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1. Urbanistické souvislosti 
 

Řešená lokalita se nachází ve městě Valašské Meziříčí, ve Zlínském kraji. 

Město leží na soutoku Vsetínské a Rožnovské Bečvy v podhůří Moravskoslezských 

Beskyd. Má  27000 obyvatel a je významným dopravním uzlem. Řešená parcela se 

nachází v historickém jádru města v těsné blízkosti sídlištní zástavby a křižovatky 

dvou hlavních komunikací, které vedou v místě původních městských hradeb. 

Řešené území zahrnuje část městského bloku vymezeného ulicemi Poláškova a 

Sokolská, které je dnes využíváno 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. Podchod v současné době není využíván. Parcela se 

svažuje směrem k severu. Z východní strany sousedí s městským domem, z jihu a 

severu s komunikací a ze západu se vzrostlou zelení.  

 

2. Architektonický výraz 

Navržený objekt reaguje na komunikační osu vedoucí z náměstí. Ve středu 

objektu je pasáž, která tuto komunikaci prodlužuje a umožňuje tak průchod z náměstí 

k sídlišti. Při návrhu musela být zohledněna svažitost  terénu. Proto je parter ve dvou 

úrovních, které jsou propojeny vyrovnávacím schodištěm v místě průchozí 

pasáže.Výška západní části objektu respektuje výšku sousedícího městského domu. 

Východní část objektu, která tvoří hranu celého objektu, se svoji výškou přibližuje 

stávajícím objektům sídlištní zástavby a zapadá tak do výškové siluety části města. 

Při návrhu byla snaha zachovat stávající vzrostlou zeleň a vytvořit tak příjemné 

prostředí s místem pro odpočinek v centru města. Není tedy zastavěna celá parcela 

a roh parteru na severní straně obloukovitě ustupuje a umožňuje tak plynulejší 

průchod k parku. Hmota vyšších podlaží předstupuje a roh objektu tak dominuje. 

Sloupy nesoucí předstupující podlaží jsou ve výšce přes jedno a půl podlaží. V jedné 

linii lemují celou severní fasádu a objekt odlehčují.     

 

3. Dispozice řešení jednotlivých objektů 

Objekt využívá sklon terénu. Parter je na severní straně o půl patra převýšen. 

Ze severní strany v levé části objektu je příjezd do podzemních garáží, které 

využívají svažitý terén. Podlaží jsou vůči sobě posunuty o půl patra. Objekt je 

rozdělen průchozí pasáží na dvě části. Východní část má dvě nadzemní podlaží. 
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Západní část má šest nadzemních podlaží. V parteru jsou obě části propojeny 

průchozí pasáží. Ve východní části jsou prostory určené pro služby a obchody.  

V západní části je bistro a kavárna. V druhém podlaží východní části se nachází 

relaxační centrum. Vstup je vymezen recepční halou s možností občerstvení. Na halu 

navazuje místnost pro recepční a vyšetřovna. Relaxační centrum obsahuje 

posilovnu, sál pro fitness, sauny, vířivku a masáže. Nedílnou součástí jsou šatny a 

hygienická zařízení. Druhé až šesté podlaží západní části objektu je tvořeno byty. 

Přístup k bytům je provozně i funkčně oddělen. Vstup se nachází na západní straně 

objektu. Jednotlivá podlaží jsou vertikálně propojena schodištěm a výtahem vedoucí 

z podzemních garáží. Jednotlivé byty jsou přístupné ze společné chodby, která je 

uprostřed dispozice. Na každém podlaží je pět bytů. Tři byty mají více obytných 

místností a jsou orientovány na sever a západ, sever a východ nebo na jih a západ. 

Zbylé dva byty mají pouze jednu obytnou místnost a jsou orientovány na jih a východ 

nebo pouze na jih. Každý byt má lodžii nebo balkon, dle orientace na světové strany. 

Na společné komunikační chodbě jsou pro každý byt navrženy kóje. 

 

4. Konstrukční řešení 

Různá funkce objektu vyžaduje variabilitu, proto nosný konstrukční systém 

tvoří železobetonový skelet. Sloupy mají kruhový nebo čtvercový profil o rozměrech 

500/500, 400/400, 300/300 a 400/250 mm. Strop je tvořen železobetonovou deskou 

tl. 250 mm s příčnými skrytými průvlaky. S ohledem na vysokou hladinu podzemní 

vody musí být podzemní podlaží po obvodu řešena milánskými stěnami 

z vodostavebního betonu tl. 600 mm. Do milánské stěny je ukotvena základová 

deska z vodostavebního betonu. Deska je podchycena miktopilotami v ose sloupů.  

V obou částech objektu je ztužující jádro se schodištěm probíhající po celé výšce 

objektu. Jádra jsou ze železobetonových monolitických stěn tl. 200 mm. Schodiště  

jsou tvořeny jednotlivými stupni vybetonovanými na šikmou železobetonovou deskou, 

která je vetknuta do stropní desky a mezipodesty. Mezipodesta je vetknuta do 

ztužujících stěn. Výplňové nenosné zdivo je navrženo z keramických tvárnic tl.250 

mm. Po obvodu je výplňové zdivo opařeno z vnější strany kontaktními tepelně 

izolačními deskami a omítnuto. Fasáda východní části objektu je obložena 

keramickým obkladem. V parteru jsou obvodové konstrukce tvořeny 

velkoformátovými skly, uchycenými do ocelových profilů. Příčky dělící komerční 
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prostory jsou navrženy ze sádrokartonových desek, umožnily flexibilní využití těchto 

prostor. Ostatní příčky jsou navrženy z keramických tvárnic tl. 115 mm. Okna bytů 

jsou plastová, zasklena tepelně a zvukově izolačními trojskly. Střecha objektu je 

plochá, jednoplášťová. Konstrukce pasáže je z velkoformátových skel uchycených do 

ocelových profilů. Nosnou konstrukci střechy tvoří ocelové příhradové nosníky, na 

kterých jsou přichyceny ocelové profily se skleněnou výplní.   

 

5. Energeticky úsporné řešení návrhu 

Obvodové konstrukce jsou materiálově řešeny tak, aby splňovaly požadavky 

na doporučené hodnoty prostupů tepla obálky budovy určené normou. Tvar objektu 

je navržen tak, aby co nejvíce zamezil tepelným ztrátám. Prosklené fasády 

s orientací na jižní stranu v zimním období využívají slunečního záření. V letním 

období jsou chráněny před účinky slunečního záření vnějšími předokenními 

žaluziemi. Prostory pro služby, obchody, restaurace a relaxační centrum jsou 

vytápěny velkoplošným podlahovým topením. Výměnu vzduchu zajišťují 

vzduchotechnické jednotky umístěné 1.nadzemním podlaží. Garáže jsou větrány 

pomocí vzduchotechnické jednotky umístěné v 1. a 2. podzemním podlaží. Byty jsou 

vytápěny podlahovým topením a výměnu vzduchu umožňuje infiltrace oken. Odvod 

použitého vzduchu zabezpečuje řízené větrání přes větrací šachtu. 
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