Polytypy a multitypy
Jakub Kopec
Tak jako je posloupnost (serialita) a opakování (repetice) v architektuře problémem
tvorby jednoho a dalšího, dotýká se v urbanismu problému mnohého. Přitom každý
z těchto pojmů má stejně jako v architektuře i v navrhování měst naprosto odlišné
významy.
Opakování bychom mohli dát do spojitosti se zmnožováním (multiplikací).
Pod záminkou nekonečného růstu populace nebo kapitálu a následných investic jsou
růstové i představy o městě samotném. Město se rozpíná do všech směrů
euklidovského prostoru. Jako příklad můžeme zmínit nekonečné horizontální
a vertikální repetice hilberseimerovských urbánních struktur, které nacházely
částečné uplatnění jak v poválečné obnově evropských měst, tak v jejich dalším
rozvoji. Dnešní vertikálně exaltované verze, skvěle zachycené Michaelem Wolfem
v jeho fotografickém cyklu z asijských velkoměst1, již problém opakování posouvají
dále k jinému problému velikosti2.
Posloupnost nebo genealogie naopak souvisí s deleuzeovskou mnohostí
(multiplicitou). Taková rozmanitost města nezávisí na jeho velikosti dané fyzickými
rozměry, ale na vrstevnatosti ve smyslu městské geografie, zabývající se povrchem
a jeho členitostí, a stratigrafie, zaměřené na posloupnost podpovrchových vrstev.
Město je v tomto kontextu palimpsestem, jehož zápis se neustále aktualizuje
prostřednictvím střídavě vznikající a střídavě zanikající architektury.
Pokud zmnožování nemusí bohatost primárně vytvářet vůbec, mnohost naopak
prostupuje vším přítomným, včetně multiplikovaných struktur. Ať už na nich parazituje
(Ramot Polin Housing, Torre David), zcela je ovládla (Kowloon Walled City) nebo jen
brání jejich další extenzi (tzv. nail houses), vždy vnáší do trojrozměrného
opakovatelného prostoru čtvrtou neopakovatelnou dimenzi - čas. Ostatně
analyzování toho, co se v urbánním prostoru právě odehrává, je dobrým začátkem
k hlubšímu pochopení a citlivější analýze jeho vztahů, které mají počátek v minulosti
1 Michael Wolf, Architecture of Density, http://photomichaelwolf.com/#architecture-of-density-2/1, vyhledáno
30. 8. 2017.
2 viz Rem Koolhaas, “Bigness and the Problem of Large,” in: Rem Koolhaas, Bruce Mau, S, M, L, XL,
Monacelli Press, New York, 1995, 494-516.
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a zároveň podmiňují možnosti budoucího rozvoje.
K pochopení struktury města v procesuálním smyslu nám pomohou základní nástroje
matematické analýzy (kalkulu) - integrální a diferenciální počet, které byly za účelem
kvantifikace kontinuální proměny v čase přímo stvořeny.

