




 

 

Průvodní zpráva 
 

1. Identifikační údaje  
 
Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně  
 
 
2. Urbanistické řešení 
 
Lokalita 
Území pro výstavbu obytného souboru je součástí městské části Komín, která se 
nachází v severozápadní části města Brna. Lokalita je charakteristická 
homogenním historickým jádrem s prstencem řadových domů a volnou 
zástavbou panelových domů. Terén v řešené lokalitě stoupá směrem od západu 
na východ, kde ve východní části je svah nejstrmější. Cílem nové výstavby je 
nabídnou bydlení a život přibližně pro 250 obyvatel. 
 
Urbanistický návrh 
Urbanistická koncepce řešené dané lokality respektuje tvar pozemku a v 
neposlední řadě byl také ovlivněn svažitostí terénu. Navrhovaný soubor tvoří 
ucelený kompaktní blok. Snahou bylo docílení v oblasti získat městský charakter 
. Urbanistická struktura vychází ze tří bloků, které obklopují veřejná 
prostranství a se shlukem samostatných domů zakončující tvar, v celkovém 
kontextu tak vytváří jeden kompaktní velký městský blok se společným 
vnitroblokem. Zástavba je tvořená 2 bytovými domy na západě, 30 řadovými 
domy uprostřed a s 5 solitérních domů v severní části území. Urbanistická forma 
je ve směru stoupání svahu odlehčována změnou půdorysných tvarů domů. 
 
Celá obytná zástavba reaguje na svažitost terénu, a to vytvořením teras, které se 
zařezávají směrem do terénu a jednotlivé domy jsou na tyto terasy osazeny. 
Objemy dvou bytových domů jsou nasazeny na podnoži tvořené dvěma patrami 
podzemních garáží, které jsou zapuštěny v terénu a jehož hmota se projevuje 
pouze v západní části objektu, který vytváří parter pro komerci. Řadové domy 
pomocí teras vytvářejí jasně definovaný veřejný prostor mezi nimi, a také 
zajišťují určité soukromí vlivem různých výškových úrovní soklů. 
 
Hlavní inspirací celého souboru se stala historická část městské části Komína, 
jejíž zástavba má především lineární charakter a domy jsou situovány na uliční 
čáře. Dynamika pak nastává v jednotlivých zahradách, kde jsou domy různě 
odskakovávány do vnitrobloku, který slouží jako prostor k odpočinku a relaxaci. 
Nový navrhovaný soubor respektuje všechny aspekty historické zástavby. 
Vytváří tak nový kompaktní blok s budovami podél místní komunikace a 
hmotami dynamicky odskákány směrem dovnitř, které zároveň rozdělují velký 
společný prostor na menší dvory. 
 
Důraz je kladen na veřejný prostor a sociální interakci lidí. Veškeré obytné 
jednotky mají řešený hlavní vstup přes společný veřejný prostor s pobytovou 
funkcí.  Snahou je vytvářet společenskou komunitu, kde lidé mohou trávit spolu 
čas ve veřejném prostoru, navzájem se poznávat, budou sledovat dění, a tím 
dochází také k sociální bezpečnosti a k sociální výchově. K celému konceptu také 
odpovídá výška objektů s maximálním počtem 3 pater, za účelem zachování 
kontaktu s obytným parterem. Veřejná prostranství jsou rovněž navržená, tak 



 

 

aby umožňovala výsadbu zeleně, o kterou se budou starat místní obyvatelé. 
Obytný soubor má jasnou hierarchii prostorů. Z celé koncepce návrhu obytného 
souboru také vychází název Rynek pocházejícího ze staršího slova označující 
náměstí nebo dvůr, které sloužilo jako veřejný prostor ohraničený okolní 
zástavbou. 
 
