




 

 

Průvodní zpráva 
 

Identifikační údaje  

Obytný soubor v Komíně 

ulice Pastviny, Brno-Komín 

 

Urbanistické řešení 

Komín (německy Komein) je městská část města Brna rozkládající se severozápadně 

od centra po obou stranách řeky Svratky. Má společné hranice se čtvrtěmi Žabovřesky 

(JV), Jundrov (J), Bystrc (Z), Medlánky (SV) a Královo Pole (V), obce na severu 

(Rozdrojovice, Jinačovice) nejsou součástí statutárního města Brna. Na rozloze 760 ha 

bylo k 1. lednu 2014 evidováno 7095 obyvatel. 

Komín tvoří přirozenou kotlinu ohraničenou na západě Mniší horou (ZOO), na severu 

vyvýšeninou Baba a na západě Medláneckými kopci a Palackého vrchem. Z jihu tvoří 

hranici koryto řeky Svratky, za ní se na jihozápadě strmě zvedají zalesněné kopce 

s vrcholem Holedná. Okolí Komína je hojně využíváno brněnskými obyvateli pro 

rekreaci. Asi 3 km proti proudu řeky se nachází Brněnská přehrada. Uvnitř kotliny se 

zvedá hřbet Komínské chocholy a Netopýrky, v těsném sousedství původní návsi pak 

kopeček Ruský vrch (Hausperk). 

Komín byl připojen k Brnu v roce 1919, díky své okrajové (neprůjezdné) poloze si udržel 

vesnický charakter. Původní jádro s návsí a pozůstatky vesnického osídlení 

a katolickým kostelem sv. Vavřince je stále patrné v jižní části, na severu na něj 

navazuje panelové sídliště. Ostatní plochy tvoří orná půda, lesy a dráhy sportovního 

letiště Medlánky. 

Komín je relativně periferní čtvrtí, co se týče dopravy v rámci města Brna. Celá čtvrť se 

rozkládá severně od hlavní příjezdové tepny (ul. Kníničská), která podél řeky spojuje 

centrum Brna s městskou částí Bystrc. 

Samotnou čtvrtí prochází v podstatě jediná hlavní ulice (ul. Hlavní, Branka), do které 

ústí silnice obsluhující jednotlivé obytné soubory. Většina komunikací by se dala označit 

za klidové. 

Čtvrť Komín je obsluhována především trolejbusovou linkou č. 36 (Česká – Komín, 

sídliště), její trasa vede ulicemi Štursova, Hlavní, Kristenova, Řezáčova. Linka trolejbusu 

č. 30 (Královo Pole, nádraží – Černého) odbočuje z ulice Hlavní do ulice Branka a 

pokračuje do Bystrce. Podél řeky jezdí tramvaje č. 1 (Řečkovice – Ečerova) a č. 3 

(Stará osada – Rakovecká), zastávka je u ulice Svratecká. 

 

Území je vymezeno ulicemi Uhlířova, Pastviny a Houškova ve východní části městské 

části Brno-Komín, na okraji lesa na úpatí Palackého vrchu. V těsné blízkosti se nachází 

areál základní a mateřské školy Pastviny, ze západu u silnice stojí starší rodinné domky 

a za nimi potom panelové sídliště ze socialistické éry. Jižně od řešeného území bylo 

v 90. letech postaveno pět řad rodinných domů (ulice Houškova, Štompil, Šaracova) 

obsluhované slepými komunikacemi. Tato zástavba svým charakterem částečně 

znepřístupnila západní svahy Palackého kopce a zkomplikovala tak možnost dalšího 

stavebního rozvoje. 



 

 

Ulice Uhlířova, která tvoří v podstatě příjezdovou cestu k území, je slepá a slouží pouze 

k obsluze zahrádek pod Palackého vrchem. Zatím nesplňuje normové požadavky na 

obslužné komunikace, v druhé polovině ji lemuje stromořadí, které rozšíření ani 

nedovoluje. Kromě zahrádek se na území nachází sběrný dvůr (na severní straně 

naproti od silnice). Na západním svahu (východně od parcely, katastrální území 

Žabovřesk) se plánuje vilová výstavba, která bude dopravně napojena na novou 

slepou komunikaci ústící do křižovatky Štursova–Kroftova.  

