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The article presents a discussion on cities’ metabolisms and bioregions (Thackara, J. 2019), specifi-
cally their habitable and edible landscapes for cross-species co-living. Various forms of flourishing 
cohabitation with other species have made their appearance across the continents in indigenous 
and vernacular cultures. This paper poses the question with respect to the relatively simple and 
small-scale architectural elements of breathing walls, envelopes, and screens. Nonetheless, it 
appears that such elements as breathing walls, envelopes and screens are hyperobjective and 
multiscalar, playing a critical role in urban metabolisms, their ecosystems, edible and habitable 
landscapes for multiple species, including humans. The article connects historical examples with 
my recent research by design on architectural applications of such elements, discussing the schools 
of thought present in different vernacular cultures. It shows that cross-species symbiosis was com-
mon in indigenous urban habitats and that we need to learn from such intellectual traditions if we 
are not to face full biodiversity loss. Therefore, I plan to introduce the design and design process of 
the 'Ray' wooden (Davidová, M. 2014, 2016, 2017). The Ray designs and prototypes endeavour to syn-
ergise the qualities learned from the thinking of the presented vernacular examples for adaptation 
to recent climate change and support of biodiversity needs in the built environment.

The discussion on ‘breathing walls’ starts with the theoretical work of David Leatherbarrow in 
the context of a shift in the understanding of the architectural profession brought about by his ex-
ceptional publication, the ‘Architecture Oriented Otherwise’ (Leatherbarrow, D., 2009). This theme 
has recently become urgent, though it does not yet fit well into current economic models, nor the 
structure of building laws and regulations. The reason is that current building law, the building 
industry and the building market are anthropocentric and aimed toward fast direct profit. Howev-
er, this article shows that considering the overall ecosystem in the urban metabolism is the most 
beneficial solution for all, including humans, their habitats, and economies. 
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Around the start of this millennium, a serious discussion began to grow on architecture’s in-
teraction with its environment. This interaction also implies its penetrability and biotic and abiotic 
agency through its boundaries. In this period, the authors such as Addington, Leatherbarrow, 
Hensel and others (Leatherbarrow, D., 2009; Hensel, M., 2013) mainly sought their references in 
modernism, referring to architects such as Le Corbusier, Costa and the like. This situation, though, 
might be the outcome of the general acceptance of this style within the conservative context of the 
architectural profession (Davidová, M., 2019). As a result, the present article demonstrates that the 
invoked modernist authorities were themselves learning from the schools of thought of vernacular 
cultures present across the globe.

The modernists under discussion most likely explored the emergent theme thanks to the 
changing political situation in countries of extreme climates (not all of which are covered in the 
article). Due to the obvious entrance into a different climatic, eco-systemic, cultural, and political 
situation, it was not possible to neglect the traditional influences of such countries. Such local 
specificity is necessary today as well. Direct references of breathing walls and screens are essential 
and clear in Oriental, often Arabic, architecture. As shown in this study, this feature had a critical 
influence on Portuguese and Spanish architecture, which in turn had a critical influence on Latin 
America (Davidová, M., 2019). However, similar principles are applied with reference to extreme 
cold and snowstorms in Norway. This paper shows, how such ‘schools of thought’ can be trans-
ferred to and investigated in the context of the Central European location, since in recent times 
it has been experiencing climate extremes even in originally mild regions. These effects include 
extreme droughts, extreme rains followed by floods, waves of extreme heat and cold, etc. Therefore, 
it is increasingly difficult to apply purely local intellectual traditions developed over centuries in 
the mild regions, as their climate has changed rapidly.

However, this article is not planning to discuss the originality of the concept but instead its 
relevance, evolution and the possibilities of adaptation to today’s Czech built environment. It will 
compare my design research with the above historical context to address the current critical in-
crease of climate extremes in Czechia. The paper will introduce the aim of biodiversity support and 
climate change adaptation through architecture, urban design and architectural and urban design 
parasites. It aims to assist in a transition from what architecture used to be understood towards 
the new field of ‘Systemic Approach to Architectural Performance’, as presented in the author’s PhD 
dissertation (Davidová, M., 2017, 2018). This field aims toward a planetary transition towards the 
Post-Anthropocene that would lead to Planetary Health.

