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Gyanítom, hoGy kemény kezû mûemlékeseinknek  

is meGeléGedésére szolGálna az a meGoldás, amellyel 

a labor 13 építészei eGy réGi épület maradványát 

alakították át új iGényekre szabva verne icében. a cseh 

középheGyséG zord vidékén található öreG pajtát eGész 

évben használható üdülõépület számára szemelték ki 

a meGrendelõk, íGy az csatlakozott ahhoz a divatos 

és romantikus tendenciához, amely réGi GazdasáGi 

épületeknek ad új életet, új funkciót.

Rajta pajta 
Régi gazdasági épület újrahasznosítása Verne icében
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Esztétikai okokból megtartották a meglévõ 
faltöredékeket és az új tömegbe integráltak. 
Az átértelmezett pajta egyszerûen „kerítéssé” 
vált, amely a környezõ tájból élesen lehatá-
rol egy privát kertet. Azonban nem vesztette 
el „épület” mivoltát, a körbezárt, félig nyitott 
tér a „kint is vagyok, bent is vagyok” érzés 
különleges intimitásával rendelkezik. Frap-
páns módon kedvezõ adottságot kovácsoltak  
az illeszkedés kötöttségébõl. Ráadásul így 
eredeti masszív kõfalak védik a könnyûszerke-
zetes épületet az idõjárás viszontagságaitól.

Minimális építési költséggel, és helyi erõ-
források, építõanyagok maximális felhasz-
nálásával kellett számolni a tervezés során, 
amely erõsen meghatározta a projektet. Fa és  
az eredeti pajta bontott anyagai kerültek 
beépítésre. A megrendelõk olyan nyitott házat 
akartak, amely eltörli a külsõ-belsõ tér határait,  
hiszen a korlátlan zöld területen nincs mitõl 
elzárkózni, a távoli szomszédot pedig kita-
karják az újrahasznosított kõfalak. 

A koncepció konzekvens véghezvitele köz-
ben is szem elõtt tartották a megrendelõk 
alapvetõ komfortigényét. A kényelmes hasz-
nálat érdekében a hátsó fertályba sorolódott 
az összes nagyobb intimitást igénylõ helyi-
ség, bár a hálófülkék úgy tûnik, végül mégis  
összeolvadtak a közösségi térrel. Ez az el-
rendezés lehetõséget nyújtott a déli hom-

lokzat teljes megnyitására a kert felé, ám 
adott idõjárási kondíciók esetén akár komp-
lett bezárással is lehet védekezni, például  
a déli napsugárzás okozta túlmelegedés 
ellen. Ilyenkor a nagyméretû nyugati ablak 
továbbra is használható.

Kiemelik a ház kísérleti jellegét az építé-
szek, olyan mintaépületnek tekintik, amely 

alkalmas bizonyos építészeti és térbeli kap-
csolatok vizsgálatára. Rendszeresen értéke-
lik az üzemeltetési tapasztalatokat a tulajdo-
nossal együttmûködve, és igény szerint a mai 
napig is folyamatosan fejlesztik az épületet, 
így terv szerint a közeljövõben a napenergia-
felhasználás is megvalósul, amelynek a rend-
szerét elõre kiépítették.


