




 

 

Obytný soubor  na ulici Pastviny 

v Brně-Komíně 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Průvodní zpráva  



 

 

Urbanistické řešení 
 
 Řešené území se nachází v městské části Brno-Komín. Tato lokalita je velice žádaná - 
společně s Žabovřeskami, Jundrovem, Královým polem a Lesnou patří mezi nejvíce vyhledávanou 
lokalitou pro bydlení mimo střed Brna. Důvodem určitě může být snadná dostupnost do centra, dobrá 
občanská vybavenost nebo i  blízkost lesa a řeky Svratky. Charakteristický pro Komín je i vesnický ráz 
zástavby v jeho centru.  
 Parcela je z  jižní strany ohraničená linií typových řadových domů, ze západní strany ji 
vymezuje starší zástavba - samostatně stojící bývalá hájenka a dva dvoudomy. Na sever od parcely  
nachází sběrné středisko odpadů a blíže k lesu vila s výraznou architekturou. Východně navazují  na 
parcelu lesy a zahrádkářská kolonie. Parcela téměř sousedí se Základní a Mateřskou školou Pastviny, u 
které se nachází i dopravní a sportovní hřiště přístupné pro veřejnost. Velice blízko je i Zdravotní 
středisko Absolonova.  
 Nyní parcela plní funkci zahrádek. Místní jsou také zvyklí využívat pro procházky nebo venčení 
psů cestu směrem k lesu, která vede na severu parcely. Tuto cestu lemuje alej, kterou i přesto, že není 
chráněná, považuji za důležitý prvek v rámci území a proto bylo mým cílem ji zachovat. Mezi hranicí 
pozemku a alejí je prostor pouze pro jeden jízdní pruh. Alej proto byla stěžejní z hlediska dopravy. 
  
 Urbánní struktura navrženého souboru vychází z daného místa, z orientace ke světovým 
stranám a ze současných požadavků na bydlení.  
 Stávající zástavba lemuje hranice parcely. Poté co jsem si oba směry, které nám zástavba 
udává, promítla do námi řešeného území, získala jsem rastr. Do tohoto rastru jsem navrhla atriové 
domy, které tak svoji hmotou reagují a zapadají do svého okolí. Celá parcela je svažitá směrem na 
západ. Návrh zohledňuje dané místo, které je přechodem mezi zástavbou a lesy. V části parcely, která 
je méně svažitá je navržena zástavba 18 jednopodlažních až dvoupodlažních rodinných domů.  
Část více svažitá už není zatížená zástavbou natolik, jsou zde umístěny dvě vily zasazené v kopci, 
které zástavbu rozvolňují a tvoří přechod k lesu.  
 Současnému člověku jsem chtěla nabídnout vysokou míru soukromí, ale zároveň jej neizolovat 
a dát mu možnost sdílet s ostatními obytný veřejný prostor. V návrhu tedy odděluji prostory odlišných 
funkcí. Automobilový provoz s garážemi je situován na severu parcely. Každý atriový dům má zde 
umístěné dvě garáže. Na tento komunikační prostor navazuje obytná ulice, která je primárně určena pro 
pěší provoz, ale umožňuje i vjezd a parkování autům. Z tohoto prostoru je přímo přístup do jednotlivých 
domů, které jsou řešené jako atriové a nabízejí tedy vysokou míru soukromí.  
 Dopravní napojení je z ulice Uhlířova, po pravé části aleje kolem garáží vede jednosměrná 
komunikace. Po druhé straně aleje vede opačný směr. Tento prostor je navržen jako dlážděná plocha, 
kterou v půli dělí stromy aleje s ochrannými mřížemi. Na konci této komunikace je obratiště pro auto 
svozu komunálního odpadu. Z této hlavní komunikace je přístup do jednotlivých garáží, ale i vjezd do 
obytných ulic. V obytných ulicích lze auto zastavit i zaparkovat, ale určeny jsou především pro pěší. 
  



