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Krásná dříve Šumburk, je obec ležící na jihozápadním svahu Maršovického vrchu. Její historie sahá 
do 14. století, kdy zde byla založena  sklářská huť. Největší rozkvět nastal v polovině 17. století s pří-
chodem ranhojičů z rodu Kittel. Josef Jan Kittel zasáhl do vývoje obce nejvíce, na místě bývalé hutě 
nechal postavit senatorium pod názvem Burk jehož součástá byl skleník, kde pěstoval cizokrajné byli-
ny. Dále inicioval stavbu místního kostela sv. Josefa, stavbu fary a školy. U kostela se nachází studánka 
sv. Josefa kterou Josef Jan Kittel využíval ke svým procedůrám vodoléčby

kostel sv. Josefa

Kittelův dům fara

studánka

císařské otisky stabilního katastru



Fotografie stavájícího stavu parcely. Pozemek 

je nezastavěný a zatravněný.  Výhledy z po-

zemku na Kittelův dům přes cestu. Pohled na 

faru a kostel sv. Josefa nad pozemkem.



Rodinná ovčí farma se nachází v historickém jádru obce přímo pod farou, naproti Kittlovu domu. 
Celý koncept se snaží respektovat historické hodnoty obce a místní krajiny se snahou se co nejlépe 
a nenásilně začlenit do daného prostředí, ať už výběrem materiálu, či terénního uspořádání. Půdo-
rysné členění se inspiruje   dobovými  dokumenty, které dokládají uspořádání hospodářských stave-
ní, na tomto místě stojícími.  Součástí areálu je rodinný dům pro majitele farmy, výrobna mléčných 
produktů, apartmanové ubytování s kavárnou, stodola a ovčín, nad kterým se nachází ovocný sad.
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2. Stodola

3. Výrobna sýrů, technické prostory
3.1 zázemí zaměstnanců
3.2 šatna, wc
3.3 provozní filtr - špinavá šatna
3.4 čistá šatna
3.5 místnost výroby
3.6 skladovaní sýrů, export

4. Ubytování
4.1 apartnán I, 2 x ložnice, kuchyň, koupelna
4.2 apartnán II, 2 x ložnice, kuchyň, koupelna

5. ovčín
5.1 venkovní přístřešek
5.2 stáj
5.3 sklad nářadí

1. Rodinný dům
1.1 kuchyň, jídelna, obývací pokoj
1.2 sklad potravin
1.3 koupelna
1.4 vstupní hala
1.5 šatna
1.6 technická místnost
1.7 garáž
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Rodinný dům, stodola, 
výrobna sýrů  1. NP,
ubytování 2. NP, ovčín
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1.8

1.8.1

1.8.2

1.9

1.10

1.11

1.11.1

1. Rodinný dům
1.8 ložnice rodičů
   1.8.1 šatna
   1.8.2 koupelna
1.9 dětský pokoj
1.10 koupelna Rodinný dům 2. NP
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3.7

3.8

3.9

3.10

3.11 3.12

4.3

4.4

3. Výrobna sýrů, technické prostory
3.7 kancelář
3.8 archiv, wc
3.9 technická místnost areálu
3.10 sklad
3.11 sklad
3.12 bezbarierové wc

4. Ubytování, kavárna

4.3 apartnán III, 2 x ložnice, kuchyň, koupelna
4.4 kavárna, snídárna a spol.místnost pro hosty

Výrobna sýrů - 1.NP, ubytování  1. NP
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4. Ubytování, kavárna
4.5 soukromé wellness
     4.5.1 šatny muži, ženy
     4.5.2 sauna
4.6 wc pro kavárnu
4.7 sklad pro kavárnu
4.8 zázemí pro zaměstnance kavárny

ubytování - 1. NP
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Pohled jižní

Pohled severní

Pohled západní

Pohled východní
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Umístění a orientace objektů respektuje jak půdorysy původních zaniklých staveb, tak i přirozenou 

svažitost terénu, do kterého je celý areál  zasazen. Vzniká tím terasovité uspořádání navzájem ko-

munikujících celků. Na první terase se nachází rodinné bydlení se stodolou a výrobnou mléčných 

produktů. V dostatečném odstupu od obytných budov je dřevostavba ovčína. Na druhé terase je 

umístěna kavárna s apartmány a technické zázemí objektu s kanceláří.  Pod úrovní terénu je skryta 

soukromá wellness zóna se vstupem na oddělenou terasu s chladící kádí a výhledy do okolní kop-

covité krajiny.
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