
Cílem urbanistického řešení má 
být koncept, který si vytvoří vlast-
ním potenciálem své uživatele 
místa. Ti implicitně vytvoří image 
místa  - „genius loci“ - alternativní 
a kreativní prostředí. Academia 
de Bellas Artes umí vytvořit nové 
místo pro aktivityreflektující potřebu 
nekomerčního a nezávislého jednání.
Za bezpečným mantinelem vlnolamů 
vznikne plovoucí kemp pro travel-
ery - jediné místo, kde se dá přespat 
na pláži v Barceloně. Sezonní plováky 
lze kombinovat a tvořit tak prostory 
podle přání klienta. FÓUM BACELONA - LADISLAVA SOBKOVÁ

Východiskem projektu kulturního 
centra na brněnském výstavišti 
je náhled na proces tvorby 
prostorových struktur jako na 
komplexní přírodní systém, který 
je řízen a samoorganizován 
soustavou pravidel vycházejí-
cích z přirozených vlastností 
hmoty a vlivu okolí. 
Projekt poukazuje na některé 
výsledky výzkumů přírodní i 
umělé samoorganizace a 
nastiňuje možnost, jakým 
způsobem se inspirovat při 
tvorbě konceptů „rostoucích“ 
budov.
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www.atelierflorian.com

SKLENĚNÝ DŮM - JANA HLADÍKOVÁ

Skleněný dům  je projektem zabývajícím 
se celoskleněnou lepenou konstrukcí. 
Konstrukce pláště přechází do interiéru 
a tvoří zařízení domu. Vše od TV 
po kuchyňské spotřebiče a hygien-
ická zařízení je integrováno do skla.  
Konstrukční princip, tvar a vnitřní 
uspořádání vzniklo na základě studia 
a hledání systému, který by splňoval 
všechny požadavky běžného staveb-
ního materiálu a zároveň si zacho-
val specifické vlastnosti skla. Základ-
ní stavební modul tvoří prstenec 
z horizontálních skleněných bloků spo-
jených stěnami.  Subtilnost skleněného 
pláště je umožněna díky funkčním vrstvám 
z nanomateriálů a OLED.

Vortex je experimentální ekologická budova 
využívající větrnou energii v Palma de Mal-
lorca. Těžiště diplomního projektu spočívá 
v enviromentálním designu a ve využití or-
ganické formy budovy pro úpravu proudění 
vzduchu. Velký odběr klimatizačních jed-
notek způsobuje nárazové přetížení elek-
trické distribuční sítě, což v posledních 
letech vede k blackoutům. Dominantními 
elementy jsou větrné tunely, které v nižších 
partiích koncentrují vzduch do úzke trubice 
a vyústují komíny na střeše. Umožňují in-
stalaci exponátů využívajících vítr, osvěžení 
příchozích návštěvníků, přivádějí do interiéru 
světlo a odvádějí odpadní vzduch. 

GALERIE VORTEX - TOMÁŠ ROUSEK
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