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abstraKt

Diplomová práce se zabývá návrhem 
otevřeného muzea a obnovení duchovního 

prostoru v místě bývalé obce Romavy v jižních 
Čechách.

Romava je jedním ze tří tisíc sídel, které řízeně 
zanikly po pohnutých událostech 20. století 
během dvou letních měsíců v roce 1953. Pro 

svou izolovanost poskytuje jedinečného genia 
loci a možná právě proto přitahuje poměrně 

velký počet návštěvníků a turistů z české I 
rakouské strany. I přes to však stejně jako 

naprostá většina obdobných míst na území 
bývalých Sudet postrádá vhodné zázemí pro 

lepší porozumění a prožití místa. Mým hlavním 
cílem při navrhování muzea v přírodě bylo 
přistoupit s pokorou k citlivému tématu a 

dědictví zanechané předchozími generacemi a 
prostřednictvím architektury podnítit kognitivní 
procesy návštěvníků k hlubšímu pochopení a 

pokud možno I smíření.
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Úvod

Prezentovaná závěrečná diplomová práce byla 
vytvořené na ústavu urbanismu Fakulty architektury VUT 
v Brně. Představuje vlastní závěrečný architektonický 
projekt, který cílí na návrh moderní muzeum v přírodě 
na území zaniklé obce. 

motiVace

Téma diplomové i předdiplomové práce vzniklo z osobní 
potřeby se zabývat oblastí Sudet v širším kontextu 
událostí 20. století. Hlavním impulsem byl silný osobní 
zážitek z jarní návštěvy Šumavy. Opuštěné krajiny, 
která ale jemnými náznaky dává pocit nedávné lidské 
přítomnosti. O krajinu ještě někdo nedávno pečoval, 
někdo v ní žil, byla něčím domovem, a dnes si ji příroda 
bere zpět. Chtěla jsem se dozvědět víc, najít průnik mezi 
historií, krajinou a architekturou. Přemýšlet nad formou, 
která by dokázala předat potřebné informace, které 
jsou stále citlivé, a současně zachovala křehkost genia 
loci těchto míst.

cíle

Cílem projektu je oživit místo, jehož kontinuita a paměť 
byly zpřetrhány. Odkrýt stopy minulé a vytvořit novou 
vrstvu, která poskytne hlubší porozumění souvislostem 
a ovlivní zážitek z návštěvy Romavy. Kladu důraz na 
nalezení rovnováhy mezi konzervováním a rozvojem, 
mezi přírodou a civilizací, mezi prožitkem a vzděláváním.
V projektu uplatňuji poznatky a vědomosti nabyté v 
průběhu posledních dvou let studia na fakultě architektury 
VUT v Brně, stejně jako vlastní zkušeností z praxe. Hlavní 
pozornost návrhu je zaměřena na atmosféru a identitu 
místa, kognitivní procesy a udržitelnost.
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Boží muka se stoletými lípami po boku, 
pole rozdělená kamennými zídkami, 
kaskády polí v prudkých svazích, kvetoucí 
sad ovocných stromů uprostřed hustého 
lesa, cesty lemované alejemi a zarostlé 
hřbitovy.
Rozvaliny obcí a samot, rozpadající 
se kapličky a kostely. Stovky a tisíce 
betonových pevností obrůstajících pomalu 
mechem a lišejníkem. 
Nekonečně rovné cesty vedoucí odnikud 
nikam.
To je specifická krajina českého pohraničí 
se silnou pamětí. Nedávná přítomnost 
člověka, který se o ni staral, kterému patřila 
a on k ní, tu jde cítit na každém kroku. 
Stejně jako mnohdy bolestivé historické 
události  druhé poloviny dvacátého století.
Krajina na okraji, krajina s odsunem, 
krajina sice bez duše ale se silným genia 
loci.
Sudety, jak je chápeme dnes, zabírají 
1/3 celkového území České republiky a 
zasahují do všech krajů kromě Prahy. 
Tato oblast má několik vrstev společných 
charakteristik, které ji odlišují od zbytku 

České republiky. 
Tou první je specifičnost daná geografií 
(převažujícím hornatým terénem) a historií 
formovanou německým obyvatelstvem. 
Druhou je vyhnání původního obyvatelstva 
ze dne na den, z hodiny na hodinu. 
Specifičnost daná následným dosídlením, 
bouráním, opuštěností a zanedbaností. 
Poslední je přesah do současnosti. 
Sudetská krajina vlivem poválečného 
vyvlastnění ztratila kontinuitu, stala se 
zemí nikoho, krajinou bez hospodáře a tyto 
následky jsou znatelné dodnes. Hranice 
Sudet je i 70 let od dosídlení a 30 let po 
otevření hranic stále čitelná v ekonomice, 
národnostím složení, hustotě osídlení, 
politickém přesvědčení i vzdělání.  
Pohraničí je dodnes jiné než zbytek země. 
Převratné události dvacáteho století 
učinili z kdysi prosperujících oblastí, které 
si němečtí kolonisté tvrdou soustavnou 
prací obydleli a přizpůsobili, opuštěnou 
a zpustošenost periferii. Z míst pokroku 
a invence se stala místa zapomnění a 
úpadku.

Pohraničí a sudety
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sudetsKá moZaiKa

4 neratoV

Neratov, malá vesnice na východě Čech, byl 
ještě nedávno zcela vysídlený, z původních 
2 500 obyvatel tam zbyli dva. Dnes zde 
pulzuje život s obnoveným barokním 
poutním kostelem, hospodou, obchodem, 
kavárnou, penziony i zahradnictvím. 
Sdružení Neratov, které si novousedlíci 
založili, zaměstnává výhradně lidi s 
handicapem, a přesto se stalo největším 
zaměstnavatelem v regionu.

5 V centru/im Zentrum

V centru je česko-německá umělecká a 
kulturní iniciativa.
Umělci, spisovatelé a hudebníci otvírají 
v jesenickém regionu prostor určený ke 
společnému setkávání a odkrývají bývalé 
Sudety i v jejich kulturní rovině.
Program festivalu zahrnuje čtení, koncerty, 
výstavy, rozhovory u kulatého stolu, 
umělecké prezentace a performance.

6 VýšKoVice

Projekt Obnova krajiny česko-německého 
pohraničí na příkladu obce Výškovice 
odstartoval v roce 2014. Jeho hlavním 
smyslem je poukázat na problém destrukce 
kulturní krajiny v českém pohraničí a 
vyvolat mezinárodní diskuzi zaměřenou 
na téma její obnovy. Tento problém není 
ale omezeno jenom na české pohraničí. 
Vylidňování venkova je celoevropským, 
možná i celosvětovým problémem.

1 tančírna V račím Údolí

Dříve Georgshalle, je secesní restaurace 
s tanečním sálem, která se nachází v 
Račím údolí u Javorníka v Rychlebských 
horách. Původně chátrající stavba, jejímž 
majitelem je nově obec Bernartice, 
byla po rekonstrukci znovuotevřena 24. 
července 2015. V současné době se zde 
konají kulturní a společenské akce, jako 
jsou koncerty, výstavy, přednášky, taneční 
večery a literární čtení.

2 Útulna

Výrazná vertikální hmota nastavěná 
na objekt bývalého lehkého opevnění. 
Experimentální projekt, který měl otevřít 
diskuzi, jak s těmity objekty s velkým 
potenciálem v atraktivních lokalitách 
nakládat. Lehká dře
Projekt nominovaný na Českou cenu za 
architekturu.

3 sdružení antiKomPlex

Nezisková organizace věnující se kritické 
reflexi dějin českých zemí, zejména 
poválečné etnické očisty v českých zemích 
a následným osudům krajiny a společnosti 
v Sudetech. Zabývá se inovacemi ve 
vzdělávání a občanským vzděláváním.



