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Dům na úpatí 
Městský dům v historickém centru Brna 



SITUACE  
   Parcela vybraná pro diplomní projekt nepatří mezi jednoduché a 
zřetelně definované, avšak pro architekta je výzvou. Nejen trojúhelníkový 
tvar, nýbrž i svažitost terénu ve dvou rovinách vytvářející výškový rozdíl 
téměř 8 metrů potřebuje důkladnou analýzu.  
Pozemek se nachází v katastrálním území Staré Brno a leží 
v bezprostřední blízkosti centra při Pekařské ulici, která se vine po úbočí 
Špilberku. Domy v této ulici jsou většinou činžovní až se sedmi 
nadzemními patry. Anenská ulice, druhá ulice vymezující parcelu, má 
zcela odlišný charakter – nízkou zástavbu bezprostředně navazujících 3-
podlažních řadových domků. 
   V současné době je pozemek zatravněný a vede přes něj v horní části 
kousek od cihelné zdi Anenských teras zpevněná cestička přibližně ve 
stopě historické uličky Sv.Anny vytvářející zkratku mezi Pekařskou a 
Anenskou ulicí. V horní části parcely jsou skupiny vzrostlých stromů 
zasazených bohužel bez jakéhokoliv řádu. Pro neupravenost se bohužel 
nedá mluvit o žádné parkové úpravě. Toto místo působí velmi 
neutěšeným dojmem a lavičky, které zde jsou, příliš k zastavení nevybízí. 
Pozornost kolemjdoucího upoutá mozaiková socha ptáka. Žádný řád se 
momentálně na pozemku najít nedá, přesto má svůj potenciál, který 
zatím zůstává nevyužit. Právě potenciál místa se snaží vyzdvihnout tato 
diplomová práce pojmenovaná Dům na úpatí – městský dům 
v historickém centru Brna.  
   
KONCEPT 
   Koncept projektu na zastavění této parcely je východiskem několika 
analýz. V první řadě se opírá o vyhodnocení tvarově podobných parcel 
v Brně, které zpravidla ukončují blok zástavby. Z toho vychází i dodržení 
výškové linie okolních domů. Klesající hmota v Pekařské ulici směrem 
k nemocnici sv.Anny a hmotová návaznost bytového domu v Anenské 
ulici. Výškově zde dům reaguje na objekty nově vznikající v areálu 
nemocnice. S nimi si drží stejnou úroveň, a proto převyšuje původní 
řadovou zástavbu. Spojení těchto dvou hmot v cípu parcely vytváří třetí 
objekt, který pohledově ukončuje nový soubor staveb, zároveň svým 
pootočením, vychýlením z kolmého směru na osu dolní části Pekařské 
ulice umocňuje pohyb lidí korzujících převážně po Pekařské ulici. 
Vzhledem k těsné blízkosti nemocnice je zde přes den zvýšená 
koncentrace lidí. Pro ně zde vzniká v nárožní budově kavárna, které je 
součástí garni hotelu, jež umožňuje ubytování 32 osob, například 
návštěvníkům pacientů v nemocnici či turistům. Budova hotelu není 
vytažena až do konce parcely, a proto před ní vzniká volný prostor, který 



je řešen v blízkosti kavárny jako terasa pro letní provoz, která je 
vytyčena kruhovou zdí z pohledového betonu. Z druhé strany se podél ní 
táhne kaskádový vodní prvek, jehož vymezení je opět provedeno zídkou 
z pohledového betonu ve výšce a šířce vhodné k sezení. Z této strany je 
v zídce od terasy umístěno několik betonových truhlíků pro zasazení 
převislých rostlin, které mají společně s kruhovým obemknutím zídky 
vytvořit při této rušné ulici místo s pocitem klidu. Plocha před vodním 
prvkem je svažitá kvůli vyrovnání výškového rozdílu mezi Pekařskou a 
Anenskou ulicí. Pro větší pocit klidu je však navržena úprava vnitrobloku 
mezi bytovými domy v Pekařské a Anenské ulici. Dvůr je přístupný jak 
pro obyvatele domů, tak pro návštěvníky kavárny, která je s ním přímo 
propojena či pro kohokoliv, kdo se chce na chvíli zastavit a najít klidné 
místo v centru města a na chvíli se vymanit z rušného a hlučného 
městského života. Vnitroblok je ve dvou výškových úrovních. Jedna je 
stejná s kavárnou a terasou před ní, druhá je určena průchodem 
z Pekařské ulice. Rozdíl činí 1,7metru, který je ve východní části 
překonán bezbariérovou rampou vymezenou betonovými zdmi se žlabem 
pro květiny, v severní části je schodiště, které je v části upraveno 
k sezení. Přímo ve středu tohoto dvora jsou zasazeny tři listnaté stromy. 
Zídka z pohledového betonu ohraničující prostor těchto stromů slouží 
jako lavička pro návštěvníky. Důležitým aspektem návrhu jsou možné 
směry pohybu. Hlavní je zachování propojení Pekařské a Anenské ulice 
v horní části parcely přes vnitroblok. Nově je zde možnost výstupu podél 
stávající cihelné zdi na Anenské terasy.  
    
   ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
   Návrh tedy počítá se třemi novými objekty. Bytovým domem 
v Pekařské ulici, garni hotelem s kavárnou v západní části parcely a 
bytovým domem v Anenské ulici. Všechny tyto objekty jsou propojeny 
dvoupodlažními podzemními garážemi, které mají kapacitu 50 
parkovacích stání. Oba bytové domy mají v parteru vstup a komerční 
plochy. V Anenské ulici je navržena kancelář pro projektanty (97m2), 
v Pekařské dvoupodlažní fitness (155m2), které má vstup z ulice a o 
patro níž, které je pouze pod touto částí (kvůli výškovému rozdílu na 
Pekařské ulici), se nachází tělocvična (72m2) a šatny. Dále je zde 
kancelář pro střední firmu či banku (195m2). V dalších patrech jsou byty. 
V Pekařské je celkem 16 bytů. 8 tří až čtyřpokojových bytů s balkonem o 
ploše 129m2 a 8 dvoupokojových bytů 87m2. V Anenské jsou tři typy 
bytů. 3 dvoupokojové (83m2), 3 dvoupokojové (87m2) a 3 garsonky 
(37m2). Nárožní hotel má kapacitu 16 dvoulůžkových pokojů a ploše 



45m2, 24m2 a 30m2. Kavárna má celkem 40 míst k sezení a v letním 
období je počet míst rozšířen o venkovní sezení.  
   
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
   Konstrukční systém celé stavby je železobetonový stěnový systém 
v podzemních garážích kombinovaný se skeletem v modulu 6 x 6 – 8 
metrů. Skladby fasád jsou provětrávané se 160mm tepelné izolace. 
Omítka je provedena na systémové desky firmy Sto, stejně tak i 
kamenný obklad kotvený na nosný systém stejné firmy.   
 
MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 
   Bytový dům v Pekařské ulici má 5 nadzemních a 2-3 podzemní podlaží. 
Fasáda je provětrávaná s bílou omítkou jako finální úpravou. Parter je 
obložen kamennými žulovými středně šedými deskami. Bytový dům 
v Anenské ulici má 4 nadzemní podlaží ze strany od ulice, 3 nadzemní 
podlaží z pohledu ze dvora a 1 (2) podzemní patra. Fasáda je řešena 
jako provětrávaná omítnutá ve světle béžovém provedení. Hotel má 5 
nadzemních pater z nároží, v pohledu z Anenské 6 a 2 (1) podzemní 
patra. Fasáda je provětrávaná. Parter je v nároží obložen obkladem 
z kamenných desek z tmavé žuly, v dalších patrech je hotel proveden 
v omítce světle šedé barvy. Okna i dveře jsou ve všech objektech 
navržena z hliníkových profilů. Na hotelu je v hliníku řešeno i stínění 
v podobě předsazených posuvných panelů. V ostatních objektech jsou 
hliníkové horizontální předokenní žaluzie. Ve vnitrobloku jsou podél 
fasády Anenské a části Pekařské natažená ocelová lanka pro popínavé 
rostliny. V Anenské tak lemují prosklenou chodbu ze strukturálního 
zasklení. Zeleň na fasádě se v Anenské objevuje i na uliční fasádě 
v místech schodiště, kde nejsou žádné okenní otvory. 
   Plocha před kavárnou a před vodní kaskádou je z kamenné žulové 
dlažby v odstínech světle šedé. Plocha dvora je z velkoformátové dlažby 
z pohledového betonu v odstínu světle šedé. Mobiliář a opěrné zídky jsou 
z pohledového betonu. Tyto šedé barvy jsou doplněny zelení. Stromy 
veprostřed dvora, popínavými rostlinami na fasádách bytových domů či 
rostlinami v betonových žlabech podél rampy.  
 
CELKOVÁ BILANCE 
   Plocha parcely má 2218m2. Zastavěná plocha objekty činí 1160m2. 
Plocha 1.patra podzemních garáží je 1775m2, 2.podzemního patra 
1914m2. Obestavěný prostor včetně podzemních garáží činí 30.180m2. 
   Celkově návrh nabízí 14 bytů 2+kk, 8 bytů 4(3)+kk a 16 hotelových 
pokojů. Počet parkovacích stání v podzemních garáží je 50.  



    
    
    


