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ÚVODNÍ ÚDAJE 


a) identifikace stavby, název, lokalita: 


Polyfunkční dům s veřejnými službami v parteru ve formě kavárny a pronajímatelných 


komerčních ploch. V 2.NP pak pronajímatelné administrativní prostory. Ve zbylých 


podlažích pak byty o různém komfortu.  


 název:  Dům na hraně  


 lokalita: -  Valašské Meziříčí, ulice Sokolská  


   -  parcela mezi ulicemi Sokolská  a Poláškova 


   


 
b) údaje o zadavateli (potenciální investor) 


město Valašské Meziříčí 


c)  údaje o zpracovateli (autor studie) 


       studentka FA VUT BRNO  


d) stupeň zpracovávané dokumentace 


      Studie, bakalářská práce  


e)  datum zpracování 


04.05.2012 


 


I.) URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI 


ŠIRŠÍ VZTAHY   
 
Řešené území zahrnuje část městského bloku vymezeného ulicemi Poláškova a Sokolská, 
které dnes slouží jako záchytné parkoviště pro 81 aut. Na území se nachází vstup do 
podchodu spojující řešené území na ulici Poláškové a sídliště 1. Máje pod ulicí Sokolskou, 
který dnes není využíván.  


Území se nachází v blízkosti historického jádra a bezprostředně přiléhá k hranici ochranného 
pásma městské památkové zóny. Řešené území je od historického jádra odděleno ulicí 
Poláškovou. Řešené území se rozkládá na pozemcích (p.č. 135, 136, 137, 138, 139/12, 
139/15, 139/16, 139/20, 139/22, popř. p.č. 2897/1 – druhá část podchodu). 
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ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ 


 Navržený dům reaguje na urbánní souvislosti v území. Řešený objekt přímo navazuje 


na štít sousedního domu Cimala, přičemž respektuje jeho výšku jak z ulice Sokolská (výška 


římsy) tak na sever orientovanou část domu, kde navazuje na výškovou úroveň hřebene.  


Objekt polyfunkčního domu směrem do ulice Poláškova drží linii uliční čáry, čímž podporuje 


přirozenou městskou strukturu. V části mezi navrženým domem a stávající novostavbou 


vznikne pěší zóna, které kompozičně dominuje vzrostlý strom. Ten je městem považován za 


cennou hodnotu oblasti a je také plánované jeho zařazení mezi památkově chráněné stromy. 


Proto je také zohledněn v této části návrhu tím, že terasa patřící administrativě se k němu 


otevírá a stává se tak aktivním činitelem propojení soukromého vnitřku kanceláří 


s otevřeným vnějškem (pozitivně působící vzrostlou zelení). Z ulice Sokolská je zohledněn 


požadavek na zachování zásobování obchodnímu domu Cimala. Vjezd do podzemního 


parkování je orientován taktéž z ulice Sokolská.  


Hlavní myšlenky pro vznik konceptu: 


SLEDOVÁNÍ VÝŠKOVÝCH ÚROVNÍ OKOLNÍ ZÁSTAVBY 


VYTVOŘENÍ (ZACHOVÁNÍ) ATRIÍ VYSKYTUJÍCÍCH SE I JINDE V ZÁSTAVBĚ HISTORICKÉHO 


CENTRA 


ZOHLEDNĚNÍ SOUČASNÉ NEJFREKVENTOVANĚJŠÍ TRASY PĚŠÍCH 


PRO DŮM NA  „HRANĚ“  VYTVOŘIT POMYSLNOU BRÁNU DO HISTORICKÉ ČÁSTI MĚSTA 


  


Na počátku byla hmota. Pak začala respektovat výšku okolní zástavby i průběh terénu.  


Vychází přímo z urbanistické situace. Hmota dynamicky klesá a stoupá dle průběhu 


významných architektonických akcentů okolní zástavby (římsy, hřebeny střech, sklony 


střech, ..).  tím vznikla návaznost i na panelovou zástavbu v nejvyšším bodě pozemku. 


Vytvořila se tak nová dominanta „na hraně“ historického jádra města a sídlištní zástavby.   


Hmota se rozdělila na dvě. Prorazil ji tok pěších. Vznikla brána. Ve směru z města se 


trychtýřovitě zužuje k sídlišti  a zároveň tak v opačném směru ze sídliště do města. 


Podstatné rozevření na krajích této nové komunikace člověka opticky láká k jejímu průchodu.  


Výsledkem takového uspořádání hmot a jejich vzájemné návaznosti je vyvážený kompoziční 


celek. 
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DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ 


 Jednotlivé funkce jsou v domě děleny s důrazem na bezkolizní provoz. Parter funguje 


jako veřejná zóna, kde se nachází vstupy do bytů, kavárny, komerce i administrativy.  


Přízemí je rozděleno do několika úrovní, které sledují křivku řezu a nabízejí tak různě vysoké 


prostory rozdělené podle funkce,kterým slouží. Vyšší patra jsou věnována malým i 


komfortnějším bytům, z nichž některé jsou vhodně přizpůsobeny svým dispozičním řešením i 


pro invalidy.   


 


KONSTRUKČNÍ - MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ  


Konstrukční řešení vychází z dané funkce objektu, kde je požadována variabilita. Dalším 


výrazným faktorem je ekonomičnost stavby. Nosnou konstrukci proto tvoří skeletový systém 


o modulu 6 až 8,5 metrů. Ten je pak vyplněn nenosným zdivem. Vzhledem k úložným 


prostorám (náležícím majitelům bytů) v podzemním podlaží je třeba prostor odizolovat proti 


vlhkosti pomocí hydroizolační vany. Stropy tvoří železobetonové desky tloušťky 300 mm. 


Dům je zaizolován zateplovacím systémem z vnější strany, při čemž je dbáno na dobrý 


tepelný komfort uživatelů domu. Střecha je řešena jako plochá (s atikou), jednoplášťová. 


Jednotka vzduchotechniky pro provoz odbytového prostoru kavárny a přípravny jídel je 


umístěna v 1.pp. Jednotka vzduchotechniky pro komerční a administrativní prostory je 


umístěna taktéž v 1.pp. Strojovna vzduchotechniky pro odvod vzduchu z parkování je 


umístěna v 2. pp. Jednotlivé byty jsou teplovodně vytápěny pomocí konvektorů a přirozeně 


větrány. Velkoformátové zasklení je chráněno před účinky slunečního záření pomocí 


vnějších předokenních rolet. Vnější stěny jsou omítnutý světlou vápenocementovou omítkou. 


Okna jsou dřevěná s dvojitým zasklením. 


  


 


 


 





