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Stodola = De Schuur

Región Myjavy v  rámci Slovenska skrýva neobjavené kvali-
ty nádhernej prírody a  krajiny. Zvlášť vynikajú kopanice, ktoré sa 
premieňajú z  tradičného bývania a  poľnohospodárskej výroby 
na bývanie a  rekreáciu, spĺňajúce súčasné náročné kritériá. Pred 
rokom sme s  Janom Studeným pre študentov VŠVU pripravili 
tvorivú dielňu na Brestovci na tému revitalizácie tamojších stodôl. 
Ich proporčnosť, použitie materiálov alebo celkový minimalizmus 
vytríbený skúsenosťami viacerých generácií miestnych staviteľov 
sú jedinečné. V tom období sme zaregistrovali stodolu, ktorej pre-
stavba rešpektuje tradíciu regiónu, no zároveň upútava architek-
tonickým riešením. Autormi prestavby sú Slovák Ľubomír Okruh-
lica, ktorý strávil časť detstva práve tu na Myjave, a jeho holandská 
partnerka Aimée de Back, ktorá sa špecializuje na rekonštrukcie. 
Bola to práve ona, ktorá po zhliadnutí stodoly prišla s myšlienkou 

Rekreačný dom 
Brestovec

Okruhlica – de Back

jej prestavby. „Táto stodola má šarm a úžasný priestor, kde sa dá 
vytvoriť niečo pekné. Škoda to nevyužiť,“ povedala. Parcela sa 
nachádza na malej kopanici v  lone prírody. Objekt má približne  
70 rokov a  pozostáva z  väčšej a  menšej budovy, ktoré majú 
spoločnú stenu. Stodola v  minulosti slúžila na ustajnenie koní 
a sušenie sena. Prislúchala k obytnej budove na vedľajšom pozem-
ku. Tento typ stavby štvorcového pôdorysu so sedlovou polval-
bovou strechou je typický pre kopaničiarsky región a môžeme ho 
tam ešte s malými obmenami nájsť v hojnom počte, aj keď každým 
rokom je ich menej a menej. Pozemok je vo svahu s  južným sk-
lonom. Na severnej strane sa nachádza spevnená verejná komu-
nikácia, z ostatných strán objekt obkolesuje ovocný sad s dnes už 
ojedinelými odrodami starých stromov.

Dispozičné riešenie vychádza z  pôvodného členenia stodoly 
v  štyroch úrovniach. Vnútorný priestor vďaka svojej typickej 
konštrukcii umožňoval variabilitu. Autori sa snažili zachovať origi-
nálny tvar a  dbali na použitie pôvodných materiálov z  lokálnych 
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zdrojov. Za tradičnou fasádou je funkčný, moderný a sviežo pôso-
biaci interiér. Dominuje v ňom biela farba a farba dreva, kde-tu cit-
livo akcentovaná nábytkom a  doplnkami. Vstup z  exteriéru je na 
severovýchodnej strane v menšej budove. Tu sa nachádza predsieň 
s priestorom na odloženie bicyklov a náradia a  tiež WC. Z nej sa  
vstupuje cez novovytvorené dvere priamo do priestrannej kuchyne 
väčšej budovy. Táto spolu s jedálňou a obytným priestorom, ktoré 
sú spojené centrálne umiestneným krbom, tvoria úroveň 2. Tento 
priestor je po stranách presvetlený veľkými oknami osadenými 
do pôvodných otvorov drevených vrát a  cez svetlík nad krbom 
dvoma strešnými oknami. Z  kuchyne je vstup na drevenú terasu 
s  výhľadom na sad. Smerom nadol sa jednoramenným schodis-
kom dostaneme z úrovne 2 na úroveň 1 na juhozápadnej strane 
objektu. Priestor, ktorý pôvodne slúžil ako maštaľ, je tu rozdelený 
na spálňu vľavo a  kúpeľňu, WC a  technickú miestnosť vpravo. 
Spálňa je presvetlená vybúraním otvoru so vstupom na terasu.  
Vstup zvonku na juhovýchodnej strane je domurovaný a zmenený 
na okno. Špecifikom sú pôvodné kamenné steny a tehlová valená 
klenba, natretá na bielo. Smerom nahor z úrovne 2 vedú drevené 
schody na úroveň 3 nachádzajúcu sa na juhozápadnej strane. 
Tú tvorí herňa pre deti a práčovňa s príručným skladom. Z nej sa 
po schodisku hore dostaneme do podkrovia. Tu sa nachádzajú 
tri spálne a dve kúpeľne prístupné z centrálnej haly, z ktorej cez 
svetlík vidno obytnú časť dole. V  jednej zo spální je vytvorená  
vstavaná skriňa, za ktorou sa ukrýva posteľ s malým okienkom do 
svetlíka. Je inšpirovaná tradičnou holandskou „bedstede“ určenou 
pre spanie detí.

Na pôvodnej konštrukcii boli vykonané len nevyhnutné 
zmeny. Podklad podláh na úrovni terénu tvorí železobetónová 
doska zároveň spevňujúca kamenné základy. Vonkajšie múry sú 
čiastočne z kameňa a čiastočne z nepálenej tehly. Sú omietnuté 
vápennou omietkou. Podlahy tvorí keramická dlažba a drevená pa-
lubovka. Konštrukcia krovu sa vo svojej štruktúre nezmenila. Jeho 
drevené časti sú ošetrené a tie, čo boli poškodené, sú vymenené 
alebo spevnené podpornými prvkami. Tri z  priečnych trámov sú 
po oboch stranách spevnené pásovou oceľou. Strecha je v obyt-
nej časti podkrovia zateplená a doplnená strešnými oknami. Nové 
okná a dvere v obvodových múroch majú drevené rámy a preklady 
a  sú vybavené izolačným dvojsklom. Riešený objekt je primárne 
vykurovaný krbovou vložkou o  výkone 25 kW, ktorá je osadená 
v  obytnej miestnosti úrovne 2. Ako palivo slúži drevo. Priestory 
úrovne 1 sú vyhrievané elektrickým podlahovým kúrením.

Stodola citlivo zapadá do kontextu kopanice, čo podporujú 
aj veľkoplošné drevené okenice oboch vstupov, ktoré sú pôvod-
nými bránami do stodoly. Pri rekonštrukcii ich remeselníci tak-
mer rozpílili v mylnej predstave, že si majitelia prajú modernejšie. 
Pre súčasného človeka zasiahnutého stresom veľkomesta pobyt 
v tomto prostredí vytvára pocit zmysluplnosti života, nadviazania 
kontinuity a pokory k životu predošlých generácií. Minimalizmus 
a  skromnosť riešenia v  konečnom dôsledku vytvárajú veľkorysý 
pocit a človek sa v takto vzniknutom priestore cíti prirodzene.

Stodola je prístupná aj hosťom na prenájom. 
Ľubo Stacho
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Prestavba stodoly na rekreačný dom, Brestovec

Autori: Ľubomír Okruhlica, Aimée de Back

Spolupráca: Martin Maňo

Projekt: 2013 – 2014, realizácia: 2014 – 2016

Plocha pozemku: 308 m2, zastavaná plocha: 166 m2

Úžitková plocha: 216 m2

Foto: Monika a Ľubo Stacho 
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