Doprava 
Pro dopravní obslužnost území je navržená místní komunikace napojená na 
stávající místní obslužnou komunikaci funkční třídy C z ulice Pastviny, která byla 
do ulice Uhlířova rozšířena na šířku 5,5 metrů podle normy, ze které jsou dále 
napojeny navrhované komunikace se smíšeným provozem, řešené formou 
obytné zóny s maximální rychlostí 20 km/h, s vjezdem přes příčný práh. 
Komunikace v jižní části má charakter jednopruhové obousměrné v šířce 3,5 
metrů po 100 metrech s výhybnami a v severní části obousměrné dvoupruhové 
šířky 5,5 metrů zakončené obratištěm v horní části území, obě komunikace jsou 
řešené bez chodníků. Z důvodu požární bezpečnosti a komfortu obyvatel jsou 
chodníky do prostoru bloků rozšířené na šířku 3,5 metrů ze severní strany. 
 
Snahou a hlavní koncepcí projektu bylo o co nejvíce eliminování dopravy a 
docílení kvalitního veřejného prostoru, proto v území byl navržen minimální 
počet vyhrazených parkovacích stání vycházejících z normy podél komunikace a 
odstavná stání jsou umístěna ve dvou podzemních patrech navrhované v soklu 
pod bytovými domy v západní části pozemku. Kapacita podzemní garáže 
obsahuje 131 stání. 
 
Z důvodu vybudování nové komunikace došlo k vykácení vzrostlé aleje podél 
severní hrany pozemku, na základě povolení k asanaci, a nahrazení potřebné 
zeleně v řešeném území. 
 
 
3. Architektonické řešení 
 
Architektonické řešení celého souboru má snahu vytvořit podmínky pro bydlení 
formou architektonických zajímavých domů. V celém území jsou na fasádě 
použity tři materiály: kámen, cihla a omítka. Fasády domů jsou obohaceny 
velkými prosklenými otvory zajišťující dobrý kontakt s veřejným prostorem, s 
kombinací s lodžiemi a balkonů. Vstup do souboru, mimo jednotlivých vstupů po 
stranách, je provedený přes mohutné schodiště v ose celého území. Hlavní 
komunikace vede pod bytovým domem, jehož hmota je vykonzolovaná a 
vyjadřuje tak místo, kde se nachází vstup do společných podzemích garáží. 
 
Typologické řešení obou bytových domů je odlišné vzhledem k orientaci ke 
světovým stranám. Společným prvkem jsou prostory pro trávení volného času 
sledováním dění obytného parteru domů pomocí lodžií a pavlače. Obytný dům 
ze sendvičového obvodového pláště je pavlačového typu, z této komunikace jsou 
provedeny přístupy do jednotlivých bytů. Pavlač mimo komunikaci má i 
pobytovou funkci a obyvatelé si ji mohou zpříjemnit  umístěním různých 
mobiliářů, z důvodu zachování průchodné šířky, je pavlač rozšířená a vysunutá z 
části ven. V zimním období nebo při nepříznivém počasí je možnost celou pavlač 
zavřít skleněnými posuvnými tabulemi. Dispoziční řešení bytového domu je 
variabilní s možností spojení bytových jednotek ještě v době návrhu dle 
poptávky klientů. Na jižní fasádě jsou výrazným prvkem čtvercové 
vykonzolované balkony v šachovnicovém uspořádání s kombinací čtvercových 



 

 

oken. Druhý bytový dům je schodišťového typu a skládá se ze tří samostatných 
sekcí s vlastním vstupem. Přístup do bytů je řešený přes hlavní podestu. 
Architektonickým ztvárněním celé jižní fasády jsou lodžie s posuvnými 
dřevěnými okenicemi, které díky potřebě zastínění proměňují neustále vzhled 
fasády. Oba bytové domy nabízejí různou škálu typů bytových jednotek od 1+kk 
až po 4+kk. V úrovni parteru prvního podzemního podlaží garáží jsou situované 
pro-najímatelné plochy s možností variabilního dispozičního členění. Ve stejném 
podlaží kolem schodišťových jader bytových domů se nacházejí kotelny, 
místnosti s uschování kočárků a sklepními kójemi. 
 
