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ÚVOD

Libochovičky jsou malá a malebná obec a místním obyvatelům při plánování její budoucnosti
záleží na zachování jejího charakteru a hodnotzáleží na zachování jejího charakteru a hodnot.

Tato práce je rešerší – vyhledáním těchto kvalit, jejich pojmenováním a vyhodnocením.
Jednotlivé analyzované prvky pak vytvářejí ve svém celku to, co místní územní plán nazývá
„architektonickým rázem“ a žádá zachovat.

Tato práce má sloužit lepšímu porozumění mezi budoucími stavebníky v obci a nynějšími
obyvateli (tj. jejich zastupiteli, kteří stavbu schvalují ve stavebním řízení).

Tato práce není regulačním plánem, ani nechce tvrdit, že dodržení zde oceňovaných přístupů
je jedinou možnou cestou.je jedinou možnou cestou.

Libochovičky jsou jako každá malá obec součástí širšího kontextu krajiny, osídlení a kultury.
Proto jsme část inspiračních fotografií pořídily také v sousedních obcích, které s nimi byly
odnepaměti spjaty.

Rády bychom, aby budoucí stavebníci při plánování svých domů dali důvěru zkušeným
architektům, kteří dokáží vyhodnotit, co ze stávajícího architektonického rázu obce je třeba
zopakovat, co je hodno následování, co může být inspirací a co je nepřípustné. Nevylučujeme
totiž, že i popřením zde oceňovaných prvků může vzniknout kvalitní stavba, na kterou budou
libochovičtí právem hrdí.

Nakonec se omlouváme těm obyvatelům Libochoviček, jejichž stavby či úpravy staveb si
dovolujeme kritizovat a prosíme je o otevřenost tam, kde s námi nesouhlasí a o shovívavost
tam, kde naše kritika pochází z nepoučenosti nebo nepochopení.

V Libochovičkách, dne 11. listopadu 2013

ing.arch. Daria Balejová a ing.arch. Šárka Sodomková
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HISTORIE

Nejstarší písemné zmínky o Libochovičkách pocházejí ze 13. století, ve středověku zde stála
tvrz (zanikla koncem 18 století) a k ní náležející hospodářský dvůr a dále několik dalšíchtvrz (zanikla koncem 18. století) a k ní náležející hospodářský dvůr a dále několik dalších
zemanských statků. Na významu obci dodávala blízkost hradu Okoře. V 17. století byla ves
vypálena a obnovy se dočkala až o století později. V polovině 20. století zasáhla obec vlna
vylidňování venkova, která však již odezněla a v současné době představuje vesnička žádanou
lokalitu s venkovskou atmosférou, s krásnou přírodou a snadnou dostupností Prahy. Dnes má
obec cca 50 stálých obyvatel (včetně 12 dětí předškolního věku) a několik dalších, kteří sem
jezdí na rekreaci.

(Podrobnou historií obce mapuje projekt Libochovičky v proměnách času – viz 
www.libochovicky.cz)

ČMüllerova mapa Čech, 1720
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I. vojenské mapování – Josefské, 1780

II. vojenské mapovaní – Františkovo, 1852
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III. vojenské mapování Františko‐Josefské, 1880

Stabilní katastr, 1840
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Google maps 2013
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CHARAKTER ZÁSTAVBY
Současná urbanistická struktura Libochoviček pochází pravděpodobně z doby obnovy v 18.
století a lze ji charakterizovat jako shluk statků a chalup kolem centrálního rybníka. Chybí zde
klasická náves Místo setkávání představuje nedávno vybudované molo“ nad rybníkem uklasická náves. Místo setkávání představuje nedávno vybudované „molo nad rybníkem u
obecního úřadu a nedaleké dětské hřiště s parkovou úpravou, které vzniklo na místě
rozpadlých zemědělských objektů. Staré mapy dokládají, že ves stojí na historickém rozcestí, v
trojúhelníků obcí Buštěhrad – Zákolany (Budeč!) – Číčovice (Okoř!).