Jak tedy nakládat s pamětí pohraniční krajiny? 
Máme ji chránit,  opečovávat a kultivovat? Jestli ano, 
tak pro koho? Nebo ji začít dosidlovat jako protipól k 
přeplněným a drahým městům a uspokojení poptávky 
po alternativním bydlení. Nebo ji nechat dál pustnout 
a nechat mocnou přírodu aby ji dál pohlcovala a 
zahlazovala stopy minulosti? 
Jak naložit s pohnutou a mnohdy ještě živou historií této 
krajiny? 
Protomyšlenkou k vytvoření zadání je problematická 
výuka dějina 20. století v současném českém školství. 
V průběhu zpracování předdiplomové práce na téma 
paměti pohraniční krajiny mě samoutnou překvapovalo, 
jak málo o dané tématice vím a kolik nejrůznějších 
oblastí v současné době stále ovlivňuje.
Na moderní dějiny často nezbyde v posledním ročníku 
čas. Možná pro její náročnou interpretaci, pro citlivost a 
stálou živost tématu. Povědomí o událostech 20. století je 
každopádně v naší společnosti slabé. Jednou z prvních 
pohnutek bylo tedy vzdělávat a poskytovat informace. 
Snažila jsem se nalézt místo, které by zahrnovalo 
všechny podstatné mapované vrsty totalitní krajiny, 
abych mohla vytvořit muzeum paměti krajiny. To se 
však ukázalo jako nerálné. 
Proto jsem si z mapované oblasti v rámci předdiplomové 
práce vybrala místo, které mě svou atmosférou zasáhlo 
nejvýrazněji a které k sobě pravděpodobně díky silnému 
genia loci přirozeně přitahuje pozornost z nejrůznějších 
oblastí zájmů i směrů. 
Tím je zaniklá obec Romava ležící v nejjižnějším 
výběžku české země zabíhající v této oblasti hluboko do 
Rakouska. Zdánlivě němý svědek dějin 20. století Proto 
jsem se rozhodla vyprávět dějiny z pohledu zdánlivě 
němého svědka dějinných událostí, samotné vesnice.

Príbeh vesniceˇ ˇ





Kraj opuštěnosti tě vítá. Přes potok hraniční můstek a 
pět špalků k sezení a sloupky dva.
Toť hraniční přechod bez hranic.

Za ním skok hyperprostorem a jiná galaxie, jiný svět. 
Pohltí tě les a pěšiny k Romavě si tě povedou. Občas 
jabloně a javory pohraniční vzkazují, že tady žili lidé. Tak 

dávno již.

Česká Kanada vypravuje



analýzy



Zaniklá obec Romava se nachází v 
jižních Čechách, 8 km jihozápadně od 
Starého Města pod Landštejnem v okrese 
Jindřichův Hradec. Někdejší vesnice 
se nacházela v bezprostřední blízkosti 
česko-rakouské hranice. Dnes spadá do 
přírodního parku Česká Kanada.
Tato populární turistická destinace se 
rozkládá na pomezí jižních Čech a jižní 
Moravy mezi městy Slavonice, Nová 
Bystřice a obcí Kunžak. Jednou z jejích 
nejvýraznějších dominant je rozsáhlá 
zřícenina hradu Landštejn. Stále větší 
turistické popularitě se těší také renesanční 
historické centrum města Slavonice, 
roztodivná skaliska a balvany v lesích 
okolo Valtínova, ruiny zaniklé středověké 
vesnice Pfaffenschlag, pomník fiktivního 
českého génia Járy Cimrmana u obce 
Kaproun a další místní přírodní a historické 
zajímavosti.
Autorem názvu Česká Kanada byl v první 
polovině. 20. století jindřichohradecký 
rodák Jaroslav Arnošt Trpák, který v první 
polovině dvacátých let podnikl cestu po 

Severní Americe. Jakožto jidřichohradecký 
patriot začal propagovat svůj rodný kraj 
exoticky znějícím názvem. Pravděpodobně 
pro přírodní charakter krajiny, početné 
vodní hladiny a rozsáhlé lesní komplexy, 
i pro poněkud sychravější podnebný ráz, 
tuto oblast začal nazývat Českou Kanadou.
V jejím katastru se dnes kromě ruin a lesa 
nacházejí dva rybníky, Romavský mlýnský 
rybník a Romavský starý rybník.
Nadmořská výška se pohybuje od 550 do 
700m.n.m. Ve vyšších polohách jsou místní 
půdy podzoly, v nižších polohách hnědá 
horská půda, na potočních  naplaveninách 
půda nivní. Celkově je oblast vzhledem ke 
granitovému podloţí překyselená a chudá 
na minerály.
Většina osídlení na českém území v okolí 
byla zlikvidována v 50. letech 20. století 
v rámci zřízení pohraničního pásma. Ve 
zbylých obcích a městech byl vlivem 
neprostupné hranice socialistického státu 
zpomalen nebo zcela zastaven následující 
vývoj. Proto je zde jasně čitelný rozdíl mezi 

rakouskou a českou stranou. 
Na druhou stranu znepřístupněním 
oblasti na dlouhých 40 let vznikla jakýsi 
nová divočina, lokalita, do které díky 
nepřítomnosti člověka navrátily ohrožené 
druhy fauny a flory. 
V bývalé zástavbě dnes najdeme stopy 
po minulém osídlení ve formě kamenných 
či betonových základů či částí zdí, na 
původním místě z kamenných valů 
obnovenou kapli, turistický přístřešek a 
informační tabule.

loKalita
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historie romaVy

První písemná zmínka o ulicové vsi v 
jižních Čechách pochází z roku 1375. 
Pravděpodobně vznikla ve 12. století v 
souvislosti s budování tzv. Rakouské 
stezky, která vycházela z hradu Raabsu 
a směřovala na severozápad k českým 
hranicím, kde procházela okolo vsí 
Rajchéřov a Romava.
Obec v průběhu své existence třikrát 
zanikla a následně byla obnovena. Poprvé  
roku 1420, kdy byla vypálena husity a 
byla vedena jako pustá až do roku 1575, 
kdy byla znovu osídlena osadníky z Horní 
Falce. Následně ji v průběhu třicetileté 
války nejdřív vyplenila císařská vojska 
a roku 1645 byla vypálina Švédy. Znovu 
založena byla o 9 let později v roce 1654. 
Obyvatelé této vesnice se pravděpodobně 
živili zemědělstvím, zejména pastevectvím 
ovcí. V průběhu 18. a 19. stoleti jsou 
dokládány další živnosti jako lesní dělníci, 
řemeslníci, tkalci lnu, pletaři a kameníci.

V roce 1880 byl po protržení hráze 
vypuštěn Velký romavský rybník. Na konci 
19. století v obci fungoval německý spolek 
dobrovolných hasičů, jednotřídní škola, 
provazník, hospoda a strojová pletárna,. 
Obecní kaple zasvěcená Nalezení sv. Kříže. 
vznikla pravděpodobně během 18. nebo 
19. století. Stejně jako v okolních obcích 
nepřináležela ke kapli fara, spadala tedy 
pod farnost v Nové Bystřici.
Po skončení první světové války byla 
Romava začleněna do Československé 
republiky a na jejím spojnici s Rakouskem 
zřízena budova celnice. Po Mnichovu 
obec připadla do Dolnodunajské župy 
Velkoněmecké říše. 
Podle sčítání lidu z roku 1930 zde v 
67 domech žilo 264 obyvatel, z toho 
233 německé národnosti, 10 české a 
21 cizozemců (bývalých rakouských 
příslušníků), z toho 261 obyvatel byla 
římsko-katolického vyznání, 3 bez vyznání. 

