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1. Urbanistické řešení 

 

1.1. Kontext lokality 

Řešená plocha se nachází na území městské části Brno– Komín, v katastrálním území Komín .  Parcela se 

nachází na okraji východní části Komína a přilehá k ul. Pastviny a ul. Uhlířova. Prostor dnes slouží jako za-

hrádkářská oblast. 

Okolí zadané parcely nám nabízí celkem slušnou funkční vybavenost a dobrou dostupnost. V docházkové 

vzdálenosti se nachází řada obchodů a sportovní areál, ale i základní škola a mateřská školka, což je výho-

dou zvlášť když si zvolíme jako cílovou skupinu rodinu s dětmi.  

Dalším atraktivním aspektem je snadná přístupnost přírody. V okolí se nachází řada atraktivních oblastí 

vhodných pro turismus. Například: přírodní park Baba, Medlánecký kopec, Palacký vrch nebo  okolí řeky 

Svratky.  

Samotná parcela je svahovaná z východní části území, kde už se nachází nezastavěné území s lesy. Na zá-

padní straně je už  hustá zástavba, především s obytnou funkcí .   

Na severní straně parcely se nachází stromová alej, která prostředí zpříjemňuje a bylo by vhodné ji zacho-

vat. 

Nedostatkem lokality je  jižní strana, která je řešena násypem a hradbou řadových rodinných domů. Tím 

pádem se parcela stává dostupnou pouze ze severní strany a tento zásah narušil přirozený svah a ráz kra-

jiny.   

1.2. Doprava 

Napojení na stávající komunikaci bylo  zvoleno užitím ulice Pastviny  a ulicí Uhlířova. Silniční síť území je 

navržena, aby celé území bylo obslouženo, jak vozy pro svoz komunálního a tříděného odpadu, tak hasič-

ským a sanitním vozům.  

Západní část území je řešena jednosměrnou komunikací, která  obtéká bytovou zástavbu. Potom na ni 

navazuje dvouproudová komunikace obsluhující zástavbu rodinných domů. Ta je zakončena obratištěm a 

vrací se zpátky na jednosměrnou.  

1.3. Popis urbanistického návrhu 

Urbanistický návrh vychází hlavně z myšlenky přirozeného pohybu člověka a jeho vnímání prostoru. Člo-

věk má rád určitý řád, ale nevnímá geometrii striktně a můžeme si dovolit porušit řadovou zástavbu a při-

klonit se samostatně stojícím objektům a i přesto muže být prostor vnímán jako ulice. Dalším cílem bylo 

zachovat svažitost terénu co nejpřirozenější. 

Na začátku území je situováno parkoviště, které je z východu částečně kryté zeminou a to z důvodů este-

tických. Aby člověk nemusel vnímat tu celkovou plochu asfaltu. Dále se nachází bytové domy, mezi který-

mi je vytvořen bulvár sloužící jako hlavní pěší tepna, ale i jako prostor k setkání.  

Prostor je dlážděný ze dvou druhů dlaždic, odlišující se pouze rozměry. Hlavním důvodem bylo rozbít jed-

nolitost plochy. Ve střední části, kde se spojují dvě osy, které jsou tvořeny travnatými ostrůvky se   



stromy, je prostor doplněn o dominantu vodních trysek,  které by měli  zpříjemnit  prostředí hlavně v let-

ních měsících a  dodat prostoru na atraktivitě.   

Pokud dále pokračujeme směrem na západ zástavba přechází na nižší bytové domy s terasami až k rodin-

ným domům. Veřejný prostor už je chová pouze jako ulice a slouží především ke komunikaci.  

Rodinné domy nejsou kolmo položeny ke komunikaci, ale mírně natočeny k východu. Hlavním důvodem 

bylo především oddělit uliční část od soukromých pozemků jednotlivých domů a to z části i pohledově.  

Koncová část území je už ve velkém svahu a na jejím  nejvyšším místě jsou velmi pěkné pohledy do okolí.  

Proto je zde vytvořen systém cest a odpočinkových ploch– lavičky, terasy, které nabízí možnost pikniku v 

přírodě či jen posezení.  

Území je zastavěno pouze stavbami určenými k bydlení a pouze bytové domy v parteru nabízí možnost 

pronájmu prostor pro ochody či kanceláře. Parkování je řešeno jedním velkým parkovištěm a dodatečný-

mi parkovacími plochami podél komunikace. Rodinné domy mají každý vlastní dvě stání na svém soukro-

mém pozemku.  

 

2. Architektonické řešení 

 

2.1. Hmoty, funkční náplň 

Architektonické řešení se snaží podpořit a zachovat svažitost terénu, aby i náklady na úpravu terénu ne-

byli tak vysoké a prostor přirozeně splýval s okolím.  

Navržené jsou tři typy objektů: bytový čtyřpodlažní dům, bytový třípodlažní dům s terasami a rodinný 

dvoupodlažní dům.  Hlavní funkcí všech navržených objektů je bydlení, jen ve čtyřpodlažním bytovém do-

mě je v parteru nabízena možnost pronájmu  prostor, které mohou složit jako kanceláře, obchody či ordi-

nace.  

Zástavba se směrem k  přírodě zmenšuje a stává se více osobní a soukromou. Hlavním modulem  je kvádr 

o rozměrech  6 x 6x 3m, který je zastoupen ve všech třech stavbách. Tento kvádr byl postupně na každé 

stavbě násoben a vytvořil přirozenější hmotový přechod.  

2.2. Bytový čtyřpodlažní dům 

Je to čtyřpodlažní objekt, který se skládá půdorysně z devíti polí modulu 6x6x3 m. Do tohoto celku jsou 

vloženy lodžie, které rozbíjí celkovou hmotu objektu a tvoří zajímavý prvek na fasádě. Lodžie jsou situová-

ny na tři světové strany– východ, jih a západ. Na severní straně se nachází vertikální komunikace.   

