
Vysoké učení technické v Brně

Fakulta architektury

Poříčí 273/5, 63900 Brno 39

Zadání bakalářské práce

Číslo bakalářské práce: FA-BAK0098/2011 Akademický rok: 2011/2012
Ústav: Ústav navrhování VI.
Student(ka): Provazníková Lucie
Studijní program: Architektura a urbanismus (B3501) 
Studijní obor: Architektura (3501R002) 
Vedoucí bakalářské práce: Ing. arch. Ivo Boháč
Konzultanti bakalářské práce:

Název bakalářské práce:

DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská

Zadání bakalářské práce:

Práce je zpracovávána dle jednotného oficiálního zadání fakulty pro ak. rok 2011/2012.
Předmětem bakalářské práce je urbanistický a architektonický návrh zastavění parcely na hranici
historického centra a sídlištní zástavby ve městě Valašské Meziříčí novým objektem (objekty). 



Rozsah grafických prací:

Situace 		1:1 000
Půdorysy, řezy, pohledy 1:200
Konstrukční řešení a schéma nosné konstrukce 
Schéma uplatnění principů TUR
Perspektivy – jeden předepsaný zákres, min.jedna další exteriérová dle volby autora
Model 		1:200 
Textová část: průvodní zpráva

Seznam odborné literatury:

Ernst Neufert : Navrhování staveb
Reinberg, G.W.: Okologische Architektur: Entwurf - Planung - Ausfuhrung/Ecologicla
Architeture: Design - Planning - Realization , Springer Wien New York , 2008, ISBN:
978-3-211-32770-8 

Související normy a předpisy

Termín zadání bakalářské práce: 13.2.2012

Termín odevzdání bakalářské práce: 4.5.2012

Bakalářská práce se odevzdává v rozsahu stanoveném vedoucím práce; současně se odevzdává 1 výstavní panel
formátu B1 a bakalářská práce v elektronické podobě.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Provazníková Lucie Ing. arch. Ivo Boháč prof. Ing. arch. Helena Zemánková, CSc.

Student(ka) Vedoucí práce Vedoucí ústavu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V Brně, dne 13.2.2012 doc. Ing. Josef Chybík, CSc.

Děkan fakulty



DŮM NA HRANĚ – VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, ULICE SOKOLSKÁ                                                                           BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 / 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bakalářská práce DŮM NA HRANĚ 
Průvodní zpráva 



DŮM NA HRANĚ – VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, ULICE SOKOLSKÁ                                                                           BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 / 2012 

 
1. Urbanistické souvislosti  

Valašské Meziříčí je město v okrese Vsetín ve Zlínském kraji, 15 km severně od Vsetína na soutoku 
Rožnovské a Vsetínské Bečvy. V roce 2011 zde žilo téměř 27 tisíc obyvatel. Svou polohou představuje vstupní 
bránu Moravskoslezských Beskyd a významný dopravní uzel.  

Pozemek se nachází přímo v centru města, kousek od hlavního náměstí. Existuje zde tedy dobrá vazba na 
veškerou občanskou vybavenost. Zároveň se pozemek nachází přes silnici od velkého panelového domu, tudíž 
projekt počítá s možností využití pro další obchody sloužící i pro obyvatele panelového domu. Projekt tedy počítá 
s využitím pozemku pro funkce typické pro centrum města i pro obytnou zástavbu. 

2. Architektonický výraz 
Výtvarným záměrem celého projektu je vnesení přírody do města a vychází z vlivu vizuálních vjemů 

z okolního prostředí na lidskou psychiku. Cílem projektu je přiblížit obyvatelům města prostředí, z něhož pochází 
- přírodu. Ačkoli počet obyvatel žijících ve městech se na celé planetě stále zvyšuje, je prokazatelný negativní vliv 
městského prostředí na lidské zdraví i psychiku (znečištěné ovzduší, hluk, světelný smog aj.). Jednou 
z možností, jak tyto negativní vlivy eliminovat, je zvětšení travnatých ploch a ploch vzrostlé zeleně, čehož využívá 
i tento projekt. 

Protože vymezená parcela se nachází v centru města a podléhá moderním požadavkům městského 
obyvatelstva, bylo zapotřebí sjednotit urbanistický záměr zazelenění plochy s nároky na parkování, bydlení a 
společenskou vybavenost dle požadavků. Vegetace je tudíž umístěna na nepochůzných zelených střechách, 
které se terasovitě svažují k jihu.  

Zazeleněním plochých střech této stavby je především dosaženo záměru vnesení přírody do města – nejen 
pro samotné obyvatele či návštěvníky stavby, ale také pro obyvatele blízkého panelového domu. Celý koncept 
vnesení přírody do města je doplněn fasádami obloženými přírodním kamenem, z něhož na jižní straně 
v administrativní části budovy vyrůstá celoprosklená stěna symbolizující křišťál vsazený do kamene. 

