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URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 

     V sevření ulic Pekařské a Anenské, nedaleko historického centra Brna, se nachází 
nezastavěná parcela trojúhelníkového půdorysu. Parcela má specifickou složitou topografií 
a nesourodou okolní zástavbu. Navržený objekt reaguje na urbánní souvislosti v území 
a dotváří tak v současné době rozbitý blok budov. Jelikož se jedná o důležitou pohledovou 
osu z ulice Pekařská, směřující do centra města, je na nároží umístěn dominantní a vizuálně 
přitažlivý blok galerie. Umístění galerie právě sem má svou podstatu. Unikátní řešení totiž 
doplňuje galerijní trio. Směrem na západ je navázáno na osu Mendlovo náměstí, kde se 
nachází Muzeum J. G. Mendela. Osou na opačné straně je ulice Husova, kde má své 
prostory Uměleckoprůmyslové muzeum a Pražákův palác spadající pod Moravskou galerii.   

 

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

     Architektonické řešení budovy by mělo splňovat ty nejpřísnější požadavky na život v centru 
brněnské metropole. Hlavní ideou není vystavět prvoplánové byty s nízkou užitnou hodnotou 
pro budoucí obyvatele. Jedinečnost projektu spočívá v umístění soukromé zahrady do 
vnitrobloku stavby. Relaxace, grilování nebo jen možnost nechat své ratolesti, aby si hrály na 
čerstvém vzduchu, to je přidaná hodnota řešení. Rodiny s dětmi se tak nemusí nutně stěhovat 
do urban spraw zón s vidinou vlastní zahrady, kde však postrádají všechny výhody městského 
života. Ani kulturní vyžití, ani dobrá dopravní dostupnost neustupují na úkor nemožnosti mít 
vlastní zelený prostor. Je tomu právě naopak. Stavba nabízí exkluzivní bydlení v samotném 
centru města Brna s komfortem rodinného domu.  

     Kulturní prvek je v řešení zastoupen galerií moderního umění. Galerie je umístěna v přízemí 
budovy, její vchod ústí do ulice Pekařská. Galerie je světem sám pro sebe, respektive dvěma 
propojenými světy. Vzdušnost dodávají prosklené vstupní prostory. Prostupující světlo upoutá 
pozornost, děj za sklem pak vábí zákazníka přijít blíž. Druhou polovinu skládačky tvoří čisté 
řešení stavby v podobě „uzavřené krabičky“, do níž návštěvník zvědavě vstoupí. Impulzem 
k návštěvě je také socha umístěna v prostoru před galerií. Kolem ní korzují lidé. Ti, kteří mají 
chuť na křupavé panini nebo vychlazený džus, rádi uvítají návštěvu kavárny. Zvláště v letních 
měsících je kavárna přímo před galerií ideálním místem k venkovnímu posezení.  

     Architektonické řešení tak v sobě spojuje pohodlné bydlení s vlastní oázou klidu a kulturní 
prostory tepajícího života ve městě Brně.    
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PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 

     Objekty navazující na stávající zástavbu ulic Pekařská a Anenská mají komerční parter 
přístupný z ulice, ve vyšších patrech jsou bytové jednotky. Nároží je tvořeno objektem galerie. 

  V bytovém domě situovaném na ulici Pekařská se v parteru nachází komerční plochy – 
obchody, do vnitrobloku je umístěn ateliér navazující na plochu soukromé zahrady. Větší byty 
s dispozicí 4+KK jsou určeny pro čtyřčlennou rodinu. Na severní stranu do ulice jsou situovány 
menší ložnice. Na velkoryse pojatý obytný prostor otevírající se do zahrady navazují lodžie po 
celé délce objektu.  

