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OBYTNÝ SOUBOR NA ULICI PASTVINY V BRNĚ - KOMÍNĚ 
 
URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 
 
Řešené území se nachází na styku struktur zastavění původního, tradičního ve formě kompaktní 
vesnické zástavby návsi a novodobých stop v katastru městské části. Střetávají se mnohopodlažní 
bloky ve volném prostoru, původní vesnická zástavba, uniformní řadovky podnikatelského 
baroka a zanedbané chatky zahrádkářů. 
 
 
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
 
Při zkoumání charakteru našich vesnic a dědin nalezneme kvalitní prostředí lidského měřítka, 
příjemné k bydlení. Toho je dosaženo citlivým přístupem ke krajině. Pochopení charakteru a 
specifik místa umožňuje na tyto kvality reagovat a i ze zjevných negativ učinit výhodu. 
Zákonitosti platné v sídlech vesnického charakteru lze abstrahovat a úspěšně použít i 
v současném řešení výstavby obytného souboru. Jedná se zejména o vztah budovy k ulici, 
sousedním domům, světovým stranám a terénu, krajině. Důležitou roli také hrají prostory mezi 
budovami a jejich hierarchie, odstupňování od předzahrádek, přes zahrady až po atria.  
 
 
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
 
Jednotlivé domy, které budou v území situovány podle definovaných pravidel čerpajících 
z ověřených principů a archetypů vesnic a malých měst. Jejich půdorysná stopa je čtvercová, třetí 
rozměr je omezen současně se zmíněnými pravidly. Jednotlivá řešení v rámci čtverců jsou 
jedinečná, reagují na konkrétní místo, svažitost, oslunění volbou vhodné dispozice, 
konstrukčního systému, upřednostněny budou tradiční přírodní stavební materiály. Výhodou je 
možnost oslunění obytných místností přes soukromé atrium. 

 
 
 
RESIDENTIAL COMPLEX ON THE STREET PASTVINY IN BRNO - 
KOMÍN 

 
URBAN DESIGN 
 
The studied area is located at the intersection of the original, traditionaly built-up structures, in 
the form of a compact village green and new footprints in the land register. There come across 
modern blocks with many stories, traditional village biuld-up, uniform business baroque row 
houses and neglected cabins of gardeners. 
 
 
ARCHITECTURAL DESIGN 
 
In examining the character of our villages and small cities we find a quality environment in 
human scale, pleasant to live. This is achieved through a sensitive approach to the landscape. 
Understanding the nature and specifics of the place allows reacting to these qualities and even 
from obvious negatives do benefits. Regularities valid in settlements of rural character may be 
abstracted and successfully applied in the contemporary design and construction of residential 



complex. This is particulary the relationship of the building to the street, neighboring houses, 
compass and terrain, landscape. The important role have spaces between buildings and their 
hierarchy, gradation from front yards, through the gardens to the atrium. 
 
 
STRUCTURAL DESIGN 
 
Each house, which will be located in an area defined by the rules of proven principles and 
archetypes of villages and small towns. Their ground plan footprint is a square, the third 
dimension is limited together with those rules. Individual solutions within the squares are unique, 
responding to a specific location, slope, sun exposure by selecting the appropriate disposition and 
the structural system, with priority given to traditional natural building materials. The advantage is 
the possibility of insolation of living rooms via a private atrium. 
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URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 
 
Dosavadní využití pozemku, zastavěnost 
 
Celé řešené území sloužilo dříve jako zahrádky. Úzké parcely byly odděleny ploty, na většině 
jednotlivých parcel stály chatky nebo zahradní domky. Zahrádky však nebyly intenzivně využívány, 
zpustly, z mnoha z nich se stala skladiště nepotřebného materiálu. Také chatky podlehly vandalům 
a stárnutí bez údržby. Ze stávajícího stavu je jedinou hodnotou pro uchování zeleň, která 
významným způsobem utváří charakter místa. I když se z užitných zahrad stala místy neprostupná 
houština, lze stromy i keře zachovat. Výhodou je, že území není nijak výrazně znečištěno. Jediným 
zdrojem znečištění je běžný odpad a trosky chatek, které se snadno zlikvidují. Půda ani podzemní 
voda není nijak kontaminována. V případě kopání nebo vrtání nových studen bude samozřejmostí 
rozbor a posudek vody. 
 
Struktura - ornament krajiny a sídla  
 
Parcela má specifické postavení. Na její ploše se mísí charakter a struktura zastavění. Na návsi se 
zachovala tradiční kompaktní zástavba. Pozemky byly zkráceny přeměněním záhumenek na nové 
ulice. Svou stopy zanechaly také pozdější zásahy ve formě velkých bloků s volným prostorem 
okolo. Z druhé strany se mísí struktury uniformních řadovek s roztroušenou strukturou a shluky 
drobných objektů chatek. Ornament parcelace v katastrální mapě přímo odráží způsob zastavění a 
jeho vývoj. Od návsi, přes nové ulice, velké bloky k drobným úzkým zahrádkám. Také zeleň zde 
přechází z nahodilosti a živelnosti lesního porostu v kultivovanější stromy a zeleň zahrad, více či 
méně pravidelné řady a stromořadí kopírují hranici parcel nebo průběh terénu.  
 
