




Kolónia Nový byt

Situácia
Riešené územie sa nachádza v mestskej časti Brno Komín. Ulica Pastviny lemuje parcelu a je to jediná 
prístupová komunikácia. V súčasnosti sa tam nachádza záhradkárska kolónia, ktorá plynulo nadväzu-
je na les Pod Palackého vrchem. Terén na pozemku je svažitý. V spodnej časti je prevýšenie min-
imálne a vo vrchnej časti je prevýšenie radikálne až 30%sklon. 
V okolí sa nachádza riedka zástavba samostatne stojacich rodinných domov.  V tesnej blízkosti sú 
radové rodinné domy, ktoré sa nachádzajú južne od parcely na mierne zvýšenom teréne. Zo západu 
pozemok nadväzuje na Rodinné domy, ktoré pozemok oddeľujú od ulice Pastviny.

Urbanistický koncept
Zástavba je tvorená veľmi malými bytovými domami, ktoré sú na pozemku umiestnené tak aby mali 
medzi sebou voľný priestor. Vrchná časť je neastavaná. Svah tvorí prirodzenú hranicu osídlenia.   Jed-
iná komunikácia tu obsluhuje územie a zároveň slúži ako parkovanie.  Parkovanie sa nachádza hlavne 
na priečnych trasách, vďaka čomu je možné zachovať stávajúcu alej stromov pozdĺž parcely. Aby vzni-
kol blok domov v centre parcely je na pozdĺžne komunikácii iba nevyhnutný počet pozdĺžnych parko-
vacích miest. Domy na hranici pozemku, susedia s okolitými domami a nadväzujú na ne záhradkami. 
Byty majú orientáciu na všetky svetové strany. A priestor medzi domami izoluje domácnosti vzdiale-
nosťou, tak aby mali všetci svoje súkromie. 

Koncept bývania
Bytové domy majú  3 podlažia, a na každom z nich jednopodlažné byty.  Odkladacie a skladové 
priestory majú byty v podzemí medzipriestoru domov. Do bytov sa vchádza z medzipriestoru do-
mov, v ktorom sa nachádza združené exteri érové schodisko. Toto schodisko vizuálne oddeľuje uli-
cu od súkromných záhrad. Z každého bytu sa dá priamo dostať na záhradku, ktorá je izolovaná od 
ostatných bytov. Každý byt má svoju záhradku. Vrchný byt ju má na terase prístupnú len z priestoru 
vlastného bytu. 

Nenápadná  Architektúra
Je inšpirovaná vzormi podobného typu bývania v kolónii. (Kolonie Nový dům v Žabovřeskách) Návrh 
sleduje miestne vzory. Architektúra je velmi nenápadná,nie však strohá, Na fasádách budov je biela 
omietka. Okrem vzájomnej polohy okien a dverí  niesu použité žiadne ďalšie výrazové prostriedky.  

Konštrukčné riešenie
Zvolená je jednoduchá murovaná konštrukcia.  Bytové domy sú trojpodlažné objekty, založené na 
pásoch a murované z tehál. Sú nepodsklepené aby sa predišlo náročným konštrukciám  s prerušením 
vertikálnych tepelných mostov. Ako murivo sú použité tehly Porotherm T profi. Je to murivo, ktoré ne 
naplnené minerálnou vatou a dosahuje  veľmi  dobré hodnoty tepelne-izolačných  vlastností.  Stro-
py a stropné desky sú keramické s monolitickým betónom. (Pot+miako).  Plochá strecha nad tretím 
podlažím je pochôdzia. 



Bilancie

Celková plocha pozemku      20 489 m²
Zastavaná plocha      1959 m²
Hrubá podlažná plocha nadzemných podlaží   5877 m²
Hrubá podlažná plocha podzemných častí   475,9 m²
Celková hrubá podlažná plocha    6352 m²
Obostavaný priestor nadzemných podlaží   17631m³
Obostavaný priestor  podzemných podlaží   1425 m³
Celkový obostavaný priestor     19056 m³
Predpokladaná cena nadzemnej časti 3500/m³  61 708 500 Kč
Predpokladaná cena podzemnej časti 3000/m³  4 275 000 Kč
Celková predpokladaná cena     659 835 500 Kč
Počet parkovacích staní     57/ 3 pre osoby ZPT a ZTTP
Počet odstavných staní     14/1 pre osoby  ZPT a ZTTP


