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1. ÚVOD
Tento text je shrnutím poznatků
získaných během několika let výuky rozvíjející prostorově-kompoziční a koncepčně-konstrukční
dovednosti studentů architektury.
Příklady prototypů, prezentované dále v textu, byly vytvořeny
studenty bakalářského stupně
studia Fakulty architektury VUT
v Brně v průběhu experimentální práce se světlem při tvorbě
architektonického prostoru a při
studiu konstrukčně-materiálových
vlastností komplexních struktur
v průběhu jejich návrhu, vývoje a
testování.
Základem experimentální
výuky jsou tři povinně volitelné
předměty bakalářského stupně
studia - Základy architektonického
navrhování, Prostor a světlo v

architektuře a Prostor a tvar.
(Obr.1)

1.1
Architektonická
Architektonická tvorba je ve své
podstatě mnohovrstevnatou,
komplexní a proměnlivou tvůrčí,
uměleckou činností, jejímž
smyslem je především, avšak ne
bezvýhradně, tvorba nebo obnova
uměle vybudovaného, fyzicky
přítomného prostředí, účelně
sloužícího především člověku
a jeho potřebám. Je tvorbou prostoru, prostorových vazeb, prostředí
a dispozičně-prostorového uspořádání, které současně a podmíněně působí na uživatele zpravidla pozitivně, rozvíjí a zkvalitňuje
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Obr. 1.
Papírové struktury, vývoj
návrhu segmentů.
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jeho život, s ohledem na okolí,
místo a umístění, ale i s ohledem
na lidskou společnost a na šetrný
a udržitelný vztah k životnímu
prostředí i na účelnost použité
konstrukce a obnovitelnost
použitého stavebního materiálu.
Architektonická tvorba je zakotvena v historii a hledí do budoucna. Zpočátku měla několik lokálních center a vycházela ze znalosti
řemesel, přičemž realizační firmě
ještě v období funkcionalismu postačovaly jen základní
koordinační výkresy. Funkcionalistický architekt například
předpokládal od realizační firmy
správnost provedení technologických procesů, kvalitní provedení
hrubé stavby i finálních povrchů,
zámečnických, klempířských
a truhlářských detailů podle předem ústně projednaných a odsouhlasených požadavků. To se postupem času změnilo. Dnes leží
těžiště architektonické tvorby
v maximálně detailním popisu
stavby včetně výkresové dokumentace konstrukčních detailů
a popisů technologických procesů
provádění předem neznámou
realizační firmou, zpravidla za cenu
maximálních úspor v průběhu
projekční i realizační fáze. Tvůrčí
proces je tím výrazně omezen
pouze na nejmenší nezbytnou
míru, což přináší neblahé důsledky.
Tvůrčí proces je také stále
více ovlivňován přenosem
nejnovějších poznatků vědecké
a výzkumné činnosti a informacemi o nejnovějších realizacích

ze všech koutů světa. Desítky
respektovaných architektonických
webových portálů, stovky elektronických architektonických
a lifestylových magazínů
a tisíce architektonických blogů
každodenně přinášejí informace,
ve kterých je stále více obtížné se
orientovat. Klasická tištěná média
svádějí nerovný boj s touto levnou
a operativní konkurencí a bohužel
stále více ztrácejí na atraktivitě,
přestože oproti elektronickým
médiím přinášejí kvalitnější a do
hloubky zpracovaný, tématicky
utříděný, obsah. Paradoxně tak
dnes čelíme nesrozumitelnosti
operativně získaných informací
díky přemíře jejich množství a
přesvědčivé výrazové kvalitě jejich
zpracování. Dříve pořádané architektonické výpravy za několika
nejnověji realizovanými díly
jsou dnes nahrazovány virtuálními prohlídkami a prohlížením
líbivých marketingových balíčků,
vypouštěných do světa současně
s vlastními realizacemi. (Obr. 2)

