




 

 

 

 

PR VODNÍ ZPRÁVů 

OBYTNÝ SOUBOR NA ULICI PASTVINY V BRNĚ – KOMÍNĚ 

 

Urbanistické ešení 

 

ešené území se nachází na severovýchodě městské části Brno- Komín. Tato oblast je díky 
své výhodné poloze vhledem k městu, p írodě a dobré dopravní dostupnosti oblíbenou 
lokalitou pro bydlení obyvatel všech věkových kategorií. 
Pozemek leží v blízkosti historického centra městské části, jenž poskytuje veškerou 
občanskou vybavenost. Těsné okolí je tvo eno zástavbou panelových a rodinných dom , 
školou, školkou i plochami pro sport a volnočasové aktivity.  
Parcela na východní části navazuje na lesy Palackého vrchu. Z jihu je lemována adovou 
zástavbou na ulici Houškova, na hranici p i západní straně končí zahrady rodinných dom  
ulice Pastviny. Severní hranici ešeného území lemuje alej.  Ulice Uhlí ova zároveň 
poskytuje prostor pro p ístupovou cestu.  
Terén pozemku je svažitý. Mírné stoupání jihovýchodním směrem se v závěru prudce zvedá.  
 

V současné době je území zahrádká skou kolonií sloužící obyvatel m nejen těsné okolní 
zástavby.  Cílem návrhu je poskytnout na území prostor pro bydlení se zachováním 
charakteru zahrad.  

Zatímco v p ípadě bytového domu nejsou obyvatelé s p írodou v p ímém kontaktu, 
zástavbou adových objekt  malého mě ítka je možné p i zachování množství a komfortu 

byt , maximálně  využít zeleň jako p idanou hodnotu bydlení.  
Pro oslovení širokého spektra obyvatel je nezbytná r znorodost bytových jednotek. Strukturu 

tak tvo í jedna hmota se čty mi r znými typy byt . V závislosti na jejich velikosti se mění 
rozloha p íslušných zahrad, jejichž vzájemné vztahy určují strukturu zástavby.  Ta vytvá í t i 
pomyslné shluky celkem 52 dom  s orientací zahrady k zahradě. Jako reakce na svažitost 
pozemku vzniká v p íčném i podélném směru výškově dynamická struktura, díky níž vytvá í 
jednotlivé zahrady terasy a umocňují tak pocit soukromí.  Orientace dom  je uzp sobena 
svahu pozemku a světovým stranám. 
Soubor je ze severu dopravně obsloužen rozší enou stávající komunikací z ulice Uhlí ova. 
V úseku s alejí je komunikace rozší ena o jednosměrný jízdní pruh a na východě opět 
napojena.  Jednotlivé shluky propojují pěší cesty mezi objekty. Charakteristickým rysem je 

p edzahrádka u vstupu každého z dom , jež zajišťuje komunikaci mezi ve ejnou ulicí a 
soukromím domu a zároveň vymezuje parkovací stání.  

 



ůrchitektonické ešení 

 

Základním prvkem zástavby je modul o dvou podlažích p dorysného rozměru Řm x 11,5 m. 

Ubíráním hmoty ze základního objemu vznikají čty i druhy objekt  s r znými velikostmi byt  

a vzájemnými vztahy určujícími strukturu zástavby.  

 

Typ A  

1NP _byt 2+kk _57,5 m2 + zahrada 32 m2 

2NP_byt 2+kk _57,1 m2 s terasou 
 

TYP B 

1 NP_byt 3+kk 77,64 m2 + zahrada 64 m2 

2NP_3+kk 64,24 m2  s terasou 

 

TYP C 

mezonetový byt 5+kk_142,2 m2 + zahrada 88 m2 

 

TYP D 

terasový d m 1řŘ m2 + terasa se zahradou 

 

TYP E 

terasový d m 5+kk 31Ř,6 m2 + terasa se zahradou 

 

Každému bytu p ináleží rozměrově odpovídající zahrada či terasa a společná p edzahrádka.  
V domech s byty A a B tvo í každé patro samostatný byt. U dispozice C je pro jeden 

mezonetový byt využitý celý základní objem. Součástí objemu A je vertikální komunikace 
obsluhující byty v poschodí jak p íslušného, tak sousedního domu. Vzniká tak nutná vazba 
jejich sousedství. U typu C tato komunikace poskytuje prostor pro vstup do st edu dispozice.  
Ve východní části pozemku je hmota p izp sobena terénu a vznikají tak dva dvoupatrové a 
jeden t ípatrový terasový d m s garáží.  
Dispozičně jsou všechny byty orientovány společenskou částí do zahrad, zónou klidovou do 

p edzahrádek. Vstupní prostory, technické a hygienické zázemí je umístěno ve st edu 
dispozice. V mezonetovém bytě jsou zóny rozděleny do pater. Díky velikosti zahrady domu C 
je tento objekt do ulice vysunutý, čímž dynamizuje uliční frontu a vytvá í hranice parkovacích 
stání. 
Bílá štuková omítka v kombinaci s pohledovým betonem opěrných zídek a horizontálních 
pás  šedých hliníkových  oken dodává členité struktu e na jednotnosti a zároveň dává 
vyniknout okolní zeleni nejen zahrad a p edzahrádek.  
Plochy pro parkovací stání jsou zpevněny zatravňovací dlažbou.  
Terén terasovitě uspo ádaných zahrad ve svahu je podpírán zídkami z pohledového betonu, 
které dodávají obyvatel m na pocitu soukromí.  
 

 

  



 Stavební ešení 

 

Objekty jsou založeny na základových pasech. 
Podélný konstrukční systém objekt  je navržen ze systému Liapor.   
obvodové zdivo z tepelněizolačních tvárnic Liapor SL 365 vyplněných tepelnou izolací. 
V částech v terénu jsou použity bednící tvarovky  Liapor. 

Díky rozpětí Ř m nejsou nutné vnit ní nosné stěny, strop je p eklenut filigránovou stropní 
deskou Liapor s dobetonováním tloušťky 250 mm. 
St echy jsou navrženy ploché s extenzivní vegetací. Dešťová voda je vhodně umístěnými 
vnit ními svody odvedena do retenční nádrže. 

 

Bilance  

Celková plocha pozemku .................................................. 21 000 m2 

Zastavěná plocha staveb ...................................................  5018,5 m2 

 

Hrubá podlažní plocha nadzemních podlaží ......................  9052 m2 

Hrubá podlažní plocha podzemních podlaží ...................... 0 m2 

Celková hrubá podlažní plocha ......................................... 9052 m2 

 

Obestavěný prostor nadzemních podlaží...........................  27 156m3 

Obestavěný prostor podzemních podlaží...........................  0m3 

Celkový obestavěný prostor ..............................................  27 156 m3 

 

P edpokládaná cena nadzemní stavby (5500 Kč/m3) ........  149 358 000 Kč 

P edpokládaná cena podzemní stavby (3000 Kč/m3) ........ 0 Kč 

Celková p edpokládaná cena ............................................  149 358 000 Kč 

 

Počet parkovacích stání ....................................................  98 + 5x stání v garáži / z toho 5 

pro osoby ZTP-ZTPP 

Počet odstavných stání ..................................................... 12 / z toho 1 pro osoby ZTP-ZTPP 

 

 

 