Pozemek je tvořen několika parcelami v soukromém vlastnictví, v současnosti 

využívanými jako zahrádky. Zadané území představují parcely č. 2521, 2522/1, 2522/2, 

2522/3, 2523/1, 2523/2, 2523/3, 2526, 2527, 2528/1, 2529/1, 2531/1, 2531/2, 2533/3, 

2533/1, 2534/1, 2535/3, 2535/1, 2535/4, 2535/2, 2536, 2538/3, 2538/8, 2538/1, 2538/7, 

2538/6, 2538/2, 2539/3, 2539/4, 2539/1, 2539/2. Na některých parcelách se nacházejí 

samostatně stojící chatky či skleníky apod. Celková výměra území činí 19 500 m2. 

 

Komín je charakteristický svým téměř vesnickým charakterem, blízkostí přírody, 

a přitom dobré dopravní dostupnosti do centra města. Je to území doceňované 

především rodinami s dětmi. Z toho jsem vycházela při určování charakteru 

navrhované zástavby. 

Přestože se řešené území nachází v rozvojovém území, díky jeho okrajové poloze 

(stejně tak i Komína jako městské části na území města Brna) nepředpokládám větší 

stavební rozvoj území (východně a severně od pozemku). Hledala jsem objemově 

úspornou formu zástavby v zeleni jako přechod mezi panelovými bytovými domy na 

okraji Komína a drobnou zástavbou rodinnými domy na okraji území.  

Řešené území se svažuje směrem k severozápadnímu rohu, diagonálně prochází mírné 

úžlabí. Hlavní komunikační osu proto orientuji po spádu svahu, v severozápadním 

směru, podobně jako je tomu u z jihu sousedící zástavby. Tak je to ideální 

i z technického hlediska –ke komunikace se svažují veškeré přípojky od domů. Na ulici 

Uhlířova se napojuji ještě před začátkem stromořadí (tzn. zhruba do části, kdy má ulice 

ještě obslužný charakter), dále jsem chtěla cestu „ponechat“ kolemjdoucím mířícím 

k zahrádkám či na procházku do lesů nebo na pastviny. Zároveň jsem zachovala 

prostupnost území a cíleně nevytvářela bariéry (např. různé výškové úrovně, oplocení 

jednotlivých pozemků apod.). Chodec může územím procházet i v příčném 

(severojižním) směru – mezi ulicí Uhlířovou a stezkou na jižní straně ústící do ulice 

Houškova, odkud je to kousek na zastávky trolejbusu. 

Obslužná obousměrná komunikace je slepá, na konci s obratištěm. Je navržena jako 

obytná zóna s maximální povolenou rychlostí 20 km/h, určená pro auta, chodce 

i cyklisty bez rozlišení chodníků. Komunikace splňuje normové předpisy pro obsluhu 

vozidly pro svoz komunálního odpadu a hasičskými vozy. 

V západní a střední části řešeného území navrhuji devět bloků (bytových domů), 

východní okraj, kde pozemek strměji stoupá, terasovitě upravuji a na samém „vrcholu“ 

potom umisťuji pavilonek s pochozí střechu, přístupný i z cesty pod lesem. 

Nechtěla jsem příliš zasahovat do přirozeného uspořádání terénu, naopak jsem 

stoupání využila a pokusila se domy hmotově uspořádat tak, aby byl z bytů výhled na 

protější svahy Komína. Domy jsou proto orientovány východozápadně. Všechny bloky 

jsou průchozí přes vnitřní dvůr v severojižním směru, z ulice (obslužné komunikace) je 

průchod mezi domy širší. 



 

 

Bloky (bytové domy) jsou tvořeny společnou podzemní podnoží a jednotlivými byty 

kolem společného pravoúhlého dvora, do kterého jsou orientovány vstupy do domů. 

Každá bytová jednotka má vlastní vstup (přístup na dvůr) a zároveň i přístup do zeleně 

(popř. na terasu) na opačné straně. Dvory by měly být co nejvariabilnější, aby si je 

mohli budoucí obyvatelé libovolně upravit/vybavit a využívat. 

