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Architektura očima dětí           
Kateřina Sedláčková           

 
     Od října 2007 probíhá v Městské knihovně Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem pro-
jekt "Architektura očima dětí". Tento program je určen pro školní kolektivy a probíhá 
formou dopoledních dílen. Nosnou tematikou těchto kreativních dílen je svět architektury a 
urbanis-mu.  
 
      Podstatou dílen je vzdělávání a osvěta v oblasti urbanismu a architektury. Ačkoliv nás 
tyto obory lidské činnosti ve formě urbanizovaného životního prostředí každodenně 
ovlivňují a jsou nezbytnou součástí životů nás všech, nevěnujeme jim takovou pozornost, 
jakou si s ohledem na svůj vliv zaslouží. Cílem projektu "Architektura očima dětí" je 
seznámit děti se základy těchto oborů, pomoci jim pochopit bezprostřední svět kolem nás 
- především pak městské prostředí - svět domů, ulic, náměstí, parků a základní historické 
souvislosti vývoje měst i jednotlivých domů - především obytných.  
 
      Základní schéma jednotlivých dílen je standardní - jednotlivá témata jsou nejdříve dě-
tem osvětlena při výkladu, s použitím dostupné literatury, obrazového materiálu a mnohdy 
i dřevěných dětských kostek. Děti živě reagují a diskutují. Tyto teoretické vědomosti si 
poté malí architekti a stavitelé vyzkouší prakticky - při výrobě trojrozměrných objektů - 
domů v různém měřítku, popř. modelů celých měst, map či plánů. Při tvorbě jsou 
využívány běžné modelářské techniky. Pro mnohé je to první setkání s vytvářením objektů 
vlastní představivosti v trojrozměrném prostoru. Děti pracují ve skupinách, takže jsou 
nuceny ke vzájemné komunikaci a usměrňování záměrů jednotlivých členů pracovního 
týmu - tak jako v "dospě-lém" životě. Učí se sebeprezentaci a obhajování názorů vlastních 
i celého týmu, protože při dokončení práce dochází k nezbytnému porovnávání výsledků 
jednotlivých skupin. 
 
      Jednotlivá témata projektu jsou uvažována jako na sebe navazující, takže dětské 
kolek-tivy mohou navštěvovat dílny v knihovně periodicky a nově nabyté zkušenosti 
mohou dále rozvíjet. Mezi oblíbená patří: téma jednotlivých konstrukčních a typologických 
typů historic-kých objektů (atriový dům, nákolní dům, mobilní dům a další), téma inspirace 
gotickou ka-tedrálou - tvorba "skeletového" domu, inspirace strukturami živých organismů 
(bionika) - inspirace přírodou při tvorbě domů, téma inspirace různými typy lidové 
architektury (se za-měřením na místní region) - "ekologický" dům. Velmi oblíbená, zvláště 
u mladších dětí, je tvorba městského prostoru - "středověkého" města, kdy je dětem 
osvětlena funkční a prosto-rová skladba jednotlivých veřejných i poloveřejných prostorů 
historického města, funkce a sémantiky jednotlivých domů ve městě, vytváření uliční sítě, 
systému městského opevnění - s ohledem na "naše" město a další. Součástí je i stručné 
seznámení s historií osídlování země a okolnostmi vzniku jednotlivých měst. Starší děti 
objevují své schopnosti při vytváření vlast-ních návrhů fasád domů - ať již historizujících či 
modernistických. Jednotlivé fasády pak ve spojení vytvářejí celé ulice či části náměstí a 
zdobí nejednu školní třídu. Pro mládež jsou ur-čeny dílny "bytové architektury", ve kterých 
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se seznamují s obecnými zásadami a principy vytváření obytného prostoru interiéru. Při 
nich navrhují interiéry bytů pro sebe či své blízké - včetně materiálového a barevného 
provedení, osvětlení, výběru nábytku apod. 
 
      Na konci loňského školního roku, 19. května 2008, byla ve výstavních prostorech Sta-
ré radnice ve Dvoře Králové nad Labem otevřena výstava, na které byla shromážděna 
velká většina vyrobených děl. Děti tak měly možnost zažít i zpětnou vazbu, když svá díla 
prezento-valy veřejnosti. 
 
      Ačkoliv stěžejním tématem je svět architektury, můžeme konstatovat, že tyto dílny 
přispívají k tvůrčímu rozvoji dětí v několika prolínajících se oblastech: v prvé řadě jsou 
dětem přiblíženy základní pojmy z oboru architektury a urbanismu, během dílen se 
seznámí s vývojem stavebního umění, s vývojem bydlení, s vývojem osídlování v 
nadregionálním mě-řítku a s vývojem městského osídlení. Naučí se základům orientace v 
odborné a populární li-teratuře, která se danou problematikou zabývá - včetně vyhledání 
dostupných informací. V neposlední řadě pak děti díky možnosti vlastní tvorby rozvíjejí 
svou prostorovou představi-vost, tvořivost, fantazii a praktické uplatňování získaných 
teoretických znalostí. To vše v týmové spolupráci. Při práci jsou vybírána také témata 
týkající se regionu, ve kterém děti žijí - "jejich" města, "jejich" obce. Děti se tak blíže 
seznamují s místem, ve kterém žijí, a je tak posilován jejich živý zájem o rodné město a 
jeho okolí. Prostřednictvím hry a tvůrčí vyna-lézavosti tak mohou nahlédnout trochu jinak 
své nejbližší okolí, domy a prostory, které je obklopují a které každodenně míjejí.  
 
      Vzhledem k velkému zájmu ze strany královédvorských pedagogů a díky finančnímu 
daru Fondu T-Mobile knihovna v projektu pokračuje i v tomto školním roce. 
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