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ÚVODNÍ ÚDAJE 

a) identifikace stavby, název, lokalita: 

Urbanistický a architektonický koncept místa v podobě polyfunkčního domu. 

 název:  Dům na hraně-Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

 lokalita: - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

- 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). 

-  Výměra parcely 2242m2 

   

 
b) údaje o zadavateli (potenciální investor) 

      soukromá osoba  

c)  údaje o zpracovateli (autor studie) 

       student FA VUT BRNO  

d) stupeň zpracovávané dokumentace 

       studie, bakalářská práce  

e)  datum zpracování 

03.05.2012 
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URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI – širší vztahy, město, čtvrť, místo 

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 – nachází se na pomezí historického centra 

města, v místě dřívějších hradeb. 

 

ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ - výtvarný záměr, filozofie návrhu 

Parcela se nachází na jižní straně historického jádra města Valašské Meziříčí, v místě 

původního hradebního pásu, který obepínal celý historický střed města. Cílem návrhu je 

dodržet myšlenku historického města, zachovat původní tvar historického jádra včetně 

hradeb a vytvořit hmotu vyplňující mezeru v hradebním pásu, která zachová jeho původní 

tvar. Zároveň bylo snahou zachovat hlavní dění v jádru města. Z toho důvodu je orientace 

komerčních ploch směrem do centra města. Objekt samotný pak vytváří dojem celistvé 

bariéry ohraničující historické jádro. 

Návrh je tvořen dvěma hmotami orientovanými takovým způsobem, aby vytvářely 

uzavřený prostor směrem od historického náměstí a od hlavní komunikace, od které se šíří 

hluk a vytváří bariéru doplňující původní hradební pás. Filozofie návrhu vychází z myšlenky 

Le Corbusiera. Stavba zabírá plochu, která původně byla zatravněná a zelená střecha na 

objektu vynahrazuje plochu zabranou stavbou. Tato zelená střecha je využita jako privátní 

terasa přilehlých bytů. Nižší část ze dvou hmot návrhu je umístěna na východní straně 

parcely, aby uzavírala soukromou část z východu. Vyšší hmota pak napomáhá 

k pozvolnému přechodu z nízké zástavby v centru města do zástavby s vysokými bytovými 

domy za ním. 

  

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ – princip funkčního řešení 

Hmota objektu je rozdělena na dvě rozdílné funkce. Prostory směrem k městu jsou 

určeny komerci, čímž uzavírají obchodní pasáže z centra města. Obrácená strana objektu je 

určena pro bydlení a tím její funkce plynule navazuje na stávající obytné soubory. 
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 Tyto dvě funkce se nijak nekříží a to ani v případě vstupů do objektu či v provozu 

garáží. Obytný soubor má své privátní garážové prostory přiléhající k plochám bydlení. 

Veřejné garáže jsou pak orientovány na stranu komerce. 

 

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ- konstrukční systém, materiálové řešení 

Konstrukční řešení vychází z dané funkce objektu, kde je požadována variabilita. 

Dalším výrazným faktorem je ekonomičnost stavby, která je u dané stavby a v dané lokalitě 

důležitá. Podzemní část stavby je tvořena za pomoci milánské stěny o šířce 600 mm. 

Nosnou konstrukci tvoří skeletový systém 5,1 - 8,3 m x 5 – 5,7 m. Tento nosný systém se 

propisuje i do 1.NP kde je obvodová konstrukce stavby tvořena nosným zdivem a skelet 

vynáší stavby nad ním. Stropy u podzemní stavby tvoří železobetonové desky o tloušťce 200 

mm, která je vynášena za pomoci průvlaků o rozměrech 400 x 300 mm.  

Horní stavba bytových domů je tvořena z keramických tvarovek a keramického stropu 

miako. Obvodové zdivo je tvořeno z keramických cihel tl. 300 mm a se zateplením tl. 150 

mm.  

Střecha nad parterem je řešená jako zelená plochá střecha s vegetační vrstvou 250 

mm. Střechy nad bytovými domy jsou ploché, jednoplášťové.  

Francouzská okna u bytových domů jsou chráněna před účinky slunečního záření 

pomocí vnějších předokenních rolet. Velkoformátové zasklení obchodního parteru žádnou 

sluneční clonu nemají-jejich orientace je totiž na severní stranu. Vnější stěny bytových domů 

jsou omítnuty bílou štukovou omítkou, vnější stěny parteru jsou obloženy tmavě-šedým 

obkladem s imitací cihelného zdiva. Okna a velkoformátové zasklení v parteru u obchodních 

prostor jsou vložena do kovového rámu s dvojitým zasklením. 

 

ENERGETICKY ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ NÁVRHU – aplikace principů trvalé udržitelnosti 

Objekt má dva hlavní prvky napomáhající k trvalé udržitelnosti. Jednou z nich je 

zelená plochá střecha, která souží jako izolant v letním i zimním období a zároveň pohlcuje 

část srážkové vody. Dále se v objektu nachází retenční nádoba, která zadržuje dešťovou 

vodu pro její další využití v objektu.  
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