou spokojení a že se teda 

nemusí  bát  toho,  že  by  se  třeba z  technického hlediska jednalo 

vyloženě o nějaký experiment, který se na nich testuje. Tak myslím, 

že tahleta návštěva byla velmi důležitá.
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Diskuse

Srovnání

V diskusi výsledků výzkumu se odrazím od stručného srovnání 

obou zkoumaných případů. Část společných znaků obou případů 

vychází z účelového výběru vzorku. Oba domy a obě rodiny staví 

své domy teď a tady, tedy oba projekty ještě probíhají a to v českém 

prostředí,  jehož zkoumání je zájmem a motivací této studie. Oba 

domy  jsou  časově  v  podobné  fázi,  jeden  těsně  před  započetím 

vlastní  stavby,  druhý  má  postaveny  zákady  a  dokončuje  se 

projektová dokumentace. Oba domy staví stejný architekt, což bylo 

taktéž mým záměrem a což rovněž znamená podobný postup práce 

a totéž teoretické zázemí, ze kterého domy vyrůstají. Tento vzorek 

sice  ze  své  povahy  nedovoluje  zobecnění,  na  základě  těchto 

podobností je však, věřím, možné jisté srovnání.

Dalším shodným znakem je, že klienti se s panem Šépkou znali 

již dříve, ještě před započetím nynější spolupráce. Jejich dosavadní 

známost  však  byla  značně  odlišné  povahy.  Zatímco  Kovářovi  se 

Šépkou mají za sebou spolupráci na úspěšné realizaci své půdní 

vestavby, styky Břízových s architektem byly ještě před dvěma lety 

zcela  neformální.  To  se  projevuje  v  míře  důvěry  v  Šépkovu 

odbornost  v  obou  smyslech  toho  slova  –  jak  v  odbornost  pana 

Šépky jako jednotlivce, tak v odbornost architektonickou obecně. S 

tím souvisí i fakt, že celá rodina Břízových jsou prvostavebníci a 

nemají  tedy,  krom konfliktních  interpretací  a  rad  svého  okolí  a 

často neméně znejišťujících internetových rešerší,  žádnou osobní 

zkušenost, o níž by mohli svůj úsudek opřít. 

Další podobností obou případů můžeme spatřovat v omezených 

podmínkách, ať už prostorových, finančních, či jinak definovaných 

specifickými požadavky klienta, ve kterých obě stavby vznikají. Tyto 

okolnosti,  aplikujeme-li  na  architektonickou  tvorbu  estetická 

kritéria  Clementa  Greenberga  (1999),  můžeme  vnímat  jako 
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„umožňující  omezení  generující  nutnost  rozhodnutí,  podle‟  

Greenberga podmínku umělecké hodnoty díla. V této interpretaci 

by  se  pak  klient  v  komunikaci  s  architektem  právě  společnou 

tvorbou  těchto  omezení  nepřímo  podílel  na  možné  umělecké 

hodnotě  výsledné  stavby.  Toto  považuji  za  specifikum  Šépkova 

přístupu, či obecně všech ke klientovi vysoce citlivých přístupů k 

architektruře.

