




Průvodní zpráva 

Bilance 
 
Celková plocha pozemku  20 980 m2 
Zastavěná plocha staveb 7 600 m2 
 
Hrubá podlažní plocha nadzemních podlaží 13 360 m2 
Hrubá podlažní plocha podzemních podlaží 162 m2 
Celková hrubá podlažní plocha m2 
 
Obestavěný prostor nadzemních podlaží 133 600 m3 
Obestavěný prostor podzemních podlaží 480 m3 
Celkový obestavěný prostor   134 100m3 
 
Předpokládaná cena nadzemní stavby (5500 Kč/m3) 734 800 000 Kč 
Předpokládaná cena podzemní stavby (3000 Kč/m3) 1 440 000 Kč 
Celková předpokládaná cena    736 240 000 Kč 
 
Počet parkovacích stání  x / z toho x pro osoby ZTP-ZTPP 60/4 
Počet odstavných stání x / z toho x pro osoby ZTP-ZTPP  12/1 
 
 

1. Identifikační údaje 
Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně 
 
2. Urbanistické řešení 
Řešené území se nachází v klidné lokalitě města Brna, v místě s dobrou dopravní dostupností  včetně 
MHD a zároveň  v těsné blízkosti lesa a Brněnské přehrady.  
Pozemky se nacházejí v západním svahu a jsou mírně sklonité.   
Přístup k pozemku je ze západní strany. Podél severní hrany pozemku směrem na východ vede cesta, 
která se ve třetině pozemku mění v pěší cestu vedoucí do lesa. Tuto skutečnost jsem se rozhodla 
respektovat a automobilovou dopravu jsem odklonila na jižní stranu pozemku, odkud jsou pak 
závleky obsluhovány jednotlivé ulice.  
Navrhla jsem obloukovou zástavbu respektující vrstevnice.  Jednak z části svým tvarem a jednak také 
tím, že jsou jednotlivé řady domů vzájemně v návaznosti na terén výškově posunuté a tedy jej svým 
způsobem kopírují. Jedná se o 3 bytové domy a 4 řady řadových domů. Komplex je řešen jako obytná 
zóna s povinně sníženou rychlostí. Jedna komunikace pro automobily vždy  závlekem obsluhuje 2 
domy , čímž na druhé straně vzniká soukromý prostor pro obyvatele souboru.  
Co se parkování týče, pro bytové domy je ho část v podzemním objektu a část volně na terénu. Pro 
rodinné domy jsou zřízeny soukromé garáže a odstavná místa vždy na konkrétním pozemku.  
Na parcele se nachází výrazná stromová alej zdravých stromů, kterou jsem se rozhodla zachovat.  



 

 
3.Architektonické řešení 
Na parcele jsou navrženy celkem 3 typy bytových domů a 4 typy domů rodinných. Jak už jsem se 
zmínila výše, jedná se o řadovou zástavbu. Snažila jsem se dosáhnout do šířky co nejúspornějších 
domů. Vytvořila jsem dva typy - jeden s garáží, který má kontrukční šířku 6,5 metru a druhý bez 
garáže, který má konstrukční šířku 4,5 metru.  Každý z nich  má k dispozici předzahrádku obrácenou 
ke komunikaci a zahrádku orientovanou do klidnějšího místa za domem.  
Bytové domy poskytují konvenční možnosti bydlení od typu bytů  1+kk až po byty 4+kk. Ve 4.NP jezné 
z bytovek se pak nacházejí dva větší byty s vnitřní terasou.  
 
4. Stavební řešení 
Konstrukční systém je s výjimkou podzemní garáže, kde se jedná o skelet, stěnový - z tepelně 
izolačních bloků porotherm. Objekty jsou založeny na základových pasech tl. 600mm a v hloubce 
900mm pod úroveň terénu.  Nosná stropní konstrukce je tvořena stropními nosníky MIAKO, tl. strou 
je 250mm. 
Fasádním materiálem je tmavě šedá omítka. V případě rodinných domů se pro zvýraznění rytmu 
střídá se světle šedou.  


