
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Bakalářská práce 2015 
Bytový soubor Pastviny 
průvodní zpráva 
 

 

Součastný stav 
Na vyznačeném území v Brně Kouhoutovicích nad ulicí Pastviny se nachází soubor pozemků,  
které jsou určeny pro výstavbu bytového souboru. Na těchto pozemcích se v současné době vyskytují 
zahrádky, příležitostně s menší stavbou jako je skleník, či dřevěná bouda na nářadí a podobně. 
Vegetace se na pozemcích vyskytuje v podobě travin a vzrostlých stromů, ty jsou často v řadách. 
Stromy jsou většinou ovocné a již dožívají. Na příjezdové polní komunikaci je alej javorových stromů. 
Na severovýchodním okraji značeného pozemku jsou křoviny a houští. Pozemky dříve 
pravděpodobně sloužili jako pastviny. V přední části jsou parcely mírně až zanedbatelně svažité, 
ovšem konec vyznačeného území, tedy severovýchodní okraj, je prudce svažitý. Nad celým územím 
se tyčí vcelku mohutný kopec Palacký vrch. Okolí pozemku je tvořeno chatovou osadou,  
jedním pozemkem s vilou, řadovými domy z jihojihovýchodní strany, které budou dispozičně 
ovlivňovat navrhované území, a rodinnými domy na jihozápadní straně. Další vlastností pozemku  
je jeho uzavřenost a složitá dostupnost. Výhodou pozemku je obklopení přírodou. V okolí řešeného 
území se nevyskytuje žádné maloplošné chráněné území. 

Koncept 
Koncept je založen na bodech jako jsou: zklidnění dopravy, vozidla jsou parkována na příjezdových 
komunikačních tepnách oblasti, přírodní kontext, v návrhu je použito zelených teras, střech a zahrad, 
jednoduchý a čitelný půdorys, dále utvoření komunity a vytvoření bydlení, které by obyvatelům 
sloužilo již natrvalo, bez nutnosti pozdější změny. Posledním bodem charakteristickým pro obytný 
soubor je uzavřenost z venku a otevřenost zevnitř. 

Urbanistické řešení 
Po urbanistické stránce je území řešeno pokud možno co nejčitelněji a nejjednodušeji. Příjezdová 
komunikace pokračuje dále po kraji pozemku, zde je již nyní polní cesta, která je lemována 
stromovou alejí, ta je v návrhu nahrazena jednotlivými stromy podél komunikace mezi parkovacími 
stáními. Tato komunikace končí u paty svažitého terénu a dále pokračuje jen jako odbočka -  
 - polní cesta do chatové oblasti, nebo jako pěšina na vyhlídku na kopec. Dvě vnitřní komunikace jsou 
slepé s obratišti na konci, jedna se napojuje na křižovatku příjezdových cest a druhá na polní cestu 
z chatové oblasti. V území je použito řadových domů, do svahu jsou použity terasové domy.  
Domy jsou vystavěny jako neprostupné řady rovnoběžné s příjezdovou komunikací, tvoří zábranu 
z vnějšího prostředí. Mezi jednotlivými řadami domů jsou vytvořeny pěší komunikace, u terasových 
domů to jsou schodiště. Na kopci je vytvořeno vyhlídkové místo pro konání akcí,  
nebo jako romantické místo s vyhlídkou. Pro zásah hasičů, zásobování a odvoz odpadů jsou přístupné 
zpevněné pěší vnitřní komunikace. 



