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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně-Komíně 

 

2. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 

POPIS LOKALITY 

Pozemek se nachází v atraktivní lokalitě městské části Brna, v lokalitě stávajících zahrádek 

mezi ulicemi Pastviny a Houškova v Komíně, 5 km severozápadně od centra města Brna . 

Tato městská část ležící v blízkosti řeky Svratky mádobrou občanskou vybavenost, místním 

obyvatelům slouží místní zdravotní středisko, základní a mateřská škola Pastviny, množství 

obchodů, restaurací, a jiných služeb. Dopravně je Komín napojen přes silnici okolo Svratky na 

městský okruh, na síť městské hromadné dopravy zastávkou Svratecká a také na linky 

městských autobusů. V současnosti se stává z Komína velice atraktivní lokalita. Zachovává si 

svůj vesnický charakter, poskytuje mnoho možností k rekreaci díky přilehlým lesům, 

Medláneckým kopcům a řece, a tím se stává vhodným místem pro klidné bydlení nejen pro 

rodiny s dětmi. 

Z hlediska urbánních typů zde najdeme směsici různých typů obytné zástavby. Nejstarší 

z nich je typická náves, obklopená staveními s hospodářskými dvory. Velká stavební invaze 

nastala v 70.letech 20. století. Tehdy na jižních svazích přibylo množství řadových domů, 

nedaleko ulice. Pastviny byla postavena základní a mateřská škola a rovněž množství 

vysokých panelových domů, narušujících jinak malé měřítko komínské zástavby. V 90. letech 

přibyla zástavba katalogových řadových rodinných domů na západních svazích a v 

současnosti díky velké poptávce po bydlení pokračuje stavební činnost ve formě bytových 

domů. 

Na poměry velkých městských aglomerací se jedná o mimořádně klidnou část města s 

převážně individuální formou zástavby, která je navíc v těsném sousedství přírody.  

 

POPIS URBANISTICKÉHO NÁVRHU 

Navržený Obytný soubor je situován do jihozápadního svahu pod Palackého vrchem a svým 

umístěním tak nabízí výborný výhled na údolí řeky Svratky a k němu přilehlé Brněnské 



městské části Žabovřesky,  Jundrov a Stránice s pozadím zalesněných vrcholů jako jsou Kraví 

Hora, Mladá Hora a Holedná.  

Současný genius loci místa se skrývá v zahrádkářské kolonii. Maličké pozemky, prozatím 

nescelené, sem tam nějaká chatka. Měřítko je příliž drobné a nevleze se do něj  žádný 

současný stavební záměr. Projekt pojednává o kompaktní formě bydlení. Jde o nízkopodlažní 

zástavbu obytných souborů Forma zástavby je volená tak aby umožnila lidem se lépe cítit 

v místě ve kterém žijí. Cílem práce je sblížení člověka s místem, s okolím, se sousedy a 

zamezt tak žití v anonimitě jak je tomu u dnešních sídlišť 

DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST 

- ŠIRŠÍ 

Dobré dopravní napojení na městský dopravní systém města Brna. Rychlá dostupnost dálnice 

D1.  

 

- LOKÁLNÍ 

Celkový  koncept je kromě hojného užití zeleně a využívání teréních nesrovnalost a převisů, 

založen také na vyloučení automobilového provozu u většiny vnějších prostorů. 

Separováním tohoto provozu od pěšího je docílena základní podmínka vzniku funkčního 

obytného souboru. 

 

- PARKOVÁNÍ 

Aby návrh odpovídal všem současným požadavkům a předpisům na parkování, je většina 

dopravy svedena obslužnou komunikací do parkovacího domu na jihu pozemku, který je 

opřen o svah a dorovnává tak teréní rozdíl z jižní strany 

 

 

3. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

IDEA  

CÍlem byloa potřeba navrhovat takové bydlení, které by nebránilo vzniku přirozených 

sousedských vztahů a odstranilo anonymitu. Přitom respektovalo okolní záastavbu a 



nenásilně navázalo na její strukturu. Výtvořit tak  rozmanitý prostor vychovávající kreativního 

človeka. 

Lidským prosotrem je horizont = prostor pro život. Důležité tedy pro mě bylo zajistit zevnitř 

vizuální kontakt se zemí a zvenku vnímání přiměřeného měřítka domu i prostoru kolem něj. 

Také navrhnout bydlení cenově dostupné a přitom rozmanité a v co největší míře 

plnohodnotné. 

 

ARCHITEKTONICKÁ FORMA 

Vznikla tedy forma nízkopodlažní zástavby, 1 až 2 patra, plynule kopírující terén s návazností 

na něj jak výškou zástavby tak materiálem a charakterem. 