Na charakteru zástavby lze rozpoznat jednotlivá období historie obce: ve středu, kolem
rybníka nejstarší stavby statků a chalup včetněmlýna:
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Na rozcestí Buštěhrad‐Číčovice‐Zákolany
budova evidentně nezemědělského
charakteru (vzhledem k počtu podlaží,
pravidelné, symetrické fasády, dokonce se
schodištěm v ose), dalo by se s mírnouschodištěm v ose), dalo by se s mírnou
nadsázkou mluvit o občanské vybavenosti:
stavba sloužila jako škola, vinopalna,
hospoda, bydlení atd. :

Dále rodinné domy z období mezi světovými
válkami:

Směrem k okraji obce dokonce prvorepublikové vilky:

Padesátá a pozdější léta:
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Domy postavené (či přestavěné) před revolucí:

… a po ní (v celkovém počtu 3 novostaveb):

V logice tohoto výčtu bychom měly největší 
nároky na dodržování níže uvedených 
zásad a požadavků u domů ve středu obce, 
směrem ven nároky klesají. 
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ZÁKLADNÍ PRINCIPY
Pro zachování vesnického charakteru obce je velmi důležitý veřejný prostor a způsob jakým

domy s veřejným prostorem komunikují, jak se k němu staví.

TVORBA VEŘEJNÉHO PROSTORU
Přechod mezi soukromým a veřejným by měl být pozvolný. Doporučujeme , aby vesnický dům

vždy alespoň jedním oknem z obytné místnosti komunikoval s veřejným prostorem, nevhodná

jsou do veřejného prostoru směrovaná okna z užitných prostor (záchodů a koupelen…). Je

prospěšné, když obytný dům poskytuje svým obyvatelům soukromí, ale nestaví se k návsi zády.

Na vesnici doporučujeme omezit výstavbu nových chodníků pouze na místa s největším
provozem. Chodníky doporučujeme budovat ve stejné výškové úrovni jako silnice, případně
jen s oddělením např. tyčemi v zemi. To samé platí pro parkovací stání, dopravní značení totiž
ubírá na vesnickém charakteru, protože je produktem města. Na vesnici se prostory využívají
dle momentální potřeby a zvyklostí.
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POLOHA DOMU

Osazení v terénu: Obytné stavby na venkově se 
zasazovaly do krajiny mimo exponovaná místa, 
samozřejmě z praktických důvodů. Zástavba se 
vyhýbala záplavovým oblastem, ale i vyvýšeninám,  
severním a návětrným stranám. Domy byly orientovány 
zády do otevřené krajiny, vstupy  a okny do společných 
prostor.

Tradiční (i každé jiné  ‐ racionální, ekologické, 
ekonomické) stavitelství počítá s tzv vyrovnanouekonomické) stavitelství počítá s tzv. vyrovnanou 
bilancí zemin: tedy maximálním využitím vykopané 
zeminy a jejím minimálním přesunem.

U rovinatého pozemku je v tomto ohledu všechno
jednodušší, problémem bývá, doslova, šikmá plocha.
Klasický venkovský dům stojící na svahu využívá
nejrůznější podezdívky, (polo)zapuštěné suterény,
nízké opěrné zídky a svahování.

Doporučujeme osadit dům na terén tak, aby nevznikaly vysoké sokly, ty by pak měly být co
nejméně nápadné.

Je třeba co nejvíce 
respektovat svažitost 
původního terénu. Snaha o 
radikální vyrovnání velkých 
terénních nerovností logicky 
vyžaduje betonovou 
konstrukci, pro vesnici 
cizorodou.
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Osazení na pozemku: v Libochovičkách lze pozorovat širokou škálu řešení tohoto úkolu.

V zásadě však platí, že nestarší domy stávají obvykle v hranici pozemku (kromě speciálních
objektů jako např. mlýn, vázaných na určité prostředí) a tím jako přidruženou hodnotu vytváří
veřejný prostor obce – ulici či její část:

Pozdější zástavba od hranice odstupuje na vzdálenost předzahrádky, až po domy stojící v
zahradách, bez přímého kontaktu s veřejným prostorem:

U budoucí výstavby v Libochovičkách se vzhledem k velikosti pozemků (dané územním
plánem) schyluje k modelu „domů v zahradách“.

