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Valašské Meziříčí
Přezdíváno „Valašské Atény”, s půvabným historickým jádrem, krásnou 
okolní krajinou, dobrou dopravní dostupností a vybaveností, je Valašské 
Meziříčí maloměstem v tom nejlepším smyslu slova. 

Město Valašské Meziříčí leží ve Zlínském kraji, na jihovýchodě České 
republiky. Dnes má okolo 22 tisíc obyvatel. Na západ od města se 
postupně zvedá hřeben Beskyd. Město má zachovalé historické jádro, 
jenž je dnes městskou památkovou zónou. 

Jak už název napovídá, město leží na soutoku dvou řek - Rožnovské 
a Vsetínské bečvy. Původně se jednalo o 2 samostatná města na 
opačném břehu Rožnovské bečvy - Krásnou a Valašské Meziříčí na 
ostrohu nad řekou. Město je specifické svou morfologií, rozkládá se 
ve dvou údolích vymletých řekami a kolem dokola je obklopeno kopci. 
S rozšiřováním města jsou postupně zastavovány i úbočí kopců. 
Z hlediska své dobré dostupnosti jej můžeme mluvit o  západní bráně do 
Beskyd. 

Město leží na železniční trase Hranice na Moravě - Púchov a vzhledem 
k tomu, že z města vede železnice do pěti různých směrů, můžeme jej 
nazvat opravdovým železničním uzlem. To, co vzhledem k železnici je pro 
město požehnáním, je vzhledem k automobilové dopravě zároveň jeho 
prokletím. Severojižní průjezd skrz město spojující Hranice na Moravě se 
Vsetínem je dnes palčivým problémem města při kapacitě okolo 18 000 
aut denně. I proto se dlouhodobě mluví o potřebě obchvatu města, jenž 
by ovšem dle současných plánů město odřízl od soutoku. Dnes je obrátka 
na železniční stanici okolo 2000 lidí denně, po plánovaných zkvalitněních 
a zrychleních tras Valašské Meziříčí - Hranice na Moravě a Valašské 
Meziříčí - Ostrava se předpokládá nárůst na 4000 lidí denně. 

Dopravní uzel – městské subcentrum
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Olomouc

Zlín

Valašské Meziříčí

Hranice na Moravě

Ostrava

Bystřice pod Hostýnem

Přerov

Kroměříž
Vsetín

Rožnov pod Radhoštěm

Nový Jičín

Širší vztahy
Město se nachází mezi třemi většími městy - Zlínem, Ostravou 
a Olomoucí a byť správně spadá pod Zlín, mnohem příznivější 
dopravní dostupnost má na Ostravu a hlavně Olomouc. 
V mikroregionu se dělí o vůdčí úlohu se Vsetínem, na západ 
dosahuje spádová oblast až k Bystřici pod Hostýnem, na východ se 
pak táhne údolím Rožnovské Bečvy.

O území
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Historie 
města
Poprvé se Meziříčí 
připomíná v roce 1297, 
městem je nazýváno od 
roku 1377. Původně se 
nazývalo jen Meziříčí, 
přívlastek Valašské dostalo 
teprve v 18. století. Vzniklo 
na levém břehu Rožnovské 
Bečvy. Na pravém břehu 
byla založena obec Krásno, 
roku 1491 povýšená na 
městečko. Přestože Meziříčí 
a Krásno měly po několik 
staletí společnou vrchnost, 
k jejich spojení v nynější 
Valašské Meziříčí došlo 
až v roce 1924. V druhé 
polovině 16. století bylo 
obehnáno kamennými 
hradbami. Hradby byly 
rozbořeny v polovině 
19. století. V 19. století 
byla do města zavedena 
železnice. Zatímco ve 2. 
polovině 19. století však 
vznikaly v Krásně n. B. 
průmyslové podniky, sklárny, 
továrny na hospodářské 
stroje, výrobu kůží, textilu, 
keramiky, klobouků atd., byly 
v Meziříčí zřizovány střední 
a průmyslové školy. Největší 
rozkvět města a stavebního 
ruchu přišel v období první 
republiky pod vlivem zdejší 
Státní odborné školy pro 
zpracování dřeva, jejíž 
profesoři-architekti a také 
absolventi ovlivňovali místní 
architektonickou produkci 
celou první polovinu století. 
Druhá světová válka 
bohužel tento vývoj násilně 
přerušila. V roce 1937 - 
39 bylo postaveno nové 
nádraží, jenž symbolicky 
potvrdilo spojení obou 
měst. V roce 1938 pak ještě 
vznikla ideová soutěž na 
regulační a zastavovací 
plán, které se účastnili 
architekti Místecký - Kupka, 
Hilský - Podzemný, Tenzer - 
Balán.  Architekti Podzemný 
a Tenzer v roce 1945 
vytvořili hlavní koncepci 
regulace, a přestože ji 
pravděpodobně město