Integrální počet slouží ke zobrazení a výpočtu kapacit určité spojité funkce
prostřednictvím integrálů. Příkladem může být jednoduchý Riemannův integrál,
pomocí něhož definujeme plochu pod křivkou dané funkce. Tuto plochu nejprve
rozdělíme na množství menších ortogonálních ploch (nebo na jiné snadno
počitatelné geometrické útvary), přičemž funkce bude jejich limitou. Takto vytvořené
sloupce, které nepřesahují danou křivku, definují spodní odhad, sloupce překrývající
celou plochu pod křivkou potom horní odhad. Hledaná plocha představuje jejich
vzájemnou aproximaci, která se tím více přibližuje výsledku, na čím větší množství
dílčích ploch jsme tu hledanou na začátku rozdělili.
Pokud bychom výše zmíněnou analytickou metodu aplikovali na existující městskou
zástavbu, limitu imaginární křivky by nahradily vnější kontury, resp. vnitřní prostory
konkrétních staveb. K analýze možností jejich využití bychom postupovali téměř
stejně jako v případě zmíněného integrálu jen s tím rozdílem, že dílčí plochy, resp.
kubatury bychom optimalizovali pro náš konkrétní záměr. Pokud by kapacita stavby
byla dostatečná a stavební program by se nám do ní podařilo integrovat, mohli
bychom hovořit o polyvalentní formě (polytypu). Tento termín holandského
strukturalisty Hermana Hertzbergera vychází z předpokladu, že existují určité
charakteristické rysy forem, které jsou trvalé v čase: "Jediný konstruktivní přístup
k situaci, jež podléhá změně, je forma, která vychází z proměnlivosti jako trvalého to znamená v podstatě statického - daného faktoru, tedy polyvalentní forma."3
V návaznosti na tuto polyvalenci Hertzberger vyzývá "...navrhovat tak, aby stavby
3 Herman Hertzberger, Přednášky pro studenty architektury, MOX NOX, Dolní Kounice, 2012, str. 153.
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a města měly schopnost přizpůsobit se diversitě a změně při zachování své identity.
Hledáme tedy způsoby myšlení a jednání, které povedou k jinému mechanismu."4
Zda je takový mechanismus více myšlenkovým konstruktem nebo konkrétním
způsobem stavění ponechám na čtenáři. Historické příklady tohoto jiného uvažování
pro Hertzbergra, kromě jeho projektů vlastních, představují římská kolosea
ve francouzském Nimes nebo Arles, kterými doslova prorostla středověká městská
tkáň. Díky puristický přístupům rané památkové péče se jejich spontánní urbanizace
bohužel nedochovala do dnešních dní, tak jako se to podařilo v případě
Diokleciánova paláce ve Splitu (nebo spíše Splitu v Diokleciánově paláci). Novodobý
příklad takové polyvalence v měřítku stavby by mohla představovat Nová synagoga
v Žilině, která za dobu své existence sloužila mnoha různým účelům vycházejícím
právě z kapacity této Behrensovy stavby. Na původně židovský duchovní stánek,
poté přednáškovou aulu vysoké školy nebo kino svým kulturním využitím širokého
záběru logicky navazuje i současná revitalizace.
S ohledem na svou funkční variabilitu a rostoucí historickou hodnotu polytypy
vytvářejí určitý statický model, který je střídavě naplňován různým obsahem.
Co když se však nový program se stávající stavbou vylučuje? Její kapacita je
nedostatečná, nebo s rostoucím měřítkem soudobých domů naopak nadbytečná?
A co to znamená pro její vzájemné vztahy s ostatními stavbami? V hledání odpovědí
na tyto otázky nám pomůže další analytický nástroj kalkulu.

Diferenciální počet se nezabývá kapacitami dané spojité funkce, ale jejím
průběhem odvozeným skrze derivace. Jednoduchým geometrickým příkladem je
tečna křivky dané funkce. Tato derivace definuje změnu obrazu funkce v poměru
k nekonečně malé změně jejích argumentů, podle pozice tečny vůči osám
souřadnicového systému je možné exaktně stanovit její hodnoty v daném bodě, určit
4 ibid.
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zda jsou kladné nebo záporné, zda se jedná o funkci rostoucí nebo klesající apod.
Právě průběh je podstatný i pro rozlišování seriality a repetice. Americký poststrukturalistický architekt Greg Lynn odlišuje série iterativní (kontinuální)
od repetitivních (oddělených) na základě vzájemné rozdílnosti mezi jednotlivými
objekty v sekvenci, jíž připisuje určitou kritičnost a individualitu pro každé další
sériové opakování. Ilustraci takové neustále aktualizované rozdílnosti by mohl
představovat Lynnův návrh embryologického domu5. Oproti modularitě komponování
stejných prvků v rámci repetitivních sérií tento projekt pracuje s kontinuální sérií
specifických modifikací základní geometrické formy. Její proměnlivost je odvozena
z rozdílného počtu kontrolních bodů v různých prostorových konstelacích, které
společně tvoří vektory modulující výchozí topologický povrch. Na rozdíl
od Herzbergerovy polyvalentní formy Lynn předpokládá, že "koncept odděleného,
ideálního a fixního prototypu může být zahrnut v rámci modelu numericky
kontrolovaného multitypu, který je flexibilní, proměnlivý a diferenciální"6.
Embryologický dům je právě takovým numericky kontrolovaným multitypem - jeho
forma je animovaná, odehrává se v pohybu, v prostoru a čase.
Aby bylo možné lépe operovat s takovým dynamickým modelem, časové
kontinuum bývá zjednodušeno na určitý počet sekvenčních kroků - generací nebo
iterací. Nejen díky této iterativní redukci je generativní model modelem abstraktním,
spíše než o konkrétní výsledek v něm jde o simulaci určitého typu chování. Pokud
budeme sledovat vzájemné chování více než dvou multitypů, jejichž proměnné
budou nezávislé, bude navíc ještě modelem nelineárním. Ačkoliv budeme znát
vzorce chování jednotlivých částí, nebude možné přesně predikovat chování celku.
Výmluvnou animaci takové nelineární proměnlivosti městského prostředí ukazuje
video Tokyo Metabolizing, které pro benátské bienále architektury v roce 2010
připravili Yoshiharu Tsukamoto a Ryue Nishizawa7. V paralele k idejím japonských
metabolistů se před námi objevuje ortofotomapa s postupně se měnícími
individuálními domy-zrny8. V měřítku sousedství je čitelná postupná metamorfóza
dílčích zrn v zrna někdy stejných (integrálních), jindy různých (diferenciálních)
5
6
7
8