P á í i l h i d řid ž ý h bj ktů b ť j t d š í h d í ká hPráce s mezními polohami domu a přidružených objektů, byť je to v dnešních podmínkách
složitější než kdysi (normová omezení), představuje však výzvu, která, je‐li správně
uchopena, může přinést hodnoty nejen pozemku majitele, ale i veřejnému prostoru a tudíž
obecnímu blahu…
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OBJEM DOMU
Charakter každé stavby je určen dvěma zásadními věcmi: objemem a polohou. Pokud se v
lokalitě vyžaduje vesnický charakter zástavby, je nezbytné, aby především tvar i pozice domu
vycházely z tradičních principů stavění. V opačném případě je poměrně zbytečné (a nesmyslné)
„dohánět“ chybějící charakter retro‐detaily a historizujícími prvky.

Půdorysné proporce vesnického domu v ideálním případě zachovávají poměr stran 1:2

(a více), bez přístaveb, arkýřů či jiných výrůstků, s možnými variacemi tvaru – L, atd:

Vesničtí stavitelé vždy usilovali o maximální jednoduchost, neboť s náročností práce rostou či
klesají náklady, rizika poruch i doba stavby. Případné „úlety“ v podobě komplikovaných tvarů a
detailů na tradiční vesnici najdeme leda u staveb, které byly uznány významnými, jako kostely,
školy, spolkové budovy a další.

Podélný, jednoduchý půdorys domu má skutečně mnoho výhod, od těch konstrukčních po
dispoziční, pouze nepatří mezi oblíbené mezi projektanty katalogových domů, kteří dnes
bohužel v mnohém ovlivňují vzhled českých obcí nejvíce.
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Vesnického charakteru domů lze těžko dosáhnout, pokud se jejich půdorys blíží čtverci či mají
různé polygonní arkýře či jsou příliš členité:

Přesto mohou být jistě pěkné… Jsou však jako jejich (původní) obyvatelé: pražáci, kteří na svém
prázdninovém sídle zdomácněli a nakonec zůstali natrvalo…

Výška domu, to je výška římsy, hřebene a počet podlaží by měly respektovat měřítko okolní

zástavby a souvisí také s osazením domu do terénu.
Doporučujeme u novostaveb zachovat jedno nadzemní podlaží, v případě obytného podkroví by
nadezdívka neměla být vyšší než 90cm.

Tvar střechy úzce souvisí s půdorysným tvarem domu.

Sedlová střecha je archetypem klasického domu, což ví každé malé dítě, když kreslí „domeček“ i
každý územní plán, který se předepsaným tvarem střechy snaží ochránit charakter zástavby. Je
však třeba připomenout že sedlovou střechu nelze fyzicky použít na jiný než podélný půdorysvšak třeba připomenout, že sedlovou střechu nelze fyzicky použít na jiný než podélný půdorys
domu (a jeho variace typu L, T, atd.). Pokud se tento blíží čtverci, dojde na nejrůznější námětky –
zlomy směrem k okapu, či komplikované valby a úžlabí. Pokud se přece jen jednoduchý tvar
střechy v takové situaci použije, stavba se proporcemi blíží hale, což je objekt, který v obytné
zástavbě nemá místo. Za klasický sklon sedlové střechy se považuje sklon 35‐42˚.

Tvar sedlové střechy klasického venkovského domu bývá vždy striktně symetrický, s okapy ve
stejné úrovni a s hřebenem v delší ose stavby:
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Polovalba až valba zdobí historické stavby par excellence. Použití polovalby u

současného domu je retro‐detail, který doslovně cituje historické stavění a je třeba jej
používat s rozmyslem.

Stejné zákonitosti o jednoduchosti a pravidelnosti platí i pro ostatní šikmé střechy: pultové,
atd.

Ploché střechy se na venkově považují za nežádoucí, protože jejich technologie je poměrně
novodobá záležitost a klasické stavitelství je neznalo. Ve venkovské zástavbě obvykle jde o
pozůstatky tohoto nadšení z 80. a pozdějších let, na které není každý hrdý.

