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IZGALMAK 
HLOUBĚTÍNBEN 

Régi-új cseh ház 

Lenka és David. Párok az életben, harmincasok,  

építészek. Prágaiak. Közös az építészstúdió, a családi ház,  

sőt, e kettő lényegében egyazon helyet jelent, egy régi-új házat, aminek renoválása és 

kibővítése Lenka diplomatémája volt 2008-ban,  

a prágai Művészeti, Építészeti és Design Akadémián. 

Szöveg
Építész

Fotó

HAGYÓ ESZTER

LENKA KŘEMENOVÁ, DAVID MAŠTÁLKA

DAVID MAŠTÁLKA

Prága központjától néhány kilométer-
re található Hloubětín. 1922 óta, ami-
kor is létrejött Nagy Prága, a cseh 
főváros egyik kerülete, éppen a kilen-

cedik. Nem mellesleg a világhírű Tesla cég főha-
diszállásáról ismert ez a városrész. Itt talált 
2003-ban egy kicsi házat az építészpáros, olyan 
régit, közel 200 éveset, ami még az új millenni-
um idején sem kapcsolódott a városi infrastruk-
túrához, hogy mást ne mondjunk, egy legalább 
száz éves latrinát is találtak a kertjében. Cserép-
pel rakott nyeregtetős, tapasztott vegyes-falas 
(közel 1 méter vastag faltesttel), egyszerű szer-
kezetű vidéki ház. Hat apró ablakkal megnyi-
tott, bent két, bolthajtásos „szép szobával”, 
amelyhez kicsi, központi előtér és konyha csat-
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lakozott. Hamisítatlan rurális hangulat, ami 
egyértelmű kiindulópontja volt a terveknek, 
avagy, idézve Davidot:” jól tudtuk, hogy ezt  
a páratlan atmoszférát meg- és tiszteletben tart-
va fogunk egy abszolút kortárs lakó és munka-
helyet létrehozni.” 

Már-már pagodaszerű kép
Városban mégis vidéken

Az új épületrésszel, kereszt alaprajzúra kibőví-
tett együttes az a1house nevet kapta, jelezve, 
hogy itt valóban egy tető alatt az élet és a mun-
ka – az ódon házrész a család rezidenciája, az 
újabb szárnyakban működik a stúdió, 2-3 állan-
dó kollégával. Ha kívülről tekintünk az épület-

A régi és az új részek könnyen megkülönböztethetőek
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együttesre egyértelmű, hogy szinte műemléki 
szemlélettel, „olvasható” homlokzatokat alkot-
tak: a régi részek hófehér, homogén – a nyílás-
zárókat vakolatarchitektúrával vagy keretezés-
sel nem elkülönítő – vakolatúak, az új részek 
natúrszínű deszkaborítást kaptak. Belsőépíté-
szetük is hasonló elvek mentén alakult, eszerint 
a régi házbelsőben a „nagy forgalmú” helyisé-
geket epoxy-padló egyesíti, a falak a tégláig-kőig 
visszakapartak, ezeket egészítik ki a nyersbe-

Az átjárók között is kis kertrészek alakultak Az új épületrészek mindenütt deszkaborítást kaptak
Közös étkezések tere az új épületrészben A stúdió fő burkoló és bútoranyaga a táblás rétegelt lemez
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Tervezés: 
Lenka Křemenová,  

David Maštálka (A1Architects)

Tervezés éve: 
2008

Megvalósítás éve:
2010-2014

Összterület (nettó): 
220 m2

ton-felületek és helyenként a deszkázás. A mun-
katerek jellegzetes anyaga – falburkolat és bútor 
esetében egyaránt – a nagytáblás rétegelt lemez.  
Az teraszos épületrészek körül és között (az átjá-
rókban) hamisítatlan dzsumbúj-kert, régi szá-
razon rakott kőfal maradványaival, 40-50 éves 
termő cseresznyefával. És még a bevezetőben 
említett latrina is megmaradt, persze új funkci-
ót kapott, kerti tároló ma már. 

Szinte teljes homlokzaton a kert felé felnyitott konyha

Nyersbeton lépcső vezet a régi ház tetőterében kialakított lakrészbe
A stúdió terasza, öreg cseresznyefával

A családi étkező részlete

Enyhe bolthajtás, búbos kemence, kemencepad – egyetlen szín alá rendezve


