




BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

FAKULTA ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ,  2014/2015

OBYTNÝ SOUBOR NA ULICI PASTVINY V BRNĚ-KOMÍNĚ



IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně-Komíně

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Popis lokality

Pozemek se nachází lokalitě stávajících zahrádek mezi ulicemi Pastviny a Houškova v městské 

části Brno-Komín. Tato městská část ležící  na severozápadě Brna v blízkosti řeky Svratky má 

dobrou občanskou vybavenost, místním obyvatelům slouží místní zdravotní středisko, základní 

a mateřská škola Pastviny, množství obchodů, restaurací, a jiných služeb. Dopravně je Komín 

napojen přes silnici okolo Svratky na městský okruh, na síť městské hromadné dopravy 

zastávkou Svratecká a také na linky městských autobusů.

V současnosti se stává z Komína velice atraktivní lokalita.  Zachovává si svůj vesnický charakter, 

poskytuje mnoho možností k rekreaci díky přilehlým lesům, Medláneckým kopcům a řece, a tím

se stává vhodným místem pro klidné bydlení nejen pro rodiny s dětmi.

Z hlediska urbánních typů zde najdeme směsici různých typů obytné zástavby. Nejstarší z nich 

je typická náves, obklopená staveními s hospodářskými dvory. Velká stavební invaze nastala v 

70.letech 20. století. Tehdy na jižních svazích přibylo množství řadových domů, nedaleko ulice 

Pastviny byla postavena základní a mateřská škola a rovněž množství vysokých panelových 

domů, narušujících jinak malé měřítko komínské zástavby. V 90. letech přibyla zástavba 

katalogových řadových rodinných domů na západních svazích a v současnosti díky velké 

poptávce po bydlení pokračuje stavební činnost ve formě bytových domů.

Popis urbanistického návrhu

Současný genius loci místa se skrývá v zahrádkářské kolonii. Maličké pozemky, prozatím 

nescelené, na každém pár stromů a záhon se zeleninou či květinami. Sem tam nějaká chatka. 

Měřítko tak drobné, že se do něj nevleze žádný současný stavební záměr. Idea vytvoření 

souboru pro příjemné bydlení zároveň s respektem vůči okolní hladině zástavby vyústila ve 

vytvoření několika (konkrétně 4) shluků. Objemy rozeskládané tak, aby mezi sebou 

vymezovaly jasně veřejný prostor, ve kterém je dostatečný prostor pro sociální interakce nejen 

mezi obyvateli. Do něj jsou orientovány všechny vstupy do objektů. Hmoty jsou spojeny do 

řady nepravidelným způsobem, časté je uskočení nebo předsunutí. Orientace domů v rámci 

shluků je vždy východ-západ.  Shluky jsou propojeny na severní straně s komunikací a 



parkovacími plochami. Vůči vyvýšenému valu s typovou zástavbou se vnitřní prostor souboru 

vymezuje bariérou domů s menšími dvory, spojených v řadě po 3-4, orientovaných 

severozápadně. Horní hranice zástavby končí přirozeně s tou okolní, zhruba ve třech čtvrtinách

pozemku. Končí v místech, kde terén začíná prudce stoupat a plynule přechází de lesů směrem 

k Palackého vrchu. Horní část pozemku se naskýtá jako rezerva pro pozdější rozvoj území a 

rozšíření souboru. Při současném návrhu však bude sloužit jako místo rekreace, plynulý 

přechod v lesy po úzkém chodníčku v sadu, jež kulminuje na vyhlídkové plošině skýtající 

rozhled na údolí Svratky. Zárověň tak vzniká inverzní prostor : uzavřené dvorky či zahrádky, 

které jsou čistě privátního charakteru. Právě výškové rozdíly mezi řadami zahrádek vyrovnávají 

mírné stoupání terénu.  Dopravní napojení obytného souboru probíhá přes ulici Uhlířova, jež je 

obousměrnou komunikací až do místa kde se ulice větví a začíná alej. Vpravo od řady stromů 

probíhá jednosměrný provoz směrem vzhůru, s přilehlými parkovacími plochami, druhý směr 

probíhá na druhou stranu od aleje. Z této hlavní spojnice se odpojují vstupy do obytné zóny s 

omezeným provozem automobilů. V rámci obytné zóny probíhá v jednom prostoru najednou 

pěší, cyklistický i automobilový provoz při maximální ohleduplnosti motoristů.  Parkovací 

plochy jsou v převážném počtu odsunuty na severní stranu pozemku. Zbytek je rozptýlen v 

souboru či v garážích domů. Přístup automobilů dovnitř souboru je možný, ale pouze do míry 

jíž dovoluje obytná ulice. Celkem se na pozemku nachází 102 parkovacích a odstavných stání.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