viz http://www.cca.qc.ca/en/issues/4/origins-of-the-digital/5/embryological-house, vyhledáno 30. 8. 2017.
Greg Lynn, Animate Form, Princeton Architectural Press, New York, 1999, str. 13.
viz https://www.youtube.com/watch?v=LbhCcXhc_vk, vyhledáno 30. 8. 2017.
Japonská města nejsou na rozdíl od evropských tvořena souvislými bloky, ale hustou strukturou samostatně
stojících staveb, které lépe umožňují dílčí transformace.
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kapacit. V měřítku města potom tyto dílčí metamorfózy způsobují, podobně jako staré
televizory, zdánlivě chaotické zrnění celého obrazu.
Výše nastíněnou dialektiku integrálního a diferenciálního počtu jsme před časem
rozvíjeli ve dvou z části podobných a z části odlišných urbanistických projektech.
Oba byly zaměřeny na zkoumání otevřených regulačních principů podněcujících
bohatost městského stavění. Revitalizace historického jádra města Orlové měla co
do činění s obnovou, díky těžbě černého uhlí téměř zaniklé, nejstarší městské části9,
letištní město naopak vnášelo městskost do generické architektury letiště Václava
Havla v Praze10.

Společná východiska obou projektů souvisela s jejich územními limitami v podobě
prvků krajinných (zámecký park, bývalý železniční násep a zalesnění), resp.
letištních (terminály, ranveje a překladiště) a tendencí k intenzivnímu zastavění ploch
takto vymezených. Hlavní prostorovou regulaci nad zastavitelnými plochami tvořily
v obou případech regulační obálky. Tyto abstraktní obalové plochy byly odvozeny
ze zónovacích předpisů známých z amerických velkoměst, které iniciovala především
manhattanská zónovací rezoluce z roku 1916. K zajištění minimálního oslunění
a výměně vzduchu v živelně rostoucí metropolitní zástavbě byla díky ní stanovena
pravidla ustupujících horních podlaží (tzv. set-backs) dle objemu zónovacích obálek
vztyčených nad stavební parcelou11. Je-li tento zónovací přístup specifický pro
východní pobřeží Spojených států, na západním se objevuje regulace ještě více
preferující dostatečné oslunění. Princip solárních obálek urbanisty Ralpha L.

9 Revitalizace historického centra Orlové, autoři Jiří Vítek, Jakub Kopec, 2015.
10 Veřejný prostor před terminály 1 a 2 Letiště Václava Havla v Praze, autoři Jiří Vítek, Michal Mačuda, Jakub
Kopec, grafický design Marek Chmiel, 2015.
11 Tyto obálky vizuálně proslavil zejména Hugh Ferris ve své knize The Metropolis of Tomorrow.

5

Knowlese12 je časo-prostorovým konstruktem odvozeným z pohybu slunce v průběhu
dne a roku, který má zajistit adekvátní oslunění všech městských parcel. Objekty
na parcele jedné podle něj nesmí nadměrně zastiňovat parcely sousední a naopak,
regulace přitom neřeší oslunění vlastních staveb, které je záležitostí jejich
navazujícího architektonického návrhu.
V našich návrzích jsme vycházeli spíše ze solárních obálek Knowlesových než
z vertikálně orientovaných manhattanských. Kromě parametrů stínění sousedních
parcel byly dále zahrnuty i požadavky na vybrané výhledy (z některých městských
prostorů na chrám v Orlové, resp. z řídící věže na přistávací dráhy v Praze) nebo
odstupové vzdálenosti od vedení stávajících inženýrských sítí. Knowlesovy
i manhattanské obálky je navzdory jejich abstraktní formě možné označit za polytypy,
představují statický model maximálních možných objemů k zastavění. Obálky
navržené v Orlové a Praze měly naopak vytvářet dynamický model zastavování
umožňující průběžnou aktualizaci. Byly sice navrženy taktéž na základě určité
maximalizace možných objemů, za pomocí genetických algoritmů, to ale
neznamená, že by se návrhové podmínky jejich aktualizací nemohly změnit. Pokud
by se například v Orlové nenaplnil potenciál opětovného zrození města, obálky by
mohly mít smršťující se tendenci. Nebo bude-li mít letištní město potenciál extrémně
překračující navržené objemy k zastavění, kapacity obálek povedou
k manhattanizaci.