Zajímavé na obou případech jsou však především body, v nichž 

se  liší.  Prvním  velmi  zjevným  jsou  peníze.  Rozpočet,  způsob 

financování  stavby  a  honorování  architekta  jsou  zásadními 

určujícími  faktory  nejen  pro  výslednou  podobu  domu,  ale  i  pro 

podobu vztahu mezi  architetkem a  klienty.  Vyjdu ze  zjištění,  že 

„profesionálně udělaný  projekt je drahý. V prvé řadě se nabízí teze,‟  

že architekt,  který není  za svou práci  nikterak honorován ztrácí 

významný důvod proč při projektu dále setrvávat, je-li popřena jeho 

základní myšlenka, jeho „koncept.  U tohoto konstatování bych se‟  

však  nechtěl  zastavit,  neboť  se  domnívám,  že  souvislost  je  zde 

hlubší. V této interpretaci vycházím z teorie Adama Smithe (2001), 

která tvrdí, že člověk je racionální ekonomicky uvažující bytost. Z 

toho můžeme usuzovat, že klient, který zaplatí jeden až dva miliony 

za  práci  architekta,  ví,  proč  to  dělá.  Můžeme zde  tedy očekávat 

hlubší pochopení konceptu a identifikací s ním, nerad bych ovšem 

tvrdil,  že tento vztah je nějakým způsobem kauzální.  S tím také 

souvisí  možnosti  a schopnost klienta „obhájit  si  svůj dům před‟  

svým okolím.  Konkrétně;  oba  klienti,  jak  pan Kovář,  tak slečna 

Břízová, se poměrně dobře až velmi dobře vyznají ve svých stavbách 

po technické stránce. Technické řešení však pan Kovář vysvětluje, 

obhajuje velmi často ve vztahu k ideovému řešení domu, zatímco 

slečna  Břízová,  jak  se  nám  ukazuje  na  výpravě  na  velerth 

dřevostaveb občas „nedokáže zdůvodnit a vysvětlit těm lidem, proč 

je  to  takhle  celé  udělané.  Tím  se  však  její  pozice  dvakrát‟  

komplikuje,  jednou  ve  vztahu  k  okolí  ve  schopnosti  vysvětlit  a 

obhájit  neortodoxní  stavbu v konzervativním sociálním prostředí, 

podruhé pak ve vztahu k architektovi, neboť v této situaci může 
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snáze  docházet  k  tomu,  jak  uvádí  slečna  Břízová,  že  „občas 

nabouráváme koncept architekta.‟

Tato  situace  zajisté  souvisí  s  tím,  že  Kovářovi  „už  mají  za‟  

sebou  „sehrávací  období,  mají  se  Šépkou  předchozí  zkušenost,‟  

přinejmenším  ve  věcech  architektury  mu  důvěřují,  „ví  do  čeho 

jdou.  Především však  měli,  nebo si  zjednali  prostor  na  to,  aby‟  

udělali „krok zpátky.  To se ovšem v případě Břízových nestalo. Ať‟  

už na rozhodnutí o započetí stavby měli Břízovi dva dny, nebo dva 

týdny,  nebyl  zde  dostatek  prostoru  pro  získání  jistého  odstupu, 

dopracování návrhu, nacenění a hledání možností úspory, tedy z 

pohledu Břízových způsobů, jak dodržet rozpočet. Zároveň považuji 

za důležité uvést,  že tento tlak nevycházel od pana Šépky, ale z 

příznivé  situace  vyplývající  z  časově omezené dostupnosti  služeb 

betonářské firmy a příhodné roční doby, přičemž odložení zakládání 

stavby by podle  slečny Břízové  mohlo znamenat ohrožení  celého 

projektu.

Výše jsem uvedl, že Kovářovi chovají v architekta Šépku větší 

důvěru  než  Břízovi.  Tato  důvěra  se  zakládá  nejen  na  osobní 

zkušenosti  s  konkrétním  architektem,  ale  i  na  architektonické 

odbornosti. Existuje souvislost mezi dobrým jménem architekta a 

„dobrým  jménem  profese,  již  reflektuje  i  Profesní  a  etický  řád‟  

České Komory Architektů a kterou si  pan architekt Šépka dobře 

uvědomuje.  Jednou stranou této mince je Šépkova kritika stavu 

české  společnosti  ve  vztahu  k  architektuře,  nedocenění 

architektonické  odbornosti,  situace,  kdy  „my se vlastně  tady 

potýkáme s tím,  že  málokdo vůbec tu architekturu a architekta 

vnímá jako obor.  Tento n‟ ázor s architektem sdílí i pan Kovář:

Když vás bolí zub, tak nejdete do papírnictví, aby se vám na to  

někdo  podíval, ale dneska bohužel je  to tak, že když chcete stavět 

dům, tak ti lidé mají ten pocit, že si sednu na sobotu neděli, dáme 

to ... a co já tady budu platit za studii.