This paper was developed as a contribution to the lecture series ‘Moi et LeC‘, organised by Petr 
Šmídek at FA VUT in Brno in 2018.

Úvod
„Interakcia s budovami je nevyhnutne spojená s potrebou ich 
adaptácie a zmeny. Zmeny sa objavujú v rôznych časových inter-
valoch. Zvyčajne v desiatkach rokov sa menia obyvatelia, v cyk-
loch rokov sa menia ich potreby či činnosti a spôsoby využívania 
budov sa zasa obmieňajú v závislosti od ročných období, majú 
svoj týždenný i denný rytmus, a veľa rôznych vecí sa v budove 
udeje aj počas dňa.“1

Achtenův úvod dnes především platí o biodiverzitě, konekti-
vitě krajiny a změně klimatu. V tomto smyslu je také rozuměna 
performance diskutovaných architektonických artefaktů, podob-
ně jako je diskutována Henselem ve směru ‚Performance Oriented 
Architecture‘.2 Není nijak zarážející, že v zemích s extrémními 
klimaty byl vždy tradičně kladen důraz na bioklimatickou 
performanci architektury, která zde byla testována po genera-
ce.3 V devatenáctém a první polovině dvacátého století nastaly 
zásadní politické změny pro mnoho z těchto lokalit: přesun od 
kolonialismu k více či méně úspěšným formováním nových 
moderních států. K takovým státům patří především Brazílie, 
která pro etablování své nové identity volí v té době evropský 

progresivní a levicový modernismus.4 Ten, neboť má především 
esteticko-politické ambice,5 se v takovýchto lokalitách musí také 
adaptovat na místní klima, kulturu a materiály. To zde znamená 
především spojitou, vrstvenou architekturu s biotickou i abiotic-
kou prostupností mezi interiérem a exteriérem.6 K tomu slouží 
mimo jiné právě Leatherbarrowem popsané dýchající stěny 
(breathing walls), které mu slouží jako případová studie k perfor-
mativní architektuře, a tedy změny chápání architektury jako ta-
kové.7 Modernistům jako nástroje prostupnosti architektury mezi 
interiérem a exteriérem a ohraničení semiinteriérových prostorů 
slouží takzvané cobogós, mašrabíja (zde muxarabis) a z nich vyvi-
nuté, pro Francii typické venkovní žaluzie ‚brise-soleil‘.

Jedná se tedy o zajímavou absurditu, kdy se evropští mo-
dernisté učí lidovým principům, které ve svém rodišti zamítli, 
v zemi, kam byly často implantovány kolonisty a jejichž kořeny 
pocházejí z je kolonizující maurské kultury – tedy z Arábie. Je 
nasnadě, že původní klimata se často potýkají spíš se suchem 
než s tropy. Jak se daný vliv posouval od lokace k lokaci, od 
klimatu ke klimatu, od kultury ke kultuře, všechny místní 
adaptace nabízejí lokální alternativy zahrnující přeformování 
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prostorových rozvržení a integrují se s jinou flórou a faunou. 
Následují takzvané ‚schools of thoughts‘ (školy myšlenek),8 tedy 
čisté koncepty adaptované na prostředí. Dostáváme se potom 
k ještě zajímavější absurditě, že tito modernisté pak přinášejí 
tyto adaptované vlivy zpět do Evropy. Tedy české přísloví, že 
doma není nikdo prorokem, je prokázáno pohybem mezi konti-
nenty.

Záměrem tohoto článku ale není vytvoření komplexní 
historické studie. K tomu ani nemá autorka kvalifikaci. Zabývá 
se výzkumem skrze navrhování a zajímají ji právě již zmíněné 

‚školy myšlenek‘ pro aplikaci do současné praxe. Pojďme se tedy 
podívat právě na tuto otázku.