1.NP je výškově v rovině nejnižšího bodu, tudíž se celá stavba po diagonále směrem na jihozápad „zavrtává“ 
do terénu a je využito zárubních zdí pro vyrovnání výškového rozdílu. Tohoto faktu je využito především na jižní 
straně, kde je navíc z přebytečné zeminy vytvořen val oddělující přilehlou komunikaci a zároveň je zeminou 
zakryt vchod do podchodu. 

Projekt má dvě podzemní a čtyři nadzemní podlaží, které však terasovitě ustupují směrem k severu, a tak 
stavba nepůsobí oproti okolí nijak mohutně a respektuje výšku okolní zástavby. 

3. Dispoziční řešení jednotlivých objektů 
1.PP+2.PP 

Obě dvě pozdemní podlaží probíhají pod celým objektem a jsou navrženy jako parkovací plochy. Vjezd do 
1.PP je po obousměrné rampě vedené podél jižní strany vně stavby, na kterou uvnitř plynule navazuje 
obousměrná rampa spojující 1.PP s 2.PP. 
1.NP je pro parkování využito jen částečně. Počty míst znázorňuje následující tabulka: 

Podlaží Počet park. stání /z toho pro tělesně postižené 
1.NP 24 1 
1.PP 43 2 
2.PP 46 3 
celkem 113 6 
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1.NP  
První nadzemní podlaží (v rovině terénu) tvoří dvě přibližně stejné části oddělené průchodem pro chodce 

směřující z ulice Poláškova do podchodu. 1.NP skýtá 496,6m2 prodejní plochy obchodů a 27 parkovacích stání 
na 693,8m2.   

Z ulice Poláškova je umístěn veřejně přístupný vchod do komunikačního jádra spojujícího všechna podlaží 
východní administrativní části budovy. Dva obchody mají vchod rovněž z ulice Poláškova, další dva potom ve 
vnitřní části budovy v průchodu. V průchodu je taktéž situován vchod do polosoukromého sektoru v západní 
bytové části budovy. 

2.NP, 3.NP a 4.NP 
Od 2.NP směrem nahoru je objekt rozdělen na administrativní a bytovou část.  
 
Sektor s obytnou funkcí 
Je umístěn v západním křídle objektu a tvoří ho 3 nadzemní podlaží, která  terasovitě ustupují směrem 

k severu. Byty jsou orientovány na jih, avšak aby bylo využito i severní části nejnižšího podlaží(2.NP), jsou dva 
byty řešeny jako mezonetové s horním patrem orientovaným na jih. 

V nejvyšším podlaží (4.NP) jsou navrženy pouze dva byty, které se ovšem těší výhledu na zatravněnou 
střechu a jejich součástí jsou terasy. 

Tabulka bytů a jejich ploch je uvedena níže. 

Podlaží Číslo bytu Dispozice Plocha [m2] Terasa 
2.NP 1 3+kk 176,3 ne 
2.NP 2 2+kk 100,5 ne 
2.NP 3 2+kk 91,8 ne 
2.NP 4 3+kk 129,4 ne 
2.+3.NP 5 4+kk 236,4 ano 
2.+3.NP 6 4+kk 190 ano 
3.NP 7 3+kk 136,3 ne 
3.NP 8 3+kk 176,3 ne 
4.NP 9 3+kk 169,6 ano 
4.NP 10 3+kk 180,3 ano 
 

4. Konstrukční a materiálové řešení 
Projekt je řešen jako železobetonový skeletový systém se ztužujícími jádry a stěnami ze zdiva Porotherm. 

Obvodový plášť je navržen ze zdiva Porotherm. Celý plášť budovy je zateplen PPS, střechy jsou izolovány 
extrudovaným polystyrenem a vrstvou zeminy s vegetací. 

Vnitřní nenosné příčky jsou navrženy v různých tloušťkách dle potřeb zvukové neprůzvučnosti ze zdiva 
Porotherm. 

Fasády jsou řešeny v 1.NP kamenným obkladem, v dalších patrech barevnou omítkou a na jižní straně 
administrativní části je navržena dvojitá prosklená fasáda pasivně využívající solární energie a zajišťující odlišné 
tepelné režimy v létě a v zimě. 

5. Energeticky úsporné řešení 
Obvodový plášť objektu je velice dobře zateplen a průměrný součinitel prostupu tepla dosahuje 0,25W/m2K  . 

Dochází tedy k minimálním únikům tepla. V administrativní části je pasivně využíváno solární energie 
prostřednictvím dvojité prosklené fasády a vytápění a chlazení vnitřního klimatu je řízeno vzduchotechnickou 
klimatizační jednotkou přesně dle aktuální potřeby.  
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