Srovnejme toto stanovisko se slovy pana Břízy:
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Vůbec si nedovedu představit, jak bych postupoval, kdybych se  

rozhodl něco stavět, teda kdyby mi bylo dvacet, třicet a rozhodl bych 

se stavět. Jak postupovat? Kam se obrátit? ... Já jsem si vždycky 

představoval  spíš opravdu to,  že si  člověk vezme nějaký katalog,  

vybere si tam nějaký domek a pak teprve osloví nějakou tu firmu,  

která by mu to udělala.

Tento názor koresponduje s počátky anabáze slečny Břízové a 

troufám  si  tvrdit,  že  svědčí  výrazně  slabším  uznání  legitimity 

odbornosti architekta a řidšími projevy tohoto uznání, respektive 

množstvím  připomínek  a  kritických  stanovisek  systematicky 

zpochybňujících řečenou Šépkovu odbornost (Goffman 1956).

Pohled  na  druhou,  postmoderní  stranu  téže  mince  nabízí 

možnost  chápat  tuto  odbornost  v  intencích  Foucaultovského 

diskrusu (2002),  jako až mocenský nástroj,  jako v hranicích své 

odbornosti, neomylného a důvěry hodného garanta pravdivosti. Na 

konstrukci představy odborné neomylnosti se, dlužno podotknout 

neopochybně bona fide, podílí i pan Šépka, mimo jiné svou aktivní, 

a mohu-li soudit úspěšnou, snahou o „profesionalitu.  ‟

A vlastně to funguje tak, že při té první skice ... to hned posílám 

statikovi a musím říct, že jak třeba Dům s klenbami, tak vlastně i  

tady tahleta věc [Dům v sadu], ještě před tím, než jsem to ukazoval  

těm klientům, tak jsem to radši poslal statikovi, abychom si o tom 

třeba popovídali  jenom do telefonu a on mě řek jestli  to  je  úplná 

blbost, nebo jestli prostě takovouhle věc vidí jako reálně možnou ... 

abych si byl jistý, že těm lidem třeba za měsíc nebo za dva nebudu 

muset říct „heleďte já jsem se spletl, prostě to vůbec nejde udělat,  

musíme  to  udělat  úplně  jinak.  Tak  to  bych  bral,  jako  že  to  je‟  

neprofesionální jednání a že vlastně ti  lidé i k vám přestanou mít 

důvěru.

Platnost této interpretace nechť posoudí čtenář.
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Dalším klíčovým rozdílem obou případů je odpověď na otázku 

„Kdo je klient?  V případě Domu s klenbami Šépka navrhuje dům‟  

pro  rodinu  Kovářovu  na  základě  požadavků  a  přání  manželů 

Kovářových, přičemž děti budou přizvány k diskusi o barevnosti, 

výzdobě a vybavení svých příslušných pokojíčků. Stavbu financují 

manželé  Kovářovi.  Pan  Kovář  cítí,  že  „my  jsme  klienti  pana 

architekta, to znamená ten dům, v podstatě, děláme dohromady s 

ním.  Tedy i v jistém pocitu či vědomí spoluautorství se klient s‟  

architektem shodnou. Ve vztahu k okolí, jak jsem se snažil ukázat 

na  příkladu  anděla–domovního  znamení,  upřednostňují  Kovářovi 

svá přání a preference před kritikou, ať už aktuální, či potenciální, 

„někoho jihého.‟

Oproti tomu u Domu v sadu je situace složitější. Dům v sadu je 

navrhován pro  slečnu Břízovou.  Je  financován společně  slečnou 

Břízovou, jejím přítelem a darem od rodičů slečny Břízové. Slečna 

Břízová rozhoduje společně s přítelem, přičemž naslouchá svému 

otci, jehož touha angažovat se v domečku je částečně mírněna paní 

Břízovou. Dům v sadu tedy není  otiskem světonázoru ani  všech 

svých budoucích obyvatel, ani všech svých mecenášů. Zároveň, jsa 

„zajímavým,  tedy v jistém smyslu provokativním, není navržen ani‟  

s přílišným ohledem na své sociální okolí. Věřím, že tato situace 

vytváří  více  tlaků  a  neshod,  než  samotná  nešťastná  neshoda 

ohledně rozpočtu.