Rodinné řadové domy jsou osazeny na terasách, které jsou svojí hmotou 
zasazeny do svažitého terénu. Vztah k terénu je symbolizován použitím 
kamenného materiálu, na kterém se nachází vzrostlý habrový živý plot. Průčelí 
má jednotný charakter s doplněním dřevěných okenic u vstupů k zajištění 
požadovaného soukromí. Fasády orientované do místní komunikace jsou 
charakteristické svými vysunutými hmotami vytvářející mezi sebou soukromé 
lodžie přístupné z ložnic. Vstup je vždy pro dva domy společný a přístup je 
zajištěný pomocí schodiště, které je chráněný vysunutým závětřím. Jednotlivé 
zahrady jsou od sebe odděleny zdmi. Dispoziční řešení zásadně orientuje 
podélný trakt obytného prostoru kuchyně a dětských pokojů směrem do 
veřejného prostoru. Osvětlení centrální části domu, kde se nachází jídelní 
prostor, je provedeno pomocí světlíku umístěného ve střešní rovině nad galerií 
domu, do které vede schodiště a zní jsou pak přístupné obytné místnosti ve 
druhém podlaží. Domy jsou navrženy ve stylu townhouses, jako alternativní 
způsob bydlení, který odpovídá požadavkům střední vrstvy společnosti. 
 
Solitérní domy se nacházející ve východní části pozemku, kde je terén 
nejstrmější. Vstup je řešený ze severní strany a v prvním podlaží jsou umístěny 
místnosti, které nepotřebuji denní osvětlení. Zajímavým detailem je zajištění 
denního osvětlení schodiště. V jižní části je terén snížený po úroveň mezipodesty 
a hned při vstupu se naskytá průhled do osázeného svahu vegetací. Ve druhém 
podlaží jsou z obývacího pokoje a ložnice provedeny terasy, které se zařezávají 
do terénu. Hmota třetího podlaží je zvýrazněná odskočením.  
 
 
4. Stavební řešení  
 
Nosné, nenosné konstrukce a vnější povrchy exteriérů 
Svislé nosné konstrukce objektů jsou provedeny jako zděné z vápenopískových 
tvárnic vyráběné z přírodních materiálů: z vápna, písku a vody. Podzemní 
garáže, které nesou hmotu obou bytových domů a obytného parteru, jsou 
provedeny pomocí železobetonové skeletové konstrukce s průvlaky, podporující 
nosné stropní konstrukce, na kterých jsou uloženy zdi bytových domů. Dilatace 
monolitické železobetonové konstrukce skeletu je provedena formou 
zdvojených průvlaků. Stabilita skeletové konstrukce je zajištěna betonovými 
stěnami v obou osách, a také k přenesení zatížení zdí namáhané na ohyb vlivem 
svahu terénu. Stropní konstrukce jsou provedeny jako železobetonové stropní 
desky. Vnitřní příčky jsou provedené ze stejného materiálu jako obvodové 
konstrukce, které jsou omítané. Jeden z bytových domů je obložený pomocí 
lícových cihel s větranou vzduchovou mezerou. Ostatní objekty mají povrchovou 
úpravu provedenou z bílé fasádní omítky.  
 
 



 

 

Základové konstrukce 
Základová konstrukce podzemních garáží je provedena pomocí železobetonové 
monolitické základové desky. Řadové domy a solitérní domy formou klasických 
betonových pasů. Řadové domy, jejichž základové pasy se nacházejí v blízkosti 
stěny podzemní garáže jsou řešeny uložením na mikropiloty sahající do hloubky 
mimo dosah působení roznášecího úhlu. 
 
Střešní konstrukce 
Střechy všech objektů jsou navržené jako ploché. Střechy bytových domů jsou 
provedené s klasickou skladbou izolačních vrstev. Střechy řadových a solitérních 
domů jsou provedené jako vegetační. 
 
