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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 

 
 
 
 
 

   
 
1. Urbanistické souvislosti 

 
 Hlavní myšlenka konceptu se zabývá odstraněním bariéry v řešeném území i 
mimo jeho rámec. Cílem je propojit historické jádro města Valašského Meziříčí s 
okolním prostředím a umožnit tak lidem, žijícím nebo se v místě pohybujícím co 
možná nejlepší sociální aspekty. Stávající situace naprosté dilatace lidí ze sídliště 
jejichž kroky míří na náměstí, do kostela či banky a nebo jen procházejí je strastiplná. 
Nesmyslné rozšíření komunikace na několika desítkách metrů o další jízdní pruhy 
této separaci pouze napomáha. Projekt proto k tomuto problému přistupuje razantně 
a navržený objekt je zde pomyslným středobodem mezi starou a novou zástavbou. 
Spojuje oba světy a je stvořen pro komunikaci, setkávání a poznávání. Je tedy nutné 
zasáhnout do hlavní komunikace, ze stávajících čtyř pruhů zůstanou dva pro 
automobilovou dopravu. Další bude využit jako zklidnění s výsadbou zeleně 
v podobě malých stromu a poslední bude zabrán pro sjezd a výjezd do podzemního 
parkovacího zakladače. V místě přechodu přes cestu by měla být změněna v šíři 100 
metrů na pěší zónu s omezenou rychlostí. Je však potřeba hledat objízdnou trasu pro 
automobilovou dopravu, jelikož je tato komunikace relativně vytížená. Nejlepší 
možnou variantou, je odtáhnout hlavní dopravní tepnu přes ulici Palackého. Tato 
ulice má napojení od Vsetína při příjezdu do města a ústí u vlakového nádraží 
směrem na hranice a Bystřici pod Hostýnem. Právě toto je hlavní trasa kam vede 
řidičova stopa. Jako velké plus přikládám, že ulice Palackého vede průmyslovou 
zónou a zvýšená doprava v tomto místě by neměla negativní dopady, jako je tomu 
nyní na ulici Sokolská. 
 

2. Architektonický výraz 
 

Jedná se o dvě navzájem rozdílné hmoty, jak tvarem, uspořádáním tak i funkcí. 
Objekty jsou rozděleny účelně podle trasy průchozích lidí. Objekty jsou od sebe 
vzájemně separovány pomyslnou řeznou čarou, kterou je zde ocelová deska. Tato 
rozděluje nejen oba nově navržené domy, ale zároveň slouží jako napojení na 
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stávající objekt Obchodní dům Ciemala. Objekt číslo jedna zaujímá funkci obchodů, 
kanceláří a bytových jednotek. Působí jako těžká a netvárná hmota. Naproti tomu 
druhý objekt jej doplňuje a kontrastuje zároveň svou lehkostí a horizontálním 
smyslem. Jeho lehkost je podpořena křivými sloupy a otevřeným podchůzím 
parterem. Touto hmotou je knihovna, kterou město Valašské Meziříčí potřebuje 
z důvodu nevyhovující kapacity knihovny v Krásně v bývalé radnici. Pod knihovnou 
v parteru se nachází malá kavárna a vstupy do bytů a do samotné knihovny. Kontrast 
mezi vertikálním a horizontálním smyslu hmot doplňuje ocelová zalamovaná deska 
jako solitér.  
 