Na  tomto  místě  si  dovolím  drobnou  spekulatviní  vsuvku. 

Šépkovým cílem je postavit klientovi dům, kde se mu bude dobře 

žít,  který  bude umožňovat  „to  jeho  žití,  tak aby odpovídal  jeho‟  

představám  o  tom,  „jak  mají  věci  fungovat.  Zde  zaznívá‟  

připomínka řádu, implicitní víry v to, že náš náš žitý prostor je a 

má být nějakým způsobem uspořádán. Mary Douglas (2002) hovoří 

o  uklízení  jako  aktivním,  positivním vtiskování  řádu prostředí  v 

němž  žijeme  v  kontrastu  s  tradiční  představou  pouhého 

negativního odstraňování špíny či nepořádku. Tuto teorii považuji 

za vhodné propojit  s  Heideggerovým  (Heidegger 2006),  respektive 

Norgerg-Schulzovým  (2010)  pojetím  konkretizace,  konkrétní 
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formulace pochopení místa v řádu v němž žijeme. Šépkovy domy by 

pak  byly  stavěny  tak,  aby  umožňovaly  úklid,  aby  uváděly  do 

souladu  lidskou  potřebu  aktivně  uspořádávat  svůj  svět,  tedy 

uklízet, a sebepochopení konkrétního individuálního klienta. Tento 

postup  by  pak  ilustroval  dům  rodiny  Kovářovy.  Kovářovi  jsou 

pořádkumilovní  lidé,  kteří  ovšem nenacházejí  zalíbení  v  přílišné 

péči o své obydlí. Dům s klenbami tedy můžeme vnímat také jako 

snahu o odpověď na otázku, jak zajsitit příslušný životní standard 

vyšší třídy v době, kdy již není běžné, příjemné, ba ani normání, 

mít ve svém domě služebnictvo.

Abstrakce k obecnému

Všechny  strany  se  shodnou  na  jednom:  Šépkovi  na  jeho 

stavbách záleží. Sám architekt jasně říká, že pod stavbu, se kterou 

nesouhlasí, se „podepisovat nebude.‟ Břízovi, jak je doufám z výše 

vylíčené  situace  pochopitelné,  toto  vnímají  spíše  negativně. 

Ilustrativní pro náladu v rodině je zde názor pana Břízy.

Myslím si, že je spousta takových architektů, kteří vám udělají  

všechno to, co si vymyslíte, a je to jedno, jestli se jim to líbí nebo ne, 

prostě  pan Šépka to  musí  mít podle  toho,  že se mu to  líbí,  že  to  

zapadá do té jeho představy a tak dále.

Pan Kovář je naopak přesvědčen, že Šépkův osobní vztah k jeho 

stavbám a jistá  zásadovost  jsou ku prospěchu věci,  jak  vidno v 

následujícím úryvku.

Já si  myslím,  že jsou dva typy architektů,  my jsme se s ním 

[Šépkou]  o  tom  bavili.  Jsou  podle  mě  architekti,  kteří  to  dělají,  

protože to prostě chtějí dělat, baví je to, mají nějakou představu, co 

chtějí  dělat.  No  a  pak  jsou  architekti  víc  businessmani.  ...  To  je 

samozřejmě vidět, ti architekti víc businessmani těm je, já to nechi  

úplně paušalizovat, ale těm je to trošíčku jakoby jedno. Něco klient 
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chce, tak mu to uděláme, vycashujem, hotovo, nazdar jedeme dál.

