TRADIČNÍ DŮM
PODYJÍ

Čím je dobré se inspirovat
při plánování rekonstrukce nebo
novostavby rodinného domu v ochranném pásmu Národního parku Podyjí

Národní park Podyjí – ochrana
přírodních, kulturních
a civilizačních hodnot krajiny
Národní park Podyjí a jeho ochranné pásmo byly zřízeny
v roce 1991 k ochraně jedinečného údolí řeky Dyje mezi Vranovem a Znojmem. Jeho posláním je chránit nejen dochované přírodní hodnoty území, ale zachovat i pestrost krajiny, charakteristické siluety, harmonický obraz sídel v krajině
a tradiční lidové stavby. Objekty lidového stavitelství, ač nejsou většinou prohlášenými nemovitými kulturními památkami, reprezentují kulturní tradici národa.
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Kulturní a historická charakteristika
Celé území České republiky je z hlediska zakládání vesnic
a charakteru dochované historické zástavby, reprezentované
tradičním lidovým domem, členěno do několika typických
oblastí. Každá tato oblast se vyznačuje svými charakteristickými znaky, mezi které patří půdorysné založení obcí, dispoziční uspořádání, objemové řešení a architektonické tvarosloví venkovských usedlostí. Tyto základní znaky významně
ovlivnily použité místně dostupné stavební materiály.
Charakter zástavby každé oblasti je stejnorodý a respektuje
měřítko prostoru a urbanistickou strukturu obce danou historickým vývojem.
Vzhled lidového domu je určen:
tvarem a velikostí půdorysu,
tvarem, sklonem a nasazením střechy,
členěním fasád,
použitými materiály a z nich vyplývajícími
architektonickými prvky a detaily,
výškovým osazením staveb přímo na terénu.

1 obec Popice – obraz sídla v krajině

1

Urbanismus
Dominantní úlohu v procesu zakládání vesnic měl vliv přírodních, historických a kulturních podmínek zdejšího kraje.
Tento vliv se výrazně podepsal na urbanistickém uspořádání
jednotlivých sídel. Charakter a struktura osídlení jsou dány
polohou v krajině, tvarem a velikostí plužiny. Objekty v Podyjí byly situovány do uzavřených dvorů. Jednotlivé usedlosti
na sebe navazovaly a díky tomu vytvářely typickou ulicovou
zástavbu převážně s okapově orientovanými objekty. Jen
zřídka se v území dochovaly objekty se štítově orientovanou
stavbou do uličního prostoru. Zadní část usedlostí tvořily
stodoly, které díky své poloze a orientaci umožňovaly obhospodařování záhumení.
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2 obec Lesná – mapa stabilního katastru z roku 1825
3 obec Lesná – ortofotomapa z roku 2008
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Architektonický výraz
Přírodní a klimatické podmínky neovlivňovaly pouze urbanistické uspořádání jednotlivých sídel, ale velkou roli sehrály
i při volbě materiálů a dispozičních řešení staveb.
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ulice

Objekty měly výrazné obdélníkové půdorysy o poměru stran
2:3 až 1:2. Byly tzv. trojprostorového typu (jizba, síň, komora).
Vstupy do objektu byly vždy z delší okapové strany.
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světnice
(jizba)

síň

hospodářský
prostor
(komora)

dvůr

Nejstarším a nejcharakterističtějším typem zástavby byla štítová orientace, která se rozvíjela od 13. století a byla přímou
odezvou urbanizace středověké vesnice. S rostoucí potřebou využití vnitřního dvora docházelo k rozšiřování uličního
průčelí, což vedlo k přestavbě na okapovou orientaci.

4 zdivo z vepřovic
5 dřevo
6 pálená taška – Bobrovka

7 zdivo z přírodního kamene
8 půdorys trojdílného
domu
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Štítová orientace
Štítové zastavění se na Znojemsku dochovalo ve větším rozsahu ve vesnicích s původním českým osídlením. V jedné
linii se štítovým domem je ohradní zeď s vjezdovými vraty
a štítově orientovaný výměnek nebo sýpka. V členitém terénu lze nalézt štítové domy volně stojící bez vstupních vrat
a hospodářského stavení.
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Vnější vstupy do usedlostí jsou situovány do ohradních zdí
mezi vjezdovou bránu a obytný trakt, nebo mezi obytným
stavením a výměnkem nebo sýpkou. Sestávaly se z vjezdových vrat, v jejichž sousedství byla jednokřídlá vstupní vrátka. Často se zde setkáváme i s tím, že vrátka jsou
součástí vjezdových vrat. Otvor byl hladce omítnut, často
orámován jednoduchým pasem, někdy s napodobeninami klenáků.
Zastřešení je provedeno sedlovou střechou.
Štít je vždy symetrický, většinou o sklonu 45°, poměr výšky
štítu k výšce podlaží bývá obvykle 1:1. Je-li dům umístěný
ve svahu, je výška přízemí vyšší.
Štít sleduje sklon střechy. V dvorní části bývá střecha přetažena přes zápraží.
Výzdoba štítů je dokladem estetického cítění a zručnosti
řemeslníků. Pro Podyjí je typická barevnost domů, která
kontrastuje s bílými římsami a rámováním otvorů.
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štítově orientovaný dům v obci Lukov

