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Island je z pohledu cestovatelů rájem na zemi, ale 
z pohledu obyvatelnosti už tomu tak není. Do hry 
přichází množství faktorů, jako je těžká dostupnost 
stavebních materiálů, malá hustota obydlení nebo 
nevyvážená délka dne a noci v průběhu měsíců, což 
má nemalé důsledky i na psychický stav obyvatel.

Projekt si bere pod drobnohled právě poslední 
zmíněný problém. 

V návrhu malé jednoduché rodinné farmy se snaží 
objevit principy, jak s nedostatkem nebo přemírou 
světla bojovat a zároveň řešit  otázky současné 
teorie architektury a  zhmotňovat problém části 
a celku.

anotace
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farma Þorvaldseyri 
na úpatí sopky Eyjafjallajökull, 
která se stala jedním z  mých 

prvotních předobrazů

Pokud budeme uvažovat v  kategorii extrémních 
prostředí, můžeme dojít k  různým důvodům proč 
do těchto kategorií nějaké prostředí zařadit. Může 
to být teplota, vzdálenost od ostatních obydlí či 
pouze kulturní okolnosti. Já ve své bakalářské práci 
rozpracoval prostředí Islandu. O  kterém by řada 
z nás prohlásila, že jistojistě extrémním prostředím 
je. Ale domnívám se, že ty důvody by u každého byli 
trochu jiné. Proto se je pokusím postupně rozklíčo-
vat a  poté podle nejzásadnějšího hlediska z  nich 
navrhnout jednu z farem na jižním Islandu.

extrém
Samotný Island byl kolonizován v  průběhu 
devátého století norskými Vikingy, kteří se ne-
jdříve usadili poblíž dnešního hlavního města. 
V  11. století už měl Island okolo 70 tísíc oby-
vatel, což v tehdejším srovnání je přibližně 1/3 
obyvatel Norského království, jehož se také 
stal součástí. Všechny tyto národy mluvili po-
dobnými jazyky, vycházející ze staré norštiny. 
V  průběhu středověku se však jazyky skand-
inávských států v Evropě pod vlivem ostatních 
jazyků hodně proměnily. Zato islandština se 
díky izolovanosti ostrova proměnila pouze 
málo, a tudíž se prohloubila i jejich lingvistická 
bariéra.[1]

Island si v  průběhu let vysloužil punc nehost-
inné krajiny, zvláště pro jeho neprobádanaou 
divokou a nehostinnou krajinu. Krajinu, kde kvůli 
velkému vymýcení lesů Vikingy, není místa ke 
schování. Krajinu sopek a ledovců.

I  proto se v  průběhu 18. století stala častým 
cílem výprav, převážvysoko postavených Evro-
panů za exotikou, kteří se často i krom historek 
o  divočině, vraceli s  historkami o  nevstřícném 
a chládném obyvatelstvu.

izolace

kostel ve Skálholt
1772

malba od Johna Cleveleyho mladšího, 
který byl jedním z  expedičníků na 
Island ve výpravě britského cestovatele 

Josepha Bankse
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slova z cest–fotky bez reality

The people are very far from being bright, they 
appear the most stupid wretches I have seen, they 
are not so well made both here & at Harnefjord 
[Hafnafjörður] & in short all those we saw from 
the Inland Country, as the Inhabitants of the Fero 
Isles, neither are the Women so handsome & well made, 
but neither of them can boast of beauties, at least 
I have seen no alluring Objects in neither. We soon 
had reason to be disgusted with the behaviour of the Ice-
landers in every part we visited, they shew no marks of 
obliging, and when they attempt to render one any 
Service, it is so much clothed in lucrative views, 
that a penetration of no great depth may soon 
discover how far their attention leads them to 
self interest & that with conniving wasteland with 
words & mean Cunningness & in this they excel.[2] 

We seemed here to be in another world; instead 
of the fine prospects with which we had fed our 
eyes, we now saw only the horrid remains of many 
devastations. Imagine to yourself a country, which 
from one end to the other presents to your
view only barren mountains, whole summits are 
covered with eternal snow, and between them 
fields divided by vitrified cliffs, whole high and 
sharp points seem to vie with each other, to de-
prive you of the sight of a little grass that springs 
up scantily among them.
...
I suppose, Sir, this will not inspire you with any great incli-
nation of becoming an inhabitant of Iceland; and indeed 
at first sight of such a country one is tempted to believe it 
impossible to be inhabited by any human creature, if the 
sea, near the shores, was not every where covered with 
boats.[3] 

Island se vždy vymykal ze zavedených kolejí. 
Jak jsem již naznačil, první reakce na něj nebyly 
úplně pozitivní. První expedičníci, kteří do 
země vikingských potomků zavítali, se vraceli 
s vesměs negativními pocity. 

