
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

FAKULTA ARCHITEKTURY 
ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ 

FACULTY OF ARCHITECTURE 
DEPARTMENT OF DESIGN  

 

  

OBYTNÝ SOUBOR NA UL. PASTVINY V BRNĚ – 
KOMÍNĚ  
RESIDENTAL COMPLEX IN BRNO - KOMÍN 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR´S THESIS  

AUTOR PRÁCE   MAREK BULEJ  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE  ING. ARCH. PAVEL JURA 
SUPERVISOR 
 
 

BRNO 2015   

 



 

 

 
Urbanistické riešenie: 

Riešené územie sa nachádza v priestore mimo historiského jadra Komína, s ktorým 
však vždy bolo provozne úzko späté. Jednak to bol priestor bezprostredne 
naväzujúci na záhrady usadlostí, v podstate hraničil so „záhumienkovou cestou“, 
ktorá v tomto priestore plnila tiež funkciu akejsi skratky obchádzajúcej jadro na 
pôvodnej ceste na Bystrc , Kníničky atd. ktorá až do 18. storočia ešte neviedla popri 
Svratke. Jednalo sa teda vždy o priestor frekventovaný. 
Prvé stavby v bezprostrednej blízkosti parcely vznikli až v 30. rokoch 20. storočia a 
od tej doby plní funkciu záhradok (poľnohosp. pôdy). v 70. rokoch potom bolo celé 
historické jadro obklopené panelovým sídliskom a pôvodné väzby sa nahradili 
novými, no základná spojnica s jadrom pretrvala.  
Lokalita tak má skvelé predpoklady pre obytné využitie, s pešou dostupnosťou 5 
minút chôdze ku všetkým dôležitým občianskym, kultúrnym, športovým či 
rekreačným zariadeniam, keďže leži na rozhraní urbanizovanej a krajinnej zóny. 
Urbanistický návrh vznikol ako syntéza cieľa zachovať alej čisto pre prechádzky, 
ekonomickej únosnosti úspornosti, a čo najvyššej hustoty, no pri zachovaní mierky 
a objemu blízkemu okolitým stavbám a celkovému charakteru prostredia.  
ako hlavná stavebný jednotka boli zvolené rodinné dvojdomky v rastri 6x12m, 
s minimálnou záhradou , zabezpečujúc potrebné odstupy a osvetlenie. 
Usporiadanie je šachovnicové dom-záhrada, v štyroch radoch na šírku parcely, 
obsluhované dvomi komunikáciami šírky 6 m so zmiešanou obojsmernou 
prevádzkou, s obmedzením rýchosti vozidiel na 20 km/h ako v obytnej zóne. 
Východný cíp parcely s veľkým prevýšením sa ponecháva voľný pre sadovo 
upravenú zeleň s možnosťou rekreácie; bude prepojený cestičkami pre peších 
s alejou a zeleňou medzi bytovými domami 

 
Architektonické riešenie: 

je jednoduché a vychádza zo štvorcových plôch okien, ktoré sú najzrejmejšie na 
kockovitých hmotách bytových domov s tromi podlažiami. V prípade RD je tento 
princíp tvarovo obohatený o uskočené spodné podlažie s múrikmi oddeľujúcimi 
vstupy od komunikácie (dopravného priestoru). spodné podlažie je vizuálne 
oddelené od vrchného vzhľadom na (zónovanie) ich rozličné funkcie – spoločenská 
a kľudová zóna... 
Vilky sú tvarovo najbohatšie, okrem štvorcových plôch je základným výtvarným 
prvkom kombinácia vertikálnych a horizontálnych betónových dosiek (tak trochu 
na spôsob Wrightovho Domu nad vodopádom), plniacich jednak funkciu oddelenia 
vonkajších privátnych zón ale hlavne aj ako estetické zvýraznenie pôsobenia 
konštrukcie proti tlaku svahu. 
Dispozične sú byty vhodné od samostatných jedincov až po mnohočlenné rodiny, 
zabezpečujúc tak vhodnú sociálnu, vekovú diverzitu obyvateľov. Predovšenkým 
Single majú k dispozícii garsonky v prvom podlaží bytových domov. Tieto garsonky 
sú vhodné aj pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ležiac 
v prvom podlaží; v ostatných dvoch podlažiach sú potom byty dvojizbové (2+kk), 
vždy dva byty na podlažie.  
Pre rodiny rodiny s jedným až dvomi deťmi sú určené dvojdomky, ktorých je aj 
najviac. Tie majú v spodnom podlaží okrem technického zázemia obývačku 



s kuchynským kútom a v hornom spálňu a dve detské izby resp. detskú izbu a 
pracovňu. 
Nakoniec pre solventnejšie alebo viacpočetné rodiny sú vhodné dve vilky 
v terasovito upravenom svahu vo východnej časti parcely. vstupné podlažie je 
technického a utilitárneho rázu o.i. s miestosťou pre denné práce, či prístupom 
k letnej kuchyni. Prvé nadzemné podlažie tvorí hlavný pobytový priestor obytnej 
miestnosti, s kuchyňou a jedálňou ako jedným otvoreným priestorom, v druhej 
polovici kľudová zóna detských izieb a hosťovskej. V druhom nadzemnou podlaží 
je pracovňa, knižnica a spálňa s prístupom na terasu s bazénom a saunou. 

 
         Stavebné riešenie: 
Základnym stavebným modulom je 6x12m ktorý sa uplatňuje vo všetkých typoch 
dispozíc, väčšinou zrkadlovite združených do hmôt 12x12m. Samotnú konštrukciu 
tvoria železobetónové sendvičové steny a stropy.  Nie sú potrebné žiadne preklady, 
prerušenia tepelných mostov, ani podobné komplikované opatrenia, pretože 
vnútorný a vonkajší plášť sú samonosné a oddelené vrstvou tepelnej izolácie 
(200mm). Terén je terasovito upravený, vždy osa vstupov leží v úrovni 
komunikácie, ktorá prebieha pod viac-menej konštantným sklonom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bilance 
 
Celková plocha pozemku.....................20 000 ..........................  m2 
Zastavěná plocha staveb........................4 176 ...........................  m2 
 
Hrubá podlažní plocha nadzemních podlaží......4 040 ......  m2 
Hrubá podlažní plocha podzemních podlaží............136....  m2 
Celková hrubá podlažní plocha ................................8 708 .....  m2 
 
Obestavěný prostor nadzemních podlaží...........25 734 ....  m3 
Obestavěný prostor podzemních podlaží..................390 ...  m3 
Celkový obestavěný prostor.....................................26 124 ....  m3 
 
Předpokládaná cena nadzemní stavby (5500 Kč/m3) ..... 141 537 000 Kč 
Předpokládaná cena podzemní stavby (3000 Kč/m3) ..... .....1 170 000 Kč 
Celková předpokládaná cena ..................................................... 142 707 000 Kč 
 
Počet parkovacích stání..........................23/2 ...........................  x / z toho x pro osoby ZTP-
ZTPP 
Počet odstavných stání............................51/4 ...........................  x / z toho x pro osoby ZTP-
ZTPP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámky 
 
Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce 
obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Plochy lodžií 
a arkýřů se započítávají. U objektů poloodkrytých (bez některých obvodových stěn) je zastavěná 
plocha vymezena obalovými čarami vedenými vnějšími líci svislých konstrukcí do vodorovné 
roviny. U zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí je zastavěná 
plocha vymezena pravoúhlým průmětem střešní konstrukce do vodorovné roviny. 
 
Hrubá podlažní plocha je plocha vymezená vnějším lícem obvodové konstrukce daného podlaží. 