Přesto se přimlouváme, aby takzvaně s vaničkou nebylo vylito i dítě a problém ‐ hodí se/ ‐
nehodí se na vesnici nebyl prostoduše zjednodušován na diskusi o tvaru střechy. I dům s
moderní, plochou střechou, může na vsi zapadnout, je‐li ohleduplný, vstřícný a prostý.
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Ostatní stavby na pozemku V Libochovičkách patří k charakteru obce přehlídka

nejrůznějších kůlen, (bývalých i stávajících) chlívků, boudiček na nářadí, stodol, stodůlek a
přístaveb. Jejich povětšinou drobné měřítko vytváří k hmotě vlastního domu příjemný
kontrast a společně tvoří vnitřní prostory dvorů a dvorků:

Speciální drobnou stavbou je také venkovní bazén: je pravda, že do venkovského koloritu
nepatří, zároveň nelze pominout, že se pro domácnosti určité finanční úrovně stal
standartem. Je zde jako vždy třeba hledat kompromis mezi „potřebami“ jednotlivců aj y p „p j
požadavky celku.
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TVARY A PRVKY
Okna ve fasádě: Tradiční stavitelství používalo ze statických důvodů nejčastěji okenní

otvory pravoúhlého, obdélného tvaru (poměru stran 2:3) s delší stranou na výšku. Ze
t j éh dů d ( t ktéž k ůli b á ě í ú ik t l ) b l k říliš lká Z t l ěstejného důvodu (a taktéž kvůli zabránění úniku tepla) byla okna nepříliš velká. Z tepelně‐
izolačních důvodů se po dlouhou dobu používala okna špaletová a z důvodů omezené
velikosti okenních tabulek okna dělená. O dřevu jako jediném možném materiálu nemluvě:

Klasické venkovské stavení má také okna (a jiné otvory) rozmístěna poměrně pravidelně, ve
štítu často symetricky. Tento spolehlivě úspěšný princip býval (zejména v pozdějších dobách)
porušován, často s možná nechtěným, zato zajímavým efektem:
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Všechny výše uvedené důvody dnešní stavba řeší jinak: statiku betonem či prefabrikáty, únik
tepla dvojskly a trojskly, velikost skleněných tabulí dnes není problémem. Na výběr (rámu) je
dnes více materiálů: kovy, dřevo, dokonce plast…

Při navrhování novostaveb v historickém venkovském prostředí je tedy třeba najít správnou
míru mezi klasickým přístupem a moderními možnostmi a požadavky Pokud je požadovánmíru mezi klasickým přístupem a moderními možnostmi a požadavky. Pokud je požadován
venkovský charakter domu, je vhodné, aby rozmístění, tvar a dělení oken bylo inspirováno,
odvozeno či citováno z tradičního stavitelství. Opět zde však platí, že záměrné a odůvodněné
popření nebo reinterpretace tradic nemusí být vždy na škodu.

Co však většinou nevede k (estetickému) úspěchu, je nelogické až bezhlavé používání
tradičních prvků vytržených z kontextu: vznikají hybridy ve formě zkosených nadpraží,
kumulace různých tvarů či falešných dělících lišt. O estetické i praktické nesmyslnosti použití
plastových rámů oken dnes snad již dnes není třeba diskutovat.

Okna ve střeše jsou poměrně novodobý fenomén, který souvisí s využíváním podkroví k

bydlení. V dnešní době jsou vikýře na venkově běžným a nekonfliktním prvkem, pokud mají
rozumné rozměry, co nejjednodušší tvar a nepříliš vysoký počet.

Použití střešních oken (typu Velux) u novostaveb je v rozumném rozsahu možné.
Doporučujeme je jen v opodstatněných případech.

Budování vikýřů či jiných otvorů ve střeše starých objektů by mělo oproti novostavbám
podléhat přísnějším kritériím: příliš velký počet vikýřů nebo odstranění části krytiny za účelem
terasy jsou zásahy, které zásadněmění charakter stavby.
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Okna, dveře a vrata v rekonstrukcích:
Při rušení stávajících či bourání nových otvorů ve starém objektu je třeba postupovat s citem,
aby byl zachován charakter domu. Vhodná míra zásahů je samozřejmě různá podle stáří a
architektonické hodnoty domu. Stejně tak materiály nových výplní (oken, vrat) by měly
k d h k d l (b ť áž ý h h) d j í ákorespondovat s charakterem domu. Plasty (byť na garážových vratech) zde nejsou vítány.

