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Průvodní zpráva

1. Identifikační údaje – název bakalářského projektu, místo projektu (identifikace 
autora bude uvedena až po ohodnocení nezávislou porotou)

2. Urbanistické řešení – kontext lokality, popis urbanistického návrhu, doprava…

3. Architektonické řešení – výraz, hmoty, kompozice, funkční náplň, dispozice…

4. Stavební řešení – konstrukce, materiály, hospodaření s energiemi, srážkovou 
vodou, koncepce udržitelného rozvoje…

Bilance

Celková plocha pozemku............................................. 21 800 m2

Zastavěná plocha staveb............................................. 4 827 m2

Hrubá podlažní plocha nadzemních podlaží............... 8 747 m2

Hrubá podlažní plocha podzemních podlaží............... 2 056 m2

Celková hrubá podlažní plocha................................... 10 803 m2

Obestavěný prostor nadzemních podlaží.................... 27 407 m3

Obestavěný prostor podzemních podlaží.................... 6 285 m3

Celkový obestavěný prostor......................................... 33 692 m3

Předpokládaná cena nadzemní stavby (5500 Kč/m3).. 150 738 500 Kč
Předpokládaná cena podzemní stavby (3000 Kč/m3).. 18 855 000 Kč
Celková předpokládaná cena...................................... 169 593 500 Kč

Počet parkovacích stání............................................... 98 / z toho 4 pro osoby ZTP-
ZTPP
Počet odstavných stání................................................ 36 / z toho 2 pro osoby ZTP-
ZTPP
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1. Identifikační údaje

Název a místo bakalářského projektu:
Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně – Komíně

Autor:

2. Urbanistické řešení

Parcela je situována v Brně Komíně na ulici Pastviny. Tato městká část se nachází 
na saverním okraji Brna a je charakteristická především zástavbou rodinných domů. 
Jihozápadní hranici Komína tvoří řeka Svratka a strmě se zvedající zalesněné kopce.
V docházkové vzdálenosti se na severozápadě nachází Vodní Nádrž Brno, která má 
velký vliv na atraktivitu Komína. Městská hromadná doprava je v této části zajištěna 
tramvajovou i autobusovou přepravou. V blízkosti řešené lokality se nachází 
autobusová zastávka Podvesná a tramvajová zastávka Vozovna Komín. V 
bezprostřední blízkosti řešeného území se nachízí mateřská i základní škola, které 
výrazně zkvalitňují občanskou vybavenost území.

Zadaná  parcela  se  nachází  na  svažitém  terénu,  který  stoupá  směrem  na
severovýchod. Vzhledem k nerovnosti parcely jsem návrh rozdělila do tří částí. Ve
spodní části,  která má jen malé převýšení,  jsem navrhla čtyři  bytové domy, které
mezi sebou svírají veřejné prostory. Ve druhé, prostřední části se nachází dva typy
řadových  domů  a  třetí  část  je  díky  svému  prudkému  svahu  navržena  pro  dva
terasové  domy.  Díky  rozmanitosti  bydlení  si  zde  najdou  místo  všechny  věkové
kategorie i různé společenské vrstvy. 

Napojení  na  dopravu  je  vyřešeno  od  ulice  Pastviny,  která  se  napojuje  na  ulici
Uhlířova. Do území vstupuje obousměrná komunikace mezi bytové domy, dále mezi
domy řadové  až  k  terasovým domům.  Komunikace  není  slepá,  ale  navazuje  na
nezpevněnou  cestu  podél  aleje  stromů,  kterou  jsem  upravila  na  jednosměrnou
komunikaci a tím pádem nedošlo k odstranění starých stromů, které místo dotvářejí. 

3. Architektonické řešení

Na parcele jsou navrženy čtyři typy domů. Třípatrový bytový dům, dva různé 
dvoupatrové řadové domy a dva terasové domy. Vzhledem k převýšení se výšky 
bytových a rodinných domů zdají téměř podobné a tím pádem se na parcele 
nenachází žádná výšková dominanta. Domy přirozeně kopírují svažitý terén.

Bytové domy
BD se na parcele nacházejí celkem čtyři. Každý má jedno podzemní a tři nadzemní 
podlaží. V podzemí se nachází garážová stání a sklepní kóje pro obyvatele domu. 
Na každém patře jsou vždy tři byty. Celkem tedy 9 bytů v jednom domě. Krajní byty 
jsou orientovány do tří světových stran a jsou tak příčně provětrávané. Jejich rozloha 
je 97 m2. Dispozičně jsou navrženy jako 3kk. Prostřední byt na patře je dispozičně 
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uspořádán jako 2kk o rozloze 49m2. Byt je vždy orientován na jih nebo jiho-východ. 
Jelikož jsou garáže podstaveny pod domem, mají byty v 1.NP zahrádky na střeše 
garáže. Ostatní byty ve vyšších patrech mají navržený prostorný balkon. Krajní byty 
jsou vhodné pro tří nebo čtyřčlennou rodinu a prostřední byt je vodný pro jednoho až 
dva obyvatele. 

