
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

Dům na hraně – Valašské Meziříčí 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Urbanistické souvislosti 

 

Parcela se v rámci města nachází na velmi významném místě, je součástí 

hradebního pásu a zároveň tvoří přechod mezi historickým jádrem města a 

novodobou obytnou zástavbou. Sousedí s nejvýznamnější stavbou ve Valašském 

Meziřičí – Mikyškovým domem. Je využívána jako průchod do města a z města, díky 

rozsáhlému parkovišti rovněž funguje také jako první kontaktní místo lidí přijíždějících 

do města. Tvoří tedy důležité místo setkání. 

Navržený objekt se snaží těchto vlastností parcely využít akumulací různých skupin 

lidí a funkcí přímo určených k setkávání lidí a zastavení se na parcele, rovněž 

ponechává místo průchozí a počet parkovacích míst znásobí. Nedovoluje už však 

příjezd aut do bezprostřední blízkosti náměstí, vjezd do podzemních garáží je 

navržen z ulice Sokolské. Zásobování je možné rovněž z této ulice, veškeré vstupy 

k jednotlivým funkcím se pak nacházejí od centra města.  Čtyřproudová silnice bude 

redukována na dva pruhy plus jeden odbočovací do podzemních garáží. 

 

2. Architektonický výraz 

 

Forma objektu vychází z původní parcelace valašských domů, zároveň však vytváří 

místu vlastní veřejný prostor. Sama důležitost parcely jako místo setkání zdejších 

obyvatel i těch, kteří do města přijíždějí poprvé a první kontakt s městem mají právě 

na tom to místě, generuje důležitost funkcí nového domu. Snaží se nově přijíždějícím 

do města ukázat jeho největší potenciál. Představit Valašské Meziříčí jako město 

vzdělání, řemesel, umění, především uměleckého zpracování skla s dlouhou tradicí 

na místní Sklářské škole. Reaguje na nevyhovující prostory galerie ve staré Sýpce a 

snaží se tuto důležitou parcelu učinit živou po celý den – proto se zde nachází 

bydlení, dílny a ateliery pro studenty Sklářské školy, její absolventy a učitele a další 

studenty jiných středních škol, zároveň umožňuje pronajmout si zde byt s atelierem. 

Této možnosti rádi využijí absolventi místní umělecké školy, kteří po studiu VŠ velmi 

často vracejí zpět do Valašského Meziříčí a hledají místa, kde tvořit, dále tyto byty 

může využít Sklářská škola pro své hosty a školitele. Ústředním objemem je tedy už 

zmíněná galerie, která nabízí současnému umění velkorysejší prostory než je tomu 

ve městě dosud. V parteru se zároveň nachází obchod s uměním a kavárna. 



 

 

Všechny tyto funkce tedy vzájemně spojuje vlákno skla lité do formy z původní příčné 

parcelace tvořící jak veřejný prostor, tak průchod skrz parcelu po jednom z vláken. 

Objemy nepůsobí nijak cize, z pohledu chodce i svými opačně orientovanými štíty, 

než bývá obvyklé, připomínají domy na náměstí. Vše podstatné se však odehrává 

mezi nimi, forma směrem dovnitř ustupuje, největší množství oken směřuje rovněž do 

veřejného prostoru a vytváří z něj tak bezpečné a živé místo.  

 

3. Dispoziční řešení 

 

Objekt je tvořen celkem 8 objemy, dva střední ustupující zabírá galerie, 3 objemy 

patří bydlení a další tři ateliérům, dílnám, kavárně, prodejně a bytům s ateliery. Nad 

zemí se nacházejí maximálně čtyři podlaží, pod zemí, kvůli nutnosti splnění 

požadavků na parkování 3 podzemní podlaží. Veškeré vstupy jsou orientovány 

směrem k náměstí, zásobování probíhá z druhé strany objektu. Krajní až 

čtyřpodlažní hmoty jsou přístupny schodišťovými jádry a výtahy, která vystupují 

z podzemních garáží. Pouze dvoupatrová galerie má vlastní schodiště a také výtah 

pro handicapované. Obytná část budovy nabízí byt 1+kk až 4+kk a také jeden 

mezonet 3+kk.  

 

4. Konstrukční řešení  

 

Jedná se železobetonový skelet s průvlaky v obou směrech na netěsněné betonové 

vaně založené na základové desce s pilotami. V 2.NP, kde se vlákno hmoty začíná 

ohýbat, navazuje na železobetonový skelet, skelet ocelový se zalomenými příčnými 

rámy a ocelovými sloupy tvaru I. Mezi těmito rámy se nacházejí nosníky vynášející 

střechu. Skelet je vyzdívaný z keramických tvárnic, příčky tvoří sádrokartonové 

systémy střecha z ocelových nosníků je už pouze zateplena. Stropy jsou 

železobetonové vynášené průvlaky. Fasádu tvoří směrem do veřejného prostoru 

nerezový plech jako pozůstatek formy po lití skla, střecha a fasáda v opačném směru 

jsou opláštěny samonosnou fasádou z tašek ve tvaru šupin z ručně litého skla, které 

vyrobí místní sklářská škola. Tyto šupiny jsou osazeny do ocelových rámů, které mají 

vlastní základ a jsou jen místně kotveny do zdiva. Sklo se v malé míře uplatní i při 

dláždění veřejného prostoru, v rámci zachování rastu se bude dláždit ze stejných 



 

 

šupin jako je střecha, budou ovšem kamenné s místně vloženou skleněnou dlaždicí, 

rovněž z ručně litého probarvovaného skla s protiskluzovou úpravou.  

 

5. Energeticky úsporné řešení návrhu 

 

V rámci objektu byla navržena retenční nádrž pro sběr dešťové vody. Střechy 

v poměrně velkou plochou a různými sklony umožňují sbírat větší množství vody než 

střechy klasické, tak je pak využívána jako voda užitková. 
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