3. Dispoziční řešení jednotlivých objektů 
 

Objekt číslo jedna, kterým jsou obchody a kanceláře má jednoduchou a 
přehlednou orientaci. Tento navazuje nastávající obchodní dům a opticky se na něj 
napojuje lámanou ocelovou deskou opět jako solitér. Z ulice Poláškova se vstupuje 
Hlavním vstupem do budovy, kde se nachází recepce a dále komunikační prostor, 
sloužící pro obsluhu kanceláří a bytových jednotek. V patře a dalším poschodí jsou 
jednotlivé kanceláře určené ke komerčnímu pronájmu. Celým vnitřkem objektu 
prochází átrium sloužící jako vnitřní prosvětlení a odvětrání kanceláří i bytů. Obě 
patra kanceláří mají své hygienické místnosti. Nad kancelářemi jsou dvě bytové 
jednotky luxusního charakteru dané hlavně polohou stavby s výhledem na náměstí. 
Byty mají v rámci ustupujícího podlaží terasy a horní prosvětlení. Jedná se o jednotky 
4+kk o ploše 170m2. Ve spodním parteru tohoto objektu jsou ze všech stran 
přístupné obchodní jednotky mající vlastní zázemí. Plocha každé ze sedmi jednotek 
činí 70m2. Jsou zachovány průchody stávajícího obchodního domu.  
 Objekt číslo dva má samostatný solitérní prosklený vstup točitým schodištěm. 
V patře výjdeme naproti recepce. Ta má vlastní zázemí s denní místností. Na levé 
straně je pak hygienické zázemí pro návštěvníky, na pravé straně pak samotná 
plochy s vystavenými knihami. Uprostřed knihovny je ztužující jádro s místem pro 
sklad knih a umístění vzduchotechnilky. Nad knihovnou jsou dvě bytové jednotky 
4+kk o ploše 150m2. Opět ustupující podlaží umožňují vznik teras a opět jsou byty 
prosvětleny i horním osvětlením. Pod knihovnou je malá kavárna spojena se 
vstupem do bytů nad knihovnou. Jedná se o malou kavárnu s vlastním zázemím. Její 
podoba a tvar plyne z lomené desky na sousedním objektu.  
 Pod celou plochou parcely je podzemní zakladač na dvě patra do země. 
Zvolená metoda „úklidu“ vozidel byla vybrána z důvodu potřebných 170 parkovacích 
stání, což by při použití normální podzemní garáže znamenalo čtyři patra pod zem. 
Zakladač je navíc bezpečný a šetří čas hledáním místa na zaparkování. Člověk 
parkující zde své vozidlo může výškový rozdíl překonat schodištěm nebo pohodlně 
výtahovými kabinami, ústících přímo do hlavního parteru. 
 

4. Konstrukční řešení 
 

Zakladač má samonosný ocelový skelet, tíhu roznášecí desky mu pomáhají 
vynášet ŽB pilíře se skrytými hlavicemi. Roznášecí deska zde byla zvolena 
z důvodu nestejnorodých podmínek pro vznik jednotného skeletu. Skelet objektu 
jedna je tvořen ŽB pilíří na venkovní straně opatřeny tepelnou izolací a vrstvou 
pohledového betonu. Jedná se zde o modul 8x8m. Stropní deska tvoří předpjaté 
ŽB desky, vynášené pilíři se skrytými hlavicemi. Bytové jednotky nad objektem 
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jsou z lehké dřevěné konstrukce z důvodu ustupujících podlaží. Ocelová deska je 
nesena Ocelovými „I“ profily, kotvenými do ŽB stropních desek. Její křivost je 
dána. Rozmístěním a polohou podpůrných profilů. Ve spodním parteru domu je 
konstrukce desky pohledová příhradová a opláštěna izolačním sklem. Od 
druhého patra je opláštěna černým lesklým plechem. Tento jev způsobí, že deska 
vnímaná z dálky působí celistvě. Účelem bylo dostat světlo a oživit partem 
obchodů z vnitřní strany „soutěsky“. 
 Konstrukce knihovny sestává z šikmých ŽB sloupů a roznášecí stropní desky. 
V druhém patře, tedy prostoru knihovny jsou ŽB sloupy sestaveny v modulu 
4,5x4,5m podpírající ŽB stropní desku skrytými hlavicemi. Byty nad knihovnou 
jsou opět tvořeny lehkou dřevěnou sendvičovou konstrukcí. 
 Materiálově se zde jedná pohledový beton, ocel, sklo a dřevěný obklad. 
 
5. Energeticky úsporné řešení návrhu. 

 
Objekt pracuje s uzavřeným oběhem vzduchu v letní měsících nasávaných 

z podzemních parkování, v zimních měsících pak probíhá jeho rekuperace 
s využitím odpadního tepla. Dům dále pracuje se solárními a voltaickými panely a 
články, pro částečnou soběstačnost. Dešťové vody a splašky jsou odváděny do 
místní čističky ČOV veřejnou kanalizací 
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