
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA ARCHITEKTURY
FACULTY OF ARCHITECTURE

ÚSTAV PROSTOROVÉ TVORBY
DEPARTMENT OF SPATIAL DESIGN

METYLOVICKÁ HŮRKA – NA POMEZÍ VESNIC
METYLOVICKÁ HŮRKA – WITHIN THE CONFINES OF VILLAGES

DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE
AUTHOR

Bc. Radka Domčíková

VEDOUCÍ PRÁCE
SUPERVISOR

Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D.

BRNO 2017







V předhůří Moravskoslezských Beskyd se nachází kopec jménem Metylovická hůrka. 

Již dávno v historii měl kope význam pro místní obyvatelle, nejdříve pro Valachy, kteří osídlovali 

kraj, později pro zemědělce, jimž jeho stráně sloužily jako zdroj obživy. Později to bylo tradiční 

místo místních Sokolů, kteří na vrcholu kopce zapalovali tradiční ohně na památku upálení mistra 

Jana Husa. 

Charakter krajiny se v průbehu času nemálo proměnil. Původní jedlobukový prales pozdě-

ji vystřídaly pastviny a následně hospodářská políčka. Zásadní změna přišla v roce 1932, kdy se 

manželé Závodní z Metylovic, vesnice na úpatí hůrky, rozhodli, že si na jejím vrcholu postaví malou 

útulnu s vlastním domem. Vznikla tak vydařená stavba o dvou podlažích, charakteristická svou 

oběžnou prosklenou terasou a výhledem do širé krajiny. Lidé z okolních vesnic si místo oblíbili, 

chodili tam na oblíbené čaje o páté, umělecké dýchánky, jeden z malířů se dokonce cítil místem 

inspirován natolik, že napsal povídku “Válená z Čupku “ (pozn., Čupek je často používaná přezdív-

ka Metylovické hůrky). Místo samotné tedy fungovalo jako pojítko mezi místními obyvateli soused-

ních vesnic, kteří si takto mezi sebou mohli udržovat dobré sousedské vztahy.

Po válce byl objekt útulny znárodněn a připadl různým socialistickým podnikům, kteří jej využívali 

jako rekreační objekt pro svoje zaměstnance a brigády socialistické práce. V této době neměli místní 

obyvatelé objekt možnost využívat. Bylo přistavěno severní ubytovací křídlo s mnoha pokoji a v 

roce 1989 byla započata velká rekonstrukce, kterou však přerušila revoluce. Byl navrácen potom-

kům původních majitelů, kterých je 11. Od této chvíle budova chátrá a všechny pokusy o obnovení 

provozu skončily neúspěchem. 

Cílem práce je vrátit smysl místu, vytvořit skrze setkávání návštěníků i místních jejich vztah k ke 

kopci, ale zároveň k celé krajině. 

V první fázi se jedná o obnovení objektu na vrcholu hůrky. V návrhu figuruje nekolik provozů. 

Hlavním provozem je hospoda a kulturně-společenské zázemí. Dalším je zázemí pro školy v 

přírodě. Oddělený provoz pro děti poskytuje ubytování, prostor pro společné aktivity, dílny, jídelnu 

a venkovní terasu pro hry, napojenou na přilehlý les. Děti tak mohou volně využívat volnou okol-

ní krajinu, věnovat se aktivitám v přírodě. Severní křídlo doplňuje chybějící ubytovací kapacity v 

mikroregionu, samostatně buňky mají nezávislý provoz os ostatních.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA



Stavebně-architektonické řešení pracuje se současnými hmotami. Ponechává zachovalý mon-

tovaný skelet severního ubytovacího křídla a nosnou monolitickou konstrukci západního 

křídla, v němž náhrazuje vadné obvodové zdí a nahrazuje sloupy s průvlaky, jež sjednocují 

strukturální systém a hmotu. Stávající stav rohové hmoty je však nedostačující, proto je nah-

razen novou hmotou. 

Z hlediska širšího měřítka, uplatňující se v další fázi, se zapojuje do aktivace místa i celá kra-

jina. Po vytvoření platformy na vrcholu kopce  se zapojí i další místa. Po mnoha návštěvách 

místa jsem určila několik z nich, které jsou povětšinou ukryté a nacházejí se v nepros-

tupných částech kopce. Tato místa mají svoje kouzlo a potenciál, které projekt podpořuje. 

Zárověň vytváří v místech vodítka k objektu na vrcholu a také k jeho historii, používám staré 

části budovy útulny, ze kterých vytvářím objekty které upozorňují na specifickou hodnotu 

každého místa.


