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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

 

Urbanistické souvislosti 

Daná parcela se nachází ve Valašském Meziříčí, na okraji historické zástavby jádra města, 

pár set metrů jižně od náměstí, na místě zbořených hradeb – pozdější okružní třídy. Ze 

severu do ní z náměstí ústí ulice Pospíšilova. Jižně ji obíhá čtyřproudová komunikace, do 

budoucna plánovaná jako dvouproudová. Tato silnice odděluje centrum města od sídliště, 

vybudované v druhé polovině 20. století. Zde je zásadní rozdíl ve výškách budov. 

 
Navržený blok reaguje na místní urbánní souvislosti. Je pomyslným chybějícím korálkem na 
šňůrce, ovinuté kolem jádra města. 
Je tvořen dvěma hmotami, každá půdorysného tvaru písmene L.   
Dominantním prvkem je pak věž knihovny, stojící kolmo mezi ulicemi Sokolská a Poláškova. 

Věž je v novodobé zmatené struktuře města jasným prvkem. Budova se nestaví kolmo do 

cesty z náměstí, stojí stranou a tak vzniká příjemný předprostor. Za ní je malý park. 

Druhá budova je navržena jako obytná s obchodním parterem.  Část 3.NP je pojata jako 

terasa pro 2 mezonetové byty, které k ní mají přístup. Díky tomuto řešení je dosaženo 

dostatečného osvětlení a oslunění všech bytů. 

 

 

Architektonický výraz 

Věž knihovny je nově přičteným prostorem k již existující sféře. Kdokoli zde může vystoupat 

do výšin vlastního osvícení mezi regály plných knih. Čítárny jsou regály členěny na prostor 

klidný, směrovaný na západ a prosvětlen jen podélnými okny v úrovni stolů, a na otevřený 

prostor, prosklenou fasádou neustále komunikující s městem. 

Bytový dům reaguje výškově na sousedící objekt a nesnaží se tak knihovně nikterak 

konkurovat. 

 

 

Dispoziční řešení 

Šestipatrová věž knihovny je pojata jako vysoký sklad s knihami. V přízemí se nachází 

vstupní hala, ta je propojena se společenským sálem v podélné části budovy, stejně tak je 

propojeno druhé nadzemní podlaží, které slouží jako zázemí knihovny. Zbytek 1.NP je pak 

koncipován jako komerční, s kavárnou a obchody. Tato část je ve hmotě fasády otevřena do 

přilehlého předprostoru knihovny a uzavřena ke komunikaci na ulici Sokolská. 2.NP je naopak 

otevřeno na jih. Na sever jsou ve fasádě vytvořeny jen drobné otvory pro osvětlení chodby.   

Třípodlažní hmota polyfunkčního domu je tvořena obchodním parterem a dvoupatrovými 

mezonetovými byty, přístupnými z pavlače nebo vnitřního atria.   
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Konstrukční řešení 

Nosnou konstrukci podzemní stavby tvoří milánské stěny. Spolu se sloupy, příčně ukládanými 

průvlaky, stropy, ztužujícími stěnami a jádry ze železobetonu tvoří prostorově tuhou 

konstrukci.  

Nadzemní část stavby - budova knihovny i bytového domu je tvořena systémem 

kombinovaným. V parteru převládají sloupy, kvůli žádané variabilitě prostoru. Konstrukci 

stropu tvoří vždy železobetonová deska se skrytými průvlaky.  

Nad prvním nadzemním podlažím je v knihovně i bytovém domě použit stěnový systém. 

 

 

 Energeticky úsporné řešení návrhu 

Vzhledem k tomu, že budovy stojí přímo v historickém jádru města, je jistě nutné zvážit, zda 

je vhodné užití novodobých technických vymožeností jako vzduchotechnických jednotek, 

solárních panelů apod. 

Vhodnější je zde určitě správná orientace vůči světovým stranám, kompaktní tvar domu, 

promyšlená konstrukce a skladba fasády, místní materiály, přirozené příčné větrání, podíl 

šedé energie s budovou spojeným atd.  
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