Dalším sdíleným faktorem byla rhizomatická struktura obou projektů, spočívající
ve vytváření vzájemně nehierarchických částí, jejichž spojení jsou více horizontální
a mezidruhová než vertikální a lineární. Právě takovou specifickou strukturu
městského podhoubí jsme objevili v industriální krajině Orlové. Oslabení jednoho
z oddenků v rámci rhizomatické sítě má za následek, že někde jinde na ní vyroste
oddenek další (tak se dá popsat zánik staré Orlové, Lazů a dělnických kolonií
12 Ralph L. Knowles, Solar envelope concepts: Moderate density building applications : final report, National
Technical Information Service, 1980.
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a paralelní rozkvět Poruby, nového centra v Lutyni i koexistenci osady Výhoda).
Revitalizace historického centra tedy rozvíjela nový život téměř zaniklého rhizomu.
Oproti tomu letištní město bylo, s ohledem na svou velikost, rhizomaticky
strukturováno do několika okrsků až v rámci návrhu. Žádný z nich neměl mít větší
důležitost, ale spíše jiný specifický význam (okrsek terminálový, administrativněhotelový, zábavní, cargo...). Každý z nich měl být ve středu mezi ostatními distrikty,
všechny dohromady měly tvořit město. Organizační uspořádání oksků bylo
analogické, po jejich obvodu byla vedena tranzitní doprava, odvozená ze stávající
dopravní sítě, uvnitř byl navržen sdílený prostor, pomocí algoritmu na bázi
minimálního trasování, odvozeného z výzkumů týmu Frei Otta.

Kromě zmíněných podobností oba projekty vykazují také určité rozdílnosti. Důležitou
diferenci v uspořádání obou měst představuje topografie. Krajina Orlové je mírně
zvlněná a protkaná sítí stružek, které vytváří její přirozené povrchové odvodnění.
V rámci návrhu revitalizace historického centra bylo toto přirozené spádování terénu
doplněno novou stružkou podél bývalého železničního náspu. Jediným specifikem
letištní krajiny je její rovinatost. Větší roli než tvarování terénu zde hrál tok veřejných
prostranství. Návrh inicioval veřejný prostor volně plynoucí, spojitý (v duchu
uklidňující letištní hudby Briana Ena), obtékající budovy města. Tento tok se
propisoval do modelového prostředí prostřednictvím linií, spojujících body stejného
potenciálu (ekvipotenciály), které byly generovány na základě rychlosti
předpokládaného pohybu. Kde byl rychlejší, více proudily (tranzitní silniční doprava),
kde byl klidnější, vytvářely náplavky a zátočiny (vnitřní sdílené prostory, pobytové
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plochy).
Protichůdný byl také přístup ke stírání vztahu mezi lokálním a globálním.
Pokud obnova centra Orlové globalizovala lokální historické dědictví (přebírala
stávající nepravidelnou uliční síť a zahrnovala tvarosloví fragmentů pozůstalých
staveb), letištní město lokalizovalo globální generické stavění (transformovalo
stávající rastr monobloků na konci dálničního sjezdu ve specifickou městskou
strukturu).

Jak je patrné, modely měst založené na dialektice integrálního a diferenciálního
počtu nepředstavují jejich plány, ale kapacity a možnosti. Nejsou delegovány shora,
ale sledují chování dílčích částí a přenášejí je na celek. Nejsou vytvořeny
k dodržovaní kontroly, ale k ponechání určité volnosti. Stručné srovnání obou
projektů kromě genealogie návrhové strategie snad alespoň trochu nastiňuje
problematiku aplikace takových modelů v městském plánování. Tedy, že mezi tím, co
je společné, a tím, co je rozdílné, jsou pouze drobné nuance dané konkrétní situací.
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Města, v nichž žijeme, představují vzácné zdroje rozmanitosti, jíž bychom se měli
naučit objevovat a vnímat. Otázkou tedy není, jak ve městě rozmanitost vytvářet, ale
spíše jak ji dále rozvíjet a aktualizovat. Jak zmiňuje ve svém textu o teritoriálním
obraze Bernard Cache: "Má-li výraz "genius loci" nějaký význam, leží ve schopnosti
tohoto "génia" být dostatečně chytrý počítat s přeměnou nebo přechodem z jedné
identity do druhé.13 Takových virtuálních identit přitom může být i několik zároveň,
Cache popisuje na příkladu města Lausanne hned čtyři. Můžeme si sami vybrat
jednu z nich, nebo objevit některou z dalších.

13 Bernard Cache, Earth Moves: The Furnishing of Territories, The MIT Press, 1995, str. 15.
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