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1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI : 

 

Město Valašské Meziříčí leží v půvabné krajině podhůří Beskyd na soutoku Rožnovské a 
Vsetínské Bečvy. Je 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 se nachází na rozhraní mezi historickým centrem a zástavbou 70 let. Tato 
kombinace je zdánlivě nekorektní a neestetická. Pravdou je, že okruh panelové zástavby kolem 
historického centra tvoří jakési nové hradby města, které určují urbanistickou strukturu. V historii byla 
parcela místem, které střídalo pozici „před“ a „za“ hradbami. Dnes je největším parkovištěm v centru 
města, ale také místem, které křižuje mnoho pěších tras.  

 
2. ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ : 
  
 

Řešené prostranství nebylo v historickém kontextu nijak zvláště upraveno, jelikož leželo na 
hranici historických hradeb, které tento pozemek vyčleňovaly s nejbližšího centra, byl jen zřídka 
zastaven domy s krátkou životností, nebo byl užíván jako zemědělská půda. 

 
Toto místo je jakýmsi přemostěním mezi centrem a zástavbou sídliště ze 70tých let. Nechtěla 

jsem tyto dva různé světy oddělit, ale naopak propojit a obohatit obě poloviny, jak sídliště tak 
historické centrum. Jako částečné zhmotnění slouží lávka, která propojuje oba „břehy“ stejně, jako obě 
části domu s rozdílnou náplní, obohacující obě strany.  

 
Protože toto město dobře znám ze středoškolských dob, vím, že město jako takové funguje 

velice dobře. Ať už se jedná o kulturní vyžití, sportovní vybití či studium. Jediné co trochu postrádám je 
místo, kde by se studenti z nedalekých škol mohli potkat na jednom místě a prolnout své znalosti a 
postřehy z jejich zájmů. Proto navrhuji knihovnu zaměřenou jak na odbornou tak i populární literaturu, 
spojenou s kavárnou a čítárnou. Měla by sloužit jako místo setkání a možnosti debaty mezi studenty 
škol: stavební, sklářské, gymnasia, ale také propojení se starousedlíky a místními, kteří žijí jak na 
druhém břehu na sídlišti tak v centru. 

 
Navazuji na jakousi historickou pěší linku, táhnoucí se stoletími a prodlužuji ji na druhý břeh ke 

vzdáleným zítřkům dalších generací.   
 
 

3. DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ : 
 
 
 Hmota objektu je dělena na dvě části: část obytnou a knihovnu 
 
Obytná část :  
 

V parteru je navržena prodejní plocha, dělena na 4 obchody, z jižní strany jsou doplněny 
vstupem do bytů, které se nacházejí ve druhém a třetím nadzemním podlaží. Byty jsou navrženy 
různých velikostí vždy doplněny soukromým venkovním prostranstvím tak, aby bylo možné se 
stěhovat z bytu do bytu v rámci domu, dle aktuálního životního období.  

 
Knihovna : 
  

Nástup z ulice přímo do prostoru knihovny pro širokou veřejnost ústí k výpůjčnímu pultu, který 
je oddělen zázemím od čítárny.  
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Druhé nadzemní podlaží je přístupné jak z lávky tak z interiéru domu, nachází se zde kavárna 
společně se studovnou a potřebným zázemím. 

 
Třetí nadzemní podlaží je obsazeno kancelářskými prostory instituce řídící knihovnu, 

badatelnou a přednáškovým a promítacím sálem. 
 
  
4. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ : 
 
  

Konstrukční systém je navržen jako železobetonový monolit pro dvě patra podzemních garáží, 
které slouží jako základová deska pro kombinovaný systém z vrstveného masivního dřeva. Celý 
projekt je vytvořen dle konstrukčních zásad firmy KLH a prokonzultován s pracovníkem uvedené firmy 
panem Ing. Daliborem Supíkem.  
 

 
 
5. ENERGETICKÉ ŘEŠENÍ : 
 
 
 Dům je navržen pro hospodaření s dešťovou vodou. Obě střechy jsou ozeleněny z důvodu tepelné 
pohody domu a také jako retenční prvek, přebytečná voda je jímána do akumulačních nádrží, které v letním 
období slouží k ochlazování interiéru a celoročně jako okruh užitkové vody.  

 
Oba objekty jsou napojeny na centrální dálkový přívod tepla poskytovaný městem. Většina materiálů 

použitých při stavbě je z recyklovatelných.   
 

 
   
 

 


