
 

 

 

BAKALÁRSKA PRÁCA 
FAKULTA ARCHITEKTÚRY VUT V BRNE, 2014/215 

OBYTNÝ SÚBOR NA ULICI PASTVINY V BRNE- KOMÍN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 



 
 
 

 
 



 
Identifikačné údaje 
 
Obytný súbor na ulici Pastviny v mestskej časti Komín. 
 
URBANISTICKÉ RIEŠENIE 
 
Popis lokality 
 
Riešená parcela sa nachádza v mestskej časti Brno – Komín. Táto lokalita sa v súčasnej dobe 
stáva populárnym miestom na bývanie rodín s deťmi. Nachádza sa tu nielen základná 
občianska vybavenosť ako napríklad materská a základná škola či zdravotnícke centrum ale aj 
mnoho reštaurácii a obchodov.  
Hlavná komunikačná tepna prechádza popri rieke Svratke a nezachádza do centra mestskej 
časti.  
Komín je miestom s charakterom dediny ale vybavenosťou mesta. Je dobre dostupný 
osobnou aj verejnou dopravou. Poskytuje viacero možností voľnočasových aktivít, ako 
napríklad záhradkárstvo, turistiku alebo len príjemné prechádzky v okolitých lesoch alebo na 
Medlánskych lúkach. 
 
Z hľadiska typov zástavby sa v Komíne nachádzajú asi všetky najčastejšie štýly. Historické 
centrum s typickou návsou priamo susedí s panelovými domami. Na južných svahoch sa 
nachádza niekoľko ulíc radových domov a nechýbajú ani súkromné vilky. Po obvode Komína 
sa nachádza niekoľko záhradkárskych kolónií.  
 
Dedinský charakter Komína ktorý je prítomný na návsy sa tak o pár metrov ďalej razom 
zmení na typicky mestský. 
 
Popis urbanistického návrhu 
 
Riešená  parcela je obklopená niekoľkými typmi bývania , ktoré ju z časti izolujú od okolia. 

Jediná prístupová cesta pre autá je z ulice Pastviny.  Naša parcela je charakteristická 

prudkým prevýšením smerom k lesu a chatovej oblasti.  

Pri urbanistickom riešení som sa snažila reagovať na osi okolitej zástavby. Budovy popri ulici 

Pastviny vytvárajú líniu ktorá čiastočne reaguje na vrstevnice, zatiaľ čo radová zástavba sa 

šplhá smerom k lesu a vytvára druhú osu. 

Zároveň som si určila pravidlo záhrada k záhrade a čelo k čelu. To znamená že prvé rady 

domov majú záhrady smerom k existujúcej zástavbe. Hlavná komunikačná cesta sa tiahne 

pred ich oknami a popri nej sú umiestnené aj všetky parkovacie miesta. V centre sa 

nachádzajú bytové domy ktorých vchody ústia na obytnú ulicu s prístreškom pre bicykle. 

 

 



Na parcelu som umiestnila okrem obytných budov aj 2 voľnočasové centrá. Biotopové 

centrum s kúpacím jazierkom sa nachádza v spodnej tretine pozemku. Na vrchole kopca je 

posadené skautské centrum ku ktorému sa tiahnu turistické chodníčky.  

ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE 

Môj hlavný koncept sa stalo nízkopodlažné rodinné bývanie. Vzhladom na to že najvyššia 

budova v susedstve bude mať 3 podlažia, rozhodla som sa neprekročiť túto výškovú hladinu. 

Chcela som tým dosiahnuť určitú nenápadnosť v pohľadovej rovine.  

Zároveň som sa rozhodla, že v rámci jedného bytu sa nebudú nachádzať žiadne schodiská, 

ktoré by byt rozzónovali. To má za následok samostatné fungovanie jednotlivých členov 

rodiny. 

Do môjho návrhu som umiestnila 5 nízko podlažných bytových domov. Všetky majú 2 

nadzemné poschodia s východo-západnou orientáciou.  V rámci jednej budovy sa nachádza 

šesť alebo osem bytov. Všetky byty sú jednoúrovňové, v rámci jedného bytu sa nenachádza 

žiadne schodisko. Do bytov v hornom podlaží vedie vonkajšie schodisko, ktoré zároveň 

vytvára závetrie pre prízemný byt. 

 

Ako reakciu na výraznú osu existujúcej zástavby som umiestnila na južný okraj riešenej 

parcely líniu radového domu. Radový dom tvoria 3 typy domov. Jedná so o dvojizbové, 

trojizbové a štvorizbové domy. Najmenší z nich je určený pre dvojicu, stredný a najväčší  je 

vhodný pre rodinu s 1 až 3 deťmi. 

 

Fasády jednotlivých budov som rozdelila vertikálne tak aby sa dali na prvý pohľad odlíšiť 

jednotlivé byty. V obytnom dome dva byty nad sebou zdierajú spoločnú fasádu, na 

prevedení ktorej sa môžu dohodnúť. V radovom dome má každý byt svoju vlastnú fasádu. 

Pre toto riešenie som sa rozhodla aj kvôli tomu, že si myslím, že súčasťou vlastného bývania 

je možnosť prejaviť sa. Variabilita fasády tak na prvý pohľad prezradí vkus obyvateľov, ale 

zároveň aj vzťah rodín, ktoré nad sebou bývajú.  Fasáda môže byť opláštená 3 materiálmi: 

drevom, plechom alebo bielou omietkou. 

 

Na parcelu som umiestnila okrem obytných budov aj 2 voľnočasové centrá. Biotopové 

centrum s kúpacím jazierkom sa nachádza v zápdnej tretine pozemku. Využívam komínsky 

potok, ktorý je v momentálnej dobe vedený pod zemou. Pri jazierku na nachádza budova so 

šatňami a malá kaviareň na druhom podlaží. Na vrchole kopca je posadené skautské 

centrum, ku ktorému sa tiahnu turistické chodníčky vedúce ďalej do lesa a k chatovej oblasti. 

 

 

 



 

Ako stavebný materiál som si zvolila drevo, ktoré považujem za jeden z najekologickejších 

materiálov. Podľa tohto konštrukčného systému som použila modul osovej vzdialenosti 

stĺpikov: 625 mm. Ten sa objavuje v pôdorysnom riešení ako aj pri riešení fasády. 

 

TABULKA BILANCIÍ 

CELKOVÁ PLOCHA POZEMKU   20 489 m² 
ZASTAVANÁ PLOCHA    3353 m² 
CELKOVÝ POČET OBYTNÝCH BUDOV:   6 
CELKOVÝ POČET BYTOV:   46 
Z TOHO:    2+KK  2 
    3+KK  41 
    4+KK  3 
POČET OBYVATEĽOV:    173  
ODHADOVANÁ CENA PROJEKTU:  30 343 200 Kč  
POČET PARKOVACÝCH STANÍ:   72/ 4 pre osoby  ZPT a ZTTP 
POČET ODSTAVNÝCH STÁNÍ:   9/1 pre osoby 

 

 

 


