




PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
1. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 
 
1.1. KONTEXT LOKALITY 
 
Lokalita řešeného území se nachází v Brně – Komíně. Tato městská část přiléhá 
k částem Brno – Kníničky, Brno – Bystrc, Brno – Jundrov, Brno – Žabovřesky, Brno- 
Královo Pole a Brno – Medlánky. V rámci samotného Komína je území situováno ve 
východní okrajové části. 
 
Z topografického hlediska se území nachází v kotlině, která se svažuje z východní 
části území. 
 
V současné době slouží jednotlivé parcely jako rekreační za účelem zahrádkaření. 
 
Severní hranice je olemovaná vzrostlou listnatou stromovou alejí, skrývající pod svými 
korunami komunikaci bez zpevněné povrchové úpravy. Východní hranice je tvořena 
divoce rostoucí zelení keřovitého i stromovitého vzrůstu, která jakoby stéká 
z nedalekého kopce. 
Jižní hranice má poměrně radikální povrchovou úpravou pomocí násypu, na kterém 
se nachází řadová rodinná zástavba. V západní části jsou rodinné a bytové domy, 
doplněné o zahrady. 
 

1.2. DOPRAVA 
 
Napojení na stávající komunikaci bylo zvoleno užitím ulice Pastviny a Uhlířova. Přímé 
napojení z ulice Uhlířova se nachází několik desítek metrů před alejí. 
 
Silniční síť je navržena s přihlédnutím k obslužnosti hasičskými vozy a vozy pro svoz 
komunálního a tříděného odpadu. Přístupová část komunikace je dvousměrná, vedena 
po západní hranici řešeného území. Ta přechází v dvouproudou komunikaci, ležící na 
jižní hranici řešeného území, aby se postupně změnila v komunikaci jednosměrnou, 
která formou smyčky objíždí celou centrální část území a napojuje se zpět na 
dvousměrnou jižní komunikaci. 
 

1.3. POPIS URBANISTICKÉHO NÁVRHU 
 
Navrhovaný urbanistický návrh vychází z vytvoření dvou centrálních obytných částí, 
rozkládajících se na dvou výškových úrovních a tvořících tak dvě rozměrově výrazné 
platformy. 
 
První centrální obytná část se nachází v západní části území a je tvořena ze severu 
bytovým domem typu A, z jihu bytovým domem typu B, ze západu valem a z východu 
je ohraničena jednosměrnou komunikací. 
 
Na západě situovaný val je tvořený podzemním parkovištěm a krycí navezenou 
zeminou, která byla odstraněna z  území při realizaci jednotlivých platforem a 



podzemních parkovišť. Tímto řešením je zajištěn racionální průběh výstavby 
s přihlédnutím k omezení nákladů na odvoz a likvidaci zeminy. 
 
Společenským prostorem první centrální části je dlážděné náměstí, v půli protnuté 
osou. Osa je tvořená drobnými ostrůvky sloužícími k příležitostnému sezení, které je 
kryté kulovitými stromky nevelkého vzrůstu, nabízející stinné místo v horkých 
měsících. 
 
Povrch náměstí je kombinací dvou materiálů – asfaltu a dláždění. Tyto materiály se 
střídají a rozbíjejí tak obvyklou monotónnost. Jednotlivé asfaltové plochy se tak mohou 
stát pro děti příležitostí ke kreslení křídami. 
 
Druhá centrální obytná část je rozdělena do dvou výškových úrovní oddělených 
prudkým ozeleněným svahem. Ze severu, východu i západu je oblast ohraničená 
komunikací a z jihu zeleným pásem protknutým dvěma vjezdy do podzemního 
parkoviště. 
 
Kompozice druhé centrální obytné části je obdobná té první. V půli dolního náměstí je 
dělící ostrůvková osa, přecházející přes ozeleněný svah schodištěm do osy vrchního 
náměstí. 
 
Základní myšlenkou konceptu bylo vytvoření východozápadních pohledových os, aby 
navodily pocit řádu. Osy jsou dále doplněné o zelené prvky, jako jsou travnaté plochy, 
středně velké stromky a květinové schody, dávající prostoru pocit spojení s přírodou. 
 
Území je zastavěno stavbami určenými k parkování a bytovými domy. 
 
Stavby určené k parkování mají v území čtyři druhy umístění v rámci terénu.   
 