Vesnice a dědiny  
 
V katastrálních mapách našich vesnic nenajdeme pravidelnost zástavby na ortogonální síti bez 
ohledu na charakter místa. Vše se odehrává v křivkách, nepravidelných mnohoúhelnících. Jedinou 
snahou po pravidelnosti jsou přibližné obdélníky staveb. Ty však také deformované, z mnoha 
důvodů.  
 
Každý zásah do krajiny, zejména stavba a vymezení sídla, polností jako zdroje obživy, citlivě reaguje 
na místní specifika. Tyto jedinečnosti míst lze využít a podpořit je tak, aby vytvořily unikátní obraz 
a identitu místa. I ze zdánlivých nevýhod se tak stávají klíčové znaky a hodnoty. 
 
Z charakteru zástavby našich vesnic, dědin a malých měst lze čerpat právě tuto znalost místa a 
citlivost pro kontext místa. Lze tak objevit některé zákonitosti a pravidla, která byla využita při 
vznikání vesnic. Tato pravidla pak v abstrahované podobě tvoří algoritmus použitelný pro současné 
stavění. Konkrétní aplikace pravidel pak dovoluje vytvářet struktury, které budou přirozené, budou 
odpovídat člověku i krajině. Struktury jistě nebudou rostlé v tak dlouhém časovém úseku, dokonce 
mohou být vytvořené najednou, ale právě pravidla, regulační principy umožní zachovat funkčnost 
a logiku celku i v případě živelného zastavování. 
 
Předzahrádky, dvory, zahrady a humna  
 
Vývoj historicky prověřeného a opakujícího se archetypu vesnického domu. Ryze soukromý dvůr, 
otevřenější zahrada a zcela otevřená humna, ale také předzahrádky. Vše stále funkční i bez přímé 
vazby zdroje obživy na zemědělskou půdu. Živelné rozrůstání a zahušťování zástavby téměř 
donekonečna. Postupné zahušťování vede až oproštění samotného domu od pozemku nebo 
zahrady. Vytrácí se přímá lineární návaznost, která byla podmíněna funkčními a provozními 



požadavky v hospodářství. S takto abstrahovanými lze operovat jako s jednotlivými prvky 
stavebnice. Lze je řadit vedle sebe, umisťovat do volného prostoru. Nejlépe však s využitím 
tradičních postupů a přístupů při umisťování domů v sídlech, v reakci na topografii pozemku a 
orientaci ke světových stranám a ulici. Extrémním případem je pak motiv elementárního domu a 
soukromého dvora a s pouze malou zahrádkou k rekreaci nebo drobnému pěstování.  
 
Meze a pravidla pro rostlou strukturu  
 
K zastavovacímu plánu na takto rozlehlé parcele lze přistoupit několika způsoby, každý z nich nese 
nesporné výhody, ale také nevýhody a rizika:  
 
1. Vytvořit velký, developerský projekt na celé území.  
 
Všechny budovy, zahrady i veřejná prostranství budou postavena najednou, jedním investorem. 
Dál budou pronajmuty nebo rozprodány jednotlivcům.  
+Stavební a zemní práce proběhnou v jednom krátkém časovém úseku  
-Riziko uniformity, pro snížení ceny opakující se dispozice bez ohledu na vhodnost.  
-Nemožnost individuálních projektů, uživatelům „na míru“.  
 
2. Definování zastavitelných ploch, rozparcelování, striktní regulační plán, individuální 
projekty.  
 
V hromadné fázi proběhne budování cest, úprava zeleně. Budou definovány zastavitelné plochy, 
jejich přesné obrysy i výškové omezení, plochy zeleně a zahrad. Zbytek bude ponechán budoucím 
residentům. Ti si koupí pozemek a z jejich iniciativy budou projektovány jednotlivé domy. 
Projektanti a architekti se budou řídit regulativy a pravidly, která zajistí funkčnost celého obytného 
souboru, ale zároveň jim ponechá dostatek prostoru pro individuální řešení v rámci stanovených 
mezí nejen půdorysných. Domy se budou stavět postupně, vzájemně se budou ovlivňovat, 
charakter okolí.  
+Možnost individuálních projektů-jedinečnost  
+Jednotný prostorový i funkční koncept celého souboru.  
+Organický, postupný růst, zahušťování, reakce na okolí už ve fázi projektu.  
-Stavební práce probíhají v etapách po celou dobu zastavování souboru.  
-Riziko nedodržení pravidel, narušení koncepce.  
 
