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Citovický Fillo Architekti:
Je zjavné, že opäť sa začína
robiť príliš rýchlo
Marketing pre architektov:
Pekné fotky sú len začiatok
Fasáda:
Prvý dotyk stavby s okolím
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Interiéry, dizajnéri,
produkty, umenie
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Chata La
Colombière
Podstatou návrhu chaty je hra so svetlom a kontakt s exteriérom.

68
Interiér ako hravé
miesto na prácu

Chata La Colombière
YH2 Architecture Zvonku nenápadné útočisko
uprostred kanadského lesa ukrýva vzdušný interiér plný
svetla a príťažlivých čiernobielych kontrastov.
Sutton, Kanada Text: Korina Krchniaková, Podklady: v2com

V podhorskej chatovej oblasti asi sto
kilometrov juhovýchodne od Montrealu objavila krajinná architektka
Suzanne Rochonová nádherný pozemok vo svahu, do ktorého sa zamilovala. Stála na ňom drobná chatka,
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ktorú pôvodný majiteľ drevorubač
a lovci z okolitých hôr využívali ako
skladisko. Suzanne chatku s jediným
oknom a bez prívodu vody vyčistila
a začala používať, no časom jej prestala vyhovovať malá rozloha. Na rad

prišla kreatívna pomoc od Loukasa
Yiacouvakisa a Marie-Claude Hamelinovej z YH2.
Vtáčia búdka
Ich zadaním bolo vytvoriť pre Suzanne väčšie, moderné útočisko, no
nezabrať viac miesta, ako dovoľuje
pôvodný základ. To architektov prinútilo rozšíriť drevenú stavbu na vyšších
podlažiach, pretože existujúca základová doska mala rozlohu len 37 m2 .
„Aj strom sa začína ako úzky kmeň,
a potom sa z neho rozvíja koruna. My
sme aplikovali ten istý princíp,“ spo-
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Foto: Loukas Yiacouvakis

Foto: Loukas Yiacouvakis
Príroda v interiéri aj exteriéri.

mína Marie-Claude Hamelinová. „Zámerom bolo odzrkadliť v našom návrhu les bez toho, aby sme doň fyzicky
zasiahli pri výstavbe.“ Podarilo sa.
Pri obozretnej realizácii neutrpel pozemok ani stromy. Nová chata má tri
podlažia, fasádu z čiernych cédrových
šindľov a lodžiu, ktorá kopíruje tvar
strechy. Pani domáca ju trefne pomenovala „La Colombière“ – holubník.
Jasný interiér
V priamom kontraste s tmavým exteriérom dominujú v interiéri chaty biele steny. Otvorené priestory okolo
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La Colombière znamená holubník.

Foto: Francis Pelletier

Pri výstavbe nesmelo prísť k poškodeniu okolitej zelene.

Otvorená lodžia ponúka jedinečný výhľad a možnosť na relaxáciu.

schodiska vyvolávajú pocit, že chata
je väčšia než v skutočnosti. Spomínaný betónový základ, ktorý dnes stavba kopíruje, sa stal podlahou obývacieho priestoru a kuchyne. Puritánsky
priestor obývačky delený rastrom
profilov dopĺňa utilitárna piecka na
drevo. Tvarovo odvážne a farebne
expresívne schodisko zavesené na
oceľových profiloch vedie na prvé
poschodie, kde objavíte spálňu, kúpeľňu a technickú miestnosť. V noci
si treba dať pozor, sú prepojené iba
prostou drevenou lávkou bez zábradlia. Schodisko pokračuje do podkro-

via, v ktorom si opäť budete pripadať
ako v búdke pre vtáčiky. Vyvýšené
„bidlo“ prepája druhú spálňu s fotogenickou päťuholníkovou lodžiou.
Do podlahy zapustené oddychové
miesto čaká už len na dva-tri sedacie
vaky. Nie, na lodžii takisto nenájdete
zábradlie. Toto je predsa domček pre
vtáctvo. Výhľad bez obštrukcií, jasné
priestory a interiér, ktorý podporuje
zdravú relaxáciu, to je prísľub tohoto
miesta. Keby sa Libuše Šafránková
ako Popoluška niekedy ukryla v tomto holubníku, ktovie, či by princ dostal šancu.

La Colombière
Miesto:
Investor:
Autori:
Úžitková
plocha:
Základová
doska:
Realizácia:

Chata La Colombière
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Sutton, Québec,
Kanada
Suzanne Rochon
YH2 Architecture
120 m2
37 m2
2015
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Foto: Francis Pelletier
Okná na každej fasáde vťahujú zeleň do interiéru.

Foto: Francis Pelletier

Schodisko vedie svetlo celou výškou interiéru.

Foto: Francis Pelletier

Foto: Francis Pelletier

Hra kontrastov: zhora drevené schodnice, zospodu čierna oceľ.

Subtílne pôsobiaca drevená chata ukrýva 120 m2 úžitkovej plochy.
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