U nových průjezdových a garážových vrat ve starých objektech je správné zvolit tradiční způsob 
otevírání: dvoukřídlé nebo posuvné. 
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Ploty v Libochovičkách jako kdekoliv jinde jsou přehlídkou nejrůznějších řešení. Za typický lze

zde považovat model „vyzdívaný sloupek ‐ plaňky (alt. prkna, hranolky) ‐ podezdívka“, přičemž
platí, že čím méně výrazné tvary, materiály a barvy, tím lépe.

Charakteristické jsou také různé (místy opěrné) zdi a zídky z pohledového, částečně nebo
zcela omítnutého kamene:

Funkcí plotu je vymezení hranice (naše/vaše, soukromé/obecní atd). Jakmile se z něj stáváp j y ( / , / ) j
neprůhledná bariéra uprostřed obce, působí nepřátelsky. Lepší atmosféru veřejného prostoru
naopak vytvářejí ploty průhledné nebo zdi, přes které je možno nahlédnout. Výška takové zdi by
měla být přímo úměrná rozloze pozemku, který chrání. Fenomén hermetického ohrazování
pozemků, typický pro satelitní výstavbu, nepatří do vesnice se zdravými sousedskými vztahy.
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Za nejdůležitější považujeme volbu typu oplocení. Pro obec je žádoucí co nejméně plotů a
zdí. Ploty by měly být nejlépe bez podezdívky, skvělý je jednoduchý plaňkový plot. Zdi
pouze nízké, kamenné.

Brány, které se v Libochovičkách zachovaly z minulosti, mají poměrně jednotný charakter, s

drobnými variacemi nejrůznější úrovně. Základní princip by se dal shrnout následovně: vyzděné
sloupky (eventuálně s nadpražím‐stříškou jako ochranou před deštěm), dřevěná (či pozdější
plechová) dvoukřídlá vrata s dolní neprůhlednou a horní průhlednou částí. Proporce a výška
brány odpovídala velikosti zemědělských strojů/vozů, používaných ve statku. Branka je buď
zvlášť, nebo se chodí rovnou branou.
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MATERIÁLY

Zdi a zídky domků a statků v Libochovičkách jsou převážně z místního kamene – břidlice,

lokálně také z cihel. Některé zdi (opěrné či hraniční) jsou částečně omítnuté. Břidlice se
tradičně lámala v lokalitách v okolí obce, což dnes již nelze. Přesto jde tento materiál pro
případnou stavbu v omezeném množství sehnat, a to od místních obyvatel, kteří mají zdroje na
vlastních pozemcích či objektech.

U novostaveb je vhodné (pokud vůbec je diskuse o kameni) použít tento místní či jiný vizuálně
stejný kámen. V kraji netypické druhy jako žula atd. by působily cizorodě. Co se týče způsobu
použití: v dnešní době nelze předpokládat, že by někdo stavěl svůj dům výhradně z kamene
j k kd i Půjd t d dě d b ě íš d ič t á i h d ý h t l ě i l č í hjako kdysi. Půjde tedy pravděpodobně spíše o sendvič tvárnic vhodných tepelně‐izolačních
vlastností a kamennou přizdívku. Při tomto řešení fasády je třeba mít na paměti, že kameny
mají skutečně odkazovat na „zeď“, ne na obklad a je proto třeba je klást zednickým, ne
obkladačským způsobem. Jednotlivé kameny je třeba klást těsně, s hlubokou a tenkou (max.
1,5cm) maltovou spárou tak, aby vznikl efekt kladení „nasucho“. Je nevhodné používat v této
lokalitě cizorodé prvky, jako kyklopské či haklíkové kamenné zdivo a kam. zdivo se širokou či
kontrastní spárou.
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Opěrné zídky z místního materiálu, v tomto případě z břidlice, skvěle zapadnou nejen do
terénu, ale i do kontextu, důležitá je však jejich přiměřená výška:

Při větších rozměrech kamenné opěrné zdi už jde o poměrně složité dílo:
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Omítky nejstarších domů v lokalitě jsou převážně vápenné štukové, s nezanedbatelnými

nerovnostmi a plasticitou ‐ právě tyto vlastnosti je činí krásnými:

Naleznete zde nepostradatelný břízolit (který na venkově zdomácněl) i jiné zednické kreace:

Moderní technologie umožňují vytvořit dokonale hladké omítky které vytvářejí dokonalou

Používání břízolitu, tj. omítky s velkým podílem cementu není na vesnici opodstatněné a
samotným domům nijak zvlášť neprospívá. Jeho používání na vesnici je poplatné době
trojdílných oken a tedy doběminulé.