3. Stanovení pouze přesných pravidel, striktních regulací.  
 
Na počátku se vytyčí pouze cesty a uliční čáry, které poslouží k vytvoření a následnému aplikování 
pravidel. Zájemci o výstavbu v budoucím souboru si zakoupí pozemky. Architekti a projektanti na 
ně budou umisťovat elementární plochy k zastavění podle definovaných pravidel. Dále bude vše 
probíhat jako v předcházející možnosti-individuální projekty a jedinečná řešení v průběhu 
životnosti obytného souboru.  
+Přirozenost , nepředvídatelnost, nahodilost postupně rostoucí struktury.  
+Jedinečná, individuální řešení, umístění v rámci souboru a struktury  
-Riziko nedodržení pravidel, narušení koncepce.  
 
Jako vhodné řešení se jeví kombinace 2. a3. možnosti. Scénář může vypadat tak, že autoři 
jednotlivých projektů řeší také společné prostory, buďto současně, nebo podle stejného konceptu. 
Ve svém řešení se pokusím definovat pravidla a regulativy pro nalezení vhodné struktury osídlení 
reagující na jedinečný charakter místa. Na vybraném okrsku, malé části území se stavím do role 
budoucích architektů, kteří dostanou zároveň s územím jednoduchá pravidla. Ta se pokusím 



aplikovat a ověřit tak jednu z možností vyřešení zastavění jednoho okrsku - sousedství. (možností 
je samozřejmě mnoho) 
 
Hledání přirozených cest a „vyšlapání“ pěšin  
 
Pro cestu nejsou vhodné dlouhé přímé linie ani pravé úhly. Cesta je motivem přirozeně vzniklým, 
vyšlapaným za dlouhé roky. Při vytyčení nových cest je proto dobré přihlédnout k těmto aspektům 
přirozenosti. Tak, aby cesta nebyla ve svahu příliš prudká a naopak, aby zbytečně neobcházela 
překážky. Přirozená cesta je tedy jakýmsi kompromisem mezi vzdáleností a zdolaným převýšením. 
Síť cest na řešené parcele je definována jednak hlavními cestami, které se stanou ulicemi a budou 
mít zpevněný povrch. Také je potřeba zkratek a přímých spojnic, které často vznikají až druhotně, 
podle potřeb, využívají průchody a zkratky. Nepoužívané zanikají. 
 
Zeleň, stromy 
 
Mezi vzrostlými stromy na parcele převažují ovocné stromy bývalých zahrádek, zejména jabloně. 
Na severní straně se však nachází alej, kterou tvoří javor mléč a jírovec maďal.  
 
Proto by nově vysazené stromy měly respektovat přirozený charakter místa (suché habrové 
doubravy) a jeho využití. Na ulicích se vysadí některé z těchto druhů: dub zimní, habr obecný, javor 
klen a mléč, lípa srdčitá.  
 
Keře a živé ploty se mohou skládat z těchto druhů: tis obecný, javor babyka, ptačí zob obecný, 
brslen obecný, líska obecná, hloh obecný, dřišťál obecný.  
 
Rozmanitost struktury umožní zachování většiny vzrostlé zeleně a umožní doplnění dalších stromů 
podél cest i v zahradách. Velká většina stromů je i přes své stáří a zanedbanost v posledních letech 
v dobrém stavu. Budou jistě vyžadovat individuální posouzení odborníkem. Následný řez a vhodná 
úprava koruny i kmenu dle účelu a umístění stromu se bude provádět pravidelně, aby byl zajištěn 
dobrý stav stromů i v budoucnosti. Pokud to bude nutné aplikují se i postřiky a jiná opatření proti 
škůdcům a chorobám, zejména na ovocných stromech – padlí, mšice. Toto řešení je sice spornou 
otázkou, ale není vhodné, aby se choroby z léta neošetřovaných stromů šířily na stromy v okolních 
zahradách. Razantní řez předpokládám zejména v okolí nově vytyčených cest, aby se dalo pohodlně 
procházet pod korunami, ale aby byl umožněn i průjezd velkého auta v případě nutnosti. Zároveň 
je nutné zachovat příjemný charakter a tvar korun stromů. Řez se provede také s ohledem na funkci 
stínění veřejných prostranství a cest, zejména zpevněných povrchů, aby nedocházelo k jejich 
zbytečnému přehřívání. 
 
Při vytyčení nových cest v území se na jejich plochách ocitlo pouze několik málo stromů, zejména 
šlo o drobnější stromy na plochách křižovatek-náměstí. Ty bude nutno pokácet. Naopak se nabízí 
množství míst, kde by bylo vhodné stromy doplnit. Jde zejména o prodloužení stávající aleje a i 
jiná místa podél cest. Nové stromy se také vysadí u parkovacích míst, aby poskytovaly přirozený 
stín, ale i optickou barieru, aby auta nebyla vidět ze všech směrů, zejména ze zahrad. 
 