Jeden z  členů expedice Josepha Bankse na 
Island, Uno von Troil popisuje zemi jako napros-
to neslučitelnou se životem. 

Britský cestovatel Isaac S. Benners dokonce 
ve svém deníku popisuje nejen nepřátelskou 
přírodu, ale i  Islanďany, jako národ plný tupců 
a nehezkých žen. 

První obrazy tudíž byly vesměs negativní.

V průběhu let se však tento pohled změnil. Dnes 
Island najdeme v  nemálo průvodcích, jako to 
místo, kde by jednou chtěl být každý. Každý rok 
Island navštíví přibližně 2 miliony lidí.

Ale to je možná ten problém.

The Secret Life of Walter Mitty 
Ben Stiller
USA / Kanada, 2013, 114 min

Justin Bieber
I’ll Show You 
2015, 3:20 min

Bon Iver (zpěvák Justin Vernon)
Holocene
2011, 5:43min

Island je krásným obrazem. 

Obrazem nemála filmů a písní. 

Jako je Ben Stillerův Walter Mitty nebo americké 
klipy Justina Vernona a Justina Biebera. Kdy ten 
poslední z nich poukazuje na budoucí nástrahy 
turismu. Justin Bieber a  jeho klip na I’ll Show 
You sice určitě souzní s  názvem písně. A  doo-
pravdy ukazuje nejen sebe ve spodním prádle, 
ale i Island. Je však fascinujicí, že ukazuje v klipu 
pouze lokace islandského “Zlatého okruhu”, 
což je přibližně místní obdoba trojúhelníku 
Staromák,  Václavák a  Pražský hrad, akorát 
v přírodě. 

Obrazy, které už všichni tak nějak znají, ale 
i  přesto tento klip na islandské lokace nalákal 
ještě více lidí a  kaňon Fjadrárgljúfur se chvíli 
poté, kvůli návalu turistů, musel zavřít úplně.

Island je prezentován jako ráj, čímž pro turisty 
určitě je. Ale je každodenní život na Islandu posk-
ládán ze skejtování po rozlehlých islandských 
rovinkách, chození pod útesy a koupání v ledov-
cové vodě?

Dá se v  tomto prostředí žít? Nebyli dokonce 
první úsudky cestovatelů nakonec pravdivé?
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ostatní velká města
Akureyiri  18 542
Reykjanesbær 17 555
Selfoss  7 564
Akranes  7 249
Seltjarnarnes  4 575
Vestmannaeyjar 4,284
Grindavík  3 319

Reykjavická aglomerace
195 970 obyvatel
60% Islandu

Pokud se podíváme na mapu Islandu je osídlen 
pouze z  malé části. Kdy navíc 2/3 obyvatel 
z  celkových 300 tisíc žijí v  jedné aglomeraci 
okolo hlavního města Reykjaviku.

Zbytek osídlení tvoří malá města převážně 
na pobřeží. Pokud bychom tedy chtěli žít někde 
jinde než u  hlavního města, musíme počítat 
s velkou dávkou izolace od ostatních obyvatel. 
Což je nejspíše výhoda jen při globální pandemii.

Oproti tomu vnitrozemí je naprosto neobydlené 
a z velké části ho tvoří nejrůznější sopečná a le-
dovcová pohoří.

Česká republika
78 866 km2
10 650 000 obyvatel
134 lidí na km2

Island
103 000 km2
338 000 obyvatel
3 lidi na km2

hustota zalidnění
ob/km2
0-35
35-130
130-300
300-1500
1500-2500
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Izolace má své výhody, ale i nevýhody. 

Islanďané nezažívají téměř žádné strasti na konci 
měsíců za placení elektřiny. Jejich energetická síť 
je totiž naprosto odstřihnutá, není propojena jako 
v  Evropě. Jediná energetická společnost dodává el-
ektřinu všem Islanďanům na ostrově. Díky tomu je 
v porovnání s ostaními komoditami na Islandu nesku-
tečně levná. 

Avšak levná cena elektřiny zavdává i  jejímu na-
dužívání. Takže když se podíváme do statistik spotře-
by, najdeme Island na prvním místě.

