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I.) ÚVODNÍ ÚDAJE  

 

Název stavby:    Dům na hraně – Valašské 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  

Kraj:     Zlínský kraj 

Účel stavby:    Polyfunkční dům 

Stupeň dokumentace: Studie  

Datum vypracování:   Květen 2012  

Zadavatel:     Soukromý investor 

Autor návrhu:    Student FA VUT  
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II.) SOUHRNNÁ PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA  

 

1. Charakteristika území a stavebního pozemku  

Objekt se nachází hranici historického centra a sídlištní zástavby ve městě Valašské 

Meziříčí. Řešené území zahrnuje část městského bloku vymezeného ulicemi 

Poláškova a Sokolská, které dnes slouží jako záchytné parkoviště pro 81 aut. 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. Jedná se o proluku vzniklou zbouráním nízkopodlažní 

historické zástavby v místě dřívějšího hradebního okruhu. Navazuje na sousední 

historický objekt štítovou stěnou, je nutné zachovat zásobování objektu ze západní 

strany. Nárožní novostavba na západní straně vylučuje přímé navázání navrhovaným 

objektem. Z jižní strany pozemku je hlavní komunikace vedoucí do centra města s 

dobrým dopravním napojením na řešené území. Čtyřproudová komunikace na jižní 

straně je dopravně složitě napojitelná při odbočování vlevo.  

Napojení na inženýrské sítě: 1. voda - navrhovaný dům bude napojen na vodovodní 

řád z ulice Poláškova,  2. kanalizace – objekt bude napojen na sběrač v ulici 

Poláškova, 3.plyn – není v objektu řešen, 3.vytápění - objekt bude napojen na 

horkovod, 4.elektřina – objekt bude napojen na vedení NN z ulice Poláškova. V 

podzemních podlažích objektu jsou zřízeny technické místnosti pro napojení 

inženýrských sítí, umístění hlavních uzávěrů a pro vzduchotechniku.  

 

2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání  

Zadáním byl specifikován úkol vytvořit životaschopnou městskou zástavbu a takové 

funkční využití, které zhodnotí a rozvine charakter zadaného místa. Projekt vychází z 

funkční analýzy území a potřeb dané lokality. Město nenabízí, kromě panelové a 

postupně stárnoucí bytové zástavby, kvalitní bydlení. Projevuje se tedy odliv obyvatel 

do nově vznikající zástavby za městem. Navrhovaný objekt nabízí kvalitní bydlení od 

garsoniér až po nadstandartní mezonetové byty. Parter objektu je řešen jako ryze 
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městský, nabízející pronajímatelné plochy různých velikostí. Tři podlaží podzemního 

parkování pokrývají svou kapacitou nejen potřeby domu, ale také nahrazují stávající 

záchytné parkoviště. 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. 

 

3. Orienta ční údaje stavby  

Počet bytových jednotek: 23 

Plocha komerce: 519 m2 

Počet parkovacích stání celkem / invalidé: 125/6 

IZP: 0,23 

IPP: 4,46 

Předpokládaná doba výstavby: 24 měsíců 

Předpokládané náklady: 200 000 000 Kč  

 

4. Popis stavby  

Navržený objekt vychází z původní historické zástavby a měřítka přilehlého 

historického centra. Parcela, na které původně stálo několik samostatných řadových 

domů, svou velikostí značně převyšuje měřítko okolní zástavby. Pozemek je tedy 

příčně rozdělen na sedm částí, které vycházejí z původní historické parcelace území. 

Hmota objektu tak vytváří ucelený městský dům, který svým měřítkem koresponduje 

s okolní zástavbou. Výškově je dům členěn na tři a čtyři podlaží. Jednotlivé části 

dávají svým dynamickým posouváním vzniknout velké ploše prosklených výkladů v 

parteru a zároveň dovolují prosvětlit objekt také ze západní a východní strany.  
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Stávající parkoviště umožňuje pěší průchod z centra do přilehlé obytné zástavby na 

jižní straně. Z toho důvodu jsou v místě nejfrekventovanějších pěších tras vytvořeny 

volné průchody parterem. Ty jsou využity také jako krytý vstup do jednotlivých částí 

bytového domu. Vjezd do podzemních garáží je z ulice Poláškova z důvodu dobrého 

dopravního napojení. Zásobování sousedního objektu je zachováno ve své stávající 

podobě, stejně jako výklady obchodů.  

Parter, díky celkovému prosklení, dům odlehčuje, vytváří jasný předěl mezi částí 

veřejnou a soukromou a stávají se součástí ulice. Plochy vzniklé členěním objektu 

rozšiřují ulici a vytváří pro kolemjdoucí různorodá zákoutí. Jednotlivé byty jsou 

definovány samotným tvarem hmoty. Liší se jak velikostí, tak tvarem a orientací. 