Byty (resp. jejich okna) jsem se snažila orientovat do všech (osmi) stran, abych 

nevytvářela slepé fasády a docílila tím sociální kontroly území. Všechny byty by tak 

měly mít vizuální kontakt jak s vnitřním dvorem, tak zelení obklopující jednotlivé bloky. 

V západní, širší části jsou bloky větší (čtyři bloky po osmi bytech), směrem na východ 

se území zužuje, pět zbývajících bloků je proto užších (resp. kratších, pouze se šesti 

byty). Urbanistickou kompozicí jsem diferencovala veřejné prostory, které přechází 

z poloveřejných do polosoukromých a umožňují tak obyvatelům identifikovat se 

s „vlastním“. Dohromady je na pozemku devět bloků se 62 byty různých velikostí (od 

garsonek o 45 m2 po čtyřpokojové byty o 100 m2) pro celkem přibližně 192 obyvatel.  

 

Architektonické řešení  

Na území se nachází dva typy bloků – větší a menší – podle prostorových možností 

pozemku (směrem na východ se zužuje). Větší bloky obsahují osm bytů, jejich celkový 

půdorysný rozměr je 24 × 27 m (dvůr 12 × 15 m), v menších blocích o rozměrech 

24 × 21 m je kolem dvora (12 × 9 m) umístěno šest bytů. Dvory jsou v podstatě 

ohraničené dvěma semknutými hmotami ve tvaru L. 

Jednotlivé bloky jsou tvořeny různě uspořádanými hmotami – přizpůsobené terénu tak, 

aby měl každý byt přístup na terén a současně výhled na Komín. Na západní stranu 

jsou tak zpravidla orientované dvoupatrové byty, na východní pak třípatrové. Hloubka 

bytů je 6 m. Byty stojí na společné podnoži, do které jsou umístěny podzemní garáže, 

technická místnost (se společným technickým vybavením) a sklepní kóje. Do 

podzemních garáží se vjíždí rampou přímo z obslužné komunikace. Do bytů se vstupuje 

přes společný dvůr, který je přibližně na stejné výškové úrovni jako přístupová cesta. 

Některé dvory jsou výškově odstupňovány podle strmosti terénu tak, že jak byty na 

západní, tak i na východně straně mají přístup na terén na opačné straně od dvora. 

Poslední dva bloky na jižní straně tak mají garáže částečně na terénu a na dvůr se 

z cesty stoupá po schodech, byty na západní straně se tak ze dvora jeví jako 

jednopatrové a na terén mají přístup o patro níže (z klidové části domu). Všechny byty 

mají vlastní vstup a jsou mezonetové, velká část z nich má terasu.  

Do zeleně jsou domy bíle omítnuty, fasáda orientovaná do dvorů je s dřevěným svislým 

obkladem (za obkladem jsou „schované“ i vstupy do komor, přístup do garáží, 

garážová vrata a větrané dveře k odpadu). Na fasádě se nachází čtyři typy oken – 

vysoká okna francouzského typu (přístup do zeleně), velká čtvercová okna 

(1700 × 1700 mm se širokým parapetem ve výšce 500 mm umožňující sezení), menší 

čtvercová (1000 × 1000 mm, s parapetem ve výšce 900 mm) a malá čtvercová okna 

(500 × 500 mm) zasazená do opticky většího otvoru. Společně vytvářejí rozehrané 

fasády. Podél dvorních zdí jsou sokly určené částečně k sezení, částečně pro 

pěstování bylinek (na grilování).  Na dvoře, stejně jako na jednotlivých terasách, jsou 

položeny dřevěné terasové profily.  

V podzemním podlaží se nachází parkování, sklepní kóje, stojany na kola a společná 

technická místnost s kotlem a zásobníkem dešťové vody. Některá podzemní podlaží 

mají různé výškové úrovně – podle úrovně okolního terénu (utváření dvora a přístupu 



 

 

do bytů) a přístupu z obslužné komunikace (určující sklon a délku rampy). V nižších 

částech se nachází sklepní kóje, popř. stojany na kola přístupné krátkým schodištěm 

a rampou. Z podzemních garáží vede schodiště na dvůr (kromě dvou posledních 

bloků na jihovýchodě, ve kterých vyúsťuje směrem ke komunikaci). V některých 

blocích je schodiště osvětleno přirozeným světlem ze střešního světlíku.  