Císařský otisk stabilního katastru (1837)1

Archivní ortofotmapa (1956)3

O území
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definitivně neschválilo, byla 
při stavbách respektována. 
Po roce 1945 se město 
stalo jedním z center 
chemického a sklářského 
průmyslu umístěného na 
severu města. Následně 
bylo přistoupeno z důvodu 
bytové výstavby k asanaci 
velké části Krásna, když 
vznikaly nejprve sídliště 
Křižná a následně bytové 
domy okolo ulice Zašovská. 
Osmedsátá léta pak  
zanechala hlubokou jizvu 
na obrazu města,kterou  lze 
vidět již na územním plánu 
z roku 1980. Severojižnímu 
průtahu muselo ustoupit 
celé Krásenské náměstí 
a Ščudlov. Z krásenského 
náměstí tak zůstala pouze 
radnice.

Územní plán města Valašské Meziříčí (1980)2

Ortofotomapa (2016)4
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Historie 
místa
Původně mělo každé 
z měst své nádraží, 
krásenské uzavíralo 
dnešní Svěrákovu ulici, 
k valašskomeziříčskému 
se pak chodilo Botanikou 
v dnešní Husově ulici. 
Definitivním symbolem 
spojením měst se stala 
novostavba společného 
nádraží (Nádražní čp. 
545). Plány v říjnu 1937 
vyhotovil poměrně neznámý 
architekt Hilar Pacanovský 
z Prahy. Podlouhlá budova 
„výpravny“ kaskádovitě 
klesá zleva doprava,
od bytů pro zaměstnance 
přes kanceláře k samotné 
odbavovací hale s kasami 
a čekárnami. Nepravidelná 
fasáda nese různé typy
oken od malých v hlubokých 
loggiích bytů po výrazné 
vertikály v čekárnách. 
Funkcionalistickou stavbu  
 realizoval od 
června 1937 do listopadu 
1939 Alois Sedlář. Zvenku 
zůstává budova kromě 
oken poměrně zachovalá, 
pokladny prošly přestavbou. 
Vzhledem
k tomu, že už za první 
republiky bylo město 
železničním uzlem, plány 
kolejiště asi vypracoval 
někdo přímo z ředitelství 
státních drah v Olomouci. 
Nový železniční most přes 
rožnovskou Bečvu, na trati 
do Vsetína, byl zprovozněn 
v roce 1936 a o dva roky
později rovnoběžně s ním 
most silniční. Z revize 
směrného územního 
plánu z roku 1966 
vyplývá dosavadní vývoj 
urbanistického plánování 
města, který mj. umisťuje 
autobusové nádraží daleko 
od železničního odpovídající 
současnému stavu. 

Valašskomeziříčské 
nádraží

Krásenské nádraží

Mapa 3. vojenského mapování (1876-1878)5

Topografické mapování (1952)6
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Autobusové nádraží

Územní plán Valašského Meziříčí (1957)2

Ortofotomapa (2016)4
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Historie 
místa
Václav Hilský – Richard F. 
Podzemný – Antonín Tenzer 
Všechny tři soutěžní 
plány výrazně upravují 
severozápadní sektor 
města mezi novým 
nádražím a Bečvou, kde 
se doposud nacházela 
pole a průmyslové podniky. 
Ty získaly ve všech 
návrzích náhradní území 
až za starým krásenským 
nádražím kolem cesty do 
Hranic, kde vanul vítr pryč 
od města. Od náměstí 
před nádražím měla 
vést široká třída směrem 
k plánovanému mostu, 
v jehož předpolí autoři 
umístili úřední a školní 
budovy. „Boulevard“ 
lemovala činžovní zástavba. 
Nábřeží získalo zelený pás. 

