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Úvod





Úvaha

Proč?
V dnešním světě se člověk málokdy dokáže zastavit a efektivně si 
odpočinout. Všichni jsou v jednom kole, ať už studenti nebo pracující. 
Řeší školu, práci, bydlení, rodinu, vztahy, peníze, je toho hodně a bez 
efektivního odpočinku se to nikdy nedá zvládnout. Mnoho lidí se kvůli 
stresu dostává do těžkých životní situací. Syndrom vyhořní u lidí přichází  
už během studia. 

Vzhledem k tomu, že na odpočinek nezbývá mnoho času, měl by být 
efektivní a využítý naplno. V  tomto  projektu se snažím pracovat s prin-
cipy Mindfulness, s taktilním zážitkem, aby člověk vnímal kde právě je, 
uvědomoval si sám sebe a prostředí ve kterém se nachází. Mohl vnímat 
všemi smysly, na objekty si sáhnout, cítit příjemnou vůni, vidět zajímavé 
věci, zastavit se... 

Nejde o to, aby se člověk uzavřel  do wellnes  hotelu a prošel  všechny  
procedury, které se v hotelu nacházejí. Nechci, aby lidé jen  líně nasedli 
do auta a odjeli do wellnes a mysleli si, že si bezvadně odpočinuli. Chci, 
aby lidé vyjeli z města, vrátili se do přírody, uvědomili si, že je to dokon-
alý prostor k odpočinku a uvědomění si sebe sama.





Pro koho?
Ráda bych navrhla místo pro lidi, kteří si chtějí aktivně odpočinout. 
Prostory pro neomezenou věkovou kategorii, pro skupiny i jednotlivce, 
pro páry i rodiny. Místo, které těmto lidem zpříjemní den na cestě za 
přírodou...

Co?
Odpočinek na cestě. Zastavení se v přírodě. Odpočinek s poznáním mís-
ta. Jeho přírodních krás, ve všech ročních obdobích.

Jak? 
Principy jsou založeny na základních geometrických tvarech vesmírného 
pořádku. Na psychologii prostoru podle  Feng šuej a meditaci mindful-
ness. 

Kresba Leonarda da Vinciho vyjadřuje přesvědčení, že na proporcích 
lidského těla je založena harmonická krása člověka i světa. Esteti-
ka architektury je podle Vitruvia založena na číselných vztazích, po-
jetí čísel, geometrie a rozměrů. Je ovlivněna antropologií. Architekt byl 
přesvědčen, že proporce a míry lidského těla, které stvořil Bůh, jsou 
dokonalé a správné. Proto navrhl, že správně postavený chrám by měl 
odrážet poměry lidského těla. Podotkl, že lidské tělo může být symet-
rické, vepsané do kruhu i čtverce. Z těchto základních proporcí lidského 
těla bylo odvozeno mnoho dalších proporčních vztahů.

Čtverec je považován za vyvážený tvar, který symbolizuje prvek Země 
- stabilitu, kotví nás na této planetě. Vyjadřuje stabilitu a bezpečnost.
Kruh není o stabilitě, ale o pohybu. Symbolizuje nebesa - jednotu  
a ucelenost. 

Mindfulness je schopnost naplno vnímat, co se právě děje, okamžik za 
okamžikem. Je to jeden z nejúčinějších programů pro snižování stresu. 
Navozuje v mozku stav vnitřního naladění, kdy spolu jednotlivá moz-
ková centra spolupracují optimálním způsobem. Na člověka má pozi-
tivní vliv v redukci stresu. Trénink zvyšuje prožívání pozitivních emocí  
a zmírňuje depresivní stavy, zlepšuje schopnost soustředění a pozor-
nosti, zlepšuje paměť. 

Vize



Praha 126km Kristiánov



Kde?
Nejlepší místo pro odpočinek je příroda. Proto jsem zvolila únik z měs-
ta, za klidem a tichem, do čisté přírody Jizerských hor. Muzeum smyslů  
se nachází na cestě, není na konci trasy, ale dále se pokračuje např. na 
Jizerku, rozhledny, vodopády, rašelinová pole...