Plastického členění štítů bylo dosaženo pomocí:
profilované římsy oddělující štít od spodního podlaží,
římsy procházející dokola celého objektu,
vertikálního členění,
výklenků s plastikami svatých,
větracích a osvětlovacích otvorů,
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symetricky uspořádaných oken, počet oken se směrem
k hřebeni zmenšuje, v průčelí obytného domu jsou
obvyklá dvě okna, méně obvyklá jsou tři okna,
šambrán kolem oken,
soklu, výrazně barevně odlišeného,
nárožních i vnitřních pilastrů.
1
2
3
4

1
2

Polovalba
Větrací otvory
Lizéna
Branka

5 Vjezdová brána
6 Šambrána
7 Sokl

1
2

3

7
Hospodářský objekt

4

5
Obytný dům

6

3

7
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10, 11 větrací a prosvětlovací otvory půdy
12
popis jednotlivých tvaroslovných prvků
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Okapová orientace
Tato orientace vznikala postupným zastřešováním původně
nekrytého prostoru mezi domem a výměnkem nebo hospodářským objektem. Všechny domy mají obvykle značně zdůrazněnou profilovanou římsu, která není zakryta střechou
ani okapním žlabem.
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Zastřešení je provedeno pomocí střechy sedlové, valbové
nebo polovalbové.
Obraz fasády vypovídal vždy o možnostech stavebníků. Najdeme zde pozůstatky nejjednodušších forem bez
ozdob, přes plastické členění jednoduchého charakteru,
kde rozhraní mezi dvěma barvami vytváří čára v omítce,
po pilastry s hlavicemi, rustiková nároží i výplně, bohatě
tvarované šambrány s ozdobnými klenáky.
Vratové otvory u těchto domů mají stlačený oblouk nebo
segmentové a rovné záklenky s konzolovitě předsazenými
kouty.
Jedním z typických prvků je řešení vstupu, kdy se do domu
vstupuje většinou vraty a nikoli dveřmi.
Rámování objektu a jeho otvorů je většinou bílé, výplně
barevné.
Při této orientaci jsou komíny umisťovány do dvorní části
usedlostí.

13 okapově orientovaný dům v obci Horní Břečkov
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Plastického členění štítů bylo dosaženo pomocí:
pravidelně rozmístěných okenních otvorů,
vratových otvorů se stlačeným obloukem
kvůli lepší průjezdnosti,
plastického zdobení fasády,
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značně rozvinuté profilované římsy, která není zakryta
střechou ani okapním žlabem a prochází dokola celého
objektu,
soklu, výrazně barevně odlišeného,
nárožních i vnitřních pilastrů.
1
2
3
4

1

Sedlová střecha
Větrací otvor
Zdobená profilovaná římsa
Šambrána

5 Lizéna
6 Sokl
7 Vjezdová vrata
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4

5

5
6
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14
15
16
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detail na fasádě
detail větracího otvoru v profilované římse
detail pilastru u vjezdových vrat
popis jednotlivých tvaroslovných prvků