Obr. 2
Studium geometrických vlastností prostorové formy v ploše.
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1.2 Poezie
V procesu tvorby vznikají skicy,
nákresy, texty, modely, prototypy,
plány, projektové dokumentace, zpravidla v digitální, nebo
realitě se blížící podobě. Tradiční
ruční skicy ustupují požadavku
profesionální konkurenceschopné
grafiky. Přesto je vnich ukryta poezie, virtuozita i jedinečný charakter, které se jakoby vytrácejí z uhlazených vizualizací i ze samotných
realizací. Databáze, algoritmy, kód,
digitální a matematické modely a
jiné výstupy podporující, konkretizující a komunikující představu
tvůrce jsou dalšími produkty této
všestranné činnosti. Digitální
architektonická tvorba stojí ovšem
na hraně proveditelnosti, estetické
hry a imaginární reality.
Predikce dalšího směru ve
vývoji architektonické tvorby však
bez aplikace digitálních modelů
na experimentálních fyzických
prototypech a jejich podrobení
zátěžovým testům, vyhodnocujícím jejich reálné vlastnosti,
zůstává v rovině teoretických úvah.
Smyslem tvorby výstupů
architektonické tvorby není jen
přesvědčit investora o účelnosti
a hospodárnosti vynaložených
investic, nebo předvést uměleckou
zručnost, ale současně předat co
největší množství co nejpřesněji
specifikovaných dat přímo do
výroby a montáže a urychlit
a zpřesnit tím proces vlastní
realizace a přiblížit tím výsledek

- realizaci co nejvíce představám
a požadavkům autora, za
předpokladu osvojení si nových
technologií autorem i realizační
firmou.
Individuální role architektatvůrce-autora ustupuje rostoucímu, demokraticky pojímanému,
významu architektonických tvůrčích uskupení. Vychází rovněž
z intelektuální, ekonomické a
technologické úrovně vyspělosti
společnosti, ve které je rozvíjena, na základě individuální a
společenské poptávky. Ve stále
větší míře si osvojuje terminologii,
principy, materiály, výrobní a technologické postupy jiných odvětví
průmyslu, např. automobilového,
nebo leteckého a vyvíjí nové
specifické aplikované formy.
Architektonická produkce se
tím stává prostředkem proměny
společnosti, uspořádání jejího
prostředí a hodnot, respektive
prostředkem upevnění národní,
regionální či místní identity a
jedinečnosti. Vytváří trvalé a
nadčasové hodnoty. Realizace,
obvykle malého měřítka, jsou
prostředkem vyjádření individuálního postoje tvůrce, nebo skupiny
sdílející podobné myšlenky, nebo
se mohou stát i manifestem,
upozorňujícím na aktuální problémy a témata.
V tomto kontextu proto ve
výuce tvorby architektonického
prostoru upřednostňujeme ruční
koncepční práci ověřovanou
na fyzických modelech nasvícením digitálními trvalými světly
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a vytváříme tvůrčí prostředí,
vyučující výzkumným a tvůrčím
postupům při využití dalších
tradičních nástrojů, například při
odlévání betonových forem apod.
Neopomíjíme přitom ani použití
současných technologií, včetně
parametrického modelování a
rapid prototypingu. (Obr. 3)

2. Teoretická
východiska
Zažité způsoby uvažování nevedou k novým výsledkům. Při
tvorbě architektonického prostoru proto usilujeme o zkoumání
nových cest a ověřování nových
postupů. Využíváme a budujeme přitom databázi poznatků,
nápadů, referenčních příkladů,
řešení a algoritmů, které pomáhají
novým studentům získat prvotní
informace a pomáhají jim v procesu učení.
Metoda výuky Learning by doing
(LBD), uplatňovaná v tradičním
systému výuky má za cíl neustálým
opakováním vést k dokonalému
zvládnutí určité činnosti, např. projektování. Pokud ovšem chceme

