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Sprievodná správa 
 
1.Identifikačné údaje 
Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně-Komíně 
 
2.Urbanistické riešenie 
 
Územie, pojednávané vo vypracovanej bakalárskej práci je situované na okraji mesta Brna, konkrétne 
Brno –Komín. V súčasnom čase má status mestskej časti, ktorá sa nachádza severozápadne od mesta 
Brna.  Napriek svojej blízkej polohe k centru mesta si ráz pôvodného charakteru dediny či menšieho 
mestečka zachoval. Prínosom je najmä jeho blízke okolie krajiny zvažujúcej sa zo všetkých strán do 
údolia rieky Svratky.  
 
A práve tieto dve protirečiace si skutočnosti, blízkosť k centru mesta, možnosť žiť v priamom 
kontakte s voľnou prírodou sú v súčasnosti veľmi atraktívnymi atribútmi pri výbere dlhodobého 
bývania. Konkrétne k lokalite Brno-Komín sa zvažujú priľahlé Mendlánecké kopce.  
Lokalita je vďaka týmto skutočnostiam vyhľadávaná všetkými vekovými kategóriami. Či už uvažujeme 
o mladom páre zakladajúcom si rodinu, alebo ľudí pracujúcich, ktorí vyhľadávajú rýchlu dostupnosť 
do centra tak aj ľudí seniorského veku, ktorý preferujú pokojné miesto spojené s voľnou prírodou 
Zadaný pozemok je v nepriamej náväznosti na pomyselné centrum mestskej časti (pôvodne 
predpriestor kostola sv. Vavřince ), je ním rozľahlé detské ihrisko, ktoré sa často využíva pri aktivitách 
vyžadujúcich si väčší priestor. Neďaleko sa tiež nachádza základná a materská škola Pastviny a mnoho 
menšej občianskej vybavenosti. Okolie, ktoré je v priamej náväznosti na zadanú lokalitu definuje 
charakter hranice našej parcely, a tiež sa následne premieta do riešenia urbanistického problému. 
Súčasná funkcia pozemku je záhradná oblasť- kolónia so slabým komunikačným napojením. Povaha 
stúpajúceho terénu sa na prvý pohľad ukrýva pod hustým drevnatým porastom tiahnutím sa plynule 
z neďalekého lesa. 
 
Pomyselné okraje pozemku z východnej strany tvorí súvislý porast stromov a krov, tiež však náhla 
zmena v stúpaní terénu smerom k východnej časti pozemku, ktorou som v návrhu vytýčila hranicu 
budúcej zástavby. Moje rozhodnutie sa mi potvrdilo pri pohľade na celkovú zástavbu Brno- komín, 
kde práve na spomínanej hranici hraničí celková zástavba mestskej štvrte s lesom. Ďalším okrajom je 
komunikácia vedúca pozdĺžne našim pozemkom zo severnej strany. Z ostaných dvoch svetových strán 
tvoria hranicu súkromné záhrady priliehajúce k pôvodnej zástavbe. Konkrétne však zo strany južnej 
predstavuje spomínanú hranicu i rastúca oporná stena smerom od západnej k východnej časti 
pozemku, pariaca k radovej zástavbe. 
 
Urbanistické riešenie ponúkané vypracovaným návrhom priamo nadväzuje svojou parceláciou a aj 
pozdĺžnym smerovaním hmôt objektov na súčasnú zástavbu na západnej časti pozemku. Reaguje na 
princíp zónovania zadných záhrad smerom k sebe a naopak predných fasád a vstupov smerovaným 
obdobne. Avšak zadné záhrady spomínaných radových domov v návrhu registruje ako hranicu, na 
ktorú kvôli výškovému rozdielu opornej steny a tiež intenzívnemu tienenú zo strany vyššie 
položených radových domov nenadväzuje. Naopak využíva tento priestor ako komunikáciu spojujúcu 
jednotlivé časti obytného celku. 
 
Novo vytvorené zóny nadväzujú na súčasne záhrady plochou vyhradenou záhradám, ktoré sú 
sprístupnené jednosmernou komunikačnou slučkou, ďalej prechádzajú v záhrady pod spoločným 
užívaním obyvateľov bytového domu , ktoré sú priamo prístupné  s pešej ulice, do ktorej sú 
orientované hlavné vstupy domov. Tento princíp je uplatnený z oboch strán parcely, zo západu 
a z východu, pričom uprostred vytvárajú priestor pre ďalší poloverejný charakter parku. 
  
