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Storočné humno
vo Veličnej

Na parcele 100-ročného humna zaznamenávame v priebehu 
času niekoľko premien. Druhá polovica 19. storočia prináša vlnu 
budovania dreveníc v obci s hospodárskymi objektami v zadných 
častiach. Takto vzniká drevenica v rodinnej línii súčasných majite-
ľov. Definitívne je zbúraná v roku 2004. Pre zachovanie odkazov 
rodina odkladá a opatruje drevený trám stropu z prednej izby s la-
tinským dedikačným nápisom. Dnes uvažujú o jeho zabudovaní 
do obytného priestoru v humne. Pri čítaní si uvedomujeme krásu 
jeho typografie: Auxiliante Deo Ardificavit has AEdes Michael 
Krajczovic Ano 1851 die 30 Maji ∞ 
 Začiatkom 20. storočia vzniká humno dokonalej stavebno-te-
sárskej konštrukcie prinášajúce svojou veľkosťou novú priestorovú 
mierku. Nápis na tráme, drevené a murované materiálové povrchy, 
tesárske konštrukcie, strešná krytina prinášajú odkazy a rozvíjajú 
niekoľko fenoménov pojmu genia loci. Je nimi vytváraný nový vý-
raz perforovaných povrchov objektu. Nočný priesvit vnútorného 
osvetlenia je imaginatívny.
 Súčasný majiteľ od detstva žije v obci, vníma premeny na 
parcele rodinného humna, je ich súčasťou. On aj budúca man-
želka absolvovali vysokoškolské štúdiá, následne sa rozhodli pre 
pokračovanie rodovej línie na tomto mieste prebudovaním humna 
pre svoje potreby bývania. 

 Ich rozhodnutie  revitalizovať 100-ročné humno bolo podpo-
rované zámerom zachovania objektu, spomienkami pri vnímaní 
humna, možnosťami obohatiť prebudovanie humna súčasnosťou.
 Okolitý priestor je rámcovaný panorámou pohorí, siluetami 
domov a kostolov. Južne je vymedzený železničnou traťou s mo-
hutnosťou vegetácie popri širokom plynúcom toku rieky Orava. 
Humno, slovami autorky architektonického riešenia, prezentuje 
svojou polohou, architektonickým výrazom v otvorenom priestore 
atribúty vily.
 Uskutočnenie prestavby humna začína v roku 2015 stretnutím 
s architektkou projektu prestavby. Skúsenosti, používanie udrža-
teľných materiálov v jej projektoch súzneli s názormi investorov 
v zmysle ich zámeru využitia existujúcich drevených prvkov a ma-
teriálov humna v čo najväčšom rozsahu. Kontinuitu vývoja objektu 
nesú poveternosťou poznamenané materiálové povrchy. Záme-
rom bolo ich použitie v takmer identických polohách pôvodného 
humna. Sú doplnené o nové materiály a ich skladby s charakterom 
udržateľnosti vo vzťahu k životnému prostrediu. Vonkajšia tvarová 
figúra objektu ostáva po prestavbe zachovaná.
 Dnešné humno vo Veličnej je riešené ako citlivá vstavba pre 
bývanie v jeho vnútornom priestore. V častiach obvodových stien 
prízemia je vymedzenie obytnej časti vtiahnuté do vnútra od rovín 
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fasád. Na poschodí je v odstúpení obytná časť tvarovaná podľa 
sklonov strechy humna. Riešenie prináša primerané proporcie, 
oceňujeme, že hlavný obytný priestor odkazuje na priestorovú 
veľkosť humna, vizuálne podporovanú prechodom po schodoch 
do podkrovia s detskými izbami v rovinách mierne ponorených 
podláh. Hlinené omietky, skladba obvodových stien vytvárajú v in-
teriéroch vizuálnu aj skutočnú tepelnú pohodu.
 Pôvodné obvodové fasády humna sú nahrádzané drevenými 
perforovanými štruktúrami. Prieniky denného svetla vnímame 
v priestore lodžie cez voľné rozmiestnenie sklenených tašiek 
v strešnej prekrývajúcej rovine. 
 Podľa dispozičnej potreby sa drevené štruktúry vonkajších 
povrchov menia na plné steny, na lamely s možnosťou zvislé-
ho otáčania alebo na kruhové otvory v štítových stenách humna 
v kombinácii s otvorenými priehľadmi do interiéru prízemia. 
 Vonkajšie štruktúry vypĺňajú plochy medzi murovanými 
tehlovými piliermi humna, vizuálne prekrývajú obvodové steny 
s okennými otvormi zvislých proporcií. Obytné priestory v objek-
te humna obsahujú všetky základné funkcie. Doplnkové funkcie 
spolu s hlavným vstupom sú umiestnené do pôvodných menších 
hospodárskych priestorov pozdĺžnej línie zástavby. 
 Storočné humno vo Veličnej adaptované pre bývanie pred-
stavuje súhru architektonického riešenia vznikajúceho v diskusii 
s investorom a realizácie dosledovanej osobným zaujatím a profe-
sionalitou investora. Súčasné riešenie prináša v našich kultúrnych 
súvislostiach príklad spracovania odkazov ľudového staviteľstva 
v inšpiratívnom architektonickom celku.





Pôdorysy

2    vstup

7    izba

11  terasa

2    vstup

7    izba

11  terasa

30

REALIZÁCIE



Rezy

31

REALIZÁCIE



32

REALIZÁCIE



33

Rodinný dom zo storočného humna

Veličná

Autorka: Eliška Turanská

Spoluautorka: Margaréta Šuvadová

Investor: Michal a Margaréta Šuvadovi

Návrh: 12. 2014 – 02. 2016

Realizácia: 2016 – 2021 

Plocha pozemku: 4 752 m2

Úžitková plocha: 191 m2

Zastavaná plocha: 126,3 m2

Obstavaný priestor: 764 m3

Foto: Eliška Turanská a Martin Somora

REALIZÁCIE


