




Průvodní zpráva

Urbanistické řešení
Vytyčené území se nachází na styku urbánní struktury a krajiny v podobě Palackého vrchu. Tato 
lokalita je oblíbená díky pěším stezkám vedoucím podél aleje na vrch, a také díky místní kultuře 
zahrádkářů a chatařů. Výrazným prvkem v lokální struktuře je  pás řadovek, který je rozdělen 
ve třech místech. Tato zástavba působí příliš anonymně a nedostupně, a to hlavně díky izolaci 
způsobené nulovým veřejným prostorem. Dalším opěrným bodem je sousední základní škola, 
která je v těsné blízkosti oblíbeného dopravního hřiště. Tento prostor  však nesplňuje kvality 
důstojného veřejného prostou, který bohužel v Komíně prozatím chybí. 
Cílem projektu je tedy navázat na sousední zástavbu, propojit urbánní prostor s krajinou a vytvořit 
dynamický veřejný prostor, který vtipně doplňuje systém místních pěších stezek. Mohutné hmo-
ty mezonetových dvojdomů jsou rozděleny do kompozice vrcholící desetipatrovou budovou na 
vyvýšenině na konci parcely. Domy se tak stávají  masivními prvky, které oddělují vnější otevřený 
prostor a nový, uzavřený prostor se sítí stezek. Dvakrát zalomená linie reaguje na křižovatku u 
začátku aleje, a prolamuje kompozici tak, že vytváří vstupní náměstí, a naopak v druhé polovině 
zalomení tvoří uzavřený poloveřejný prostor . Parcela tak funguje jako průchozí spojnice města a 
lesa. Parkovací stání jsou umístěna podél aleje a tvoří tak okolo sebe 
jednosměrný provoz.

Architektonické řešení
Obytný soubor je tvořen dvakrát zalomenou rytmickou linií železobetonových dvojdomů, které 
jsou inspirovány architekturou Sokratova domu. Půdorysně se jedná o lichoběžníkové domy, 
rozseknuty rovnoběžně s jednou z jejich stran. Orientace ke světovým stranám je směrem k jihu. 
Domy také vytvářejí meziprostory, které jsou určené jako veřejné průchody do vnitřního parku a 
společnou uličkou se vstupy do všech bytů a společné zahrady. Průzory mají díky svému zalomení 
vlastnost dynamických průhledů, inspirovaných principem camery obscury. Tento princip také fy-
zicky zrcadlí stávající alej do nového uzavřeného prostoru podél promenády. Objekty se sestávají 
ze dvou hlavních prvků - stabilní betonové krusty a dvoupatrového vnitřního dřevěného jádra, 
které je v čase nahraditelné. Interiér je je vzdušný, plný denního světla, které postupně ubývá v 
závislosti s nárustem intimity prostorů. Vnitřní symetrie odkazuje na rodinu, jakožto páru 
rodiče - děti. Otevřený prostor je řazen vertikálně s trojramenými schodišti, které vytvářejí v domě 
dynamiku a také meziprostor mezi pokoji.
Na vyvýšené části pozemku se tyčí 26,5m věžový dům celkově o 10 mezonetových bytech. Tato 
dominanta vznikla jako symbióza výškového obytného domu a rozhledny, která si o toto umístění 
přímo říká.

Stavební řešení

Dům je tvořen monolitickou železobetonovou konstrukcí sendvičového typu, tedy nosné 
železobetonové konstrukce, tepelné izolace a pohledové vnější vrstvy železobetonu.  Interiér je 
řešen jako vsazené dřevěné obytné jádro. Velkorozponová okna jsou řešeny  v kompozici rastrů 
tak, že otevíravé díly jsou orientovány u bočních stěn, tedy přístupné z kuchyně a obývacího pros-
toru. Dešťová voda stéká díky zalomení střešní konstrukce   přímo po železobetonové prolomené 
stěně, kde díky příměsi mědí v betonu vzniknou jedinečné přírodní kresby na fasádě.  Tyto domy 
jsou inspirovány principem Sokratova domu, takže k trvale udržitelnému rozvoji jsou přátelské.

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
OBYTNÝ SOUBOR NA ULICI PASTVINY V BRNĚ - KOMÍNĚ



Bilance

Celková plocha pozemku                                        21548 m2
Zastavěná plocha staveb                                           1550 m2

Hrubá podlažní plocha nadzemních podlaží      4600m2
Hrubá podlažní plocha podzemních podlaží          0m2
Celková hrubá podlažní plocha                             4660m2

Obestavěný prostor nadzemních podlaží  19300m3
Obestavěný prostor podzemních podlaží           0m3
Celkový obestavěný prostor                             19300m3

Předpokládaná cena nadzemní stavby (5500 Kč/m3)    106 260 000Kč
Předpokládaná cena podzemní stavby (3000 Kč/m3)                       0Kč
Celková předpokládaná cena                                           106 260 000Kč

                  
Počet parkovacích stání  52 / z toho 1 pro osoby ZTP-ZTPP
Počet odstavných stání  5 / z toho 0 pro osoby ZTP-ZTPP