Po rozmístění půdorysných čtverců do území se některé ze stávajících stromů ocitnou uvnitř těchto 
obrysů. Bude záležet na konkrétním architektonickém řešení, jestli bude možné stromy zachovat 
například v atriu nebo v zahradě v těsné blízkosti domu, nebo jestli je bude nutné pokácet a nahradit 
novými. Další výsadba na individuálních zahradách a v atriích bude s ohledem na využití majitelem, 
jako okrasná nebo užitková. 
 
 



ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
 
Charaktery meziprostorů 
 
Po umístění čtvercových obrysů na celém území a následně po definování jejich třetího rozměru 
vznikají meziprostory mezi samotnými čtverci, kvádry. Tyto prostory je nutné definovat a zařadit 
podle charakteru a funkce, kterou budou plnit. Velké amorfní plochy, území nikoho a všech 
zároveň, jsou neudržitelné.  
 
Podél cest lze určit pomyslnou hranici uličního prostoru. Ta je tvořena nejenom okrajem cest, ale 
i fasádami domů, v přerušení ploch pak vzdáleností „kam až chodec z ulice dohlédne“, to znamená 
předzahrádky a okrajové části zahrad. Ve všech prostorech tohoto charakteru bude s největší 
pravděpodobností docházek k pravidelnému i náhodnému potkávání lidí. Je proto nutné řešením 
těchto prostor jim k tomu připravit adekvátní, kultivované prostředí (místa k sezení, stín, osvětlení, 
bezpečnost, přehlednost, jedinečnost míst, orientace…). Místa příjemná k pobytu budou lákat 
k využití, stanou se místy aktivit primárních, ale také druhotných, samovolných. Kde jsou lidé, tam 
přijdou další. To je důležité pro fungující ulice. Lidé se budou cíleně setkávat, přijdou posedět, děti 
si budou hrát anebo se mohou jenom náhodně míjet, či potkávat při cestě na zastávku autobusu. 
Všechny veřejné prostory mají přirozené měřítko, lidské. Drobné členění fasád a povrchů, 
rozmístění prvků mobiliáře plně odpovídají tomu, jak jsou vnímány. Budou nahlíženy především 
z výšky očí pěšáka nebo o něco výše ze sedla kola, nebo také níže z perspektivy dětí. Pohyb všech 
je ale spíše pomalý. Spousta malých detailů, zajímavých míst, prvků, zeleně a rostlin zaujmou lidské 
oko. Takováto ulice se stává opakem anonymních prospektů, betonových zdí a rozlehlých ploch 
bez měřítka, neuchopitelných, nefunkčních. 
 
Na druhé straně vznikají prostory od ulice odvrácené, orientované dovnitř. Ty plní funkci zahrad, 
jednotlivých nebo velkých společných. V obou případech však slouží k neformálnímu pobytu lidí, 
drobné práci a všem činnostem, které venku mohou probíhat. Zároveň slouží k úzkému kontaktu 
mezi lidmi, sousedy, hosty. Měřítko prostorů je drobné a odpovídá charakteru zahrady, domu a 
způsobu využívání zahrady. 
 
Uliční prostor, povrchy, dlažba 
 
Cesty v obytné zóně jsou navrženy s maximálně zklidněnou dopravou jako sdružený dopravní 
prostor. Obytný soubor bude jednoznačně ohraničen vyvýšením vozovky na úroveň chodníku 
nebo příčnými pruhy, retardéry a dopravním značením. Maximální povolená rychlost bude 
20km/h. 
 
Jejich povrch je dimenzován na pojíždění osobními auty a menšími dodávkami (zásobování, pošta, 
řemeslníci, sanitka). V případě potřeby umožní průjezd velkých vozidel (stavba, hasiči) únosností i 
prostorovými rozměry.  
 
Chodci a cyklisté však budou na prvním místě. Vzhledem k uspořádání dopravního prostoru 
pravděpodobně budou upřednostňovat střední pás s hladkým povrchem z velkoformátových 
dlaždic s úzkými spárami. Průběžné spáry budou orientovány kolmo na osu cesty s využitím 
optického zkrácení vzdálenosti. Hladší povrch je výhodný například pro kočárky, vysoké podpatky, 
chůzi s hůlkami, kočárky, cyklisty nebo v mokru.  
 
Po stranách hladkého středního pásu je položena dlažba menšího formátu s širokými zatravněnými 
spárami. Průběžné spáry mají stejnou orientaci. Tráva prorůstající spárami mezi dlaždicemi tvoří 
postupný přechod středového pásu s charakterem chodníku a volných okolních ploch trávníku. 