Toto by se z mnoha ohledů mohlo zdát jako katastro-
fa, ale není tomu tak. Jejich energetický mix se totiž 
naprosto líší od toho našeho či světového. My stále 
spoléháme na uhlí, ale Islanďané produkují veškerou 
elektřinu z vody. To buď studené, a tudíž z vodních el-
ektráren, nebo geotermální z hlubokých vrtů. Proto je 
99% islandské elektřiny z obnovitelných zdrojů.

makro

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

Island

Norsko

Kuvajt

Bahrajn

Katar

Finsko

Kanada

USA

UAE

Lucembursko

Taiwan

IEA Atlas of Energy
kWh/obyvatel

svět

Česká republika

Island

dále dalších 790 mm

uhlí

ropné produkty

větrná energie

sluneční energie

nukleární energie

zemní plyn

geotermální energie

vodní energie
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geotermální elektrárna na poloostrově Reykjanes

rybáři

pole
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dále dalších 1190 mm
celková produkce čínského hliníku 
činí 64 milionů tun, což odpovídá 
lehce přes půlku celkové světové 
produkce
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zemědělství    1%
rybolov     6%
metalurgie    1%
elektřina a voda    5%
turismus a doprava   14%

ostatní sektory
realitní sektor   11%
velkoobchod a maloobchod 10%
veřejné služby   21%
stavebnictví   7%
finanční služby   5%
kultura a umění   2%
IT a komuikace   5%
ostatní služby   6%
ostatní průmysl   4%
potravinářská výroba  2%

struktura HDP Islandu
Iceland Chamber of Commerce
Statistics Iceland

Ekonomika Islandu prošla v  historii velkými změ-
nami. Zprvu byl Island demokratickým společen-
stvím zemědělských panství a farem, kdy si jednot-
livý vikingové zabrali části půdy a pak si je předávali 
po potomcích.

Dnes je ale islandská ekonomika postavena na 
jiných základech, i  když zemědělství je opět mírně 
na vzestupu. To díky rozšíření skleníků, které 
jsou vytápěny právě díky geotermálním zdro-
jům  a  v  zimě následně částečně dosvětlovany. 
 
Další důležitou komoditou je rybolov, který určuje 
velkou část islandského exportu. Velká část ryb je , 
ale konzumovaná také přímo na ostrově.

Z  průmyslu poté stojí za zmínku metalurgie a  to 
převážně zpracování hliníku, kdy Islanďané jsou 
překvapivě velkými exportéry v  porovnání s  ostat-
ními státy.

světový export hliníku

British Geological Survey
World Mineral Production 2014-18

zemědělství    1%
rybolov     6%
metalurgie    1%
elektřina a voda    5%
turismus a doprava   14%

ostatní sektory
realitní sektor   11%
velkoobchod a maloobchod 10%
veřejné služby   21%
stavebnictví   7%
finanční služby   5%
kultura a umění   2%
IT a komuikace   5%
ostatní služby   6%
ostatní průmysl   4%
potravinářská výroba  2%

struktura HDP Islandu
Iceland Chamber of Commerce
Statistics Iceland
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Východoislandský proud

Norské moře

Grónské moře

Některé severní islandské ostrovy leží už na hranici 
polárního kruhu, takže je celý ostrov daleko severněji 
než Česká republika. To často vede k úsudku, že na Is-
landu je krutá zima. Což v  jeho severních oblastech je 
jistě pravda. Ale rozdíl vidíme na jižním Islandu, kde je 
právě většina osídlení.

Tam je klima z  většiny ovlivněno teplým Severoatlant-
ským proudem, který přináší také daleko vyšší teploty. 
Proto na jižním Islandu zažíváme klima blížící se spíše 
Britským ostrovům.

Teploty jsou zde stabilnější než v  České republice 
a zimní průběhy nejdou ani pod nulu.

Toto mělo i za následek, že se na Islandu dlouho neřešila 
stavební legislativa a povinné zateplení budov. Stavělo 
se ze dřeva, které se rychle vyhřálo nebo ve 20. století již 
z betonu, které bylo izolaváno z vnitřní strany korkem.