Kristiánov
Sklářská osada Kristiánov, založená roku 1774, je klíčem k srdci Jizer-
ských hor. Otevírá nejen brány k poznání krásy krajiny, ale i její historie. 
Srdcem Kristiánova byla do roku 1887 huť, do které svážely forman-
ské vozy z údolí potřebné sklářské suroviny. Lesní dělníci ji zásobova-
li dřevem, aby vydala světu skleněné tovary a polotovary. Ty se staly 
nejkvalitnějšími v okolí. Její zakladatel Johann Leopold Riedel, se stal 
uznávaným králem jizerskohorských sklářů. Huť se stala významným 
výrobcem skleněných tyček a tyčinek a doslova zaplavila Jizerské hory 
kristiánovským sklem. 

Dnes není osada trvale osídlena. Zůstalo zde jediné zachované stavení, 
kdysi významné sklářské osady, tzv. „Liščí bouda“. V této budově se 
nachází Památník sklářství v Jizerských horách. Osada je oblíbeným 
zastavením na několika turistických, cyklistických a běžkařských 
trasách. Zachován je také hřbitov, na kterém byli pohřbíváni obyvatelé 
osady, včetně rodiny majitelů hutě. 

Lokalita
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Řešení
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Řešením jsou malé betonové domky, monumenty, připomínající 
kameny v lese. Vystavěny na principech čtverců a kruhů, situovány 
v lese, nad lesním hřibitovem v Kristiánově. Na pozemku, jejímž   
vlastníkem je  obec Bedřichov.  

 Vstupní budova je jako trychtýř, která návštěvníka vtahuje, 
lapí do objektu. Je v ní umístěno zázemí jak pro návštěvníky, tak pro 
pracovníky. Návštěvník se zde vydává na pouť, před kterou si musí očis-
tit tělo, převléknout se do županu a uložit si věci do skříňky. Prochází 
edukační místností, kde je  mu vysvětlena celá jeho pouť a zdůrazněno, 
jak se má chovat. Vystupuje z budovy a dostává se na první zastávku při 
své cestě.
 Přichází do žulové procházky, kde jsou kneippovy chodníky 
a žulové balvany s pískem. Může se zrelaxovat a poznat žulu i sám  
v místnostech pro jednotlivce.  Projde si proceduru kneippových chod-
níků, sedne si do žulového písku a kameny si osahá. Pozná jejich drsnost 
či jemnost, tvar, barvu. K tomu všemu slyší šum potoka a může se zam-
ěřit jen na tento okamžik.
 Další zastávka je jílová očista, kde si sám namíchá jílovou 
masku, či zábal na ruce při zpěvu ptáků. Poznání podstoupí sám, nebo 
ve společné místnosti. Pozná tak materiál, který je typický sediment pro 
řeky a potoky. 
 Poslední očista těla je rašelinová koupel nohou. Při zvuku 
zvířeny na louce a vůně rašeliny se ponoří do sebe a vnímá, jak na něj 
působí blahodárná rašelina, svými antibakteriálními a detoxikačními 
účinky.
 Očistou mysli na této cestě je centrální budova se třemi dru-
hy saun (herbal, tropickou a finskou) a velkým množstvím odpočíváren. 
Zde člověk zrelaxuje mysl, třemi saunovými rytuály. Odpočine si  
v centrální části objektu v klidné, tmavé odpočívárně, kolem které je 
další, prosvětléná se zatahovacími závěsy. Za příznivého počasí i ven-
ku, v lese. Také si může jít odpočinout do třech místností s typickými 
materiály Jizerských hor, které jsou dalšími zastávkami na jeho cestě. 
 Odpočinek v mechu a kapradí s typickou vůní a zvuky lesa. 
Natáhne se na mechové polštáře a zrelaxuje po sauně. Opět je zde 
možnost volit prostor pro jednotlivce či skupinu. 
 Dále postupuje do skleněné záře. Kde pozná různé tvary, ve-
likosti, úpravy a barvy skla, které je typické pro bývalou sklářskou osadu. 
V oblázcích leží jako v písku a naslouchá cinkání skla.
 Poslední zastavení je v lesním světě. Vybere si klidné malé 
místo, kde se soustředí jen sám na sebe a zažívá poslední odpočinek 
před odchodem. Už ho nic netrápí, všechny starosti hazí za hlavu  
a odchází s klidnou myslí, obohacen o poznání přírodních materiálů Jiz-
erských hor.
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Principy
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Návštěvnost
Zaplnění maximální kapacitou 128 návštěvníků v celém objektu.





