Organická architektura rodinné vily v El Palol ve Španělsku
Oldřich Hozman

Jak může vstoupit duch místa do nově navrhované stavby? Jak se mohou nižší bytostné články
člověka spojit s vyššími bytostnými články člověka a místa během návrhu domu? Jaká metoda tvorby
pomáhá budovat éterné síly člověka i lokality? Na tyto otázky jsem se pokusil dát odpovědi procesem
organicky utvářené obytné stavby rodinné vily v El Palol v severním Španělsku.
Metoda, kterou jsem zvolil, byla umožnit zadavatelce a jejímu synovi modelovat návrh domu přímo
do konkrétního architektonického modelu. Cílem bylo nechat tvořivě vyvstat živé tvary. Nabídl jsem
jim, aby modelovali plastické formy, které budou odrážet charakter krajiny, modelaci místa i
imaginativní představu zadavatelky. Jako architekt jsem je doprovázel. Proces vznikání jsem co
nejméně ovlivňoval. V procesu společné tvorby jsem korigoval a zvědomoval například světové
strany. Také jsem pomohl s určením měřítka stavby a jeho usazením do terénu. To, že zadavatelka
dostala tak velkou důvěru a svobodu, jí dodávalo zdravé sebevědomí. Pracovala velmi radostně,
tvořivě a živě. Společně s jejím synem jsme jí pomáhali s modelováním, když si nebyla úplně jistá.

Stavba se nachází v těsné blízkosti starého kláštera u řeky Fluvia, 9 km od Středozemního moře.
Místo leží v úrodné nížině mezi vesnicemi Torroella de Fluvia a Sant Miquel de Fluvia v Katalánsku.
Majitelé v roce 2005 zakoupili v okolí kolem 70 ha pozemků.

Na většině z nich ekologicky hospodaří. Pěstují převážně olivy, čočku, hrách, cizrnu a zeleninu. Cílem
projektu je proměnit starý areál kláštera a jeho okolí v biohotel s lázněmi s formami celoživotního
celostního vzdělávání. Řeka Fluvia je vidět nahoře na levém modelu. V ohbí řeky je areál bývalého
kláštera. Aby měla majitelka se svou rodinou vše pod dohledem, rozhodla se postavit si zde také svůj
nový rodinný dům (na pravém modelu je navržený dům vidět v levém horním okraji).
Majitelka si přála, aby dům vyrostl z místních materiálů a aby byl zdravý. Zdraví pro ní nebylo pouze
fyzické, tedy zdravé stavební materiály. Přála si jít více do hloubky principů utváření zdraví. Otázku
pojmu „zdraví“ jsem uchopil tak, že jsem do procesu utváření návrhu zařadil na počátku co nejvíce
uměleckých tvořivých procesů. A to takových, kdy jsem přímo nechával umělecky pracovat
investorku. Chápala to a byla ráda. Rozuměla pojmům „éterné“ nebo-li „životní síly“ a jejich
souvislostem s utvářejícím se zdravím.
V průběhu výstavby jsem umožnil uměleckořemeslným technikám, aby se mohly uplatnit a
aby je mohli majitelé sami zažít. Například jsem
je vedl při dokončování hliněných omítek. Na
obrázku vlevo zpracovává syn majitelky detaily
hliněných omítek okolo krbu v prvním patře
domu.

Záměrem rodiny investorky bylo, aby na jižních a
jihovýchodních okrajích areálu kláštera vznikly
další nové ekologicky řešené stavby. Budou to
přízemní bungalovy a tělocvična pro hosty a
účastníky ekologické výchovy a celostního celoživotního vzdělávání. Na pravém modelu jsou tyto
nově navržené stavby vidět vpravo dole. Všechny nové stavby budou mít zatravněné zelené střechy a
budou z přírodních stavebních materiálů. Na severním okraji za areálem kláštera vznikne do terénu
zapuštěná dostavba s technickým zázemím hotelu. Budou tam parkoviště a vjezdy pro zásobování.

