




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTA ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ, 2014 - 2015 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE - OBYTNÝ SOUBOR NA ULICI PASTVINY V BRNĚ KOMÍNĚ 



 

 

1. Urbanistické řešení 

Řešené území se nachází v brněnské městské části Komín. Komín patří mezi 

klidnější městské části, má výhodnou polohu z hlediska dostupnosti do centra 

města, blízko se nachází také Brněnská přehrada. Parcely, které jsou momentálně 

využívány jsou zahrádky, které se nacházejí na okraji Komína, mimo jeho historické 

jádro. Místo je dostupné z ulice Pastviny, na níž navazuje ulice Uhlířova, na kterou 

je pozemek přímo napojen. V bezprostřední blízkosti se nachází základní a 

mateřská škola. Zástavbu nejbližšího okolí tvoří satelitní řadové domy a 

vysokopodlažní panelové domy. Zástavba Komína přechází od historického jádra 

"ulicovky" až k panelovým či bytovým domům.  

Samotný pozemek o velikosti 2,1 ha má úzký, dlouhý tvar a jeho terénní reliéf je 

různorodý. Ze spodní části asi do 2/3 délky pozemku je stoupání velmi mírné, dále 

pak přichází prudký svah. Pozemek je ze severní strany lemován alejí kolem 

nezpevněné komunikační osy, jenž spojuje "město" a "les".  

Cílem návrhu bylo reagovat na členitost pozemku a vytvořit obytný soubor s 

různorodými možnostmi bydlení. Rozdělení forem vychází z charakteru pozemku. V 

nejnižší části, která je slušně dopravně napojená, jsou navrženy bytové domy, s 

mírným stoupáním svahu jdou řadové rodinné domky. Vrcholem jsou 2 terasové 

domy, které využívají prudkého svahu a usedají do něj. Zástavba respektuje 

přechod z městského prostředí do prostředí krajiny a lesa a směrem se stoupáním 

svahu je rozvolňuje.  

Hlavní myšlenkou návrhu bylo využití stávající komunikační osy území - cesty, která 

navazuje na ulici Uhlířova a je obklopena alejí. Alej je prodloužena a je kolem ní 

vytvořena obousměrná komunikace. Alej funguje jako spojující prvek celého 

souboru a vytváří provázanost zavedením zelených obytných ulic do území. Na 

jejich konci jsou vytvořena poloveřejná prostranství, čímž vzniká provázanost aleje 

kolem hlavní komunikace a komunikací zabíhajících do obytného souboru.  

Hlavní komunikace je vymezena zástavbou řadových domů, ve spodní části bytovým 

domem, který svou pozicí otevírá vstup do území a vytváří veřejné prostranství. 

Dále je struktura zástavby vymezena podél obytných ulic, které do území zabíhají.  

 

2. Architektonické řešení 

Zástavba obytného souboru respektuje měřítko okolí a zvedá se do výšky 

maximálně 3 podlaží. Jedinou výjimkou je terasový dům, který však usedá do 

terénu.  

Bytové domy ve spodní části pozemku jsou vůči sobě orientovány tak, aby vytvářely 

polosoukromý prostor pro jejich obyvatele. Do něj jsou orientovány lodžie a terasy 

jednotlivých bytů. Při návrhu velikosti a dispozic bytů jsem vycházela z charakteru 

lokality, která je vhodná zejména pro rodinné bydlení vyššího charakteru. Navrhla 



 

 

jsem víc typů bytů, od 1+kk až po luxusnější 3+kk. Tím je dosaženo větší 

rozmanitosti. Dva bytové domy mají společné podzemní parkování, která má vjezd 

na úrovni terénu na okraji pozemku. Velké množství aut z bytových domů tak není 

vedeno dále do souboru. Bytové domy svým osazením reagují na terén, celkem jsou 

rozděleny na 4 jednotky (vstupy) z nichž 3 se nacházejí na úrovni prvního 

nadzemního podlaží a jeden na úrovni druhého nadzemního podlaží. Řešení fasády 

vychází z rozdělení "dvorních" fasád na lodžie a vytváří horizontální dělení. 

Horizontální přesahující římsy z betonu obíhají po celém obvodu stavby, mezi nimi 

je fasáda provedena v měkčím materiálu - omítce. Otvory jsou řešeny materiálem 

nejjemnějším - dřevem. Navržena jsou francouzská okna, v prvním podlaží okna s 

parapetem zejména kvůli soukromí obyvatel.  

