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I.) ÚVODNÍ ÚDAJE 

 

Název stavby:             Dům na hraně – Vlašské meziříčí, ulice Sokolská 

Místo stavby:             Valašské Meziříčí 

Pozemek – číslo:         p.č. 135,136,137,138,139/12,139/15,139/16,139/20,139/22 

                                      p.č.2897/1není v projektu zahrnutý, z důvodu zrušení stávajícího podchodu 

Kraj:                          Zlínský kraj 

Účel stavby:             Polyfunkční dům 

Stupeň dokumentace: Studie  

Datum vypracování:    Květen 2012  

Zadavatel:               město Vlašské Meziříčí 

Autor návrhu:             Student  FA VUT Brno  

 

 

II.) SOUHRNNÁ PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

1. Charakteristika území a stavebního pozemku 

Objekt se nachází ve Valašském Meziříčí na parcele tvořící část městského bloku s příznivou 

návazností na hlavní tepny města. Řešené území se nachází v blízkosti historického jádra města a 

bezprostředně přiléhá k hranici ochranného pásma městské památkové zóny. Lokalita je vymezená ulicí 

Poláškova, vedoucí směrem na náměstí, a ulicí Sokolská, k níž z druhé strany přiléhá sídlištní panelová 

zástavba. Součástí novostavby jsou i podzemní garáže, kde jsou mimo jiné zřízeny technické místnosti 

pro napojení inženýrských sítí, umístění hlavních uzávěrů, technické místnosti a místnost pro 

vzduchotechniku garáží.  V parteru se potom nachází výměníková stanice a další technická místnost 

k části objektu B. Podchod, který se nacházel na místě původního pozemku byl zrušen. 
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2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

             Úkolem zadání je objemové a funkční řešení části městského bloku, vytvoření životaschopné 

městské zástavby s funkcí, která zhodnocuje a rozvíjí charakter daného místa. Pozemek se nachází 

v atraktivní lokalitě, blízko centra města, s ideálním dopravním napojením. V historickém centru jsou 

seskupeny budovy občanské vybavenosti, služeb a aktivit, jejichž nabídka je poměrně různorodá a 

početná. Naopak v centru došlo k odlivu obyvatel – na náměstí dnes bydlí pouze 5 rodin, a vlastní 

bydlení je pak soustředěno za městský okruh, kde bylo vybudováno množství panelových domů. Nově 

navržený objekt tak reaguje na stávající situaci a rozšiřuje především nabídku kvalitního bydlení 

v městském prostředí o 39 bytových jednotek velikosti 1+KK až 4+KK. Rovněž doplňuje občanskou 

vybavenost a nabídku služeb v podobě libovolně využitelných, variabilních komerčních ploch.  Objekt je 

navržen jako trvalá stavba dle zákona č. 183/2006 Sb. Stavba je navržena jako novostavba. Výstavba 

bude probíhat v jedné etapě, etapizace není možná. 

2. Orientační údaje stavby 

Počet bytových jednotek: 39, rozmístěných ve 3 hmotách novostavby 

Počet parkovacích stání celkem / invalidé: 131/8 

IZP: 0,46 

IPP: 4,83 

Předpokládaná doba výstavby: 24 měsíců 

Předpokládané náklady_(5000 Kč /1m3): 180 140 000 Kč  

 

3. Popis stavby 

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 

            Urbanistické řešení vycházelo ze základního kompozičního předpokladu, kterým bylo doplnění 

prostorové a funkční skladby části městského bloku.  Při hledání konceptu pro urbanistický návrh byl 

brán zřetel na měřítko města, historické centrum, okolní objekty a především na daný pozemek a jeho 

charakter. Základní faktory - jako tvar parcely, respektování výškových úrovní okolních domů, orientace 

ke světovým stranám, spojenými s požadavky na funkční využití území, vytvářelo základní kritéria, pro 

návrh objektu. Novostavba tak nevytváří dominantu, pouze doplňuje neucelené území.  Důležitým 

faktorem byla i požadovaná náhrada stávajícího parkoviště pro 81. automobilů, která značně rozšířila 

plošnou náročnost na podzemní parkování. Vzhledem ke snaze odklonit dopravu z centra města, je 

řešen vjezd do podzemních garáží i veškeré zásobování z ulice Sokolská. Z ulice Poláškova je naopak 

parter otevřen směrem do města a vzhledem k funkční náplni láká ke vstupu a oživuje městskou ulici.  
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HMOTOVÉ ŘEŠENÍ 

             Řešený objekt je členěn na horizontální hmotu jednopodlažního komerčního parteru, vloženou 

pod trojici dvou až čtyř podlažních bytových domů vynášených sloupy. Krajní hmoty mají zešikmená 

průčelí, která vychází z dané parcely a okolní zástavby. Výšková členitost a narůstání hmoty směrem 

k západu - od původního novorenesančního domu vychází rovněž z výšky okolních domů.  