Výplně otvorů 
Okenní otvory bytového domu obloženého lícovým zdivem jsou provedeny 
dřevěné s kvalitním izolačním dvojsklem. Ostatní okenní otvory objektů jsou 
provedeny v černém kovovém provedení. Stejný způsobem jsou provedeny i 
dveřní otvory. V garáži bytových domů jsou použity posuvné sekční vrata. 
 
Vytápění 
Vytápění jednotlivých domů včetně RD je řešeno teplovodním systémem. V 
zájmovém území je tedy navržený teplovodní dvoutrubkový hlavní řad, vedený z 
oblasti ulice Pastviny a napojený na centrální kotelnu K2, z hlavního řádu jsou 
provedeny přípojky k jednotlivým objektům, ve kterých jsou umístěny tlakově 
závislé předávací stanice tepla.  
 
Zásobování pitnou vodou 
Navrhovaný vodovodní řád zajišťuje přívod pitné vody do celého souboru, který 
je napojený na stávající rozvodnou síť. 
 
Zásobování plynem 
Území celého souboru je napojeno na veřejnou STL distribuční síť, která je 
navržená pro zásobování zemním plynem. Od místa napojení bude veden STL 
plynovodní řád až k vlastnímu souboru. Každý dům má vlastní samostatnou 
přípojkou, která je zakončena v plynoměrné skříni v nice objektů hlavním 
uzávěrem plynu. 
 
Zásobování elektrickou energií 
Lokalita je napojena na distribuční síť 22 kV PREdi kabelem. Připojení bude 
provedeno smyčkou na stávající kabel. 

 
Odvádění srážkových vod 
Veškerá dešťová voda z ploch celého souboru, a to i ze střech je zadržována v 
nádržích umístěných v podzemí a následně se používá pro zavlažování 
veřejného prostranství a pro potřeby obyvatel. Dešťové vody v oblasti 
komunikací jsou odváděny pomocí odvodňovacích průlehů a co v největší míře 
vsakovány do terénu. 
 

Kanalizace 
Na základě celé koncepce likvidace splaškových vod je navržena splašková 
kanalizace.  
 

 



 

 

Nakládání s odpady 
V obytném souboru se nachází komunální odpad. Nádoby pro sběr komunálního 
odpadu jsou uloženy v samostatných prostorách podél místní komunikace, které 
obsahují i nádoby pro sběr tříděného odpadu. Interval odvozu komunálního 
odpadu je stejný jako interval městské části. 
 
Udržitelný rozvoj 
Snaha chránit přímou vazbu na přírodní a rekreační zázemí. Využití 
alternativního využití energie, především vody. Tvorba harmonického 
urbanizovaného souboru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilance 
 
Celková plocha pozemku ........................................................................  21 000 m2 
Zastavěná plocha staveb .........................................................................  5 783 m2 
 
Hrubá podlažní plocha nadzemních podlaží ..................................  9 670 m2 
Hrubá podlažní plocha podzemních podlaží ..................................  8 013 m2 
Celková hrubá podlažní plocha ............................................................  17 683 m2 
 
Obestavěný prostor nadzemních podlaží ........................................  29 332 m3 
Obestavěný prostor podzemních podlaží ........................................  24 371 m3 
Celkový obestavěný prostor..................................................................  53 703 m3 
 
Předpokládaná cena nadzemní stavby (5500 Kč/m3)................  161 326 000 Kč 
Předpokládaná cena podzemní stavby (3000 Kč/m3)................  73 113 000 Kč 
Celková předpokládaná cena ................................................................  234 439 000 Kč 
 
Předpokládaná cena 1 townhouse....................................................... 3 051 000 Kč 
Předpokládaná cena solitérního domu.............................................. 4 719 000 Kč 
 
Počet parkovacích stání...........................................................................  44 / z toho 3 pro osoby 
ZTP-ZTPP 
Počet garážových (odstavných) stání................................................  131 / z toho 7 pro 
osoby ZTP-ZTPP 
 
Počet parkovacích stání pro solitérní domy..................................... 4  
Počet odstavných (v garáží) stání pro solitérní domy.................. 8 
 
 
 