Na počátku projektu jsem se věnoval tomu, aby
se klientka mohla s pozemkem co nejlépe
duševně a duchovně spojit. Sedmdesáti
hektarový pozemek jsme společně s jejími členy
rodiny obešli. Šli jsme po hranicích pozemků
postupně meditativně po dobu tří dnů. Na
mnoha nárožích pozemku klientka položila
k původním nové nárožní kameny. Většinou
jsme šli mlčky. Během této cesty si přála vnitřně
spojit se svým budoucím záměrem. Od té doby
znala svůj pozemek a každý jeho kout. Ráda pak
chodila znovu okolo pozemků. Je s nimi vnitřně
spojena a ví, jak vypadají všechna zákoutí a pole
v okolí.
Tvarové pojetí domu má organický charakter.
Zakulacené formy stěn i stropů byly navrženy
proto, aby působily na člověka jemně a měkce.
Majitelka si přála, aby na ní tvary domu
psychicky netlačily a aby nebyly ostré. Tyto
názory zohlednila během modelování modelu.
Dům vychází z tvarů organické přírody
a navazuje také na tvar a sklon terénu. Sklon
pozemku v okolí domu se prudce sklání k jihu.
Asi 100 m západně od domu je v tomto zlomu jeskyně s pramenem vody. Je to vydatný zdroj kvalitní
pitné vody. Vytékající vodu dříve zachytávali mniši do kaskády umělých jezírek. Jedno z nich je nyní
vedle domu a slouží jako nádrž na koupání a jako voda na zalévání. Přítomnost pramenů vedla
majitelku k rozhodnutí vybudovat zde v budoucnu kromě rozvoje ekologického zemědělství také
malé lázně.
Realizace rodinného domu v El Palol je
z místních přírodních stavebních materiálů.
Především ze dřeva z nedalekých Pyrenejí,
místního kamene a z místní hlíny. Úplně na
začátku jsem pro investorku vyrobil krajinný
model celého okolního území. Zahrnul jsem do
něj i řeku a všechny jejich okolní pole a louky, na
kterých hospodaří. Model pomohl majitelce
zvědomit si charakter a ducha krajiny. Do mírně
zvlněného terénu jsme mohli potom v modelu
citlivěji zasazovat nové stavby.

Základní tvarový charakter a celkovou bytostnou náladu vtiskly modelům staveb citlivé konečky
prstů…když byl budoucí dům modelován z plastelíny v architektonickém modelu, byly bytostné

inspirující síly u konečků prstů. Společně
s majitelkou a jejím synem jsme model svými
prsty kousek po kousíčku modelovali, tvarovali a
zpřesňovali. Byl to tvořivý proces, z nějž vyvstala
budoucí forma celého domu. Tvarování modelu
z tvárné přírodní plastelíny bylo zvoleno
záměrně. Do návrhu tak mohla vstoupit skrze
tvarovatelnou hmotu přirozená tvořivost a živost
vznikajících a navazujících tvarů. Proces
plastického utváření pomáhá zadavateli najít jeho
představu o budoucím tvaru domu. Během
tvorby na modelu se zadavatel dostává více do oblastí vůle a cítění. Ve volní činnosti se projevuje
hravost a vyvstávají představy obrazů. Tak se může zadavatel setkat se svým duchem imaginace.
Postupně, jak se modelování prohlubuje, vyvstává intuice a inspirace. Přicházejí úplně nové tvarové
podněty. V tomto projektu to byly například tvary přesahů střech a přesah balkónu, které
zadavatelka začala spontánně utvářet až v samotném procesu. Model jsem jí pomáhal udržet
v potřebném měřítku a ovlivňoval jsem jí co nejméně. Tak si model zachoval ducha jejích představ a
ona s ním zůstala duševně spojená. Po dokončení a odsouhlasení modelu byla vypracována
architektonická studie. Potom byly měřítko stavby i charakter domu ještě ověřeny zákresy do
fotografií. Aby si klientka uvědomila souvislosti. Půdorysný tvar domu ovlivnil také požadavek
harmonických proporcí. Hloubka a šířka domu je v poměru zlatého řezu 1 : 1,618. Půdorys domu je
16,6 x 10 m.

