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Urbanistické souvislosti 

 Parcela se nachází na okraji historického jádra města Valašské Meziříčí . 

 Dnes slouží jako parkoviště s 81 místy. Okolní budоvy jsou většinоu obytné s 

komerčními prostory v přízemí. Pozemek se nachází u vyústění hlavní pohledové 

оsy z náměstí a navržená zástavba se k této pěší trase od náměstí v parteru otevírá 

průchodem s veřejným prostranstvím jdoucím až k obnоvenému podchodu pod ulicí 

Sokolská. Na západní straně řešené parcely je navržena slepá komunikace s 

přiléhající rampou do podzemních garáží z ulice Poláškova. Navržený objekt 

respektuje původní členění v historii asanované zástavby řadоvých domů z ulice 

Poláškova. 

Koncept: 

Dům vychází z tvaru zalomene velké L s obou stran, které je položený přes celou 

parcelu. Objekt ma krystalicky tvar, vysoký čtři nadzemních podlaží. Dojde k otevření 

pohledu do hlavního naměsti města. Zároveň tímto vzniklé zborcené plochy mají být 

kontrastem ke strohým liniím sousedního domu a znázorňují posun v lidském 

vnímání stavitelství a architektury oproti tradičním liniím.  

 

Dispoziční řešení 

Budova je zónována horizontálně. V parteru se nachází pět nespecifikované obchody 

a kavárna. Dále prostor pro popelnice a rampa do podzemních garáží. Ve všech 

dalších podlažích se nachází byty od 1+kk až po velkorysejší 3+kk. Sklepní kóje jsou 

umístěné v 1 PP. Každá sekce bytů je obsluhovaná zvlášť v parteru dvouramenným 

a v dalśích podlažích jednoramenným schodišti a výtahy. Dvě komunikačních jader 

se objevují i v podzemních garážích. Zásobování obchodů a kavárny je umožněno 

průjezdem za zapadni strany .Kavárna je řešena jako restaurační zařízení typu 

restaurace - čajovna. Jedná se o přípravu polotovarů, jednoduchých jídel a nápojů.  

 

3-2 PP 



Vjezd do podzemních garáží je umožněn rampou o spádu 14 %, nachází se zde 95 

parkovacích míst z toho jsou 6 určeny pro vozíčkáře. Do garáží vedou dva 

komunikační jádra  (každé obsahuje únikové schodiště a výtah). Dvě jádra jsou 

určena k obsluze bytů ve 2. – 4. NP  

1. NP 

Provozy určené pro 1. NP (kavárna, 

knihkupectví,papírnictví,kosmetika,potraviny,počítačová prodejna) jsou zvoleny 

s ohledem na širší okolí. V blízkém okolí totiž nenajdeme podobné služby. Kavárna 

ma kromě vlastního provozu i  zázemí – sklad, hygienickou buňku, šatnu a v případě 

výrobní prostor.  

Všechny provozy mají přístup k popelnicím, které společné pro celou budovu. 

Jedna místnost určena k ukládání odpadků se nachází na zapadní straně. 

2.- 4 NP 

V těchto patrech najdeme tři typů bytů – 1+kk, 2+kk, 3+kk. 

V 2-3 jsou dva obchody určené pro oblečeni 

 

 

Konstrukční řešení 

Jako nosná konstrukce je použit železobetonový monolitický skelet s tloušťkou desky 

350 a 300 mm se skrytými průvlaky. Moduly čtvercových pilířů jsou v rozmezí od 6, 9 

do 9,5 metrů. Skelet  dvě komunikační jádra, probíhající po celé délce objektu Rampy 

do garáží a tubusy komunikačních jader se chovají jako ztužující konstrukce. Výplň 

skeletu je vyzděna z cihel Porotherm . Celá konstrukce je opláštěna minerální 

tepelnou izolací Rockwool. Fasády jsou omítané silikátovou omítkou v požadovaném 

odstínu. Výlohy obchodních funkcí jsou navržené jako strukturální zasklení.  

 

Energeticky úsporné řešení návrhu 

Z energetického hlediska má objekt co nejvíce kvalitně vyřešenou obálku budovy. Je 

opláštěn minerální tepelnou izolací a vyhovuje tak současným normám. Jako zdroj 

tepla slouží soustava plynových kondenzačních kotlů v technické místnosti v 1PP. 

Na vytápění bytů jsou použity deskové radiátory. Systém jižní prosklené fasády v létě 



vytahuje přes potrubí z podzemí studený vzduch a ochlazuje byty. Polohovatelné 

klapky se v zimě dole a nahoře zavírají a fasáda funguje jako doplňkový pasivní 

tepelný zdroj. Všechny obchody a restaurace jsou větrány systémem nuceného 

větrání. 
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TABULKA  BILANCÍ

BILANCE ZASTAVĚNÝCH PLOCH

ZASTAVĚNÁ PLOCHA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 2510

ZASTAVĚNÁ PLOCHA PODZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 1950

BILANCE HPP

HPP NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 5980

HPP PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 6730

HPP ZÁSTAVBY CELKEM 12710

BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU

OBESTAVĚNÝ PROSTOR NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 24500

OBESTAVĚNÝ PROSTOR PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 20500

OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM 45000

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY (5000,-kč/1m3)    225000000

BILANCE FUNKČNÍHO VYUŽITÍ 

HPP BYDLENÍ 4480

HPP FUNKCE OBCHODY 935

HPP FUNKCE RESTAURACE 780

UŽITNÁ HPP CELKEM 6190

HPP GARÁŽÍ (PARK. PLOCHY VČ. KOMUNIKACÍ) 7330

KAPACITY

POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ CELKEM / Z TOHO PRO IMOBILNÍ 110/6

STUPEŇ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY(ENERGETICKÝ ŠTÍTEK) B



ENERGETICKÝ ŠÍTEK 

OBÁLKY BUDOVY 

Typ budovy, místní označení Polyfunkční dům 

Hodnocení obálky budovy 
Adresa budovy              

Sokolská 139/22, 

Valašské Meziříčí 

Celková podlahová plocha Ac [m
2
] 10325 m2 výchozí stav  

     
   CI       Velmi úsporná     

 
               Mimořádně nehospodárná 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy           Uem [W.m-2.K-1] 0,299  

   Klasifikační ukazatel CI                                                      0,590                                                                  

Platnost štítku do: 30. 4. 2022 Datum: 30. 4. 2012 

Štítek vypracoval:   

 

Klasifikace 

 

 

0,590 
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