




Průvodní zpráva – Bakalářská práce 
 
Bilance 
 
Celková plocha pozemku ............................................................. 20980 m2 
Zastavěná plocha staveb ..............................................................  5800 m2 
 
Hrubá podlažní plocha nadzemních podlaží ........................ 11520 m2 
Hrubá podlažní plocha podzemních podlaží .......................  5110m2 
Celková hrubá podlažní plocha ................................................. 16630 m2 
 
Obestavěný prostor nadzemních podlaží .............................  109440m3 
Obestavěný prostor podzemních podlaží .............................  15330m3 
Celkový obestavěný prostor ....................................................... 124770m3 
 
Předpokládaná cena nadzemní stavby (5500 Kč/m3) ..... 601920000Kč 
Předpokládaná cena podzemní stavby (3000 Kč/m3) .....  45990000Kč 
Celková předpokládaná cena ..................................................... 647910000 Kč 
 
Počet parkovacích stání ...............................................................  133 / z toho 8 pro osoby ZTP-
ZTPP 
Počet odstavných stání .................................................................  20 / z toho 2 pro osoby ZTP-
ZTPP 
 
 
1.Identifikační údaje 
Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně 
 
 
2. Urbanistické řešení 
 
Řešená parcela se nachází v okrajové části města Brna v městské části Brno – Komín. Je 
zde dobrá dostupnost hromadné dopravy do centra i k blízké přehradě. 
Původní pozemky zahrad jsou v severozápadním svahu a jsou mírně sklonité, napojení 
pozemku je ze západní strany.  Při návrhu je oblast řešena jako obytná zóna oddělá 
prahem od přilehlé komunikace. 
 
Urbanistický koncept měl za cíl vytvořit pro obyvatele společné prostory v zeleni bez 
motorové dopravy a dále rozčlenit prostory v jednoduše čitelném rytmu při zachování 
lidského měřítka. 
Hmotové řešení tvoří dvě řady malých bytových domů s podlažností 3 až 4 nadzemní 
podlaží, vytvářející dva mírně se vlnící pruhy po délce pozemku. Změnou plynutí tvaru je 
dosaženo užitím tří velikostí hmot bytovek- 17, 19, 21 metrů na 12.5 metru.  
  Mezi nimi vzniká přirozený prostor zeleně rozevírající se směrem k městu v reakci na 
měnící se tvar parcely.  
 
 
 
 



 
  
3. Architektonické řešení. 
 
 
Jednotlivé domy v řadách vůči sobě mají dva různé vztahy. Směrem do ulice je fasáda 
řešena jednoduše pomocí bíle omítky a mírně posunutých oken, odkazujících se na tvar 
celého obytného souboru. Zde se nachází dětské pokoje a ložnice s výhledem do ulice. 
Naopak obývací prostory jednotlivých bytů směřují zrcadlově k sousednímu domu přes 
společnou terasu. Ta je přístupná vždy ze dvou bytů v každém domě. Byty ve vyšších 
podlažích sem mají orientovány také balkony.  
Dvanáct bytových domů v sobě zahrnuje různé velikosti bytových jednotek, od garsonky 
po prostorné, tří a čtyřpokojové byty 
  
 
4. Stavebně technické řešení 
 
Konstrukční systém bytových domů je stěnový z tepelně izolačních tvárnic porotherm tl 
440mm . Objekty jsou založeny na základových pasech tl. 600mm v hloubce 1000 pod 
úroveň terénu. Horizontální konstrukce jsou řešeny jako systémové skladby MIAKO, tl 
stropu je 250mm. Na fasádu byla použita bílá vápanocementová omítka. 
 
 


