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Sprievodná  správa 

Z urbanistického hľadiska sa jedná o parcelu s veľmi výhodnou polohou v centre mesta 

Valašského Meziříčí.  Nachádza sa „ na hrane“ medzi dvoma rozdielnymi mestskými  časťami 

:historickým mestským  centrom  a panelovým sídliskom. Oddeľuje ho od centra mesta 

spolu so štvorprúdovou komunikáciou, ktorá sa nachádza na južnej strane našej riešenej 

parcely. Takto definovaný priestor  spolu s požiadavkou na dlhodobo udržateľný rozvoj 

mesta usmerňuje koncept návrhu. 

Môj koncept vychádza z prepojenia týchto dvoch mestských častí bezbarierovo podchodom, 

ktorý  sa plynule napája na sídlisko a začína v novo navrhovanej budove. Snažila som sa , aby 

viac cesta nebola bariérov a prekážkou  , prepojenie je hlavným konceptom. 

Objem komplexu sa oproti klasickému uzavretému bloku člení na 4 hmoty. Dve sú 

rovnobežné s Ulicou  Sokolskou a dve hmoty sú na ňu kolmé. Takto usporiadané hmoty  

umožňujú  otvorenie do vnútrobloku, kde vzniklo menšie veřejné priestranstvo , ktoré 

sprístupňuje vchod do podchodu smerom na sídlisko a privádza navštevníkov aj do 

komerčnej časti partera. 

Okrem urbanistikých súvislostí hmotové rozdelenie vychádza taktiež aj z typologického 

hľadiska. 

Dve obytné časti sú navrhnuté tak, aby mali vhodnú orientáciu na svetové strany, využívajú 

západné a východné svetlo. Ďalšia obytná hmota využíva južné svetlo a od hluku 

z komunikácie ju oddeľuje  bariérová budova navrhnutá pre administrativu a v partery pre 

kaviareň.  Verejné a poloverejné priestranstvá spolu s rozčlenenými budovami vytvárajú 

napojenie na drobnú zástavbu mesta Valašské meziříčí.  Byty sú navrhnuté ako mezonety 

s loggiami a terasami , čím spájajú výhody bývania v centre mesta s výhodami bývania 

v dome, ktoré predstavujú práve mezonety s rozlohami do 100m2. V parteri sa nachádzajú 

komerčné priestory a zázemie pre byty. 

Konštrukčné riešenie 

Nosná konštrukcia budov je tvorená kombináciou obvodových nosných stien ( vo vyšších 

podlažiach)z keramických tvaroviek spolupôsobiacou s betónovými jadrami a železobetónovými 

vencami a skeletovým nosným systémom, ktorý prechádza celou budovou. Stropy o rozpätiach 8m 

sú prekonané pruvlakmi s výškou 600 mm a stropnou doskou o hrúbke 250mm. Spodná stavba je 

prevedená z monolitického betónu. 



Energeticky úsporné riešenia 

Primárnym zdrojom tepla je lokálny teplovod zásobujúci hraničiace sídlisko. Doplnený je Solárnymi 

kolektormi na streche. Počas zimy je teplo z kolektorov využité na predhrev teplej vody aj na 

kúrenie. V letnom období je teplo odvádzané do jednotky absorpčnej klimatizácie, ktorá využíva 

rozvody kúrenia na chladenie miestností.  

 

 

 

 

 

 

 


	zuzin
	zadanie

