Patnáct
LUCEMBURK, LUCEMBURSKO

Architekti z lucemburského studia Metaform se
věnují průzkumu sociálních faktorů souvisejících
s otázkou bydlení. Analyzovali názory lidí a z těch
to poznatků pak vycházeli při návrhu jejich nového
rezidenčního projektu. Průzkum ukázal několik za
jímavých poznatků: 1) lidé nechtějí žít „v krabicích“,
potřebují dostatek světla a propojení s okolím,
2) vítají sousedskou sounáležitost, ale potřebují také
vlastní soukromí, 3) touží po dostatku prostoru, ve
kterém se mohou pohodlně pohybovat a volně dý
chat (obrazně i doslova). Na zvoleném pozemku
by mohla vyrůst nezajímavá bytovka zcela běžné
ho typu. Architekti se ale rozhodli pro odvážnější
experiment a navrhli stavbu citlivě reagující jak
na místo, tak na preference budoucích obyvatel.
Soubor nových bytových jednotek vytváří jemný
přechod mezi rozdílnými městskými strukturami.
Koncept malého obytného souboru vychází z po
žadavku na zachování sousedské sounáležitosti,
místní identity a lidského měřítka. Patnáct bytů na
bízí jejich obyvatelům dostatek denního světla, po
hodlí a působivý panoramatický výhled do krajiny.
TEXT: TEREZA JANIŠOVÁ, FOTO: STEVE TROES FOTODESIGN, V2COM
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Realizace

Balkónové jehlice

Hravý hybrid
Hérault Arnod Architectes Hravé a elegantní zároveň… Francouzi dokazují, že mají
co říci nejen na půdě módy. Ve francouzském Rennes vznikla zajímavá hybridní architektura,
která nabízí jak kulturní a volnočasové prostory, tak ubytování pro zahraniční akademiky.
RENNES, FRANCIE TEXT: LUCIE HLAVSOVÁ, FOTO: ANDRÉ MORIN, V2COM
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Cité internationale
Místo:

Rennes, Francie

Architekt:

Paul Ricœur, Hérault
Arnod Architectes

Projekt:

2011

Realizace:

2016

Terasa kavárny

Parcela se nachází na rozhraní mezi
dvěma diametrálně odlišnými městskými strukturami; na jedné straně
moderní čtvrť pojímající velké veřejné
prostory doprovázené rozměrnými
budovami, na straně druhé historický
střed města s menšími domy s břidlicovými střechami. Největší výzvou

Zimní zahrady zároveň fungují jako hluková izolace.

návrhu bylo správné uchopení a porozumění oběma čtvrtím, formulování
rovnováhy mezi tradičním a moderním
městem, využití podstaty obou hlavních částí, i výhod plynoucích z jejich
objemů a rozložení funkcí. Cité internationale je hybridní budova, která
přivádí dohromady tři vlastníky a čtyři

nezávislé programy: sportovní centrum (Ville de Rennes), UBL (Univerzita Bretagne Loire), univerzitní kavárnu
a rezidenci pro zahraniční akademiky.
Biograf funkcí
Návrh spojuje čtyři rozdílné programy
v jeden, uvnitř jednoduché obálky. Ob-

jekt v základu pojímá bohatý program,
který je otevřen do veřejného prostoru,
nahoře se pak ve vyvýšeném objemu
nachází bydlení pro akademiky s trčícími balkonky. Rozdílné funkce budovy
jsou naprosto nezávisle prolnuty pro
průčelí v jednotlivých fasádních systémech. Vertikální rytmus prostřídává

Ubytování akademiků
Hravý hybrid
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Cité internationale

Interiér pokojíků pro akademiky

hliník a sklo, které zároveň sjednocují
celkový vzhled domu do jednoho transparentního celku. Průhlednost projektu
se rozpíná do všech stran, aktivity v budově se tak stávají „filmy promítanými“
na fasádách, do okolního veřejného
prostoru je tak přiváděn pohyb a život.
Životní prostředí až na prvním místě
Komplex vznikl na základě pasivního
energetického projektu. Architektonická a konstrukční řešení zde fungují ruku

Řez
30

v ruce s velmi zajímavým programem
životního prostředí. Graficky založený
fasádní systém pramení z klimatické
logiky. Na východě a západě vyčnívající
jehly z leštěného hliníku, které fungují
jako účinná ochrana před přehříváním
budovy. Celek tím generuje abstraktní
kompozici z jemných variací textur. Obraz se mění v závislosti na úhlu pohledu.
Jehly jsou téměř neviditelné z přímého
pohledu, avšak z boku se fasáda směrem do města zajímavě „roztančí“.

