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ZdEdIl humno s hospodáRskymI sTavbamI upRosTREd oRavskEj obcE 
vElIčná. a RoZhodol sa vyTvoRIť v ňom modERné bývanIE pRE svoju 
RodInu. vďaka InvEnčnému nápadu aRchITEkTky ZosTal GEnIus locI 
sToRočnEj sTavby Zachovaný.

premena humna  
na rodinný dom

Rekonštrukcia hospodárskej usadlosti vo Veličnej

neubrať zo štandardov moderného bývania a zá-
roveň v maximálnej miere zachovať pozosta-
losť. Výzva, pred ktorú bola postavená architekt-
ka Eliška Turanská, nebola práve jednoduchá. 

O to viac, že pre investora bol dôležitý aj materiálo-
vý súlad s pôvodnou stavbou, takže pri rekonštruk-
cii sa používali výlučne prírodné stavebné materiály. 
„Hoci bolo humno vo veľmi zachovalom stave, pre maxi-
málne zachovanie jeho pôvodného vzhľadu sme pristúpi-

li k novostavbe ako k statickému novotvaru, je vsadená 
do stodoly na vlastných základoch a z humna sa stal jej 
obal,“ opisuje Eliška Turanská kľúčové rozhodnutie, ktoré 
jej i spoluautorke Margaréte Šuvadovej doslova rozviazalo 
ruky. 

„Humno sme tak nemuseli komplikovane vystužovať či 
zatepľovať, stalo sa obalom. Aj tak šlo o mimoriadne nároč-
ný realizačný proces, ale bez tohto rozhodnutia by to bolo 
ešte náročnejšie a možno až nerealizovateľné,“ dodáva. Pô-
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Humno slúži ako obal novostavby.

Pri rekonštrukcii usadlosti boli použité výlučne prírodné stavebné materiály.

s konštrukciou domu sa vyrovnali tak, že nijako 
nezasiahli do jestvujúceho humna.

vodná hospodárska stavba vo vedľajšom krídle už muse-
la byť sanovaná, ale materiál z nej bol použitý pri stavbe. 
Priestorové, hmotné aj funkčné riešenie je celkom ovplyv-
nené pôvodnou stavbou humna. Nielen jeho vonkajším 
obalom, ale aj konštrukčnými prvkami, ktoré cez stavbu 
prechádzajú. „Ani jeden pôvodný prvok sme neodstránili 
či neurobili sme žiadnu výmenu. To napríklad determi-
novalo svetlú výšku v centrálnom priestore, ako aj ne-
typické radenie priestorov,“ objasňuje Eliška Turanská. 

Drevený obklad humna ostal v niektorých častiach v pô-
vodnej pozícii, niekde bol prenesený smerom dovnútra 
a stal sa fasádou samotnej stavby. Na mieste, kde je toto 
ustúpenie väčšie, vznikla krytá terasa. 

Pôvodná storočná krytina je tu dopĺňaná postupne získa-
vanými kusmi pôvodných sklených škridiel. Denné svet-
lo sa do interiéru podarilo dostať cez vysoké presklenia  
a priesvitnosť fasády, ktorá vznikla perforáciou dreveného 
obkladu alebo natočením obkladových dosiek. ■

Pre dobrý výsledok bola podstatná práca s pôvodným 
materiálom.
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