




BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
FAKULTA ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ, 2014/2015

OBYTNÝ SOUBOR NA ULICI PASTVINY V BRNĚ-KOMÍNĚ



IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně-Komíně

URBANISTICKĚ RIEŠENIE

Popis lokality

Riešené územie leží medzi ulicami Pastviny a Houškova v mestskej časti Brno-Komín.Mestská časť leží na 

severozápade Brna v blízkosti rieky Svratky. Komín má dobrú občiansku vybavenosť. Komínom okolo rieky 

Svratka prechádza mestský okruh napojený tiež na siete metstkej hromadnej dopravy.

Mestská časť Komín sa stala atraktívnou lokalitou pre bývanie. Taktiež kvôli jej výnimočnému, trochu vidieckemu 

charakteru. Miesto ponúka mnoho rozličných rekreačných aktivít, počnúc riekou Svratkou až po Medlánecké 

kopce. Centrum aktivít v Komíne sa cez víkendy stáva priestor detského dopravného ihriska pred materskou a 

základnou školou Pastviny v priamej nadväznosti na riešenú parcelu.

V zástavbe Komína nachádzame rôzne urbanistické typy - historickú náves, ktorú lemujú pôvodné domy s 

hospodárskymi dvormi, radové domy na južných svahoch zo 70tych rokov, masívna panelová zástavba 70tych 

rokov až po dlhé línie katalógových radových domov stúpajúcich do svahu. Stavebná činnosť v Komíne stále 

pokračuje a to tiež kvôli veľkému dopytu po novom bývaní. 

Popis urbanistického návrhu

Miesto samotné súčasne slúži ako záhrady pre obyvateľov Komína. S rastúcim terénom v smere od mesta 

zastavané plochy rednú a miesto prechádza pozvoľne skrz chatovú oblasť až k lesu. Na hranici tohto prechodu 

svah graduje do pahorku, ktorý vnímam ako výnimočné a najsilnejšie miesto riešeného územia. V tomto mieste 

vyrastajú z pahorku dve výrazne hmoty, ktoré sú dominantným momentom celej hmotovej kompozície. Hm-

otová skladba sa v smere nadol rozvetvuje, klesá a postupne sa rozpadá na menšie fragmenty roztrúsené vo 

voľnejšom priestore. Celá kompozícia určuje pohyb smerom do kopca. Územie je tak prirodzene prestupné v 

celej dĺžke. Delenie na menšie časti tiež vytvára prepojenie so severnou cestou, ktorá sa pozdĺž parcely tiahne. 

Zoskupenie hmôt na južnej strane parcely v kontakte s líniou radových domov vytvára optickú prepojenosť s 

ulicou za nimi. 

Obytný súbor je dopravne napojený cez ulicu Uhlířova, ktorá je obojsmernou komunikáciou až do miesta jej 

vetvenia, kde žačína alej stromov, ktorá lemuje hranice pozemku. Obytný súbor je obslúžený jednosmernou ko-

munikáciou typu D1 (pre obytné zóny, je taktiež cestou pre peších). Táto komunikácia vstupuje do štruktúry a je 



vedená jej stredom, aby dochádzková vzdialenosť od cesty k bytovým domom bola čo najrovnomernejšia. Z tej-

to komunikácie sú prístupné vjazdy do odstavných krytých stání vrámi parteru niektorých bytových domov. Ulica 

Uhlířova, ktorá lemuje severnú hranicu pozemku bude obojsmernou jednopruhovou komunikáciou s rozšírením 

jazdného pruhu o výhybňu šírky 2m, ktorá bude zrealizovaná na severnej strane komunikácie  pred začiatkom 

aleje, pre automobily jazdiace z hora.

Odstavné a parkovacie stánia sú realizované na povrchu a vo forme nekrytých parkovísk rovnomerne 

rozptýlených po území, tiež vzhľadom na počet bytov jednoltivých bytových domov. V niektorých bytových 

domoch slúži ich parter, alebo ich časť ako kryté odstavné stánie. Najmenší z jedenástich objektov obytného 

súboru je krytým odstavným stánim pre 6 automobilov obyvateľov súboru. Celkovo sa nachádza vrámci obyt-

ného súboru 63 nekrytých a 20 krytých odstavných a parkovacích stání.

ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE

Obejkty sú bytové domy pavlačového typu. Bytové jednotky sú orientované v smere sever - juh. Na severnú 

stranu je orientovaná prístupová pavlač. Obytné miestnosti bytov sú orientované južne a tiež vo východnom a 

západnom smere v štítoch domov. Obytné miestnosti jednotlivých bytových domov nie sú orientované k sebe, 

nedochádza tak k narušeniu súkromia. je tak možné vytvárať pomerne malé a pre človeka príjemne dimenzie 

medzi jednotlivými domami.

Vnútorný priestor je vymedzený konštrukciou. Konštrukciu určuje vnútorný priestor, jeho hierarchia, vzťahy medzi 

priestormi rozličného charakteru a plynulý prechod medzi nimi. Hranice medzi vnútrom a vonkajškom nie sú 

striktne vymedzené. Vnútro sa pozvoľne prelieva v oboch smeroch do exteriéru skrz akýsi medzistupeň, ktorým 

je pavlač a lodžie. Obytné miestnosti súkromného charakteru sú orientované vždy len v jednom smere von, a 

nie sú v kontakte s prístupovými komunikáciami. Zapustenie dispozície dovnútra vytváraním rôzne veľkých lodžií 

tvorí prirodzené tienenie pred južným slnkom. Pavlači sa otvárajú priestory vstupnej chodby, tiež kuchyne a 

jedálne. V určitých miestach sa ľahká stena dá odsunúť a interiér sa zväčší o priestor pavlače. Rozhranie medzi 

životom von a vnútri je tvorené svetlopriepustnoumembránou z mliečneho skla. Aj keď na seba obyvatelia pria-

mo nevidia, vnímajú prítomnosť toho druhého. Táto membrána potláča anonymitu medzi obyvateľmi.

Do objektu sa vstupuje cez priestor krytý pavlačov, z ktorej sú prístupné jednotlivé byty. V prípade vyšších pod-

laží sa na vyššie podlažie dostávame cez vonkajšie prístupové jadro s jednopodlažným schodiskom. Toto jadro 

tvorí tiež prechod skrz hmotu objektu. Domy tak nie sú bariérami brániacimi v pohybe územím. V partery niek-

torých objektov sa nachádza kryté odstavné stánie. V každom bytovom dome sa v prvom nadpodlaží nachádza 

technické zázemie budovy a tiež spoločná kočíkáreň a pivnica. Vo vyšších bytových domoch sa nachádza výťah 

prístupný zo shodiskového jadra.

Celkový architektonický výraz objektov je prepisom vnútornej nosnej sústavy, do ktorej sú vsadené ľahké 



sklenené výplne. Stropné dosky sú v detaily o pár centimetrov predsadené pred fasádu a zároven presklenia zasunuté 

dovnútra dispozície, aby bola odhalená nosná podstata domu.

STAVEBNÉ RIEŠENIE

Konštrukčný systém stavby je tvorený sústavou vnútorných nosných stien orientovaných v priečnom smere, v nepravi-

delných rozostupoch. Priestorová tuhosť konštrukcie je zabezpečená ztužujúcimi stenami pozdĺž pavlače. Tiaž stropnej 

dosky dopomáha rozniesť rad pilierov v pavlači. Zaťaženie sa cez vertikálne nosné koštrukcie prenáša do základových 

pásov. Nosné prvky sú tvorené z monolitického železobetónu.

V okenných otvoroch sú osadené hliníkové rámy vyplnené izolačným trojsklom. Fasáda je odhalenou nosnou stenovou 

konštruciou z pohľadového monolitického betónu.

TABUĽKA BILANCIÍ

počet postavených objektov: 11, z toho 10 bytových domov a jeden objekt krytého parkovacieho stánia

celkový počet bytov: 57

počet obyvateľov: 145-165

hustota: 73ob./ha

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

Zastavěná plocha staveb.................................................... 3322 m2

Hrubá podlažní plocha nadzemních podlaží...................... 7492 m2

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

Celková hrubá podlažní plocha........................................... 7492 m2

Obestavěný prostor nadzemních podlaží.......................... 22476 m3

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

Celkový obestavěný prostor............................................... 22476 m3

Předpokládaná cena nadzemní stavby (5500 Kč/m3)........ 123 618 000 Kč

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

Celková předpokládaná cena.............................................. 123 618 000Kč

Počet parkovacích stání......................................................74 / z toho 4 pro osoby ZTP-ZTPP

Počet odstavných stání.......................................................9 / z toho 1 pro osoby ZTP-ZTPP