Vrata
U většiny původních objektů najdeme zachovalé výplně
vrat. Aby se křídla nesvěsila, bývala zevnitř tesařská kostra
dobře vzepřená. Z vnější strany byla vrata pobita prkny kladenými buď svisle, šikmo, vodorovně nebo v různých vzorech. Pozdější vrata měla plasticky profilovanou výplň a byla
rámována. Vrata, hlavně v období secese, bývala řezbářskými díly často zkombinovanými s ozdobným kováním nebo
s barevnými skly.
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Okna
Původní okna byla obdélníková, na výšku členěná na čtyři,
šest, výjimečně na osm dílů. Jednotlivé okenní tabulky byly
vždy čtvercové, s rámem lícujícím s průčelím. Okenní křídla
bývala předsazená nebo částečně zapuštěná. Okenní otvory
byly vždy bohatě orámovány. Orámování bylo prováděno
v různých variantách od bílého, nikterak plasticky ztvárněného orámování s klenákem, přes bohatou profilaci a rozvedení ozdob mimo orámování, po bohatě zdobené barokizující
rámy zjevně ovlivněné zámeckou nebo městskou architekturou. Orámování, které probíhalo kolem celého okna, bývalo ve většině případů bílé. Pokud bylo orámování tmavé, byl
rám okna natřen světlou barvou.
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18 vjezdová vrata - Popice
19 vjezdová vrata - Hnanice
20 šestidílné členění – Čížov
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21 dělení do tvaru „T“ – Lesná
22 dělení do tvaru „T“ – Lesná
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Střecha
Nejčastějším typem zastřešení pro oblast Národního parku
Podyjí byly střechy valbové, které přibližně v 19. století byly
nahrazovány střechami sedlovými nebo polovalbovými. Byl
to důsledek používání tvrdých stavebních materiálů a krytin. Zároveň docházelo k přechodu ze štítové orientace na
okapovou orientaci a k vytváření souvislé řadové zástavby.
Sklon střech má obvykle 38 – 45°. Materiálem střešní krytiny
bývala pálená taška.
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Pro Znojemsko je typické kladení okrajových řad bobrovek
do vápenné malty. Tento detail se výrazně uplatňuje také
v dálkových pohledech. Rámování šikmých hřebenů valbových střech vytvářelo jakýsi ozdobný zubořez a ve středu
uliční strany střechy býval umístěn obrazec vytvořený z různobarevných tašek.
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23 pohled na střechy
26 volské oko
24 ukončení štítu
27 ukončení hřebene a štítu
25 ukončení hřebene a štítu

Římsy, okapové žlaby a komíny
Římsy byly vždy výrazně profilované a obíhaly kolem celého
objektu. Okapní žlab se začal používat až ke konci 19. století.
Dodnes se zachovaly objekty, které okapní žlab nemají. Domy,
které neprošly rekonstrukcí, mají žlaby převážně situované
nad okrajovými řadami krytiny, takže jimi není tvarovaná
římsa zakrytá. Komíny byly umisťovány v blízkosti hřebene
a ukončovány pyramidálním záklopem nebo valenou klenbičkou.
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Ploty a zdi
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Ploty sloužily k vymezení majetku nebo oddělení hospodářských částí sousedních staveb. Pro tyto účely se používaly
ploty kamenné, zděné, dřevěné a až mnohem později ploty drátěné. V uliční frontě se uplatňovaly tzv. předzahrádky,
které sloužily k vymezení soukromého prostoru majitele
domu. Prostor předzahrádek byl vymezován např. z loženého kamene kladeného na sucho, nízkého dřevěné plůtku,
zdobeného kovového zábradlí nebo živého plotu.
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32

28 profilovaná římsa
31 litinový plot
29 komín s valenou klenbičkou 32 dřevěný plot
30 oplocení zahrady dřevěným plaňkovým plotem
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Kompetence Správy Národního parku
Podyjí a odborné podklady:
Kompetence Správy Národního parku Podyjí vyjadřovat se ke
stavební činnosti jsou dány zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění. K ochraně krajiny slouží především § 12 tohoto zákona, kde je uvedeno, že: „Krajinný ráz je
zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa
či oblasti a je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování
významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních
dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.“
Pokud zamýšlíte stavět nebo přestavovat jakýkoliv objekt na
území ochranného pásma národního parku, je nutné připravit
se na to, že k ochraně krajiny je na tomto území uplatňován
soubor pravidel (tzv. urbanistické, objemové a architektonické
limity), které do jisté míry korigují stavební činnost v území.
Při posuzování vlivu stavební činnosti na zájmy ochrany přírody a krajiny vychází Správa Národního parku Podyjí z těchto
odborných podkladů:
Plánu péče o Národní park Podyjí a jeho ochranné pásmo,
Vyhodnocení krajinného rázu Národního parku Podyjí
a jeho ochranného pásma,
Architektonického řádu obcí v Národním parku Podyjí.

Jak uchovat krajinné hodnoty v sídlech
ochranného pásma:
Při plánované stavební činnosti je nutno se přizpůsobit charakteru staveb v okolí (obdélníkový půdorys v poměru stran
2:3 až 1:2, jednoduchý tvar bez zbytečných výstupků, sedlová,
valbová nebo polovalbová střecha o sklonu 38 - 45°, tradiční
materiály a barevnost).
Zachování přírodních hodnot, pestrost krajiny, urbanistických
stop sídel a typický vzhled staveb pro budoucí generace je
úkolem každého z nás.
Kontakt:
Správa Národního parku Podyjí
Na Vyhlídce 5, 669 01 Znojmo
Tel: 515 282 247, e-mail: info@nppodyjí.cz
www.nppodyji.cz

