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Návrat k tradicím
Zvonička v Bílovicích-Lutotíně
en
— Return to Tradition. Belfry in Bílovice-Lutotín
Ján Stempel, Jan Jakub Tesař / Stempel & Tesař architekti /

Nápad na vytvoření drobné sakrální architektury
na Moravě se nejdříve zrodil paradoxně v západních Čechách,
kde z realizace zcela nových božích muk nakonec sešlo. Semínko
inspirace však zůstalo a začalo pučet při setkání se zástupci
obce Bílovice-Lutotín, v níž má kořeny jeden z autorů. Obyvatelé
potvrdili moravskou víru v tradice, které je potřeba udržovat.
Pochopili, že mají-li tradice přežívat, je třeba, aby vznikaly
nové podněty. Iniciativa doplnit parter návsi s tradiční lidovou
architekturou současným sakrálním artefaktem nakonec vyústila
v úzkou spolupráci mezi architekty a zámečnickým mistrem,
pro něhož ve stejnou dobu navrhovali rodinný dům.

en
— An idea for a small piece of sacral architecture was
ﬁrst conceived for a diﬀerent project in West Bohemia, which was
unfortunately never realized. But the notion was not forgotten,
and resurfaced again during a project meeting with local
representatives in Bílovice-Lutotín, years later. The original idea
moved all the way to South Moravia. Here, the locals conﬁrmed
the Moravians’ trust in old traditions. They also accepted
that to keep traditions alive, they needed new stimuli. A simple
task of supplying a contemporary sacred artifact for the village
green eventually led to a close cooperation with a local master
locksmith.

1 Konstrukci zvoničky tvoří 15mm masivní plech; kromě důrazu na duchovní význam a propojení
s gotikou skrze tvar lomeného oblouku a perforace ve tvaru gotické kvadratury bylo v návrhu pamatováno
i na trvanlivost a nenáročnou údržbu; dílo se nachází pod památnou lípou, nedaleko kaple sv. Floriána,
na pozadí památkově chráněného žudru.
místo stavby: 49.5110867N, 17.0396158E, Bílovice-Lutotín (okr. Prostějov); účel
stavby: zvonička; autoři: Ján Stempel, Jan Jakub Tesař / Stempel & Tesař architekti
(Praha); investor: obec Bílovice-Lutotín; projekt: 2018; realizace: 2018; foto:
Ivan Němec / cfa design

Studio Stempel & Tesař architekti založili v roce 2008 Ján Stempel (*1959, Spišská
Sobota, SK) a Jan Jakub Tesař (*1981, Prostějov). Věnují se zejména navrhování
rodinných domů. Oba také působí na Fakultě architektury ČVUT v Praze, Jan J. Tesař
v současné době jako proděkan pro vnější vztahy. www.stempel-tesar.com
p

44

ERA21 #03 2021 Malá česká architektura

