








Průvodní zpráva

1. Identifikační údaje
 
 Kolonie rodinných domů na ulici Pastviny - Brno komín.
 
2. Urbanistické řešení

  Řešená lokalita se nachází na východním okraji měststké části Brna-Komín. Jedná se o zahrádkářskou kolonii, která
navazuje na lesnatý porost přilehlé Kozí horky a další zahrádkářské kolonie. Významnými urbanistickými prvky v okolí
jsou dále areál základní a mateřské školy, dopravní hřiště,  řadové  novostavby rodinných  domů  na ulicích  Houškova,
Štompil a Šaracova a alej vzrostlých listnatých stromů na severním okraji řešeného území. Území je v  současné  době
obslouženo ulicí Uhlířova.
 Urbanistický návrh je založen na dvou základních pilířích. Za prvé to je zachování aleje a její rozšíření a  za  druhé
propojení území do ulice Pastviny obousměrnou komunikací. Toho je docíleno  asanací  dvou  objektů  rodinných  domů.propojení území do ulice Pastviny obousměrnou komunikací. Toho je docíleno  asanací  dvou  objektů  rodinných  domů.
 Toto řešení umožňuje vybudovat kolem aleje jednosměrnou komunikaci ze směru ulice  Uhlířova s  tím,  že  lze  alej
ponechat, dále je toto řešení ohleduplné vůči okolní zástavbě rodinných domů a  zahrad tím,  že  nepřetěžuje  provoz
v těchto místech.

3. Architektonické řešení

Navrženy jsou tři základní typy domů. Dvojdomky s přístupem ze severu a orientací do zahrad na jihu. Trojdomky s
ústupujícími podlažími s orientací na jih do ulice a přístupem do zahrad  na  severu  a  řadový  domek  s  ustupujícím
podlažím, který je modifikací předešlého. Výčet doplňuje rohový domek  na pozemku po asanaci. Domky nabízí  spíšepodlažím, který je modifikací předešlého. Výčet doplňuje rohový domek  na pozemku po asanaci. Domky nabízí  spíše
velkorysé dispozice pro větší rodiny. Hmoty domků jsou kompaktní, fasády minimalistické, použitými  materiály  jsou
beton, kov, omítky a sklo.
 
4. Stavební řešení

Konstrukční systém je  tradiční, zděný, založený  na  stavebním  systému  Ytong,  doplněný  o  kontaktní   zateplení.
Stropy jsou monolitické  železobetonové. Střechy jsou klasické, jednoplášťové. Okna a  dveře  hliníková  s  izolačním
trojsklem. Klempířské výrobky titanzinkové. trojsklem. Klempířské výrobky titanzinkové.  Vytápění objektů pomocí elektřiny, přesný typ dle požadavků investora.
Energetická bilance může být snížena pomocí fotovoltaických panelů. Větrání  zajistí  rekuperační jednotka. Navržená
kompaktní zástavba  s  převažující orientací na jih má potenciál pro splnění přísných tepelně  technických  požadavků,
při optimalizacijednotlivých typů domků.  Dešťové vody budou zadržovány na pozemku  a  využity  k  zálivce  zahrad.










































