Akademici dumající v oblacích
Bydlení pro akademiky se otáčí na
stranu bulváru. Design této části budovy vytváří kontrast s její spodní
částí a je částečně oddělen formou
prázdného pruhu čtvrtého podlaží. Každý pokoj pojímá vlastní arkýř
s francouzským oknem otevírajícím se
na balkón. Interiér na míru je vyroben
z vícevrstvého bukového dřeva. Vybavení minimalisticky pojatých pokojů
zahrnuje kuchyňku, postel, pracovní

Detail fasády
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stůl a množství integrovaného úložného prostoru.
Severní fasádu vedoucí na Bulvár de
la Liberté tvoří zimní zahrady, které
zároveň fungují jako hluková izolace.
Velmi lehké fasádní zasklení je prostřídáno s pevnými a otevíratelnými
panely. Architekti nechali záda fasády
osázet vinnou révou a stromovou kapradinou, vytvořili tak zelený vzhled
otevírající se směrem k městu.

Sousedský
teamBuilding
ARQMOV Mexičtí architekti ze studia
Arquitectura de Movimiento (neboli „Architektura
v pohybu“) vytvořili v Mexico City inspirativní
projekt plný jižanské nátury a sexappealu. Hlavní
roli v konceptu domu hrají sousedské vztahy.
MEXICO CITY TEXT: LUCIE HLAVSOVÁ, FOTO: V2COM
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Strom s novým městským mobiliářem

Projekt ColiRoma CientoVeinteOcho
je součástí městské zástavby ve čtvrti
Colonia Roma Norte v Mexiku. Funkce
a využití veřejného prostoru v Colonia
Roma nabízí jedinečný pohled na pro
gresivní živé okolí v rámci města, záro
veň odráží současnou společnost, kde
se život a bydlení odehrává nejen v na
šich soukromých domech, ale zejména
v našich nejbližších veřejných prosto
rech. Městské aktivity formují soused

Kostková fasáda

ské vztahy a přináší kladné vibrace,
které umožňují pohodlné soužití v po
losoukromém a ve veřejném prostoru.
Otevřené kostky
Objekt je navržen s využitím koncep
čních prvků veřejného a soukromého
prostoru. Mezi stavbou a jejím okolím
dochází díky městským odpočívadlům
k prostorové prostupnosti. Jedná se
o flexibilní prostor polosoukromých

interních vztahů, který se z polovi
ny nachází pod úrovní terénu, může
sloužit také jako galerie nebo fórum.
Slouží také jako společenský prostor
obyvatel domu, má tak pozitivní do
pad na sousedské soužití. Před hlavní
fasádou jsou kolem stávajícího stromu
umístěny lavičky, je zde možnost zapar
kovat kola a strávit příjemné chvíle.
Komplex se skládá z dvou městských
domů, osmi bytů, dvou penthousů,

střešní zahrady a podzemních garáží.
Byty mají lineárně prostorové uspo
řádání, které je generováno sekvencí
vnitřních krychlí, světla a přirozeného
provětrávání napříč místnostmi. Ná
vrh umožňuje výhled do ulice a přes
kostky zpět. Kostky dále formují pro
storové přechody podél bytů, exponu
jí světlo, stín, vnitřní a vnější prostředí.
Jeden z apartmánů prvního patra je
navržen jako podkrovní studio. Další

Hra prostoru, barev, světla, materiálu…

Sousedský teamBuilding
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Vnitřní společné prostory

z bytů ve čtvrtém patře si hraje s ote
vřeným prostorem takovým způsobem,
že ponechává jídelnu/obývací pokoj
otevřený jako terasu dotýkající se ko
runy stromu. Uliční zeleň se tak stává
prvkem obytného prostoru. Viladomy
a penthousy jsou navrženy ve dvou
rovinách, dva se otevírají do ulice, dva
využívají světla a ventilace „kostkové“

