
 

 

  



 

 

  



 

 

Průvodní zpráva 

 

1. Identifikační údaje  

- název bakalářského projektu:  Obytný soubor 

- místo projektu: ul. Pastviny v Brně – Komíně 

 

2. Urbanistické řešení 

Kontext lokality 

 

Řešené území se nachází na periferii Brna v městské části Komín. Původně 

zemědělská usedlost, jejíž strukturu výrazně ovlivnily dvě události. Připojení k městu 

Brnu a bytová krize v 70. letech, kdy došlo k hromadnému ubytování velkého množství 

lidí v nově zbudovaných sídlištích. Svou urbanistickou strukturou a charakterem je 

Komín typickým dokladem o vývoji osidlování člověka krajiny.  

Komín se nachází severozápadně od města Brna na řece Svratce skoro ze všech 

stran kryté kopci. Uzavřené místo s vesnickým jádrem, které se postupně rozrůstalo 

podél cest až se sídlo spojilo s okolními vesnicemi. Stavební boom způsobil změnu 

skladby obyvatel, stylu života i rázu městské části. Přesto plánovaná výstavba byla 

realizovaná citlivě k charakteru místa. Okolo historického jádra se tedy nabalila sídliště 

a za třetí vrstvu se dá považovat výsledek dnešní suburbanizace v podobě výstavby 

menších obytných souborů a rodinných domků, které se rozrůstají dále do krajiny. Dle 

územního plánu jsou pozemky zahrádek v budoucnu určenu pro rezidenční zástavbu.  

Nedostatek pracovních míst a služeb z Komína dělá ryze rezidenční městskou část, jejíž 

hlavní předností je především klid a blízkosti krajiny i relativní blízkost města Brna. 

 

Parcela Pastviny se nachází na západním svahu Palackého vrchu. Leží na rozhraní 

rovinaté plužiny a příkrého svahu, na rozhraní urbanizované struktury města a 

rozvolněné zástavby chatové kolonie. Pod řešeným územím se nachází škola a několik 

výškových bytových domů, které dohromady utváří ucelený prostor s vysokou 

koncentrací lidí. Toto místo nemá v Komíně obdoby a v kontrastu se současnou „návsí“ 

která je spíše dopravním uzlem tento prostor plní funkci náměstí. Z tohoto místa 



 

 

směrem k naší parcele vede cesta , která je rovněž frekventovaná a slouží jako vstup na 

stezky Palackého vrchu.   

 

Koncept urbanistického návrhu: 

 Zvýšená míra suburbanizace dokládá touhu a možnosti lidí bydlet na klidném 

místě blízko přírody, ale naplnit požadavek individuálního je ve větším míře 

neudržitelné. Proto jsem se rozhodl pro koncentrovanou zástavbu zachovávající co 

nejvíce charakter volné krajiny a možnosti společného vyžití ve sdílených prostorách. 

Koncept uzavřeného dvora posiluje identifikaci s místem  a nabízí i větší rozvoj 

sociálních vazeb. Podstata konceptu zpočívá v jednoznačné definici místa s co největší 

možností využití závislé na iniciativě obyvatel. 

 

3. Architektonické řešení 

Forma vychází  z kontextu místa a archtypálních předobrazů domova. Ve 

sjednocování protikladů a vyvážení extrémů se člověk nachází a vytváří vztah k místu. 

Jsou zde vedle sebe postaveny a vytváří napětí, se kterým se člověk vyrovnává a 

ztotožňuje. Dualita jeskyně a mýtiny a v chráněném údolí a rozlehlé střeše. Ženský 

princip lůna přírody a falický symbol vstupující do svahu. Obrovská hmota ztrácející 

v nedohlednu se v perspektivním účinu zaoblení. Sousední řadová zástavba stoupající se 

svahem je horizontálou na jednu stranu vyvážena, na druhou stranu akcentována. Bloky 

bytů soukromého bydlení jako podpory architrávu, mostu ve kterém se odehrává 

společný život. Na úplném vrcholu splývají v jeden celek, střešní zahradu. Segmentové 

zaoblení orientované na jih odráží přechod od tepla krbu rodinného domu ke slunci, 

zdroji který je společný všem. 