V roce 1939 je uváděno v 67 domech 259 
obyvatel. Z druhé světové války se do 
Romavy nevrátilo 22 občanů.
Dne 22. května 1945 bylo partyzánskými 
jednotkami vyhnáno veškeré německé 
obyvatelstvo. 
Následné pokusy o dosídlení Romavy 
nebyly pro její odlehlost příliš úspěšné, 
navíc se v roce 1948 obec dostala do 
pohraničního písma a v roce 1953 byla v 
rámci rozsáhlé akce srovnána se zemí 
a následně zalesněna. Před zahájením 
demoličních prací bylo do nedalekého 
Rajchéřova vystěhováno 8 rodin. 
Objekt bývalé celnice sloužil po uzavření 
hranice jako budova 21. roty pohraniční 
stráže. Ta byla zrušena v únoru roku 1966 
a od té doby je Romava až do současnosti 
zcela opuštěná.
V roce 2005 byla na původním místě 
obnovena kaple sv. Kříže.





II. vojenské mapování 1836-1852



1952



Bývalá Romava se nachází v bezprostřední 
blízkosti česko-rakouských hranic. 
Nejbližším osídlením je na rakouské hranici 
vesnice Radshin, Dürmhof a Reinberg-
Dobersberg. Významným centrem je 
mestečko Reingers 3 km severozápadně 
od Romavy, ve kterém se nachází 
Heimastube – Muzeum vysídlení Němců. 
Muzeum představuje historii a kulturu 
Němců žijících původně v okolí Nové 
Bystřice, po druhé světové válce pak 
vyhnaných nebo odsunutých do Rakouska 
a Německa. Hlavním lákadlem muzea je  
virtuální procházka Romavou zobrazující 
obec v roce 1945.
Přes Romavu probíhá EV13, významná 
evropská cyklostezka kopírující někdejší 
„železnou oponu“ od Barentsova moře až 
po Bospor. Dále pak regionální cyklostezka 
„Zaniklé vesnice“ vedoucí ze Slavonic do 
Nové Bystřice, odkud taky vychází naučná 
přeshraniční stezka 20. století. 

Ta mapuje politické události od roku 1918 
do Sametové revoluce. 
Každoročně v květnu pořádají karmelitáni 
z Kostelního Vydří pouť smíření. Její trasa 
propojuje skrz Romovu bývalý Košťálkov 
nebo Radschin s Reingers. 
V okolí se nacházejí další dvě zaniklé obce, 
Staré Hutě a Rajchéřov, kde soukromý 
investor citlivě navrací zpustlou krajinu 
do podoby před uzavřením státní hranice, 
pomocí obnovy remízků a historických 
cest.
V oblasti se nachází také přírodní rezervace 
Hadí vrch, oblast bývalých balvanitých 
pastvin významná výskytem jalovce 
obecného. Dále zde můžeme narazit na 
vřes obecný či borůvku černou. Jedná se 
o jediné místo výskytu drobného motýla 
pernatušky vřesovištní v České republice. 
Hnízdí zde jeřábek lesní.

širší VZtahy

legenda

cyklostezky

turistická trasa



Litschau

Staré Město
pod Landštejnem

Hörmanns
bei Litschau

Schönau bei
Litschau

Reinberg-Dobersberg

Návary

Veclov

Dobrotín

Reinberg-Litschau

Groß-Radischen

Hirschenschlag

Reitzenschlag

Engelbrechts

Leopoldsdorf

Schandachen

Groß-Taxen

Haugschlag

Tiefenbach

Illmanns

Loimanns

Reingers

Artolec

Hohenau

Kautzen

Podlesí

Brunn

L8156

L8

L8

L8183

L8184

L8185

Nová Bystřice

stezka
20. století

PR 
Hadí vrch

stezka
20. století

1 km

3 km

3 km
Muzeum 
vysídlení 
Němců

býv.
Košťálkov

Karmelitánská 
pouť

Karmelitánská 
pouť

EV13

EV13
Zaniklé vesnice

Požární 
zbrojnice

býv.
Rajchéřov

býv.
Staré Hutě

býv.
Staré Hutě

Artolec

Reingers



V bývalé zástavbě dnes najdeme stopy 
po minulém osídlení ve formě kamenných 
či betonových základů domů či částí zdí, 
turistický přístřešek a informační tabule. 
Na místě bývalé kaple Nalezení sv. Kříže 
byla obnovena kaple navršením kamenů 
do valu, doplněním dřevěného kříže a 
kamenného oltáře se dvěma lavicemi.
Mezi náletovými dřevinami a smrkovou 
monokulturou z 50. a 60. let zcela 
jasně rozeznáme staré vzrostlé stromy 
zachovalé z období vesnice, jako například 
olše, duby a přestárlé ovocné stromy v 
bývalých sadech. 
Dodnes se část těch, kteří zde do konce 
války žili, jezdí na své „domovy“ dívat. 
Již krátce po otevření hranic v roce 1990 
vznikla tradice autobusových zájezdů. I z 
německa sem odsunutí jezdí pravidelně 
– svá setkání nazývají „Wandertag“ 
(putování) a jejich cílem bývá bývalá obec 
Romava.

Navary

kaple

zbytky kříže

zbytky kříže

Reingers

ruiny domu

jímka

Rajchéřov

Radshin

turistický přístřešek
studnasituace současného staVu



Navary

kaple

zbytky kříže

zbytky kříže

Reingers

ruiny domu

jímka

Rajchéřov

Radshin

turistický přístřešek
studna







Záver a formulace zadání

Bývalá Romava není oficiálně ničím neobvyklejší než 
ostatní zaniklá sídla v České Kanadě. Přesto k sobě díky 
specifickému genia loci přirozeně přitahuje pozornost.  
Rozpoznatelné pozůstatky domů, povalující se hrnce 
nebo zemědělské nářadí, rozlehlý průzračně čistý rybník 
a meandrující hraniční potok, čitelné úhorové cesty. To 
vše ve vzrostlém lese jen pár set metrů od rakouských 
hranic. 
Jako svůj cíl zájmu si ji zvolili karmelitánští poutníci i 
odsunutí sudetští Němci a jejich potomci. Současně může 
rozhodně těžit z již existujících a fungujících naučných a 
turistických stezek.
Pro 40 let trvající uzavřenost je i místní příroda specifická 
a v lokalitě se vyskytují chráněné druhy fauny a flóry.
Záměrem je na území bývalé Romavy vytvořit místo, 
které bude s pokorou a citem propojovat historii, 
přírodu a architekturu. Místo, které současně bude bude 
vzdělávat a informovat, které bude upomínkou událostí 
20. století a které poskytne zázemí zázemí turistům. 

ˇ





Krajina je nositelem důležité části národní identity a his-
torické paměti.

Václav Cílek: Krajiny vnitřní a vnější



téma 
a program



oteVřené muZeum

Muzeum je podle definice instituce ve 
službách společnosti a jejího rozvoje, 
otevřená veřejnosti, která získává, 
uchovává, zkoumá, zprostředkuje a 
vystavuje hmotné doklady o člověku a 
jeho prostředí za účelem studia, vzdělání, 
výchovy a potěšení.
Stavět v přírodě objekt, který bude  
vystavenými exponáty a poskytnutými 
texty upozorňovat na vlastní okolí se jeví 
jako bezpředmětné. Zároveň není mým 
cílem vytvářet skanzen a konzervovat 
historické relikty. Vzniká tak otevřené 
muzeum, proměnlivé v závislosti na počasí, 
roční době a čase. 
Takové muzeum nechává návštěvníka 
pátrat, zkoumat a objevovat. Formou 
gamifikace vytváří ludický studijní prostor 
a tím zapojuje jednotlivé kognitivní procesy 
od smyslového vnímání přes uchovávání 
poznatků až k jejich zpracování.