Prvním umístěním je podzemní parkoviště v západní části, které je přístupné 
automobily z obousměrné západní komunikace a chodcům z komunikačního 
schodišťového jádra vedoucího na první výškovou platformu území. 
 
Druhé umístění jsou dvě podzemní parkoviště nacházející se pod bytovými domy typu 
A v jižní části území. Tato podzemní parkoviště jsou přístupná z jižní dvousměrné 
komunikace. Přístup pro pěší je řešen v rámci bytového domu komunikačním jádrem 
obsahujícím schodiště a výtah od garážového podzemního až po třetí nadzemní 
podlaží. 
 
Třetím umístěním je částečně zapuštěné parkoviště ve východní části území, které 
zároveň tvoří hranici obytné části. Díky tomuto řešení, je jasně stanovená optická osa 
dělící volnou zeleň parkového charakteru a obytnou zástavbu. Zároveň také umožňuje 
parkování automobilů pod střechou chránící před srážkami. 
 
Čtvrtým a posledním umístěním parkoviště je klasické nadzemní parkovací stání. 
V případě řešeného území se jedná o šikmé a podélné stání podél komunikace. 
 
 
 
 



2. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
 
2.1. HMOTY 
 
Architektonické řešení se vypořádává s problematikou terénu, který se z východní 
strany prudce svažuje, aby postupným průběhem zmírnil svoji svažitost a na západní 
straně vytvořil téměř rovinatý terén. Řešení vytváří dvě výškové platformy, propojené 
mírnými i radikálními výškovými přechody. Veškeré přebývající hmoty zeminy jsou 
užity v rámci území na funkční a zároveň i estetickou úpravu při zásypu podzemní 
garáže. Na platformách je navrženo pět bytových domu typu A a jeden bytový dům 
typu B. Zmíněné typové domy mají společné technické provedení a funkční náplň, ale 
hmotově a kompozičně jsou naprosto odlišné. 
 

2.2. BYTOVÝ DŮM TYPU A 
 
Jedná se o čtyřpatrovou stavbou, jejíž tvar vznikl duplikováním tvaru písmene L a 
doplněním o další potřebné hmoty nutné pro vertikální i horizontální komunikaci. 
Fasáda bytového domu s terasami je vhodná pro jižní orientaci. Oproti tomu fasáda 
obsahující komunikace je situována na sever. 
 
První nadzemní podlaží, sloužící pro potřeby všech obyvatel bytového domu, je 
přístupné z okolního terénu ze tří světových stran – ze severu, jihu a východu. 
 
Ze severu jsou přístupné: prádelna, kolárna / kočárkárna, jednotlivé sklepní kóje a 
kotelna. Z jihu jsou přístupné dvě samostatné prostory k pronájmu a z východu pak 
prostora učená ke skladování odpadů. 
 
Druhé, třetí a čtvrté nadzemní podlaží jsou k trvalému bydlení. Jednotlivá patra se liší 
počtem bytů. 
 
Druhé nadzemní podlaží obsahuje tři bytové jednotky a část společenského prostoru 
mezonetového charakteru, přístupného z výše položeného podlaží. 
 
Třetí nadzemní podlaží obsahuje dvě bytové jednotky a společenskou prostoru 
mezonetového charakteru. Tato dvouúrovňová prostora je určená pro potřeby obyvatel 
bytového domu v případě nedostatku prostoru pro krátkodobé akce. 
 
Čtvrté nadzemní podlaží obsahuje pouze jednu bytovou jednotku, přístupnou po 
schodišti z pavlače třetího nadzemního podlaží. 
 
Jednotlivé bytové jednotky se liší dispozicí i počtem teras. Nicméně každá z nich je 
navržená pro tříčlennou rodinu.   
 
V rámci bytového domu je navržené komunikační jádro obsahující schodiště a výtah, 
které umožňuje přístup na pavlače ve druhém a třetím nadzemním podlaží. 
 



 
 
2.3. BYTOVÝ DŮM TYPU B 
 
Jedná se o pětipatrovou stavbu, jejíž tvar vznikl vrstvením kvádrů s výrazným 
podélným rozměrem na sebe a doplněním o další potřebné hmoty nutné pro vertikální 
i horizontální komunikaci. Vnější tvar bytového domu je tedy oproti bytovému domu 
typu A výrazně jednodušší.    
 
V rámci bytového domu jsou navržená dvě komunikační jádra obsahující schodiště a 
výtahy, které umožňují přístup na pavlače ve druhém a čtvrtém nadzemním podlaží. 
 