Spáry také umožňují lepší vsakování dešťové vody, aby se netvořily kaluže. Princip odvádění 
srážkové vody je popsán podrobněji v odstavci o srážkové vodě a jejím vsakování.  
 
Dlažba nabízí mnoho druhů, formátů, vzorů a způsobů skladby. Je možné všechny cesty dláždit 
jednotným způsobem, nabízí se však i možnost využít rozmanitosti dlažby k jednoznačnější 
identifikaci míst. Například křižovatky a větší prostranství je možné odlišit od hlavních cest. Také 
menší cestičky k domům a zkratky lze dláždit jiným způsobem. Cesty tak budou jedinečné a snáze 
zapamatovatelné. 
 
Zahrady 
 
Vlastní zahrada je jednou z největších výhod bydlení v rodinném domě. Zahrada může nabývat 
mnoha podob, její jednotlivé části nabývají rozdílného charakteru a plní své specifické funkce. 
Obecně lze pozemek, zahradu rozdělit na několik částí: předzahrádku, dvůr a samotnou zahradu.  
Předzahrádka je formou přechodu z ulice jako veřejného prostoru na soukromý pozemek. Tento 
přechod však nemusí být tak náhlý. Ulice, která slouží výhradně jejích obyvatelům nebo blízkým 
sousedů se dá považovat již za poloveřejnou. Vstup na pozemek vede nejčastěji přes předzahrádku 
nebo jakýsi předprostor před samotným vstupem do domu. Tyto plochy mohou být sdíleny 
například mezi sousedy. Vzájemně otevřený vstup, vjezd se společným posezením, lavičkou 
s výhledem na ulici. Všechny tyto prostory a možnosti poskytují možnosti kontaktu a setkání 
s kolemjdoucími na ulici a také se všemi sousedy, se kterými je takovýto předprostor sdílen. Stává 
se tak poloveřejným nebo spíše polosoukromým. Důležitou roli hraje podoba hranice. Lepší než 
vysoké ploty striktně oddělující hranici pozemku je lepší měkká hranice, pozvolný přechod. 
Předzahrádky je lépe oddělit nízkým živým plotem, přes který je vidět na ulici, umožňuje konverzaci  
s procházejícími sousedy. Nabízí se také nízký symbolický laťkový plot nebo zídka, nebo také 
jenom jiný charakter povrchu, pochozí plochy. 
 
Další formou zahrady je dvůr nebo atrium, které je čistě soukromé. Platí zde „pravidlo nedělního 
oběda“, to znamená, že sousedé by si vzájemně neměli vidět do talíře. Soukromý dvorek je velice 
důležitým místem. Je místem odpočinku, společných chvil rodiny, ale i místem různých prací. Toto 
soukromí lze docílit vhodným prostorovým uspořádání objektů na parcele i vůči sousedům. 
 
Zahrada, nejčastěji za domem nabývá podoby užitkové, která nabízí možnost pěstování k dosažení 
alespoň částečného samozásobitelství. Dnes je však obvyklá také zahrada pouze okrasná sloužící 
k pobytu venku. Sousední zahrady mohou být odděleny, ale také nemusí. S dobrými sousedy není 
třeba hraničit vysokou zdí. Je dobře, když je do zahrad vzájemně vidět, potkávat se se sousedy při 
práci i odpočinku na zahradě. Mnohdy stačí pouze živý plot nebo jiná jemná hranice, naznačující 
pouze odkud kosit trávník a které stromy ostříhat. Zahrady se však mohou spojit docela. Jedna 
velká plocha slouží všem. Měřítko, ve kterém tento systém funguje je omezené a jistě záleží na 
lidech samotných. Smysluplně však jde využít výhod společných zahrad zhruba do počtu 5ti domů, 
rodin. Dojde k rozdělení úkolů v péči o zahradu, nebo k pomyslnému přivlastnění jedné části 
zahrady, ale bez oddělení se zachováním volnosti v pohyb po celé zahradě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
 
Atrium 
 
Tato krajní podoba soukromého dvora nebo malé zahrady je situována v bezprostřední blízkosti 
domu. Je s ním zásadně spjata při plnění své funkce. Proto je důležité ohraničení samotného atria 
pro zajištění soukromí při pobytu uvnitř. Není to samozřejmě nutností, záleží na individuálních 
požadavcích, ale právě ryze soukromá zeleň je největší předností atria. Atrium je tak definováno 
konstrukcemi neprůhlednými v podobě masivní neb subtilní, závisí na konkrétním řešení domu a 
také na svažitosti terénu. Ve velmi prudkém svahu bude mít zeď ohraničující atrium podobu spíše 
opěrné zdi nebo prodloužené obvodové zdi domu. Může však naopak kopírovat terén jako je tomu 
u plotu. Zeď nebo plot okolo atria může mít i subtilní podobu. Nabízí se různé skladby desek a 
fošen na nosné konstrukci zajišťující rozdílnou míru propustnosti.  
 
