




Průvodní zpráva 

 

1. Identifikační údaje  

Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

 
2. Urbanistické řešení  

Řešeným územím je lokalita zahrádek o rozloze přibližně 2 ha. Nachází se na pomezí města a krajiny - 

mezi zalesněnými svahy Palackého vrchu a městskou částí Brno - Komín.  Respektování přírodního 

kontextu místa se stalo hlavní myšlenkou pro urbanistické řešení obytného souboru. Bytové domy jsou 

navrženy jako jednotlivé body v krajině, které se svým osazením přizpůsobují svažitému terénu. Základním 

rastrem je šachovnicové uspořádání, kdy se vzdálenost mezi jednotlivými čtyřpodlažními domy rovná 20 – ti 

metrům. Takto je zaručen odstup mezi objekty a zároveň je umožněn výhled do údolí a dostatečné oslunění 

bytů. Jednotvárnost a stereotyp pravidelného uspořádání jsou narušeny natočením objektů v závislosti na 

svažitosti terénu. Každý objekt se natáčí svou delší stranou kolmo k vrstevnici, na kterou je osazen. Domy 

tak vytvářejí volně plynoucí přirozený urbanismus, směřující od zalesněných kopců k městu a řece. Na 

rozdíl od pravidelného pravoúhlého uspořádání mezi objekty vznikají rozmanitější prostorové vztahy. Místo 

na vrcholu svahu je kvůli špatné dopravní dostupnosti nahrazeno hřištěm. Na dalších devíti místech jsou 

situovány bytové domy.  

Snahou o zachování přírodního charakteru místa je přizpůsobeno také dopravní řešení. Základní myšlenkou 

je co nejvíce eliminovat zpevněné plochy pro automobilovou dopravu. Obslužná komunikace vedoucí z ulice 

Pastviny lemuje severní stranu řešeného území a nezasahuje do prostoru mezi bytovými domy. Na 

obousměrnou obslužnou komunikaci jsou napojeny vjezdy do garáží, které se nacházejí pod každou trojicí 

domů. Vjezd je umístěn do prvního podlaží vstupního domu a dále se parkoviště díky svažitosti terénu 

postupně zapouští do země. Na úrovni domů posazených blíže ke kopci jsou tedy parkoviště podzemní. 

Toto je také důvod, proč mají objekty vzdálenější od města čtyři obytná podlaží a vstupní objekty pouze 

tři. Zastřešením parkoviště v místě mezi domy vzniká vyvýšená platforma. Vstupy do objektů směřují do 

tohoto polosoukromého vnitrobloku.  

Zemina z výkopových prací je použita pro vyrovnání výškových rozdílů mezi terénem a střechami parkovišť. 

Okolí domů je osázeno stromy a upraveno do parkové podoby. Meziprostory tak vytvářejí kontinuální 

krajinu, pokračující dále do zalesněných svahů Palackého vrchu.  

Z důvodu dostupnosti pro hasičské a stěhovací vozy jsou dvě z cest vedoucí mezi parkovišti dimenzovány 

pro větší dopravní zatížení a rozšířeny na 3,5 m. Vjezd je možný jen ve výjimečných případech, primárně 

slouží pro pěší pohyb obyvatel. Dalším dopravním opatřením je rozšíření poloměru v místě vjezdu do 

podzemí trojice nejblíže u svahu na 10 m. Plní tak funkci obratiště pro rozměrnější vozidla, například 

popelářské vozy.  

Z dopravního i provozního hlediska fungují trojice jako samostatné celky. Celý soubor tedy není nutné 

stavit najednou, výstavbu je možno rozdělit do tří etap. Nejdříve je postavena příjezdová komunikace a 

trojice nejblíže ke svahu, další mohou být dostavovány v horizontu několika let.  

 



3. Architektonické řešení  

 

Kvůli klidnému prostředí, blízkosti přírody a zároveň centra města Brna a své nadstandartní vybavenosti je 

lokalita atraktivní pro všechny typy obyvatel. Návrh se snaží na tuto skutečnost reagovat variabilitou 

uspořádání bytů různých dispozic a velikostí. Také z hlediska plánované etapizace je možnost měnit 

dispoziční uspořádání vítaná. Konceptu flexibility je pak přizpůsobena především nosná konstrukce, která 

definuje objem a výraz domu.  

V jednom patře je možno vybudovat až 5 menších bytů. V nejluxusnější variantě okupují jedno patro dva 

velké byty s prostornou terasou na nároží. Každý byt má přístup do venkovního prostoru, ať už v podobě 

lodžie, nebo balkonu. Předsazené konstrukce balkonů a naopak zapuštěných lodžií se významně podílejí na 

konečném výrazu každé budovy a kompozici fasád. 

 
4. Stavební řešení  

Nosnou kostru tvoří železobetonový skelet, doplněný o vnitřní nosné jádro  

ukrývající schodiště a výtah. Sloupy jsou rozmístěny po obvodu v osové vzdálenosti 2500 mm, což umožňuje 

všechny další vnitřní svislé konstrukce řešit pouze jako příčky a nenosné mezibytové stěny.  

Směrem nahoru dochází k odlehčování hmoty sloupů. Stejný tektonický princip se promítá také do fasády 

objektu, kdy spodní dvě patra sloupů jsou obloženy fasádními dílci o šířce 450 mm, v horních dvou 

podlažích jsou pak zúženy na 350 mm. Vertikály sloupů doplňují průběžné horizontální patrové římsy.  

Skelet tvoří rámec, do kterého jsou vsazeny výplně v závislosti na konkrétním dispozičním řešení. Nosná 

konstrukce je buďto vyzděná keramickým zdivem, nebo vyplněná dřevěnými francouzskými okny. V 

návaznosti na přírodní charakter místa jsou vyzděné části opatřené akátovým obkladem. Hmotný skelet tak 

vyplňují subtilnější materiály, jejichž nepravidelná kompozice se u každého domu může lišit v závislosti na 

konkrétním dispozičním řešení.  

Vnitřní jádro je výškově zakončeno světlíkem, který zajišťuje denní osvětlení komunikačních prostor.  

V nejspodnějším podlaží parkovišť je konstrukce řešena v kombinaci skeletového a stěnového systému. 

Nosná struktura parkovišť se natáčí ve stejném směru jako bytové domy, důležitá byla tedy koordinace 

jednotlivých nosných prvků v jednotném modulu po 5 – ti metrech. Všechny nosné konstrukce zastřešení 

parkovišť musí být od nosné struktury objektů dilatovány.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilance 

 

Celková plocha pozemku .........................................................................................................  21 078 m2 

Zastavěná plocha staveb........................................................................................................  5 495 m2 

 

Hrubá podlažní plocha nadzemních podlaží...................................................................  10 517m2 

Hrubá podlažní plocha podzemních podlaží ..................................................................  5 372 m2 

Celková hrubá podlažní plocha ...........................................................................................  15 889 m2 

 

Obestavěný prostor nadzemních podlaží ........................................................................  35 012 m3 

Obestavěný prostor podzemních podlaží ........................................................................  14 504 m3 

Celkový obestavěný prostor ................................................................................................. 49 516 m3 

 

Předpokládaná cena nadzemní stavby (5500 Kč/m3) ................................................  192 566 000 Kč 

Předpokládaná cena podzemní stavby (3000 Kč/m3) ................................................    43 512 000 Kč 

Celková předpokládaná cena ................................................................................................  236 078 000 Kč 

 

Počet parkovacích stání ..........................................................................................................  3 / 155  

Počet odstavných stání ...........................................................................................................  6 / 25  

 

 

 

 

  