 



3. Architektonické riešenie 
 
Návrh sa skladá z dvoch hlavných ôs smerujúcich od severo-západu k juhovýchodu parcely, ktoré 
tvoria obytnú ulicu obklopenú po oboch stranách menšími bytovými domami rozsahom od troch do 
šesť bytových jednotiek. Ideový návrh je smerovaný na cieľovú skupinu preferujúcu viacgeneračné 
bývanie. Projekt sa preto snaží o sprístupnenie obytnej časti (i v zvažujúcom sa teréne) aj osobám 
s obmedzenou možnosťou pohybu a orientácie. Výhodou architektonického návrhu sú  jeho dve 
nástupné podlažia, konkrétne zo zapusteného parkovacieho priestoru a pochodzej ulice nad ňou. 
Oboje však prístupne bezbariérovo vďaka využívaniu priečneho sklonu terénu v južnej časti parcely, 
kde sa nachádzajú prístupy na pochodziu ulicu ako aj zo severnej strany priamo z pôvodnej 
komunikácie vďaka dodatočným terénnym úpravám formou chodníkov a rámp. Z hľadiska parkovania 
je toto usporiadanie vhodné pre obyvateľov preferujúcich možnosťou parkovania vo vlastnom dome, 
keďže garáže sa nachádzajú po oboch stranách zapustenej jednosmernej komunikácie. Toto 
usporiadanie primárne rozdeľuje funkciu ulice dopravy a pešieho pohybu do dvoch úrovní. 
 
Konceptom bytového domu je otvorený pôdorys, ktorý sa výškovo prispôsobuje vlnitosti pôvodného 
terénu. Reakciou na prirodzený terén sú medzipodestové byty, ktoré vďaka svojim výškovým 
rozdielom dosahujú efektívne využitie priestoru v rámci kompaktnej zástavby. Dôležitým aspektom 
pri návrhu viacgeneračného bývania je možnosť výberu veľkostí bytov a dispozíc, ako aj možnosť 
variability a možnosti dodatočných úprav.  Možnosti konfigurácie bytových jednotiek delenie, 
zlučovanie a prepojenie jednotlivých bytov vo viacúrovňovej alebo jednoúrovňnovej skladbe sú 
vhodné práve pre rozrastajúce sa rodiny, alebo naopak pre rodiny s poklesom členov. Návrh 
predkladá, tri typy bytových domov, podľa orientácie k svetovým stranám a vzhľadom ku  sklonu 
terénu, v ktorých predkladá ďalšie variácie usporiadania a delenia si priestorov v jednotlivých 
domoch. 
 
4. Stavebné riešenie 
 
Celkový charakter zástavby bytových domov je inšpirovaný tradičnou slovanskou zástavbou 
pozdĺžneho charakteru, otočeného smerom do obytnej ulice. Sedlové strechy sú zvolené úmyselne 
na dosiahnutie ilúzie  menšej hmoty domu, aj napriek tomu, že obsahuje tri a viac bytov.  
Konštrukčný systém Velox bol zvolený najmä vzhľadom k jeho možnostiach pokryť rozmerné 
priestory , bez nutných delení, ktoré môžu byť následne delené ľahkými priečkami podľa potrieb 
obyvateľov. Tento systém je málo pracný s veľmi rýchlou výstavbou. Využíva princíp strateného 
bednenia s integrovanou izoláciou, čo vo výsledku poskytuje dobrý koeficient priestupu tepla, vďaka 
ktorému je možné stavať domy aj v nízkoenergetickom štandarde. Navyše dodatočným zaliatím 
betónom zmonolitňuje celú stavbu a tak priamo spolupôsobí ako jeden konštrukčný celok spolu so 
železobetónovým skeletovým systémom zapusteného parkoviska. 
Využitie sklonu sedlových striech s úžlabím smerujúcim do záhrady zaisťuje zber zrážkovej vody vo 
veľkom množstve, ktoré sa spätne využíva v domácnosti, či už na splachovanie alebo pranie. Pokiaľ 
voda presiahne limit akumulačnej nádrže voda putuje do krechtu zakopaného v záhrade a vstrebáva 
sa postupne do pôdy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CELKOVÝ POČET BYTOVÝCH DOMOV:  11 
CELKOVÝ POČET OBYTNÝCH JEDNOTIEK:  36 až 52 podľa zvolenej skladby podlaží 
(z toho 2 krát prenajímateľný priestor 62,66 m2) 
Z toho: 2+kk  3krát 
 3+kk  11krát 
 4+kk  9krát /( 3+kk a 1+kk)    9 krát 
 5+kk  11krát/ (3+kk a 2+kk)  11krát 
CELKOVÝ POČET OBYVATEĽOV:  196 
HUSTOTA:     92 OBYV/ HA 
 
 
 
 
BILANČNÁ TABUĽKA: 
Celková plocha pozemku     21 473 m2 
Zastavaná plocha stavieb    2 914 m2 Bytové domy  
 
Hrubá podlahová plocha nadzemných poschodí  42 946m2 
Hrubá podlahová plocha podzemných poschodí  1 599 m2  
 
Predpokladaná cena stavby (4500 kč/m3)  200 452 500 kč 
 
 
 
Počet parkovacích státí 
Kryté parkovacie stanie:    30 
Prenajímateľné miesto v dvojgaráži:   36 
Parkovacie stanie ZTP-ZTPP:   20 


