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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI 

Řešená parcela se nachází ve městě Valašské Meziříčí na hranici historického 

centra a sídlištní zástavby, v blízkosti křižovatky dvou hlavních komunikací, které 

jsou vedené v místě původních městských hradeb. 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 bezprostřední blízkosti historického jádra, v místě dřívějších 

hradeb. Od jádra je odděleno ulicí Poláškovou, a přiléhá k hranici ochranného pásma 

městské památkové zóny. 

 

2. ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ 

Při svém návrhu jsem vycházela z tradičního tvaru domu vnitřním dvorem, který 

jsem upravila podle tvaru parcely. Cílem bylo vytvořit chráněné místo pro klidné 

posezení v kavárně, které současné náměstí se spoustou projíždějících i parkujících 

aut neumožňuje. 

Jako protipól nezastavěnému nároží ulic Poláškova a Pospíšilova jsem navrhla 

hmotu stejného půdorysného tvaru převyšující okolní zástavbu právě o tuto výšku. 

Dalším motivem byla průchodnost parcely pro obyvatele z panelových domů. 

Přístup do centra je tedy možný z levé strany přes zpevněnou plochu, kterou 

prorůstá pásy zeleně park, a z pravé strany přes zásobovací průjezd pro Mikyškův 

dům do dvora s posezením v kavárně a přístupem do obchodů. 

Navržená budova výškově reaguje na okolní zástavbu hmotou tří podlaží, římsa 

nad prvním podlažím navazuje na římsu Mikyškova domu (obchodní dům Cimala). 

Motiv vystupujících říms jsem použila jako reakci na objekty v historickém jádru, které 

jsou členěny výraznými horizontálními římsami. Prostor mezi římsami je členěn okny 

v rastru 900 mm v části s byty a naopak zdmi 900 mm mezi velkými okny v části 

s jiným funkčním využitím. 

Směrem do centra se budova otevírá proskleným obchodním parterem, k ulici 

Sokolské zase proskleným druhým a třetím patrem s administrativou a službami, 
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které tvoří spolu s budovami na městském okruhu jakousi výkladní skříň města pro 

projíždějící návštěvníky. Tato okna budou zasklena protihlukovými skly. 

Převažujícím materiálem je bílá omítka a sklo. 

Nepoužívaný podchod navrhuji zrušit, protože i době, kdy byl otevřený, ho lidé 

nevyužívali. Na silnici se v současné době nachází spousta přechodů a frekvence 

průjezdů aut není tak vysoká. Budova trafostanice s přilehlým vstupem do podchodu 

na straně sídliště by mohla být využívána jako trafika. 

 

3. DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 

Z důvodu zadání, nutnosti umístit 81 parkovacích míst jako náhradu za 

současné parkoviště v řešeném území, má navržená budova tři podzemní podlaží 

garáží. Garáže jsou z důvodu rostoucího terénu jižním směrem navrženy na 

polorampách. Celkem se tu nachází 154 parkovacích míst, dále technické, 

komunikační  prostory a sklepní kóje pro obyvatele. V 1.PP se nachází předávací 

stanice horkovodu se zásobníky teplé vody a sklepní kóje pro obyvatele. V 2.PP je 

strojovna vzduchotechniky pro garáže, přívod vzduchu je nuceně nasáváním a filtrací 

vzduchu z prostoru nad střechou nejvyššího podlaží, kam se vzduch i odtahuje. 

Ve 3.PP se nachází retenční nádrž s čerpadly a rozvodna elektroinstalací.  

Z garáží vedou celkem tři  komunikační jádra vedená přes celou výšku budovy 

jako chráněné únikové cesty typu A vybavené přetlakovým větráním. Je tu jedno 

veřejné a dvě soukromá jádra pro bytové části. 

V parteru se nachází převážně obchody – 6 pronajímatelných jednotek, kavárna 

a vstupy do jednotlivých vchodů. Hlavní vstup pro návštěvníky do podzemních garáží 

se nachází ve dvoře vedle kavárny. 

V druhém podlaží se nachází byty ve východní části a severní části, dále prostor 

pro služby – kadeřnictví, kosmetiku a fitness centrum. Fitness je rozděleno na 

posilovnu s cardio a posilovací zónou a víceúčelovou tělocvičnou na jógu nebo 

aerobic. Tyto prostory jsou převýšené přes dvě podlaží. 

Ve třetím podlaží se nachází také byty a dvě administrativní jednotky. 

Odvětrání obchodů, fitness, administrativy, koupelen bytů bude provedeno 

vzduchotechnickými jednotkami umístěnými v pomocných prostorech (WC) a 

odvedeno instalačními šachtami na střechu. 

Čtvrté až šesté podlaží probíhá pouze v severní části věže, kde se na patře 

nachází vždy dva byty. 
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4. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

Objekt je založen na železobetonových podzemních konstrukčních stěnách tzv. 

Milánských o tloušťce 600 mm. Stěny jsou navržené z vodostavebného betonu, 

základová spára se nachází pod hladinou podzemní vody. Stěny budou také 

opatřeny krystalizačním nátěrem na beton LADAX/XYPEX.  V průběhu prací budou 

stěny kotveny pomocí horninové pramencové kotvy dle statického posudku, poslouží 

jako pažení výkopové jámy a vytvoří voděodolnou vanu pro stavební práce, mezi 

stěny budou uloženy stropní železobetonové konstrukce.  

Celý objekt je řešen jako kombinace stěnového a  skeletového monolitického 

železobetonového konstrukčního systému. Sloupy o průměru 600 mm v podzemních 

podlažích a 300 mm v nadzemních podlažích doplňují ztužující stěnová jádra. 

Stropní desky jsou obousměrně vyztužené, hladké 250 mm. Obvodové zdivo a 

nenosné vnitřní příčky budou vyzděny z pálených keramických bloků. 

 

5. ENERGETICKY ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ NÁVRHU 

Vytápění je navrženo přípojkou na stávající horkovodní potrubí. Voda se bude 

ohřívat pomocí solárních kolektorů na otáčivé konstrukci, dohřev bude horkovodem. 

Předávací stanice je umístěna v 1.PP. V interiérech jsou použity podlahové 

konvektory a podlahové topení. 

Dešťová voda bude z části zachycena zelenou střechou, z větší části svedena 

do 3.PP, kde se nachází retenční nádrž o objemu 35 m2. Tato voda bude čerpadlem 

rozváděna na splachování záchodů, praní, zalévání zeleně.  

Budova má stupeň energetické náročnosti C (ukazatel energetické náročnosti 

obálky budovy CI=0,65). 

  


