Sprievodná správa

Identifikačné údaje
Názov bakalářského projektu: Obytný súbor na ul. Pastviny v Brne – Komíne.
Brno – Komín je brnenská mestská časť rozkladajúca sa na severozápade statutárneho
mesta Brna po oboch stranách rieky Svratky. Časť Komína, kde sa nachádza parcela,
priamo susedí s mestskými časťami Královo pole a Žabovřesky. Blízke okolie je
mnohorakého charakteru, či sa jedná o zástavbu, morfológiu či demografiu. A teda najmä
tieto fakta boli mojím vodítkom pri navrhovaní obytného súboru.

Urbanistické riešenie
Ako som uź spomenula v úvode, svojím návrhom sa snažím vychádzať z čo najbližšieho
okolia miesta. Všeobecne, na našom mieste sa stretávajú rozdiely, až protiklady sebe
navzájom. Parcela jednou stranou susedí so zástavbou, na druhej je len čistá príroda.
Smerom k zástavbe je parcela netvárna, len mierne stúpajúca, no na opačnom konci
s výraznou morfológiou, prudkým stúpaním . Preto moj urbanistický návrh výchadza so
spojenia viacerých tzv. protikladov, mestského X dedinského bývanie, pravidelného X
rostlého charakteru zástavby, roviny X prudkého terénu, ai.
Svojím konceptom som sa ale nerozhodla „len“ prepojiť tieto protilady, rozhodla som sa
pre ich zmiešanie navzájom a vytvorení tzv. mutácií, ktoré sa ale neprejavujú iba
v urbanistickom charaktere, ale aj architektonickom. Konceptom idú ruka v ruke. V praxi
to vyzerá tak, že som si vybrala určité črty dvoch protikladov, zmiešala ich dokopy a ako
je to aj v prírode, niekde prevažuje jedná črta nad druhou a naopak.
Takže na parcele pri súčasnej zástavbe má bývanie mestskejší charakter, hustejšie
obyvateľstvo, podzemné garáže, ale zároveň drží črtu rodinných domkov, čo sa
prejavuje väčším počtom bytov s viacej ako 3 izbami, každá jednotka má vlastný vstup,
atď. Na druhej strane pri naprvý pohĺad výraznejšom charaktere rodinných domkov sa
vmiešava mestská črta bývania a to tým, že domky nemajú vlastné pozemky, ale
společne ich zdielajú a funguje tu princíp
súkromie/polosúkromie/poloverenosť/verejnosť. Zároveň sa naskýta možnosť pre
bývanie v garzónkach alebo malých trojpokojových bytoch.

Architektonické riešenie
Ako som už naznačila, architektura ide s urbanizmom. Z architektonického hladiska sa ři
koncepte naskýtá možnosť mixovania medzi sebou známými spôsobmi, z kterých jeden
je napr. modul. Preto som sa snažila vytvoriť univerzálny modul, ktorý při miešaní bude
fungovať ako aj v jednom charaktere zástavby tak aj v druhom. Z toho vznikla základná

jednotka MEZONET 3+kk, v pôdoryse 4,5/9,2 m, ktorý pri jeho variáciách vytvára ďalšie
podjednotky, a to garzónku, mezonet 5+kk, a byt 3+kk v jednom patre.
Čo sa architektury týka, vychádza z tohoto modulu a pevne sa ho drží.

Stavebné riešenie
Pre podtrhnutie konceptu som sa rozhodla pre výrazový prostriedok opäť pre modul.
Pre tehlu, ako tisíciročia používaný modul.
Avšak pre čistý prejav modulu v dispozícií som sa na druhej strane rozhodla aj pre
jednoduchú bielu omietku, ktorá nijak nezasahuje do výrazu. Ten čisto následuje
funkciu.

Bilance
Celková plocha pozemku ............................................................. 20 980 m2
Zastavěná plocha staveb .............................................................. 5 651,6 m2
Hrubá podlažní plocha nadzemních podlaží ........................ 7 473 m2
Hrubá podlažní plocha podzemních podlaží ....................... 3 631 m2
Celková hrubá podlažní plocha ................................................. 11 104 m2
Obestavěný prostor nadzemních podlaží ............................. 26 047 m3
Obestavěný prostor podzemních podlaží ............................. 11 982,3 m3
Celkový obestavěný prostor ....................................................... 38 029,3 m3
Předpokládaná cena nadzemní stavby (5500 Kč/m3) ..... 143 258 500 Kč
Předpokládaná cena podzemní stavby (3000 Kč/m3) ..... 35 946 900 Kč
Celková předpokládaná cena ..................................................... 179 205 400 Kč
Počet parkovacích stání ............................................................... 81 / z toho 6 pro osoby ZTPZTPP
Počet odstavných stání ................................................................. 18 / z toho 3 pro osoby ZTPZTPP

