
 



 

 



 

 



Filozofia návrhu 

Osem jednotlivých objemov sú usporiadané voľným vzorom, ktorý vytvára maximálne 

množstvo otvoreného priestoru pre každý objekt a životný štýl  v ňom.  Prostredníctvom 

operných stien a násypov vzniká verejný a poloverejný priestor kaskádovitého charakteru a 

tým vzniká dynamika priestoru. Hra okenných otvorov spôsobuje rozčlenenie a doplnenie 

pohybu obytného súboru. Objekty svojou polohou popierajú topografiu a tým vzniká jasný 

diktát línií, ktorý je ukončený dominantou parcely a to návrhom vily na najvyššom mieste 

parcely. 

Urbanistické riešenie 

Návrhové územie je situované v mestskej časti Brno - Komín na ulici Uhlířova v tesnej 

blízkosti miestneho sídliska Pastviny. Charakter pozemku v pozdĺžnom smere je pomerne 

svahovitý, kde vzniká prevýšenie približne dvanásť metrov. Priestor parcely je otvorený a 

nezastavaný na ktorom je situované stromoradie ovocných stromov. Sieť okolitej zástavby je 

rôznorodá a tým neurčitá pre danú zástavbu. 

Architektonické riešenie 

Architektúra vychádzajúca z filozofie návrhu, ukazuje koncept usporiadania ôsmich objemov 

s voľným vzorom, ktorý vytvára maximálne množstvo otvoreného  a ľahkého priestoru. 

Štruktúra parcely je tvorená so siedmich bytových domov a zo solitérnej vily. Návrh 

obytného súboru tvoria jasné línie verejného a poloverejného priestoru dotvárajúce 

urbanizmus návrhu. Hmota objektov rešpektuje mierku v okolí a tým nenarúša charakter a 

zástavbu. Funkčná náplň zahŕňa funkciu obytnú s využitím okolitých plôch územia. 

Dispozičné riešenie bytového domu je navrhnuté ako trojtrakt so štyrmi nadzemnými a 

jedným podzemným podlažím. V prvých troch nadzemných podlažiach sú navrhnuté dve 

bytové jednoty a v štvrtom nadzemnom podlaží jedna bytová jednotka. 

 

 

 

 



 

Stavebné riešenie 

1. Konštrukcia 

Bytové domy sú nesené podzemnou garážou , ktorá je členená dvomi výškovými úrovňami z 

dôvodu kopírovania pôvodného terénu. Ich založenie je pomocou bielej vani z 

vodostavebného betónu. Monolitická základová doska so stropom je obojsmerne vystužená 

doska so skrytými prievlakmi dimenzované podľa statického výpočtu stužujúca  prvé 

podzemné podlažie je navrhované z monolitického betónu ako podzemné garáže a  tým 

vzniká súvislá tuhá krabica, ktorá vytvára pevný podklad štyroch nadzemných podlaží 

bytových domov. Súčasťou založenia je dilatácia každého objektu, ktorá eliminuje rôzne 

nežiaduce pohyby a posuny daných stavieb. Nosnú konštrukciu tvoria železobetónové 

monolitické obvodové steny a stropy, nosné steny a priečky sú murované z keramických 

tvárnic Porotherm. Obvodová stena je izolovaná protipožiarnou minerálnou vatou a vetraná 

vzduchovou medzerou. Lícové murivo je navrhované z lícových tehál klinker. Strešná 

konštrukcia navrhovaná ako jednopláštová plochá strecha je vyspádovaná ľahčeným 

Liaporbetónom a izolovaná extrudovaným polistyrénom. Hydroizoláciu strechy tvorí 

mäkčené PVC. 

Založenie vilového domu je na železobetónových pätkách s oceľovými stĺpmi, ktoré sú 

stužené oceľovými tiahlami a opatrené protipožiarnym náterom. Železobetónová doska 

navrhnutá ako obojsmerne vystužená nesie sendvičový obvodový plášť s pohľadového 

betónu spolu s nenosnými vnútornými priečkami. Strešná konštrukcia je navrhnutá ako 

jednopláštová, izolovaná extrudovaným polistyrénom a ukončená mäkčeným PVC. 

 

 

 

 

 



2. Materiál 

Lícové murivo bytových domov je navrhnuté z licových tehál klinker  a ako  konstrast bytovej 

zástavby je vila z pohľadového betónu. Verejné a poloverejné priestory okolia stavieb sú 

doplňované  železobétónovými opernými stenami a betónovou dlažbou. 

3. Hospodárenie s energiami 

Využitie dažďovej vody s plôch striech je odvádzaná do retenčných nádrží, ktoré sú 
umiestené v prvom podlažnom podlaží a využíva ako úžitková na splachovanie toalety a 
zavlažovanie miestnej zelene. 
 
4. energeticky úsporné riešenie 
 
Bytový dom a vila je navrhovaný v pasívnom štandarde. Objekty sú vybavené 
vzduchotechnickou jednotkou pre teplovzdušné vykurovanie s cirkuláciou a rekuperáciou 
tepla. Cirkulačný vzduch je nasávaný v obývacej miestnosti. Odvod znehodnoteného vzduchu 
je v kúpeľni, wc a v kuchyni. V zime sa výmenník používa na vykurovanie , ale je možné ho 
využiť aj na priamy prívod vzduchu do rekuperačnej jednotky. V lete sa výmenník používa na 
ochladenie objektu nočným vetraním. Všetky prívody privádzaného vzduchu sa nachádzajú v 
podlahe pod stropom. 
 
 
Tabulka bilancií 
 

TABULKA BILANCIÍ   

    

CELKOVÁ PLOCHA POZEMKU (m2) 20 990 

ZASTAVANÁ PLOCHA STAVIEB (m2) 7 237,00 

    

HRUBÁ PODLAŽNÁ PLOCHA NADZEMNÝCH PODLAŽÍ (m2) 7623 

HRUBÁ PODLAŽNÁ PLOCHA PODZEMNÝCH PODLAŽÍ (m2) 7 537 

CELKOVÁ HRUBÁ PODLAŽNÁ PLOCHA (m2) 15 160 

    

OBOSTAVENÝ PRIESTOR NADZEMNÝCH PODLAŽÍ (m3) 25 675 

OBOSTAVENÝ PRIESTOR PODZEMNÝCH PODLAŽÍ (m3) 17 231 

CELKOVÝ OBOSTAVENÝ PRIESTOR (m3) 42 906 

    

PREDPOKLADANÁ CENA NADZEMNEJ STAVBY (5500 Kč/ m3) 141 212 500 

PREDPOKLADANÁ CENA PODZEMNEJ STAVBY (3000 Kč/ m3) 51 693 000 

CELKOVÁ PREDPOKLADANÁ CENA: 192 905 500 

    

POČET PARKOVACIEHO STÁNIA Z TOHO x PRE OSOBY ZTP-ZTPP 90/5 

POČET ODSTAVNÝCH STÁN Z TOHO x PRE OSOBY ZTP-ZTPP 12/3 



 

  
 