Alois Balán 
Velmi podobně pojal Balán 
severozápadní sektor.
Od nádraží vede parkově 
upravená třída obklopená 
činžovními domy a ústí 
skrze čtvercové náměstí 
v předpolí nového mostu. 
Na nábřeží má vzniknout 
reprezentativní úřednická 
čtvrť. I v tomto projektu se 
od nádraží skrze novou 
tepnu nabízí point de vue 
k farnímu kostelu. V centru 
města dovoluje architekt 
čtyřpatrové domy, stejně 
jako v jeho nejbližším 
okolí, kde vytváří až  
velkoměstskou blokovou 
zástavbu. 

Josef Místecký – Bohumír 
Kupka
I v tomto návrhu vzniká před 
nádražím nové městské
centrum s náměstím 
a poštovní budovou. Prostor
severozápadního 
sektoru je rozdělen na 
blokové ulice s činžovní 
zástavbou a přímá spojnice 
s historickým jádrem zde 
není.

bhvidsovn

Alois Balán - soutěžní návrh na regulační plán města (1939)2

Místecký, Kupka - soutěžní návrh na regulační plán města (1939)2
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Hilský, Podzemný, Tenzer - vítězný návrh na regulační plán města (1939)2

Dopravní uzel – městské subcentrum
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1. Budova nádraží 
a zchátralé budovy 
Křižanovy pily. Autorem 
návrhu z roku 1937 
je architekt Hilar 
Pacanovský z Prahy. 
Výstavba skončila roku 
1939.

5. Budova nádraží 
graduje až k náraží, 
nicméně neukazuje 
směrem k městu, nýbž 
rovnoběžně s tratí. 
Podlouhlá budova 
„výpravny“ kaskádovitě 
klesá zleva doprava.

2. Bytová výstavba 
otevřených bloků 
z padesátých let - Sorela. 
Domy ještě tvoří ulici, 
vnitrobloky jsou volně 
přístupné a slouží 
převážne k parkování.

6. Zchátralé výrobní haly, 
vzadu osmipodlažní 
panelový dům 
přezdívaný „hokejka”. 
Budovy mají v současné 
době povolení k demolici 
a jsou ve velmi 
špatném technickém 
stavu způsobeném mj 
nedávným požárem.

2. Příjezd k budově 
nádraží směrem od řeky. 
Silnice nejprve vede 
směrem na zvýšené 
nároží, aby se mu poté 
v posledním okamžiku 
obloukem vyhnula.

7. Výraznou výškovou 
dominantou v okolí je 
devítipodlažní hotel 
Apollo. V jeho okolí 
funguje obchodní  
vybavenost a snad by 
se dal nazvat malým 
lokáním centrem.

4. Vstup do nádraží - 
původně vstupy dva 
- jeden jako vstup, 
druhý jako výstup. Dnes 
převážně využíváný 
vstup zastrčený v rohu, 
na který pak navazuje 
podchod vedoucí 
k nástupištím.

8. Osmipodlažní 
panelový dům „hokejka” 
je součástí panelového 
sídliště Křižná, jenž 
chrání od frekventované 
ulice. Veřejná 
prostranství sídliště jsou 
špatně udržovaná a málo 
využívaná. 

1

3

4

5

6

8

7
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Analytická část
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Doprava
Veřejné - neveřejné, zpevněné - nezpevněné



Analytická část 22

Vývoj města

Původně dvě města 
s vlastním veřejným 
prostranstvím - nad 
řekou za hradbami 
Valašské Meziříčí, na 
břehu řeky pak Krásná.