Je-li dvůr výškově odstupňovaný, nižší část je stejně široká jako průchod na dvůr (4 m) 

a přibližně na úrovni obslužné komunikace, na druhou část se vystupuje po schodišti, 

které překonává výšku cca 0,7–1,3 m (podle umístění bloku v terénu), takže na druhém 

konci se průchodem dostaneme opět na terén. Plocha dvora zůstává volná, aby bylo 

možné ji variabilně zabydlet a používat. U některých dvorů jsou úložné prostory pod 

schodišti v bytech (přístupné z náměstí), v každém je jeden venkovní kohoutek. 

Byty mají klasickou dispozici – vstup přes zádveří a z něho přístupný záchod. V přízemí 

(resp. vstupním podlaží) je většinou obývací pokoj propojený s kuchyní a jídelnou 

a schodiště k jednotlivým pokojům ve vyšším/vyšších (nebo nižším) patře/patrech 

s vlastními koupelnami, popř. i šatnami. V některých bytech jsou pokoje (ložnice, 

dětský pokoj nebo pracovna) umístěny i v přízemí – v závislosti na velikosti bytu 

a orientaci v bloku (přístup k zeleni, na náměstí a na terasu).  

Zhruba polovina bytů má i vlastní terasu obloženou dřevem – „zábradlí“ tvoří zvýšená 

(a rozšířená) „atika“ – obložené velké květinové truhlíky s popínavými rostlinami široké 

0,7 m. 

 

Stavební řešení  

Domy jsou navrženy s betonovým soklem (podzemní garáže) se skeletovým systémem 

z betonových sloupů a průvlaků na základových pasech. Obytná, nadzemní část je 

navržena z keramického zdiva (stěnový systém s vnějšími nosnými zdmi). Stropy jsou 

betonové prostě uložené desky na obvodovém nosném zdivu, světlé rozpětí 5,1 m.  

Fasáda orientovaná do zeleně bude omítnuta vápenocementovou omítkou. Fasáda 

do dvora je s dřevěným větraným svislým obkladem, který zakrývá i okapy a svody 

dešťové vody. Okna jsou dřevěná s trojitým izolačním zasklením. Pochozí vrstva dvora 

a teras je z dřevěných terasových profilů na betonové desce.  

Ploché střechy jsou vyspárované do dvora (dvůr od středu ke krajům) – srážková voda 

se odvádí do zásobníku dešťové vody s bezpečnostním přepadem v technické 

místnosti v podzemním podlaží a využívá se jako užitková voda v bytech. 

Byty jsou vytápěny ústředním vytápěním se společným kotlem v technické místnosti. 

Dům tepelně izolačně vyhovuje energetickému standardu pro nízkoenergetické 

domy. 

 

  



 

 

Bilance 

 

Celková plocha pozemku ................................................  19 500 m2  

Zastavěná plocha staveb ................................................  5 110 m2 

 

Hrubá podlažní plocha nadzemních podlaží ................  6 890 m2 

Hrubá podlažní plocha podzemních podlaží ................  5 110 m2 

Celková hrubá podlažní plocha......................................  12 000 m2 

 

Obestavěný prostor nadzemních podlaží ......................  24 350 m3 

Obestavěný prostor podzemních podlaží......................  13 640 m3 

Celkový obestavěný prostor ............................................  37 990 m3 

 

Předpokládaná cena nadzemní stavby (5500 Kč/m3)  133 925 000 Kč 

Předpokládaná cena podzemní stavby (3000 Kč/m3)  40 920 000 Kč 

Celková předpokládaná cena .......................................  174 845 000 Kč 

 

Počet parkovacích stání ...................................................  76, z toho 4 pro osoby ZTP-ZTPP 

Počet odstavných stání ....................................................  6, z toho 1 pro osoby ZTP-ZTPP 


