
 



 



ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2014 / 2015  Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně- Komíně 

 

Urbanistický koncept 

Koncept projektu spočívá ve vytvoření struktury bytových domů jako typicky 

městského způsobu bydlení.  Tato struktura je založena na principech podvědomého 

vnímání prostorů a následných návaznostech, které souvisejí s dobrými sociálními 

vztahy v místě bydliště. Tyto psychologicko-sociální nuance umožňují člověku lépe 

se identifikovat s místem jako takovým i způsobem života, který mu dané místo 

nabízí. 

Tato myšlenka je v projektu zhmotněna seskupením tří bytových domů, se vzájemně 

orientovanými vchody a poloveřejnými prostory, do centrálního vstupního prostoru, 

který je napojen na jednosměrnou komunikaci a slouží jako hlavní komunikační místo 

pro tyto tři domy. Umožnuje tak maximální množství možností navázání kontaktu 

s nejbližším okolím. Na Tento jasně definovaný prostor dále navazují další, které 

vznikají seskupení dvou trojic do klastru o 6 bytových domech.  Vzniklý klastr vytváří 

možnost odlišného vnímání prostoru, který je díky architektonickému ztvárnění ještě 

více zvýrazněn. 

Konečné natočení jednotlivých objektů je ovlivněno pozicí domu na parcele, orientaci 

ke světovým stranám, ale také na výhledech jednotlivých bytů. 

 

Architektonický koncept 

Pro podpoření urbanistického konceptu je architektura objektů navržena tak, aby již 

jasně definovaný urbanismus dotvořila a zvýraznila tím jednotlivé prostorové 

charaktery.  

Jedna z důležitých věcí, se týká samotné orientace mezi objekty a jejich vnímání. Pro 

zlepšení orientace v jednotlivých trojicích, jsou navrženy dva rozdílné bytové domy. 

Volba je podpořena snahou docílit určitých výškových úrovní terénu jednotlivých 

prostor. Vyšší dům (A), půdorysně obdelník, je jednoduše omítnutý a výrazně se 

odlišuje od druhého typu domu, který svou architekturou působí spíše neutrálně a 

vzhledem k volbě materiálu, dřevěným lamelám na fasádě, dokáže přirozeně 

stárnout s okolím. Současně se zlepšením orientace také definuje jednotlivé klastry. 

Dům B je podobně jako dům A jednoduchého hmotového výrazu ve tvaru kvádru. 

Tento typ se nachází v každé trojici dvakrát a hlavním prvkem domu jsou dřevěné 

částečně posuvné panely. To umožnuje zvýšit míru prosklení objektu a odlišného 

vnímání vnitřku a vnějšku. Vhledem k charakteru místa jsem zvolil toto řešení fasády, 

které přirozeně stárne a přizpůsobuje se okolí. 

 



 

 

Dispozice 

Dispozice domu A je ovlivněna funkcí domu jako vyrovnávajícího terénní rozdíly mezi 

vstupními prostory každé trojice a okolním prostorem. Dům má sedm nadzemních 

podlaží, přičemž v závislosti na poloze domu může mít i nulové nadzemní podlaží, 

vzájemně posunutých o 1,5 m. Tato volba dává možnost bytům ve spodních patrech 

mít terasy na terénu. Škála bytů zahrnuje kombinace bytu 1+kk,2+kk, 2+1,3+kk a 

3+1. Významným prvkem domu jsou společné prostory pro všechny domy v každé 

trojici. Vzniká tak koncentrace obyvatel v jednom objektu a další možnost 

komunikace. Toto vše dotváří střešní terasa na střeše domu. 

Dům B je v závislosti na orientaci domu východ-západ, sever- jih přizpůsoben 

každému místu na parcele tak, aby byl maximálně využit potenciál místa a podpořen 

urbanistický koncept. V závislosti na terénu jsou některé domy a jejich dispozice 

upraveny tak, aby byl vždy z 1NP přímý vstup na terasu na terénu. Tento typ stejně 

jako dům A je dispozičně řešen v závislosti na orientaci jednotlivých bytů a jejich 

vztahu k okolí. V domě se nachází byty 1+kk,1+1,2+kk,2+1,3+kk,3+1. 

Podzemní garáže jsou současně s funkcí parkování využity také jako prostory pro 

umístění technologií domů (vzduchotechniky, vytápění) a sklepních prostor.  

 

Stavební řešení 

Konstrukce objektů je řešena kombinací stěnového a skeletového železobetonového 

systému. Společnou základovou podnož tvoří vždy pro jeden klastr konstrukce 

podzemních garáží, která je řešena kombinací stěnového a skeletového systému. 

Modul sloupů se v závislosti na složitosti tvaru liší, přičemž největší rozpon činí 

8100mm. Jednotlivé domy jsou následně řešeny jako stěnový železobetonový 

systém s tepelnou izolací xps. Tento systém je zvolen v závislosti na snahu o 

dosažení určitých kompozičních a dispozičních řešení při zachování tuhosti 

konstrukce. 

Povrchové materiály, jak již bylo zmíněno, jsou řešeny odlišně u obou typů domů. 

Povrchová úprava domu A je bílá omítka se strukturou. Dům B je výrazově odlišný 

vhledem k použitým dřevěným posuvným lamelám na fasádě. 

Soubor jako takový je výrazným zásahem do krajiny a je nutno proto dbát na způsob 

jejího zastavění. I z tohoto důvodu jsem zvolil bytový dům jako jednoho 

z představitelů městské bydlení. Koncepce udržitelnosti tedy spočívá především 

v urbanistickém řešení v závislosti na využití území. 

   



Bilance 

 

Celková plocha pozemku ........................................................................ 20808 m2 

Zastavěná plocha staveb .........................................................................  6604 m2 

 

Hrubá podlažní plocha nadzemních podlaží .................................. 10003,68 m2 

Hrubá podlažní plocha podzemních podlaží .................................. 6604 m2 

Celková hrubá podlažní plocha ............................................................ 16607,68 m2 

 

Obestavěný prostor nadzemních podlaží ........................................  30386 m3 

Obestavěný prostor podzemních podlaží ........................................ 23114 m3 

Celkový obestavěný prostor .................................................................. 53 500 m3 

 

Předpokládaná cena nadzemní stavby (5500 Kč/m3) ................ 167123000 Kč 

Předpokládaná cena podzemní stavby (3000 Kč/m3) ................  69342000Kč 

Celková předpokládaná cena ................................................................ 236465000 Kč 

 

Počet parkovacích stání ........................................................................... 106/ z toho 5 pro osoby ZTP-ZTPP 

Počet odstavných stání ............................................................................  16/ z toho 2 pro osoby ZTP-ZTPP 

 