Lidové dýchající stěny
Dýchající stěny oddělují rozličné bioklimatické a privátní vrstvy 
cibulového principu zastavěného prostředí a zajišťují jeho spoji-
tost. Nacházejí se na hranicích pozemků, dvorů, verand, pavlačí, 
kůlen či interiérů ve formě více či méně ovladatelných okenic 
a žaluzií nebo jako pevná výplň v horkých klimatech. Mate-
riálem jsou především kámen, pálená i nepálená hlína, dřevo, 
proutí či rákos, který byl podrobně diskutován už Semperem.9 
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Alternativy takto spojitých ohraničení prostorů se nacházejí 
všude na světě, ale nejvíce se vyvinuly v prostředích s extrém-
ními klimaty. Tyto stěny, ať už dřevěné, či cihlové, ochlazují 
podle mých měření vzduch vytvářením jeho proudění asi o deset 
stupňů Celsia. Následující příklady nenabízejí jejich kompletní 
přehled, ale autorčina větší či menší případová mapování.

Kappadokie
Raně křesťanská kultura, obývající dnešní pouštní oblasti vý-
chodního Turecka, vyvinula díky politicko-náboženským svárům 
své doby neuvěřitelnou adaptaci na extrémní klima a masko-
vání v terénu. Symbióza této kultury s holuby zajistila ovládání 
klimatu budov a hnojivo pro jinak pouštní krajinu. Holubníky 
byly umísťovány v horních prostorách jeskynních obydlí a byly 
propojeny šachtou se spodními prostorami obývanými lidmi 
a hospodářskými zvířaty. Horký vzduch v holubnících tvořil 
ventilační proudění, které zajistilo provětrávání jeskyní a jejich 
klimatickou pohodu. 

Jižní Portugalsko
Na jihu Portugalska jsou díky vlivu maurské kultury keramické 
dýchající stěny běžnou součástí tradiční architektury ze všech 
dochovaných období. Tyto stěny se používají od oplocení, teras 
až po výplně oken a podporují cirkulaci vlhkého oceánského 
vzduchu všemi prostory zastavěné krajiny. Díky jejich existenci 
mohou lidé pěstovat ovoce v jinak přehřátých a přesušených 
sídlech. To samé platí pro tepelnou pohodu v lidských obydlích. 
Tyto stěny daly pravděpodobně vzniknout takzvaným cobogós 
v Latinské Americe. 

Mašrabíja
Orientální laťové stěny, které jsou slovanskými národy nazý-
vány mašrabíe, se používají především v pouštních klimatech 
a oblastech Středomoří. Architektura zde má většinou mnoho 
klimatických vrstev, a tak jimi do ulice ohraničené semiinterié-
rové prostory navazují na okny uzavíratelné prostory zakončené 
ventilačním komínem či vyústěním do dvora. Stěny tak regulují 
jak klima, tak stupeň soukromí. Ve vlhkém středomořském 
klimatu se tyto stěny často lakují, zatímco v pouštních oblastech 
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se využívá hygroskopicity dřeva. To znamená, že stěna v noci 
nasaje vlhkost a přes den ji odpařuje do vzduchu proudícího do 
interiéru.10

Ovladatelné žaluzie
Ze zmíněných mašrabíjí se vyvinuly také ručně ovladatelné žalu-
zie, tolik typické pro jih Francie, Itálii či Kypr. Jejich výhodou je, 
že umožňují ovládat stupeň interakce a soukromí s venkovním 
prostředím. Jsou pravděpodobně předchůdcem modernistických 
‚brise-soleil‘, tolik oblíbených Le Corbusierem.

Skandinávské dýchající stěny
Skandinávské dýchající stěny většinou ohraničují víceúčelové 
komunikační prostory, takzvané svalgangy. Je zajímavé, že mají 
spoustu společného s těmi z jižních zemí. I ony totiž moderují 
interakci budovy s extrémním klimatem a environmentálně-so-
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ciálně-kulturní interakci.11 Objevují se zde řezbářské práce, které 
připomínají mašrabíje i plné stěny.

Na západním pobřeží Norska, které podléhá velmi ex-
trémnímu oceánskému podnebí, se vyvinuly responsivní stěny 
kladené v peření, podobně jako již zmiňované žaluzie. Rozdíl je 
ale v tom, že penetrace není ovládána lidmi, ale počasím. Desky 
řezané v tangenciálním směru se díky rozdílu hustoty vlákna na 
levé a pravé straně bortí za suchého a teplého počasí, tedy větra-
jí. V okamžiku, kdy stoupne relativní vlhkost vzduchu a klesne 
teplota, se narovnají, tudíž nepropouštějí vlhký a studený vzdu-
ch do interiéru. Stěna tak reaguje v reálném čase na momentální 
klimatické extrémy na základě svých materiálových vlastností.