V  průběhu posledních let se, ale již legislativa rapidně 
zpřísnila a  normové hodnoty pro konstrukce jsou  po-
dobné či přísnější, jak u nás. [4]

součinitele prostupu tepla 
pro jednotlivé konstrukce na 
Islandu

(W/m²K)

t>15 °C 15>t >5 °C 

stěna 0.25 0.30

okna (vážený průměr všech 
komponent

1.7 2.0

dveře 1.7 2.0

světlík 1.7 2.0

podlaha na terénu 0.20 0.25

stěny (vážený průměr 
izolavných stěn, oken 
a dveří)

0.80 1.10
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Napříč všechny excentricity Islandu, tím 
nejzávažnějším pro lidský život je rozdílné 
světelné prostředí. Člověk je přirozeně zvyklý 
na vyrovnané podmínky dne a  noci, ale to se 
s narůstající zeměpisnou šířkou mění. Díky vzá-
jemné poloze Země a  Slunce, severské země 
zažívají zásadní rozdíly v délce světelného dne 
v létě a zimě, což zásadním způsobem ovlivňuje 
život a vnitřní pochody člověka.

Denním světlem se totiž odjakživa řídí náš 
cirkadiánní rytmus. V  průběhu dne se výrazně 
mění spektrální složení světla a  právě tato 
změna dává lidskému tělu informaci o  změně 
a přechodu do relaxační doby noci, kdy většinou 
spíme. Začíná se nám produkovat melatonin, 
který právě spánek stimuluje a snižuje se i teplo-
ta lidského těla.

Tyto lidské hodiny tedy běží každý den stejně. 
Problém nastává, když se ale okolní signály 
začnou měnit. I  v  našich zemských šířkách 
zažíváme rozdíl v  době světla v  létě a  zimě. 
A často se díky nedostatku světla v zimě cítíme 
ospalejší než v  létě.  U nás ten rozdíl mezi ne-
jdelším a nejkratším dnem je okolo 8 hodin.

světlo 1
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Island den 5:50 8:43 11:50 15:04 18:16 20:24 19:13 16:08 12:56 9:46 6:40 4:41

63.5S, 19.6Z noc 18:09 15:16 12:09 8:55 5:43 3:35 4:46 7:51 11:03 14:13 17:19 19:18

Česko den 8:45 10:10 11:55 13:45 15:19 16:09 15:44 14:20 12:34 10:45 9:08 8:16

49.2S, 16.5V noc 15:14 13:49 12:04 10:14 8:40 7:50 8:15 9:39 11:25 13:14 14:51 15:43
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Čím půjdeme severněji, tím se tento rozdíl bude 
zvětšovat. Na Islandu toto činí 15 hodin rozdí-
lu. Právě proto lidé ze severských zemí daleko 
častěji trpí zdravotními problémy z  těchto 
příčin. Celosvětově se toto označuje jako Sea-
sonal Affective Disorder (zkr. SAD).

Syndrom, který popisuje právě časté problémy 
se spaním, psychickou nevyrovnanost a deprese 
v  zimním období. Ale i  problémy se spánkem 
v létě, kdy je naopak světlo i v době, kdy většinou 
už spíme.

délka
dne a noci
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místo

P

pozemek farmy Selkot
místo, které jsem si vybral pro 
další zpracování

P

2

bazén Seljavallalaug
využívající vody z horkého pramene
tudíž je častým turistů v okolí

2

4

sopka a ledovec Eyjafjallajökull
známý díky erupci v roce 2010

4

1

farma Þorvaldseyri 
založená v roce 1886 je jedna z ne-
jznámnějších  v okolí
zejména díky následkům erupce 
v roce 2010, kdy byla farma zakryta 
nánosy popela, které poté musela 
odklízet celá řada dobrovolníků
následně tento příběh a  erupci 
připomínala i  návštěvnické cen-
trum u farmy

1

3

vodopád Skógafoss
nejčastější turistický cíl v okolí
25 metrů široký a 60 metrů vysoký

3

Islandská legislativa částečně omezuje 
možnosti nové výstavby, proto se v krajině jen 
těžko zakládají nové farmy. Vybral jsem si proto 
místo bývalé farmy Selkot, která se sestává ze 
starých zemědělských budov a  malého domu. 
Ten je stále využíván k rekreačnímu bydlení. 