Pojem duchovní nevnímám pouze v 
jeho religiozní rovině, tedy jako vztah k 
Bohu, ale jako protiklad k hmotnému a 
materiálnímu. Duchovní prostor je tedy 
místem vnitřního klidu, rozjímání, ztišení a 
zastavení v hektické době.  
Jeho součástí  jsou pro mne i mne i příběhy 
minulých obyvatel, jejich jména a životní 
osudy. 
Duchovní prostor vesnice byl dříve 
vyznačen drobnými sakrálními stavbami 
při vstupu. Přirozeně upozorňovaly na 
přechod hranice mezi přírodou a sídlem- 
Stejně tak byl duchovní vztah k okolí a jeho 
příběhy vyjadřovány pomístními názvy. 
Ty dodnes můžeme vyčíst z map, avšak 
jejich příběhy bychom dávali dohromady 
pravděpodobně velmi těžko. 
Hlavním bodem transcendece pak byla 
samozřejmě místní kaple zasvěcená 
Nalezení svatého kříže.  

Nezbytnou součástí programu je i vy-
budování zázemí pro turisty, poutníky 
a návštěvníky, které bude poskytovat 
základní komfort.

duchoVní Prostor ZáZemí Pro turisty



Program

otevřené muzeum duchovní prostor zázemí



architeKtura oKraJe

Mohlo by se zdát, že vynakládat prostředky 
a úsilí na budování architektury na místě, 
jako je Romava je bezpředmětné.  Proč 
raději nenavrhnout budovu muzea ve 
velkém městě, které bude přístupnější pro 
mnohonásobně větší počet lidí?
Mluvíme-li dnes o významné architektuře, 
většině z nás se asociují právě města 
nebo jiná významnější sídla. Jedním z 
důkazů kvalitní architektury se v poslední 
době stala  “velikost” a nákladnost. 
Kolikrát se v médiích jako první informaci 
dozvídáme závratnou částku za realizaci 
samotného díla či stavby a až následně její 
architektonickou podstatu. 
Kvalitní architektura však rozhodně 
není podmíněna svou spektakulárností,  
finančními nebo finančními rozměry. Silné 
a působivé bývají často i stavby malého 
měřítka nebo ty, které vznikly v podstatně 
skromnějších podmínkách. 
V posledních letech dochází v tomto 
vnímání k citelné změně a pozornost se 
obrací na architekturu menších měst a 
venkova. Do popředí zájmu se dostávají 
projekty, které svou jednoduchostí a 
bezprostředností utváří identitu místa a 
proměňují jeho charakter a rytmus. TO 
vše většinou za vynaložení minimálních 
finančních prostředků. 

České pohraničí je okraj okraje. I po 
sedmdesáti letech od odsunu původního 
obyvatelstva a čtvrtstoletí prosperity 
je stále jasně čitelná socioekonomická 
hranice mezi původními Sudetami a 
zbytkem Česka. Přemýšlíme-li nad 
architekturou  jako nad jedním ze způsobů  
oživení periferie, vytvořením identity místa 
a vztahu k němu, potřebuje pohraničí 
kvalitní realizace stejně, ne-li víc než 
jakékoliv centrum.
Toto území však si však nese právě díky 
dlouhotrvající uzavřenosti i pozitivní 
specifikum v podobě jakési nové divočiny. 
Je to oblast, která nese stopy lidských 
zásahů, avšak během 40 let absolutní 
izolace měla příroda dostatek času si ji vzít 
zpátky. 
Vztah člověka ke krajině obecně je 
dnes ale stále slabší. Nepotřebujeme ji 
opečovávat, starat se o ni a obracet se k 
ní jako naši předci. Zvykli jsme si z ní brát, 
ale už jí málokdy stejnou měrou vracíme. 
Pohraniční krajina je ještě specifičtější, 
protože její kontinuita byla zpřetrhána a 
lidé, kteří se k ní vztahovali, vystěhováni.
Jakým způsobem tedy navrhovat v místě 
na okraji, umístit do krajiny novou vrstvu 
vytvářející identitu, která dokáže navázat 
na to, co v pohraničí zbylo?





norsKé národní turisticKé trasy

Jedním z nejpůsobivějších součastných 
architektonických projektů vycházející z podstaty 
krajiny jsou norské národní turistické stezky. 
Před dvaceti lety padlo jednoduché zadání - 
vystavět v severské krajině čtyři nové silnice. 
Investor si velmi rychle uvědomil otevírající se 
potenciál v podobě zpřístupnění norské přírodě 
lidem a turistům a rozšířil zadání o vybudování míst, 
které jim bude cesty zpříjemňovat - odpočívadel, 
vyhlídek, zastávek, hygienického zázemí nebo jen 
drobných artefaktů. Vznikl tak interdisciplinární 
projekt, do kterého se kromě dopravních inženýrů 
zapojili architekti, umělci, ekologové, kunsthistorici 
nebo zástupci státní správy.
Dnes jsou tyto realizace považovány za jedny z 
nejlepších příkladů prolnutí přírody, architektury 
a umění ve veřejném prostoru. Většina instalací 
byla vybrána na základě architektonických 
soutěží, kterých se zpočátku účastnili mladí norští 
architekti. Postupem času se k nim začali přidávat 
stále zvučnější a věhlasnější jména a dnes mezi 
autory najdeme například Petera Zumthora nebo 
Snohettu. Díky těmto invencím byla zpřístupněna 
ta část přírody, která dříve byla neznámá a na 
okraji zájmu. 



PříKlady  realiZací

steilneset/Peter Zumthor, louise 
bourgeois

Memoriál ve Vardø byl postaven jako 
upomínka obětem upálených během 
čarodějnických procesů v 17. století. Ve 
125 metrové budově tvořené dřevěnou 
konstrukcí a k ní stabilně upevněným 
plátnem se nachází 91 vyříznutých otvorů. 
Za každou oběť jedno okénko doplněné 
žárovkou a příběhem, poskytuje jediné 
světlo v prostoru.

utsiKten/ code arKiteKtur 
Někdejší betonový plácek podél silnici v 
jedné z mnoha serpentin byl přebudován 
na scénickou vyhlídku nabízející různé 
zážitky z pohledů na okolní hory a hluboký 
kaňon. Betonová platforma se nachází 
na samém okraji 700 m vysokého srázu 
končící v oceánu. Místo je doplněno o 
základní hygienické zázemí a prostor pro 
piknik.

sneFJord/ PushaK arKiteKter

Na místě, kde se řeka vlévá do Snefjordu, 
se nacházejí tři různě orientované lavičky 
umístěné do boxů. Hlavní myšlenkou byl 
paradox, přinášející zastávky na cestě. 
Nejatraktivnější výhledy na moře bývají 
často těmi největrnějšími. Proto je každá 
z laviček orientovaná jiným směrem 
tak, aby poskytovala potřebné závětří a 
kýžený výhled.

1500/reiulF ramstad arKiteKter

Betonová monolitická struktura 
pracuje s jasnou geometrickou strategií 
založenou na studii přírodních organismů.  
Projekt, jehož hlavní myšlenkou bylo 
zpomalení a zvědomění si chůze od silnice  
směrem k moři, obsahuje řadu funkcí, jako 
je parkoviště, kolárna, veřejné toalety, 
lavičky a otevřenou kuchyni s krbem.

stegastein/todd saunders, tommie 
Wilhelmsen

Třicet metrů dlouhá scénická vyhlídka z 
oceli a laminovaného borovicového dřeva 
zakončená skleněnou tabulí namísto 
zabrádli byla v roce 2006 dokončena 
nad Aurlandsvangen, vesnici uzavírající 
fjord Aurlandsfjord. Vyhlídku konstrastně 
doplňuje servisní budova z černého betonu.

ureddPlassen/haugen_Zohar 
arKiteKter 

Terasa s veřejnými toaletami a stoly pro 
piknik, která nabízí panaromatický výhled 
na fjord, otevřené moře a  majestátní 
Lofoten wall je zároveň i památníkem těm, 
kteří zemřeli po názadu ponorky Uredd 
do dolu ve  Fugløyfjordenu během druhé 
světové války.



