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VILASTOMIX - rekonstrulce a dostavba bývalé Frankeho vily - č.p.153 v Žulové

Původně secesní rodinné sídlo kamenoprůmyslníka Hermanna Frankeho přešlo do rukou
společnosti STOMIX v roce 2005 a v následujícím roce byla zahájena celková rekonstrukce a dostavba
celého areálu. Pořízením objektu management společnosti reagoval na potřebu zvyšování vzdělanosti
svých zaměstnanců, organizace pracovních setkání, ale také kvalitně stráveného volného času.

Vila STOMIX je samostatně stojící objekt o třech nadzemních podlažích a využitou půdou s
průnikem dvou sedlových střech. Zapuštěná část suterénu slouží jako technické zázemí, další pak jako
společenská místnost se zázemím. Přízemí je využíváno pro školící a konferenční prostory se zázemím a v
ostatních podlažích jsou ubytovací kapacity. Vila STOMIX sousedí s rozšířeným objektem původního
technického zázemí o jednom nadzemním podlaží a podkroví, který slouží pro fitness a saunu a jako
zázemí pro venkovní sportoviště. Areál doplňuje kopie původního altánu, zpevněné komunikační a
manipulační plochy, víceúčelové venkovní sportoviště osazené mezi opěrné kamenné gabionové stěny a
sadová úprava okrasné zahrady.

Pro řešení rekonstrukce byla zvolena koncepce blížící se analytickému přístupu rekonstrukce,
obnovy a dostavby celého areálu. Cílem jak dispozičních změn, tak navrženého technického a
technologického řešení a následného návrhu detailů bylo obnovit a rekonstruovat původní architektonický
tvar v částech, kde jej lze doložit nebo předpokládat. V místech, kde nešlo doložit autentickou podobu
architektonických prvků, nebo kde vznikla potřeba budoucího provozu vytvořit dodatečnou konstrukci -
zejména v interiérech, jsme navrhli použít maximálně skromný novotvar materiálově nebo barevně odlišný
od autentických původních konstrukcí.
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