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Barcelona, Španělsko
Prostřednictvím projektu Brick-topia představuje 
ateliér Map13 Barcelona svěží, působivou archi-
tekturu, založenou na pečlivém zkoumání hranič-
ních mezí materiálů a konstrukcí. Jedná se o vítěz-
ný projekt soutěže, jejímž zadáním bylo postavit 
pavilon na mezinárodním festivalu architektury 
Eme3 v Barceloně. Subtilní plášť z cihel vznikl za 
použití kombinace nejmodernějších znalostí stati-
ky a výpočetních nástrojů na straně jedné, s  tra-
dičními stavebními technikami na straně druhé. 
Plášť z  nevyztuženého zdiva je charakteristický 
svou složitou geometrií a  elegantním tvarem. 
Omezený rozpočet i čas zapříčinily nutnost inova-
cí ve stavebním procesu. Pavilon byl postaven za 
pouhé tři týdny, jeho tvůrci navíc vymysleli zcela 
nový, jednoduchý systém bednění z lepenky, drátů 
a ocelových prutů.
TeXT: TereZa JanIŠoVÁ, FoTo: V2coM

Cihlo-topie
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Architecture MicrocliMAt Nové tréninkové 
centrum navržené architekty ze studia Microclimat 
ztělesňuje vizi bývalého olympijského sportovce 
a podílí se na revitalizaci východních čtvrtí 
kanadského města Waterloo.
WATERLOO, KANADA TEXT: TEREZA JANIŠOVÁ, FOTO: ADRIEN WILLIAMS

Doupě akrobatů
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Studio Microclimat vytvořilo dvouúrov-
ňový vzdušný prostor, který koncentruje 
veškeré služby a zázemí pro sportovce 
pod jednou střechou. Kombinace červe-
ného cedru, třešňového dřeva a oceli po-
máhá vytvářet jednoduchou, přesto však 
útulně působící atmosféru, díky které se 
zde trénující cítí příjemně a motivovaně.

Pozornost k detailům
Každý prvek projektu byl navržen 
s  ohledem na uživatele centra. Od 
prostoru pro posilovací přístroje, přes 
schodiště přizpůsobené svým povr-

chem k  trénování, až po úchyty ve 
stropě pro ukotvení akrobatického ná-
činí. Díky kompaktně elementárnímu 
tvaru budovy se podařilo snížit celko-
vé stavební náklady. Nezanedbatel-
nou část rozpočtu tak bylo možné po-
užít na vytvoření venkovní tréninkové 
zóny. V létě se tak pouhým otevřením 
posuvných skleněných dveří propojí 
vnitřní aktivity s těmi venkovními.

Mecenáši pohybu
Když bylo tréninkové centrum La Tau-
le na jaře 2015 otevřeno, pociťovali 

obyvatelé jižního Waterloo oprávně-
nou hrdost. Místní podnikatelé se 
totiž rozhodli investovat do své ob-
lasti a  přivést projekt centra k  živo-
tu. Mohla tak vzniknout houževnatá 
a  jednoduše elegantní budova, která 
hraje významnou roli ve vývoji jedné 
ze čtvrtí města Waterloo. Malé, ale 
chytře koncipované tréninkové cent-
rum La Taule navíc loni získalo prestiž-
ní ocenění Grands Prix du design 2015 
v kategorii fitness centrum. 

Zdroj: v2com

TRéNINKOVé cENTRuM

Místo: Waterloo, Kanada

Architekt: Architecture 
Microclimat

Realizace: 2015
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Bílé hnízdo
Tinker imagineerS Lékárníkovi Henrimu nestlé se v devatenáctém století 
podařilo vyvinout výživu pro kojence, kteří nemohli být krmeni mateřským 
mlékem. Jeho cílem bylo pomoci snížit tehdejší poměrně vysokou kojeneckou 
úmrtnost. Logo firmy nestlé, která byla po lékárníkovi pojmenována, zobrazující 
hnízdo (nest) a krmená ptáčata, se promítlo také do hlavního motivu nově 
otevřené interaktivní expozice.
VEVEY, ŠVÝCARSKO TEXT: TEREZA JANIŠOVÁ, FOTO: V2COM
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Od založení dnes největší potravi-
nářské společnosti na světě uběhlo 
sto padesát let. U příležitosti význam-
ného výročí navrhli designéři ze studia 
Tinker Imagineers zážitkový objekt 
u  Ženevského jezera, na místě, kde 
Henri Nestlé založil v  roce 1866 svou 
první továrnu. Více než stovka holand-
ských designérů, inženýrů a  stavitelů 
společně pracovala na scénografii in-
teraktivního „hnízda“. Na projektu za 
45 milionů euro se kromě Tinker Ima-
gineers podílelo mnoho dalších tvůr-
čích firem. Architekti ze švýcarského 
ateliéru Concept Consult Architectes 

zrenovovali místní průmyslový areál, 
který zakryli elegantní konstrukcí ze 
skla a  oceli. Do tohoto prostoru pak 
tvůrci z Tinker Imagineers navrhli vel-
korysý organický tvar, který se téměř 
vznáší ve vzduchu. 
 
Zážitkový design
Návštěvníkům se dostane neotřele 
pojatý, interaktivní vhled do zákulisí 
firmy Nestlé. Budou sledovat cestu 
podniku od její minulosti, přes přítom-
nost, nahlédnou i  do možné budouc-
nosti. Nestlé svou rozmanitost před-
stavuje v  pěti různorodých zónách, 

ze kterých se nová expozice skládá. 
V  centrálním atriu stojí strom, jehož 
korunu tvoří více než tisíc květin vy-
robených z  obalů produktů Nestlé. 
Prezentace historie firmy je pojata 
zajímavou formou raných kinema-
tografických technik průmyslového 
věku. Kombinací stínového divadla, 
magiky laterny, světelných instalací 
a dalších prvků se zde dávno ztracené 
časy stávají téměř hmatatelnou reali-
tou. Hnízdo se návštěvníkům otevřelo 
letos v červnu.

Zdroj: v2com

EXpOZICE NESTlé

Místo: Vevey, Švýcarsko

Architekt: Tinker imagineers

Realizace: 2016

Gebr. Ostendorf - OSMA, zpracování plastů s.r.o.
Komorovice 1, 396 01 Humpolec, Česká republika

www.kanalizacezplastu.cz
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Vlastnosti vnitřní vrstvy:
tlumení hluku 24 dB
bílá barva - usnadnění kontroly

Těsnění s třemi vroubky (ø110)
zlepšující zvukovou izolaci a bezpečné připojení

Vnější vrstva
vzrostla odolnost proti nečistotám

Centimetrová stupnice

Ultra dB
Odpadní potrubí se sníženou hlučností, vyráběné z minerálem plněného 
polypropylenu, které má jedinečné akustické vlastnosti a znamenitý poměr 
mezi cenou a užitnou hodnotou.
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