Vchod do atria je dvojího druhu, přímo z obytných místností domu nebo ze zahrady, ulice. Pro 
vstup z domu se využijí otevíravá křídla prosklení nebo samostatné vchody. Pro vstup z ulice slouží 
malá branka, stejně tak ze strany zahrady, otevíravá nebo ve formě posuvného dílce. Je dobré zajistit 
alespoň jeden vchod do atria dostatečně široký, aby usnadnil například stěhování velkých předmětů 
a běžné práce na zahradě, jízdu koleček a vozíků. 
 
Atrium, oslunění a stínění 
 
Ryze soukromé atrium umožňuje velkou míru prosklení obytných místností se současným 
zachováním soukromí. Pokud je to možné, jsou dispozice voleny tak, aby obytné místnosti byly 
osluněny přes atrium, zejména velkými francouzskými okny s velice nízkým prahem. Další oslunění 
bude voleno z vnějšího obvodu domu orientovaného do ulice nebo do zahrady. V případě oken 
do zahrady lze volit také velké prosklení, pravděpodobněji však klasická okna s výškou parapetu 
cca 900mm. Okna orientovaná do ulice musí osvětlit místnost, ale také zachovat určitou míru 
soukromí. Podle konkrétní situace a možnosti odstínění pohledů například zelení se volí okna 
klasická nebo podlouhlá, vysoko položená. Mají parapet ve výšce cca 1500mm a nabízejí se 
v koupelnách nebo ložnicích, kde je žádoucí zabránit pohledům kolemjdoucích. 
 
S osluněním úzce souvisí také stínění, u velkých prosklených ploch je nutností. Stínění je 
realizováno zejména vnějšími okenními roletami, kterými lze pružně reagovat na intenzitu slunce a 
zabránit tak přehřívání interieru, ale i oslňění. Další možností pro zastínění může být pergola nebo 
jiná lehká vnější konstrukce ze dřeva. Může být doplněna popínavými rostlinami, břečťanem nebo 
psím vínem, které má výhodu opadavosti v zimě. Stínit budou také stromy umístěné přímo v atriu 
nebo jeho bezprostřední blízkosti. Formovat koruny stromů je nutné s ohledem právě na cílené 
stínění domu. Je dobré, aby stromy zastínily prudké polední světlo, ale naopak nepříliš bránily světlu 
rannímu a večernímu. Obdobně je tomu při srovnání letního a zimního období. V tom mají výhodu 
listnaté stromy, které po opadání nebrání pronikání vzácného slunce v zimním období. 
 
Zelené střechy 
 
Nevýhodou každého stavění je, že zmizí kus zeleně. Tento efekt lze do jisté míry eliminovat 
ozeleněním střech a minimalizací zpevněných ploch pouze na nezbytnou míru. Zelené střechy však 
nejsou pouze samoúčelným, mechanickým opakováním a doplněním plochy. Jejich efekt je znát 
v mikroklimatu okolí domu. Prach, který je unášen vzduchem je ze zpevněných ploch a klasických 
střech odfoukávám zase dál. Zelená střecha tuto prašnost eliminuje, zabraňuje víření prachu. 
Největší vliv je však v zadržování dešťové vody. Ta by měla zůstat tam, kde napršela. Akumulovat 
srážkovou vodu, umožnit její vsakování, pozvolné odpařování a další využití, to vše umožňuje 



zelená střecha. Rostliny zvlhčují vzduch a ještě dlouho po dešti je znát vlhkost ve vzduchu. 
Nesporný efekt je také psychologický, člověk kladně vnímá přítomnost rostlin. 
 
Dispozice, konstrukce, modul 
 
Konkrétní dispozice domů vepsané do základního čtverce budou vystavěny na modulové síti. 
Definování sítě bude záviset na navrhované konstrukci a materiálu, u zděných staveb na 
skladebných rozměrech zdících prvků. U dřevostaveb bude volena například podle výrobních 
rozměrů osb desek a roztečí nosného roštu (625mm).  
 
Díky pevně definované modulové síti lze dispozice před zahájením stavby libovolně upravovat. 
Největší výhodou je však možnost dodatečných úprav v průběhu životnosti domu podle měnících 
se požadavků a potřeb jeho obyvatel. Velké otevřené prostory lze rozdělit na několik menších, 
oddělit tak kuchyni, obývací pokoj, knihovnu. Nebo lze vyčlenit koncovou část obytného prostoru 
na samostatný oddělený pokoj. V případě dětských pokojů je možné větší podlahovou plochu 
výhodnou zejména pro hraní malých dětí později rozdělit na samostatné pokoje starších dětí.  
 
