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PRŮVODNÍ ZPRÁVA
Urbanistiské souvislosti (širší vztahy, město, čtvrť, místo)
Řešené území se nachází ve městě Valašské Meziříčí na hranici historického centra a
sídlištní zástavby mezi ulicemi Sokolská a Poláškova (nynější parkoviště). Parcela přímo
navazuje na stávající historický objekt z 19. století (Mikyškův dům).
Architektonický výraz (výtvarný záměr, filosofie návrhu)
Návrh se snaží navázat na tradiční zástavbu v oblasti valaška. Respektuje původní parcelaci
a měřítko sousedních staveb. Šikmými střechami se obrací k tradici valašských štítů.
Výškově stavba nepřevyšuje sousední objekt. Koncepčně dělím parcelu na dvě části - v
jedné objekt komerce a bydlení a v druhé objekt knihovny. Mezi těmito objekty se nachází
průchod do centra města. Svým materiálovým řešením se ale naopak snaží více přiblížit
zástavbě na druhé straně parcely a to panelovým domům. Parter je obložen pohledovým
betonem částečně korodovaným a zbytek budovy je obložen perforovaným měděným
plechem.
Dispoziční řešení jednotlivých objektů (princip funkčního řešení)
Parter je využit pro komerci . př. knihkupectví, kavárnu, obcody a pro sklepy k bytům. Dále
se zde nacházejí technické místnosti. 2.NP je využito pro bydlení a pro ordinace a 3.NP je
pouze bydlení. V knihovně se nachází v přízemí foyer se šatnou a občerstvením,
v 2.NP čítarna, volný výběr, poslech hudby, studovna a počítačová učebna a ve 3.NP je
volný výběr a čítárna pro děti a administrativní část.
Konstrukční řešení (konstrukční systém, materiálové řešení)
objekt je řešen jako železobetonový obousměrný vyzděný skelet. v3.NP se nachází
železobetonové stěny, které jsou jakoby zvětšenými průvlaky. Na nich jsou uloženy ocelové
rámy, které jsou konstrukcí střechy.
Energeticky úsporné řešení návrhu (aplikace principů trvalé udržitelnosti)
Energetický štítek budovy vyšel na B.
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