




SPRIEVODNÁ SPRÁVA

Obytný Súbor na Ul. Pastviny

Brno - Komín



BILANCIE

Celková plocha pozemku .......................................................  20 991  m²

Zastavaná plocha pozemku ..................................................  4 819   m²

Hrubá podlažná plocha nadzemných podlaží .......................  6 379  m²

Hrubá podlažná plocha podzemných podlaží .......................  0   m²

Celková hrubá podlažná plocha ............................................  6 379   m²

Obostavaný priestor nadzemných podlaží ............................. 17 587   m³

Obostavaný priestor podzemných podlaží .............................  0   m³

Celkový obostavaný priestor .................................................. 17 587   m³

Predpokladaná cena nadzemnej stavby (5500kč/m3).............  96 728 500  kč

Predpokladaná cena podzemnej stavby (3000kč/m³) ............  0   kč

Celková predpokladaná cena ..............................................  96 728 500  kč

Počet parkovacích stání ........................................................  78  (z toho 3 pre osoby ZTP-ZTPP)

Počet odstavných stání .........................................................  9  (z toho 1 pre osoby ZTP-ZTPP)
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IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Riešené územie sa nachádza v mestskej časti Brna - Komín, na nezastavanom pozemku niekdajších pastvín. V 

priebehu histórie prešla oblasť zmenou z klasickej návesovej dediny na časť mesta. Tieto premeny sa odrážaju v 

rôznorodom type zástavby Komína, kde môžme na jednom mieste pozorovať klasické vidiecke domy na návsi, 

panelové domy  zo 70 - tych rokov a suburbánna zástavba z 90- tych rokov. Výhodná poloha - blízka dostupnosť 

k centru Brna, podnietila vzrastajúcu bytovú zástavbu mestského charakteru, ktorej časté rysy sú anonymita a 

uzavrenosť. 

     Riešená parcela sa nachádza medzi ulicami Houškova a Pastviny. Zo severnej strany sa v blízkosti nachádza 

základná škola Pastviny. Z juhu obklopujú parcelu radové rodinné domy, prevažne z 90 - tych rokov.  Dané územie 

tvorí akúsi hranicu medzi Komínom a lesom Palackého vrchu, ktorý v hornej - východnej časti tesne nadväzuje na 

riešenú parcelu. V súvislosti s úvahami o zástavbe na danej parcele sa ponúkajú aj úvahy o správnosti budúceho 

extenzívneho rozmachu zástavby smerom k Palackému vrchu.

      V súčasnosti je cestička s alejou vedúca v tesnej náväznosti na riešené územie, často využívaná ako vychádz-

kov´á trasa smerom na Medlánky alebo Palackého vrch.

URBANISTICKÉ RIEŠENIE

 Napriek stúpajúcej mestskosti, si Komín v svojej podstate zachováva vidiecky charakter, s patričnou komunitou 

a medziľudskými vzťahmi. Tento fakt výrazne ovplyvnil merítko návrhu. 

     Koncept jasne definuje jednotlivé priestory. Výrazným motívom sú vnútorné, návzájom prepojené nádvoria. 

Dimenzie nádvorí sa obmieňajú, čo vytvára rozličnú mieru intimity priestorov. 

     Dopravne je parcela napojená z ulice Uhlířova obslužnou jednosmernou komunikáciou typu C s otočišťom v 

koncovej časti parcely. Celková štruktúra s nádvoriami, je oprostená od dopravy, parkovanie so 78 parkovacími 

miestami je vyčlenené po vonkajších stranách štruktúry. V nižšej časti parcely je riešené parkovisko s 37 parko-

vacími miestami, ostatné parkovacie miesta sú riešené pozdĺž obslužnej komunikácie, v príjemnom zákryte za 

stromami.

Do navrhovanej štruktúry autá nezachádzajú, každý dom má pridelené parkovacie miesto na zmieňovaných par-

koviskách. Navrhnuté profily v rámci vnútorných dvorov však umžňujú zásah hasičov, či sanitky.

Jasne definované priestory nádvorí, oprostené od dopravy prislúchajú jednotlivým domom v rámci dvora .   



