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Ústřední prostory areálu tvoří dva dvory, do kterých se obracejí okna a vstupy budov. Jsou společným místem pro obyvatele usedlosti
a otevírá se z nich výhled do volné krajiny směrem k Mělníku. Dvory jsou
navzájem propojené a přístupné volně z cest v obci, lidé jimi mohou bez
omezení procházet.
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K její velikosti jistě přispěla lokalita, ve které se nachází. Vysoká je obcí na kraji Kokořínska, na přírodní
zdroje nepříliš bohatého kraje, ale zároveň je doslova na dohled vzdálená Mělníku. Leží, jak její název napovídá, na vyvýšené plošině mezi dvěma hlubokými doly. Plošina se mírně svažuje JZ a poskytuje tak prostor pro úrodná pole. Právě
větší úrodnost kraje mohla způsobit rychlejší hospodářský vzestup a dřívější ústup na Kokořínsku typického roubení.
Pro stavbu domů byl ve Vysoké používán pískovec z okolních skal nebo cihly pálené z jílovité hlíny říčních naplavenin.
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Budovy usedlosti nabízí bydlení pro majitele a zázemí pro
jeho fotografické ateliéry, které mohou sloužit i pro výukové účely. Součástí
usedlosti je i penzion k ubytování třiceti osob, multifunkční sál pro konání
výukových seminářů, firemních akcí, výstav, divadelních představení, promítání filmů nebo k taneční zábavě. Dále je v místě malá kavárna, prostor pro
truhlářskou nebo jinou řemeslnou dílnu a parkování pro rezidenty. V rodinných domech se zahradami se nachází čtyři samostatné bytové jednotky.
Celý areál je obklopen ovocným sadem.

Venkovská usedlost čp. 26 ve Vysoké je skupinou velkých a honosně zdobených budov, obytných a hospodářských, uspořádaných kolem dvou dvorů. Na první pohled působí jako panský hospodářský dvůr, kterým ale dle
písemných pramenů téměř od poč. 16. století není.
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Objekt čp. 26 leží ve Vysoké, obci na kraji CHKO Kokořínska,
vzdálené 10 Km od Mělníka, kde trvale žije kolem sta obyvatel. Obec má
fungující vybavenost adekvátního rozsahu. Je zde obecní úřad, pošta, mateřská a základní škola, dva kostely, sokolovna, hospoda, kavárna, obchod
a benzinová pumpa. Obcí Vysoká prochází turistické a cyklistické trasy, vesnice je obsloužená autobusovou dopravou z Mělníka.
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Projekt konverze využívá stávající objekty, co nejméně invazivně, rehabilituje architektonické hodnoty historických budov a doplňuje
areál do ucelené podoby pomocí novostaveb se soudobým tvaroslovím,
které vycházejí z principů tradičního stavitelství.
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Diplomní projekt prověřuje možnost konverze velké venkovské usedlosti na zázemí pro několik rodin, které vyhoví současným požadavkům na bydlení a práci. Vzniklou sousedkou komunitu zapojuje dál do
fungování obce a širšího okolí. Usedlost není neprostupným místem odříznutým od svého okolí. Nabízí množství individuálních aktivit i společenské
akce.
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Venkovské usedlosti, které vznikaly za účelem bydlení a zemědělského hospodaření, budou dnes ve většině případů jen těžko opět
sloužit svému původnímu účelu. V zemědělství v současnosti pracuje méně
než 5% obyvatel. Venkov ale k trvalému bydlení využívá 30% obyvatel. Větší
usedlosti a statky často chátrají, přestože v obci vznikají nové stavby.

