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FAKULTA ARCHITEKTÚRY VUT V BRNE, 2014/2015

OBYTNÝ SÚBOR NA ULICI PASTVINY V BRNE -KOMÍNE



Urbanistické riešenie

Lokalita

Nový obytný súbor sa nachádza v mestskej časti Brna v Komíne. Je tu veľmi dobré 
dopravné spojenie s centrom mesta. Zároveň ale môžeme povedať, že táto oblasť je 
vlastne slepou ulicou. Cesty pre autá tu končia a terén začína stúpať k Medláneckým 
kopcom.  Vďaka blízkosti prírody, malej mierke a izolácií od ruchu priebežnej dopra-
vy  má oblasť priam dedinský charakter  „dedina v meste “.  K vybavenosti patrí škola, 
škôlka aj  pestrá ponuka služieb. Samotná parcela je záhradkárskou kolóniou z jednej 
strany ohraničená novou radovou zástavbou. Reliéf terénu je rôznorodý od mierne-
ho stúpania v pozdĺžnom aj priečnom smere až po prudký sklon v jeho východnej  
východnej časti.

Návrh

Poloha blízka prírode, škole, detskému ihrisku, ale aj centru mesta charakterizuje 
ideálne podmienky pre rodinné bývanie, na ktoré sa riešenie zameriava.  Ako hlavný 
prístup na parcelu využívam ulicu Pastviny. Zástavba rešpektuje tvar terénu a kopíruje 
vrstevnice v rôznych úrovniach. Terén teda určuje tvar vzniknutých prístupových ciest 
do obytného súboru z ulice Pastviny. Zastavovanie pozemku končí v mieste, kde terén 
začína dynamicky stúpať, čo je zároveň aj miesto kde končí zástavba okolitých parciel.
  V samotnom obytnom súbore prevláda pešia doprava a väčšina parkovacích miest 
je umiestnená na ulici Pastviny. Tu prebieha doprava jednosmerne okolo existujúcej 
stromovej aleje, ktorá sa predĺži. Šírka ciest v obytnom súbore je dostatočná na to, 
aby sa vyhli dve autá. Je tiež možné  príležitostne zastať pred vstupom. Súčasťou sú aj 
garáže a miesta na odkladanie bicyklov na konci ulíc. 
Navrhovaná zástavba má malú mierku skromných radových domov, ktoré majú k sebe 
orientované záhrady a ulice. Vznikajú tak dva spoločné priestory s rôznym charak-
terom. Na okolitú zástavbu reaguje rovnakým princípom aký je v obytnom súbore,  
teda orientáciou záhrad k sebe.
Pozemky sú rozdelené na jednotlivé parcely a jeho hranice nie sú fyzické.  Každý vnútro 
blok záhrad si môže vytvoriť vlastnú identitu v závislosti na využití svojich obyvateľov.  
Vytvára podnet, aby spoločné bolo viac ako súkromné.

Architektonické riešenie

Radové domy sú univerzálne a flexibilné. Majú  rovnakú pôdorysnú stopu so schodis-
kom v rovnakom mieste. Vstup a rôzna orientácia k svetovým stranám určila 3 rôzne 
typy domov. V druhom a treťom podlaží sa dispozície zjednocujú a zároveň je možnosť 
niekoľkých variant podľa špecifických potrieb rodiny a rôzneho tvaru terasy.  
Orientácia terás spĺňa podmienky súkromia, výhodného natočenia k svetovým 
stranám a možnosť kontroly ulice. Súkromie terás v záhrade zabezpečujú vyššie a nižšie 
múry, ktoré je možné využiť aj k posedeniu.  Záhrady a terasy sa snažia rešpektovať 
súkromie a potrebu izolovať sa, no dávajú aj podnet k spoznávaniu, pozorovaniu a 
interakciám medzi obyvateľmi.



Stavebné riešenie

Stavba je navrhnutá v pasívnom štandarde s rekuperáciou tepla a elektrickým dohriev-
aním. Stavebným materiálom  sú vápennopieskové tehly.  Tento materiál sa osvedčil v 
stavbe pasívnych dom a výhodou sú aj nižšie náklady na jeho výrobu. Samozrejmosťou 
je tiež hrubá vrstva izolácie. 

Tabuľka bilancíí

Celková plocha pozemku      20 489 m²
Zastavaná plocha       2 417,2 m²

Hrubá podlažná plocha nadzemných podlaží  5 727,1 m²
Hrubá podlažná plocha podzemných častí   0 m²
Celková hrubá podlažná plocha    5 727,1  m²
Obostavaný priestor nadzemných podlaží   14 126,1 m³
Obostavaný priestor  podzemných podlaží   0 m³

Celkový obostavaný priestor     14 126,1 m³
Predpokladaná cena nadzemnej časti 3500/m³  49 441 560 Kč
Predpokladaná cena podzemnej časti  0/m³  0 Kč
Celková predpokladaná cena     49 441 560 Kč

Počet parkovacích staní      70/ 3 pre osoby  ZPT a ZTTP
Počet odstavných staní      20/1 pre osoby  ZPT a ZTTP