V návrhu byla uplatněna škála prostorového uspořádání objektů s různou mírou soukromí a s 

rozdílnou mírou pěší prostupnosti těchto prostorů. Příkladem mohou být polouzavřené nebo 

průchozí dvory třeba s předzahrádkami, pochůzí střechy s plynulímy přechody na terén, 

intimní zákoutí a atria dotvořené svahem, poloveřejná místa k posezení, vnitřní spojovací 

cesty, ale i většíplochypro hry a odpočinek.Takové prostorové uspořádání umožňuje, aby se 

bydlení stalo člověku domovem. 

Domy jednopodlažní a mezonetové mají sdílené klidné dvory, nerušené pěšími steskamy. To 

znamená že čelo domu, tedy obytné místnosti, jsou situovány do zeleného prostranství 

určeného pro vymezený počet domů a obyvatelstva aby se zachoval charakter 

polosoukromého prostoru. Jsou obslouženy komunikací se zadní strany domu, kterou sdílí 

s byty z navazujícího dvora.  

 

tyhle komunikační jádra jsou z jedné strany napojeny na dopravu schovanou v záštitu terénu, 

kde se nachází parkování a neruší tak příjemné a klidné prostory. Z druhé strany pak vedou 

do veřejného prostranství užívaného lidmy bytového koplexu kde se mění bytová zástavba 

jak směrově, vzdáleností mezi čely domů a podlažností a mění tak charakter zástavby i 

charakter prostranství mezi. Hovoříme zde o poloveřejném prostoru užívajícího zejména 

obyvateli souboru.Tudiž nedochází k anonimitě mezi obyvatelstvom celého prostranství. 

 



Tohle uspořádání nutí obyvatele ke sdílení jak polosoukromých prostor s obyvately jednoho 

dvora, tak poloveřejných prostor a komunikačních jader spojující tyhle odlišné prostransví 

uvnitř celé zástavby, z návazností na stávající okolní zástavbu a utvaří tak zcela odlišný vztah 

mezi uživateli dvorů uživateli komunikace a uživateli takzvaných náměstí.  

 

Výtvaří tak zdravé mezilidské  a různorodé vztahy typické pro vesnickou zástavbu kde 

nedochází k anonimitě obyvatelstva a obývaného prostoru. Prostory se stávají užívanými 

v různé míře i hojnosti. 

 

-  CÍLOVÁ SKUPINA 

Vnitřní složení bytových jednotek odpovídá současné poptávce po menších, dá se říci 

kompaktních jednotkách převážně typu 2+kk (kuchyňský kout), doplněných v menší míře o 

byty 1+kk, 3+kk a 4+kk. Struktura jednotlivých bytů je navržena nejen pro mladé, dosud 

nebydlícírodinyči jedince, ale i pro ostatní, kteří touží po klidném, společném bydlení v zeleni 

na okraji města. 

 

 

CELKOVÝ POČET DOMŮ: 55 

POČET OBYVATEL: 147 

HUSTOTA: 49 OBYVATEL/ha 

 
 
 

 
4. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

Svislé nosné a nenosné konstrukce jsou z cihelných zdících bloků Heluz . Zdící tvárnice  nosné stěny 

jsou 500 mm tlusé a mají dutiny vyplněné izolačním materálem. Zajišťují tak dostatečný tepelný 

standard domu. Objekty jsou jednotlivě založeny na základových pasech ze železobetonu. Na 

vodorovné konstrukce jsou použity stropy systému Heluz z keramických vložek Miako a nosníků pot 

zalitých betonem. V okenních otvorech jsou osazeny hliníkové rámy vyplněné izolačním trojsklem. 

Fasáda je opatřena omítkou. Domy jsou navrženy v nízkoenergetickém standardu.  

 

 



BILANCE 

Celková plocha pozemku....................................................2991 m2 

Zastavěná plocha staveb.................................................... 6970m2 

Hrubá podlažní plocha nadzemních podlaží...................... 10667 m2 

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

Celková hrubá podlažní plocha........................................... 10667 m2 

Obestavěný prostor nadzemních podlaží.......................... 40917 m3 

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

Celkový obestavěný prostor............................................... 40918 m3 

Předpokládaná cena nadzemní stavby (5500 Kč/m3)........ 225 049 000 Kč 

Předpokládaná cena podzemní stavby (3000 Kč/m3)....... 0 Kč 

Celková předpokládaná cena.............................................. 225 049 000 000Kč 

Počet parkovacích stání......................................................76 / z toho 3 pro osoby ZTP-ZTPP 

Počet odstavných stání.......................................................10 / z toho 1 pro osoby ZTP-ZTPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