Teprve následně začaly vznikat technické prováděcí výkresy. Po dokončení architektonického modelu
domu jsme jeho výsledný tvar naskenovali 3D skenerem. Získaná data jsme potom používali pro
dodržení vnějších tvarů. Živě utvářený model byl postupně přenesen do reality. Během práce na

počítačích jsem si vědomě vzpomínal na ruční živé počáteční procesy. Mluvil jsem o nich s mými
kolegy projektanty a udržoval jsem tak při počítačové práci kontakt s duchem vznikajícího díla.

I když je tvar domu náročný, tak díky propracované prováděcí dokumentaci mohly realizační firmy
vyrobit i složité tvary. Realizace domu všechny bavila a majitelka domu byla velmi spokojena. Během
stavby jsem vykonával autorský dozor a společně se členy realizačního týmu dořešoval na místě
náročnější detaily stavby. Obtížné bylo technicky domyslet živě tvarovanou fasádu. Nakonec jsem se
společně s týmem španělských a německých přírodních stavitelů přiklonil k několika
vrstvám dřevěných lamel. Na nich byla nasponkována vstva rohoží z kokosových vláken. Rohože
slouží jako nosič vnější omítky. Ta je z místní hlíny a místního písku. Má tři vrstvy. První je čistě
hliněná. Druhá má 10% příměs vápna. A třetí vrstva obsahuje 30% vápna. Tak si fasáda zachovala
barevný i materiálový charakter místních hlín a zůstala odolná proti dešťům. Dům je svojí širší
stranou orientován na jih. Má velký přesah střechy, aby byl z jihu přistíněn. Projekt byl inspirován
základními principy feng shui. Mezi hlavní zásady feng shui patří velký a výrazný vstup a volný střed
domu. Proto je vstupní hala tak prostorná a obsahuje i velké zatočené schodiště do prvního patra.
Vchody, haly a schodiště jsou místa „nádechu“ domu. Brzy po dokončení svého nového domova
namalovala majitelka obraz, který je v okně mezi halou a jídelnou. Vyjádřila tím svojí radost a příliv
energie po nastěhování do domu.

Kvůli teplému španělskému klimatu má dům zatravněnou zelenou střechu. Ta absorbuje hodně
letního tepla. Díky zatravněné střeše a díky přesahům střech se dům v létě uvnitř nepřehřívá. Stinnou
náladu nad jižní terasou v přízemí pomáhá vytvářet dřevěná pergola s popínavými rostlinami.
Cílem bylo vytvořit citlivou stavbu v souladu s přírodou. Přáním zadavatele bylo moderním způsobem
použít místní stavební materiály a vytvořit zdravou a měkce tvarovanou stavbu. Přál jsem si, aby
stavba tohoto domu oslovila duši majitelky a její rodiny. Proto jsem je zapojil do celé tvorby od
začátku. Společná práce na modelu předurčila vznik a následnou přítomnost živých organických
tvarů. Především tak zvaných „dvojitě přetočených ploch“. Jsou to měkké, plynulé a ve dvou rovinách
zaoblené plochy. Objevují se především na fasádách mezi okny pod přesahem střech. Jsou to tvary,
které při jejich vnímání živě a povzbudivě působí na naší psychiku.

