Kapitola 2

Okna

OKNA MOHOU VYPADAT JAKO MALÝ DETAIL , ale nenechte se mýlit –
víceméně jsou srdcem i duší vašich staveb. V reálu nám okna slouží k tomu,
abychom do budov vpustili hru světel a viděli ven. Okna vytvářejí vztah
mezi vnitřkem a vnějškem budovy. A i přesto, že světlo se v Minecraftu
se nechová zdaleka tak jako v reálu, okna vašim stavbám udávají ráz a
vzhled. Jsou to základní prvky, kterými můžeme budovám dodat hloubku,
autentičnost a nezanedbatelný detail.

Máte několik možností, jak okna svých staveb posunout na nový level:
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Používejte (skoro vždy) skleněné tabule místo
bloků skla

Okenní tabulky přispívají k hloubce a struktuře stavby. Jsou totiž zasazeny
uprostřed stěn namísto toho, aby s nimi lícovaly jako bloky skla.

Rámování oken

Udělejte kolem vašich oken zajímavé rámy, římsy a parapety. Můžete
k tomu použít schody, půlbloky, celé bloky a spoustu dalších materiálů.
Rám okna může být buď zarovnaný s povrchem zdi, anebo z něj
může vystupovat. Okenní římsy jsou skvělou možností, jak do staveb
přidat kontrastní prvky: světlé materiály do tmavých zdí, barevné tóny
do tlumených, texturu do hladkých. Rámování můžete přidat kolem celého
okna, nebo jen na jednu či více stran.
Okna
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Kontrast

Kolem oken zkuste použít opravdu kontrastní materiály, které budou
na první pohled patrné. Nebojte se experimentovat!

Nepoužívejte jen sklo

V některých stavbách, jako jsou hrady a středověká či venkovská stavení, můžete
jako alternativu ke sklu použít třeba dřevěné ploty nebo železné mříže.
16
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Zasuňte nebo protáhněte celý prostor kolem oken

Samozřejmě záleží na tom, co stavíte, ale zkuste zvážit vsazení dovnitř či
protažení ven u celého prostoru kolem okna. Je to z jednoduchého důvodu
– pokud se ve vaší stavbě dostanete i jeden blok od základního zdiva,
dodáte jí na zajímavosti. Oblast kolem oken můžete vsadit dokonce i dva
nebo tři bloky, čímž docílíte parapetu nebo orámování. Takto se vám podaří
udělat okno opravdu zajímavé.

Mozaiky místo oken

Kromě skla, mříží a plotů můžete do oken použít i jiné výplně. Dobře
poslouží například schody a půlbloky, z nichž vytvoříte více či méně
komplikované vzory, kterými můžete vyplnit otvory ve zdech.
Okna
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Jak vybrat to pravé okno
Když plánujete svoji stavbu, zkuste se hned
na začátku zamyslet nad tím, jaká okna budou
vašemu stylu sedět. Tradiční veřejné, „důležité“
budovy mají většinou okna spíše pravidelného
tvaru a bývají poměrně velká. V moderní
architektuře se používají okna různých rozměrů
a tvarů a můžete tak popustit uzdu své fantazii.
A nakonec domorodá a lokální architektura může
mít okna roztodivných tvarů a často bývají také
mnohem menší. Opravdoví architekti RÁDI VYMÝŠLEJÍ
různě velká OKNA, ABY TAK V INTERIÉRU zvýraznili
nějaký PĚKNÝ výhled nebo aby vytvořili zajímavou
hru světel a stínů.

Převisy a stříšky

Ze schodů a půlbloků můžete nad okny postavit jednoduché, ale efektní
stříšky a převisy.
18

A101C0N13290_blok.indd 18

Minecrafťák architekt 2

09.07.2019 10:54:44

Nebojte se detailů z netradičních bloků

Skvělé bloky na tvorbu různorodých detailů a lišt kolem oken jsou například
padací dveře, ploty, branky, kotlíky, mříže, půlbloky, koberce, žebříky,
kovadliny nebo cedule. Ke stavbě okenic můžete použít padací i normální
dveře nebo žebříky.

Římsy

Římsa je stavební prvek, který je většinou
tvořen z pásu dekorativního kamene. Často na
omítce spojuje okna nebo vyznačuje poschodí
budovy. POSLOUŽÍ VÁM K TOMU, ABYSTE ROZBILI
jednotvárnost ROZMĚRNÝCH PLOCH.
Okna
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Další typy oken pro inspiraci
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