Zde  se  otevírá  otázka  po  etickém  rozměru  architektury.  Má 

architekt  vědět,  co  chce?  Má  mu  být  všechno  jedno  a  má  jen 

projektovat  libovolná  přání  klienta?  Je  žádoucí  stav,  kdy  si 

architekt může dovolit  odmítnout zakázku, s níž nesouhlasí? Má 

být architektura především business? Má být odbornost svázána s 

odpovědností?

U této otázky bych se rád pozdržel, neboť je v našem případě 

dvakrát aktuální. Za prvé, Šépkovy názory jsou garantovány váhou 

architektonické  odbornosti.  Za  druhé,  pan  Šépka  dokáže,  slovy 

pana Kováře, „ty lidi tak trošku začarovat.  Jak jsme viděli, někteří‟  

lidé  mohou  shledat  setkání  s  neomylnou  odborností  v  podání 

zapáleného a přesvědčivého architekta poměrně náročným. I pan 

Kovář uvádí, že při první spolurpráci s tímto „trošku bojovali.  Jako‟  

správný sociální  výzkumník bych tuto situaci  mohl  interpretovat 

jako  útlak  porobeného  jednotlivce  chapadly  zlého  odborného 

diskursu. Domnívám se však, že v tomto případě by byla taková 

interpretace  zavádějící.  Následující  tvrzení  nelze  podložit  jedním 

konkrétním  citátem  či  vědeckou  teorií,  ale  domnívám  se,  že  v 

Šépkově  případě  je  arogance  odborného  diskursu  korigována 

značnou  měrou  reflexe,  osobní  odpovědností  a  citlivostí  ke 

klientovi. Troufnu si dokonce tvrdit, že Břízovi se jistým způsobem 

nacházejí v „sehrávacím období,  v období překonávání počáteční‟  

nedůvěry a hledání funkčních způsobů komunikace a spolupráce, 

které  bylo  snad  jen  zkomplikováno  několika  nedorozuměními  a 

problematickým vývojem situace. Na případě pana Kováře naopak 

vidíme, jak může vztah architekta a klienta překročit hranice jediné 

stavby. Takto předefinovaný vztah můžeme, věřím, interpretovat na 

základě Rosenstock-Huessyho „sociologie učení  (198‟ 1). Architekt 

by zde vystupoval v roli učitele, který reprezentuje minulost a na 

základě hry a osobního vztahu se s nadějí ve společném čase obrací 

ke svému žáku. Klient je  v pozici  žáka, který se do architektury 

jako oboru, ve smyslu oblasti lidského konání, „rodí.  Žák přijímá‟  
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učitelovy myšlenky, ne však neproblematicky, ale po svém. Tak i u 

pana Kováře můžeme spatřovat ozvuky nejednoho Šépkova názoru 

a  přesvědčení,  dostávají  zde  však  odlišný  kontext  a  svébytnou 

podobu.

Dalším  zajímavým  momentem,  od  nějž  se  odvíjejí  obecnější 

otázky je specifický vztah Šépkovy tvorby k historii. Ten se odvíjí od 

volby v rámci dichotomie univerzální–osobní. Šépka volí osobní:

Všechny ty skleněné  krabice a tak dál jsou dělaný z toho jeho  

[Miesova] prvního  impulzu  a  je  zase  otázka,  jestli  to  zaplevelení, 

když  bych  to  tak  řekl,  tou  tuctovou  banalitou  těch  beden,  ...  

neosobností, je jakoby dobře. Já vím, že on to tak nemyslel a že ty 

jeho stavby jsou vytříbené a mají kvality, ale jestli vlastně potom to 

přetažení  do  důsledku,  že  na  všechno  budeme  nazírat  jako  na 

univerzálno, nějaké obecné univerzálno... My přece nejsme, už sami 

o sobě jako lidi, univerzálni typy.