 

Funkční náplň je především rezidenční, ale s ohledem na dnešní nestabilní 

poměry je žádoucí větší variabilita. Pevný rastr monolitického skeletu vytváří trvanlivou 

strukturu a definuje místo a nezáleží ji na účelu, který bude plnit. Navržené využití 

v podobě standartizovaných bytových jednotek je pouze jedna z mnoha možností.  

Celek je rozdělen opticky i konstrukčně. První tři bloky jsou bytové domy rozděleny 

průjezdy, které obsluhují podzemní garáže a zpřístuňují vnitroblok veřejnosti. Poslední 

část v závěru je koncipována typologicky jako třípodlažní řadové domky, ale 

konstrukčně se jedná stále o jeden bytový dům, kde každá bytová jednotka má vlastní 



 

 

vstup a garáž s hospodářským zázemím. Tyto řadové domky skýtají nejvyšší míru 

soukromí a uzavřenosti. 

 

Využití vnitrobloku je ponecháno obyvatelům. Vegetace vnitrobloku není 

komponovná, ale ponechání zelené plochy náletovým dřevinám a bylinám z okolí 

vytvoří přirozený živý ekosystém. Vyjímkou je uměle rybník vytvořený na nejnižším 

místě parcely. Zelená střecha slouží pro rekreaci jako rozšíření terasy a skýtá rovněž 

potenciál využití jako zahrada. Jak vnitroblok, tak zelená střecha jsou přirozeně 

přístupné veřejnosti, ale tato volba je na obyvatelích bloku. 

 

 

Orientace a modul určuje dispozice domu. Pět typů bytů o různých výměrách se 

střídají po podlažích a parteru jsou vyhrazeny byty s lodžiemi poskytující větší míru 

soukromí. 

Spolu se severojižní orientací a rozmístěním dvou až tří bytů na schodišťové jádro jsou 

relativně dané dispoziční řešení. Úzká hluboká dispozice s předsazenými balkony 

prosvětluje hlavní obytnou část a ponechává ložnice na severní straně. 

 

 

 

5. Stavební řešení 

Železobetonový skelet je poskládán ze segmentu tvaru kružnice. V dostředivém 

směru modulová šíře 6m. Po obvodu je šestimetrový rozpon dodržen pouze u jižní 

fasády a k severu se rozšiřuje. Tento rozpon je limitní pro pro dřevostavby, takže za 

jiných legislativních a protipožárních opatřeních by se podobná stavba mohla postavit 

ze dřeva. ŽB skelet je založen na základové desce. V nejnižším místě parcely, je 

zbudovaná bílá vana. vnitřní příčky a obvodová výplň jsou vyzděny z cihelného zdiva. 

obvodový plášť je zateplen minerální vatou a omítnut. Pro zvýšení kvality vnitřních 

tepleně vlkostních podmínek jsou stěny omítnuty hliněnou omítkou. Výplně otvorů jsou 

na jižní straně velkoryse zaskleny francouzskými okny a jako stínící prvek slouží 

balkony s venkovníma roletama. Střešní plášť je železobetonová stropní deska, tepelně 

izolovaná a opatřena extenzivní vegetační vrstvou. 



 

 

 

Bilance 

 

Celková plocha pozemku ............................................................................ 21 078,2 m2 

Zastavěná plocha staveb .............................................................................  3900 m2 

 

Hrubá podlažní plocha nadzemních podlaží ....................................  10 486 m2 

Hrubá podlažní plocha podzemních podlaží ...................................  2 227 m2 

Celková hrubá podlažní plocha ...............................................................  12 713m2 

 

Obestavěný prostor nadzemních podlaží .......................................... 30 000 m3 

Obestavěný prostor podzemních podlaží ..........................................  6681 m3 

Celkový obestavěný prostor .....................................................................  36 681 m3 

 

Předpokládaná cena nadzemní stavby (5500 Kč/m3) ...............  165 000 000 Kč 

Předpokládaná cena podzemní stavby (3000 Kč/m3) ...............  20 043 000 Kč 

Celková předpokládaná cena ...................................................................  185 043 000 Kč 

 

Počet parkovacích stání ...............................................................................  30 

Počet odstavných stání ................................................................................  81/ z toho 5 pro osoby ZTP-ZTPP 

 

 