Návštěvnost

Zaplnění malou kapacitou 44 návštěvníků v celém objektu.





Návštěvnost
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Celá konstrukce je z izolačního liaporbetonu o tlouštce 
600 mm. Beton je pemrlovaný. Na střeše je opatřen  hy-
droizolačním nátěrem Radcon formula proti pronikání 
vody. Obvodové zdi jsou taktéž opatřeny penetračním 
nátěrem proti vodě. 

V interiéru je beton pohledový s členěním ve tvarech čt-
verců s linkou mezi bedněním. Opatřen nátěrem proti 
vodě.



Technologie
Materiály

Technické zázemí pro celý objekt. Je zde mís-
to pro zaparkování skůtru pro zaměstnance. 
Místnost na zpracování rašeliny, která se těží 
z rašelinových polí na Jizerce. Rašelina prochází 
ručním tříděním od velkých nečistot a vět-
ví, poté je rozdrcena v drtičce. Mísí se s vodou  
a ohřívá v nádrži, ze které se dopravuje do 
rašelinové lázně. Roční spotřeba rašelin je 51 
tisíc litrů a mění se 1x za měsíc. Místnost pro te-
pelné čerpadlo zěmě-voda, které rozvádí teplou 
vodu do podlahového vytápění v celém objektu. 

Větrání v místnostech bude řešeno 
přirozeně a to otvory u podlahy  
a u stropu, které zajistí přirozenou 
výměnu čerstvého vzduchu. Praní 
špinavého prádla bude domluveno  
s chráněnou dílnou v Jablonci nad Ni-
sou, do kterého bude sváženo.

Voda je distribuována ze studny 
na pozemku a ohřívána v aku-
mulačních nádobách v budovách, 
ve kterých je teplá voda potřeba 
(sauny, sprchy v zázemí). Odpad 
bude řešen na pozemku a to kom-
binací čističky odpdních vod a jímky 
s přepadem. 

Nádrž o celkovém ob-
jemu 50 tisíc litrů. Použitá 
rašelina, zde odpočívá  
a zbavuje se vody a neč-
istot a znovu se vrací na 
přírodní rašeliniště. 
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Návrh





Na úplném začátku, si člověk uvědomí, že jediné místo, kde si kvalitně 
a příjemně odpočine je les, louka, voda, příroda. A tak se vidá z rušného 
velkoměsta do klidné přírody Jizerských hor. Zaparkuje v nejbližším okolí 
- Bedřichov, Hrabětice, Janův Důl, Bílý Potok a pokračuje na svou pouť 
přes Kristiánov po turistických trasách.

Když přijde do Kristiánova, všimne si v lese nad lesním hřbitovem něče-
ho neobviklého, něčeho, co láká jeho pozornost a táhne ho podívat se 
blíže. Zaparkuje kolo, odloží běžky do boxu, a od recepční dostane čipové 
hodinky na vstup a župan s prostěradlem. Odloží si své osobní věci do 
skříňky, převlékne se, osprchuje a oblékne župan. V edukační místnosti 
si vyslechne, že se má v místnostech chovat tiše a ohleduplně, vnímat 
všemi smysli, kde se právě nachází, zapomenout na starosti a strasti 
všedního dne a užívat si jen přítomný okamžik. 

Vyjde ze dveří a vidí monumenty, kameny v lese a kamenitou cestu, 
která ho vede k prvnímu poznání.

...

Cesta
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Uvědomění
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Edukační místnost pro 
informace o tom, jak se 
chovat a jak používat 
mindfulness meditaci pro 
správnou očistu duše.
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Žulová procházka

Kneippův chodník s žulovými oblázky
V nádrži s teplou vodou (40°C) 
procházejte asi minutu a poté krátce 
(5 vteřin) ve vodě studené (12°C).
Poslední musí být vždy procházka ve 
studené vodě. Zlepšení prokrvení no-
hou, zlepšení celkového metabolismu 
a krevního oběhu.

Žulové kameny a písek
Žula, vůdčí hornina 
dnešního masivu. Tvoří 
vetšinu jizerskohorských 
skalních úvtvarů.

