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Průvodní zpráva 
 
1. Identifikační údaje 
 
Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně – Komíně 
 
2. Urbanistické řešení 
 
Komín se nachází na severozápadním okraji města Brna, rozložen po obou březích řeky Svratky. Dříve 
samostatná obec (připojena k Brnu v roce 1919), dnes klidná a vyhledávaná rezidenční městská část. 
Přesto si zachovává jistou míru soběstačnosti, a to především díky dobré občanské vybavenosti 
koncentrované okolo původní návsi. Blízkost okolní přírody a zároveň dobré dopravní napojení na 
centrum města Brna je důvodem oblíbenosti této městské části.  
Urbanistická struktura je rozmanitá nabízející nejrůznější druhy bydlení, od původní vesnické 
nízkopodlažní zástavby zástavby, přes panelová sídliště z dom socialismu, až po rodinné a bytové 
domy z posledních let.  
Řešená lokalita se nachází pod Palackého vrchem, ze severu a západu ohraničena lesem a  
zahrádkářskými koloniemi, z východu panelovým sídlištěm a z jihu novodobými, ne příliš vydařenými 
urbanistickými projekty developerů v podobě řadové zástavby rodinnými domy. Centrum Komína i 
zastávky MHD jsou v docházkové vzdálenosti 5 – 10 minut, vazba na volnou přírodu je téměř 
bezprostřední.  
Návrhem vytvářím zcela nový prvek ve stávající různorodé zástavbě Komína. Mým cílem bylo vytvořit 
svébytný kompaktní celek, přiměřeného měřítka, který bude znamenat trvalou kvalitu, nezávislou na 
případných budoucích změnách v okolí celého souboru.   
Organická struktura rodinných atriových domů respektuje terén a ve třech shlucích vytváří 
polosoukromé prostory. Soubor je dopravně obsloužen ze severu, kde se také nachází hromadné 
garáže, které svou kapacitou ze ¾ splňující požadavky na počet parkovacích míst. Zbylá parkovací 
místa jsou řešena formou kolmých parkovacích stání podél hlavní komunikace. Právě odstavení aut 
mimo vlastní rodinné domy přináší mnohé kvality. Obyvatelé lépe vnímají okolí, ve kterém 
žijí, polosoukromý prostoru „vnitrobloků“, do kterých jsou orientovány vstupy, vyvolává pocit bezpečí a 
skrývá potenciál pro setkávání a trávení volného času se všemi obyvateli obytného souboru. Užitím 
konceptu atriového domu, jsem se naopak snažil docílit maximálního soukromí, tedy o striktní oddělní 
prostoru veřejného, polosoukromého a soukromého.  
 
 
3. Architektonické řešení 
 
Ve struktuře založené na půdorysu čtverce 16,5 x 16,5 m jsou začleněny 4 typy atriových domů, které 
svou dispozicí reagují na topografii a orientaci vůči světovým stranám. Z venku působí uzavřeně, 
jediným kontaktem mezi náměstím a vnitřkem domu je kuchyně. Zbylé obytné místnosti jsou 
orientovány do atria, které poskytuje maximální možné soukromí.  
Základním typem je jednopodlažní dům s obývacím pokojem orientovaným na jih. Transparentnost 
vstupních prostor navozuje pocit volného vplynutí z ulice skrz celou společenskou zónu domu, na jejímž 
konci se nachází ložnice majitele domu. Dětské pokoje jsou pak orientovány na západ, resp. na východ.  
Dům je maximálně otevřen do atria, a to především díky velkoplošnému zasklení jižně orientované 
fasády.  
Dalším typem je dům se vstupem orientovaným ze severu. Opět působí uzavřeně navenek, jediným 
kontaktním místem s děním na ulici je kuchyně. Jinak odpovídá dispozičně typu předchozímu.   



 

 

Největší terénní změny překonávám hmotou dvoupodlažního atriového domu, který je dispozičně 
nadstandartní a z navržených objektů největší. Domy tohoto typu jsou zde celkem tři. Čtvrtý typ využívá 
prudce se zvedajícího svahu., do kterého se zakusuje a nechává ho propsat až do prostoru atria.  
 
3. Stavební řešení 
 
Všechny domy jsou řešeny stěnovým systémem na rozpon do 6 metrů z vápenopískových tvárnic, 
založených na betonových pasech. Horizontální konstrukce jsou železobetonové monolitické, stropy 
opatřeny sádrokartonovými podhledy.  Stěny jsou zatepleny kontaktně deskami EPS o tloušťce 300 
mm. Dům je řešen v nízkoenergetickém standardu se spotřebou tepla pod 50 kWh/m2/rok. Okna jsou 
s tepelně izolačními trojskly, velkoplošná zasklení jsou bezrámová s posuvným křídlem. Exponované 
prosklené plochy jsou stíněny vnějšími žaluziovými systémy. Výrazným prvkem je extenzivní zelená 
střecha s travinami a sukulenty. Dešťová voda je sbírána pro účely zalévání a přebytky jsou vsakovány 
na pozemku.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Bilance 
 
Celková plocha pozemku ..............................................................  20 980 m2 
Zastavěná plocha staveb ..............................................................  6498,86 m2 
 
Hrubá podlažní plocha nadzemních podlaží .................................   4691,07 m2 
Hrubá podlažní plocha podzemních podlaží .................................   0 m2 
Celková hrubá podlažní plocha .....................................................   4691,07 m2 
 
Obestavěný prostor nadzemních podlaží ......................................  28901,05 m3 
Obestavěný prostor podzemních podlaží ......................................  0 m3 
Celkový obestavěný prostor ..........................................................  28901,05 m3 
 
Předpokládaná cena nadzemní stavby (5500 Kč/m3) ...................  158 955 775Kč 
Předpokládaná cena podzemní stavby (3000 Kč/m3) ...................  0 Kč 
Celková předpokládaná cena ........................................................  0 Kč 
 
Počet parkovacích stání ................................................................  48 / z toho 4 pro osoby ZTP-ZTPP 
Počet odstavných stání .................................................................  10 / z toho 1 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. 
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