V parteru se nachází technická část stavby, sklepní kóje, kolárna (kočárkárna) a prostory k pronájmu, kte-

ré mají samostatné vstupy z jihu. V dalších třech podlaží už se nachází pouze byty k trvalému bydlení. Na 

každém patře jsou tři byty 4+kk, 3+kk a 1+kk. , které jsou v každém podlaží identické jen jsou odzrcadlené. 

Každý byt má svoji lodžii.  

Komunikační jádro obsahuje schodiště a výtah, které umožňuje přístup do jednotlivých bytů.  



2.3. Bytový třípodlažní dům s terasami 

Je to třípodlažní objekt, který se skládá půdorysně ze čtyř polí modulu 6x6x3 m. Postupně je, ale jeden 

modul v každém patře odebrán, tím jsou vytvořeny terasy, které slouží jednotlivým bytům.  Dům má tři 

bytové jednotky na každém patře jednu. V první patře se nachází byt 4+kk, ve druhém 3+kk a v posledním 

je 2+kk. Terasy jsou směrovány k jihozápadu.  Vertikální komunikace  je tvořena venkovním schodištěm z 

kovové konstrukce a nachází se na východní straně.  

2.4. Rodinný dům 

Je to dvoupodlažní objekt, který se půdorysně skládá ze dvou polí 6x6x3 m. Tato hmota není nějak členě-

na, jen je natočena kratší stranou více k západu a okna jsou skoseny na jih kvůli teplotním ziskům.  Jsou 

navrženy dva typy rodinných domů.  Ty se ,ale půdorysně moc neliší, dispozice jsou jen odzrcadleny. Jedi-

ným rozdílem jsou terénní úpravy  u prvního typu domu. První  je ze severovýchodní strany domu, to ve 

formě vysvahovaného kopce a druhá úprava se nachází v zahradě, kde hlavním cílem bylo nějak zamezit 

výhledu na řadovou zástavbu a vytvořit soukromí a to ve formě travnatých teras se zídkou zabraňující se-

suvu půdy.  

 

3. Konstrukční  řešení 

Všechny objekty jsou založeny na betonových pasech.  

Bytové domy jsou řešeny železobetonovým  monolitickým skeletem s výplňovým keramickým zdivem 

(Porotherm). Rodinné domy jsou ze stěnového zděného systému Porotherm.  Nosnou konstrukci podlahy 

tvoří železobetonové desky se skrytými průvlaky.  

Střechy jsou ploché jednoplášťové tvořeny  železobetonovou deskou. Podstatná část je navržena jako ze-

lená střecha s extenzivní výsadbou. Jen u bytového domu s terasami jsou části střechy pochozí.  

Převážná část fasády je omítnuta, jen lokálně je řešena dřevěným obkladem připevněným na konstrukci 

roštu. 

Příčky jsou navrženy z vápenopískových tvárnic, z důvodů jejich dobré akustické neprůzvučnosti.  

Podlahy ve všech objektech  jsou navrženy systémem plovoucích podlah, kde nosnou  vrstvu  podlahy tvo-

ří anhydritový samonivelační potěr.  

Výplně otvorů 

Okna jsou uvažována dřevohliníková. Dveře do technických místností budou ocelové se systémovými oce-

lovými zárubněmi. V bytech jsou uvažovány fóliové dveře s obložkovými zárubněmi. 

Izolace 

Tepelné izolace jsou navrženy z minerální vlny v obvodovém plášti a na střeše. Konstrukce pod terénem 

jsou izolovány extrudovaným polystyrenem.  V podlahách je vedeno vzduchotechnické potrubí, a proto je 

navržena tepelná izolace z minerální vlny a EPS 150S 

Technické zařízení budov 

Rozvody ve všech budovách jsou řešeny pomocí předstěn, které jsou průběžné přes všechna podlaží. Ve-

deno je v nich veškeré technické zařízení budovy.   

 

 



4. Energetické úsporné řešení návrhu 

V objektech je navržen systém rekuperace, doplněný v koupelnách o podlahové topení. Rekuperační jed-

notku má každý byt (dům) samostatnou s přívodem  čerstvého vzduchu a odvodem použitého vzduchu 

potrubím  vyvedeným na střechu. 

Přehřívání vnitřního prostoru je řešeno pomocí stínění venkovními textilními roletami.  

Dešťová voda bude z části zachycena zelenou střechou , která se bude postupně vypařovat do ovzduší. 

Na střechách budou umístěny termické panely, které budou sloužit k ohřevu teplé vody. A u bytových do-

mů bude dalším zdrojem k ohřevu vody tepelné čerpadlo země/voda se svislým zemním vrtem.  

 

5. Bilance 

Celková plocha pozemku  20 992 m2 

Zastavěná plocha staveb  2 135 m2 

 

Hrubá podlažní plocha nadzemní podlaží  6 733 m2 

Hrubá podlažní plocha podzemní podlaží  52 m2 

Celková hrubá podlažní plocha  6 785 m2 

 

Obestavěný prostor nadzemních podlaží  18 336 m3 

Obestavěný prostor podzemních  podlaží  131 m3 

Celkový obestavěný prostor  18 467 m3 

 

Předpokládaná cena nadzemní stavby (5500 Kč/m3)  100 848 000 Kč   

Předpokládaná cena podzemní stavby (3000 Kč/m3)  393 000 Kč 

Celková cena stavby  101 241 000 Kč 

 

Počet parkovacích stání  66/ z toho 3 pro osoby ZTP-ZTPP 

Počet odstavných stání  12/ z toho 1 pro osoby ZTP-ZTPP 

 


