




 

 

Průvodní zpráva 
 

1. Identifikační údaje  

Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 
 

2. Urbanistické řešení  

Řešená parcela se nachází na okraji městské části Komín, na úpatí Palackého 
vrchu. Komín byl k Brnu připojen na počátku 20. století. Historická část Komína 
má podobu dlouhé, mírně zahnuté ulicovky s řadovou zástavbou. Největších 
změn doznala jeho urbanistická podoba v druhé polovině minulého století, kdy 
bylo na území mezi původní zástavbou a řešenou parcelou postaveno panelové 
sídliště. Na rozdíl od většiny jiných brněnských sídlišť však nedošlo k rozrušení 
původní zástavby. Poklidný charakter si většina Komína zachovala i díky tomu, že 
jí prochází pouze jedna frekventovaná komunikace po jejím okraji, podél řeky 
Svratky.  

Pozemek byl v minulosti využíván jako pastvina, dnes slouží jako zahrádky. Její 
velkou výhodou je poloha v klidné části města s dostatečnou občanskou 
vybaveností a dobrou dopravní dostupností do centra Brna.   

Ze severu a východu je parcela obklopena zahrádkami. Na pozemku jižně od 
řešeného území se nachází satelitní výstavba. Na západě je od ulice Pastviny a 
panelového sídliště oddělena řadou rodinných domů, které znemožňují vytvoření 
uliční fronty a vytvoření plynule navazující struktury městského charakteru 
s bytovými domy. Dospěla jsem proto k názoru, že je vhodné držet se měřítka 
okolní zástavby a navrhnout na parcelu rodinné domy.  

Mým cílem bylo vytvoření obytného souboru s lidským měřítkem, který podpoří 
vznik komunity. Toho je dosaženo jednak odsunutím automobilové dopravy na 
okraje pozemku (zároveň však zachovávám možnost v případě potřeby 
k budovám dojet) a také vytvořením polovořejných a polosoukromých prostor.  

Jako nástroj pro organizování prostoru jsem si zvolila rastr, do kterého umisťuji 
jednotlivé prvky – domy, zahrady, komunikace, polosoukromé prostory - tak, aby 

vznikaly prostory lidského měřítka. Díky nepravidelnému umístění prvků do rastru 

nevznikají stejné ulice, ale každá má svou vlastní podobu, což ulehčuje orientaci 

v obytném souboru.  

Kvůli poměrně velké svažitosti východní části pozemku zde není možné rastr 
použít stejným způsobem jako na zbytku parcely. Jsou zde umístěny tři vily, 
jejichž hmoty dodržují stejný směr jako rodinné domy, ale jsou větší a využívají 
svažitosti terénu. Vzhledem větší velikosti vil jsou i pozemky k nim náležící větší. 

 

 

3. Architektonické řešení  

Rodinné domy jsou navrženy jako jednoduchý kvádr, do ulice prolomen převážně 
menšími, pod stropem umístěnými, okenními otvory. Do zahrady se všechny 
místnosti otevírají francouzskými okny a zabezpečují tak propojení interiéru 
s vnějškem. Budova je obložena modřínovým obkladem. Dům je střední velikosti, 



 

 

v přízemí společenská zóna (obývací pokoj s kuchyní a vstupem na terasu, 
pracovna/pokoj pro hosty, hygienické zázemí), v patře klidová zóna (ložnice, 
dětské pokoje, hygienické zázemí).  

Vily jsou tvořeny dvěma překrývajícími se kvádrovitými hmotami, využívajícími 
svažitý terén. V průniku obou hmot se nachází schodiště. V prvním nadzemním 
podlaží se nachází vstupní část a zázemí domu (vstupní hala, garáž, sklad). Jednu 
část druhého nadzemního podlaží tvoří společenská zóna (obývací pokoj 
s kuchyní), druhou klidová zóna (ložnice, pracovna/pokoj pro hosty, hygienické 
zázemí). Ve třetím nadzemním podlaží jsou dětské pokoje.  

 

 

4. Stavební řešení  

Vodorovné i svislé konstrukce navrhovaných objektů jsou tvořena dřevěnými 
KLH panely, ve styku se zeminou železobetonovou stěnou (RD typ B). Základovou 
konstrukci tvoří armovaná železobetonová deska. Schodiště jsou vložená ocelová 
s dřevěnými stupnicemi.   

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Bilance 
 
Celková plocha pozemku ............................................................... 20 993,9 m2 
Zastavěná plocha staveb ................................................................ 2 696,7 m2 
 
Hrubá podlažní plocha nadzemních podlaží ......................... 5388,8 m2 
Hrubá podlažní plocha podzemních podlaží ......................... 0 m2 
Celková hrubá podlažní plocha ................................................... 5388,8 m2 
 
Obestavěný prostor nadzemních podlaží ............................... 14 010,9 m3 
Obestavěný prostor podzemních podlaží ............................... 0 m3 
Celkový obestavěný prostor ......................................................... 14 010,9 m3 
 
Předpokládaná cena nadzemní stavby (5500 Kč/m3) ...... 77 059 950,0 Kč 
Předpokládaná cena podzemní stavby (3000 Kč/m3) ...... 0 Kč 
Celková předpokládaná cena ....................................................... 77 059 950,0  Kč 
 
Počet parkovacích stání .................................................................  6 / z toho 1 pro osoby ZTP-ZTPP 
Počet odstavných stání ...................................................................  70 / z toho 5 pro osoby ZTP-
ZTPP 
 
 
 
 
 
 
Poznámky 
 
Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce 
obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Plochy lodžií a 
arkýřů se započítávají. U objektů poloodkrytých (bez některých obvodových stěn) je zastavěná plocha 
vymezena obalovými čarami vedenými vnějšími líci svislých konstrukcí do vodorovné roviny. U 
zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí je zastavěná plocha vymezena 
pravoúhlým průmětem střešní konstrukce do vodorovné roviny. 
 
Hrubá podlažní plocha je plocha vymezená vnějším lícem obvodové konstrukce daného podlaží. 
 

 
 

 

 

 