Moderní technologie umožňují vytvořit dokonale hladké omítky, které vytvářejí dokonalou
plochu bez fleků a stínů. Korunu tomu dodávají „dokonalé“ (jen po omezenou dobu…)
syntetické fasádní barvy bez jediné odchylky odstínu. U domu, který by se rád tvářil jako
venkovský, je vhodnější volit technologie které dají fasádě zmíněnou plasticitu a krásnou
nedokonalost.

Vápenné omítky zůstávají ideálním řešení, struktura ručního zpracování omítky navíc dodá
domu na půvabu.

Z možností, které dnes nabízí trh doporučujeme tedy v prvé řadě materiály probarvené ve
hmotě, ideálně vápenné štukové omítky s nízkým podílem cementu, ručně zpracované.

(viz také kapitola BAREVNOST)
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Krytiny střech v Libochovičkách a okolí představují u nejstarších domů keramické pálené

bobrovky, později nahrazované klasickou taškou tzv. falcovkou (s podélnou drážkou):

Zachovalé historické objekty mají pálenou krytinu i na doplňkových stavbách, jako jsou zdi a
sloupky bran:

Samozřejmě lze nalézt i příklady experimentování s jinými než tradičními materiály –
asfaltovými pásy a „taškami“ nebo vlnitým plechem (přičemž tento na mírné střeše vedlejší
stavby vlastně ani neruší…) či úspěšné citace historických přístupů:
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… a nejrůznější variace řešení atik a okapních partií :

Režná pálená bobrovka je krytina která na vesnici určitě patří a snad může být i označena
jako volba číslo jedna. Velká pečlivost by měla být věnována detailů a doporučujeme
omezit použití speciálních tvarovek, jejichž nadměrné používání nevypadá dobře ani ve
městě, natož na vesnici.
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Zpevněné plochy. Charakter veřejných prostranství je pro charakter obce nejdůležitější a

veřejný prostor zase předurčují povrchy. Pravidlem číslo jedna by mělo vždy důsledné
omezování zpevněných povrchů vůbec a pokud je důvod plochy zpevnit, tak upřednostnění
měkkých povrchů, které umožňují vsakování vody. Pro udržení venkovského charakteru je
nezbytné aby veřejné komunikace působily co nejpřirozeněji Ulice na vesnici slouží mnohanezbytné, aby veřejné komunikace působily co nejpřirozeněji. Ulice na vesnici slouží mnoha
účelům a přestože mají také dopravní charakter, je žádoucí posilovat jejich charakter obytný,
ulici bychom měli považovat za obytnou zónu, která naplňuje mimo jiné i funkci dopravní.

Každé vymezení povrchu obrubníkem a
každé výškové a hmotové oddělení části
pro dopravu a části pro pěší dělá z
venkovské cesty dopravní stavbu a mění
charakter ulice. Tam, kde z důvodu
f k t é d h í k li h d ůfrekventované dopravy hrozí kolize chodců
s autem bude argument bezpečnosti
pravděpodobně silnější. V méně
exponovaných místech je však žádoucí
minimalizovat šířku komunikace a
zachovat chodce i auta v jedné úrovni.

Materiály pro zpevněné plochy. Veřejná prostranství v Libochovičkách jsou

přehlídkou materiálů a formátů. Od prašné (blátivé) cesty přes asfalt, žulové kostky až po
betonovou dlažbu městského charakteru.

Asfalt…neboli živičný povrch má svá pro i proti. Mezi doporučenými materiály je díky své

schopnosti opsat reliéf terénu i díky svým měkkým přechodům do štěrku či trávy na okrajích.
Každopádně by se ale s asfaltem mělo zacházet opatrně s tím, že vždy platí čím méně tím
lépe.
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Mlat…na vesnici patří. Technologicky vychází ze starých principů výstavby kalených polních

a lesních cest a je dokonalejším příbuzným cesty prošlapané v trávě.

Dlažba…pro výjimečná místa. Doporučujeme použití kamene z místních zdrojů.