 Hmotový princip návrhu je založen na hře akcentů s proměnlivou výškou a stabilních intervalů 

jednopodlažních neměnných hmot. Mezi nimi se přelévají z jedné strany veřejný prostor a z 

druhé strany soukromé dvory. Při opakování a spojování těchto hmot tak vznikají vymezená 

veřejná prostranství. V nich se vytváří prostor pro lidi, jejich setkávání a vzájemné vztahy. 

Princip obytné ulice sice umožňuje průjezd automobilů, ale výrazně omezuje jejich rychlost. 

Převážná většina parkovacích ploch je umístěna na severní straně a odděluje domy a 

komunikaci obsluhující pozemek. Zbylé parkovací plochy jsou roztroušeny uvnitř souboru. V 

obytném souboru se vyskytují různé typy bydlení: rodinný dvojpodlažní dům se zahradou (140 

m2 ), kompozitní dům se dvěma byty nad sebou-jedním menším v přízemí se zahradou  (73 m2 ) a

druhým větším s terasou(101 m2 ),a v poslední řadě rodinný dům s ateliérem (190 m2 ). Všechny 

obytné jednotky jsou vizuálně přímo napojeny na venkovní veřejný prostor a mají tak přehled 

nad děním na ulici. Všechny domy jsou orientovány východ-západ, s výhodou otevření na jih 



směrem na terasu v 2 np a ve 3 np. Pro zdůraznění akcentů a intervalů hmot se na fasádách 

střídají bílá a hnědá lícová cihla Klinker, rovněž působí na celkové zjemnění měřítka stavby.

CELKOVÝ POČET DOMŮ: 40

OBYTNÝCH JEDNOTEK CELKEM: 56

Z TOHO 2+ KK...............16

3+ KK................21

4+KK........….....19

POČET OBYVATEL: 192

HUSTOTA: 90 OBYVATEL/ha

STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Svislé nosné a nenosné konstrukce jsou z cihelných zdících bloků Porotherm .  Z vnější strany je 

stěna izolovaná minerální izolací , zajišťující dostatečný tepelný standard domu. Objekty jsou 

jednotlivě založeny na základových pasech ze železobetonu.

Na vodorovné konstrukce jsou použity stropy systému porotherm z keramických vložek Miako 

a nosníků pot zalitých betonem. V okenních otvorech jsou osazeny hliníkové rámy vyplněné 

izolačním trojsklem. Fasádní plášť je z lícových cihel Klinker v předsazené fasádě. Je fixovaná 

kovovými kotvami a oddělená od tepelné izolace vzduchovou větranou mezerou.  Domy jsou 

navrženy v nízkoenergetickém standardu. Zasakování srážkových vod probíhá na zahradách do 

zasakovacích retenčních nádrží.



BILANCE

Celková plocha pozemku....................................................21473 m2

Zastavěná plocha staveb.................................................... 4320 m2

Hrubá podlažní plocha nadzemních podlaží...................... 8519 m2

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

Celková hrubá podlažní plocha........................................... 8519 m2

Obestavěný prostor nadzemních podlaží.......................... 26264 m3

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

Celkový obestavěný prostor............................................... 26264 m3

Předpokládaná cena nadzemní stavby (5500 Kč/m3)........ 144 452 000 Kč

Předpokládaná cena podzemní stavby (3000 Kč/m3)....... 0 Kč

Celková předpokládaná cena.............................................. 144 452 000Kč

Počet parkovacích stání......................................................82 / z toho 4 pro osoby ZTP-ZTPP

Počet odstavných stání.......................................................20 / z toho 1 pro osoby ZTP-ZTPP