dosáhnout jiných výsledků, než
jakých již bylo dříve dosaženo,
musíme především změnit
svoje vnitřní nastavení, svoje
paradigma. Oproti metodě LBD
proto upřednostňujeme metodu
Learning by teaching, jinými slovy
- učení se jeden od druhého. Vydat
se na neprobádanou cestu s nejistým koncem je riskantní, ovšem
také velmi zajímavé. Pro snazší
začátek proto seznamuji svoje studenty s několika oči otevírajícímy
úvahami k zamyšlení.
První úvaha hovoří o potřebě
si každý nový poznatek aktivně
zažít.1 Druhá úvaha je zamyšlením
nad smyslem výuky i vlastního studia ve smyslu učení se
nohám a přehrávání stupnic.2
Třetí zamyšlení je nad jistotou
plynoucí z dřívější zkušenosti,
která je vlastně velmi ošidná a
v důsledku je pravým opakem
kreativity.3 Čtvrtá myšlenka má
připomenout zkušenost, že tvůrce
dodává zdánlivě neužitečným
a odloučeným složkám díla
celistvost, ve smyslu, v jakém o
ní mluví např. Peter Zumthor v
knize Promýšlet architekturu, ale
dodává jim také nový význam,
účel a vlastně i nový život.4 Pátá
myšlenka patří Miesovi van der
Rohe, který hovoří o smyslu
hledání „nových” forem, které není
naší snahou, ale výsledkem naší
práce. Šestým a zdaleka ne posledním zdrojem zamyšlení je ideografický přehled konstrukčních
systémů vyvinutých v letech 1900–
2006, který přehledně zpracoval

Obr. 3
Prototyp – segment strukturálního zavěšeného stropního
podhledu.
1. Čínské přísloví: Pověz mi
a já zapomenu, ukaž mi a já si
možná zapamatuji, zapoj mně
a já porozumím.
2. HOROWITZ, F., DANIELOWITZ,
B. (2009): Josef Albers: To open
eyes, The Bauhaus, Black Mountain Collage and Yale. Phaidon
Press Limited, London.
3. ARDEN, P. (2010): It‘s not how
good you are, it‘s how good
you want to be. Phaidon Press
Limited, London.
4. BALLANTYNE, A. (2007):
Deleuze & Guattari for Architect. Thinkers for Architects 01,
Routledge, London.
5. NEUMAYER, F. (1986): Mies
van der Rohe, Das Kunstlose
Wort, Gedanken zur Baukunst.
Siedler, Berlín. V překladu
(2000): Ludwig Mies van der
Rohe, Stavění. Arbor vitae,
Praha.
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Obr. 4.
Prototyp – segmentové
závěsné svítidlo.
6. FERRATER, B., FERRATER, C.
(2006): Synchronizing Geometry: Landscape, Architecture
and Construction/Ideographic
Resources, ActarD Inc, Spain.
7. Augustin Aurelius, z
přednášky Prof.PhDr. Petra
Osolsobě, 2009.
8. Význam slova komplexní:
složené z více odlišných
a propojených částí, ale rovněž nesnadno analyzovatelné,
komplikované, složité nebo
spletité. Slovník cizích slov.

a publikoval španělský architekt
Borja Ferrater.6 (Obr.4)

3. Metodika
Při vytváření komplexních struktur
je zapotřebí soustrědit mysl na
tajemství ukryté v uspořádanosti
komplexního systému, ve vnitřním
řádu věcí7 a nevnímat pouze vnější
a formální vzhled. Aby mohla být
věc krásná a současně i účelná,
musí mít podle Augustina Aurelia i
určitý řád a ustrojenost. Ustrojenost
takovou, že věc (architektonické
dílo apod.) vytváří jeden celek,
rozmanitě ustrojený, z podobných
částí, krásných proporcí a křivek,
gradující a obsahující kontrast.
Podobnou fascinaci studiem
souvislostí mezi částmi celku
můžeme sledovat rovněž i u
polyhistora Leonarda da Vinciho,
který studoval nejen tvar, formy a
proporce lidského skeletu, ale

i vzájemnou provázanost a funkci
jednotlivých součástí lidského těla
(svalů, tepen a vnitřních orgánů)
- tj. strukturu. Získané poznatky
mu pomohly např. při vývoji a
konstrukci do té doby nevídaných
prototypů strojů a návrhů staveb.
Návrhy komplexních8 systémů
a skladba navzájem odlišných
nebo příbuzných prvků celku
vyžadují od autora komplexní
přístup a vnímání celku s nadhledem a v souvislostech. Abstraktní
mysl však vylučuje komplexnost
a soustřeďuje se na významové
nadřazení dílčí části nad význam
celku. Rozlišuje plošné funkční
celky. Komplexní myšlení, někdy
také označované jako asociativní nebo maticové,9 naproti
tomu vnímá celek prostorově,
strukturovaně, vrstevnatě a ve
vztazích.
Systematickému popisu komplexního přístupu v architekton-

