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Revoluční prosvětlení
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dyž investoři objevili starý mlýn, okamžitě se
do něj zamilovali a rozhodli se, že si jej necha
jí přestavět na trvalé bydlení. Jejich nadšení
neutlumila ani výrazná zanedbanost stavby, ani
skutečnost, že rybník byl zarostlý, bez vody. Oslo
vili renomovanou architektskou dvojici, aby jim
pomohla sen přeměnit ve skutečnost. Ján Stempel
a Jan Jakub Tesař se rozhodli pro radikální, ba revo
luční řešení, které jim umožnilo vlhkostí prostou
pený dům regenerovat zevnitř. Nechali vyříznout
jeho nejzdevastovanější část, což v důsledku zna
menalo, že jej zkrátili z osmnácti na třináct metrů.
„Provedli jsme amputaci,“ tak popisují autoři svoji
originální, velmi účinnou metodu. Ponechali však
hlavní štít obrácený k jihu, jenž byl náhle z obou
stran odhalený a mohl rychle proschnout. Do čás
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ti mlýna určené k obývání začalo proudit světlo
a vzduch v míře nikdy předtím nezaznamenané.
V uvolněném pětimetrovém prostoru mezi štítem
a samotným domem vzniklo patio, které umožňuje
příjemný pobyt na čerstvém vzduchu, aniž by člo
věk musel jít opravdu ven. Na tento intimní dvorek
navazuje samotný dům, jehož celá přední stěna je
prosklená a podle potřeby dokořán otevřená. Aby
to bylo možné, starý krov se musel rozebrat, opra
vit a poté byl zase složen a vrácen na své místo.
Tam, kde to bylo nezbytné, byl vyztužen, zpevněn,
aby mohl sloužit další staletí: neustále je na očích,
protože bylo odstraněno původní patro a dispozi
ce se otevřela až pod střechu. Tesaři, kteří na kon
strukci střechy pracovali, odvedli výbornou práci,
jejíž platnost je stále nezpochybnitelná. Někdejší

stísněnost vzala za své a v souvislosti s novou dis
pozicí byla vyhnána vlhkost. Omítky byly opraveny
vápennou maltou a opatřeny bílou barvou, nosné
a obvodové zdi z kamenného a smíšeného zdiva
byly patřičně sanovány, nové příčky byly provede
ny z keramických příčkových cihel a v patře, kde
jsou situovány ložnice či knihovna, jsou udělány
ze sádrokartónu. Přízemí s patiem sjednocuje če
dičová dlažba, která je nejenom nesmírně odolná,
ale zároveň se po ní dobře chodí bosýma nohama.
Všechno je snadno dosažitelné, světlé a vzdušné.
Do mlýna bylo vráceno mlýnské kolo vyrobené sta
rým řemeslným způsobem a do rybníka, k jehož
hrázi přimyká, dokázali během několika let jeho
noví majitelé přivést vodu: předtím jej ovšem mu
seli zbavit stovek kubíků bahna a dřevin. 
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KOLEKCE MINIMAL BL ACK MAT T 20 YE AR LIGHT
Unikátní kolekce v ORIGINÁLNÍM MATNÉM ČERNÉM 3D DRÁSANÉM POVRCHU s ABSOLUTNÍ NOVINKOU –
nepřetržitě svítící klikou, která vám pomůže neomylně a s jistotou i v noci otevřít ty správné dveře!