Tieto priestory bezpečné a fungujú ako spoločné obytné obývačky, pre ľudí ktorým tento priestor prislúcha.

Je to miesto kde sa hrajú deti, stretávajú sa susedia. Dimenzie týchto spoločných nádvorí sú rozličné a vytvárajú 

celú škálu intimity priestorov. Jednotlivé prelínajúce sa dvory sú pretnuté cestičkami a vstupmi do územia. Celá 

štruktúra kopíruje terén a smeruje k lesu, kde sa prirodzene rozvoľňuje v zeleň s potencionálnym rekreačným 

využitím.

ARCHITEKTONICKÉ  RIEŠENIE

Do priestorov spoločných nádvorí priestorov jednotlivé domy nadväzujú svojou spoločenskou časťou - obývačkou 

a kuchyňou. Celkové dispozičné riešenie domov je otvorené, podporuje medziľudské vzťahy na úrovni najzáklad-

nejsej jednotky - rodiny. Otvorenosť vnútorného priestoru a variabilná uzatváratelnosť intímnejších priestorov zin-

tenzívňuje spoločne strávený čas rodiny, preto je týmto priestorom venovaná zvýšená pozornosť.

Domy su dvojpodlažné, spoločenské priestory domu a detská izba s velkou herňou sa nachádzajú v prvom pod-

laží. Spálňa rodičov, s galériou ktorá  preberá funkciu otvorenej pracovne sa nachádza v druhom nadzemnom 

podlaží. 

     Súčasná často meniaca sa štruktúra rodiny definuje rozličné požiadavky na bývanie, ktoré návrh reflektuje 

vo vytvorení viacerých typov domov, v závislosti na počte jeho obyvateľov. Typ pre pár, pri ktorom je predpoklad 

prírastku dieťaťa je schopný reagvať na túto zmenu premenou knižnice v detskú izbu. Typ pre troj až štvor člennú 

rodinu so spacou časťou detí a detskou herňou, keď deti dospejú je možné rozdeliť priestor na dve samostatné 

izby, každá so samostatným vstupom. Typ pre štvor až päť člennú rodinu je najväčším typom domu a funguje ako 

uzatvárací prvok väčších spoločných nádvorí.

     Architektonické prevedenie návrhu rešpektuje morfológiu terénu. Horizontálne línie smerujúce pozdĺž gradácie 

terénu, sú architektonicky stvárnené betónové deliace steny medzi jednotlivými domami. V kontraste so suro-

vosťou betónu je jemný detail predsadenej fasády, ktorej rozličná forma transparentnosti zabezpečuje dostatočné 

súkromie.

Každý dom je svojou zadnou časťou orientovaný do záhrady. Záhrada je značne minimalizovaná, pretože prak-

tická využívateľnosť veľkých plôch záhrad v dnešnej dobe klesá, prevažuje skôr ich rekreačná funkcia. Pásy 

záhrad v štruktúre medzi domami patria vždy dvom domom, a ich spoločné rozdeľovanie alebo zdieľanie závisí 

na spoločnej susedskej dohode.



STAVEBNÉ RIEŠENIE

Počet domov

dom pre 2 - 3 člennú rodinu  19 domov

dom pre 3 - 4 člennú rodinu  17 domov

dom pre 4 - 5 člennú rodinu  4 domov

dom pre 2 - 3 člennú rodinu  5 domov

spolu:      45 domov 135 obyv. 64 obyv. / ha

Zvislý a vodorovný konštrukčný systém je riešený ako monolitická železobetónová konštrukcia. Deliace steny 

medzi jednotlivými domami predstupujú pred a nad hmotu domov, čo výtvára rytmizáciu a výraz objektov.

Vertikálne konštrukcie spočívajú na základových pásoch. 

Konštrukcia je z exteriéru zaizolovaná nenasiakavou izoláciou natretou tenkovrstvou bielou omietkou. Kontras-

tom k surovosti betónu je jemný detail predsadenej fasády z perforovaného plechu. 

Okenné konštrukcie sú riešené ako predsadené hliníkové okná zalícované s predsadenou fasádou.


