
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA ARCHITEKTURY
ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ

FACULTY OF ARCHITECTURE
DEPARTMENT OF DESIGN

OBYTNÝ SOUBOR NA UL. PASTVINY V BRNĚ -
KOMÍNĚ

RESIDENTIAL COMPLEX IN BRNO - KOMÍN

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE PETRA PROVÁZKOVÁ
AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE prof. Ing. arch. IVAN RULLER
SUPERVISOR

BRNO 2015







Průvodní zpráva

Urbanistické řešení  

Řešené území se nachází v  městské části Brno Komín. Tato část má charakter
spíše menšího města s jasně patrnými pozůstatky původní vesnické zástavby.
Zástavba Komína je soustředěna v okolí Svratky a  na přilehlých severních
svazích, zbytek plochy katastru tvoří především orná půda, lesy a také dráhový
systém Letiště Medlánky . V jižní části městské části se rozkládá
původní vesnické jádro Komína s kostelem sv.  Vavřince, na něž na severu těsně
navazuje zdejší panelové sídliště. 

Území je vymezeno ulicemi Pastviny, Houškova a Uhlířova. Okolní stávající
zástavba je převážně dvoupodlažní, výjimkou jsou devítipodlažní domy na  ulici
Absolonova.

Při návrhu obytného souboru tvořeného třípodlažním bytovým domem, a
dvoupodlažními atriovými rodinnými domy a domy volně stojícími bylo využito
přirozeného reliéfu pozemku. Zástavba dále respektuje drobnější měřítko okolní
zástavby. 
Doprava je řešená pomocí jednosměrné komunikace. Také zde je využito spádu
původního terénu. 

Architektonické řešení 

Základním konceptem je uvolnění středové části pozemku, kde vstoupí do  popředí
chodec. Jsou navrženy tři typy hmot; bytový dům, který je umístěn v  západní části
pozemku, a dva typy rodinných domů téměř lemující hranice pozemku. Toto řešení
umožnilo uvolnění středové části, která nyní může být využita jako prostor pro pěší
směřující k  závěru pozemku. Tato část je obohacena o  dětská hřiště a plochy k
relaxaci. Závěr pozemku tvoří velmi svažitý terén, který je upraven do parkové
podoby. Tam, kde je terén opět mírnější, je navržen multifunkční pavilon, sloužící
jako tzv. „meeting point“.

Stavební řešení 

Založení objektů je provedeno pomocí pasů z  prostého betonu sahajíc až
k nezámrzné hloubce. U bytového domu a domů rodinných je navržený zděný
konstrukční systém z prvků firmy Wienerberger Porotherm T Profi. Stropní
konstrukce jsou řešené jako monolitické železobetonové desky. Střešní konstrukce
je provedena jako plochá střecha. Některé plochy slouží jako zelené pochozí
terasy.

Objekt pavilonu je řešený jako montovaná stavba založená na základové desce. 

Udržitelnost je řešena pomocí energeticky úsporných materiálů, zároveň všechny
objekty využívají dešťovou vodu jako vodu užitnou. Dešťová voda je také využita
pro jezírko u bytového domu.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Leti%C5%A1t%C4%9B_Medl%C3%A1nky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Panelov%C3%BD_d%C5%AFm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vesnice


Bilance

Celková plocha pozemku.............................................  20800 m2

Zastavěná plocha staveb.............................................  2646 m2

Hrubá podlažní plocha nadzemních podlaží............... 5506 m2

Hrubá podlažní plocha podzemních podlaží............... 0 m2

Celková hrubá podlažní plocha................................... 5506 m2

Obestavěný prostor nadzemních podlaží.................... 16741 m3

Obestavěný prostor podzemních podlaží.................... 0 m3

Celkový obestavěný prostor......................................... 16741 m3

Předpokládaná cena nadzemní stavby (5500 Kč/m3).. 92, 06 mil. Kč
Předpokládaná cena podzemní stavby (3000 Kč/m3).. 0 Kč
Celková předpokládaná cena...................................... 92, 06 mil.  Kč

Počet parkovacích stání............................................... 10/ z toho 4 pro osoby ZTP-
ZTPP
Počet odstavných stání................................................  48 / z toho x pro osoby ZTP-
ZTPP

Počet bytových jednotek – bytový dům ………… 20 
Počet bytových jednotek – rodinné domy………. 13
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