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OSNOVA PRŮVODNÍ ZPRÁVY  

 
 
1. urbanistické souvislosti širší vztahy, město, čtvrť, místo 

 

2. architektonický výraz výtvarný záměr, filosofie návrhu 
 

3. dispoziční řešení jednotlivých 
objektů 

princip funkčního řešení 
 

4. konstrukční řešení konstrukční systém, materiálové řešení 
 

5. 
 

energeticky úsporné řešení 
návrhu 

aplikace principů trvalé udržitelnosti 

 
 
 
 

Město Valašské Meziříčí leží v půvabné krajině podhůří Beskyd na soutoku Rožnovské a 
Vsetínské Bečvy. Je vlastně dvojměstím, které tvoří městečko Krásno nad Bečvou, vzniklé 
při brodu přes řeku, a město Meziříčí, postavené na "zeleném drnu", jak dokazuje pravidelný 
půdorys historického jádra. Ve městě se snoubí poklid venkova s ruchem přirozeného centra 
Valašska, jehož je železniční a silniční křižovatkou a v okrese Vsetín je tak nejdůležitějším 
přestupním uzlem. Valašské Meziříčí je město s bohatou tradicí. Ve městě je dodnes 
zachována sklářská výroba a tkaní gobelínů.  
 
Řešená parcela je prolukou tzv. na hraně dvou rozdílných urbanistických celků. Ze severní 
strany parcely doplňuje rostlou strukturu historického centra, ze strany jižní je ovlivněna 
panelovou zástavbou ze sedmdesátých let. V historii byla tato parcela ovlivněna přítomností 
hradeb, které se nacházely v bezprostřední blízkosti a reagovala na jejich ojedinělý 
„zahraněný“ tvar. Dnes je tato parcela největším parkovištěm v centru města ale také místo, 
které křižuje mnoho pěších tras. 
 
Předložený návrh se odkazuje na historickou zástavbu, která, jak už bylo zmíněno, 
reagovala na jedinečný půdorys městských hradeb. Hlavní myšlenkou návrhu bylo 
abstrahovat tuto hmotu hradby a rozptýlit ji do tří pomyslných „hran. Přeneseně tyto hrany  
tvoří tři vstupy. Prostřední vstup slouží 24 hodin veřejnosti jako průchozí pasáž s prostory, 
kde se předpokládá využití ke komerci. Zbylé dva vstupy jsou určeny pro rezidenty. Vstupem 
pro veřejnost se dostaneme také do dětského oddělení knihovny, která se nachází v patře. 
Provoz knihovny je rozdělen do dvou pater spojených schodištěm. Kolem atria se světlíky, 
které prosvětlují pasáž v parteru, se nachází prostor pro volný výběr knih. Knihovna je volně 
spojena s literární kavárnou, která nabízí průhled ulicí Pospíšilova přímo do centra města. Ve 
druhém patře knihovny nalezneme navíc přednáškový sál. 
Ostatní funkční celky v patře jsou určeny bydlení. Prostor nabízí různé typy bytů dle 
dispozice i velikosti. Navržené jsou dva mezonetové byty, dvě garsoniéry, byty 2+kk, 3+kk a 
4+kk. Všechny byty jsou dostupné z otevřeného atria nebo přímo z jádra.  
Zvláštním požadavkem bylo dodržet počet parkovacích míst. V návrhu se počítá se 
zachováním 81 parkovacích míst. Navíc je zde navrženo 75 míst, které jsou požadovány dle 
funkcí v objektu.  
 
Objekt je založen na pilotách o průměru 0,6 m, Prostor podzemních garáží je vytvořen 
milánskýmí stěnami o tloušťce 600 mm, které sahají do hloubky 10 m od úrovně terénu. 
Zatížení od nadzemních podlaží je přeneseno soustavou železobetonových sloupů o 
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průměru 500 mm, resp. stěnových pilířů. Příčný nosný systém je z nadzemních podlaží 
převeden i do podzemních podlaží. Průvlaky jsou vysoké 500 m a jednotlivé stropní desky 
300mm. V podélném směru jsou umístěna podélná ztužidla, která jsou vysoká 600mm. Na 
pravidelnou síť sloupů (o osové vzdálenosti 8,1 m) navazují 3 železobetonová monolitická 
jádra, která ztužují celou konstrukci. 
 
Nadzemní podlaží mají stejnou soustavu sloupů jako podzemní podlaží.  Stěnové pilíře jsou 
nahrazeny monolitickými železobetonovými sloupy o průměru 450mm.  Průvlaky jsou vysoké 
500m a stropní deska má tloušťku 300mm. Celá nosná konstrukce je z monolitického 
železobetonu. Šikmé podélné ztužení pro konstrukci střechy ve 4.NP  tvoří spolu s příčným 
ztužením obvodový ztužující věnec. 
 
Objekt dodržuje principy trvale udržitelného rozvoje. V návrhu, kde je navržena plochá 
střecha, se počítá se střechou zelenou. Objekt je obložen titanzinkovým plechem, který má 
minimální požadavky na údržbu. Okna na jižní fasádě jsou opatřeny venkovními kovovými 
žaluziemi, díky kterým se prostory v létě nepřehřívají, a naopak v zimě je interiér slunečními 
paprsky ohříván.  
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