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Obytný soubor  

na ulici Pastviny v Brně-Komíně

Průvodní zpráva



1. Předmět zadání

Předmětem bakalářské práce je návrh obytného souboru v lokalitě stávajících
zahrádek mezi ulicemi Pastviny a Houškova v městské části Brno – Komín. Návrh
urbánní struktury včetně jejího architektonického řešení má respektovat
charakter parcely, zejména její topografické a kontextuální kvality nejen
s ohledem na bezprostřední okolí, ale rovněž v kontextu celého města.
Zohledněna má být rovněž aktuální problematika rozvoje sídel české společnosti
s důrazem na udržitelný rozvoj.

2. Urbanistické řešení 

Obytný soubor se nachází v lokalitě stávajících zahrádek mezi ulicemi Houškova
a Pastviny v městské části Brno- Komín. Území je na „náběhu“ na zalesněný
západní svah Palackého vrchu. Tato západní část Brna je atraktivní svým
vesnickým rázem zástavby, která si i přes svou blízkost do centra ponechala
kouzlo vesnické atmosféry a hezké přírody v okolí.

Navrhované místo je situováno blízko komplexu dalších rodinných domů se
širokým zázemím pro rodinný život. Parcela je západním směrem v těsném
sousedství se Základní a Mateřskou školou Pastviny a s dopravním a sportovním
hřištěm přístupné pro veřejnost. V blízkosti je i Zdravotní středisko a několik
obchodů . Směr východní nabízí zalesněné plochy, která zvou k relaxaci v
přírodě.

Navržený obytný soubor následuje právě tento fakt – tvoří jakousi vstupní bránu 
při cestě do přírody. Dává obyvatelům možnost se do takového systému 
začlenit. Má dát možnost pohybu neomezeného motorovou dopravou a využít 
tak plně plochy mezi jejich obydlími k nejrůznějším sportovním a volnočasovým 
aktivitám. Snaží se zachovat maximální množství zelených ploch a zároveň 
přinést do prostředí rozmanitost bydlení. Parkoviště je situováno pod zem v 
terénním valu, jenž je nově vytvořen. 

Cca v polovině převýšení parcely je pozemek rozdělen na jakési dva terénní 
„ostrovy“ - vyšší z nich, východní, je pomyslně  zastaven pěší komunikací půlící 
parcelu v podélném směru na dva terénní celky. Nižší z nich, západní, dále 
pokračuje z úrovně chodníku a „slévá“ se dolů po mírném svahu, kde je zastaven
odpočinkovým místem v nejnižší části parcely. Toto místo tvoří jedno ze dvou 
urbanisticky důležitých bodů. Jednak je setkávacím místem pro místní i 
procházející, nachází se zde dětské hřiště a také retenční nádrž, ze které je brána
užitková voda pro všechny místní domácnosti. Druhým důležitým bodem je 
naopak nejvyšší bod parcely na východní straně, kde najdeme jak mobiliář pro 
odpočinek, tak outdoorové posilovací stroje.

Typově zde najdeme dva druhy zástavby. První se nachází na jižní části parcely a
je zapuštěna svým 1.NP pod terén. Z terasy je přístupná do zahrady, která je 
zároveň terénem, který část domů „zavaluje“. Orientace je jižní, využívající 
přirozený svah terénu a pomyslně „stékající“ z nejvyššího bodu parcely.



Druhým typem jsou řadové RD na severní straně parcely, v návrhu pracovně 
označené jako „C,“ výškově se odlišující dle počtu nadzemních podlaží, tvořící 
dohromady na sebe navazující a vzájemně si v tvorbě prostorů sloužící řetěz o 
stejných modulových principech. Jsou převýšeny nad výše zmíněnými jižními 
zapuštěnými domy tak, že svým 1.NP volně přecházejí v terén, který dále 
navazuje na úroveň teras 2.NP výše zmíněných zapuštěných domů. Velikostně 
se jedná o domy jednoho až tří nadzemních podlaží, 40 až 110 m² podlažní 
plochy.

Jižní zapuštěné domy, v návrhu pracovně označené „A“, jsou velké 90 m². 
Dispozičně se jedná o 3+kk, standardně pro rodiny s jedním až dvěma dětmi. Dle
umístění ve východním či západním terénním „ostrově“ jsou oproti sobě 
dispozičně osově převráceny.

