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 URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI (širší vztahy, město, čtvrť, místo) 

Řešené území se nachází ve městě Valašské Meziříčí na pomezí historického centra 

a sídlištní zástavbou mezi ulicemi Sokolská a Poláškova (nynější parkoviště). Parcela 

je na přehledném místě, doplňuje chybějící zástavbu na místě původních hradeb 

města. Parcelou prochází hlavní pěší tah občanů Valašského Meziříčí z nádraží přes 

centrum směrem do sídliště. Parcela přímo navazuje na stávající historický objekt 

z 19. století (Mikyškův dům). 

 

  ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ (výtvarný záměr, filosofie návrhu) 

Parcela leží v místě dřívějších městských hradeb, proto bylo pro moje návrhové 

řešení důležité zachovat uzavření historického vnitrobloku (centra města) směrem od 

sídlištní zástavby nejen vizuálně, ale i v rámci motorové dopravy, kdy navržený 

objekt působí jako bariéra pro vjezd vozidel do centra a automobily nechává pouze 

ukryté na vlastní parcele pod povrchem země. Naproti tomu bylo cílem zachovat 

hlavní pěší tah z centra města přes zadanou parcelu. Nedaleko od hranice byla 

historicky umístěna městská brána v rámci hradeb, která se dnes již na původním 

místě nedochovala ani náznakem. Vzhledem k posunutí směru pěšího tahu od 

bývalé brány k našemu řešenému území jsem se snažila vytvořit novou pomyslnou 

bránu jako průchod z historického centra do sídliště. Parcelu jsem tedy rozdělila na 3 

provozní celky – 2 krajní objekty a průchozí uzavřenou část (bránu) mezi nimi.  

V návrhu využívám již postavený (ač nyní nefunkční) podchod pro pěší pod ulicí 

Sokolská jako přímou návaznost na pěší tah z města formou bezbariérového 

průchodu obchodní pasáží. Oba krajní objekty jsou řešené jako kompaktní zástavba 

s vlastními polosoukromými dvory, typickými pro většinu objektů zástavby 

historického centra. Hranice objektů kopírují rovnoběžně linie stávajících objektů 

nebo na ně volně navazují. Objekt zabírající téměř celou plochu pozemku, tak vytváří 

dojem menší zástavby rozdělením do 3 provozních celků. Krajní objekty jsou pojaty 

spíše nenápadně, aby dotvářely souvislost na historickou zástavbu centra (např. tvar 

a velikost oken) a dominantní část tvoří průchozí pasáž („brána“). Ta reaguje na 

historickou zástavbu 3 čelními štítovými stěnami do ulice, pojatými však novodobě – 

prosklením. 
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 DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ (princip funkčního řešení) 

Objekt je funkčně rozdělen do 3 různých nadzemních celků nad zemí + funkce 

podzemního parkování skryta pod terén téměř po celé ploše parcely. Podzemní 

parkování je přístupné pro motorová vozidla typu A z ulice Sokolská příjezdovou 

rampou a řešeno jako 2 a půl podlažní se stáním na šikmých rampách. 

S nadzemními objekty je propojeno 4 komunikačními jádry se schodišti a výtahy pro 

bezbariérové užívaní objektu. 

V nadzemní se v západní části odehrává funkce bydlení. Je rozdělena provozně  do 

dvou pětipodlažních bytových domů se 4 podlažími bytů (2 byty na jedno patro 

každého bytového domu = 16 bytových jednotek). Parter objektu využívá své 

umístění – v jižním bytovém domu je částečně pod úrovní terénu, tudíž je vhodný pro 

umístění zázemí bytových domů, zatímco parter severní části 2. bytového domu 

navazuje na pasáž a historické centrum a je tedy vhodný pro umístění komerce 

(malé obchody). 

Průchozí pasáž je taktéž využita pro komerční využití v podobě malých obchodních 

ploch. 2 podlaží vytváří zajímavé provozní schéma s hlavním vstupem z 1.NP z ulice 

Poláškova umožňující 2 varianty průchodu – do podchodu po šikmých rampách 

v 1.NP pasáže - nebo po eskalátorech do 2. NP, ze kterého je pak na jižní straně 

přímý východ do ulice Sokolská. Celá pasáž i s podchodem je na noc uzavíratelná, 

nehrozí tedy nynější problém nepříjemného prostředí podchodu. Podchod je 

vylepšen i na druhé straně ulice (u sídliště) rozšířením schodiště a přidáním výtahové 

šachty. Podchod může navíc sloužit jako podzemní galerie města. 

