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BAKALÁŘSKÁ PRÁCE - OBYTNÝ SOUBOR PASTVINY V KOMÍNĚ 
  



Urbanistické řešení 
 
 
 
Komín je velmi klidná městská část, patří mezi vyhledávané rezidenční čtvrti 

na severním okraji Brna. Z východu je ohraničena lesy, západní hranici této 

čtvrti tvoří řeka Svratka. I po svém připojení k Brnu v roce 1919 zústává stále 

velmi odříznutá od souvislé zástavby města. Přitom ale nabízí velmi bohatou 

občanskou vybavenost, která je koncentrovaná především na původní návsi. 

Dopravně je Komín napojen na městský okruh, který vede podél řeky a dále 

přímo do centra města. Pro bydlení jsou k dispozici různé druhy, od původních 

statků na návsi přes drobné domky v dělnických koloniích, sídlištní zástavbu 

ze 70. let, až po rodinné domy a vily na úpatí kopců ohraničujících tuto čtvrť. 

I přes objemné panelové domy na rozlehlém sídlišti a především díky 

zachované návsi a uzavření okolními kopci v údolí řeky získává Komín velmi 

příjemný charakter a v dnešní době se stává velmi vyhledávanou lokalitou pro 

bydlení.  

Řešené území se nachází na úpatí  Palackého vrchu na hranici rozsáhlého 

lesa a je všech stran je obklopeno různorodým prostředím. Z jihu řadovými 

domky nevelké kvality, ze západu původní řadovou zástavbou, ze severu 

sběrným dvorem a zahrádkami a z výchdou navazuje parcela na rozsáhlý les. 

Sama o sobě je parcela na krásném místě, odstíněná od ruchu a přitom 

nedaleko od centra  Komína s veškerou občanskou vybaveností a také 

zastávky MHD, které jsou vzdálené do pěti minnut chůze. Díky různorodosti 

okolního prostředí, poloze řadových domů a topografii terénu působí parcela 

jako vnitroblok. Vnitroblok, na který neexistuje pohled z dálky, odříznutý od 

okolí, působící kompaktně a uzavřeně. Ve svém návrhu jsem proto 

nenavazoval na okolní zástavbu ani jiné vlivy, ale vytvořil jsem svébytnou 

strukturu, která se vůči svému okolí vymezuje. Mým cílem bylo vytvořit v 

tomto vnitrobloku nové prostory pro jeho obyvatele, s přiměřeným měřítkem, 

poskytujícím dostatek soukromí a zároveň místa pro setkávání. Prostory, 

které mozaiku zástavby úpatí Palackého vrchu doplňují a zároveň jsou 

nezávislé na budoucích změnách v okolí  celého souboru. 
 



Architektonické řešení 
 
 
Jako formu, která má splnit můj požadavek na to, aby se soubor vůči okoli 

vymezoval, ale zároveň respektoval měřítko a topografii terénu, jsem zvolil 

zástavbu v pravidelném rastru samostatně stojícími rodinými domy tvaru 

kvádru. Taková struktura působí při pohledu z dálky jako kompaktní celek, 

který reaguje na terénní profil a nesnaží se svoje okolí nějakým způsobem 

přehlušit, ale spíše jej doplnit. 

Na parcelu jsem navrhl tři různé velikosti rodinných domů a jednu vilu. Tři 

typy domů rozmístěné ve třech sekcích mají podlahovou plochu od 80 do 150 

m2 a jsou navrženy tak, aby nabízely dostatek soukromí a kontakt s 

venkovním prostředím. Oproti standardním rodinným domům jsou ale menší 

a nemají zbytečně velkou zahradu. Většina z nich jse přístupná po chodníku, 

parkoviště jsou umístěna na dvou širokých ulicích, které slouží také jako 

místo setkávání obyvatel s dětskými hřišti a posezením. Domy jsou vůči sobě 

natočeny tak, aby mohly maximálně využívat slunečního svitu a zároveň 

poskytovaly dostatek soukromí. Všechny domy jsou dvoupatrové, ve spodním 

patře se nachází obývací pokoj s kuchyní, který přímo navazuje na terasu se 

dvorkem, v horním patře jsou vždy  dva nebo tři pokoje. 

Součástí řešeného území je také kopec ve východní části. Jeho výraz je odlišný 

od spodní části parcely, proto jsem k jeho řešení přistoupil odlišně. Na jeho 

vrchol jsem umístil vilu, která se otevírá na západ obývacím pokojem s 

výhledem na komín a na jih orientovanými pokoji s velkou terasou. 

 

 

Konstrukční řešení 

 
 
Všechny rodinné domy jsou řešeny stěnovým systémem na rozponu 6 m z 

vápenopískového zdiva. Základy jsou provedeny železobetonovou deskou na 

vrstvě pěnoskla.  Konstrukce stropů je železobetonová křížem ztužená deska. 

Dům je zateplen kontaktně deskami EPS o tloušťce 200 mm. Celý dům je 



řešen v nízkoenergetickém standardu se spotřebou tepla pod 50 kWh/m2/rok. 

Dešťová voda je vsakována na vlastním pozemku. Okna jsou zasklená trojskly, 

v 1.NP jsou okna v líci fasády ukonvená ke zdivu konzolami.  Jižní okna všech 

domů jsou opatřeny žaluziemi se skrytými kastlíky, okna v 1.NP domů jsou 

opatřena vnitřními roletami. 

Konstrukce obytné části vily na kopci pozemku je stejná jako u rodinných 

domů, její společenská část s prosklenou fasádou je řešena jako ocelový 

skelet na rastru 6,5 x 6,5 m. Prostor mezi ocelovými prvky konstrukce je ve 

stropu vyplněn minerální vlnou, na fasádu jsou použita trojskla pro redukci 

tepelných ztrát. 

 
 
Bilance 
 
 
 
Celková plocha pozemku .............................................. 21 548 m2 
Zastavěná plocha staveb .............................................. 2 814 m2 
 
Hrubá podlažní plocha nadzemních podlaží ................ 5 388 m2 
Hrubá podlažní plocha podzemních podlaží ................ 0 m2 
Celková hrubá podlažní plocha .................................... 5 388 m2 
 
Obestavěný prostor nadzemních podlaží ..................... 16 188 m3 
Obestavěný prostor podzemních podlaží ..................... 0 m3 
Celkový obestavěný prostor ......................................... 16 188 m3 
 
Předpokládaná cena nadzemní stavby (5500 Kč/m3) ... 89 034 000 Kč 
Předpokládaná cena podzemní stavby (3000 Kč/m3) ... 0 Kč 
Celková předpokládaná cena ....................................... 89 034 000 Kč 
 
Počet parkovacích stání ................................................  70 / z toho 4 pro osoby 
ZTP-ZTPP 
Počet odstavných stání .................................................  8 / z toho 1 pro osoby 
ZTP-ZTPP 
 