Architektonické řešení 
Základním kamenem navrhovaného souboru je kontext s přírodou, proto jsou v návrhu použity 
zahrady, zelené terasy a zelené střechy. Místo by mělo sloužit pro celý život, tedy začlenění člověka  
a obydlí do přírody. V mírně svažité části území je použito výstavby řadových domů, ty obsahují  
dvě bytové jednotky, patro vždy bytová jednotka. Domy jsou pootočeny tak, aby získávali sluneční 
energii ze slunce, a aby byl zároveň ze zahrad a ze zelených teras výhled na městskou část Komín. 
Přízemní byt se zahradou je přímo přístupný z pěší vnitřní komunikace, zahrada je přístupná druhou 
pěší komunikací pomocí branky. Byt v druhém nadzemním podlaží má zelenou velkou terasu  
a je přístupný z vnějšího schodiště. Všechny obytné místnosti jsou osvětlené z jihu. Řadové domy 
tvoří z ulice řadu vstupů do bytů: dveře do bytu, schodiště do bytu, dveře do bytu, schodiště  
do bytu,…. Terasové domy jsou zapuštěné do svahu, výsledný terén je o něco strmější než původní. 
Zde jsou použity 4 řady dvou typů domů, liší se pouze šíří a dispozičním uspořádáním. Terasové domy 
jsou nad sebou až do 5ti poschodí, jsou přístupné vnějším schodištěm a každé patro je jedna bytová 
jednotka. Každý terasový dům má zelenou terasu, terasa je na okrajích osazena betonovými 
prefabrikovanými květináči pro pěstování plodin či květin, květináče zároveň slouží jako odstup  
od hrany a vytváří tak soukromé terasy. U řadových i u terasových domů má každá bytová jednotka 
svoje technické zázemí. Na okrajích řad řadových domů jsou na strategických místech umístěná 
dětská hřiště. V severním svahu je vytvořena pěšina, která vede na nejvyšší část pozemku,  
zde jsou vytvořena dvě místa odlišená úrovní, ta nižší je s ohništěm a lavičkami, vyšší je pouze 
s jednou lavičkou. Z tohoto místa je výhled na celý obytný soubor a městskou část Komín. 

Stavební řešení 
Jak terasové domy, tak řadové domy jsou vystavěny z vápenopískových cihel. Horizontální konstrukce 
jsou z prefabrikovaných betonových panelů Spiroll, zvoleny především pro rychlost a jednoduchost 
výstavby. Schodiště jsou betonová prefabrikovaná. Střechy a terasy jsou rovné zelené pochozí.  
Nosné zdivo, zdi s potřebnou neprůzvučností a pro instalace jsou v tloušťce 250mm, příčky mají 
tloušťku 150mm. Obvodové zdivo je zatepleno tepelnou izolací o tloušťce 200mm, výplně okenních 
otvorů jsou osazeny na kovové L profily ve styku s izolací. Případné vzduchotechnické rozvody jsou  
ve stropních  prefabrikovaných betonových panelech Spiroll. Rovné střechy a terasy jsou zelené, 
skladba viz výkres detailu. U řadových domů budou dešťové vody likvidovány pomocí zasakování  
na pozemku, u terasových domů bude voda odváděna pomocí dešťové kanalizace. 

 

Bilance 
Celková plocha pozemku .............................................................. 20 992 m2 
Zastavěná plocha staveb ..............................................................    4 853m2 

Hrubá podlažní plocha nadzemních podlaží .................................   6 926 m2 
Hrubá podlažní plocha podzemních podlaží ................................           0 m2 

Celková hrubá podlažní plocha ....................................................    7 960 m2 

Obestavěný prostor nadzemních podlaží ..................................... 18 442 m3 
Obestavěný prostor podzemních podlaží .....................................           0 m3 
Celkový obestavěný prostor ......................................................... 18 442 m3 



Předpokládaná cena nadzemní stavby (5500 Kč/m3) ................... 101 431 000 Kč 
Předpokládaná cena podzemní stavby (3000 Kč/m3)...................                     0 Kč 
Celková předpokládaná cena ....................................................... 101 431 000 Kč 

Počet parkovacích stání ................................................................  77 / z toho 5 pro osoby ZTP-ZTPP 
Počet odstavných stání .................................................................  6 / z toho 1 pro osoby ZTP-ZTPP 
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