19. století 20. století dnes

V první polovině 19. 
století postupně byly 
hradby strženy a město 
se postupně rozšiřuje.

Po roce 1945 vzniká na 
severu města průmysl, 
sídlištní výstavba 
nejprve ničí staré Krásno 
a vznikají nová sídliště 
na jihu města, v 80. 
letech pak severojižní 
průtah městem 
kompletně likviduje 
krásenské náměstí.

Od devadesátých let se 
město rozrůstá dále do 
krajiny, narůstá individuální 
automobilová doprava, 
u hlavních tahů vznikají 
obchodní centra.
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Mapa zástavby, vodních toků a směrů hlavních komunikací z roku 1837
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Mapa zástavby, vodních toků a směrů hlavních komunikací z roku 1952
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Mapa zástavby, vodních toků a směrů hlavních komunikací z roku 2018

Dopravní uzel – městské subcentrum
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Městské lokality a občanská vybavenost

Analytická část
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Schematický výkres funkčních lokalit
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Výkres funkčního členění

LEGENDA
výroba

sport

kultura

zdraví
městské centrum
úřadybydlení

školství
obchod garáže
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Výkres komerčního parteru

LEGENDA

sport

kultura obchody
kavárny, restaurace, bary
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Doprava

Schéma cyklodopravy Schéma linek MHD
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Schéma kapacit automobilové dopravy
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Analytická část 32

Doprava

Schéma železniční dopravy

Valašské Meziříčí - Olomouc: 1 hod
Valašské Meziříčí - Ostrava: 1 hod 14 min 
Valašské Meziříčí - Kroměříž: 1 hod 6 min
Valašské Meziříčí - Praha: 3 hod 30 min
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Valašské Meziříčí - Olomouc: 1 hod
Valašské Meziříčí - Ostrava: 56 min
Valašské Meziříčí - Kroměříž: 1 hod 5 min
Valašské Meziříčí - Praha: 3 hod 30 min

Schéma základní cestní sítě
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Výkres zpevněných a nezpevněných ploch

LEGENDA
cesty
chodníky
domy
nezpevněné plochy
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Výkres soukromých a veřejných ploch

LEGENDA
veřejné
domy
soukromé
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Původně dvě samostatná 
města v průběhu historie 
srostla do jednoho. V 80. 
letech navíc kvůli průtahu 
městem zaniklo historické 
centrum Krásna,  jednolité 
plochy sídlišť postrádají 
hierarchii veřejných 
prostranství a této části 
města chybí jakkáli 
identifikace či vztažnost 
k místu. 

V současné době využívá 
železniční nádraží zhruba 
2500 lidí denně. Po přesunu 
autobusového nádraží 
do prostoru přednádraží 
železniční stanice dojde 
k nárůstu obratu cestujících 
využívajících regionálních 
autobusů a MHD přibližně 
na 2,5 násobek dnešního 
počtu. Centralizací funkcí - 
transfer, obchod a městský 
úřad vzniká plnohodnotné 
subcentrum v docházkové 
vzdálenosti 15 minut od 
hlavního náměstí.
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Centrum, subcentrum a město polycentrické 
 
Pro vývoj Valašského Meziříčí bylo důležitých několik fenoménů, z nichž 
jmenujme alespoň řeku a morfologii jak v užším (lokálním) slova smyslu, tak 
i v širším (cestní síť kolem koryt řek). Při brodu a posléze mostu vzniká osídlení 
na obou březích, nejprve na opevněném ostrohu, posléze okolo cesty na 
druhém břehu. Tato dualita trvá více méně až do dvacátého století, byť města 
samozřejmě úzce spolupracovala. Po prudkém rozvoji města v druhé polovině 
20. století tato růzorodost zmizela. Dnes již je město jasně koncentircké s jedním 
jádrem avšak obchodní zóny na okraji města toto centrum oslabují. 
Na socialistické plánování doplatilo především Krásno, jenž sice získalo množství 
veřejných prostranství co do kvantity, nikoliv však kvality.

