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1. Identifikační údaje  

 

Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

 

2. Urbanistické řešení  

 

- Řešené území se nachází v okrajové části města Brna v místě s dobrou dostupností na MHD, 
blízko rekreační oblasti – Brněnské přehrady. Pozemky jsou v západním svahu a jsou mírně 
sklonité, přístup k pozemku je ze západní strany. Odtud je po severní hraně území veden 
chodník a cesta, ze které jsou napojeny jednotlivé ulice řešené jako obytná zóna se 
zpomalovacím prahem v místě napojení. 

- S ohledem na okolní zástavbu jsou navrženy dvoupatrové rodinné domy v řadách, propojené 
pomocí vložených teras. Orientace parcel je navržena tak, aby z domů byl zajímavý výhled a 
zároveň bylo umožněno využít pasivní energii ze slunečních paprsků. 

- Přístup k jednotlivým parcelám je z východní strany. 

- Komunální odpad řešen v místě zřízených rodinných domů, kontejnery pro tříděný odpad se 
nachází v místě napojení komunikace na území. 
- Stávající stromy budou odstraněny na základě dendrologického posudku a budou vysázeny 
nové na východní části území, kde bude pomocí dřevěných palisád vytvořený terasový park s 
otevřeným výhledem směrem na západ. 

- Nový terén kopíruje terén původní, pouze v západní části navrhovaného území bude celková 
výška UT přibližně o 2 metry vyšší. 

- Obytné jednotky, jejich výška a jednotlivé rozestupy jsou navrženy tak, aby odpovídaly 
lidskému měřítku.  

 

 

 
 

 

 



 

 

3. Architektonické řešení  

 

-  Umístění pozemků i charakter oblasti nabízí řešení bydlení na celý život, je s dobrou 
dostupností do centra města a zároveň není přímo v rušné lokalitě ani daleko od přírody. 

- Měřítko staveb a použité přírodní materiály mají za úkol přiblížit člověka přírodě. V ulici je 
položena namísto asfaltu pohledová dlažba, která navazuje na dřevěný obklad jednotlivých 
domů. Z druhé strany domů jsou pak zahrady poseté trávou, stromky a plot porostlý 
břečťanem popínavým. Střechy jednotlivých domů jsou ploché se zelení a jsou opatřeny 
dřevěnou zástěnou. Zeleň působí jako odhlučnění, pohlcuje prach a zároveň vytváří místo 
s krásným výhledem určené pro kvalitní odpočinek. 

- Smyslem projektu je vytvořit univerzální prostor využitelný pro všechny etapy života tak, 
aby nemuselo docházet k jeho přetvoření. Dispozice nabízí ubytování mladému páru, páru 
vychovávajícímu jedno či více dětí i prostor pro lidi staršího věku. 
- Z ulice je přístup do jednotlivých domů, každý dům má dvě obytné jednotky, ve spodním 
patře jednu, z venkovního schodiště je přístup do 2NP, kde se nachází druhá oddělená obytná 
jednotka. Obě jednotky mají vlastní venkovní prostor, z 1NP je přístup na zahradu směrem na 
západ, ze 2NP je přístup přes schodiště na terase na zelenou střechu. 

- Dispozice rodinného domu je naržena tak, aby byl z chodby přístup do všech ostatních 
místností. Z uličního prostoru se vchází do zádveří, z toho se vchází na chodbu, z té je pak 
přímý vstup do všech ostatních místností: 

typ A: 

pokoj, kuchyně se stolováním a obývacím pokojem, ložnice, koupelna, WC, technická a 
úklidová místnost 
typ B: 

2 pokoje, kuchyně se stolováním a obývacím pokojem, ložnice, koupelna, WC, technická 
místnost, úklidová komora, sklad 

- ze společenské místnosti je východ na venkovní terasu. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

4. Stavební řešení  

 

- Konstrukční systém stěnový. Prefamonolitické stropy uloženy v příčném směru na podélné 
zdi – maximální rozpon 4200 mm. Střecha plochá, pochuzná. 

