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Urbanistické souvislosti 
 
Parcela je situována v Brně Komíně na úpatí Palackého vrchu v blízkosti areálu 
základní a mateřské školy Pastviny.   Předmětem práce je návrh obýtného 
souboru v lokalitě stávajících záhradek mezi ulicemi Pastviny a Houškova.  
Komín je bývalá obec od roku 1919 připojená k Brnu, městská čtvrť 
a katastrální území a od24. listopadu 1990 pod názvem Brno-
Komín také městská část o rozloze 760,03 ha, rozkládající se na 
severozápadě statutárního města Brna po obou stranách řeky Svratky.  
Komín má charakter spíše menšího města s jasně patrnými pozůstatky původní 
vesnické zástavby. Zástavba Komína je soustředěna v okolí Svratky a na 
přilehlých severních svazích, zbytek plochy katastru tvoří především orná půda, 
lesy a také dráhový systém Letiště Medlánky. V jižní části městské části se 
rozkládá původní vesnické jádro Komína s kostelem sv. Vavřince, na něž na 
severu těsně navazuje zdejší panelové sídliště. 
Pozemek, v celkové rozloze přibližně 20991,85 m2 má východo-západní 
orientáci a docelá strmý sváh. Ve svém návrhu snažila jsem se maximalně 
využit teren pozemku a jeho plochu. Návržený obytný soubor se skladá z 5 
pětipodlažních bytových domu, jejíhž tvár  umožňuje vytvoření uzavřených 
bloků. 
Architektonické řešení 
 
5 bytových domů (A, B, C, D, E) jsou nyvržené jako celkově bytové objekty. 
Domy A-B, C-D vytvařejí vnitrobloky, dům  E stojí samostatně kvůli strmému 
sváhu pozémku. 
Věnovala jsem se převažně návrhu vnitrobloku A-B. Domy C, D, E by měli 
podobné dispozice. Kvůli zužení terenu jejích delka se zmenšovala u každýho 
domů  o 5 metrů. 

 
 
 
 
 
Dům A. 
Je součástí bloku A-B, ve kterým dům B je jeho odzrcadlením. Celkém v 5 
obytných podlažích jsou 48 bytů.  
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V objektu jsou navrženy v největší části byty, které mohou využívat, mladé páry, 
rodiny s dětmi a duchodci. V každém domě v 1 NP je jeden prostor určený pro 
komerci (menší obchod, trafika, atd.)  
Počet bytů: 

Byt Počet 

1+kk 9 

2+kk 18 

3+kk 18 

3+1 1 

4+kk 1 

4+1 1 

Stavba je zastřešená plochou střechou. Část její je zelenou a část pochuzí 
společenskou terasou. Prostory zeleých střech je možné využít pro umístění 
slunečních kolektorů. Techncké místností jsou umístěné v 1. podzemním a 5. 
nadzemním podlážích.  
Forma objektu vychází z orientáci ke světovým stránam. Všechny obytné 
místností jsou orientováné na východ, jíh nebo západ. Na severní fasadě jsou 
umístěné jenom okna, určené k osvětlení a provětrávání chodeb. Byty umístěné 
z východní a jížní strány budovy jsou od 2. Nadzemního podlaží vybavěné 
balkony o šířce 1500mm.  
Stínění bytu z východní a západní strány je řešeno pomocí posuvních panelů, 
které jsou umístěné buď na balkonéch nebo kotvené ke stěnam(na západní 
fasadě). Panely jsou ocelové se dřevěnou vyplní a jsou nejenom stinicími prvky 
ale i uměleckými. Umožnení posouvání panelů do jakykoliv strány v ramci 
bytové jednotky vytvaří zajimavou hru na fasádech, který budou každý den 
vypadát různě.  
Mezi domy dvůr s hříštěm pro děti a lavičky pro posezení. Zeleň by byla 
umístěna nachodile, ale s respektováním norém o požární bezpečností a 
osvětlení. Pro možny přijezd požarních vozidel zatravněné plochy z obou strán 
chodníků jsou zpěvněné. 
Každy byt má svojí komoru, která je přistupná buď z chodby nebo přímo z bytu. 
V 5.NP je umístěná velká společenská místnost se společenskou terasou, pro 
provedení různých akci. Přistup ke společenským prostorům by měli obyvatelé 
doma. 
Požární bezpečnost. 
Chobdy, hlavní komunikační jadro budovy a každý byt jsou samostatnimy 
požárnímy úseky. Šířka chodeb je 1500 mm, šířka schodiště 1300 mm. Výtah o 
rozměrech 1400/1100 mm neslouži k evakuaci osob. 
Parkování 
Celkém pro parkování jsou určené tři podzemních podlaží. Do 1.PP se da 
dostát přímo z ulici. Propojení 1PP s 2PP a 2PP s 3PP zajišťují rampy o sklonu 
8°.  Celkový počet parkovacích stání je 68, z nih 6 stáni jsou vyhrazené pro 
osoby s omezením pochybu a orientaci. 
Skladování odpadů 
V každém domě v 1.PP je prostor pro umístění popelnic, umístěný u severní 
fasady. 
Bezbariérové uživání 
Chodby jsou navržené o šířce 1500mm, výtah má rozměry 1400/1100 mm. 
Celkém 12 bytu v domě jsou přizpůsobené osobam s omezením pochybu a 
orientaci. 



