
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

 
DŮM NA ÚPATÍ  

MĚSTSKÝ DŮM V HISTORICKÉM CENTRU MĚSTA  
 



CÍL PROJEKTU, LOKALITA 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo vytvoření komplexního návrhu městského domu na 

křižovatce ulice Pekařské a ulice Anenské v Brně. Tento projekt detailněji řeší v současnosti 

nezastavěnou parcelu u fakultní nemocnice na ul. Pekařské. Z rozboru lokality vyplynul charakter 

zadaného území. Navržené tři městské domy odpovídají dnešní poptávce na trhu nemovitostí a 

dnešní stavební situaci ve městě Brně, současně řešící i parkovací kapacity podzemním parkováním. 

SITUACE 

Řešená parcela se nachází v samotném centru Brna, v městské části Staré Brno. Sousední parcelu 

zaujímá areál Fakultní nemocnice U sv. Anny, který tvoří dominantu celé lokality. Dále měšťanské 

domy s různě členěnými fasádami, které odráží dobu svého vzniku. Sousedním objektem řešené 

parcely na ulici Pekařské je postaven v čistě funkcionalistickém stylu s pásovými okny, mírně do 

oblouky tak, že kopíruje uliční čáru. Sousední objekty na ulici Anenské jsou tvořeny drobnou 

zástavbou rodinných řadových domů. Ráz budov, stejně jako rušnost obou ulici jsou si jakýmsi 

protikladem. Ulice Pekařská disponuje výškovými objekty s honosnými fasádami a rušným městským 

životem s využitím parteru pro komerci v každém domě. Naproti tomu ulice Anenské je velice klidnou 

ulicí v současnosti s drobnou zástavbou rodinných domů. Je velice pravděpodobné, že se tato situace 

změní dostavbou a následným životem v budoucím areálu fakultní nemocnice. Již z historických 

mapových podkladů je patrné propojení  těchto dvou ulici, jakousi spojnicí, nazývaná dle historických 

podkladů ulička Sv. Anny. 

Parcela je velice svažitého charakteru s nápadným převýšením, jedná se ale o atraktivní místo na 

nároží, na hlavním tahu jak pěší tak motorové dopravy směrem od Mendlova náměstí, či ulice 

Vídeňské do centra.  

Dominantní na parcele je historická zeď, která odděluje prostor parcely od převýšeného prostoru 

Anenských teras. Stěna je jakýmsi odkazem minulosti a s parcelou notně souvisí. 

 

KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ 

Řešený objekt navazuje na domy v ulici Pekařské i Anenské. Mým urbanistickým návrhem uzavírám 

městský blok a veřejným prostorem propojuji obě ulice. Spolu s nově navrhovaným veřejným 

prostorem má dodat území nový impuls života. Vstupy do objektu jsou orientovány ze severní strany 

a z veřejného prostoru, který navazuje na parter se službami. Vjezd do podzemních garáží je 

orientován do ulice Anenské. 

Celý koncept projektu je postavený na myšlence nabídky nových bytových kapacit a pracovních 

příležitostí. V ideálním případě vytvořením nové integrity místa, jakéhosi centra, doposud v území 

chybějícím. Navrhovaná hmota bytového domu je založena na jednoduchém principu odstupňování 

výškové zástavby v čele s dominantní hmotou, která ovšem nemá za cíl vytvářet v území dominantu. 

Hlavní myšlenkou celého návrhu bylo doplnění zástavby obou ulic se zachováním vzájemného 

propojení, cílem nebylo vytvořit nepropustnou bariéru ale naopak vytvořit nový městský prostor. 

Místo již v dnešní době, kdy parcela není využívána slouží jako bod střetávání, relaxace. Zástavba toto 

umožňuje nadále a nabízí zároveň také nové příležitosti nebo například propojení s terasami na ulici 

Kopečné.   



Celý koncept sestává ze tří hmot, které doplňují uliční čáru a zároveň netvoří bariéru ale rozvolněnou 

zástavbu.  

Nově vzniklým veřejným prostorem propojuji obě ulice. 

Zástavba spolu s veřejným prostorem má dodat území nový nádech. Vstupy do objektu jsou 

orientovány vždy do parteru ulic, pouze u nárožního objektu je orientace do bytového jádra 

z vnitřního veřejného prostoru, nikoli však komerční prostoru, do těch je  přístup z ulice Pekařské. 

Vjezd do podzemních garáží je orientován do ulice Anenské, přes poloranou. 

 Zároveň řešící problém parkovacích kapacit. Samotné domy jsou navrženy v moderním racionálním 

stylu, ve snaze reagovat na dnešní trh s nemovitostmi aplikovaný na Brno. Post krizová doba společně 

s nadbytkem nových kancelářských ploch ve městě ovlivnila funkční skladbu budovy. Snahou projektu 

bylo vytvoření  stavby vhodné  pro dnešní dobu a dobu budoucí orientovanou na Brno a město 

obdobné velikosti a charakteristik.  

ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 

Návrh je rozdělen na tři výškově různé hmoty se společnými dvěmi patry podzemního parkování a 

technickým zázemím. Výškový rozdíl mezi severní a jižní hranicí pozemku je 7,5m. Díky tomu rozdílu a 

výškovému odstupňování vnitřního veřejného prostoru vzniká místo pro vložení nové funkce, 

wellness. Objekty na ulice Pekařské a Anenské jsou v parteru využity pro obchod a služby a vstupy do 

bytových jednotek. Objekt nárožní je v parteru rozdělen na dvě výšková úrovně, které tak reagují na 

reliéf terénu a výškové odsazení podzemní části. Přímo z nároží je navržen vstup do kavárny 

s převýšenou světlou výškou. Z platformy v parteru je pak vstup do obchodů i bytových jednotek. 