Třetím typem jsou domy označené „B“ na západní straně valu východního 
terénního „ostrova“. Jsou zapuštěny do terénu podobně jako domy „A“, jen z 
hlediska jižní orientace fasád mírně dispozičně odlišné.

Dopravní napojení parcely je ulicí Uhlířovou na ulici Pastviny. Automobilová
komunikace je zavedena jen na okraj řešené parcely, jelikož parkování je řešeno
hromadně pod zeminou východního „ostrova“ a dále motorová vozidla vůbec
nejsou vpuštěna, jen v případě nouzových situací. Záměrem je zachovat obytné
prostředí příjemným, lidským a neomezeným v pohybu a automobily by tento
záměr mohly lehce zmařit. 

3. Architektonické řešení 

Architektonické řešení se liší dle typu domu, avšak jednotný architektonický ráz
je zajištěn shodným použitím dřeva v obou variantách na vnější obklad fasády.
Zárověň dřevo tvoří nosnou konstrukci pro manuálně stahovatelnou plachtu
stínění jižních fasád. U všech domů najdeme zelené střechy, což hlavně u
„terénních“ jižních domů vytváří zajímavý mylný efekt  v pohledu ze severu,
střecha přechází plynule do terénu a ze severního pohledu vyvolává dojem
absence domu.

Severní domy jsou výškově diferencované, půdorysně a konstrukčně vychází
však všechny ze stejných principů a výškový růst probíhá jen navyšováním
modulu konstrukce 1.NP.

4. Stavební řešení 
Materiálově zde najdeme taktéž dvě varianty vycházející z fyzikálních požadavků
na konstrukce. Domy A a B, zapuštěné pod zem, jsou tvořeny železobetonovou
konstrukcí s izolací z XPS, který dobře odolává v místech styku kosntrukce se
zeminou. 



Tepelnou izolaci tvoří i samotná zemina, která pomáhá uchovat stabilnější
teplotu v letních i zimních měsících.

„Vzdušné domy C“ jsou dřevostavbou s izolací konopným betonem, jehož
použití je ekologicky přátelské a v dnešní době se v ČR rozšiřuje.

Okna domů jsou navržena s tepelně izolačními trojskly. Snižují nároky na
vytápění a zajistí příjemné klima bytu i v blízkosti oken. 

Zastínění (hlavně rozsáhlých jižních) prosklených ploch je řešeno taktéž dvěma
způsoby. Prvním z nich je zastínění vrženým stínem, kdy stínícím prvkem je
plachta manuálně stahovatelná po dřevěné konstrukci nad terasami domů.

Plochy nezastíněné nepřímo jsou zastíněny screenovými venkovními roletami,
které poskytují ochranu proti slunečnímu záření i průniku tepla. Zároveň
zabezpečují optimální úroveň přirozeného světla v interiéru. Tento typ rolety
přináší stín bez ztráty výhledu do exteriéru, ale rovněž ztěžuje pohled zvenku do
interiéru a zachovává tak soukromí. V interiéru vytváří optimální tepelné
podmínky. 
Srážková voda je sváděna ze střech domů typu C do retenční nádrže v nejnižší
části parcely a odsud je využívána na splachování WC. Srážková voda zelených
střech částečně po sklonu steče přímo do zeminy a zbytek se odpaří a šetří tak
dešťovou kanalizaci. 

e.Bilance

     Celková plocha pozemku………………………..….. 21 548 m2

     Zastavěná plocha staveb...................................................……2677 m2

    Hrubá podlažní plocha nadzemních podlaží..................….. 2 100 m2

    Hrubá podlažní plocha podzemních podlaží.................….. 3 860 m2

    Celková hrubá podlažní plocha.........................................…2 990 m2

    Obestavěný prostor nadzemních podlaží…………............... 6 300  m3

    Obestavěný prostor podzemních podlaží......................5 280 m3

    Celkový obestavěný prostor..............................................11 580  m3

    Předpokládaná cena nadz. stavby (5500 Kč/m3)........ 34,7 mil. Kč
    Předpokládaná cena podz. stavby (3000 Kč/m3)....... 15,8 mil. Kč
    Celková předpokládaná cena............................................. 50,5 mil. Kč

    Počet parkovacích stání......................................................29/1
    (z toho 1 pro osoby ZTP-ZTPP)
    Počet odstavných stání....................................................... 4/1 
    z toho 1 pro osoby ZTP-ZTPP