První nadzemní podlaží, sloužící pro potřeby všech obyvatel bytového domu, je 
přístupné ze severní a východní strany. 
 
Severní stranou jsou přístupné: kolárny / kočárkárny, prádelny, jednotlivé sklepní kóje 
a kotelny. Z východu je umožněn přístup do prostory učené ke skladování odpadů. 
 
Vertikálně navazující nadzemní podlaží jsou pro bydlení a jsou tvořená mezonetovými 
bytovými jednotkami, které jsou vždy dvoupodlažní. 
 
První podlaží každé bytové jednotky je pro společenskou zónu. Obsahuje zádveří, 
skladovací prostoru / technickou místnost, wc a obytnou kuchyň. 
 
Druhé podlaží bytové jednotky je pro zónu klidovou obsahující koupelnu s ložnicí a 
dětským pokojem. 
 
Všechny bytové jednotky mají identické dispoziční schéma a jsou určené pro 
tříčlennou rodinu.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 



3. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
 

3.1. KONSTRUKCE 
 
Konstrukční systém bytových domů je stěnový zděný uspořádaný jako kombinovaný. 
Střechy jsou ploché se štěrkovým vnějším povrchem. 
 

3.2. SVISLÉ KONSTRUKCE 
 
Svislé konstrukce jsou vyzděny cihlovým zdivem firmy Wienerberger. 
 
Na nosné stěny byla užita řada Porotherm 44 T Profi, jejíž cihly jsou určené pro 
omítané jednovrstvé obvodové nosné i nenosné zdivo tloušťky 440 mm. 
 
Tvárnice jsou odlehčené velkými otvory, které jsou vyplněny hydrofobizovanou 
minerální vatou. Díky hydrofobizaci je zajištěna nenasákavost vaty v cihlách a voda 
tedy po nich stéká. Díky této skladbě splňuje materiál vysoké nároky na tepelný odpor 
a tepelnou akumulaci stěn. 
 
Řada Porotherm T Profi nabízí mnoho výhod. Především je díky minerální vatě snadné 
řešení lineárních teplených mostů na styku s výplněmi otvorů. Tvárnice jsou při 
vyzdívání spojovány na pero a drážku, což umožňuje rychlé zdění pouze na ložnou 
spáru. Materiál je zároveň i hygienicky nezávadný a má nízký odpor proti difuzi vodních 
par. Výhodou je i snadné stavění díky rozměrům tvárnic v modulovém systému. 
V případě tvárnice Porotherm 44 T Profi se jedná o rozměry 248x440x249mm (d/š/v). 
 
Z hlediska požární bezpečnosti je materiál Porotherm ideální, neboť je tvořen pouze 
z nehořlavých materiálů třídy A1 a není třeba na fasádě řešit otázku požárních pásů. 
 
Na příčky v interiérech jsou užity broušené cihly 11,5 Porotherm. Tloušťky 115 mm. 
 
Tvárnice jsou perforovány drobnými otvory, které mají odlehčovací a zároveň i izolační 
vlastnost. Jednotlivé tvárnice jsou ve zdivu spojovány na pero a drážku s maltováním 
v ložné spáře. 
 
Výhodou příčkových tvárnic je jednoduché a rychlé zdění, minimální spotřeba malty. 
Dále také fakt, že cihelný podklad je ideální pro omítání. Cihla má nízký odpor proti 
difuzi vodních par, je hygienicky nezávadná a má rozměry v modulovém systému. 
 
Stejně jako i řada T Profi, patří mezi materiál nehořlavý třídy A1. 
 



 
 
 
 
 
 
3.3. HORIZONTÁLNÍ KONSTRUKCE 
 
Horizontální konstrukce stropů jsou tvořené do věnce vetknutou železobetonovou 
deskou. 
 
Převislé konstrukce pavlačí jsou rovněž z monolitického železobetonu, doplněného na 
vnějším líci zateplením proti vzniku tepelných mostů. 
 

3.4 TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV 
 
V rámci bytových domů je vedení jednotlivých složek technického zařízení budov 
řešeno pomocí vertikálních šachet o rozměrech 900x400 mm. V těchto šachtách se 
nachází svodné potrubí splaškové kanalizace, stoupací potrubí teplé / studené / 
cirkulační vody a dvě svodná potrubí vzduchotechniky pro kuchyně a koupelny / wc. 
Šachty mají přímý vertikální průběh a jsou vyvedeny nad střešní plášť. 
 