Aplikace v původně mírných klimatických zónách
Vzhledem k nárůstu klimatických extrémů a nutnosti podpory 
biodiverzity v městských prostředích původně mírných klimat 
mohou právě takovéto stěny a prostory pomoci k jejich adaptaci 
na současnou situaci. Takovýto přístup navazuje na Alexandro-
vo smýšlení o interkonektivitě patternů mezi různými měřítky,12 
kdy jednoduchý architektonický element má přímou souvislost 
s metabolismem města, které je vrstveno v cibulovém principu 
bioklimatických vrstev. Stoupající tendence lidového budování 
stěn kolem lodžií a balkonů, tedy moderace jejich klimatu, 
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v těchto lokalitách tomu jen nasvědčují. Tyto nové lidové přípa-
dy jsou velmi podobné těm tradičním z Orientu nebo Norska. To 
ale není jediné měřítko. Může se jednat o dýchající ploty, sklady, 
kůlny, dílny, veřejné prostory, balkony i celé budovy či malé 
objekty. Jejich interkonektivita pak podporuje celý bioregion13 
a vytváří obyvatelnou a jedlou krajinu.

V lokalitách původně mírného klimatu se nyní totiž střídají 
různé extrémy – sucho, návaly dešťů, vlny tepel a mrazů. To 
se týká i Česka.14 Proto artefakty, které toto moderují a zároveň 
jsou penetrovatelné, hrají důležitou roli pro klima i konektivitu 
krajiny. Tak jako se kdysi modernisté museli adaptovat na jiné 
klima a ekosystém v Brazílii za použití technik vyvinutých a tes-
tovaných po generace v lidové architektuře, je pro nás nutné se 
adaptovat na změnu klimatu a reagovat na ztrátu biodiverzity. 
Už ale nestačí adaptovat se na jeden typ klimatického extrému. 
Proto je nutné neaplikovat slepě jeden systém, ale poučit se z již 
vyvinutých principů pro současnou lokální adaptaci. Jedním 
z takových pokusů je responsivní stěna Ray.

Responsivní stěna Ray
Responsivní stěna Ray, která reaguje na počasí, je navržena pro 
bioklimatické vrstvy cibulových principů zastavěného prostředí 
trpícího výkyvy klimatických extrémů a je syntézou diskutova-
ných tradičních případů. Ty byly totiž pro klimatické extrémy 
adaptovány po generace. Také pro symbiotické soužití s ostatní-
mi druhy byla vždy otázka přežití hlavně v extrémních klimatic-
kých podmínkách. Oproti tradičním systémům je interakce dře-
va a vlhkosti u Ray zvětšena díky trojúhelníkovému tvaru desek 
a jejich větší ploše, systém využívá i principu soužití s ostatními 
druhy. Pro návrh byly testovány dva koncepty.

Koncept Sponge
Systém Sponge má výhodu v odolnosti proti přívalovému dešti. 
Jeho nevýhoda spočívá ve vzájemné závislosti všech dílců. Je to 
proto, že dřevo není možné plně programovat a každý z dílců by 
se hýbal trochu jinak, tudíž by docházelo k prasklinám. Navíc 
by celá struktura dohromady měnila velikost. S deskami o šířce 
30 cm systém sesychá asi o tři centimetry na sedm panelů. Na 
výšku systém expanduje o 28 cm při osmi panelech o výšce 
20 cm s třícentimetrovým přesahem. Tento koncept by mohl 
být vyvinut do systému, kde jsou desky nezávislé, i tak by se 
ale o sebe třely. Simulace ukazuje, že při 10 % relativní vlhkosti 
a teplotě 21 °C systém vygeneruje poréznost 1 cm² na 10 cm².

Koncept Ray
Systém Ray nebyl odolný vůči přívalovému dešti, zatímco jeho 
performance byla o mnoho lepší. Podle simulace generuje sys-
tém při 10 % relativní vlhkosti a teplotě 21 °C poréznost 1 cm² na 
7,2 cm², protože trojúhelníkové desky se bortí více než obdélní-
kové. Tento systém měl ale přesahy pouze na výšku, nikoli na 
šířku. Koncept Ray byl zvolen k dalšímu vývoji, kdy byl simulo-
ván systém Ray 2.