- Horizontální konstrukce  

- objekty jsou založeny na základových pasech o šířce 600mm a hloubce 900mm pod 
úroveň terénu 

- nosná konstrukce stropu: stropní nosníky MIAKO, tl. stropu: 250mm 

skladby: 

 - střešní k-ce – zelená střecha tl. 600 - 670mm o vrstvách: 

  95mm vegetační vrstva 

  1mm geotextilie 300g/m2 

  80mm drenážní vrstva – umělohmotná rohož 
  1mm geotextýlie 300g/m2 

  0.2mm hydroizolační vrstva z měkčeného PVC 

  1mm separační vrstva geotextýlie 300g/m2 

  170 - 240mm TI – EPS 150S ve spádu 

  0.2mm parotěsná vrstva – PE folie 

  250mm stropní konstrukce MIAKO 

 - skladba podlah ve 2NP tl. 400mm: 

  29mm vinylová podlaha 

  5mm samonivelační stěrka CEMIX 

  55mm betonová mazanina 
  0.2mm separační vrstva – PE folie 

  60mm kročejová izolace – PTS panel – kamenná vata 

  250mm stropní konstrukce MIAKO 

 - skladba podlah s podkladním betonem v 1NP tl. 600mm: 

  29mm vinylová podlaha 

  5mm samonivelační stěrka CEMIX 

  55mm betonová mazanina 

  0.2mm hydroizolace mPVC 

  160mm tepelná izolace PTS panel – kamenná vata 

  0.2mm hydroizolace – PE folie 
  150mm podkladní beton + kari síť 

  200mm štěrkový podsyp frakce 32-64mm 



 

 

- Vertikální konstrukce 

obvodové zdivo vápenopískové tl. 200mm. Příčky tl. 150mm. 

 - skladba obvodového zdiva tl. 430mm: 
  8mm omítka CEMIX IP 20 

  2mm contakt SX 

  200mm vápenopískové nosné zdivo 

  180mm TI - kamenná vata 

  20mm vzduchová mezera 

  20mm dřevěný obklad 

- Tuhost konstrukce kolem prosklení v západní fasádě pomocí tuhého železobetonového rámu 

- Komunikace mezi úrovněmi podlaží řešeny železobetonovým schodištěm s dřevěným 
obkladem a skleněným zábradlím nahoře opatřeným nerezovým madlem. 

- Přívod elektřiny, vody a plynu k objektům řešen pod východní fasádou v místě, kde se 
nachází technická místnost. Uzávěr vody, plynu a el. energie pod schodišťovím prostorem 
nacházejícím se před fasádou domu. V technické místnosti pak další uzávěry přístupné 
z interieru. 

- Hospodaření s energiemi: 

-Ohřev vody řešen plynovým kotlem, úspora v návrhu – prosklená fasáda pro získání pasivní 
energie ze slunečních paprsků v kombinaci se zateplením fasády. Proti přehřívání interieru 
v létním období jsou okna opatřena venkovními žaluziemi, případně markýzou.  

- Srážková voda je vedena pomocí střešních svodů umístěných za líc fasády do zásobníku 
vody umístěného pod zemí 2 metry od objektu zjeho západní strany, přebytečná voda je 
vsakována na území pomocí vsakovacích bloků. 
- Udržitelný rozvoj návrhu není pouze v hospodaření s energiemi, nýbrž v návrhu, který je 
udělán tak, aby nebyl požadován žádný stavební zásah při změně ubytovaných osob s jinými 
potřebami. Jediný zásah je při potřebě užívání objektu osobou ZTP, kdy je potřeba propojit 
místnost koupelny s místností WC. Při stavbě jsou používány ve velké míře přírodní materiály 
tak, aby stavba příliš nezatěžovala okolí z hlediska ekologie. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 



 

 

Bilance 
 
Celková plocha pozemku.....................................................  20.992m2 
Zastavěná plocha staveb.......................................................  1.816 m2 
 
Hrubá podlažní plocha nadzemních podlaží ........................  3.631,68 m2 
Hrubá podlažní plocha podzemních podlaží ........................  0 m2 
Celková hrubá podlažní plocha............................................  3.631,68 m2 
 
Obestavěný prostor nadzemních podlaží .............................  12.348 m3 
Obestavěný prostor podzemních podlaží .............................  0 m3 
Celkový obestavěný prostor.................................................  12.348 m3 
 
Předpokládaná cena nadzemní stavby (5500 Kč/m3)...........  67.914.000,- Kč 
Celková předpokládaná cena ...............................................  67.914.000,- Kč 
 
Počet parkovacích stání........................................................  64 / z toho 16 pro os. ZTP-ZTPP 
Počet odstavných stání .........................................................  0 /z toho 0 pro osoby ZTP-ZTPP 
 
 
 
 
 
 
Poznámky 
 
Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových 
konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Plochy lodžií a arkýřů se započítávají. 
U objektů poloodkrytých (bez některých obvodových stěn) je zastavěná plocha vymezena obalovými čarami 
vedenými vnějšími líci svislých konstrukcí do vodorovné roviny. U zastřešených staveb nebo jejich částí bez 
obvodových svislých konstrukcí je zastavěná plocha vymezena pravoúhlým průmětem střešní konstrukce do 
vodorovné roviny. 
 
Hrubá podlažní plocha je plocha vymezená vnějším lícem obvodové konstrukce daného podlaží. 
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