Vzájemným posunutím horizontální hmoty parteru ve střední části vznikají dva dvory. Jeden orientovaný 

směrem k historickému centru - zde se nachází obchody, služby, kavárna a vstupy do bytových domů. 

Druhý dvůr je čistě provozní, technický – nachází se zde vjezd do podzemních garáží, zásobování, 

technické zázemí komerčních prostor a bytových domů. Je orientován k ulici Sokolská, směrem od 

města. Čtyřproudová cesta – ulice Sokolská se na první pohled zdá poměrně rušná. Pozdější analýzy 

dopravní vytíženosti ukázaly značné předimenzování velikosti vozovky. Podrobnější hlukové studie zde 

neproběhly. 

 

ARCHITEKTONICKÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 

             Snahou bylo vytvoření jednoduchého a funkčního řešení, jak po stránce provozní, tak i 

z hlediska estetického.  Jedním z hlavních cílů bylo řešení komfortních pokojů a pohodlného bydlení, 

s dostatkem denního světla. Orientace bytových domů je  S-J. Obytné místnosti jsou tak dostatečně 

osvětleny z východu, jihu, či západu. Horizontální hmota obchodního parteru je naopak orientována 

opačným směrem, jak bytové domy. Orientace i materiálové řešení vychází z polohy v rámci 

historického centra. Severní prosklená fasáda s komerčními prostory je orientována směrem do města. 

Jižní fasáda se vzhledem k poloze v rámci městského okruhu a technického zázemí novostavby  jeví 

jako pohledově i materiálově uzavřená. Pravidelný rastr fasády bytových domů, který je vertikálně 

členěn obkladem ze sklocementových desek, střídajícími se s francouzskými okny, přispívá 

k uspořádanějšímu urbanistickému vývoji města. Užití konvekčních pravoúhlých otvorů, které vertikálně 

člení fasádu dle daného pravidla je rovněž jednotícím prvkem množství staveb v centru města, které 

pochází z období funkcionalismu. Výrazným horizontálním prvkem novostavby jsou římsy, které 

probíhají po obvodu objektu s TiZn oplechováním. Okna jsou hliníková s hliníkovým kastlem pro 

venkovní žaluzie. Střechy jsou ploché, jednoplášťové, spádované do vnitřních svodů. Atika je ustupující. 

V interiéru jednotlivých bytů jsou navrženy vápenné štukové omítky a podlaha z dřevěných vlysů. 

 

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

            Nosnou konstrukci tvoří kombinovaný systém skeletu a zděné konstrukce. Celá stavba je 

založena na pilotách průměru 600 mm, na únosnou zeminu. Stavební jáma pro podzemní podlaží je 
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řešena jako těsněná a tvoří ji milánské stěny tloušťky 650 mm z vodostavebního betonu. Nosný systém 

podzemního podlaží tvoří skelet s příčnými průvlaky výšky 600 mm. Rozteč mezi sloupy je v rozmezí 

5400 – 8100 mm. Ztužení je zajištěno 3-mi komunikačními jádry a stropní konstrukci z železobetonové 

desky tloušťky 300 mm. V 1. nadzemním podlaží navazuje příčný nosný systém na skelet podzemních 

garáží. Ztužení je zajištěno opět komunikačními jádry, železobetonovými věnci a stropní konstrukcí. 