Ray 2
Systém Ray 2 15 byl vyvinut tak, aby byl odolný vůči přívalovému 
dešti. Jeho přesahy jsou umožněny tím, že se dřevo řezané ze 
středu kmene (svrchní desky) bortí více než to z kraje (spodní 
desky). To má vliv i na poréznost. Tento koncept generuje při 
10 % relativní vlhkosti a teplotě 21 °C 1 cm² poréznosti na 7,8 cm². 
Výsledek je sice horší než u prvního konceptu, ale stále lepší než 
koncept Sponge a oproti prvnímu konceptu Ray je zde odolnost 
vůči přívalovému dešti.

Dřevo není ničím penetrováno. U druhého prototypu 
(Ray 3) je louhováno ve slané vodě. To zamezuje výskytu dřevo-
kazných organismů, protože je ze dřeva odplaven cukr. Dalším 
krokem návrhu, spíše spolunavrhování spolu s řasou, bylo 
nechat desky porůst řasou. Řasa nepůsobí dřevokazně a přispívá 
k jejich performanci, tudíž moderuje poréznost. Díky tomu, že 
řasa odsává vlhkost, se za suchého počasí desky bortí více a za 
masivních dešťů se nebortí na opačnou stranu. Rozdíl v rovno-
vážné vlhkosti dřeva mezi stěnou porostlou a neporostlou řasou 
byl naměřen až 10 %. Díky své hygroskopicitě stěna také nasává 
a odpařuje vlhkost, tudíž moderuje mikroklima prostředí i tímto 
směrem a za horkého a suchého počasí zde proudí zvlhčený 

SIMULACE KONCEPTU SPONGE

CONCEPT SIMULATION OF ‘SPONGE’ 

Autorka Author: Marie Davidová, 2013

SIMULACE KONCEPTU RAY

CONCEPT SIMULATION OF ‘RAY’ 

Autorka Author: Marie Davidová, 2013

SIMULACE KONCEPTU RAY 2

CONCEPT SIMULATION OF ‘RAY 2’ 

Autorka Author: Marie Davidová, 2013
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Ray 3
Prototyp Ray 3 vyvíjel koncept dále.16 Cukr byl ze dřeva vymyt 
solným nálevem k prevenci před dřevokaznými organismy. Dále 
byly vyřešeny spoje na základě hygroskopicity dřeva. Desky jsou 
spojeny podsušenými kolíky, které při kontaktu s venkovním kli-
matem nasají vlhkost, tudíž nabobtnají a drží. Byl také testován 
potenciál termoizolačního nátěru ke sledování tohoto potenciá-
lu, který by po uzavření prostoru i tepelně izoloval.

Ray 4
Prototypy Ray 2 a Ray 3 byly adaptovány do svých sice malých, 
ale prvních architektonických aplikací: hotelů pro hmyz, Tree-
Hugger17. Z důvodu podpory biodiverzity mají návrhy TreeHu-
ggerů oválný tvar, aby nabízely různé mikroklimatické pod-
mínky – oslunění, zastínění, návětrnost, bezvětří atp. K tomu 
musely být Šimonem Prokopem adaptovány přesahy z originál-
ního návrhu stěny. To vše je u těchto prototypů umocněno tím, 
že jsou kombinovány desky z různých částí kmene, což znamená 

