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ámûrem investora, kter˘ jiÏ
spoleãnû s ateliérem
New Work a jeho hlavním
architektem Svatoplukem
Sládeãkem zrealizoval

polyfunkãní dÛm na námûstí Míru ve Zlínû,
bylo vystavût soudob˘ mûstsk˘ palác,
obsahující kromû obchodních
a administrativních ploch i prostory pro
bydlení, kavárnu a fitness. Investor
uspofiádal vyzvanou soutûÏ a z pûti návrhÛ
si vybral návrh ateliéru Svatopluka
Sládeãka. Sám architekt pfiiznává, Ïe
soutûÏní návrh si ne zcela dobfie poradil
s obtíÏnou parcelou, na níÏ uÏ stál suterén
rozestavûného domu. Souãasná podoba

domu se vrátila k první skice, kterou ale
architekti opustili a do soutûÏe pfiihlásili
jiné fie‰ení. Stavební projekt zpracovala
projekãní kanceláfi GG ARCHICO
z Uherského Hradi‰tû.

Respekt k okolí
Polyfunkãní dÛm se nachází v nesourodé
mûstské zástavbû a hlavním úkolem
architektÛ bylo reagovat na okolní kontext
a zároveÀ udrÏet suverénní moderní podobu
stavby. V bezprostfiední blízkosti se nachází
eklektická budova pÛvodní synagogy, která
dnes slouÏí jako mûstská knihovna, pfies
ulici stojí obchodní dÛm z období socialismu
a do ulice Franti‰kánské musela novostavba

dodrÏet mûfiítko sousedních domÛ.
Architekt prokázal citlivost k okolním
architektonick˘m pólÛm a ve hmotû stavby
úspû‰nû na v‰echny reagoval.
V pfiízemí paláce se nachází pasáÏ
propojující ulice Hradební
a Franti‰kánskou. Zkracuje cestu
z autobusového nádraÏí do centra mûsta
a lze oãekávat, Ïe bude stejnû jako ostatní
prostory v domû hojnû nav‰tûvována
obyvateli. DÛm tak zapadá do okolí nejen
sv˘m tvarem, ale i provozem. Jako by sem
vÏdycky patfiil.

Rozevlát˘ kabát
Pfii navrhování fasády se architekt
inspiroval tvaroslovím sousední synagogy
a oblouãkov˘ dekor pfietransformoval do
zvlnûní, ãímÏ zjemnil mûfiítko domu.
Plasticky zvlnûná fasáda navíc bûhem
dne na severní stranû zachytává sluneãní
paprsky a zlep‰uje svûtelnou pohodu
v interiéru. Pravidelné vlny nesou
genetickou informaci vlnitého plechu,
kter˘ parcelu po dlouhá léta obklopoval.
Díky zvolené koncepci dÛm pÛsobí
v kontextu okolního mûsta sebevûdomû,
av‰ak smífilivû.
Hra s fasádou v Hradi‰ti má v dûjinách
architektury silnou tradici. Prvním
propagátorem konceptu oddûlení fasády
od nosné konstrukce stavby byl
Le Corbusiér, jehoÏ 5 bodÛ moderní
architektury nedává tvÛrcÛm stále spát.
RovnûÏ skulpturální pojetí formy domu
se tomuto konceptu podobá. V Hradi‰ti
v‰ak nebylo moÏné uplatnit klasickou
corbusiérovskou fintu se skeletem,
ponûvadÏ základy rozestavûného domu
pfiedurãily jiné rozmístûní sloupÛ, neÏ
by bylo optimální. Z tohoto dÛvodu bylo
potfieba navrhnout lehk˘ plá‰È, kter˘ by
v‰ak splÀoval v‰echny souãasné technické
parametry, a zavûsit jej na vodorovné
konstrukce pater. Fasáda domu je tedy
zavû‰ena na ocelové konstrukci, ãímÏ se
dispoziãnû uvolnil obchodní parter
v pfiízemí a je moÏné jej efektivnûji vyuÏít
nebo v budoucnu pfiestavût. Statik si
s obtíÏn˘mi podmínkami zdárnû poradil.

projekty a realizace�polyfunkãní dÛm

Z

V Hradi‰ti dozrál Kvûták

Na místû nevzhledné proluky
vyrostl netradiãní mûstsk˘ palác

Zajímavá stavba se v tûchto dnech dokonãuje v Uherském Hradi‰ti. Podle návrhu brnûnského
ateliéru New Work, jehoÏ profil jsme pfiinesli v bfieznovém Projektu, bude nevábná proluka
naproti mûstské knihovnû zaplnûna moderním polyfunkãním domem.

Pfiipravil: Josef Velebn˘ | foto: Xella
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Materiálové fie‰ení fasády
PÛvodnû uvaÏovaná copilitová respektive
celosklenûná fasáda se ukázala jako liché
fie‰ení. Pfiedev‰ím z hlediska údrÏby
a stárnutí stavby. ZároveÀ nereagovala
na okolní kontext. Architekt prosadil
i pfies poãáteãní nedÛvûru stavební firmy
a investora pouÏití pórobetonov˘ch tvárnic
Ytong. Díky hmotnému materiálu fasády
více vynikl koncept závoje s pravoúhle
zafiíznut˘mi hliníkov˘mi okny.
Sládeãkova architektura se vyznaãuje
plastick˘m skulpturálním pojetím
a snadno opracovateln˘ pórobeton je pro
ni vhodn˘. Podíváme-li se napfiíklad na
jeho vilu v KromûfiíÏi na Barbofiinû nebo
rodinn˘ dÛm v Míkovicích nad Ol‰avou,
objevíme ‰Èastné prolnutí formy
a materiálu. Pfiedev‰ím oblá nároÏí
a vyváÏené kompozice fasád jsou touto
technologií snadno realizovatelné.
Vlnovky v Hradi‰ti byly fiezány na míru
pfiímo na stavbû podle ‰ablon. V návrhu
bylo na ruãní opracování tvárnic my‰leno
a polomûry vln se opakují. Díky pfiesnému
sesazení blokÛ neexistují na fasádû tepelné
mosty a hospodárnost zdûní respektive
omítání je vynikající. Nízká hmotnost
pórobetonu nezatíÏila stávající základy
nad únosnou míru.
V˘sledn˘ vzhled fasády dotvofií sklenûn˘
obklad malého formátu, jehoÏ hlavním
úkolem bude rozehrávat svûtelné nuance
a odráÏet paprsky do interiéru. Uherské
Hradi‰tû realizací polyfunkãního domu,
jemuÏ se zaãalo fiíkat podle jeho
signifikantní formy Kvûták, získá zajímavou
variantu souãasné architektury, která
na sebe jistû upoutá pozornost vefiejnosti.
Podle dosavadních zpráv se dÛm místním
obyvatelÛm líbí, coÏ neb˘vá u moderní
architektury zas tak obvyklé. �

Vlnovky byly fiezány na míru na stavbû podle ‰ablon

Polyfunkãní dÛm

v Uherském Hradi‰ti

Architekt: studio New Work, Brno
Generální projektant: GG ARCHICO,
spol. s r. o.
Dodavatel: PSK – PrÛmyslové stavby
a konstrukce a. s., Zlín
V˘znamn˘ dodavatel:
Xella Pórobeton CZ s. r. o.
� obvodov˘ plá‰È z pórobetonu Ytong

tl. 300mm + zateplení
� pfiíãky

Realizace: 5/2006
Zastavûná plocha: 620 m2

Zvlnûn˘ obvodov˘ plá‰È vytváfií atypick˘ interiér

Interiér kavárny odráÏí geometrické motivy na fasádû


