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Na návsi malebné vesnice na českomoravské vrchovině 
původně stály vesnické budovy. Byly však v natolik dezolátním 
stavu, že bylo jednodušší je odstranit a postavit novostavbu. 
Takovou novostavbu, která na sebe nebude zbytečně 
upozorňovat a která nebude pro vesnici nepřítelem.
Podařilo se. Nový dům svým měřítkem i charakterem odpovídá 
původním domům na vesnici, principům lidového stavitelství. 
Působí dojmem, že tu stojí téměř odjakživa.
Přitom je nový dům vzdušný, do dvorku se otevírá velkými 
nečleněnými okny, která zaručují propojení vnitřku s vnějškem. 
To jsou prvky, které bychom v původní zástavbě hledali jen 
stěží. Dnešní způsob života na vesnici už je jiný než před sto 
lety, technické možnosti jsou nepřeberné, domy tomu musí 
odpovídat. A tento odpovídá srozumitelně a s noblesou.
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Dům na návsi - Pod starou lípou





Značně zchátralý statek nezbourat, ale citlivě opravit, to bylo 
rozhodnutí majitele statku a architekta, před kterým se sluší 
smeknout. Finančně záležitost jistě mnohem nákladnější nežli 
jiná řešení. Odstraněním přístaveb a doplněním proskleného 
křídla získal kdysi tmavý dvůr  světlo, výhled a vzdušnost. Dnes
už se asi málokterému obyvateli vesnice vybaví původní 
nevábná podoba budov Jen víc takových nadšených 
nebojácných „opravářů“! 
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Rekonstrukce domu v původním stylu - Zmrtvýchvstání chalupy  







První dáma české architektury, profesorka Alena Šrámková, se 
ve svých osmdesáti letech rozhodla pro bydlení ve vlastním 
domě. Vybrala si pro něj místo na dvoře venkovského stavení 
dcery a zetě. Dům paní architekty je vlastně tradičním 
výminkem. Je koncipován jako ateliér sloužící potřebám členů 
celé rodiny a zároveň plní funkci bydlení pro jednu osobu. Je 
téměř provokativně jednoduchý.Dům má být podle paní 
architektky obyčejný a silný. Tento splňuje její slova do puntíku.
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Jednoduchý, obyčejný, silný







Všechny překážky, které s sebou nese výstavba nového domu 
v chráněné krajinné oblasti, se podařilo majiteli domu i 
architektovi přestát na výbornou, a tak mohl vzniknout 
ukázkový příklad toho, jak si v chráněných územích počínat. 
Dům nese inspiraci jak tradicí lidové architektury- podélným 
půdorysem, tvarem střechy, použitím přírodních materiálů, tak i 
vícegeneračním využitím. Tak tomu bylo na venkově vždy, 
starší i mladší členové rodiny bydleli pod jednou střechou. 
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Inspirace tradicí lidové architektury - Dv ě generace pod jednou st řechou







V obci Klokočná se architekti při tvorbě konceptu rodinného 
domu rozhodli pro jednoduché řešení inspirované kdysi na 
venkově běžným umístěním obytných a hospodářských 
budov.Jednotlivé části nového stavení rozložili kolem dvora tak,
aby vytvářely soukromí i závětří. Zopakovali tradiční proporce, 
podélný tvar domu, sedlové střechy. Hlavní obytnou plochu 
umístili do přízemí, půdu nechali pro částečné využití. Místo 
klasické stodoly umístili u dvorku garáž s kůlnou. Stavení je na 
první pohled jasně soudobé, přitom však na nás dýchá odkaz 
historie. Opak všech nabubřelých novostaveb zaplavujících 
naše vesnice. 
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Soudobé stavení dýchající odkazem historie







Manželé - architekti si svůj sen o bydlení ve vlastním domě 
splnili ve Středočeské vrchovině na slunném pozemku 
s krásným výhledem a torzem kamenné stodoly. Vzhledem ke 
špatnému technickému stavu byly šance na opravu stodoly 
mizivé, kamenné zdivo bylo tedy rozebráno a použito při 
úpravách pozemku. Dům samotný postavili v tom samém místě 
s vizí, aby nepůsobil méně přirozeně či výstředně než původní 
stodola. Oba vyznávají víru v klasické materiály a technologie, 
v domě se uplatňuje dřevo, kámen i pálené cihly. Jejich dům je 
živoucím organismem, ze kterého dýchá tradice. A přece není 
skanzenem.
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Obytná stodola





Na Osoblažsku, Bohem zapomenutém území, vznikl koncept 
domu – nové obytné stodoly na  principech stavebního typu 
venkovské architektury hospodářských stavení a stodol. Za 
hrubými kamennými pilíři se skrývají velké prosklené plochy. 
Dům lze otevřít ze všech stran a krajinu  nechat volně 
prostupovat skrz něj. 
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Dům - Stodola kde lišky dávají dobrou noc







Soudobé stavění na vesnici je také o umění recyklace, znovu-
použití starého a často velmi kvalitního materiálu. Občas ale 
rekonstrukce na venkově uškodí nejen domu, ale i jeho okolí.
Znovuoživení kdysi opuštěného domu na jižní Moravě se po-
dařilo na výbornou. Autoři se nebáli propojit staré s novým a 
vdechnout tak život harmonickému celku. Směrem do ulice je 
stavení opraveno téměř pietně, směrem do dvora se z mate-
riálu po rozbořené hospodářské budově podařilo postavit mo-
derní obytné křídlo. Původní materiál se dočkal nového uplat-
nění, přitom zůstal na stejném místě. Ne vždy je třeba plnit jím 
velké skládky. 
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Jihomoravská rekonstrukce na zp ůsob recyklace







Uprostřed vesnice je směrem do ulice parcela se starou 
roubenou chalupou. Její majitel se rozhodnul ponechat ji ve 
stávajícím stavu, nebourat ani neadaptovat pro nové potřeby 
bydlení. Prostě jí zachovat nedotčenou pro budoucí generace. 
Dům, její nový a důstojný partner, je zasunutý do hloubi 
zahrady. Až překvapivě si celý komplex zachovává atmosféru 
využitím kontrastů starého a nového. Roubenka je dlouhá,nový 
dům vysoký, roubenka má okna malá a dělená, dům velká a 
nečleněná ... A takto by se dalo pokračovat. Přesto oba domy 
tvoří harmonickou dvojici. Pár, kterému to spolu opravdu sluší..
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V ulici - Nový partner staré roubenky







Tým architektek navrhl pro novostavbu v Konárovicích jedno-
duchý dům s klasickou čtvercovou světnicí, střední průchozí 
síní. Namísto komor venkovského stavení jsou koupelny a 
ložnice. Přímo na přízemí je posazena sedlová střecha, prostor 
pod ní slouží jako půda, možná i rezerva do budoucna. Fasáda 
je obložená různými druhy dřevin, které jsou zbytkovým ma-
teriálem z přepravních beden. Jen obtížně budeme hledat 
příklad soudobého stavitelství, který by ještě více čerpal z tra-
dic lidové architektury. 
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S tradicí lidové architektury - Chalupa z p řepravních beden