RESPONSIVNÍ STĚNA RAY 2, 
ZHOTOVENÁ V ROCE 2013 ZA 
SUCHÉHO A SLUNNÉHO POČASÍ

RESPONSIVE SCREEN RAY 2, BUILT  
IN 2013 IN DRY WEATHER

Foto Photo: Marie Davidová, 2018

MĚŘENÍ ROVNOVÁŽNÉ VLHKOSTI 
DŘEVA NA PANELU POROSTLÉM 
A PANELU NEPOROSTLÉM ŘASOU

MOISTURE CONTENT MEASURES 
ON THE PANEL WITH AND WITHOUT 
ALGAE HABITATION 

Foto Photo: Marie Davidová, 2017

TEST KOLÍKŮ PRO RAY 3

TEST OF PLUGS FOR RAY 3

Foto Photo: Bouma, 2015 

TEST NÁTĚRU AZ THERMACOAT 

TEST OF THERMACOAT PAINT

Foto Photo: Marie Davidová, 2015

TREEHUGGER CZ, 2017

TREEHUGGER CZ, 2017

Foto Photo: Marie Davidová, 2020

vzduch. Jedná se tedy o symbiózu mezi živými organismy 
a biotickým materiálem. Je to rozdílný přístup než inženýrská 
snaha programování, která by ani za těchto okolností nebyla 
možná. Namísto toho se projekt snaží o soužití v ekosystému. 
Stěna v semiinteriérových vrstvách umožňuje soužití s ostatními 
živočišnými druhy. To znamená, že podporuje biodiverzitu ve 
městech tím, že nenabízí obývání jen lidem. Zároveň ale tyto 
semiinteriérové prostory vytvářejí moderovanou bioklimatickou 
vrstvu namísto tepelné izolace.
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jiné borcení. To znamená jak diverzitu mikroklimatu, tak na ní 
závislou biodiverzitu. TreeHugger nejsou jen hotely pro hmyz 
a symbionti řas. Jsou to i restaurace pro ptáky a netopýry, tudíž 
vytvářejí jedlou krajinu ve městech.

Závěr
Ze vzoru osobité brazilské moderny je vidět, že se architektu-
ra musí vždy adaptovat na ekosystémové, sociální a kulturní 
parametry svého prostředí. Ty jsou závislé na lokalitě a čase. 
Vzhledem k současným ekosystémovým, sociálním a kulturním 
změnám v našich lokacích je nutné architektonicky podporovat 
odklon od antropocénu k postantropocénu v zastavěné krajině, 
abychom se byli schopni adaptovat na změnu klimatu a bojovat 
se ztrátou biodiverzity a konektivity krajiny. Příklady z extrém-
ních prostředí, které se na různé extrémní parametry musely 
adaptovat po generace, nám mohou nabídnout mnohé koncep-
ty řešení. To ale neznamená, že by takové koncepty měly být 
imitovány. Je nutné studovat jejich ‚školy myšlení‘, to znamená 
principy. Tyto principy se pak musejí integrovat a adaptovat na 
danou lokalitu, její ekosystém, kulturu, klima, materiály atd. 
Často musí jít o syntézu takových ‚škol myšlení‘, protože součas-
né problémy jsou komplexnější (wicked problems).

Naše současná zemědělská krajina se vlivem pesticidů, 
herbicidů, intenzity využití a klimatických výkyvů stala natolik 
nehostinnou, že se značná část druhů začíná adaptovat pro život 
ve městě. Pokud tomu neadaptujeme naše města, bude masové 
vymírání ještě rychlejší. V Německu je registrován asi 80 % úby-
tek létajícího hmyzu na biomasu dohromady18 a podobná data 
jsou platná v české zemědělské krajině pro úbytek ptáků.19 Naše 
antropocentricky vyvinutá města ale zatím nejsou dostatečně 
adaptována pro tuto možnost soužití. Např. namísto toho, aby 
architektura nabízela možnosti pro sdílení obydlí s ostatními 
druhy, se stavební inženýři předhánějí v řešeních pro zamezení 
hnízdění, či jen usednutí ptáků, nehledíce na závažný problém 
masového úhynu a redukce druhů v našem ekosystému.20 Po-
dobně nemůžeme dále přehlížet vzrůstající klimatické extrémy 
a tvorbu městských tepelných ostrovů. Diskutované dýchající 
stěny nabízejí skrze interakci se zbytkem ekosystému, jehož 
jsme nedílnou součástí, jednu z mnoha částečných odpovědí na 
tuto otázku. Jsou systemickými intervencemi, které mohou mít 
široký dopad, protože jsou generativní. Tyto stěny jsou apliko-
vatelné do různých vrstev a měřítek městského metabolismu 
a jsou schopny podporovat bioregiony obyvatelné a jedlé krajiny 
napříč rostlinnými a živočišnými druhy. Díky své charakteristice 
jsou tyto stěny jedním ze základních pilířů nově vznikajícího 
směru ‚Systemic Approach to Architectural Performance‘,21 který se 
zasazuje o soužití a interakci napříč ekosystemickou agencí 
v reálném čase a reálném životě.
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