Jedním z  důležitých prvků místa je také 
hloubkový vrt, který se společně využíva pro 
farmu Selkot a  také sousední farmu Rauðafell. 
Historie farmy Rauðafell sahá až do vikingských 
kořenů a  rodina ji spravuje až dodnes. Proto 
jsem se obrátil spíš k novější, tolik neudržované 
farmě Selkot. A  z  pochopitelných důvodu, ne-
dostatku podkladů a zdrojů o stávající struktuře, 
pracuji pouze s  místem jako takovým a  nah-
razuji zanedbané zemědělské stavení.
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1

2

3

4

původní polorozpadlý zemědělský 
objekt

1

současná rekreační chata pro
turisty

2

horký hloubkový vrt /1994/
700m hloubka, 80°C

3

historická farma Raufarfell, jejíž 
historie sahá až do 12. století

4

1

1

1

2
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Jedna farma

Farma ze své podstaty není 
nikdy jedna.
Málokdy uvidíme jedinou 
prostě stojící budovu 
uprostřed polí.
Jedná se většinou spíše 
o určitý klastr objektů. 
Někdy slepených k sobě, 
někdy trošku odskočených. 
Jednotlivé budovy zde 
mají určité funkce. Ale 
dohromady tvoří jen jednu 
farmu.

jedna farma

Já se na tomto emergentním principu, kdy celek kvalita-
tivně předčí sumu svých částí snažím budovat. Dál ho však 
posunout až na úrověn architektonických elementů, kde ho 
například americký filosof Graham Harman nebo architekt 
Tom Wiscombe označují jako “flat ontology”. Představují 
tím svět, kde architektonickou formu tvoří právě objekty, re-
spektive objekty zabalené v objektech (překlad anglického 
(”objects wrapped in objects”) [5]

object-program-light

U klasické farmy mají jednotlivé objekty určité funkce. Což 
je základní princip, který najdeme zvlášt v  architektuře 
minulého století běžně. Já se však nesnažím vnímat tento 
vztah tolik dogmaticky. Architektura přece nemusí být 
určena pouze její funkcí.

U mojí farmy se však nesnažím jen definovat objekty pomocí 
jejich primárního programu, jak by tomu bylo u  klasické 
farmy.  V tomto si vypujčím pasáž z knihy Jesseho Reisera 
a Nanako Umemoto. Ti říkájí, že neexistuje přesná korelace 
mezi programem a  architekturou. Pokud ta korelace však 
existuje, je to mezi určitými programy a stavebními rozvody.

You don’t always eat at the table, but you always cook at 
the stove.[6]

Já mezi tyto aktéry, program a  architekturu (objekt), 
přidávám ještě jako dalšího aktéra procesu světlo. Pro-
tože stejně jako ty předešlé, světlo přichází do diskuze 
s člověkem a dotváří architekturu a ovlivňuje program.

Definice objektů

Zavádím objekty, které spolu programově souvisí, architek-
tonicky na sebe odkazují, ale hlavně se společně osvětlují, 
zastiňují, otevírají. A to nejen v úrovni objektů, ale i v rámci 
podrobnějších vztahů uvnitř.
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objekty dům pracovna sklad skleníkstřecha

otevření modifikace zastíněnísvětelné nástroje

stabilní
pod vlivem 
počasí temperacetepelné zóny

sdílený privátní servisnídruh programu

přenos světla

přenos energie

formální vazba

nádrž sklad

vchod

veřejná sféra

možný vývoz potravin

geotermální vrt přináší 
primární zdroj energie

skleník

střecha

dům

pracovna

sklad

jídelna

wc

kancelář

schodiště

koupelna 1

koupelna 2

koupelna D

denní místnost

denní mezzanine

šatna

suchá dílna

kuchyň

pokoj 1

pokoj 2

pokoj d1

pokoj d2

obývací 
pokoj

dílna technická místnost

nádrž

záhon záhon záhon
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Vnitřní vazby struktury se pohybují v několika kate-
goriích.

Jednak jsou rozděleny na objekty, které spolu souzní 
programově. Střecha je tudíž spíše sdílená, dům 
poskytuje privátní program každého. Pracovna 
a sklad obsluhují strukturu a skleník s nimi komuni-
kuje z povzdálí.

Ve vnitru každého objektu poté probíhá dialog světla, 
prostory, ve kterých se aplikují světelné nástroje.

otevření  maximalizace zpřístupnění přírodního  
  světla

modifikace  lomení, ohýbání, či přímé dávkování  
  světla v určitou dobu

zastínění na potřebu světla není brán ohled, pro 
  gram ji tam příliš nepotřebuje

jednotlivé aplikace světla poté spolu často souvisí, 
proto jsou řešeny i vazbami formálními.

