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URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI 

 

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). 

Území se nachází na pomezí historického centra města, v místě dřívějších hradeb.  

Z jižní strany centrum obíhá městský okruh, který je v těsné blízkosti parcely. 

 

ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ 

Koncept vychází z polohy uvnitř historického centra města s příznivou návazností na 

hlavní tepny města. Hlavní ideou je rozdělení hmoty na dva samostatné objekty. 

Objekt parkovacího domu s 81 parkovacími stáními, která jsou požadována 

v projektu jako závazná a objekt polyfunkčního domu. Parkovací dům je navržen jako 

nadzemní automatický parkovací systém (APS). Objekt APS je připojen k obnažené 

zdi stávajícího objektu (nákupní centrum Cimala). Polyfunkční dům je řešen jako 

samostatný blok. Hmota samostatného polyfunkčního domu je rozdrobena v horní 

části v radové domky. Jedná se o inspiraci archetypálními domy z centra.  

 



DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTŮ. 

Polyfunkční dům je jasně rozdělen na 3 funkční zóny – bydlení, občanská 

vybavenost – plochy pro pronájem a parkování. Obchody jsou umístěny ze strany 

městského centra, parkování polyfunkčního domu je zapuštěné o polovinu patra pod 

zem. Druhá polovina ploch pro parkování v polyfunkčním domě je v nadzemním 

podlaží. Bydlení je přístupné z horní terasy, na kterou se přichází dvěma prosklenými 

vertikálními komunikačními prostory. Z terasy je přístup do jednotlivých bytů přes 

další prosklené prostory se schodišti. Každý byt orientovaný sever – jih  má zimní 

zahradu. Byty orientované na horní platformu mají soukromou terasu.  

 

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ  

Polyfunkční dům a automatický parkovací systém jsou založeny na vrtaných pilotách 

a základové desce o tloušťce 500 mm. Hlavní nosnou konstrukci polyfunkčního domu 

tvoří kombinace železobetonového skeletu a zděných stěn. Hlavní nosný systém je 

příčný a v podélném směru zajišťují prostorovou tuhost ztužující stěny a průvlaky. 

Horizontální konstrukce jsou filigránové desky na maximální rozpon 7500 mm. Hlavní 

nosnou konstrukcí parkovacího systému je ocelový skelet. Ztužení konstrukce 

zajišťuje železobetonové jádro. Podélný nosný systém skeletu doplňují a ztužují 

příčné I nosníky a zavětrování ocelovými táhly. 

 

ENERGETICKY ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ NÁVRHU 

Vytápění bytů je zajištěno podlahovým vytápěním. Zdrojem tepla je kondenzační 

plynový kotel. Na střechách bytových domů jsou sluneční kolektory pro dohřev vody. 

Prostory pro pronájem jsou vytápěny, chlazeny a větrány vzduchotechnickou 

jednotkou. Ohřev vody je zajištěn plynovým kondenzačním kotlem. Vzduch je 

ochlazován nebo předehříván v zemním výměníku. Dešťová voda je zadržována 

v retenční nádrži, která je umístěna pod komunikací mezi polyfunkčním domem a 

parkovacím zakladačem. 
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