Sluneční paprsky

Tmavá místnost

Teplota v místnosti 28°C

Vlhkost v místnosti 60%

Zvuk tekoucího potoka

Očista těla
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Jílová očista

Jílové masky
různé druhy jílů, které 
se smísí s vodou a apli-
kují jako maska na ruce  
a obličej, detoxikace pleti. 

Jíl
Vzniká ve všech známých 
sedimentačních prostředích. 
V jizerských horách je to sed-
imentační prostředí konti-
nentální a to v oblastech řek 
a potoků.

Sluneční paprsky

Tmavá místnost

Zvuky zpívajících ptáků

Teplota v místnosti 26°C

Vlhkost v místnosti 55%

Očista těla
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Rašelinová  lázeň

Rašelinová koupel nohou
Koupel vyživuje, obnovuje  
a prokrvuje pokožku. Vyni-
kající antibakteriální a de-
toxikační vlastnosti.

Rašelina
V Jizerských horách je přes 50 
rašlinišť s celkovou rozlohou 
přesahující 250 ha. 

Sluneční paprsky

Tmavá místnost

Vůně rašeliny

Zvuky zvířeny na louce

Teplota v místnosti 28°C

Vlhkost v místnosti 60%

Očista těla
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Očsta duše

Doporučeno 10-30 min

Teplota 40-50°C

Vlhkost 10-20 %

Herbal sauna

Doporučeno 10-25 min

Teplota 65-75°C

Vlhkost 50-60 %

Tropická sauna

Doporučeno 10-15 min

Teplota 85-95°C

Vlhkost 10-20 %

Finská sauna
bar

sklad

tech.
místnost

ochl. 
bazén

ledová
studna

Sauna
Je skvělé místo pro od-
počinek pro tělo i mysl.Bla-
hodárné účinky na psychiku 
člověka i regeneraci celého 
organismu.

Sluneční paprsky

Tmavá odpočívárna

Naprosté ticho

Teplota v odpočívárnách 23°C

Vlhkost v místnosti 50%

Očista duše
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V mechu a kapradí

Sluneční paprsky

Tmavá místnost

Vůně lesa

Zvuky lesa

Teplota v místnosti 23°C

Vlhkost v místnosti 70%

Očista duše

Mech
Běžné terestrické dru-
hy, které tvoří rozsáhlé 
polštáře a na první pohled 
člověka upoutají.Kapradí

Přirozené jizerské smrčiny 
mají bohatý bylinný po-
drost jako jsou kapradiny, 
mecha a borůvky.

Odpočinek v mechu a kapradí
Vyšší vlhkost pro ozdravné 
účinky na dýchací cesty s aro-
matickou esencí a přirozenými 
zvuky lesa.
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Skleněná záře

Tmavá místnost

Zvuky skla a cinkání

Teplota v místnosti 25°C

Vlhkost v místnosti 50%

Očista duše

Sklo
Bývalá sklářská osada, 
po dobu téměř sto let zde 
působila nejvýznamnější  
z lesních skláren v Jizer-
ských horách.

Skleněné oblázky
Odpočinek v oblázcích 
a různých skleněných 
tvarech. V tmavé místnosti 
osvětené umělým světlem 
umístěném pod nádobou 
se sklem. Velmi silný taktil-
ní zážitek.
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Lesní svět

Sluneční paprsky

Tmavá místnost

Vůně lesa

Zvuky lesa

Teplota v místnosti 25°C

Vlhkost v místnosti 50%

Očista duše

Les
Hlavním přirozeným vegetačním 
typem hor je les. Před příchodem 
člověka bylo pohoří pokryto buči-
nami a smíšenými lesy. Dnes se 
zde nacházejí hlavně smrčiny.

Odpočinek v nitru stromů
klidné malé místo, kde se 
člověk soustředí jen sám na 
sebe a zažívá poslední od-
počinek před odchodem.





Pocit po odchodu

Člověk, který v klidu projde celou cestou správně a soustředí se na sebe 
a na to, co se v místnostech nachází, se cítí naprosto odpočatě. Celé jeho 
tělo i mysl je zregenerovaná. Má spoustu energie na pokračování jeho 
životní cesty. Všechny své problémy už nevidí tak černě. Lépe pracuje  
s prožíváním stresu a těší se na další návštěvu.
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Pohled severní
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Pohled jižní
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Pohled východní
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Pohled západní
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