ruiny, Zříceniny a VyKoPáVKy PFaFFenschlag

České pohraničí si co do dramatičnosti a 
atraktivnosti přírody nemůže zadat s tou 
norskou. Avšak narozdíl od ní má jednu 
velmi silnou vrstvu navíc. Tou jsou právě 
jednotlivé vrstvy paměti krajiny, které 
zhmotňují i nedávné události 20. století.
V Sudetech se kromě množství církevních 
staveb, které byly často uchráněny plošné 
likvidaci v 50. letech, a stovek objektů 
pohraničního opevnění nachází na tři tisíce 
“zřícenin” sídel. V opuštěné krajině téměř 
nepozorovaně leží množství potenciálních 
vykopávek, které však stojí mimo zájem. 
Ruiny a vykopávky přitom již několik století 
přitahují pozornost. Ty nejznámější z nich 
jako Machu Picchu, Koloseum nebo Angkor 
Vat navštíví miliony turistů ročně. Nabízí se 
zde otázka, v jakém případě se pro nás 
tyto relikty historie stávají atraktivními. 
Když jsou dostatečně staré, krásné nebo 
mystické. A co když vypovídají o významné 
historické události?
Pozůstatky z období studené války jsou 
zejména na západě vnímány jako nedílná 
součást národní identity a je jim věnována 

pozornost při památkové péči. U nás tomu 
zatím tak bohužel není.
Mapované území mi v zimním semestru 
poskytlo zajímavou parelelu. Tou jsou 
vykopávky zaniklé středověké vesnice 
Pfaffenschlag. Pozůstatky šestnácti 
vesnických usedlostí zapsány jako 
památka jsou v regionu vyhledávaným 
turistickým cílem. O co větší výpovědní 
hodnotu pro naši současnou společnost 
mají základy 15 domů ze 13. století než 
základy domů, ke kterým se váží silné 
příběhy vyhnání, demolice a následného  
totalitního uzavření oblasti?
Poslední otazník visí nad způsobem 
interpretace zaniklého. S využitím 
moderních technologií je  dnes možné jít 
dál než jen k odhalení základů a vztyčení 
informativních tabulí. Prostřednictvím 
virtuální reality, audiovizuální projekce 
nebo videomappingu můžeme atraktivním 
a současným způsobem předávat 
podstatné informace, působit na smysly 
a dojít tak k hlubšímu a dostatečně 
kritickému pochopení. 

Kolonizační ves vznikla pravděpodobně ve 
druhé polovině 13. století spolu s nedalekými 
Slavonicemi a zanikla během husitských 
válek. Z důvodů nepříznivých přírodních 
podmínek nebyla však již znovu obnovena, 
čímž končí zřejmá historická paralela mezi 
Pfaffenschlagem a Romavou.
Jde o jednu z mála zaniklých 
středověkých vsí na našem území, které 
byly archeologicky téměř kompletně 
prozkoumány. Výzkum odkryl základy 
15 domů, uspořádaných ve dvou řadách 
podél Slavonického potoka. Jednotlivé 
usedlosti se skládaly z obytného domu a 
dvora s hospodářskými budovami, na něž 
navazovala pole, louky a pastviny. Většina 
obytných domů měla dvou nebo trojdílné 
uspořádání. K několika domům patřily 
menší podzemní sklípky nebo chodby, 
tzv. lochy. Součástí vsi, ve které žilo až 100 
obyvatel, byl také mlýn.





cíloVá sKuPina

PůVodní obyVatelé a JeJich Potomci
Romava je pro ně dávným domovem.  
Většina lidí se ráda vrací na místa, odkud 
pochází a ke kterým se váže jejich historie. 
Proto byla velká část zápisků v návštěvní 
knize psaná v němčině. Lidé vypravovali 
příběhy své nebo svých předků. Vraceli se 
ke svým neexistujicím domovům. 
Tato skupina je nejcitlivější. K místu se jim 
váže spousta vzpomínek a zážitků.
Jeden z odsunutých Němců v jistém do-
kumentu zmiňuje, že ho samotný odsun 
již desítky let netrápí. Samotná bolest 
přichází ve chvíli, kdy stojí na místě, kde se 
kdysi nacházel jeho rodný dům a vše co 
vidí, je jen zanedbané místo bez jakékoliv 
péče a starosti.
Pro tuto skupinu lidí je potřeba zanechat 
místo jako jakousi pietu, upomínku mi-
nulého.

turisté a Poutníci
Romava je pro ně cíl cesty, nebo jeden z cílů. 
Tito lidé místní krajinu navštěvují pop-
rvé a to zejména za účelem poznání 
či pouti. Stěžejní pro ně je poznání a 
porozumění, pro poutníky samozřejmě 
duchovní zážitek z místa. Skupina, které 
potenciálně plně využije každou jed-
notlivou vrstvu návrhu, cíl turistů bude 
zejména otevřené muzeum, poutníků 
zase kaple, zázemí využijí obě skupiny. 
Specifickou podskupinou jsou dálkoví 
cyklisté na trase EV13. Pro ně může být Ro-
mava nečekaným překvapením. Nicméně 
stejně tak všechny tři vrstvy návrhu pro 
ně budou pravděpodobně významné. 
V budoucnu by se tato skupina mohla 
rozrůst o organizované skupiny a studi-
jní skupiny. Jejich hlavním cílem bude 
otevřené muzeum. Pro tuto skupinu bude 
nezbytné v budoucnu rozšířit zázemí, ať už 
o kapacitnější parkovací plochu nebo hy-
gienické zázemí.

místní
Romava je pro ně okolí domova.
Poslední skupinou, kterou bych neměla 
zapomenout zmínit jsou místní obyvatelé. I 
během mé krátké návštěvy Romavy jsem 
se s několika potkala. Jak z české, tak ra-
kouské strany. 
Jsou to lidé, kteří místní krajinu dobře zna-
jí, toto místo je pro ně přitažlivé a má pro 
ně tedy určitý význam.
Romava se pro ně může stát atraktivním 
místem pro odpolední výlet, místem ztišení, 
zastavení a rozjímání.



Vize

Český národ má velmi specifický a úzký vztah k 
přírodě. V naší hymně nezpíváme o udatných činech 
národa nebo jeho statečnosti. Rozplýváme se v ní nad 
našimi luhy a háji, Ne nadarmo býváme označováni za 
národ baťůžkářů. Naše síť turistických tras se řadí mezi 
nejkvalitnější a nejhustší na světě. Do přírody jsme se 
utíkali v nesvobodných dobách, hledali v ní odpočinek 
od města a režimu. Jako jeden z mála národů se učíme 
na školách lyžovat, sjíždět řeky a jezdit na kolech. Do 
dnešních dnů jsou naše kopce o víkendu přeplněné k 
prasknutí a tradice sběru hub a přírodních plodů nás 
také jen tak neopustí. 
Přesto se však teprve učíme věnovat přírodě kvalitní 
péči. Zcela určitě není tak jedinečná a atraktivní jako 
příroda norská, avšak na rozdíl od ní je prostoupena 
silnou pamětí událostí nejen 20. století. Naučíme-li se 
prolínat vrstvy přírody, architektury a historie můžeme 
získat pro svým způsobem zapomenuté české pohraničí 
zcela jedinečnou identitu.



Víme-li, kdo jsme a odkud přicházíme, má naše iden-
tita pevné základy. Bez této znalosti se podlamuje. Toto 

vědění má dopad na naše zdraví, jak psychické, tak 
tělesné. Také posiluje nebo oslabuje sociální soudržnost, 
hodnoty a stabilitu… Jde také o schopnost míst poskyt-
nout nám jistotu, zakořenit nás. Musíme vytvářet místa, 
kam lidé patří; místa, která náleží tam, kde jsou, a bu-

dovy, které na tato místa patří.

