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1. Identifikační údaje  

 

Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

 

2. Urbanistické řešení  

 

Řešené území se nachází na pomezí nově vzniklé zástavby rodinných domů a 
zahrádkářské kolonie nedaleko pod Palackého vrchem v okrajové části města Brna.  

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.   

Mezi kvality území patří dobrá dopravní dostupnost a blízkost rekreační oblasti 
přehrady. Parcela je dostupná motorovou dopravou ze severozápadního rohu a pěší 
dopravou ze severu.  

Obslužnost automobilem je zajištěna z ulice Hlouškova obousměrnou motorovou 
komunikací paralelně s alejí a stávající pěší cestou. Vede až na konec parcely, kde je 
obratiště.  

Obytný soubor je tvořen řadovými, samostatně stojícími a bytovými domy. 
Samostatně stojící rodinné domy  jsou situovány ve svažitější části na konci parcely. 
Bytové a řadové domy tvoří řady, které svým natočením vytváří veřejný prostor.   

S ohledem na okolní zástavbu jsou všechny typy domů navrženy jako  třípodlažní.  

Přístup k parcelám řadových domů a samostatně stojících domů je zajištěn 
komunikací vedenou po podélné ose pozemku. Bytové domy jsou přístupné pěší 
cestou. Parkování ně jsou umístěna u hlavní komunikace v podobě kolmého 
parkovacího stání. 

Komunální odpad řešen v místě zřízených rodinných domů, kontejnery pro bytové 
domy se nachází v prostoru pod schodištěm a pro tříděný odpad v místě parkování 
pod přístřeškem u silnice. 

Stávající stromy budou podle možností zachovány. 



 

 

Nový terén kopíruje terén původní, pouze podél jižní hranice pozemku bude terén 
snížen podle potřeby. 

 

3. Architektonické řešení  

V obytném souboru se nachází tři dispoziční řešení domů, které jsou na parcele 
umístěny s ohledem na orientaci ke světovým stranám a architektonickému výrazu 
celé zástavby.  

Pozemky řadových domů jsou děleny živými ploty mezi sebou, ale nejsou oploceny 
v napojení na silnici.  

Bydlení má sloužit jako dlouhodobé a pro všechny možné skupiny obyvatel. Největší 
zastoupení ubytování je pro průměrnou rodinu s jedním až dvěma dětmi. Je tu ale i 
možnost ubytování pro rodinu s velkým počtem dětí nebo pro mladý pár. 

Do řadových domů je přístup ze severní strany. V prvním podlaží se nachází pouze 
společenská zóna, kde je obývací pokoj spojený s jídelnou a kuchyní. Tento prostor 
je přístupný na venkovní terasu a zahradu. ve vstupní části se nachází zádveří, WC a 
schodiště. Ve druhém podlaží se nachází klidová zóna určená pro rodiče s ložnicí, 
koupelnou, šatnou, terasou a pracovnou, která se dá dle potřeby užívat jako další 
pokoj. Ve třetím podlaží jsou dva dětské pokoje s koupelnou a šatnou.  

V bytovém domě je 6 bytů. V 1NP jsou byty o velikosti 3+1, ve 2.NP a 3.NP 4+kk. Do 
domu se vstupuje venkovním schodištěm nebo rampou, která je přístupná díky 
stoupajícímu terénu. Součástí obývacího pokoje je terasa v 1.NP a balkon ve 2.NP a 
3.NP.  

Samostatně stojící domy jsou třípodlažní. V každém domě jsou dva byty o velikosti 
4+kk. Vstup do domu je u všech třech v 1NP, kde se nachází sklady, prádelna a 
schodiště vedoucí do 2.NP a 3.NP. Do bytu se vstupuje přes zádveří do haly, z které 
jsou přístupné všechny místnosti - dva dětské pokoje, ložnice, koupelna, wc a 
obývací pokoj s kuchyní a jídelnou. Díky svažitému terénu je z 2.NP přístup na 
terasy. Terasy v 3.NP nahrazují balkony.  

 

4. Stavební řešení  

Domy jsou navrženy v systému VELOX . Stropy jsou také systému VELOX s 
maximálním rozponem 7000 mm o tl. 220 mm. Vykonzolované části domů jsou 
řešeny vytažením prostorových nosníků . Objekty jsou založeny na základových 
pasech o šířce 600 mm a hloubce 1000mm pod úroveň terénu 

Komunikace mezi úrovněmi podlaží řešeny železobetonovým schodištěm 
s dřevěným obkladem a kovovým zábradlím. 

Přívod elektřiny, vody a plynu k objektům řešen pod uliční fasádou v místě, kde se 
nachází technická místnost. Uzávěr vody, plynu a el. energie na fasádě v místě 
technické místnosti. V technické místnosti pak další uzávěry přístupné z interieru. 

Hospodaření s energiemi: 

Ohřev vody řešen tepelným čerpadlem vzduch – vzduch s elektrickým dohřevem. 



 

 

Srážková voda je vedena pomocí střešních vtoků, sváděno uvnitř budovy 
v neobytných místnostech. Přebytečná voda je vsakována na území pomocí 
vsakovacích bloků. 

 
Bilance 
 
Celková plocha pozemku............................................  21 000m2 
Zastavěná plocha staveb ............................................  3821 m2 
 
Hrubá podlažní plocha nadzemních podlaží ...............  9480 m2 
Hrubá podlažní plocha podzemních podlaží ...............  0 m2 
Celková hrubá podlažní plocha ..................................  9480 m2 
 
Obestavěný prostor nadzemních podlaží ...................  28125 m3 
Obestavěný prostor podzemních podlaží ...................  0 m3 
Celkový obestavěný prostor .......................................  28125 m3 
 
Předpokládaná cena nadzemní stavby (5500 Kč/m3) .  154 687 500,- Kč 
Celková předpokládaná cena .....................................  154 687 500,- Kč 
 
Počet parkovacích stání .............................................  63 + 25 / z toho 0 pro os. ZTP-
ZTPP 
Počet odstavných stání...............................................  1 /z toho 0 pro osoby ZTP-
ZTPP 
 
 
 
 
 
 
 
 


