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1. Identifikační údaje  

 

Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

 

2. Urbanistické řešení  

Předmětem této bakalářské práce je návrh obytného souboru v městské části Brno-Komín 

v lokalitě stávajících zahrádek mezi ulicemi Pastviny a Houškova. Při jižním okraji městské 

části teče řeka Svratka, kolem které vede cyklostezka.  

Řešené území se nachází v místě s dobrou dostupností na MHD, blízko rekreační oblasti – 

Brněnské přehrady. V docházkové vzdálenosti je také primární vybavenost (škola, škola, 

obchod, restaurace, sportoviště). Okolní zástavba je velmi různorodá, od vysokých 

panelových domů po nízké stavby vesnického charakteru. K řešenému území přímo přiléhá 

 řada typových rodinných domků umístěných na násypu  a zdůrazňují tak výškový rozdíl mezi 

jimi a zadanou parcelou. Pozemek dále přechází v les.  

Přístup na pozemek je po komunikaci z ulice Pastviny. Na řešeném území se nachází alej 

stromů, se stávající komunikací. Návrh alej respektuje, kolem je vedena jednosměrná 

komunikace, ze které se odbočuje do jednotlivých částí souboru. Dojde také k vysazení 

nových stromů, které naváží na alej a budou držet linii dál po pozemku.  

Navržené domy jsou rozmístěny vějířovitě a otevírají se směrem k aleji a naopak vytvářejí 

centrální veřejný prostor v jižní části pozemku.  

V nejnižší (západní) čísti pozemku je navržena rodinná řadová zástavba. V centrální části 

pozemku jsou navrženy dva bytové domy, které využívají svažitosti terénu k podzemnímu 

parkování. Mezi jižními fasádami domů a hranicí pozemku je terasovitě odstupňovaný 

veřejný prostor se stromořadím, plochami pro rekreaci a dětským hřištěm.  

V nejvyšší (východní) části pozemku je navržena opět řadová zástavba, ovšem s větší obytnou 

plochou. Některé domy jsou zakousnuté ve svahu a díky jeho převýšení ho využívají jako 

zahradu přístupnou z 3.NP.  

Komunální odpad řešen v místě zřízených rodinných a bytových domů, kontejnery pro tříděný 

odpad se nachází v severní části pozemku u bytových domů. 

 

 

 

 



 

 

Zeleň 

 

Řešené území leží na úpatí Palackého vrchu. Součástí návrhu je tedy i respektováni vzrostlé 

zeleně. Alej přiléhající k severní straně pozemku zůstane zachována, maximálně dojde 

k pokácení 3-4 stromů.  

 

 

 

3. Architektonické řešení  

Všechny navržené domy jsou určeny pro bydlení. Veškerá občanská vybavenost je 

v docházkové vzdálenosti, proto není třeba ji doplňovat do navrženého obytného souboru. 

Celý soubor je tvoří čtyři typy řadových domů a dva domy bytové, v nichž jsou celkem tři 

typy bytů. Řadové domy jsou dvoupodlažní o dispozicích 3+1, 4+kk a 4+1 s předzahrádkou, 

zahradou a terasou. Domy o dispozici 3+1 nemají garáž, parkování je řešeno před domem na 

pozemku. V bytových domech jsou navrženy byty o dispozicích 2+kk a 3+kk s balkonem 

nebo terasou. Byty 3+kk jsou orientovány na východ i západ, byty 2+kk pouze jednostranně. 

V prostoru podzemního parkování jsou umístěny sklepní kóje. 

Fasáda je natřena bílou omítkou, mezi okny se střídá obklad z modřínu. Balkony u bytových 

domů kombinují zábradlí s průsvitným sklem pro zajištění většího soukromí. 

Navržená struktura nabízí bydlení především pro rodiny, vzhledem k okolní občanské 

vybavenosti (školy, školky,…) a vzdálenosti od centra města. 

 

 

4. Stavební řešení  

 

Použité materiály vytvářejí minimální stavební odpad. 

Stavbu řadových domů tvoří konstrukční systém z nosných stěn. Stropy jsou monolitické 

železobetonové. Garáže v bytových domech jsou tvořeny železobetonovým skeletem, ostatní 

konstrukce jsou zděné.  

Předstupující konstrukce jsou tvořeny železobetonovými konzolami. Střešní konstrukce je 

jednoplášťová a tloušťkou tepelné izolace min. 300 mm. 

Stavby jsou předpokládané v nízkoenergetickém standardu. Okenní otvory jsou stíněny 

vnějšími žaluziemi a zaskleny tepelně izolačním trojsklem. Okenní rámy jsou navrženy 

hliníkové s černým nátěrem jednotným pro celý soubor.  

Objekty jsou založeny na základových pasech o hloubce 900 mm pod úrovní terénu. Nosné 

stěny jsou z tvárnic POROTHERM o tloušťce 300 mm doplněny tepelnou izolací o tloušťce 

200 mm.  

Komunikace mezi úrovněmi podlaží řešeny železobetonovým schodištěm s dřevěným 

obkladem. 

Ploché střechy budou kryty foliovou hydroizolací.  

Podrobnější popis konstrukce viz. detail.  



 

 

Zdrojem tepla pro vytápění je plynový kotel. Vytápění bude zajištěné pomocí podlahového 

topení, které bude doplněno otopnými tělesy v koupelnách. K dohřevu teplé vody bude sloužit 

čerpadlo napojené na zásobník TV. 

Elektrické obvody budou sloužit pouze jako zdroj energie pro lokální zařízení a vypínače. 

 

Srážková voda bude svedena ze střechy na pozemek pomocí střešního lapače a odpadního 

potrubí. Poměr nezastavěné a zastavěné plochy splňuje dle vyhlášky dostatečnou plochu k 

pojmutí srážkové vody. 

Komunikace budou vyspádovány tak, aby byl sveden odtok vody do příslušných kanálů. 

 

 

 

Bilance 
 
Celková plocha pozemku ................................................................  20.980 m2 
Zastavěná plocha staveb .................................................................  4.213,4 m2 
 
Hrubá podlažní plocha nadzemních podlaží .........................  13.902 m2 
Hrubá podlažní plocha podzemních podlaží .........................  688 m2 
Celková hrubá podlažní plocha ...................................................  14.590 m2 
 
Obestavěný prostor nadzemních podlaží ...............................  20.109,3 m3 
Obestavěný prostor podzemních podlaží ...............................  2.167,2 m3 
Celkový obestavěný prostor .........................................................  22.276,5 m3 
 
Předpokládaná cena nadzemní stavby (5500 Kč/m3) ..... 110.601.150,- Kč. 
Předpokládaná cena podzemní stavby (3000 Kč/m3)…….6.501.600,- Kč 
Celková předpokládaná cena ........................................................  117.102.750,- Kč 
 
Počet parkovacích stání ..................................................................  105/ z toho 2 pro os. ZTP-ZTPP 
Počet odstavných stání ....................................................................  35 /z toho 2 pro osoby ZTP-
ZTPP 
 
 
 
 
 
 
 