Betonová dlažba…s rozvahou. Můžeme akceptovat použití zatravňovacích tvárnic,

betonové dlažby malého formátu a čtvercového, popř. obdélného tvaru.

Stará panelka má jistě vesnický charakter a navíc po ní 
nemůžete jet rychleji než 50 km/hod.

Použití betonové probarvované zámkové dlažby nedoporučujeme, protože svou přesností
neumožňuje organický způsob pokládky a má tak ryze městský charakter. Její technologie
navíc vyžaduje pevné vymezení obrubníky, které neschopnost povrchu začlenit se do krajiny
ještě zesilují.

30



Zeleň na soukromém pozemku může v dnešní době těžko podléhat jakékoliv regulaci,

protože je považována za výsostně soukromou věc. Venkovská zahrada prošla radikální
proměnou, která sahá do doby konce zemědělského způsobu života na venkově. Zahrada jako
alespoň částečný zdroj obživy dnes takřka neexistuje a možnosti jsou neomezené. Dokonalé
golfové trávníky levandule japonská a provensálská zátiší jezírka zámecky stříhané živégolfové trávníky, levandule, japonská a provensálská zátiší, jezírka, zámecky stříhané živé
ploty, exotické dřeviny atd. jsou známkami globalizace vesnice. Jakákoliv regulace je těžko
proveditelná a vlastně i nemyslitelná. Pozůstatky původního charakteru venkovských zahrad
jsou však bez diskuse cenné a oku milé:
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BAREVNOST
Barevné řešení staveb vychází z použitých materiálů či technologie. Tam, kde fasádu tvoří
místní kámen či režná cihla, je barevné řešení dané a obvykle úspěšné. U omítaných fasád
zde v Libochovičkách barevnost klasicky kolísá mezi odstíny bílé, šedé, okru a lomené žluté,zde v Libochovičkách barevnost klasicky kolísá mezi odstíny bílé, šedé, okru a lomené žluté,
včetně jejich kombinací (až na pár zelených výstřelků).

Pro harmonický vzhled obce jako celku je dobré, když jednotlivé domy barevně zapadnou,
dalo by se říct, že opticky „zmizí“. Jakékoliv vybočení z (barevného) tónu vesnice působí
rušivě. Potřebu stavebníků vyjádřit za každou cenu svou individualitu je tedy vhodné
směřovat do jiných užitečných oblastí….

Netřeba také zdůrazňovat, že barvu fasády nelze vybírat způsobem, jakým se vybírá barva
auta, kuchyňské linky nebo laku na nehty, způsobem „líbí/nelíbí“. Barvu domu (fasády ,
krytiny a přidružených objektů) je moudré odvodit z barevnosti okolních hodnotných staveb
či prostředí, přičemž je třeba mít na paměti, že každá barva mění sama odstín v závislosti na
světelných podmínkách a stáří.

Následující obrázky lze brát i jako vzorník doporučených odstínů:
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SPECIFIKA
K vesnickému stavění patří i určitý sympatický druh nedokonalosti: neúplné symetrie, skoro‐
pravidelné prvky a hybridy, skrumáže atd... Bez znalosti historie místa či domu lze dnes těžko
určit, zda šlo o chybu, reakci na konkrétní situaci na stavbě či o záměr. Hranice meziurčit, zda šlo o chybu, reakci na konkrétní situaci na stavbě či o záměr. Hranice mezi
příjemným a přehnaným je tenká a souvisí s úhlem pohledu.

33



Až se můj život schýlí,

nakloní,

takový přál bych si mít dům:

Dubový by měl práh,

podrovnávku z opuky,

do sadu okno,

sadu starého.

…

Okolo mého domu

takovou bych si vybral krajinu:takovou bych si vybral krajinu:

Les, co by děcko dohodilo kamenem,

pod lesem rybník, hladký jako dlaň.

…

Blizoučko mého domu

taková by stála hospoda:

Proboha, jen ne malovaná,

zato však se stoly,

na kterých spočinuly ruce

tolika unavených lidí,

že vyhladily desku,

jak by to žádný hoblík nedokázaljak by to žádný hoblík nedokázal.

…

V mé hospoděmlčeli by chlapi,

kteří se nahlas mluvit nebáli.

Jan Skácel
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