Stavba je začleněná do přírodního prostředí zemědělsky využívaného lesoparku s výhledem na řeku
Fluvia. Dům je energeticky úsporná nízkoenergetická dřevostavba. Je navržen ze zdravých přírodních
ekologických materiálů, kamene, dřeva a hlíny. Například kameny pro podezdívky jsou sbírané na
vlastním pozemku 100 metrů od břehu nedaleké řeky. Stavěly se z nich i místní vesnice. Dům má
celodřevěnou konstrukci ze smrkových dřevěných trámů. Konstrukce podlah a nosníky střechy jsou
z desek z vrstveného masívního dřeva. Dům je zateplen 40 cm izolací z dřevovláknité vaty. Stěny jsou
prodyšné,
difuzně
otevřené.
Zevnitř
přizděné
z nepálených
cihel
(obrázek:
12_construction_of_master_bath_room_window.JPG). Nepálené cihly zajišťují v domě ustálenou
vnitřní teplotu a regulují vzdušnou vlhkost. Veškeré vnitřní omítky jsou z místní hlíny. Byly ponechány
ve své přirozené barevnosti. Vnitřní omítky realizoval odborník na hliněné omítky Joachim Reinecke
(www.embarro.com) společně s Xavi Puig, který dělal marocké štuky na stěnách v koupelnách.
Konzultantem hliněných směsí byl Prof. Dr. Ing. Christof Ziegert. (www.zrs-berlin.de).

Fasádní obklady, okna, dveře a vnitřní podlahy jsou z dubového dřeva. Vše je napuštěno přírodním
olejem. Dům je přitápěn dvěma krby na dřevo. Hlavní vytápění je stěnové (sálavé). Ohřev vody pro
topení i pro teplou užitkovou vodu je kotlem na dřevěné peletky, doplněným solárními kolektory. Na
stavbě jsou použity tradiční řemeslné postupy. Jako například podezdívky a vnitřní kamenná zeď
nebo vnější podezdívky z rozštípnutých místních kamenů z břehů řeky. V koupelnách byly použity
vodě odolné dekorativní omítky Tadelakt (tak zvané marocké štuky). Celý dům má vnitřní příčky a
vnitřní plochu obvodové stěny vyzděné z nepálených cihel. To zajišťuje tepelnou akumulaci.
Akumulaci tepla ze stěnového topení v zimě. A akumulaci chladu při nočním větrání v létě. Tak se
šetří v zimě energie na noční přitápění. A během letního období je zase přes den v domě příjemný
chládek. V celém domě se úžasně spí a regeneruje. Je to hlavně díky přírodním povrchům bez laků a
bez plastů. Hliněné omítky udržují v domě příjemné mikroklima. Vzduch tak přirozeně obsahuje
dostatek volných záporných iontů. Jejich vzniku pomáhají i dva otevřené krby a nedaleké jezírko
vedle domu. V interiérech je cítit přírodní dřevo dubových podlah a občas, většinou navečer vnikne
do domu závan vůně moře….
Autor je architekt, zabývá se navrhováním celostní architektury (www.arc.cz)
Dům byl dokončen v roce 2011. Podlahová plocha domu je 224 m2 (+ terasa 65 m2 + balkon 67 m2)
Konstrukce: dřevostavba z masívních smrkových trámů a dřevěných panelů
Okna, dveře a podlahy: olejované dubové dřevo
Skladba obvodové stěny (směrem z interiéru): hliněná omítka 25 mm, hliněné cihly 140 mm, prkenné bednění 20mm, konstrukční nosné
dřevěné sloupy 400 mm a mezi nimi tepelná izolace z dřevovláknité vlny 400 mm, tvarovaná dřevěná žebra a odvětrávaná mezera 100 –
1000 mm, vrstvené ohýbané vnější latě 3 x 10 mm, nasponkované kokosové matrace jako nosič omítky 50 mm, vtíraná trojvrstvá hliněnovápenná omítka 20 mm.
Vytápění: nízkoenergetické, peletkový kotel a stěnové topení, solární termické kolektory, dva krby.
Podrobně je možné si celou realizaci domu prohlédnout na adrese: https://www.arc.cz/portfolio-item/2010-rodinny-dum-v-el-palol/
Přípravu projektu celého areálu hotelu a tvorbu architektonického i urbanistického modelu je možné si prohlédnout na adrese:
https://www.arc.cz/web/portfolio-item/2010-hotel-el-palol-spanelsko/
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