9. Asociativní nebo také
maticové myšlení poprvé blíže
popisuje Tom F. Peters
v knize Building the Nineteenth
Century (MIT Press 1996).
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Obr. 5.
Protypy – závěsná svítidla,
materiál polypropylenová fóle.
10. ALEXANDER, Ch. (1977):
A Pattern Language, Towns
- Buildings - Construction.
University of California, Berkeley, Oxford University Press,
New York.

ické tvorbě se podrobněji věnuje
profesor Christopher Alexander,
který v knize A Pattern Language10
přirovnává jednotlivé součásti
komplexního architektonického
díla ke slovům, ze kterých jsou
složeny věty a následně i rozličné
příběhy. Tímto způsobem je
vytvářen jedinečný a obecně
srozumitelný jazyk díla.
Smyslem komplexního přístupu
v navrhování není zamlžení
podstaty, ani záměrné zesložitění
projektu. Je tomu právě naopak.
Výstižně to vyjádřil rumunský
sochař Konstantin Brancusi, který
říká: „jednoduchost je rozřešená
složitost.” Při tvorbě architektonického prostoru, nebo komplexních
struktur a jejich modelování
světlem nám jde v podstatě o totéž,
přičemž usilujeme o objevování
nových postupů a cest. (Obr. 5.)

Tvorba pracovních modelů
tradičně doprovází tvůrčí proces
architektova myšlení. V procesu hledání formy se proto také
věnujeme vytváření komplexních
a přitom přirozeně působících
papírových modelů vytvářených
z papíru, bez použití lepidla,
pouhým důmyslným tvarováním
materiálu do nádherných prostorových struktur.
Koncepce výuky tvorby prosto
ru, světla a tavru vychází ze základní metody struktivně-taktilního
tvarování z papíru. Vycházíme
přitom i ze zkušeností architektky
řeckého původu Sophie Vyzoviti
a ze studia jejích experimentů,
které společně se studenty univerzity v Delftu vytvářela při studiu
vlastností ohebných plošných
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materiálů (gumy, papíru, plastových fólií, tahokovu apod.), při
současném zaměření na investigativní postupy práce s materiálem
v architektonické tvorbě.11
Vytvořené struktury a jejich
odezvu podrobujeme haptickému
zkoumání. Vnímáme jejich odpor,
napětí a pružnost, umožňující
nám aktivně optimalizovat tvar
a počet částí. Edukativní zaměření
předurčuje některá omezení,
např. ve volbě materiálu a jeho
přípustného způsobu manipulace.
Autenticita ruční práce na jedné
straně vede k hrubému zpracování,
podporuje tím však náš zájem o
využití recyklovaných materiálů,
kde jsou nepřesnosti na místě.12
Podobně při hledání algoritmického
vyjádření komplexní skladebnosti,
při jejím zjednodušování
a parametrizaci, je počítač pouhým
prostředkem, nikoli však cílem.
Výuka je svým zaměřením
i náročností uskutečňována napříč
ročníky s odlišnými požadovanými
výstupy, kterými jsou papírové
struktury, montované konstrukce
i funkční prototypy svítidel a další.
Inspiraci nalézáme jak v samotné
technice práce s materiálem, tak ve
studiu přírodních předloh
a jejich intelektuálním převodu do
konstrukčních systémů.13 14 Přitom
pracujeme s různými měřítky.
V některých případech tak vznikají
konstrukce užitných předmětů, jindy
konstrukce budov.
Každý je do jisté míry obeznámen již z dětství se skládáním z
papíru. Základní znalosti techniky