topologické schéma vnitřních vazeb



35 jedna farma 

objekty dům pracovna sklad skleníkstřecha

otevření modifikace zastíněnísvětelné nástroje

stabilní
pod vlivem 
počasí temperacetepelné zóny

sdílený privátní servisnídruh programu

přenos světla

přenos energie

formální vazba

objekty dům pracovna sklad skleníkstřecha

otevření modifikace zastíněnísvětelné nástroje

stabilní
pod vlivem 
počasí temperacetepelné zóny

sdílený privátní servisnídruh programu

přenos světla

přenos energie

formální vazba
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ranní paprsky do pokojů
odraz k postelím
tma v noci
možnost zatažení 

tmavé objekty

denní prostor
plné přímé světlo v 
průběhu dne
jídelna/dětská herna

difůzní světlo
plné spektrum pro práci
/umělé dosvětlení denními LED 
zdroji

večerní paprsky
filtrované jen pro 
červené složky, 
přechod do 
relaxace

světlo 2

Základní rozvržení hmot objektu vycházelo z prvo–
tního diagramu. Ten ukazuje hlavní metody práce se 
světlem u objektu, ale také i jeho okolní zastínění, 
zejména od severo-východního svahu.

Z nejdříve empirického diagramu se postupně 
vypočítali jednotlivé směry paprsků v dobách vy-
hovujících jednotlivým programům, ty se pak stali 
základem návrhu.

Na diagramu jsou již vidět manipulace, kde se návrh 
snaží docílit, difúzního světla. To se v projektu řeší 
buď geometrií stavby nebo využitím transparentních 
panelů Okalux.

ranní slunce 8-10h

denní produktivní slunce 8-16h

odpolední zimní slunce 12-xx h

podvečerní do pracovny  14-19

večerní stínění po 20h

paprsky po 21h
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no datano datano data

no data

no data

no data

21_3_15h 21_6_15h 23_9_15h 21_12_15h

21_12_18h23_9_18h21_6_18h21_3_18h

21_12_21h23_9_21h21_6_21h21_3_21h

21_12_11h23_9_11h21_6_11h21_3_11h

21_12_8h23_9_8h21_6_8h21_3_8h

0 lx

2000 lx

Práci se světlem dále ilustruje část pokojů, ta odebírá 
v ranních hodinách probouzející slunce. Následně 
je poté v průběhu dne osvětlována horizontálním 
otvorem, který rozptyluje světlo do místnosti přes 
den. Mírným vysunutím z půdorysu zde bylo vyt-
vořeno částečné zastínění prostoru postele, které 
právě zastiňuje prostor ve večerních hodinách, tudíž 
nenarušuje cirkadiánní rytmus před spánkem. Zešik-
mená plocha vysunutí ještě dopomáhá některým 
paprskům dostat se přes den dovnitř a tudíž osvětlit 
místnost, co nejvíce. v těchto prostorech je nutné 
mít stále i manuální zatemnění pro čas spánku.

Celý průběh intenzity osvětlení v průběhu dnů a hodin jsem 
se snažil zmapovat a následně v něj v návrhu reagovat, 
aby bylo docíleno postupného ožívání domu, následného 
zklidňování ve večerních hodinách stejně tak, jak je to mu s 
lidským tělem.

Toto ilustruji ještě rozebráním průběhu přesně 21.6. tedy v 
den letního slunovratu.
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21/6 8:00

V ranních hodinách můžeme pozorovat velkou intenzitu 
do pokojů, kdy ranní slunce probouzí obyvatele. A následně 
také v kanceláři, tam slunce sice má velkou intenzitu, ale je 
modifikováno za pomocí transparentních panelů. Tudíž má 
rozptýlený charakter a nevyrušuje od práce.

21/6 11:00

V průběhu dne se slunce dostává čím dál tím více do objektu. 
Lze vidět, že v prostoru objektu “domu” slunce nedosahuje 
tak velké intenzity a je stalé částečně filtrováno, oproti tomu 
v objektu “střechy” je slunce hlavním dominantním faktorem, 
který určuje prostor.
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21/6 15:00

V odpoledních hodinách pozorujeme rozprostření intenzity 
osvětlení a intenzifikace v částech, kam by se programově 
měl život přesouvat.

21/6 17:00

V podvečer se dostáváme již k postupnému stmívání, to ze-
jména  v oblastech pokojů.



46 47 světlo 2 světlo 2 

21/6 21:00

Ve večerních hodinách už by mělo docházet k úplnému 
zatemnění, což v reálných podmínkách by bylo možné jen 
pouze automatickými blackoutovými závěsy pro celý dům, 
jinak některé části zůstanou stále osvětlené. V projektu je 
však kladen důraz na to, aby se takovýmto částem v pohybu 
domě dalo vyhnout a člověk se tedy ve včerních hodinách 
mohl v klidu přesunout ke spánku, aniž by se vystavil velkému 
osvětlení.

