




 

 

Průvodní zpráva 
 

Identifikační údaje – Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně – Komíně 

Urbanistické řešení – Řešená parcela se nachází na pomezí nově vzniklé zástavby 

rodinných domů a zahrádkářské kolonie nedaleko pod Palackého vrchem. 
Podlouhlý pozemek o rozloze 21 000 m2 je svažitý směrem k východu. Návrh 

obytného souboru do jisté míry reaguje na své okolí a podmínky jím tvořené. Jedná 
se především o rodinné domy na ulici Pastviny, nově vzniklou zástavbu řadových 
rodinných domů na ulici Houškova a stromovou alej lemující cestu směrem 
k Palackého vrchu. Umístění pozemku a kontext jeho okolí vedly k navržení 

obytného souboru rodinných domů.  Jakýmsi prvotním kritériem bylo docílit 
orientace zahrada – zahrada a umožnit co možná nejjednodušší obslužnost území ať 
už pro automobil či pro pěší. Soubor je tvořen třemi řadami řadových rodinných 
domů a třemi samostatně stojícími na východní straně, kde je pozemek již poměrně 
příkrý. Obslužnost automobilem je zajištěna z ulice Hlouškova rozšířením stávající 

cesty o jednosměrný jízdní pruh z druhé strany aleje. Nově navržená komunikace 
procházející středem parcely obsluhuje dvě řady rodinných domů. Na východě je 
tato komunikace opět napojena na stávající cestu, která je dostatečně rozšířena aby 

vyhověla stávajícím požadavkům. Severní řada domů je obsloužena 
z jednosměrného jízdního pruhu vedoucího podél stromové aleje. Každý rodinný 
dům má zajištěno parkování pro dvě auta na pozemku. Z důvodu podpoření aktivity 
obyvatel i v místě před domy jsou navrženy větší dimenze předzahrad a do ulice jsou 

také orientovány kuchyně a jídelny, aby nebyl přerušen kontakt mezi domem a ulicí.  

 

Architektonické řešení  V obytném souboru se nachází tři dispoziční řešení rodinných 
domů, které jsou na parcele umístěny s ohledem na orientaci ke světovým stranám 

a architektonickému výrazu celé zástavby. Řadové rodinné jsou na půdoryse L a 
jsou vůči sobě pootočeny. Tak je docíleno pocitu soukromí nejen v prostoru ulice, 

ale i zahrad. Nejmenší z rodinných domů je 4 + kk o obytné ploše 98,1 m2. Tento 
dům se zde nachází ve dvou variantách, které se od sebe liší umístěním okenních 
otvorů na fasádě z důvodu odlišné orientace. V přízemí jsou mimo vstupní prostory 



 

 

místnost pro domácí práce, umožňující také uskladnění předmětů, ložnice rodičů 
s přilehlou koupelnou a obývací pokoj s jídelnou a kuchyňskou linkou. V patře se 

nachází pokoje dětí a druhá koupelna. Druhý z řadových domů je oproti 
předchozímu rozšířen o garáž a má obytnou plochu 146,8 m2. Klidová zóna domu 

je v druhém patře, kde jsou opět dva dětské pokoje a ložnice rodičů s vlastní 
koupelnou. Třetí z typu domů je oproti předchozím o něco větší a jeho dispozice 
vychází z jeho částečného umístění v terénu. V přízemí se nachází vstupní prostory 
s dvojgaráží a skladovací a technickou místností. Odtud je po přímém schodišti 

přístupná společenská část s kuchyní, jídelnou a obývacím pokojem. Za obývacím 
pokojem se nachází hostinský pokoj s vlastním zázemím využitelný také jako 

pracovna. Ve třetím patře jsou tři dětské pokoje s koupelnou a ložnice se šatnou a 
koupelnou vlastní. Hmotna druhého a třetího patra tvoří zároveň opěrnou zeď 
okolnímu terénu jejímž výsledkem je terasa na západní straně, kam jsou také 
veškeré místnosti orientovány. 

 
Společným rysem všech navržených domů je materiálové řešení a hmotové členění. 
Druhé patro je nad to přízemní vždy předsazeno a tvoří tak jakési závětří  vstupu. 
Společným prvkem je také použití cihelného obložení na dané hmotě domu což 
vytváří příjemné měřítko celé zástavby. Nízký počet typů domů zajišťuje celistvost a 
jasný ráz území. Naproti tomu jejich pootočení dává celému souboru dynamičnost. 

 

Stavební řešení  

Domy jsou navrženy v systému POROTHERM z jednovrstvého zdiva z tepelně 

izolačních tvárnic vyplněných minerální vatou. Stropy jsou také systému 
POROTHERM z nosníků POT a stropních vložek MIAKO. Vykonzolované části domů 
jsou řešeny vytažením železobetonových průvlaků nad obvodovým a vnitřním 

nosným zdivem a uložením tří nosníků POT v místě předtsupující obvodové 

konstrukce druhého patra. Střechy jsou navrženy jako vegetační s vhodně 
umístěnými vnitřními svody dešťové vody a jejich následným odvodem do retenční 
nádrže.  



 

 

 
 
 
 

Bilance 
 
Celková plocha pozemku ......................................  21 000 m2 
Zastavěná plocha staveb .......................................  3 821 m2 
 
Hrubá podlažní plocha nadzemních podlaží ...........  6 331 m2 
Hrubá podlažní plocha podzemních podlaží ..........  0 m2 
Celková hrubá podlažní plocha ..............................  6 331 m2 
 
Obestavěný prostor nadzemních podlaží ...............  18 993 m3 
Obestavěný prostor podzemních podlaží ...............  0 m3 
Celkový obestavěný prostor ..................................  18 993 m3 
 
Předpokládaná cena nadzemní stavby (5500 Kč/m3)   104 461 500 Kč 
Předpokládaná cena podzemní stavby (3000 Kč/m3)   0 Kč 
Celková předpokládaná cena ................................   104 461 500 Kč 
 
Počet parkovacích stání ........................................  62 nekrytých stání + 13 x 
garážové stání (parkování na vlastním pozemku RD) 
Počet odstavných stání .........................................  6 / z toho 1 pro osoby ZTP-
ZTPP 
 
 
 
 

 
 
 