 

 

Architektonické řešení 
 
 Od počátku bylo cílem projektu najít urbánní strukturu citlivou k danému území. Proto zde 
navrhuji nižší zástavbu jednopodlažních až dvoupodlažních rodinných domů s velkým podílem ploch 
zeleně. Domy jsou řešeny jako atriové a vstupuje se do nich z obytné ulice. Aby mohla obytná ulice 
vzniknout, bylo třeba, aby hranice pozemku byla shodná s hranicí objektu. Hmoty domů navrhuji bíle 
omítnuté, vstupní část z vertikálně kladených dřevěných lamel. V této vstupní části, je jako součást 
dřevěného obkladu několik dvířek, které umožňují umístění hlavního uzávěru plynu, elektroměru, 
poštovní schránky a dvou popelnic. Všechny domy jsou svoji společenskou částí orientované k jihu, 
klidovou částí pak k východu nebo k západu. Na společenskou část vždy navazuje terasa s návazností 
na atrium. Zástavba se skládá ze dvou základních typů - jednopodlažní atriový dům velikosti 4+kk nebo 
5+kk a dvoupodlažní podsklepený atriový dům 4+1.  
 
 Jednopodlažní atriový dům je v návrhu zastoupen nejčastěji. Dle počtu obytných místností je na 
výběr větší dům 5+kk, s dohromady třemi ložnicemi, nebo menší dům  4+kk, který nabízí ložnice dvě.  
Dle situace se liší orientace klidové části domu na domy, které mají ložnice orientované na východ a ty, 
které je orientují na západ. V nejnižší části pozemku jsou umístěny domy, u kterých atrium přechází v 
prostornou zahradu. Tyto domy se otevírají do atria i zahrady a proto jsou svým dispozičním řešením 
mírně odlišné. 
 Cílem bylo vytvořit dobře fungující dispozici s dostatkem úložných prostorů. Vstupujeme do 
zádveří, ze kterého máme přístup do technické místnosti a do haly. Z haly můžeme jít do společenské 
nebo klidové části, nebo můžeme zamířit přímo do atria. Máme zde také přístup do koupelny a k 
místnosti pro domácí práce. Samostatné pokoje, ložnice a koupelna v klidové části jsou propojeny 
chodbou, která též slouží jako šatna. Chodba je prosvětlena úzkými vertikálními okenními otvory, které 
se propisují do exteriéru domu - zde velkou horizontální hmotu dělí na menší části. Na konci chodby se 
nachází prostorná ložnice. Dětské pokoje jsou řešené pro jednotlivce. V každém pokoji je francouzské 
okno s přístupem na terasu.  
Spojením kuchyně, jídelny a obývacího pokoje nám vzniká velký obytný prostor, který je pomocí velkých 
posuvných oken propojen s atriem. Z obývacího pokoje je přístup do pracovny, která může také sloužit 
jako pokoj pro hosty, příp. dětská herna. Vzhledem k orientaci obytného prostoru i jednotlivých pokojů je 
nutné pomýšlet na stínění. Venkovní stínění je řešeno předsazením střechy a venkovními screenovými 
roletami. Dále je možnost vnitřního zastínění pomocí závěsů.  
Z atria nebo zahrady je přístup do venkovního skladu.  
 
 Dalším typem domu je dvoupodlažní podsklepený atriový dům. Tento dům má jednu ložnici, 
jeden dětský pokoj, pracovnu a kuchyni oddělenou od obytného prostoru. Bíle omítnutá hmota se do 
ulice otevírá balkonem a dřevěný obklad zvýrazňuje vstup. V této části je stejně jako u předchozího 
domu umístěn HUP, elektroměr, poštovní schránka i dvě popelnice.  
Vstupujeme do zádveří, ze kterého je přístupná koupelna. Dále pokračujeme do haly, která vede kolem 
atria a je kontinuálním prostorem s jídelnou a obývacím pokojem.  Kuchyně je oddělitelná posuvnými 
dveřmi od zbytku obytného prostoru. Obývací pokoj a pracovna jsou opačnými konci tohoto spojitého 
prostoru. Pracovna může též sloužit jako hostinský pokoj.  
Vedle zádveří je umístěné schodiště, které nás vede do druhého podlaží a je osvětlené střešním 
světlíkem. Z chodby v druhém podlaží je přístupná prostorná ložnice i dětský pokoj. Na ložnici navazuje 
balkon orientovaný do ulice. Dětský pokoj i okna chodby jsou orientovány do atria. Koupelna, místnost 
pro domácí práce a šatna jsou přístupné též z chodby a jsou osvětleny střešním světlíkem. Z haly v 
prvním podlaží máme po schodišti také přístup do podsklepené části domu, kde se nachází technická 
místnost a sklad. 
Stínění velkých prosklených ploch je řešené venkovními screenovými roletami a vnitřními závěsy.  



 

 

Aby se domy vzájemně nerušily a bylo docílené potřebného soukromí, jsou domy orientované atriem 
jihozápadně a jihovýchodně mírně odlišné v umístění oken.  
 