     Pohledově výrazné nároží je tvořeno objektem galerie. Vstup je jasně čitelný.  Návštěvník 
vejde do převýšeného prostoru, kde ho hned ve vstupní hale zaujme objekt visící ze stropu. 
Naproti vstupu je informační pult a prodej lístků, na jedné straně menší kavárna, na druhé 
design shop. Návštěvník vystupuje po jednoramenném schodišti do jednotlivých pater galerie. 
Při průchodu o patro výše prochází celou expozicí. Po prohlídce výstavy má možnost využít 
výtah, který je situován na straně kavárny, a pokračovat dobrou kávou.  
Z hlediska zachování variability výstavního prostoru je schodiště navrženo u zadní stěny spolu 
s nákladním a osobním výtahem. Ve 2. a 4. NP galerie jsou instalovány tzv. black boxy – 
uzavřený box určený pro audiovizuální projekci. Sociální zázemí galerie a kavárny se nachází 
pod úrovní vstupního podlaží. 

     Blok při ulici Anenská je objemově nejmenší. Komerční parter, kde se nachází bistro 
s knihkupectvím, je doplněn o malometrážní byty ve dvou patrech s dispozicí 1+KK a 2+KK. 
Tyto byty jsou přístupné z pavlače navazující na plochu soukromé zahrady ve vnitrobloku. 
Funkční náplň je volena s ohledem na vznikající zástavbu v bezprostřední blízkosti – 
mezinárodní výzkumné centrum v areálu nemocnice u Sv. Anny.  

     Vjezd do podzemních garáží se nachází v nejnižším bodě Anenské ulice. V podzemních 
garážích je navrženo 60 parkovacích stání. 

 

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

     Napřed budou podchyceny základy okolních objektů. Poté bude vytvořena stavební jáma 
s pažením a podchycením okolního terénu. Založení budovy je plánováno na pilotách. 
Podzemní podlaží jsou řešena jako monolitická železobetonová vana z vodostavebního 
betonu. Samotná budova je navržena jako kombinace nosného stěnového systému a 
nosných sloupů 400x400 mm. Ztužení je zajištěno komunikačními jádry a nosnými 
železobetonovými stěnami v příčném směru.  Obvodové stěny a příčky  jsou vyzděny z 
keramických tvárnic Vzhledem ke konfiguraci terénu a požadavku na bezbariérový vstup do 
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objektu je horizontální konstrukce v nižších podlažích řešena zalomením. Stropy tvoří lité 
železobetonové desky v tloušťce od 250 do 300mm. Dům je zaizolován bezkontaktním 
provětrávaným zateplovacím systémem z vnější strany, při čemž je dbáno na dobrý tepelný 
komfort uživatelů domu. Střecha bude tvořena ŽB deskou a tepelnou izolací ve spádu. Zelená 
střecha nad 1.NP je osazena na zalomené stropní desce kvůli vegetační vrstvě.  

 

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 

     Výběr použitých materiálů byl proveden s maximálním důrazem na jednoduchost a 
účelnost. Povrch vnitřních i vnějších stěn je opatřen bílou omítkou. Okenní otvory jsou osazeny 
dřevohliníkovými okny. Stínící panely na severní fasádě do ulice Pekařská jsou provedeny z 
posuvných kovových panelů. Stínění jižní fasády do ulice Anenská zajišťují skryté vnější okenní 
žaluzie. Fasáda galerie je obložena panely z běleného betonu s technologií TX Active. Velká 
okna s velkoformátovým zasklením budou mít částečně bezrámové zasklení trojskly v 
kombinaci s hliníkovými rámy oken. 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE: (celý objekt) 

Plocha pozemku : 2235 m2 
Zastavěná plocha: 1840 m2 
Obestavěný prostor: 32 560 m3 
Plocha bydlení: 2052 m2 
Plocha galerie: 1350 m2 
Plocha komerce: 1048 m2 
Plocha zahrady: 590 m2 

Celkový počet parkovacích stání: 60 (z toho 4 pro invalidy) 
Předpokládaná cena při 6500 Kč za m3 = 211,6 mil. Kč 
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