Osobní,  individualizované  domy,  jakožto  protiklad  a  způsob 

boje proti  neosobnosti  a univerzálnosti  „skleněných beden,  jsou‟  

šity  na  míru  klientovi,  stávají  se  jeho  petrifikovanou  ulitou.  To 

svědčí  o  specifické  situaci   moderního  člověka (Durkheim 2004) 

vytrženého  z  širších  vazeb  rozšířené  rodiny,  sociálního  okolí  a 

kultury. Jak vidíme i na tom, že rodina, pro kterou je dům stavěn, 

je u Šépky chápána jako rodina jádrová, jako právě žijící generace 

této rodiny, vztah domu k historii architektury je, ať už ve smyslu 

návaznosti  na  tradici,  nebo ve  smyslu  průlomovosti,  z  časových 

vztahů vztahem primárním. Ani jeden ze zkoumaných domů není 

příliš přístupný budoucí změně, usazování časových vrstev (Brandi 

2000), nevytváří svébytnou historii místa, tak jak ji můžeme vidět 

již u Herodota (2003). Cílem této kritiky je pouze navrhnout možné 

vykročení z dichotomie univerzální–osobní při našem přemýšlení o 

architektuře.  Toto  vykročení  by  se  mohlo  odehrávat  například  v 

intencích Loosova „Obydlí nesmí být nikdy hotové.  (2001) Ve světle‟  

neustálých  změn  našeho  zbudovaného  prostředí  považuji  za 
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opodstatněné dům v mnoha ohledech vnímat spíše než jako stav, 

jako proces, jako místo usazování a zjevování naší historie. Snad s 

odlišným  interpretačním  pozadím,  přece  však  můžeme  v 

současnosti sledovat v architektuře obdobné trendy, mám na mysli 

především snahy  o  vytvoření  budoucnostivzdorné,  „future  proof‟ 

architektury (Riggall).

Jako  poslední  uvádím  podnět  k  diskusi  o  roli  architekta  ve 

vztahu ke  klientovi  i  celé  společnosti,  který  zároveň  považuji  za 

nedůležitější.  Je  to  schopnost  architekta  představit  si 

nepředstavitelné.  Architekt,  jako  člověk  kreativní,  z  povahy  své 

práce často inovatnivní,  je  schopen myslet  věci,  které by klienta 

zkrátka  nikdy  ani  nenapadly.  Zde  daleko  překračuji  oblast 

vymezenou  například  výše  zmiňovaným výzkumem Dany  Cuff  a 

Elizabeth  Robertson  (1982),  neboť  jsem  ochoten  připustit,  že 

setkání  s  jiným,  setkání  různých  „vztažných  rámců  (Giddens‟  

1976), může být inspirativní, že právě úzká spolupráce a intenzivní 

komunikace  klienta  a  architekta  může  dát  vzniknout  stavbám, 

které by si nikdo z nás jinak nedokázal ani představit. Zde se tedy 

architekt,  řečeno  s  trochou  nadsázky,  stává  v  jistém  smyslu 

prorokem, neboť pro nás vytváří „obraz, který pomáhá představit si, 

že by věci mohly být jinak.  (Putna ‟ 2013)
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Závěr

Ve své práci jsem se na případu akademického architekta Jana 

Šépky  a  dvou  jeho  projektů  snažil  zmapovat  komunikaci  mezi 

architektem a jeho klienty. Zároveň jsem se v diskusi nad výsledky 

výzkumu pokusil otevřít některé, věřím, zajímavé obecnější otázky 

týkající  se  vztahu  architekta  a  klienta,  role  archtitekta  v  tomto 

vztahu a ve společnosti vůbec. Příležitosti k dalšímu výzkumu jsou 

v tomto téměř bezmezmezné. Bližší pozornost by si zasložil jak další 

vývoj  zkoumaných  případů,  tak  obecně  studium  myšlení  a 

světonázoru  současných  českých  architektů.  Věřím,  že  se  mi 

podařílo alespoň částečně osvětlit některé problémy a výzvy, které 

se  mohou  v  komunikaci  architekta  a  klientů  vyskytnout,  stejně 

jako některé z příležitostí, které tato spolupráce nabízí.
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