Dopravní uzel 
Po optimalizaci podmínek (přesun autobusového nádraží k vlakovému
a optimalizace klíčových tratí) se předpokládá denní obrátka na hlavním nádraží 
až okolo 6000 lidí denně. Toto číslo snad potom působí ještě větší, když si 
uvědomíme, že mluvíme o městě čítajícím okolo 22 000 obyvatel. Návrh pracuje 
s co možná nejjednodušším a nejefektivnějším transferem mezi jednotlivými typy 
dopravních prostředků. 

Bydlení
Obytný soubor bychom mohli charakterizovat jako tři nezávislá hnízda seskupená 
okolo centrálního plácku. Celkem je navrženo asi 500 bytových jednotek.  
Zvláštností lokality je typologie a její vývoj v čase. Jižně od parcely jsou domy 
z padesátých let tzv. Sorely, tvořící otevřené a veřejné bloky. Východně pak jsou 
již pozdější panelové domy jaksi volně „plující” v zeleni - veřejném prostranství. 
Celému souboru nelze ovšem upřít např. velmi dobrou pěší prostupnost. 
V návrhu jsou vnitrobloky průchozí - veřejně přístupné. Obytné místnosti 
orientovány do vnitrobloku jsou schovány za živým plotem, vstup do vnitrobloku 
je „branou” pod sníženou korunou stromů mezi vysokými živými ploty. 

Koncept
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DNEŠNÍ STAV

Dnes brownfield Křižanovy 
pily tvoří neprostupné 
území přímo v předprostoru 
nádraží. V severní 
části pozemku vznikají 
neměstotvorné prodejny, 
v jižní části je uvažováno 
přesunutí autobusového 
nádraží. Ulice Nádražní, 
která vede okolo budovy 
nádraží, vytváří zvláštní 
„esíčko”. 

NAROVNÁNÍ ULICE

Klíčovým principem návrhu 
je narovnání stavájící 
ulice Nádražní a umístění 
dopravního terminálu do 
vzniklého prostoru mezi trať 
a ulici v linii s již stávajícími 
stavbami pro dopravu. Toto 
řešení má mj dvě hlavní 
výhody: 
1) nejkratší možná 
vzdálenost při transferu bus 
- vlak; 
2) odpadá potřeba 
překonání rušné ulice 
při transferu. Zastávky 
MHD, stanoviště taxi 
a K+R parkování stejně 
jako parkování pro kola 
je umístěno před staniční 
budovou.
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PĚŠÍ DOSTUPNOST DO 
CENTRA

Pro co nejsrozumitelnější 
a nejpřehlednější možnost 
pěšího pohybu návštěvníka 
ve městě byla vybrána trasa 
vedoucí od nádraží skrz ulici 
Janáčkovu až na nábře-
ží, odkud již člověk spatří 
město tyčící se na ostrohu 
nad řekou. Osa pokračující 
diagonálně od nádraží byla 
zavrhnuta z důvodu stávající 
budovy hotelu Apolla, jenž 
se k možné ose staví „zády”, 
navíc areál školy Křižná  
znemožňujě v tomto místě 
přístup na nábřeží. 

NAVÁZÁNÍ NA  STÁVAJÍCÍ 
ULIČNÍ SÍŤ

Areál byl následně 
rozdělen do urbáních bloků 
navázáním na stávající 
uliční síť. V rámci hierarchie 
veřejných prostranství ulici 
vedoucí západovýchodně 
směrem do panelového 
sídliště záměrně na sebe 
nenavazují.  



Koncept 42

SYSTÉM VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ

Systém veřejných 
prostranství navazující 
na stávající systém, 
diferenciace a hierarchizace 
jednotlivých typů 
prostranství je důležitou 
součástí návrhu. Přímo před 
nádražím vzniká velkorysý 
veřejný prostor - náměstí. 
V bytové zástavbě pak 
vznikají dva intimnější 
plácky, jeden větší a jeden 
menší. 