Řadové rodinné domy jsou rozděleny na 3 typy a reagují na své postavení na 

pozemku. První typ domu - řadové domy kolem hlavní komunikace - jsou navrženy s 

ohledem k orientaci vstupní fasády na severní stranu. Domy mají předsunutou 

garáž, která dává ulici plasticitu. Druhý typ rodinného domu má vstup v nižší části a 

svah se mírně zvedá. Proto je dům navržen jako třípatrový s tím, že vstup na 

zahradu je z polopatra přes převýšený obývací pokoj. Třetí typ je opakem 

předchozího, vstupuje se do něj ve vyšším bodě terénu a zahrada je v mírném 

spádu. Tento řadový dům má snížený obytný prostor se vstupem na zahradu. 

Dispozičně jsou řadové domy řešeny podobnými principy. Všechny domy mají garáž 

s jedním parkovacím stáním a stání na pozemku před domem. Funkčně jsou 

dispozice děleny na obytnou zónu ve vstupním podlaží s návazností na zahradu, v 

nadzemním podlaží se nachází ložnicové patro. Fasády rodinných domů navazují na 

bytové domy převzetím kombinace omítky a okenních otvorů ve dřevě. Mezi 

okenními otvory je navržen dřevěný obklad, který dává zdánlivě odlišným domům 

stejnou tvář. Předzahrádky rodinných domů jsou řešeny pouze s použitím živých 

plotů a jiné zeleně. Tím jsou obytné ulice živější. 

Dva terasové domy navržené v prudkém svahu reagují svým postavením na terénní 

podmínky. Jedná se o domy se 2 velkými byty, které mají společné parkování v 

prvním nadzemním podlaží a samostatný vstup do každého bytu z venku. První byt 

má velkou terasu orientovanou na výhled a je jednopatrový. Nad ním je navržen 

dvoupodlažní mezonetový byt, který stoupá po terénu a ve druhém podlaží má 

vstup na zahradu. Z prvního podlaží mezonetového bytu je pak vstup na terasu. 

Fasáda terasových domů reaguje na řešení fasády bytových domů. Rovněž je použit 

systém horizontálních betonových říms mezi nimiž je fasáda omítaná.  

 

3. Stavební řešení 

Bytové domy jsou propojeny podzemní garáží, která je řešena jako železobetonový 

skelet. Pod obvodovými stěnami jsou základové pasy, pod sloupy jsou navrženy 

základové patky. Nadzemní část je řešena jako stěnový systém, zděný z tvárnic 

Porotherm, zateplení tepelnou izolací tl. 200 mm. Součástí technického řešení jsou 



 

 

prefabrikované betonové dílce vynášené iso nosníky (např. Schöck), které vytvářejí 

římsy. Stejný princip je použit na fasádě s lodžiemi. Okna jsou zasklena izolačními 

trojskly. Stropní konstrukce jsou železobetonové. Konstrukce terasových domů je 

obdobná.  

Konstrukce řadových rodinných domů je provedena z tepelně izolačních tvárnic 

plněných minerální vatou systému Porotherm. Domy jsou založeny na základových 

pasech. Stropní konstrukce jsou provedeny z železobetonu. Střešní konstrukce je 

plochá jednoplášťová. Okenní otvory jsou zaskleny skly s izolačním trojsklem. 

Srážková voda je svedena ze střechy pomocí střešního lapače, odpadním potrubím 

dále na pozemek, kde se vsákne. Procentní zastoupení nezastavěné plochy v 

poměru se zastavěnou splňuje dle vyhlášky dostatečnou plochu k pojmutí srážkové 

vody. Komunikace jsou vyspádovány tak, aby byl sveden odtok vody do příslušných 

kanálů. 

 
 

 
 
 
Bilance 
 
Celková plocha pozemku ................................. 21 167 m2 
Zastavěná plocha staveb .................................  4387 m2 
 
Hrubá podlažní plocha nadzemních podlaží ...........  9269 m2 
Hrubá podlažní plocha podzemních podlaží ...........  148 m2 
Celková hrubá podlažní plocha ..........................  9417 m2 
 
Obestavěný prostor nadzemních podlaží ..............  29 804 m3 
Obestavěný prostor podzemních podlaží ..............  447 m3 
Celkový obestavěný prostor ..............................  30 251 m3 
 
Předpokládaná cena nadzemní stavby (5500 Kč/m3)  163 922 000 Kč 
Předpokládaná cena podzemní stavby (3000 Kč/m3)  1 341 000 Kč 
Celková předpokládaná cena ............................  165 263 000 Kč 
 
Počet parkovacích stání .................................. 13 / z toho 1 pro osoby ZTP-
ZTPP 
Počet odstavných stání ................................... 75 / z toho 3 pro osoby ZTP-
ZTPP 
 
 
 


	Scan f001
	Průvodní zpráva