dále rozvíjíme s využitím poznatků
matematiky, prostorové geometrie,
biologie a současných výrobních
technologií. Při hledání forem je
smyslem tvarování „postavit list papíru na hranu”,15 forma přitom není
cílem, nýbrž výsledkem naší práce.
Význam tvarování papírových
forem dobře vyjádřil britský umělec
Richard Sweeney v osobním
rozhovoru v květnu 2009 ve studiu
Lazerian v Manchesteru: „Jakoukoliv formu, kterou si dovedeme
představit, lze zachytit kresbou, ale
když modelujeme z papíru, předmět
je zapotřebí fyzicky vytvarovat. Když
stojíme před rovným listem papíru,
neexistuje jediný zjevný náznak
toho, jakým způsobem s ním lze
zacházet, aby vznikl trojrozměrný
objekt. Omezení, daná použitým
materiálem - papírem, představují
při vytváření forem výzvu, která
může skrze hravé zkoumání vyústit
v hmatatelný výsledek. Fyzicky
zhotovené modely poskytují lepší
představu o proporcích i o konstrukci, než jakou poskytuje technický
výkres, nebo skica. Práce s materiálem se tak v procesu navrhování
dostává do popředí zájmu.
Tvarování materiálu pomocí rukou
umožňuje pravděpodobně nejlepší
pochopení ,insight‘ vlastností materiálu, v jehož průběhu je stále co
nového objevovat a využívat přitom
jeho vlastností. Nalézání nových
směrů a cest k získání kontroly
nad formou provedenou v daném
materiálu a jejich nejvhodnějším
využití při vlastním návrhu stojí za
to vynaložené úsilí.” (Obr.6.)

11 VYZOVITI, S. (2003): Folding
Architecture; Spatial, Structural
and Organizational Diagrams.
BIS Publishers. Amsterdam.
12 RIEDIJK, M. (2009): Kresba
/ The Drawing. České vysoké
učení technické v Praze, Fakulta
architektury. Praha.
13 BALMOND, C. (2007): Element. Prestel Publishing. USA.
14 LIM, J. (2009): Bio-Structural;
Analogues in Architecture. BIS
Publishers. Amsterdam.
15 HOROWITZ, F., DANILOWITZ,
B. (2009): Josef Albers: To open
eyes, The Bauhaus, Black Mountain College and Yale. Phaidon
Prss Limited, London.
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5. Manuální
versus digitální

Technologické postupy zpracování
materiálu se neustále zdokonalují a pro inovaci architektonické
výuky je velmi poučné tyto změny
sledovat. Podobným způsobem se
vyvíjí např. i softwarové vybavení
a jeho možnosti praktického
uplatnění v architektuře. Základní
tvůrčí postupy však zůstávají
stejné. Rozhodující otázkou je,
zda začít architektonický návrh
zpracovávat tradičními manuálními technikami a následně
optimalizovat pomocí software a
následně opět aplikovat manuální
přístup pro možnost realizace
tradičními výrobními postupy,
anebo zvolit výhradně digitální
cestu od počátečních parametrických náčrtů po konečnou NC
výrobu. Druhá varianta se nám
po zkušenostech nyní jeví jako
nesnadně aplikovatelná v akademickém prostředí, především
pro vysoký stupeň a různorodost
požadovaných vstupních odborných znalostí, programováním
počínaje a technikou obsluhy
NC strojů konče, za podmínky
dostupnosti potřebného strojového a vývojového vybavení,

které je v obvyklých podmínkách
nedostupné.
Avšak poměrně přitažlivou
a zvládnutelnou za minimálních
nákladů je výuka tvorby algoritmů
parametricky definovaných konstrukcí a v souvislosti s konkrétními a realizovanými strukturami je
prvním krokem pro implementaci
nových pracovních postupů do
tvorby, poskytující autorovi tvůrčí
volnost, kdy pomocí posuvníků
mění základní parametry řešeného
celku, který lze následně i vyrobit,
např. tvarováním běžně dostupného materiálu - několikavrstvého
kartonu. (Obr.7.)

Obr.6.
Prototyp – závěsné svítidlo,
materiál ohýbaná
mikropřekližka.
Obr.7.
Příklad zdokumentování procesu převodu přírodní předlohy
do konstrukce metodou
tvarování z papíru – mikroskopické vzduchem unášené
granule Brochosomes.
Poznámka:
Autor příspěvku je rovněž
autorem fotografií.

Součástí metodiky tvorby architektonického prostoru a tvaru modelováním bylo zavedení chyby do
procesu tvorby konceptu a vývoje
prototypu. Tvůrčí proces je nedílnou součástí výstupu výtvarně
a technicky zaměřené tvorby.
Jeho zdokumentováním tvoříme
příběh, který vyprávíme beze
slov a tím rozvíjíme individuální a
jedinečné vyjadřovací schopnosti
studentů.
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