Na Islandu je trochu jiný pocit ze slunce než v tuzemsku. 
Většina paprsků tu dopadá pod velkým úhlem. To se zdá  jako 
výhoda, jelikož dostaneme dále do interiéru více světla, ale 
zároveň to v interiéru vytváří prudké kontrasty.

To určitě nechceme v místech, kde dochází k  soustředěné 
práci, každý kontrast v našem zorném poli automaticky 
přitahuje pozornost, tudíž neustále vysiluje a zenpříjemňuje 
koncentraci. Proto jsou i prostory pracovny, kuchyně nebo id 
dílny navrženy tak, aby se tomuto efektu předcházelo.
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Ranní slunce skrz schodiště probouzí dům. V průběhu dne se jednotlivé světelné zóny od sebe vizuálně 
oddělují. Ilustruje to kupříkladu tento pohled od pokojů do 
denní místnosti v domě.
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Ranní paprsky do postele. Odpolední osvětlení v jídelně.



52 53 

XPS desky 40mm

sádrokartonová flexibilní deska

překližkový dílec na míru, odpovídající 
požadovanému zaoblení

transparentní panel Okalux 800x2300

oplechování

sádrokartonový záklop

konstrukce z hliníkových profilů 60x80

kotevní kolejnice

desky izolace minerální vaty mezi 
hliníkovou konstrukcí 80mm
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skleník-farma

Tato oboustranná vazba se prolíná celým projektem. Benefi-
tují z toho obě strany. Skleník zprostředkovává plodiny. Ty se 
zde pěstují v několika úrovních, aby bylo dosaženo diverzity 
druhů. 

Nadruhou stranu je vytápěn odpadním teplem z farmy a je 
sem přečerpávána zachycená dešťová voda, která je využitá 
ke kapilární závlaze. 
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energetické schéma
Nakládání s energiemi u farmy vychází ze specifických podmínek 
Islandu. Existence geotermálního vrtu, který se již využívá jako 
zdroj horké vody. Tento vrt hloubky přes 700m zásobuje farmu 
vodou o  teplotě okolo 80C. Tato voda je poté zdrojem primární 
energie pro vytápění farmy a skleníku. 

Elektrická energie je obstarána přímo ze sítě. Na Islandu, kde je 
stabilní a levná cena elektřiny, díky naprosto izolované rozvodné 
síti a  původu z  geotermálních zdrojů, by byla off-grid varianta 
zcela nevýhodná. Jedinou možností by mohla být výroba elektřiny 
z  geotermálního vrtu. Což by ale vedlo k  dalším energetickým 
ztrátám při přeměně energie. 

Voda z geotermálního vrtu jde nejdříve do rekuperačního výmění-
ku, aby nedošlo k  zanesení systému. Sekundární okruh poté 
částečně ohřívá teplo užitkovou vodu a částečně je využívan jako 
topný okruh ve farmě. Zde dochází k prvnímu teplotnímu spádu. 
Poté je přes další výměník připojen ještě terciální okruh, který vy-
hřívá půdu ve skleníku. Tam dochází k dalšímu teplotnímu spádu. 
Právě díky tomuto odstupňování je dosaženo optimální teploty 
pro vývoj rostlin.

Provoz skleníku je tedy vytápěn za pomocí “odpadního tepla 
z  domu”. Dále je zásobován díky systému dvou nádrží na 
děšťovou vodu. Jedna, která je součástí objektu skladu, sbírá 
většinu dešťové vody ze střech farmy a  tu pote přečerpává do 
druhé nádrže v skleníku. Díky tomu, že druhá nádrž je situována 
do skleníku, je pět doaženo optimální teploty ke kapilárnímu 
zalévání rostlin. Aby rostliny mohli růst i v zimě je potřeba i skleník 
částečně dosvětlovat, to je dosaženo díky přípojce elektřiny 
z místního systému. Ač by se toto mohlo stát jako neekologické, 
mějme na paměti, že drtivá většina islandské energie pochází 
z obnovitelných zdrojů

TV

studna

reinjektážní vrt

akumulační nádrž

sekundární topný 
okruh do otopné 
soustavy v domě
teplotní spád 70-50°C 

stok dešťové vody do 
nádržě 

nádrž ve 
skleníku 
pro 
kapilární 
závlahu 

terciární topný okruh
skleník
vytápění zeminy
teplotní spád 45-35 °C

hloubkový vrt 700 m
90°C
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proces výstavby

Prvotním krokem je betonáž žele-
zobetonových základů. Ty byly 
zvoleny jako kompromis mezi 
ekonomičností a  dobrými vlast-
nostmi při možných seismických 
aktivitách. I přestože neleží farma 
v nejhorších seismických zónách 
podle Islandských úřadů je v blíz-
kosti sopky Eyjafjallajökull,takže 
je nutné postupovat s  největší 
obezřetností.