Vchod do komplexu
38
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fasády, která udržuje syntézu vnitřního
a vnějšího prostředí. Střešní zahrada
má šest soukromých prostor, najdeme
zde také společné lázně, další prvek
podporující dobré vztahy mezi sousedy.
Konstrukce na odiv
Balkóny a prostorové konfigurace jed
notlivých bytů se propisují na hlavní fa

Multifunkční společenský prostor
Realizace

sádě. V jádru domu jsou dvoupatrové
cínové bloky, které na vrcholu stavby
zvýrazňují byty s otevřeným obytným
prostorem. Konstrukce domu je vy
stavena na odiv, nic nezůstává skryto.
Struktura je založena na kovových
sloupech s lakovaným černým nátě
rem, následují odhalená mezipatra
z vlnitého plechu. Každé patro je nese

Vchody do bytů

no podpůrnou železobetonovou des
kou, která zároveň nese i strop z pohle
dového betonu. Interiérové instalace
a potrubí jsou přiznané. Černé okenní
rámy jdou ruku v ruce s nosnými slou
py. Stejně tak se i hlavní průčelí svými
cínovými detaily odkazuje na dvoupa
trové bloky. Fasádu pak rozehrávají
posuvné clony z dřevěného laminátu.

Kvádr v krajině
DUST Krajinou San Rafael Valley procházeli první domorodí zemědělci, lovci i sběrači,
později pak dobyvatelé a misionáři, horníci i kovbojové. Krajina pravého Divokého
západu. Casa Caldera vyrostla v historickém, sociálním, geologickém i klimatickém
kontextu s místním krajem.
ARIZONA, USA TEXT: TEREZA JANIŠOVÁ, FOTO: CADE HAYES, V2COM

Do drsné přírody jihovýchodní Arizo
ny, na místo vzdálené jen dvě hodiny
jízdy od hranice USA s Mexikem, zasa
dili architekti ze studia DUST minima
listicky pojatý dům připomínající bun
kr. Jeho autoři navrhli dům tak, aby
obyvatelům nabídl velkorysý výhled
do otevřené krajiny, ale také pocit
bezpečí a komfortu.
Vulkanický beton vnáší do interiéru osobitý estetický prvek.
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Casa Caldera
Místo:

Jihovýchodní Arizona,
San Rafael Valley

Architekt:

DUST, Jesus Robles

Realizace:

2015

Návrh vychází
z lidové typologie
místní architektury
zvané zaguan.
Dům nabízí obyvatelům velkorysý výhled do otevřené arizonské krajiny.

Bunkr z vulkanického betonu
Dům vyrůstá mezi suchými prérijními
travinami. Koncept elementárního
tvaru kvádru se stěnami o téměř půl
metrové tloušťce splývá s prostředím,
zároveň jej však díky jeho jasně defi
nované, osobité architektuře nelze
přehlédnout. Jako materiál zvolili
architekti vulkanický beton, takzvaný

lavacrete, který dobře zapadá do cha
rakteru místní krajiny.
Beton s příměsí vulkanického kame
niva, typický svou zajímavou povrcho
vou strukturou, byl používán už za dob
starého Říma. O současnou populari
zaci a rozšíření lavacrete se zaslouži
li architekti Paul Schwam a Randall
Ewers.

Zaguan
Chlazení je zajištěno přirozeným příč
ným větráním dveřmi a okny, topí se
dřevem, které pochází z rozlehlého
pozemku náležícímu k domu. Voda
je čerpána ze studny, elektrické spo
třebiče napájí solární energie. Návrh
Casa Caldera vychází z lidové typolo
gie místní architektury zvané zaguan.

Nachází se zde dvě ložnice, mezi
nimi obývací pokoj, nosným prvkem
dispozice je široká příčně situovaná
chodba. Velké skládací dveře na obou
jejích koncích propojují interiér s vněj
ším prostorem. Jednoduše a zároveň
velkoryse koncipovaný dům tak har
monicky splývá s místní flórou a rázem
krajiny.

Kvádr v krajině
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