 Garáže, které se nacházejí na severu parcely jsou tří typů a tím je v prostoru docíleno alespoň 
částečně narušení stereotypu. Kratší a delší varianta pro jedno auto nebo dvougaráž. Hmota garáže je 
bílá, vrata laděná jsou sterého odstínu dřeva jako vstupy do jednotlivých domů, vrata do dvougaráží 
mají lamely umístěné vertikálně jsou posuvní do boku. Garáže pro jedno auto mají lamely horizontální a 
dveře sekční.  
 
 Ve svahu jsou umístěné dvě vily, které zástavbu rozvolňují a tvoří přechod mezi obytnou 
zástavbou a lesem. Obě vily jsou řešené velice podobně. Odlišnost dispozic je dána odlišnou orientací 
vstupu. Bílá hmota vily vystupuje z kopce a je podpírána ocelovými podpěrami. Zábradlí a rámy oken 
jsou laděné do tmavě šedé. Vily mají v prvním podlaží umístěnou dvougaráž a technické zázemí. 
Obytná část domu se nachází v druhém podlaží. Přístup je po venkovním schodišti na terasu, která 
vede kolem celého domu. Schodiště dále pokračuje z terasy do zahrady. Z garáže vede kryté schodiště 
přímo do zádveří. Toto schodiště je také přístupné z venkovního prostoru.  
Ze zádveří vstupujeme do haly. Odtud máme přístup do klidové části i do obytného prostoru. Obývací 
pokoj je orientovaný na jihozápad a nabízí přístup na terasu a výhled nejen na celý obytný soubor ale 
na velkou část Komína.  
V klidové části jsou umístěné dva dětské pokoje se šatnou a koupelnou. Dále místnost pro domácí 
práce a ložnice se samostatnou koupelnou.  
 
 
Stavební řešení 
 
 Domy jsou navržené jako stěnový konstrukční systém, založené na železobetonových 
základových pasech. Konstrukce je z vápenopískových cihel Sendwix tl. 240mm a tepelné izolace EPS 
tl. 200mm. Celý dům je bíle omítnutý, vstupní část domu je obložena modřínovými latěmi se skosenou 
hranou 4x3cm. Výplně otvorů jsou izolační trojskla, propojení obytných částí s terasou je pomocí 
zdvižně posuvných HS portálů. Rámy oken jsou hliníkové a společně s klempířskými výrobky jsou v 
tmavě šedé barvě. Terasa je navržena z materiálu WPC. Střecha je u jednopodlažních atriových domů 
navržena jako vegetační. Střechy garáží a dvoupodlažních domů mají střechu se zatěžovací vrstvou 
kačírku. 
 Vytápění je navržené pomocí plynového kondenzačního kotle. Ve společenské části domů je 
navržené podlahové vytápění, v jednotlivých pokojích pak konvektory. Pomocí venkovních rolet je 
zabráněno přehřívání domu. Zároveň v chladnějších obdobích dům přijímá teplo díky velkým 
proskleným plochám. Dům je navržen jako nízkoenergetický. 
 Dešťová voda se zadržuje do retenční nádrže umístěné v atriu. Dešťová voda se používá na 
splachování WC a je možno jí používat i na zalévání. Přepad dešťové vody je do vsakovacích tunelů. 
  



 

 

Bilance 
 
Celková plocha pozemku ................................................................   21 403 m2 
Zastavěná plocha staveb ...................................................................   4 305 m2 
 
Hrubá podlažní plocha nadzemních podlaží ......................................   5 012,55 m2 
Hrubá podlažní plocha podzemních podlaží .........................................  315,95 m2 
Celková hrubá podlažní plocha ..........................................................   5 328,50 m2 
 
Obestavěný prostor nadzemních podlaží ........................................  15 538,91  m3 
Obestavěný prostor podzemních podlaží ..............................................   979,45 m3 
Celkový obestavěný prostor ............................................................   16 518,35 m3 
 
Předpokládaná cena nadzemní stavby (5500 Kč/m3) ...................   85 464 005 Kč 
Předpokládaná cena podzemní stavby (3000 Kč/m3) .....................   2 938 350 Kč 
Celková předpokládaná cena ........................................................   88 402 355 Kč 
 
Počet parkovacích stání ................................................................  56 / z toho 0 pro osoby ZTP-ZTPP 
Počet odstavných stání .................................................................  4 / z toho 4 pro osoby ZTP-ZTPP 