KONCENTRACE 
DŮLEŽITÝCH MĚSTSKÝCH 
FUNKCÍ

Do prostoru náměstí jsou 
orientovány významné 
městské funkce. V rámci 
hesla PŘESTUP - NAKUP 
- VYŘIĎ je okolo náměstí 
umístěn dopravní terminál, 
městský úřad a obchodní 
dům.
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PĚŠÍ PROSTUPNOST

Urbánní bloky jsou následně 
členěny liniemi pěší 
prostupnosti. 

BYDLENÍ

Navrhuji čtyř až pětipodlažní 
bytovou výstavbu 
o souhrnné městotvorné 
hustotě okolo 150 lidí na 
hektar.Všechny domy jsou 
v prvním podlaží usazeny na 
terén, vzhledem k hierarchii 
veřejných prostranství 
některé z nich mají komerční 
parter, některé bydlení 
přímo v první podlaží za 
předzahrádkami. Domy 
jsou nepodsklepené, celý 
komplex je obsluhován 
z centrálně umístěného 
parkovacího domu.





Návrh
Axonometrie
Situace
Náměstí
Dopravní terminál
Obytný soubor



analytická část 8



9 analytická část



Návrh 48

Klíčovým prvkem proměny lokality a zároveň zvýšení kvality užívání veřejné dopravy 
je přesun autobusového nádraží ze současné vzdálené polohy k vlakovému nádraží 
tak, aby přestup mezi jednotlivými typy dopravy byl co možno nejjednodušší. Jako 
nejvhodnější místo byl vybrán pozemek, jenž vznikne po napřímení ulice Nádražní 
v jakési kapse mezi tratí a samotnou ulicí. Důraz byl kladen jak na veřejnou dopravu, tak 
na dopravu pěší a hlavně cyklistickou. V rámci profilu ulice Nádražní vznikly cyklopruhy 
v obou směrech propojující stávající cyklostezku kolem vody s nádražím a cyklostezkou 
vedoucí kolem parku Kinských. Neméně důležité bylo co nejkratší a nejsrozumitelnější 
pěší propojení z nádraží do centra vedoucí stávající ulicí Janáčkovou na nábřeží, odkud 
je již centrum města tyčící se nad řekou viditelné. 

Situace, m 1:2000
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Situace, m 1:2000



Návrh 50

Náměstí
Jeden ze zásadních problémů veřejných prostranství v této oblasti města, potažmo celého Krásna, je jejich monotónost 
a absence hierarchie. Způsob jejich vlastnictví je navíc omezen pouze na plochy veřejné a soukromé. Formální dlážděná 
plocha náměstí jakožto předprostoru dvou významných městských institucí pak kontrastuje s měkkostí ploch plácků 
a vnitrobloků. Samotné náměstí je pak rozčleněno na předprostor nádraží - do něhož ústí převážně funkce týkající 
se dopravy - přestupní terminál, samostatné zastávky MHD, parkoviště pro kola, stanoviště taxíků a K+R parkoviště - 
a náměstí s trojřadým stromořadím, fontánou „vodní mlhy”, úřadem a parterem obchodního domu.

Pohled A-A´, m 1:250
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Situace, m 1:1000

A

A´



Návrh 52

Terminál
Přestupní terminál v sobě kumuluje funkce autobusového nádraží, parkoviště P+R a automatického zakladače pro kola. 
Vysoká konstrukční výška, otevřenost fasád a vnitřní atrium odvozené z tvaru parcely dodávají dostatek přirozeného 
světla do prostoru nástupiště. Rytmus a vertikalita sloupů je pak v konsonanci se stromořadím na druhé straně ulice. Dle 
studie taktování autobusů je navrženo 12 stanovišť pro autobusy a 5 odstavných stání.

Pohled B-B´, m 1:250
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B
B´

Situace, m 1:1000



Návrh 54

Půdorys, m 1:250
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Podélný řez, m 1:250



Návrh 56

Obytný souborObytný soubor

C

D

D´
Situace, m 1:1000
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C´

E´

E

F

F´



Návrh 58

Pohled D-D´, m 1:250

Pohled C-C´, m 1:250
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Návrh 60

Pohled F-F´, m 1:250

Pohled E-E´, m 1:250
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