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ASB #90 5Útočiště

Stanford, USa
Kontemplativní centrum Windhover, jehož autory 
jsou Joshua Aidlin a David Darling z Aidlin Darling 
Design, je duchovním útočištěm Stanfordského 
kampusu. Tiché, elementárně pojaté místo po-
máhá studentům i kantorům v jejich duševní rege-
neraci. Poskytuje azyl před intenzitou každoden-
ního života. Své jméno získalo centrum rozjímání 
na základě inspirace básní Poštolka (Windhover) 
od Gerarda Manley Hopkinse (1877). Sjednocení 
architektury, krajiny a  umění pomáhá zbavit se 
stresu a utřídit si myšlenky. Útočiště klidu, ve kte-
rém se zastavil čas, umístili jeho autoři do srdce 
univerzitního areálu. Do budovy se vstupuje přes 
zahradu chráněnou před okolím linií vysokého 
bambusu. Ta návštěvníkům umožňuje odfiltrovat 
před vstupem do „svatyně“ vnější svět. Uvnitř se 
pak prostor zcela otevírá vystaveným obrazům, 
vodě a lesu.
tEXt: tErEZa JanIŠoVÁ, foto: V2CoM

Útočiště



ASB #9032 realizace

HirosHi Nakamura & NaP Na japonském ostrově Šikoku najdete 
jedno z nejekologičtěji „smýšlejících“ měst světa. kamikatsu nyní 
dosahuje osmdesátiprocentní míry recyklace a jeho obyvatelé 
třídí odpad do čtyřiatřiceti kategorií. kde jinde než v tomto 
ultra-ekologickém městě by mohl vzniknout ultra-recyklovaný dům?
JAPONSKO TEXT: TEREZA JANIŠOVÁ, FOTO: V2COM

Ekologická improvizace
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ASB #9034 realizace

Město Kamikatsu má za cíl dosáhnout 
nulového odpadu a stát se trvale udr-
žitelnou ekologickou společností. Ar-
chitekti z ateliréu Hiroshi Nakamura & 
NAP se ve svém návrhu tohoto kréda 
drželi a za svůj projekt nakonec získali 
cenu Udržitelná budova 2016 (WAN 
Sustainable Buildings Award 2016). 
Porota o  vítězství „recyklovaného“ 
domu rozhodla jednohlasně. 
Kamikatz Public House je soukromý 
podnik, jehož majitelé sympatizu-
jí s  principy ekologického města. Ve 
svém návrhu vycházeli autoři projektu 
z kombinace dvou funkcí – koloniálu se 
smíšeným zbožím a  malého domácího 
pivovaru. Architekti z  ateliéru Hiroshi 
Nakamura & NAP se rozhodli, že do své-
ho projektu přenesou principy Kamikat-
ské komunity, moudrost a způsob života 
místních lidí. Přístup k recyklaci zhmot-
nili prostřednictvím nové architektury. 
Cílem autorů projektu bylo vytvořit mís-
to, kde lidé pocítí hrdost a připomenou 
si výsledky svého ekologického snažení.

Kreativní pivovar
Prostor je pojatý ve znamení improvi-
zace. Lustry z prázdných lahví, tapety 
ze starých novin, rekonstruovaný ná-
bytek, nepoužívané zemědělské stro-
je místo regálů… Návštěvníci Kamikatz 
Public House budou žasnout nad obdi-
vuhodně tvůrčím využitím odpadního 
materiálu. Objekt je nízkonákladový 
(jak jeho stavba, tak provoz), praktický 
a  dobře reaguje na potřeby obyvatel 
města. Malý pivovar se stal místním 
symbolem. Osm metrů vysoká pro-
sklená stěna vznikla ze starých oken-
ních křídel opuštěných domů. Zvýše-
ný strop během léta účinně odvětrává 
teplý vzduch, zatímco dvojitá vrstva 
oken během zimy dostatečně izoluje. 
Díky stropnímu ventilátoru cirkuluje 
teplo z  kotle, ve kterém se topí dří-
vím z  nedalekého lesa. Chytré pojetí 
architektury zde šetří energii a zdroje 
spolu se snižováním škodlivých emisí. 
Dům navržený podle místních ekolo-
gických zásad přispívá k postupnému 

zlepšování regionální ekonomiky, stej-
ně jako cestovního ruchu.

Malý projekt, velká myšlenka
Aby architekti docílili kontinuity výro-
by a spotřeby, rozhodli se umístit jed-
notlivé funkce v  lineárním chronolo-
gickém pořadí, od skladů surovin, přes 
pivovar, hospodu až po obchod. Kro-
mě recyklovaného vybavení interiérů 
a „oknové“ stěny najdeme recyklova-
né prvky také na fasádě ve formě lo-
kálně vyráběných palubek z dřevního 
odpadu. Ačkoli je Kamikatz Public 
House malým low-cost projektem, při-
spívá nemalou měrou k realizaci velké 
myšlenky. V budově je ukryté osobité 
kouzlo vyvolávající zvláštní, veskrze 
pozitivní emoce. Místní obyvatelé vní-
mají objekt jako ztělesnění vize města 
i  svého každodenního života. V  nové 
hospodě se každodenně setkávají 
a plně si zde uvědomují, že jejich sna-
žení přináší nejen ekologický užitek, 
ale také zábavu a kreativitu.