Odvodnění střešních ploch je řešené pomocí elektricky vyhřívaných střešních vtoků 
svádějících srážkovou vodu tepelnou izolací skrz obvodovou stěnu atiky do dešťového 
svodného potrubí na líci fasády. Pro případ nouze je na střeše navržený i nouzový 
přepad skrz atiku. 
 

4. KONCEPCE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 
 
Koncepce udržitelného rozvoje se v návrhu opírá o užití zdícího materiálu firmy 
Wienerberger. 
 
Jedná se o materiál z přírodních surovin- hlíny, vody, a dřevěných pilin, který byl 
vypálením zušlechtěn. Při těžení surovin a výrobě cihel je minimalizovaná spotřeba 
energií a prakticky nedochází k narušování životního prostředí. Při těžení také není 
užíváno odstřelů nebo lámání a plochy jsou později rekultivovány.  Mimo jiné i demolice 
je snadná, nespotřebovává příliš energií a likvidace nebo opětovné použití materiálu 
suti je možné využít pro další účely. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



5. BILANCE 
 

Celková plocha pozemku............................................   20 992 m2 

Zastavěná plocha staveb ............................................     3 515 m2 

 

Hrubá podlažní plocha nadzemních podlaží ...............   10 914 m2 

Hrubá podlažní plocha podzemních podlaží ...............      2 267 m2 

Celková hrubá podlažní plocha ..................................  13,181 m2 

 

Obestavěný prostor nadzemních podlaží ...................   4 264 m3 

Obestavěný prostor podzemních podlaží ...................   6 801 m3 

Celkový obestavěný prostor .......................................           11 065 m3 

 

Předpokládaná cena nadzemní stavby (5500 Kč/m3) .     23 452 000 Kč 

Předpokládaná cena podzemní stavby (3000 Kč/m3) .     20 403 000 Kč 

Celková předpokládaná cena .....................................     43 855 000 Kč 

 

Počet parkovacích stání ……………………………..78 / z toho 5 pro osoby ZTP-ZTPP 

Počet odstavných stání………………………………18 / z toho 2 pro osoby ZTP-ZTPP 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ANOTACE / ABSTRAKT 

 

ANOTACE 

Lokalita řešeného území se nachází v Brně – Komíně. Tato městská část je obklopená 
částmi Brno – Kníničky, Brno – Bystrc, Brno – Jundrov, Brno – Žabovřesky, Brno – 
Královo Pole a Brno Medlánky. V rámci samotného Komína je území situováno ve 
východní okrajové části. Z topografického hlediska se území nachází v kotlině, která 
se svažuje z východní části území. V současné době je oblast užívána jako rekreační 
za účelem zahrádkaření.  

Navrhovaný urbanistický návrh vychází z vytvoření dvou centrálních obytných částí, 
rozkládajících se na dvou výškových úrovních a tvořící tak dvě rozměrově výrazné 
platformy.  

Území je zastavěno stavbami určenými k parkování a bytovými domy. Stavby určené 
k parkování jsou čtyř druhů – nad terénem, pod bytovými domy, pod terénem a 
částečně pod terénem.  

Bytové domy jsou zastoupeny v území ve dvou typech – typu A a typu B. Typ A je 
čtyřpodlažní a nabízí šest bytových jednotek pro dvanáct osob. Typ B je pětipodlažní 
a nabízí šestnáct bytových jednotek pro čtyřicet osm osob.  

 

ABSTRACT 

The area is located in Brno - Komín. This part of town is surrounded by Brno - Kníničky, 
Brno - Bystrc, Brno - Jundrov, Brno - Žabovřesky, Brno – Královo Pole and Brno - 
Medlánky. Komín is situated in the eastern part of the given site. From a topographical 
point of view the area is located in the valley that descends from the east edge towards 
the west edge of the site. The current use of the area is mostly recreational gardening.  

The proposed urban design is based on the creation of two central residential areas, 
decomposing into two levels and representing two distinct dimensions platforms. 

The area is made by buildings for parking and residential houses. There are four types 
of buildings designed for parking - above the terrain, directly beneath apartment 
buildings, partly below ground level and totally below ground. 

Residential buildings are performed in two types - Type A and Type B. Type A has four 
floors and offers six residential units for twelve people. Type B has five floors and offers 
sixteen housing units for forty-eight people. 

 
 

 
 
  
 


