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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

OBYTNÝ SOUBOR NA ULICI PASTVINY V BRNĚ - KOMÍNĚ 

 

 

Urbanistické řešení 

Řešený pozemek se nachází v brněnské městské části Komín. Z jižní strany je lemován 

řadovou zástavbou při ulici Houškova, ze západu sousedí s frontou rodinných domů na ulici 

Pastviny a ze severu hraničí s ulicí Uhlířova. Pozemek leží ve svahu, ve svém závěru na 

východní straně je terén poměrně prudký.  

V blízkém okolí se nachází dvě mateřské a jedna základní škola, sportovní areál, dopravní 

hřiště a dostatečné občanské vybavení v centru Komína. Pozemek je navíc v přímém 

kontaktu s okolní přírodou Palackého vrchu, avšak má stále dobré napojení na město Brno 

díky husté síti MHD i ostatních komunikací. Lokalita proto nabízí ideální podmínky pro 

založení rodinného bydlení, zejména pro mladé páry a rodiny s malými dětmi.  

Koncept návrhu je postaven na vybudování souboru rodinných domů o třech variantních 

velikostech pro oslovení širší skupiny obyvatel. Zástavba se směrem k městu zahušťuje, 

naopak směrem k přírodě a prudšímu terénu hustota klesá a roste velikost domu. Na 

západní straně pozemku, blíže k městu, se nachází kompaktní hustá zástavba z malých 

rodinných domků v řadě. Zde je pozemek poměrně málo svažitý a lze jej snadno dopravně 

napojit. V cenrtální části jsou navrženy větší dvojdomy situovány do „hnízda“, které sdružuje 

4 bytové jednotky s jednou příjezdovou cestou. V závěru pozemku stojí samostatné rodinné 

domy zasazené do terénu. Každý dům má vlastní zahradu, úměrně velkou k prostorům 

stavby. V celém souboru je navržena obytná zóna se sdruženou komunikací pro pěší i 

automobily. Řadové domy obsluhují dvě slepé ulice s obratištěm pro osobní auta. Zbytek je 

řešen jako jednosměrná komunikace. U každého domu je zajištěno kryté parkovací stání a 

dále odstavné stání u vjezdu do souboru na krajích příjezdových cest.  

 

Architektonické řešení 

Všechny domy zaštiťuje společná forma jednoduchého klasického tvaru domu se sedlovou 

střechou korespondující ke tvarům stavení v celém Komíně. Domy mají společný profil, který 

se modulově rozšiřuje dle dané dispozice. Stavby jsou orintovány souběžně s vrstevnicemi 

podélnou stranou na západ a východ. Díky této orientaci lze pozemek relativně hustě 

zastavět a zajistit přitom všem domům poměrně stejné podmínky proslunění bytu i zahrady. 

V souboru se opakují tři typy dispozic dle velikosti domu. Liší se od sebe pouze pootočením či 

zrcadlením. Všechny objekty mají dvě nadzemní podlaží, první je řešeno jako společenská 

část s otevřeným prostorem obývacího pokoje a jídelny propojeným s venkovní terasou a 

obytnou částí zahrady. Druhé podlaží je klidovou zónou s pokoji a ložnicemi s možností 

využití půdy jako velkého odkládacího prostoru. Menší domy mají při ulici předzahrádku 



neohraničenou ploty, soukromé obytné zahrady jsou orientovány na stejnou stranu zády 

k ulici. Větší domy mají komfortnější pozemky a každý byt má svou obytnou zahradu 

orientovanou na jinou světovou stranu, nebo stavebně předělenou, tak aby měly maximální 

soukromí. Hranice pozemku vždy lemují živé ploty, popřípadě opěrné zídky z gabionů 

vyrovnávající svažitý terén. 

Každý dům disponuje jedním krytým parkovacím stáním které zároveň sdružuje i prostory 

zázemí zahrady. Tyto menší objekty s plochou zelenou střechou fungují jako optické i 

faktické předěly mezi jednotlivými domky. U samostatně stojících domů je parkování a 

zázemí zahrady schováno do podzemí a využívá tak rozdílů v terénu.  

 

Stavební řešení 

Všechny domy jsou navrženy jako dřevostavby z konstrukčního systému Steico. Tento systém 

lehkých dřevěných I-nosníků a jednoduchý kompaktní tavr domu umožňuje sloučit 

konstrukční a izolační vrstvu do jedné spojité obálky a snadno tak dům posunout do 

nízkoenergetického standartu. Konstrukce je zvenčí zaizolována navíc vrstvou difúzně 

otevřené dřevovláknité desky, která omezí tepelné mosty a propustí ven vodní páru. Fasáda 

je řešena jako provětrávaná z obkladu modřínovým dřevem. Konstrukční i izolační materiál je 

ekologicky nenáročný a nezvyšuje tak zátěž na životní prostředí. Akumulaci tepla zajišťují 

betonové mazaniny v podlaze a vnitřní nosné zděné stěny. Dešťová voda je vedena do 

retenčních nádrží na vlastním pozemku s možností opětovného využití. Poměrně velké 

parkovací plochy u domů zachytávají a akumulují vodu v zelených střechách nad parkovcím 

stáním.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilance 

Celková plocha pozemku:     21 140,0 m2 

 

Počet bytových jednotek:     54 (33xA, 18xB, 3xC) 

Zastavěná plocha staveb:     6 296,0 m2 

 

Hrubá podlažní plocha nadzemních podlaží:   7 147,8 m2 

Hrubá podlažní plocha podzemních podlaží:  280,8 m2 

Celková hrubá podlažní plocha:    7 428,5 m2 

 

Obestavěný prostor nadzemních podlaží:   25 726,9 m3 

Obestavěný prostor podzemních podlaží:   730,1 m3 

Celkový obestavěný prostor:     26 457,0 m3 

 

Předpokládaná cena nadzemní stavby (5500 Kč/m3) 141 493 000 Kč 

Předpokládaná cena podzemní stavby (3000 Kč/m3) 2 190 300 Kč 

Celková předpokládaná cena:    143 683 300 Kč  

 

Počet krytých parkovacích stání:    57 

Počet odstavných stání:     29 

Odhadovaný počet obyvatel:     150 
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