KAMIKATZ PublIC HOuSE

Místo: kamikatsu, Šikoku, 
Japonsko

Architekt: Hiroshi Nakamura & NaP

Realizace: 2016

Cílem architektů 
bylo vytvořit 
místo, kde lidé 
pocítí hrdost 
a připomenou si 
výsledky svého 
ekologického 
snažení.



ASB #9044 InterIér

Pro pacienty trpící ekzémy, lupenkou 
a dalšími kožními nemocemi je nezbyt
né, aby byli v rámci lékařského zaříze
ní obklopeni uklidňující atmosférou. 

Světlo, které je elementární složkou 
mnoha dermatologických ošetření, 
je výchozím bodem, ze kterého se 
projekt vyvinul. I  přesto, že prostor 

disponuje velkými okny s  výhledem 
do Avenir Boulevard, bývalá dětská 
klinika, která v tomto místě dříve síd
lila, byla tmavá a pochmurná. Čekárny 

Klinika světla
L. McCoMber Kanadská lékařka Danielle brassard dlouhá léta snila o otevření 
vlastní dermatologické kliniky. Lékařčina vize světlého a útulného prostoru kontrastuje 
s modelem tradičních klinik, v nichž jsou komfort a pohoda pacientů i lékařů odsunuty 
na druhou kolej kvůli technickým požadavkům. Aby mohla svou vizi zhmotnit, spojila se 
lékařka s architektem Laurentem McComberem.
QUEBEC, KANADA TEXT: TEREZA JANIŠOVÁ, FOTO: V2COM, RAPHAËL THIBODEAU
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ASB #90 45KliniKa světla

a ordinace umístěné do středu dispo
zice odtrhly pacienty od přirozeného 
světla i od okolního světa.

Matné sklo
Aby autoři projektu co nejvíce využili 
velkých oken, přetvořili celou kliniku 
do otevřeně koncipovaného prostoru, 
ve kterém nešetřili s průsvitnými prv
ky. Umožnili tak přirozenému světlu 
vstoupit téměř do všech částí kliniky. 
Strop, původně krytý nevzhledným 
podhledem, byl odkryt, aby interiér 
působil vzdušněji a  prostorněji. Šest 
ordinací se stropy z matného skla tvo

ří dlouhou bílou zeď přerušovanou 
šesti vysokými dřevěnými dveřmi. 
Skleněný strop a  dveře vedoucí do 
servisního koridoru přivádí do ordina
cí rozptýlené denní světlo. Relaxační 
místnost pro personál kliniky připomí
ná díky svým opalizujícím proskleným 
stěnám zářící krychli. Přístroje svě
telné terapie jsou umístěny v  centru 
dispozice, za recepcí. Jejich zakřivené 
stěny z mléčného skla vyzařují během 
provozu zvláštní a  uklidňujícím doj
mem působící fialové světlo. Dlouhý 
recepční pult ze dřeva objímá celé 
toto centrální jádro ze všech stran.

Prosluněné zákulisí
Kromě toho, že je nová klinika pří
jemným a  uklidňujícím místem pro 
pacienty, musí splňovat také potřeby 
zaměstnanců. 
Díky netradičně pojatému půdorysu 
vznikla kolem obvodu kliniky dlouhá 
světlá chodba. Toto prostorové uspo
řádání tvoří jakousi páteř prostoru, 
živý koridor, kterým se lékaři, zdra
votní sestry a  technici mohou volně 
pohybovat z  jedné místnosti do dru
hé, aniž by procházeli čekárnou. Blok 
z  mléčného skla ukrývající relaxační 
místnost pro personál je uzavřený 

a  chráněný od zvědavých pohledů 
pacientů.
Příjemné a  s  péčí navržené prostředí 
motivuje personál k  dobře odvedené 
práci a  k  poskytování kvalitních slu
žeb pacientům. Výjimečná architek
tura a kvalitní konstrukční řešení jsou 
v  dlouhodobém horizontu pro kliniku 
dobrou investicí. Prostor péče o zdra
ví nemusí být nutně podřízen přísně 
se tvářícím technologiím. Může být 
inspirován lidským teplem, světlem 
a lidmi.

Zdroj: v2com

KLINIKA sVěTELNé TERAPIE

Místo: Laval, Quebec, Kanada

Investor: Danielle brassard  
and Cynthia Migneault

Architekt: L. McComber

Realizace: 2015

  Půdorys