Materialita farmy vychází 
převážně z  lokálních podmínek. 
Island je v mnoha ohledech speci-
fický, pokud tu člověk chce stavět 
udržitelně a s ohledem na místní 
podmínky, musí často sáhnout 
po principech, které by se nám 
v tuzemsku nezdáli. Proto nejlépe 
dostupným materiálem je žele-
zobetonový monolit. U  toho se 
také v návrhu počítá s co největší 
redukcí v tloušťce, aby se ušetři-
lo materiálu a  dále mohl stěna 
zaizolovat. Vyjímkou je stěna 
skladu, která je navržena jako 
masivní stěna z betonu s přímědi 
pemzy, což je hornina, které jsou 
na Islandu doslova plná sopečná 
pole. 

Pokračující je poté betonáž 
samotných stropních a střešních 
desek. To je nevšední varianta, 
ale je to opět princip, který vy-
chází z  lokálních podmínek. Je-
likož Island prošel během staletí 
obrovským vylesňováním, dřeva je 
tu nedostatek a musí se dovážet. 
Díky tomu často právě betonové 
stavby mají nakonec nižší ekolog-
ickou zátež než stavby jiné.

základy betonáž desek a stěn betonáž stropních a 
střešních konstrukcí

Dále je potřeba nainstalovat 
části stavby, které bylo díky svým 
rozměrům možné prefabrikovat 
a následně převézt a namontovat 
na stavbu. Jsou to hlavně kon-
strukce světlíků a stínící moduly. 
Ty v  sobě skrývají zaizolova-
nou kovovou konstrukci, která 
je následně osazena otvory 
a oplechována.

Stavba je izolavána převážně 
minerální vlnou islandské výroby, 
právě to je jeden z mála lokálních 
druhů izolací, který se nemusí 
přivážet přes moře.

Posledním krokem je uzavření 
obálky stavby a  to obložení 
fasádními hliníkovými plechy. Ty 
slouží zejména jako ochrana před 
deštěm, jelikož na Islandu, jak 
říkají místni prší více zboku než 
zeshora. U tohoto oplechování je 
nutné pamatovat na odvětráva-
nou mezeru, která částečně 
chrání před vlhkostí.

montáž prefabrikátů izolace oplechování
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XPS desky 40mm

sádrokartonová flexibilní deska

překližkový dílec na míru, odpovídající 
požadovanému zaoblení

oplechování

transparentní panel Okalux 800x2300

konstrukce z hliníkových profilů 60x80

sádrokartonový záklop

kotevní kolejnice

desky izolace minerální vaty mezi 
hliníkovou konstrukcí 80mm

konstrukce z hliníkových profilů 60x80

ukotvený L-profil
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západní pohled

východní pohled
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Ve své bakalářské práci jsem se snažil komplex-
ně podívat na téma světla v architektuře a  jeho 
návaznosti na psychiku člověka. To mi v době, 
kdy čím dál tím více času trávíme připoutání 
v interiéru, přijde stále důležitější. Pokud bych 
měl v práci ještě nadále pokračovat, určitě se 
přesunu ještě do oblasti umělého osvětlení, 
protože to jistě v práci dnes chybí.

V průběhu jsem se snažil také podívat na pros-
tředí Islandu bez pomyslných růžových brýlích, 
kdy nevidíme jen a pouze krásnou přírodu, ale 
vnímat i to ostatní. 

Právě přesunutí, do naprosto odlišného světa, 
kde kupříkladu naše nejekologičtější materiály 
musí urazit dlouhou cestu přes moře, než se 
na Island dostanou, je  tou největší lekcí, kterou 
mi tato práce dala. Často si neuvědomujeme 
základní principy a některé věci bereme, jako 
samozřejmosti, proto je dobré se občas podívat 
i jinam, abychom ty principy následně viděli i v 
našem běžném prostředí.

závěr
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