Christopher Day



koncept



genia loci bod, linie, Plocha, Prostor staré, staronoVé, noVé

Základním konceptem návrhu je prolnutí 
vrstev architektury, historie a krajiny. 
Samotná její paměť jsou ve skutečnosti 
právě jednotlivé vrstvy, které se v 
časové souslednosti překrývají. Odhaluji 
stopy minulé a přidávám další díl ve 
formě současné architektury. Prolnutím 
jednotlivých vrstev dávám místu novou 
identitu, která je odlišná od té původní, 
avšak zachovává současného genia loci.

V průběhu zimního semestru jsem ke 
zkoumání  pohraniční krajiny přebrala 
metodiku mapování z projektu Krajina 
jako dílo. V něm na jednotlivé vrstvy autoři 
nahlížejí jako na archetypální konfigurace 
vyjádřitelné jako plocha, linie, bod.
Toto členění je patrné i v ručně kreslených 
mapách prvního vojenského mapování a 
dokládá schopnost člověka orientovat se 
v takto popsaném prostoru. 
Tento archetyp je pro svou srozumitelnost 
a jasnou čitelnost přenositelný i do dnešní 
doby a kromě jednotlivých prvků krajiny 
se jím dají vyjádřit i vrstvy tvořící sídlo. 
Proto jsou i nově přidávané vrstvy 
otevřeného muzea utvářené z plochy, linie 
a bodu. 
Vytváření mapy je narozdíl od architektury 
dvoudimenziální záležitost. Pro navrhování 
proto přidávám ještě čtvrtý archetyp: 
prostor.

Pro jednotný přístup k různým vrstvám 
návrhu jsem si původní relikty i nové 
zásahy rozdělila
Staré je to, co se dochovalo. Ať už v hmotné 
či nehmotné formě. Jsou to základy domů, 
původní stavební prvky, funce staveb 
nebo vzpomínky. To vše slouží jako základ 
a podklad pro straronové.
Staronové jsou prvky, které navazují na 
staré, ať už principem, tvarem nebo funkcí. 
Nové funkce a stavby vznikají jen za 
účelem naplnění programu a poskytnutí 
základního komfortu zázemí návštěvníkům.



“The Geometric Point is the highest and absolutely the only link between silence and speech.”

“The Geometric Line is an invisible entity. And the trace of the moving point.”

“By Surface we mean the material surface destined to receive the content of the work.”

Wassily Kandinsky



Prostor

Při navrhování otevřeného muzea v 
přírodě, se jeví jako bezpředmětné vytvářet 
uzavřený prostor. 
Každá z expozic má tedy svůj vnitřní 
prostor, zároveň je ale pokaždé propojená 
specifických způsobem. 
V rámci expozic vzniká škála prostorů, 
které jsou od sebe odlišné rozměry, tvarem, 
propojení s okolím, umístěním vstupů a 
otvorů a působením světla. Každý prostor 
poskytuje odlišný zážitek. 
Vzájemně jsou ale propojeny stejným 
materiálem a jednoduchými tvary, které 
reflektují místní chudý kraj. Zároveň 
jsou však svou geometrickou přesností 
protipólem k reliktům z minulosti, kde by 
se rovná plocha a pravý úhel hledal jen 
obtížně. 
Místem odpočinku od chladných materiálů 
v podobě kamene a betonu je okolní 
příroda a Gasthaus, dřevěný přístřešek 
na křižovatce na příchodu z Rajchéřova a 
Radshin.



staré staronoVé noVé

- stoPy odKrýVám
Nezbytnou součástí muzea je odkrytí 
základů domů. Ty jsou na mnoha místech 
stále jasně čitelné, avšak na většině 
plochy vesnice jsou překryty rozvalenými 
kameny, půdou a prorostlé náletovou 
dřevinou.
- PrinciPy obnoVuJi
Romava, jako správná česká vesnice 
měla kapli, školu a hostinec. Pro svoji 
specifickou polohu sloužila jako vs-
tupní brána do českých zemí a proto 
disponovala také celnicí. Tyto prvky v 
přeneseném slova smyslu obnovuji.
- VyužíVám Ke staVbě noVého 
Kameny z původních domů jsou zákla-
dem pro stavbu nové kaple a nevyužité 
kameny zpracovány jako kamenivo 
do směsi nového betonu, aby se svou 
barevností co nejvíce přiblížil lokálnímu 
materiálu. 
- odděluJi od noVého
Spárou mezi kamenem a betonem od-
kazuji na zpřetrhanou kontinuitu místa. 
Jednotlivé vrstvy na sebe přímo nenava-
zují, avšak nosným základem pro novou 
se stává ta stará, původní.

- staVby a KonstuKce
Doplňují a ochraňují staré. Vznikají na 
místě starého a pro svou specifičnost a 
významnost jsou obnovovány za použití 
současných materiálů a architektonick-
ého jazyka.
- PřiZnáVám
Novodobé zásahy do starého a 
původního je zpracován soudobým ma-
teriálem a stavebními technologiemi.
- odděluJi od starého
Spárou, symbolizující přerušenou konti-
nuitu místa
- resPeKtuJe PůVodní Půdorysnou stoPu
Staronové vyrůstá ze základů starého. 
Je vyjádřeno aditivním způsobem, kdy 
doplňuji staré, kromě budovy kaple, která 
je pro svůj transcendentní význam zpra-
cována inverzně, tedy subtraktivně.

-FunKce
Vkládám jen za účelem naplnění pro-
gramu a poskytnutí základního komfortu 
zázemí návštěvníkům.
- staVby
Vznikají jen na místech, kde není na co 
navázat, a jsou tvořeny soudobými ma-
teriály, konstrukcemi a technologiemi tak, 
aby bylo na první pohled jasné, že jsou 
novým vneseným prvkem.



Krajina jak skýva chleba 
žebráky ještě za tmy ptaná 
krajina dávno, od pradávna 

rukama lidí dotýkaná

Jan Skácel



návrh





1:2500



duchoVní Prostor

Hlavním bodem obnovy duchovního 
prostoru bývalé Romavy je stavba nové 
kaple, která bude poskytovat vhodné a 
odpovídající prostor pro zakončení poutí i 
jiné náboženské obřady.
Další rovinou je vymezení a definování 
samotného vnitřního prostoru vesnice, a 
vztyčení vstupních bran, které budou již při 
vstupu upozorňovat na změnu prostředí.
Posledním prvkem je obnova někdejší 
Neuschule, která vytvoří prostor pro sdílení 
a uchovávání nových příběhů a jiných ne-
hmotných prvků, které na území Romavy 
vzniknou. 



kaple vstupní 
brána

prostor 
vesnice

vstupní 
brána

neuschule vstupní 
brána



brány_linieduchoVní Prostor_Plocha

Rozeznání hranice sídla posiluji vs-
tupními bránami. Historicky byly obce 
vyznačovány milníky, kamennými 
sloupky nesoucí informace o názvu obce 
a někdy i s údaji o podstatných vzdále-
nostech. Dnes je při vjezdu do každé 
obce umístěna dopravní značka, někdy i 
vlídnější a osobnější uvítací cedule.
Při vstupech do prostoru bývalé obce ob-
novuji na původních místech zaniklé kříže 
a doplňuji je o kamenný sloupek nesoucí 
název vesnice ve dvou jazycích.
Srozumitelně je návštěvníkovi sděleno, že 
překračuje linii, myšlenou hranici, a vstu-
puje na území někdejší Romavy.

Obnovení duchovního místa, tedy prosto-
ru, kde se kdysi odehrávalo nehmotné, ke 
kterému se člověk vztahoval a považoval 
jej za „své“. Kde žil, pracoval, tvořil, pro-
padal v náboženský úžas a zpětně 
zhmotňoval přítomnou transcendenci 
náboženskými symboly.
Veřejný prostor někdejší vesnice definuji 
odlišným materiálem. 