Stavebně-technické řešení 
Základovou konstrukci stavby tvoři konstrukce bílé vany o tlouštce 500-550 mm. 
Založení bílé vany by bylo provedené v pažené stavenbí jamě. V 1PP a 2PP 
tvoří nosnou konstrukci sloupy o rozměrech 500/500mm, v 3PP o rozměréch 
600/500mm. 
Konstrukční system nadzemní částí stavby je stěnovy. Obvodové stěny o 
tlouštce 400mm Porotherm jsou zateplené 150mm EPS. Vnítřní nosné stěny 
jsou provedené  z tvranic Porotherm o tloušce 300mm. Tlouštky stěn 
schodišťového jadra jsou 400mm.  
Vnější konstrukce dosáha hodnoty U=0,15 W/m2K. 
Konstrukci stropu tovří monolitická, obousměrně vystužená, železobetonová 
deska tlouštky 200mm.  
Výplněmi otvorů jsou okna s izolačními trojskly a plastovém rámu. 
Vstupní dveře do bytu odpovidají protipožarním požadavkům. 
Větrání obytných prostoru 
Vzduch je přiváděn přes přívodní stěnové štěrbiny v obytných místnostech 
(obývací pokoj, ložnice, pokoj, kuchyň) a odsáván je přes technické místnosti 
(WC, koupelna, technická místnost) odsávacími mřížkami  reagujícími na 
relativní vlhkost. Tyto komponenty umožňují řídit průtok vzduchu podle potřeb 
každé místnosti.  
 
System hybridního vytapění omezuje tepelné ztráty v místnostech, kde se nikdo 
nezdržuje a umožňuje správně větrat místnosti během dne i noci. Vzduch je 
především dodaván do obytných místností. Dále se vzduch pomalu šíří bytem 
až do technických místností, kde je odsávám a to vše je řízeno na základě 
vlhkosti. 
 
Větrácí šachty jsou umístěné vedle instalačních šachet v bytovém domě. Pro 
optimalizaci výkonu šachtového větrání jsou použiváné nízkotláké pomocné 
ventilátory, které jsou instalované na střeše. Každý komin bytového domu má 
svůj ventilátor, řídící jednotká řidí provoz všech ventilátoru. 
 
Větrání garaži 
Větrání garaži je zajištěné pomocí vzduchotechnické jednotky, která je 
umístěna ve strojovně vzduchotechniky a 1PP. Čerství vzduch se přivadí ze 
strány východní fasady, odpadní vzduch se odvadí do strány severní fasady, na 
které nejsou umístěná okna do bytových prostoru. 
 
Vytapění domu 
V objektu je centralní vytapění. Plynová kotelna je umístěna v 5.np a využiva se 
pro ohřev TUV a topení bytů. Zapojením do systému solarních kolektorů je 
možné snižít náklady na ohřev vody.  
Vytapění bytu je zajíštěno pomocí podlahových konvektorů pod oknami, ve 
velkých místnostech jsou taky použivané deskové radiátory(např. RADIK). 
V koupelnach jsou použivané žebříky a je možné provedení podlahového 
vytapění. 
 
Stínění  
Ke stínění z východní a západní strány jsou použiváné posuvné fasadní 
hlinikové panely se dřevěnou výplni.  



 
Využití dešťové vody 
Sběr vody z zelených střech je řešen pomocí střešních vtoku. \dešťovou vodu, 
odvedenou do retenčních nádrží, lze potom zpětně využít na zalevání zeleně 
kolem objektu. 
 
 
 
Bilance 
Celková plocha pozemku    20 991m2 
Zastavěná plocha pozemku   4686m2 
 
Hrubá podlažní plocha nadzemních podlaží 20547m2 
Hrubá podlažní plocha podzemních podlaží 9774m2 
Celková hrubá podlažní plocha   30325m2 
 
Obestavěný prostor nadzemních podlaží 64723m3 
Obestavěný prostor podzemních podlaží 30778m3 
Celkový obestavěný prostor   95511m3 
 
Předpokládaná cena nadzemní stavby  (5500Kč/m3) 35 597 650 Kč 
Předpokládaná cena podzemní stavby  (3000Kč/m3) 92 334 000 Kč 
Celková předpokládaná cena stavby  448 310 500 Kč 
 
Počet parkovacích stání    215 z toho 18 pro osoby ZTP-
ZTPP 
Počet odstavných stání    33 z toho 3 pro osoby ZTP-ZTPP 
 


