
VILA V BESKYDECH – AUTORSKÁ ZPRÁVA 

 

Autor: Ing. arch. Zdeněk Trefil; www.tref-a.cz 

Investor: soukromá osoba 

Lokalita: Valašské Meziříčí, Beskydy 

Podlahová plocha včetně lodžie:  

        -             1.NP:               177,99 m2  

        -             2.NP:               215,65 m2  

        -        Celkem:               393,64 m2  

Zastavěná plocha:              310,93 m2 

Obestavěný prostor:            1.200 m3  

Investiční náklady:                30 mil. Kč (NEZVEŘEJŇOVAT!) 

 

Objekt je situován na severní hranici jižně se svažujícího pozemku o velikosti cca 6.500 m2, v jehož 

spodní části je vzrostlý les.  Pozemek je součástí přírodního táhlého terénního útvaru - rokle, svažující 

se ve východozápadní ose k nedaleké přehradě. 

Navržený objekt je co do měřítka jednou z největších stavebních struktur v obci, ihned po bývalé 

škole, nebo památce lidové architektury - dřevěném evangelickém kostelíku z r. 1783, se kterým je 

také v přímém vizuálním kontaktu.  Právě tento objekt se stal předobrazem pro celkovou koncepci 

vily, která ve svém soudobém pojetí interpretuje dualitu exteriéru a interiéru, pro lokální 

architekturu tak typickou.  

Výsledkem je 3D fasáda z trapézového perforovaného plechu vers. celodřevěný interiér. Perforovaný 

trapézový fasádní plech jako druhá kůže objektu, sluno- a větrolam, bezpečnostní bariéra v jednom, 

propůjčující hmotě novostavby specifické měřítko, technicistní prvek, integrující dům do okolní 

přírody. 

Konstrukčně se jedná o dřevostavbu, tedy místně tradiční stavební techniku, avšak posunutou 

technologicky na úroveň současnosti -  křížem lepené dřevěné panely v kombinaci s ocelovými 

nosnými prvky dávají vzniknout dřevěnce III. tisíciletí. 

Koncepce vnitřních prostor domu je variací na téma „plan libre“ - všechny obytné místnosti 

orientovány na jih, ze severu vstupní dvůr, garáž a hospodářské prostory domu. Vstup na úrovni 

ložnicového podlaží, obytné pak o úroveň níže - jeden prostor s předsunutou terasou s obytnou a 

sportovně relaxační částí s bazénem. Velkoplošné prosklení, zajišťující propojení exteriéru 

s interiérem - okolní příroda se stává integrální součástí interiéru domu. V jihozápadní části domu 

prostorová koncepce graduje dvoupodlažním obytným prostorem s galerií, knihovnou a rohovým 

oknem, zprostředkovávajícím nejatraktivnější výhledy na místní krajinu, včetně nedalekého 

evangelického kostelíku.  

Z ruky architekta byla navržena také celá řada nábytku a doplňků (komody, noční stolky, jídelní stůl, 

kuchyně, radiátory, mýdelníky, věšáky atd.), které přispívají k mimořádné soudržnosti a dotaženosti 

díla. Počítalo se i s dílem výtvarným - trojrozměrnou plastikou (autor: J. Zemánek) z cortenové oceli, 

která dotváří dvoupodlažní obytný prostor. 

Objekt je navržen jako pasivní dům s inteligentním systémem řízení budovy, solárním ohřevem TUV a 

s vytápěním tepelnými čerpadly. Materiály – dřevo, AL-plech, kov, sklo, kámen, v různých variacích; 

komplexnost architektury a designu; nový příspěvek k teorii Kritického regionalismu od K. Framptona 

ve východní Evropě. 


