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Salaš na foitecké pastvině
zpracované v |etním semestru 2013 | 2014

Zadání bakalářské práce
Fojtka je ma|á údo|nívesnice v Jizerských horách. Na jiŽním svahu je pastvina, |emovaná
vzrost|ým |esem. Úko|em je navrhnout a rea|izovat objekt sa|aše, kteý bude aktivnísoučástí
pastviny a fojtecké krajiny' Jedná se o hospodářský objekt, jednoduchý, funkční,s|ouŽící pro

ustájeníovcí nebo koní, sk|adování píce a umoŽňující přespánía pobyt 2 |idí. Součástípráce
bude i Úvaha nad hospodařením na pastvině, vazbou na okolní krajinu a vesnici, oplocení,
příjezdové komunikace, nakládání s odpady, apod'

Motto: V době postupné devastace krajiny jako je zarůstání a zplanění luk a pastvin je ideou práce
přirozeně pečovat o dvouhektarovou pastvinu, ukázat moŽnou cesťu chování v krajině navazující
na pŮvodní vesnickou zástavbu,

Komentář k řešení
Práce má dvě provázané fáze. Y první vlastní návrh, ve druhé stavba. Návrh je podrobně
dokumentován ve výkresové části, počínajeobecnou Úvahou o proměnách vesnice a hospodaření
V ní, o postupném zarůstání ná|ety, rozšiřování hranic |esa a moŽnostech nápravy. A jednou z nich
má být ma|é hospodářství na fojtecké pastvině, chov ovcía s ním spojené obhospodařování
pastviny. Azázemír,: bude sa|aš, poskytujícípt.ostor prc usk|adnění píce, příleŽitostné ustájenía
obsahující minimá|ní zázemí pro č|ověka. V|astní návrh objektu proše| řadou proměn a vývojových
fází, postupně se zjednodušova| aŽ do výs|edné podoby jednoduché stavby obsahující pevný b|ok
útu|ny a rafínovaně vyuŽívajícíusk|adněnou píci k tepe|né izolaci tohoto prostoru' Postupným
spásáním usk|adněné píce se bude během roku měnit podoba objektu, od ba|íky sena zakryté
stavby na podzim po postupné obnaŽování a vyprázdnění na jaře. Taková by|a idea a návrh,
postupně se vyjasňova|a konstrukce, řešení detai|ů dřevěné stavby, kterou bude rea|izovat jeden
člověk. A samozřejmě ro|i hrá|y finance, které ovlivni|y i proměny konceptu.

Navštíviljsem stavbu minulý týden. objekt je v rámci pastviny citlivě umístěn na okraji |esa v
nejvyššímmístě s výhledem na ce|ou pastvinu a do dá|ky na horizont protějšíhosvahu. Dřevěná
konstrukce je za|oŽena na osmi Žulových ba|vanech, |ehce se vznáší nad zemí, konstrukce je
|ogická s promyšlenými a čistě provedenými detai|y a i kdyŽ samozřejmě hrá|y ro|i omezené
finančníprostředky, působíjako p|nohodnotná stavba pro daný Úče|.
Největšípřínos pro autora vidím V tom, Že nejen si navrh|jednoduchý objekt, a|e aby ho moh|
reaIizovat muse| ho domyslet do pos|edního detaiIu, konzu|tovat konstrukci a její parametry, muse|
zajistit materiál, dopravit ho na těŽko dostupné místo, připravit místo pro stavbu vykácením ná|etŮ
a potom objekt opravdu postavit a to v omezeném čase'

Jiří Lukáš si vytvořil neobvyk|é zadání se spoustou neznámých, které se vynořova|y aŽ v průběhu
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práce. Na počátku mě|jasnou ideu jak se chovat v krajině a co potřebuje k tomu vybudovat, aby to
moh| uskutečnit a v tuto chvíli to ideu zatím Úspěšně naplnil.

Průběh práce a hodnocení
Jiří Lukáš pracoval po ce|ou dobu velmi soustavně, na počátku si vypracoval ěasový harmonogram
jednot|ivýchfázi,jako je projekt, zajištění materiálů a příprava staveniště a v|astní stavba. oceňuji,
Že tento harmonogram dodrŽova| a nap|ni|. Neodpustím si ma|ý povzdech: ,,Kdo by nechtě| aspoň
proměny
na čas opustit ruch města a na kraji lesa sedět, starat se o pasoucí se ovce a vnímat
přírody a třeba poěasí...
Baka|ářský projekt přijímám k obhajobě a navrhuji ohodnocení známkou:
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