Nabízejí od nejmenších garsoniér až po mezonety s přístupem na pochozí střechu 

nižších hmot.  

Materiálově je dům řešen v obkladu z lícových cihel světlé barvy, které jsou tradičním 

materiálem a také jsou, jako bezúdržbová fasáda, vhodné do místních náročnějších 

klimatických podmínek. Prosklené plochy výkladů a oken jsou v hliníkových rámech.  

Objekt je situován na mírně svažitém pozemku s dobrými základovými poměry. 

Vzhledem k vysokým nárokům na počet parkovacích stání jsou navrženy tři patra 

podzemních garáží, konstrukčně řešených jako milánské stěny z vodostavebního 

betonu. Železobetonový skelet je v osových vzdálenostech 5,4 m v podélném směru 

a 8,1 m v příčném směru. Tři ztužující komunikační jádra jsou rovnoměrně 

rozmístěny a zpevňují stavbu v celé výšce. Dalším ztužujícím prvkem je betonová 

stěna místnosti vzduchotechniky, kde je rozpon sloupů větší z důvodu příjezdové 

rampy do garáží. Průvlaky jsou vedeny v příčném směru. Skelet se z důvodů velkých 

prosklených ploch propisuje také v parteru, kde je v úrovni věnce ztužen průvlaky 

podpírajícími zděný systém vyšších podlaží. Objekt je kromě komunikačních jader 

ztužen dvěma železobetonovými zdmi. V obytných patrech vyšších podlaží je použit 

zděný systém, ztužujícími prvky jsou opět komunikační jádra a železobetonové 

věnce v úrovni stropu. 

Obytné místnosti objektu jsou větrány přirozeně, sociální zařízení je větráno nuceně. 

Čerstvý vzduch je přiváděn do obytných místností, z rekuperační jednotky umístěné 

na střeše, hygienickým jádrem. Vyústek je umístěn u vstupu do místnosti. Vzduch, 
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jenž je přiváděn určitou rychlostí, proudí směrem k oknu, kde je v zimním období 

ohříván radiátorem a vrací se zpět ke dveřím, odkud je nasáván pod dveřmi bez 

prahu do hygienického jádra a do rekuperační jednotky. V letním období je proudění 

vzduchu obdobné, pouze není ohříván radiátorem, ale plochou oken. V letním období 

je uvažováno také vnitřní stínění oken.  

Vytápění budovy je zajištěno přilehlým horkovodem a je centrální pro celý objekt. 

Ohřev teplé vody je zajištěn pomocí solárních panelů umístěných na střeše. Voda je 

vedena jádrem do technické místnosti, pro každý úsek bytového domu samostatně. 

Zde je zásobník teplé vody, jež je případně dohříván horkovodem.  

Hospodaření s dešťovou vodou je v objektu řešeno betonovou retenční nádrží 

umístěnou v podzemí mimo objekt z důvodu bezpečnosti. Nádrž o objemu 252 m³ 

vody je přístupná z 1.PP. Zachycená voda je filtrována a používá se na zalévání 

zeleně, splachování WC, popřípadě praní nebo mytí. 

 

5. Stanovení podmínek pro p řípravu stavby  

Před výstavbou je nutné provést hydrogeologický 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 se třemi základními provozy – bydlení, obchody a 

parkování. Oddělení jednotlivých provozů bylo jedním ze základních předpokladů. 

Přístup do bytové části domu je zajištěn pomocí třech komunikačních jader, 

vedoucích z 3.PP do 3.NP. Úroveň 4.NP je přístupná z mezonetových bytů.  

Vzhledem k velké kapacitě podzemního parkování je pro výstup z garáží navrženo 

samostatné komunikační jádro do úrovně 1.NP. Počet parkovacích stání vychází z 
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počtu bytů, ploch komerce a nahrazuje také stávajících 81 parkovacích míst. Celkový 

počet parkovacích míst je 125. V návrhu je splněn požadavek 5% parkovacích míst z 

celkového počtu pro vozidla přepravující osoby těžce zdravotně a tělesně postižené. 

Vstupy do jednotlivých pronajímatelných ploch je přímo z ulice.  

 

7. Řešení stavby pro užívání osobami s omezenou schopno stí pohybu a  

orientace  

Návrh umožňuje užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace, vyjma mezonetových bytů horních podlaží.  

 

8. Popis vlivu stavby na životní prost ředí 

Stavba při své výstavbě a následném užívání nebude nadměrně zatěžovat životní 

prostředí. 
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Tabulka bilance 

 

 