Třetí objekt je funkčně navržen jako volnočasové a výchovně vzdělávací centrum pro 

všechny věkové skupiny. V severní části se nachází pronajímatelné klubovny (pro 

různé spolky, organizace podporované městem), završené v nejvyšším podlaží 

menší přednáškovou místností se zázemím, určenou pro potřeby centra (setkávací 

místnost, školení, promítání). V jižní části je pak výchovně vzdělávací funkce typu 

ZUŠ (určena nejen pro děti a žáky). V jižní části je k dispozici taktéž několik pokojů 

se zázemím, určených pro ubytování hostů akcí centra. Celý provoz spojuje malá 

tělocvična (přes 2 podlaží), sloužící nejen jako sportoviště, ale i zkušebna nebo sál 

s možností konání vystoupení např. dramatického kroužku. 
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 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ (konstrukční systém, materiálové řešení) 

Podzemní parkování je navrženo jako kombinovaný systém – obousměrný 

monolitický žb skelet (sloupy 400 x 600) se stěnovým systémem (milánské stěny 

zároveň sloužící jako základové stěny a izolant proti podzemní vodě) a 4 ztužujícími 

jádry. Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými monolitickými 

stropními deskami. Do nadzemního objektu je skelet vytažen pouze ve střední části – 

obchodní pasáže. Ostatní objekty jsou navrženy jako zděné, ztížení ze stěn je do 

podzemního skeletu přeneseno pomocí subtilní roznášecí desky pod 1.NP. Jsou 

řešeny jako svislý stěnový podélný systém se ztužujícím jádrem. Střecha pasáže je 

navržena jako ocelové příhradové nosníky se zavětrováním v 2. polích od kraje. 

Strop tělocvičny je taktéž vynesen pomocí dvojité příhradové konstrukce. Návrh 

umožňuje užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Materiály jsou voleny jednoduše v návaznosti na historické centrum – bílá omítka na 

krajních objektech (bydlení a volnočasově vzdělávací centrum) doplněná o dřevěný 

obklad (barevně různorodé zbytkové dřevo místních stromů) v částech kde, jsou 

vertikální komunikace, jako návaznost na střední část objektu, kde je prosklená 

fasáda v ocelových rámech orámovaná dřevěným obkladem. Z jižní části pasáže je 

prosklená fasáda opatřena slunolamem v podobě vertikálních prken, zabraňující 

přehřívání objektu. Okna jsou navržena dřevěná, kopírující historický vývoj velikosti a 

proporce. 

 

 ENERGETICKY ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ NÁVRHU (aplikace principů trvalé udržitelnosti) 

Objekt je napojen na teplovod, který je do centra natažen z místní chemičky Deza, 

vytápění celého objektu je tedy ekologicky velmi šetrné. Ve 3. pp je navržen prostor 

pro retenční nádrž, do které je sváděna dešťová voda z celého objektu a ta je pak 

dále využívaná pro zavlažování zelených střech (atrium nad tělocvičnou a dvorek 

mezi obytnými domy nad podzemním parkováním). Vegetace zelených střech a 

stromová alej před objektem k ulici Sokolská ochlazuje prostředí a očisťuje ho.  

Jižní strana pasáže je opatřena dřevěnými slunolamy, které zabraňují přehřívání 

objektu v létě, ale propouští nízké sluneční paprsky v zimě. Všechny okna jsou 

opatřeny stínícími prvky. Byty jsou navrženy pro možnost příčného větrání, centrum a 

pasáž jsou větrány nuceně. 
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FAKULTA ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ, 2011/2012

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE - DŮM NA HRANĚ-VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, ULICE SOKOLSKÁ

TABULKA  BILANCÍ

BILANCE ZASTAVĚNÝCH PLOCH

ZASTAVĚNÁ PLOCHA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 1710,15

ZASTAVĚNÁ PLOCHA PODZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 2042,65

BILANCE HPP

HPP NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 5317,67

HPP PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 4734,59

HPP ZÁSTAVBY CELKEM 10052,26

BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU

OBESTAVĚNÝ PROSTOR NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 21344,028

OBESTAVĚNÝ PROSTOR PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 19724,522

OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM 41068,55

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY (5000,-kč/1m3)    205342750

BILANCE FUNKČNÍHO VYUŽITÍ 

HPP BYDLENÍ 1787,43

HPP FUNKCE (KOMERČNÍ PLOCHY - OBCHOD) 1232,27

HPP FUNKCE (VOLNOČASOVÉ A VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM) 2061,82

HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0

HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0

HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0

HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0

HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0

HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0

HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0

UŽITNÁ HPP CELKEM 5081,52

HPP GARÁŽÍ (PARK. PLOCHY VČ. KOMUNIKACÍ) 4734,59

KAPACITY

POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ CELKEM / Z TOHO PRO IMOBILNÍ 125/4

STUPEŇ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY(ENERGETICKÝ ŠTÍTEK) C -0,8