V případě zásadních prostorových požadavků rodiny lze zásadním způsobem zvětšit plochu domu 
například přístavbou nových prostor k obdélníkové dispozici, výsledkem bude půdorysný tvar L 
nebo T. Přístavbami lze docílit dalších variant půdorysný tvarů, vždy tomu však bude na úkor 
rozlohy atria. 
 
Vytápění 
 
Zásobování jednotlivých domů teplem bude řešeno individuálně, dle jednotlivých projektů. 
Předpokládám volbu současných vyspělých způsobů vytápění. Nabízí se kombinované systémy se 
solárními panely, tepelnými čerpadly, vzduchotechnikou, rekuperační jednotkou pro teplovzdušné 
vytápění a řízené větrání. Další možností mohou být automatické kotle na dřevěné peletky nebo 
biomasu, s mechanickým přikladačem a zásobníkem paliva na delší dobu. Uplatní se i možnosti 
inteligentního řízení spotřeby tepla a energií v domě s využitím termostatů, čidel a dálkového 
způsobu ovládání pomocí domácího serveru. 
 
Technické zázemí pro zásobování domu energiemi a teplem bude podle svých prostorových 
nároků umístěno v technické místnosti nebo v prostorách sklepa. Akumulátory a střídače pro 
fotovoltaiku nevyžadují tolik prostoru jako zásobníky na peletky pro spalovací kotle 
s akumulačními nádržemi. V příkladech dispozic je volena varianta pouze s technickou místností. 
Dispozice však lze upravit na podsklepené, kde původní technická místnost bude obsahovat 
provozní schodiště do sklepa.  V případě nutnosti uložení paliva může mít sklep i samostatný 
venkovní vstup nebo vhazovací otvor. 
 
Zásobování vodou a energiemi, inženýrské sítě 
 
Přístup k energiím a vodě tvoří základní podmínky pro bydlení. Na řešeném území není úplně 
vhodné a ani uskutečnitelné stanovit izolovaný ostrov, nezávislý na svém okolí. Samostatnost a 
soběstačnost může pouze částečná, dle volby jednotlivých domácností, které se zásadním 
způsobem projeví při stavbě domů. Ploché i pultové střechy umožní zřídit solární kolektory a 
fotovoltaické panely. Některé parcely umožní vlastní vrt či studnu pro pitnou vodu. Zásobování 
pitnou vodou bude doplněno, jištěno, standartním připojením k městské vodovodní síti. Stejně tak 
připojení k elektrické síti. Vedení bude realizováno pod zemí, ve výkopu, přípojka bude pro každou 
parcelu. 
 



V takovémto uspořádání mohou být některé domy zcela soběstačné. Jiné mohou přípojky k sítím 
používat pouze jako záložní zdroj, v případě poruchy nebo v zimním období. Uplatní se tak typy 
domů on grid i záložní backup systémy. 
 
Dešťové vody 
 
Srážkovou vodu je nejlépe uchovat přímo v místě, kde dopadne. Naprosto nevhodné je dešťovou 
vodu vypustit okamžitě do kanalizace. Lepší řešení je samostatné hospodaření s dešťovou vodou 
na jednotlivých pozemcích. Voda ze střech a zpevněných ploch, pokud jsou k tomu vhodné, se 
uchová v podzemních nádržích k dalšímu využití v domácnosti s dvojím rozvodem vody jako 
užitková voda, nebo k zalévání na zahradě. Pokud povrchy nejsou vhodné, nebo není potřeba 
dalšího využití, odvede se voda do podzemních vsakovacích nádrží. Takto voda zůstane na místě, 
i když není intenzivně využita. Z hlediska mikroklimatu i hospodaření s dešťovou vodou, jsou 
zelené střechy. Podle druhu vegetační vrstvy a skladbě rostlin umožní akumulaci vody na určitou 
dobu. Pouze přebytek, který množství zeminy nepojme je odvedena k zasakování. Voda se 
odpařuje se zpožděním a regulací vlhkosti pomáhá vytvářet pohodu prostředí. 
 
Zpevněné plochy přístupových cest a pěšinek budou také řešeny s ohledem na uchování srážkové 
vody pro přirozenou závlahu. Střední pás cesty z velkoformátových dlaždic je spádován k okraji. 
Krajní pás po obou stranách je vydlážděn dlaždicemi menšího formáty s většími, zatravněnými 
spárami. Ty umožňují vsakovaní vody, aniž by se tvořily kaluže. Voda tak může vsakovat skrz 
hutněný podsyp do spodní vrstvy, která souží k akumulaci a následnému vsakování vody do 
bezprostředního okolí. Způsob dláždění musí zohlednit riziko stékání vody ve svažitých částech 
cesty. Vodu je nutno zpomalit, aby nestékala, ale stihla se vsakovat do akumulačních vrstev. 
 
