Urbanistické souvislosti
Jak stavět na dědině ?
Miroslav Šik, České vesnice – procházka Bohemií po roce
(...) České vesnice nejsou realizacemi vznešených urbanistických záměrů, moudrých a prozíravých řešení, jeví se spíš jako produkty
náhodného proplétaní a usazování, patinované staletími, které nás dnes jako celkytak uchvacují. Je to jako by každá epocha uznala tu
předešlou za měřítko mistrovství a dokonalosti. Navíc se zdá, že tvořivost a osobitost nebyly hledány ani tak v kontrastech, jako spíše
ve stále citlivější a propracovanější integraci.(...)
Pavel Hnilička, Sídelní kaše
(...) Většina vesnic byla založena jednorázovým vyměřovacím aktem. Nejedná se tedy o jakousi strukturu, ale o jasný prvotní
zakládací počin. Řada lidí malebnost historických sídel spojuje pouze s živelným růstem, který vznikl nechtěně jakoby sám od sebe a
vůbec si neuvědomuje, že za malebností stojí jasný zakládací plán, jasný cíl, jak by mělo město (sídlo) vypadat a jak by se mělo
rozvinout. (...)
Tyto dva na první pohled zcela protichůdné názory se na Valašsku krásně prolínají a doplňují skrz celou linku valašských kotárů. V
nivách řek, zejména kolem řeky Bečvy, která byla nejdříve osídlena jako nejúrodnější část, probíhalo jakési plánování ve vztahu k
danému kusu země a následnému vztahu sousedů a orientace chalup. Se zvyšujícím se počtem obyvatel, kteří zde obhospodařovali
svůj pozemek, došlo k takové hustotě zastavění, že mladší synové odcházeli dále do hor a budovali si nové salaše, kterése stavěli
zcela intuitivní formou, která byla podepřena dokonalou znalostí prostředí a místa. Volnost a nahodilost prostoru ve kterém tyto
domy vznikaly, lehce odlišovaly tyto objekty ne formou, ale zejména umístěním v terénu.

Architektonická idea
Celý tento projekt vznikl jako uchopení a seskupení myšlenek, které jsou založeny na soběstačnosti a hrdosti Valachů. Má nastínit
možnost, kterou by se mohla ubírat jakákoli valašská dědina. Jednoduchými a smysluplnými kroky, které budou dopředu
promyšleny a probrány s lidmi, kterých seto týká, podpořit rozvoj domova. Přijde mi jako zcela normální myšlenka, kde dědina je
schopna uživit své lidi, nabídnout jim možnost postavit si dům z místního dřeva, nebo si koupit svetr z vlny místních ovcí. Každý kdo
podpoří jakoukoli snahou místo ve kterém žije, investuje do spokojenější budoucnosti. Myslím je to lepší než důchodové nebo životní
spoření. Příjemné prostředí ve kterém žijeme je základ spokojeného života.
Vytvářím jednotlivá zastavení, která slouží jako centrum zaměřené na určitý druh výroby, pěstování nebo následné zpracování. Tyto
body slouží zejména jako ukázková místa, jakýsi zkušební a výzkumný bod v menším měřítku ve vztahu k následné produkci pro
celou obec. Tato místa obývají hospodáři
a řemeslníci se svými rodinami. Tím se vyhýbám onomu zaběhnutému modelu, kdy např. průvodce mluví velice odborně o něčem s
čímž nemá žádné zkušenosti, je tudíž odtržen od reality a není schopen některé problémy ani při sebevětší snaze pojmout. Každé
zastavení bude takovým infobodem pro téma na které je zaměřen.