ŠKOLA

STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM VYSOKÁ ČP.26

VENKOVSKÁ USEDLOST
ČP. 26

Usedlost čp. 26 je v rámci obce situovaná velmi výhodně na jižním okraji, zaříznutá na severu do svahu
a otevřená k jihu. Odtud shlížela dříve na svoje pole, která se táhla až na kraj Mělníka k lesu Chloumku. K usedlosti náleželo před pol. 19. století 13 % veškeré selské půdy a zabírala celých 10 % intravilánu, který měl celkem 52 usedlostí,
z toho asi 20 velkých selských gruntů.
Před třicetiletou válkou mohla být usedlost čp. 26 zemanským nebo svobodným statkem, přesto je prvním doloženým majitelem až sedlák Antonín Horina, uvedený v indikační skice stabilního katastru z roku 1842. Jeho
rod vlastnil usedlost minimálně po dvě generace a zasloužil se zásadně o její dnešní podobu. Stopy první generace
dokládají vročení 1819 a 1823 s monogramem A. H. na obytném stavení. Starší datace je umístěna na zábradlí arkády,
která nabízí výhled k Mělníku a na polnosti, které k usedlosti náležely. Mladší datace je vtesána do barokního vstupního
portálu. Další vročení s monogramem A. H. z roku 186 3 zdobí štít stodoly orientované S – J, o rok pozdější je datace na
přestavěném štítě druhé stodoly, orientované V – Z. Usedlost v té době musela spravovat již druhá generace Horinů.
Kronika zemřelých římskokatolické církve uvádí posledního Antonína Horinu z čp. 26 zesnulého v 65 letech roku 1872.
V době prvních datací na obytné budově mu bylo teprve 12 let, z čehož lze odvodit, že usedlost v té době spravovali jeho rodiče. Stavební úpravy rodu Horinů daly usedlosti reprezentativní vzhled. Kompozice dvou vzájemně kolmo
pootočených stodol se zdobenými cihelnými štíty je výrazným prvkem, který se uplatňuje v panoramatu obce spolu se
dvěma vysockými kostely.
Následujících téměř 30 let byla usedlost obhospodařovaná nájemcem, majitel v místě nebydlel.
Další výraznou etapu přinesla usedlosti rodina Kabrielů. Její působení na Vysoké zachycuje množství pramenů z Mělnického archivu. Kabrielovi přišli v pozdějším věku, manželům bylo kolem 45 let a měli část dětí dospělých.
Jako dřívější majitelé hostince a řeznictví zcela změnili nejen místo bydliště, ale také způsob života. Usedlost odkoupili
až po 10 letech nájmu se značně vysokou hypotékou. Zaměřili se především na chov dobytka a jeho prodej na maso, což
se stavebně odrazilo v rozšíření většího ze dvou chlévů, stavbě samostatné konírny a nové sýpky. Mimo dvůr si v té době
zřídili cihelnu, s produkcí cihel pro vlastní potřebu i prodej. V další generaci plynuly zisky především z pěstování zeleniny,
v té době velmi ceněné. Statek se proto na konci 1. světové války zbavil zadlužení. Mezi válkami zajišťovala hospodářství
zisky produkce a zpracování mléka, které Kabrielovi vykupovali také od ostatních hospodářů z Vysoké a prodávali v Mělníku nebo okolních obcích. Třetí generace Kabrielů koupila další objekty v obci, ve kterých vznikly byty pro zaměstnance,
ale také hostinec, řeznictví a vepřín.
V roce 1948 byla usedlost majitelům zkonfiskována bez náhrady. Sloužila poté jako drůbežárna státního statku. Počátkem 70. let přibyl vedle usedlosti velkokapacitní kravín, starší hospodářské stavby ztratily na významu
a kvůli neúdržbě postupně chátraly. Po roce 1989 byl statek navrácen v restitucích potomkům Kabrielových, kteří objekt prodali současnému majiteli. V areálu v té době již nestála část sýpky a deputátní byty, po čase se zřítil krov a štít
podélné stodoly. V současnosti je ve špatném stavu také krov příčné stodoly. Ostatní budovy jsou pouze zanedbané, ale
staticky v pořádku.
O venkovské usedlosti čp. 26 nebylo doposud nic publikováno, do inventárního průzkumu lidové architektury na Mělnicku ji v roce 1984 zahrnul prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc.

ANALÝZA FUNKČNÍ SKLADBY A STAVEBNÍCH PROMĚN
AREÁLU USEDLOSTI

ANALÝZA VYUŽITÍ A VLASTNICTVÍ POZEMKŮ
NA ÚZEMÍ VYSOKÉ V ROCE 1842
extravilán: 996,1 ha [98%]
obecní pozemky: 194,1 ha [19% extravilánu]
panské pozemky: 37,8 ha [4% extravilánu]
selské pozemky: 764,2 ha [77% extravilánu]
z toho náleží čp. 26: 98,6 ha
[13% selské pozemky]

KATASTR
celkem: 1 015,4 ha [100%]
z toho náleží čp. 26: 102 ha
[10% z katastru]

intravilán: 19,3 ha [2%]
z toho náleží čp. 26: 3,1 ha
[18% intravilánu]

POHLED ZÁPADNÍ 5-5´
ŘEZOPOHLED ZÁPADNÍ 1-1´

JEHLIČNATÉ LESY
celkem: 220 ha [100%]

POHLED VÝCHODNÍ 2-2´

obecní les: 121,6 ha [55%]
panský les: 12,1 ha [6%]
selský les: 86,3 ha [39%]
z toho náleží čp. 26: 11,3 ha
[13% selského lesa]

ŘEZOPOHLED SEVERNÍ 6-6´

PLOCHY CHMELE
celkem: 2,4 ha [100%]

POHLED SEVERNÍ 7-7´

ŘEZOPOHLED ZÁPADNÍ 3-3´

obecní chmel: 0,3 ha [14%]
selský chmel: 2,1 ha [86%]
z toho náleží čp. 26: 0,3 ha
[15% selského chmele]

POHLED VÝCHODNÍ 4-4´
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