
Průvodní zpráva
Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně – Komíně



Urbanistické řešení
Navržená rodinná zástavba se nachází pod svahem lesa v městské části Komín,  

v dojezdové vzdálenosti k centru města Brna. Parcela je v současné době využívána 
jako zahrádkářská kolonie. V historii se zde nacházely louky. Svah pozemku je podélně 
orientován přibližně ve směru západ – východ. Větší část pozemku má mírný svah, který 
je vhodný pro zasazení rodinných domů. Rodinné domy přirozeně kopírují terén. Zbytek 
strmějšího svahu na východě pozemku je vhodný k umístění solitérního objektu. Přístu-
pová komunikace je svedena z ulice Pastviny. Na ni navazuje alej stromů, která musí 
být vykácena z důvodu rozšíření komunikace a nahrazena novou výsadbou. Na ni pak 
navazují jednotlivé polosoukromé komunikace k řadové zástavbě.

Koncept a architektonický výraz

Vila
Díky unikátnímu výhledu na panorama Komína je vhodné umístit vilu do nejvyšší polo-

hy. Vila je zasazená do terénu a zvýrazněna piedestalem, evokující přírodní skalní scené-
rii. Parcela o rozloze 4500 m2 poskytne dostatek místa pro zasazení vily do zeleně a její 
vyniknutí.

Řadová zástavba
Budovy rodinných domů se nacházejí v klidném prostředí na okraji čtvrti, u které 

dochází k novým impulsům a rozvoji. Rodinné domy respektují místní stoupání svahu. 
Přístupové komunikace jsou vedeny po vrstevnici. To právě vede k řadové zástavbě na 
obou stranách polosoukromé ulice. Uliční čára objektů je zakřivena, což vytváří schodo-
vitě členěnou architekturu. Extroverze architektury je navíc zdůrazněna velkým podélným 
oknem do ulice. Tento efekt je ještě víc zvýrazněn zahloubením prvního podlaží s de-
centním kamenným obložením.

Soukromé zahrádky jsou introvertním prvkem a pro člověka vyhledávajícího tento typ 
bydlení vítanou odpočinkovou zónou.

Provozní a dispoziční řešení 

Vila
Dispozice vily je navržena podle specifických potřeb klienta. V 1.NP se nachází vstupní 

hala, klidová zóna s bazénem. Z klidové zóny je výhled do zahrady a přístup na malou 



terasu z východu. V 1.PP se nachází společenská zóna s kuchyní, jídelnou, společen-
ským sálem, tělocvičnou, vinným sklípkem a technickým zázemí. Ze společenské části 
je přístup na terasu.

Řadový dům
1.NP tvoří společenskou zónu, která je složena z obývacího pokoje, jídelny, kuchyně 

orientované do ulice a šatny. Garáž je dimenzována na dvě parkovací stání a je z ní pří-
stup do zahrady. 2.NP je rozděleno komunikačním jádrem na zónu pro rodiče a pro děti. 
Dětské pokoje jsou směrovány do ulice. Každý pokoj včetně ložnice má svou koupelnu 
se záchodem. 
V návrhu je dbáno na soukromí jednotlivých uživatelů.

Konstrukční řešení

Vila
Nosná konstrukce je zhotovena z monolitického železobetonu. Plášť budovy je složen 

ze železobetonových panelů  
vyplněných minerální vatou. Ty jsou zároveň přiznaným pohledovým prvkem. 

Rodinný řadový dům
Nadzemní konstrukce je tvořena konstrukčním stěnovým systémem Porotherm plně-

ným minerální vatou. Fasáda je provedena v bílé barvě a vstupní část z ulice obložena 
travertinem. Je také kladen důraz na energeticky úsporné řešení návrhu. Dešťová voda 
je svedena do zahrady. Vytápění objektu je zajištěno podlahovým topením.