V každém objektu jsou nad vstupním komerčním podlažím využity další podlaží pro bydlení. 

Orientace domů jsou V-Z, pouze nárožní objekt je kostka orientovaná do všech čtyř svět.stran 

Všechny byty jsou dostatečně osluněny díky výhodné orientaci domu. Dům poskytuje 29 bytových 

jednotek. Rozdílné dle orientace a velikosti. 

Funkční skladba domů byla navržena s ohledem na současné i budoucí využití území. Jedná se o 

typické skladby městských domů začínající v suterénu garážemi a  parteru komercí s navazujícími 

obytnými podlažími. Tyto budovy eliminují těžko prodejné plochy v nižších podlažích vložením jejich 

nových funkcí, reagují na moderní životní styl. Zelené střechy kvádrů nabízí rekreační využití jako 

zahrady a tím zpříjemnění urbánního prostředí.  Obytná podlaží jsou věnována bydlení v bytech 

převážně o střední velikosti, o které je v dnešní době největší zájem. Plochy bytů se pohybují od 

60m2 až po 100 m2. Pomocí střešních zelených zahrad osazených alespoň omezeným množstvím 

zeleně je kompenzována omezená plocha semiprivátních ploch obyvatel domu.  

 

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ A ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ 

Návrh sestává ze 3 samostatných staveb se společnou podzemní částí, která je tvořena dvěma patry 

společných garáží. 

Konstrukce stavby je řešena v podzemní části  kombinací milánských stěn se železobetonovým 

skeletem založených na pilotách a v nadzemní části je vyzděná z keramických tvárnic s minerální 

tepelnou izolací se vzduchovou mezerou.  



Monolitický skelet v podzemní části je navržen jako bodově vynášená železobetonová deska 

s podporami o maximálním rozponu 9m v kombinaci s železobetonovými komunikačními jádry. 

V nadzemní části přechází nosný skelet ve vyzdívané nosné stěny. Tyto spolu s monolitickými 

komunikačními jádry procházejí od nejnižšího nadzemního podlaží po nejvyšší a vytváří vždy příčný 

nosný systém, který vynáší železobetonové stropní desky. 

Objekt na ulic Pekařské, označen SO01, je navržený se 4mi nadzemními podlažími a jedním 

podzemním a společnými dvěma podlažími společných garáží. Nosný systém nadzemních částí je 

příčný v kombinaci s nosnými železobetonovými jádry.  

Výšková úroveň parteru se mění a na pod objektem na ulici Pekařská nad společnými prostorami 

garáží vzniká podlaží pro komerční využití. Návrhem je v této části vytvořen společenský sál či noční 

bar, jelikož podlaží se nachází podzemí, nedochází v této části k dopadu denního světla. Z tohoto 

důvodu bylo nezbytné funkční naplnění prostoru, které nevyžaduje denní osvětlení. 

Nárožní objekt, označen SO02, je navržený se 8mi nadzemními podlažími, pod prvním nadzemním 

podlažím se nachází rampa podzemních garáží. Nosný systém nadzemních částí je příčný v kombinaci 

s nosným železobetonovým jádrem. 

Objekt na ulic Anenské, označen SO02, je navržený se 3mi nadzemními podlažími a pod objektem se 

nachází pouze druhé podlaží podzemních garáží, objektem je vedena polorampa do prvního podlaží 

garáží. Nosný systém nadzemních částí je příčný v kombinaci s nosným železobetonovým jádrem. 

Výšková konfigurace stávajícího terénu umožnila vytvoření pod postupně se zvedající platformou 

vnitrobloku, další komerční prostor, wellness, do kterého je umožněn přístup z ulice Anenské. 

Schodiště je navrženo ŽB monolitické.  

Horizontální nosné konstrukce tvoří ŽB desky tl. 250 mm v podzemní části (z důvodu skeletového 

systému tl.300mm). 

Konstrukční výšky se v parteru mění a je zde navržen instalační podhled. Garáže mají konstrukční 

výšku 2750 mm, bytové jednotky 3166 mm.   

Posuvné panely jsou ocelové a mají kovovou rámovou konstrukci.  

Z parteru je vždy umožněn bezbariérový přístup do všech budov. Jak do komerčně využívaných částí, 

tak komunikačních jader bytových domů. 

 

Hluk městského prostředí je částečně eliminován zateplenou fasádou se vzduchovou mezerou a 

zasklením oken. Bílá fasáda domů je oživena tónováním a kovovými pláty u ostění oken. Tím je 

dosažena jednotnost stavby pláště se zachováním plasticity. Cílem bylo vytvořit domy, které svůj 

provoz neskrývají a odráží náplň a dění uvnitř staveb. 

Vnitřní prostor mezi budovami je navržen jako veřejný, nikoli soukromý a díky výškovému členění 

umožňuje také přístup na Anenské terasy z řešené terasy. Prostor je výškově členěn na 3 platformy , 

které umožňující pobyt. Celý prostor je vydlážděn kamennou dlažbou. Protiklad proti veřejnému 

městotvornému vnitřnímu prostoru tvoří zelené střešní terasy. Ty jsou přístupné přes bytová jádra. 

Střešní terasy mimo relaxační funkci, skýtají, a to hlavně v nejvyšší budově, možnost výhledu na celé 

Brno. 

 

 

 

 

 

 



ZÁKLADNÍ ÚDAJE:  

Zastavěná plocha:   1 068 m2 

Obestavěný prostor:    17 162,1 m3 

Plocha pozemku:    2 332m2 

Plocha bydlení:    2 958m2 

Plocha komerce:    679 m2 

Celkový počet park. stání:  47 standardních parkovací stání 

    5 parkovacích stání pro tělesně postižené 



BILANCE ÚZEMÍ

 

 