Železobetonová deska nad prvním nadzemním podlažím je tloušťky 250 mm a v místech, kde vytváří 

střechu je stropní deska snížená, křížem armovaná se skrytými průvlaky tloušťky 300mm. Hmoty 

bytových domů pak tvoří konstrukční systém zděný. Systém nosných stěn navazuje na skeletový příčný 

systém. Obvodové stěny jsou z pórobetonových dutinových tvárnic zateplené kontaktními fasádními 

deskami z minerální vlny. Ztužení je opět zajištěno komunikačními jádry, žb věnci po obvodu a 

stropními deskami.  U krajních domů jdou dvě mezibytové stěny vzhledem k poloze hlavních průvlaků 

posunuty. Z tohoto důvodu je stropní deska každého patra v celé tloušťce zesílena na 250 mm. Stavba 

dle návrhu vyhovuje ÚPD. Při výstavbě budou dodrženy odstupové vzdálenosti od veškerých 

inženýrských sítí. 

  

5. Stanovení podmínek pro přípravu stavby 

            Před výstavbou je nutné provést geologický průzkum, který stanoví mechanické vlastnosti 

zeminy, HPV atd. Dále je nutno provést radonový průzkum a statický průzkum okolních objektů včetně 

průzkumu přesného umístění inženýrských sítí v zájmovém území. Ochranné pásmo inženýrských sítí 

bude v souladu s platnými předpisy.  

 

6. Základní údaje o provozu 

             Objekt je řešen jako polyfunkční dům s převahou bydlení, doplněném o komerčním parter 

odpovídající měřítku celé stavby. Nezbytnou součástí je parkování, které je rozmístěno ve třech 

podzemních podlažích. Vjezd do garáží je orientován z ulice Sokolská při snaze odklonit automobilovou 

dopravu z historického centra. Celkový počet parkovacích míst je 139, z toho 8 stání pro osoby 

s omezenou možností pohybu. 77+4 míst je pro potřeby města a nahrazuje tak stávající parkoviště. 

Zbylých 54 + 4 vychází z funkční náplně novostavby. Pro bytové domy je určeno 39 parkovacích míst a 

pro komerční plochy udává koeficient 15 stání ( 30m2 odbytové komerční plochy/1stání).4 Odstavné 

stání jsou tedy na víc.  Prostor podzemních garáží je propojen s nadzemními podlažími trojicí 

schodišťových jader s výtahy. Přičemž krajní jádro (vedoucí do domu C) je vedeno jako centrální a 

veřejně přístupné. Ostatní dvě slouží pouze pro potřeby obyvatel bytových domů, popř. jako únikové. 

Zásobování novostavby i stávajícího obchodního domu Cimala je řešeno rovněž z ulice Sokolská.  
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8. Trvale udržitelný rozvoj 

              V novostavbě jsou uplatněny principy trvale udržitelného rozvoje. Zachycená dešťová voda je 

ze střech i venkovních ploch odváděna do retenční nádrže v podzemních garážích, kde je čištěna a 

opětovně používána ke splachování wc, praní a zalévání kontejnerové zeleně. Na střechách jsou 

nainstalované solární kolektory pro ohřev teplé vody. Vytápění je řešeno napojením na místní horkovod. 

Stejně tak je v případě nutnosti dohřívána voda ze solárních kolektorů. Na střechách jsou umístěny 

rekuperační jednotky, které přes hygienická jádra přivádí a odvádí vzduch do jednotlivých bytů.  Výústky 

přívodního vzduchu jsou v jednotlivých bytech instalované za dveřmi a přirozenou cestou cirkulace je 

pak vzduch rozváděn dále do bytu. Odpadní vzduch je pak odváděn z koupelen popřípadě přirozenou 

cestou. V parteru jsou rekuperační jednotky umístěny na střechách s respektováním minimální 

vzdálenosti 6 – 8 metrů od fasády bytových domů. Stínění je zajištěno pomocí venkovních žaluzií. 

Zasklení je řešeno izolačními trojsky, kde celkový součinitel prostupu tepla celého okna činí 0,85 W.m-

2.K-1. Při hodnocení energetické náročnosti obálky budovy spadá novostavba do klasifikace C. 

  

7. Řešení stavby pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace 

          Návrh umožňuje užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace. Vstupy, komunikace a výtahy jsou řešeny jako bezbarierové.  V objektu je navržen 

dostatečný počet bezbariérových wc pro využití provozu kavárny a komerčního parteru. V garážích je 

navrženo 8 stání pro TP a v 1. PP jsou  wc, které rovněž umožňují používání osobami s omezenou 

možností pohybu. 

 

8. Popis vlivu stavby na životní prostředí 

          Stavba při své výstavbě a následném užívání nebude nadměrně zatěžovat životní 

prostředí 
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