Rodinné řadové domy typ A
Domů tohoto typu se na parcele nachází celkem 14 a to ve třech řadách za sebou. 
Jsou umístěny u severní hranice parcely, kolmo na alej stromů při komunikaci. RD 
jsou navrženy jako dvoupatrové s dvěma parkovacími stáními před domem. První 
nadzemní podlaží tvoří zóna společenská a nachází se zde vstup do domu, pracovna
s oknem do ulice, šatna, komora, schody do 2.NP a obývací pokoj spojený s kuchyní 
a jídelnou. Z této místnosti se vstupuje na terasu a zahradu. Ve 2.NP se nachází 
ložnice s šatnou, WC, koupelna, šatna a dětský pokoj, který má okna a balkon do 
zahrady. Balkon je navržen tak, že z části kryje terasu pod ním. Na zahradě se ještě 
nachází dřevený zahradní domek. Celkově má dům 155 m2, terasu o rozloze 15m2 a
zahradu o výměře 75 m2.

Rodinné řadové domy typ B
Řadové domy typu B se nachází na jižní hranici pozemku a celkově jich je na 
pozemnku pět. Domy jsou navrženy jako dvoupodlažní. Součástí domu je garáž, 
která je vždy napojena na sousední dům. Před garáží je vyhrazeno druhé parkovací 
stání. Garáž je průchodí na zahradu, která je jinak ze všech stran uzavřená. V 1.NP 
se nachází vstupní hala, WC, šatna a prostorný obývací pokoj s kuchyňským koutem 
a jídelnou. Z jídelny vedou dveře na terasu a zahradu, která je vždy orientovaná na 
jih. Ve 2.NP se nachází ložnice s terasou nad obývacím pokojem, koupelna, šatna a 
dva dětské pokoje se vstupem na terasu, která se nachází nad garáží a je 
orientovaná na jiho západ. Celkově má dům plochu 160 m2. 

Terasový dům
Terasové domy se na parcele nachází pouze dva a pokrývají severo-západní stranu 
svahu. Dům je navržen pro dvě rodiny, jedná se tedy o dva rodinné domy nad sebou.
V 1.NP se nachází vstup a vjezd do garáže, která pojme dvě auta. V zadní části 
garáže se nachází sklepní kóje. Jelikož dům dosahuje peti pater, je na jeho severní 
straně umístěno komunikační jádro se schodištěm a výtahem, které je pro oba domy 
společné. Do jednotlivých domů se tedy vstupuje z chodby na daném patře. Každé 
patro má svoji terasu a zahrádku, která je odstupňovaná spolu s domem a je 
orientovaná na jiho-západ. Ve 2.NP se nachází klidová zóna spodního domu a ve 
3.NP se nachází prostorná ložnice s šatnou a dětský pokoj s výlezem na terasu. 
Stejný princip je i u vrchního domu. Ten má však navíc ještě část zahrady nad 
domem. Mezi oběma terasovými domy se nachází čtyři krytá parkovací stání a před 
nimi další čtyři navržena jako příležitostná.

Podél terasových domů je navržen chodník, který na konci ulice přechází v pěšinu, 
která se klikatí do kopce nad domy a tam navazuje na již stávající nezpevněnou 
cestu.
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4. Stavební řešení

Konstrukční řešení
Rodinné domy jsou založeny na  základových pasech a železobetonové desce. 
Všechny domy mají navrženy svislé nosné konstrukce jako zděné z keramických 
tvárnic Porotherm.Obvodové konstrukce budou provedeny z tvárnic Porotherm 44 T 
Profi Dryfix zděné na lepidlo. Vnitřní nosné konstrukce budou tvořeny z tvárnic 
Porotherm 30 CB. Tyto konstrukce budou ukončené v úrovni stropu 
železobetonovým věncem. Překlady jsou navrženy jako keramické. Stropní 
konstrukci tvoří panely Spiroll tloušťky 250 mm. Schodiště jsou převáženě navržena 
jakou dvouramenná. Stupnice jsou betonové s obkladem. Řadové domy musí být 
vzhledem k návrhu dilatovány. Všechny domy jsou zastřešeny jednoplášťovou 
plochou střechou. Střecha bude kryta hydroizolační fólií Protan SE a bude 
vyspádována do jednoho střešního vtoku dn 100. Vtok budou osazen košíkem proti 
vnikání splavenin. Atiky střechy budou vyzděné přizdívkou tl. 250 mm a budou 
spádovány dovnitř dispozice střechy. Oplechování atik bude z foliového plechu.

Materiálové řešení
Použití materiálů se promítá na všechny domy. Zvolila jsem kombinaci štukové 
omítky a dřevěného obkladu Termowood. Omítka se barevně liší a to v ostíněch od 
bílé po šedou. Dřevěný obklad zůstává stejný a sjednocuje tak výraz celého 
obytného souboru. Dřevěný obklad jsem vybrala z důvodu místa parcely, nebo se 
nacházíme obklopeni zelení a lesy. Typ dřeva je tuzemský smrk, který však musí být 
povrchově upraven nátěrem lazurou. 

Hospodaření s energiemi
Pro udržení tepelné pohody v letních měsících je třeba maximálně odstínit sluneční 
paprsky, zvláště pak v místnostech, které jsou orientovýny bezprostředně na jih. 
Toho docílíme systémem venkovních okenních žaluzií, které jsou umístěny nad 
transparentními otvory v žaluziové schránce kotvené do překladu.
O vytápění v BD se stará plynový kotel, umístěný v technické místnosti, který je 
společný pro celý dům.


