




Průvodní zpráva

1. Identifikační údaje 

SOUSEDSTVÍ

Obytný soubor v Brně – Komín

2. Urbanistické řešení

Urbánní struktura na parcele při ulici Pastviny, na západním úpatí kopce, na 
hraně lesa, je inspirována původní zahrádkářskou oblastí a mírou sdílení 
společných prostor ve strukturách jim podobných. Prostor je tvořen především s 
ohledem na společnou zahradu – družstevní majetek, do níž je usazeno 38 
rodinných domů a klubovna. 

Strukturou  vede hlavní páteř, která je usazena o 0,5m níže než jednotlivé 
,,ostrovy“, na nichž jsou seskupeny rodinné domy. Každý dům je usazen na malou 
platformu . Díky proměnlivým výškovým úrovním je umožněno ve struktuře 
parkovat a projíždět ní, aniž by byli členové komunity automobily rušeni, nebo byl
narušován charakter prostředí. Výškové členění dodává prostředí značnou míru 
intimity.

Hlavní páteř je průjezdná v jednom směru, její šíře odpovídá charakteru pohybu 
chodců. V případě nutnosti šířka komunikace poskytuje dostatek prostoru pro 
vyhnutí se dvou osobních automobilů. Strukturou bez problémů projede hasičské 
auto i popelářský vůz.

Komplex je dopravně napojen na původní cestu z ulice Pastviny. Ve své horní části
je pak dopravní obsluha vedena nově vznikající ulicí při výstavbě rodinných domů
na sousední parcele v Brně – Žabovřeskách. Tato cesta ústí do ulice Štursovy. Na 
parcele je ukončena obracištěm tvaru T, které je předpokládaným místem pro 
budoucí napojení dopravní komunikace při rozvoji území.

V komunitě je zakázáno instalovat ploty, nebo jiné nepřekročitelné bariéry. Hlavní
páteř spojuje západní a východní konec parcely, prochází přes dvě náměstí. Dolní 
– větší, kde je společná klubovna a menší náměstí v místě prudce stoupajícího 
svahu.

3. Architektonické řešení 

Na parcele se nachází 5 typů rodinných domů sestavených z ocelové montované 
konstrikce. Domy jsou uspořádány s důrazem kladeným na vzájemnou polohu 
vůči sousedům, hlavní páteři a jiným komunikačním tokům. Jsou postaveny do 
prostředí se snahou zachování původního dojmu z místa, zachování současného 
charakteru vegetace – ovocných stromů.

Důležitým prvkem jsou ,,filtry“ - konstrukce vystupující z hmoty domu. Jsou 
mezistupněm mezi vnějším – sdíleným prostředím a intimní částí domu. 
Opláštění a jiné zpracování konstrukce je věcí majitele. Nabízí se například řešení 
jako zimní zahrada, verand nebo kůlna.



Rodinné domy jsou zpracovány ve stejném materiálu a na základě stejného modulu. 

Výrazem a konstrukcí se liší jen společná klubovna.

1. Stavební řešení

Domy jsou montované z ocelové skeletové konstrukce, tvořené sedmi 
prefabrikovanými prvky, z nichž jsou sestaveny všechny rodinné domy v 

Sousedství.  Stavby jsou opláštěny trapézovým plechem různých průřezů – dle 
měřítka domu. Každý dům je opatřen tepelnou izolací, která zajišťuje nezbytný 

komfort pro bydlení ve 21. století.

Rodinné domy jsou založeny na betonových patkách z nichž vychází ocelový rám, na 

kterém je tepelněizolační sendvič, na ten je usazena nosná ocelová konstrukce. V 
prostoru pod stavbou – vzduchové mezeře, je vytvořen izolovaný ,,polštář“, který 

pomáhá tepelně izolovat stavbu od zemně a zároveň vytváří ochranné prostředí 
pro ocelový rám, na kterém je stavba založena. Stavby postavené v kopci jsou 

založeny na betonových deskách, popřípadě chráněny opěrnými stěnami.

Bilance

Celková plocha pozemku..............................................................   20 992 m2

Zastavěná plocha staveb...............................................................  2753,5 m2

Hrubá podlažní plocha nadzemních podlaží........................4254,6  m2

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

Celková hrubá podlažní plocha..................................................4254,6 m2

Obestavěný prostor nadzemních podlaží...............................18 113,4  m3

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

Celkový obestavěný prostor........................................................  18 113,4 m3

Předpokládaná cena nadzemní stavby ................................... (4000/ m3 ) 72 453 600 Kč
Předpokládaná cena podzemní stavby .................................. 0 Kč

Celková předpokládaná cena......................................................  72 453 600 Kč

Počet parkovacích stání.................................................................  58/z toho 3 pro osoby ZTP-TPP
Počet odstavných stání..................................................................  8/z toho 1 pro osoby ZTP-ZTPP