KaPle_bod

Posvátné místo, někdejší centrum a 
dominanta obce. Místo zastavení a 
zamyšlení, cíl duchovních poutí.
Z bývalé jednolodní kaple s věží stejně 
jako z okolních domů zbyla jen hromada 
kamenů. Ty na původním místě lidé navršily 
na sebe a uvnitř valu vztyčili kříž. Před 
vstupem do kaple byly kdysi vysazeny dva 
stromky, které dnes dosahují uctihodné 
výšky. Jsou dnešní vertikální dominantou 
mezi náletovými dřevinami. 
Tyto dva duby  pro mě jsou novou věží 
vytvořenou přírodou. Na místě, kde končí 
větve vkládám novotvar církevní stavby 

- výrazný betonový pravoúhlý kvádr, ze 
kterého odebírám původní objem kaple. 
Vzniká tak převýšený prostor, který je 
otiskem minulosti. Ani uzavřený ani zcela 
uzavřený, je prostorem sama sobě, který 
současně nepřestává být součástí okolního 
prostředí. 
Navazuji na započatou práci místní 
komunity. Stěny kaple zdím z okolního 
kamene, který následně zalévám do 
předem vytvořeného bednění do tvaru 
kvádru. 
Princip otisku je propsán i do materiálu. 
Zvenku dodržuji koncepci čisté a rovné 

stěny, do vnitřního prostoru však otiskuji 
kamenné stěny a šindelovou střechu.
Kámen, vsazený do betonu v procesu 
odlévání betonu dává zdím vzhled masivní 
zděné konsturkce. 
Nejprve byly navršeny dvě řady kamenů 
s plochou stěnou směrem k bednění, které 
jsou následně zality betonem. Bednění 
je po dvou dnech odstraněno a povrch 
kamenů je očištěn od přebytečného 
množství betonu. 
Stejně jako muzeum je i kaple otevřená. 
Otevřena každému v jakoukoliv denní i 
roční dobu. 
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Prostorem mezi duchovním prostorem a 
expozicí jsou ruiny bývalé školy. Zhmotňují 
se zde příběhy, které současně mohou 
však i vzdělávat. Na jednotlivé stěny z 
probarveného betonu lze zaznamenávat 
myšlenky, vzpomínky či postřehy. Zdi 
školy slouží jako velká návštěvní kniha. 
Na betonových kvádrech je možné se 
prostřednitvím moderních technologií 
zaposlouchat do příběhů někdejších 
obyvatel Romavy a blízkého okolí. 1:200



Přemýšlím nad muzeem jako nad místem, 
které přirozeně podněcuje kognitivní 
procesy. V mém případě vzestupnou 
formou. Tedy samotného podprahového  
čití, přes smyslové a prostorové vnímání, 
paměť až ke kritickému myšlení. K posledním 
třem procesům je zapotřebí pozornost, 
čití je zpracováváno podvědomě, avšak 
je pro proces poznávání nezbytné. 
Zahrnuje jednotlivé smysly, tedy zrak, 
sluch, čich, hmat a chuť. Všechny pocity, 
obrazy a vjemy se následně skládají do 
komplexnějšího celku a vedou k myšlení a 
poznání. 
Základním kamenem pro zpracování 
informací je pojem. Cílem je tedy 
nezahlcovat návštěvníky dlouhými texty, 
ale předkládat jim pouze důležitá hesla, 
která v rámci expozice mohou díky využití 
moderních technologií využívat dál.

Kromě využití kognitivních procesů je 
muzeum založeno na teorii gamifikace. 
Při té je podstatné neformální předávání 
informací a participaci návštěvníka. Je 
podstatné, aby u něj bylo naplněno  šest 
základních potřeby - podnícení zvídavosti, 
jistota, očekávání výzvy, pocit kontroly, 
zapojení do hry a komunikace. 
Expozici rozděluji na dvě části. Vnitřní 
prostor vesnice se věnuje Romavě 
samotné. Čtyři pavilony se věnují historii 
dávné i nedávnén, zaniklým vesnicím v 
rámci Sudet a poslední zobrazuje osobní 
relikty. Součástí jsou i samotné základy 
domů.
Plocha muzea je vymezena okružní cestou, 
která je zasvěcená samotné krajině a její 
paměti.  

Vyhýbám se polopatickým výkladům 
faktům, nechávám návštěvníky objevovat, 
zkoumat a zpracovávat jednotlivé 
informace podle vlastních preferencí. 
Pro jasnou orientaci je v prostoru rozmístěn 
navigační systém.
Cílem je zažít otevřené muzeum opravdu 
jako procházku lesem, kdy vás neovlivňují 
stěny nebo směry. Je jen na vás, co se 
rozhodnete objevovat, čemu věnujete čas. 
Proto na sebe jednotlivé pavilony výslovně 
nenavazují.

oteVřené muZeum
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liniePlocha body

Liniemi jsou jednotlivé stezky. Dominantní 
linií kruhová cesta vymezující plochu vnitřní 
plochu muzea. 
Ta se věnuje tématu krajiny a její 
paměti a poskytuje několik tématických 
zastavení. Nad rybníky je pozorovatelna 
ptactva a vody, nad bývalým Velkým 
Romavským rybníkem je možnost se 
dozvědět informace o lese a hluboko v 
monokulturním smrkovém lese, téměř u 
hranice s Rakouskem, jsou na obnovené 
úhorové cestě zastávky o polích, loukách 
a pastvinásch, které se zde před 70 lety 
nacházely.

Plocha muzea se prolíná s duchovním 
prostorem vesnice. Odkryté základy 
domů jsou pro konzervaci a stabilitu 
dobetonovány. Do materiálu jsou v 
procesu zvěčněna jména  vysídlených 
německých rodin. Osm z nich nese i jména 
česká. 
Kromě tohoto prostoru je k dispozici plocha 
vymezená okružní cestou. Objevovat se 
však rozhodně dá i za touto hranicí.

Body muzea jsou jednotlivé expozice. Část 
z nich využívá relikty doby minulé, některé 
vznikají jako nové objekty. 
Každá z nich je odlišná svým tvarem, 
velikostí, světlem, rozměry a umístěním 
a způsobem vstupu. Všechny naopak 
spojuje stejný materiál - beton.





exPoZice_nedáVna

Nejvýraznější ruiny nacházející se při 
vstupu do Romavy od rakouské vesnice 
Radshin přeměňuji na expozici dějin  
20. století. Pro důležitost a vážnost 
samotného tématu pojímám prostor jako 
extrémní interiér, který návštěvníka izoluje 
od okolního světa a dává mu příležitost se 
plně soustředit na poskytované informace. 
Doplňuji hmotu do původního tvaru 
bývalého statku. Podle základů dokáži určit 
polohu chybějících stěn, avšak ne již sklon 
a tvar střechy. Proto je objekt zastřešen 
plochou střechou s několika otvory, který 
nepřímým světlem prosvětlují vnitřní 
prostor. 
Pracuji s motivem spáry. Staré a staronové 
na sebe přímo nenavazuje. Nové 
betonové stěny kopírují nepravidelný tvar 

kamenného zdiva, avšak vrstvy se nikdy 
přímo nedotýkají. Vzniká mezi němi spára 
symbolizující přerušenou kontinuitu místa, 
kterou dovnitř vniká úzký pruh světla. 
Staré kameny slouží jako základ pro 
staronovou stavbu. Zatížení stěn a části 
stropu je přenášeno několika kovovými 
trny. Podle stavu kamenných základů 
by se provedlo zajištění původního zdiva 
injektáží nebo podbetonováním.
Pro ztužení konstrukce betonové stavby, 
částečné přenesení váhy stropu a 
podpoření atmosféry téměř absolutní 
uzavřenosti prostoru jsou při vstupech 
umístěny jádra. 
Pro výrazný podélný charakter nového 
prostoru přemýšlím nad expozicí jako nad  
pohybem historií. První informací, kterou 

návštěvník při vstupu získá je model obce ze 
stavu před rokem 1945, který je zmapován 
v muzeu v Reingers. Následně překračuje 
linie znázorňující roky významných událostí. 
Roky 1918, 1938, 1945 a 1953 jsou otisknuty 
do bětonové stěny. Na podlaze jsou kromě 
linií zaznamenány změny názvu českých 
zemí i samotné Romavy. Návštěvník ve 
vzdálenosti odpovídající rokům, které mezi 
jednotlivými události uběhly, prochází 
od Rakouska-Uherska, Československou 
republiku, Protektorát Čech a Moravy až 
k Československé socialistické republice. 
Zde se dostane k modelu vyobrazující 
bývalou Romavu před její obnovou.
Po stranách expozice je prostor pro 
informace propojující jednotlivé pojmy do 
souvislého celku.
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sudetsKý KrchoV