Odpadní vody 
 
Likvidaci a čištění odpadních vod lze řešit napojením na místní kanalizační síť, pokud to dovolí její 
kapacita. Vhodným se jeví, ale také alespoň částečná nezávislost na inženýrských sítích. Přímo na 
pozemcích tak mohou být umístěny malé domácí čistírny odpadních vod. 
 
Likvidace odpadů 
 
Předpokladem pro efektivní zpracování odpadů je jejich třídění. V jednotlivých domech bude 
probíhat třídění na obvyklé typy odpadu, papír, sklo, plast a komunální odpad. Pro další využití na 
zahrádkách, budou k dispozici kompostéry nebo kontejnery na bioodpad. V případě nadbytku 
nebo nevyužití budou hromadně odváženy spolu s ostatním tříděným odpadem. Sběrná místa 
tříděného odpadu budou situována na několika, zejména u hlavní přístupové cesty nebo poblíž 
parkování. Takto lze využít k odevzdání vytříděného odpadu například cestu na zastávku trolejbusu 
nebo cestu k zaparkovanému autu. 
 
Parkování 
 
Není vhodné soustředit všechna parkující auta na jedno místo tak, aby byla všem stále na očích. 
Lépe se jeví řešení, kdy jsou auta rozmístěna na více menších parkovacích míst. Každé takovéto 
místo poskytuje plochu pro zaparkování několika aut, zejména pro obyvatele nejbližších domů. 
Místa jsou jedinečná, každé má jiný charakter a lze si je tak snadno zapamatovat. Parkovací místa 
budou sloužit primárně těm, kteří bydlí nejblíže, druhotně pak komukoliv z obytného souboru. 
Aby nedocházelo ke zbytečným kolizím a dohadům, je možné nabídnout pronájem parkovacího 
místa-odstavného stání na určitou dobu konkrétní osobě, rodině. Volbou tohoto systému lze docílit 
vyváženého poměru mezi vynaloženými penězi na parkování a skutečnou potřebou parkovat. 



Konkrétně rodina, která se rozhodne nemít auto a volit raději městskou hromadnou dopravu nebo 
kolo, nemusí platit pořízení parkovacího místa ani zbytečně zabrané místo na vlastním pozemku. 
Naopak v jiné rodině může vzniknout potřeba parkovat dvě nebo i tři auta například z důvodu 
podnikání. Tuto situaci lze snadno vyřešit pronájmem požadovaného počtu parkovacích míst. 
 
Další parkovací stání, zejména pro účely návštěv, zásobování a jiných příležitostí, jsou zajištěna 
přímo na cestě, při kraji zatravněného zpevněného pásu. Takto zaparkovaná auta sice dočasně zúží 
šířku cesty, ale nejsou překážkou dalšímu provozu na cestě. Vedle zaparkovaného auta pohodlně 
projede i dodávka nebo nákladní auto. Pro chodce a cyklisty neznamenají zásadní omezení. 
 
Výpočet parkování 
N=Oo x Ka +Po x Ka x Kp  
N=(1x12+2x10)x1,08 + (66/20)x1,08x0,25  
N=35+1 
 
Dle výpočtu je pro 22 domácností (o průměrném počtu členů dle statistiky) potřeba 36 parkovacích 
míst (pronajímatelná odstavná stání, 2 z nich určena výhradně pro ZTP=5% z celkového počtu).  
Podle výpočtu je potřeba pouze 1 parkovací stání, reálně je možné parkovat téměř podél všech cest 
na krajním zatravněném pruhu, který poskytuje dostatek prostoru i pro ZTP. 
 
 
 
 
 
  



BILANCE

* m
2

Celková plocha pozemku 21 483

Zastavěná plocha staveb 2 816

m
2

Hrubá podlažní plocha nadzemních podlaží 3 520

Hrubá podlažní plocha podzemních podlaží 704

Celková hrubá podlažní plocha 4 224

m
3

Obestavěný prostor nadzemních podlaží 9 856

Obestavěný prostor podzemních podlaží 1 619

Celkový obestavěný prostor 11 475

Kč

Předpokládaná cena nadzemní stavby (5500 Kč/m3) 54 208 000

Předpokládaná cena podzemní stavby (3000 Kč/m3) 4 875 000

Celková předpokládaná cena 59 065 000

Počet parkovacích stání  ** 1/1 pro ZTP-ZTPP

Počet odstavných stání 36/2 pro ZTP-ZTPP

* Podlažní plochy vzhledem k charakteru konceptu nelze stanovit definitivně přesně. Na základě řešeného okrsku jsem stanovil 

možné průměrné honoty pro celou parcelu.

** Dle výpočtu je potřeba pouze 1 parkovací stání, reálně je možné parkovat téměř podél všech  cest na krajním zatravněném 

pruhu, který poskytuje dostatek prostoru i pro ZTP.
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