Stejný nebo obdobný osud jako Romavu 
potkalo na tři tisíce dalších obcí a samot. 
Některé zanikly po odsunu Němců, jiné 
ustoupili velkolepým výstavbám vodních 
děl, zřizováním vojenských újezdů nebo 
vymezením hraničního pásma. 
Každá z těchto obcí je zvěčněna na 
jednom ze sedmdesáti dvoumetrových 
betonových sloupků, které rozmístěním 
do pravidelného rastru znázorňují plochu 
Sudet v rámci České republiky.
Expozice se nachází na jednom z mála 
otevřených prostorů, nad kterým 
nepřevzala nadvládu náletová zeleň. Tím 
jsou sady a zahrady za bývalými statky. 
Betonový sudetský hřbitov je tedy i 
paralelou k pravidelně vysazovaným 
ovocným sadům. 
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camera obscura

Temná místnost, prostor, do které lze 
nahlédnout, avšak nelze do něj vkročit. 
Uvnitř se ve výhledech z pěti okýnek různých 
rozměrů a výšky umístění nacházejí hrnce, 
pekáče nebo třeba zemědělské předměty, 
které zde vystěhovaní obyvatelé zanechali 
a kterých je stále v okolních lesích 
nezanedbatelné množství.
Pro své osobní zaměření je objekt 
symbolicky umístěn na dvoře statku číslo 
jedna, přes který vede naučná stezka. 
Osvětlen je nepřímým severním světlem, 
jednotlivými průhledy a z jižní strany 
odraženým světlem.
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exPoZice dáVna
Na pozemku někdejší celnice a roty 
Pohraniční stáže je výstražnou páskou 
vyznačena propadlá zemina do 
vybetonované jímky. 
Do jejích rozměrů navrhuji expozici, která 
sahá do dávné minulosti a napomáhá 
hlubšímu porozumění přítomnosti 
německého obyvatelstva v českém 
pohraničí.
Původní hmotu navyšuji a doplňuji o dvě 
samostatná schodiště, do prostoru umisťuji 
lavičku. 
Expozici prosvětluji kruhovým otvorem 
provedeným během betonování do 
nového stropu.
Na styku starého a nového materiálu je 
úzká spára.
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Stejně jako je při budouvání jednotlivých 
zastávek na norských národních 
turistických trasách téměř vždy základním 
prvkem kvalitní hygienické zázemí a místo 
pro piknik, navrhuji pro turisty a návštěvníky 
prostor, kde je možné se schovat před 
nepřízní počasí a přenocovat. Prostor 
může sloužit i jako zázemí pro vzdělávácí 
nebo kulturní akce. 
Někdejší studnu za výstražnou páskou 
navrhuji využít pokud to bude možné jako 
zdroj pitné vody. 
Zohledňuji i potenciál a výzvu v podobě 
výrazného navýšení návštěvníků v 
budoucnu.
Pro potřebu parkování většího počtu 
automobilů počítám s využitím plochy lesa 
na křižovatce při příjezdu z Reingers. V 
rámci vybudouvání parkoviště by vzniklo 
i sekundární hygienické zázemí. 

ZáZemí Pro turisty a náVštěVníKy



gasthaus

Na křižovatce cest z rakouského Radshina 
a bývalého Rajchéřova stával Gasthaus. 
Dnes se na jeho místě nachází dřevěný 
přístřešek. 
Do základů původního domu navrhuji 
zázamí pro turisty. Základním motivem 
je střecha, která poskytuje několik druhů 
přístřeší. Velkorysý zastřešený prostor 
poslouží jako ochrana před deštěm i 
sluncem i většímu počtu návštěvníků 
a dá se tedy využít i pro poutě či jiné 
organizované velké skupiny. Směrem k 
terénní nerovnosti na jižní straně vzniklo 
hygienické zázemí, které je připravené i 
pro dálkové cyklisty či jiné turisty. V patře 
jsou nachystány dvě místnosti využitelné k 
přenocování jako útulny. 
V přední straně je nachystán mobiliář pro 
posezení pod širým nebem.
Gasthaus má od zbytku nových vrstev 
odlišný charakter, slouží jako jakýsi 
“obývací pokoj”, místo, kde je možné si 
odpočinout od chladných betonových stěn 
jednotlivých expozic. Proto je konstruován 
ze dřeva. Hmotou evokuje staré stavení, 
avšak odlehčená a moderně pojatá 
konstrukce krovu propisuje soudobou 
architekturu.
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V rámci projektu se snažím maximálně 
využívat místní materiály, které doplňuji o 
jejich soudobé ekvivalenty.
Základními materiály, které využívám je 
beton pro výstavbu expozic, kaple a lepené 
dřevo pro konstrukci krovu Gasthausu. 
Beton zároveň plní funkci papíru, jsou do 
něj zaznamávány podstatné pojmy.
Místní kámen využívám symbolicky jako 
základ pro novou kapli, vztyčením a 
úpravou místního kamene stavím také 
vstupní bránu.
Po vyčištění oblasti je možné využít 
místní kámen jako kamenivo do směsi 
betonu, aby se svou barevností co nejvíce 
připodobnil původnímu materiálu.

Jsou to mnohdy právě stromy, co nás na 
místě, jako je Romava, upozorní na někdejší 
přítomnost člověka. Kvetoucí ovocné 
stromy uprostřed smrkové monokultury 
či dvě vzrostlé lípy nám navozují známý 
pocit domova. 
Oblast očišťuji od náletových dřevin, ale 
ponechávám vzrostlé stromy, byť rostou 
na místech původních stromů. Zhmotňují 
tak proces zániku a sílu přírody.
Počítám s vyčištěním alejí na hrázích a 
ošetřením stromů před novou kaplí. V 
oblasti se také nacházejí různé okrasné 
rostliny z bývalých zahrádek, například 
tulipány a narcisy,  které by se po 
zmapování mohly využít pro další přírodní 
zastavení.

Návrh na vzkříšení Romavy počítá se 
zachováním specifické izolovanosti místa. 
V lokalitě dnes není přívod energetického 
proudu ani jiné energie. 
Přemýšlím nad Romavou jako nad místem, 
které vás má vytrhnout svou atmosférou z 
každodenního shonu a starostí, které vám 
dá prostor se obrátit do sebe sama. 
Proto nepovažuji za nutné budovat 
jakékoliv sítě. 
Do budoucna se dá uvažovat nad 
umístěním solárních panelů na střechu 
Guesthausu nebo využitím jednoho z 
bývalých náhonů pro získávání energie 
prostřednitcvím malé vodní turbíny.

materiály Zeleň udržitelnost







ˇZáver

Najít vztah a vhodný přístup ke zapomenuté 
a opomíjené krajině českého pohraničí je v 
poslední době stále častěji otevírané téma. 
Současně se mluví o potřebě nalezení 
přístupu k výuce moderních dějin 20. století.
Propojením místa se silnou pamětí, historie 
a architektury  může vzniknout zajímavý 
projekt, který vnese do místa s přetrhanou 
kontinuitou novou identitu a současně může 

oslovit široké spektrum lidí. 
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