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Dům na úpatí – pr ůvodní zpráva 
 
 
 
Procházka po Peka řské 
 
Parcela „Na úpatí“, místo nacházející se mezi dvěma okruhy brněnského centra, 

představuje jednak element propojující tyto části, jednak atraktivně situovaný prostor ležící 
„přímo před hradbami“ a zároveň „těsně za hradbami“. Obě tvrzení jsou v tomto případě 
pravdivá, záleží jen na úhlu pohledu. Tato dualita s sebou ruku v ruce přináší pozitivní i 
stinné stránky - a to nejen urbanistické a architektonické. Mezi ty hodnotné jednoznačně 
patří atraktivita místa daná blízkostí centra a jeho dobrou dopravní dostupností, dále 
situování ve velmi živé dalo by se říci až „živelné“ části města - bohatá komerční vybavenost 
ulice Pekařské, množství kaváren, restauračních zařízení, pracovišť, umísťovaných mnohdy 
až v průchodech navenek nepříliš rozsáhle vyhlížejících domů“, nemocnice u sv. Anny, 
dopravní spojnice centra a ostatních částí Brna - všechny tyto faktory zajišťují do budoucna 
stabilitu lokality. Ulice Pekařská je natolik specifickým organismem, že se o ní zmíním trochu 
šířeji. Už jen samotný vstup na ni - jak z Husovy třídy, tak z Mendlova náměstí - návštěvníka 
doslova vtáhne a liniovým ubíháním daleko dopředu jasně říká: „Jsi v mém teritoriu a čeká 
Tě dlouhá cesta, takže buď vezmi nohy na ramena teď, dokud je čas - jak Tě totiž pohltím, 
nebude už cesty zpět - nebo radši nechej zvítězit zvědavost a odvážně do mě vykroč.“ Já 
zvolila druhou možnost a odměnou mi bylo nahlédnutí a nádech atmosféry, která se 
Pekařskou line právě tak výrazně, jako ulice sama. Horní a spodní část se náladou i 
uspořádáním liší, společným jmenovatelem jsou však neustálý pohyb, množství vizuálních i 
zvukových podnětů, míra hustoty procházejících lidí – mnohdy je vidět, že nejsou místní, 
nýbrž „hledají“ - obchod, sídlo firmy, kavárnu… a této změti ruchu a chaosu přihlížejí, někdy 
se zájmem, jindy nejspíš znuděně, každopádně se stoickým klidem, fasády domů, které až 
na pár výjimek, vytváří po celé linii Pekařské pevné koryto, v němž se život odehrává. 
Blížíme-li se k Mendlovu náměstí, fasády mohutní, jsou uhlazenější, působí 
monumentálnějším dojmem. Zvětšuje se šířka ulice a mizí tak pocit sevření. Na opačném 
konci se naopak odehrává  dramatický dialog - fasády jakoby by se dohadovaly, předstupují 
jedna přes druhou, doslova na sebe „pokřikují přes ulici“. Zdálo by se, že jsou tak zaujaty 
samy sebou, že role pěšáka je zde zdánlivě bezvýznamná. Je utlačován na úzkých 
chodnících, jejichž plynulost nezřídka narušují schody či rampa….v kombinaci s hlukem 
dopravně přetíženého úseku a těsnou blízkostí projíždějících aut, by se tento úsek snadno 
mohl octnout v kolonce „pro pěšáka nepříznivý“. Přesto se domnívám, že právě tato část 
Pekařské je jednou z nejzajímavějších ulic v Brně a to díky přirozenosti, s jakou zde probíhá 
život. Jeho intenzita je téměř hmatatelná. Nemusely zde probíhat revitalizace, nebylo třeba 
vymýšlet, jak sem „život přitáhnout“… prostě tu byl. K celkovému dojmu jednoznačně 
přispívá fakt, že se na malém prostoru v poměrně strmém terénu kumuluje neobvyklé 
množství vzájemně probíhajících dějů, ale za sebe musím říct, že v Brně neznám ulici, kde 
by si fasády tak halasně povídaly.  
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Hodnoty parcely 
 
Po krátké procházce po Pekařské se ale nyní vraťme na parcelu a k návrhu samotnému. 

Potenciál místa tkví nejen v jeho lokaci, nýbrž i dominantní pozici, kterou vůči svému okolí 
zastává. Nezastavěná parcela představuje jakýsi „uzel“, či „ostrov“ …rozvolnění přísně 
liniového charakteru Pekařské. Dalo by se říct, že je místem, v němž se setkávají tři 
různorodé proudy - až klasicistně vážná část přibíhající z Mendlova náměstí, dramaticky 
rozhádaný horní úsek, ústící do prostoru od Husovy třídy a oproti oběma předchozím 
nevýrazná Anenská, která, jakoby tam „prostě zabloudila“. Všechny „tři“ ulice jsou však 
s parcelou úzce spjaty a proměna místa jednoznačně znamená i jejich proměnu.  

Výrazným rysem pozemku je dále jeho vysoká vizuální exponovanost při pohledu 
od Mendlova náměstí, kdy parcela vytváří - momentálně ne příliš zdařilý - „obraz“ k němuž 
se pěšák přibližuje. Tento obraz by měl být co možná zajímavý, proměňující se, aby upoutal 
pozornost člověka, který k němu stoupá, déle než jen na jednu dvě vteřiny. Obraz by měl 
v neposlední řadě také sdělovat - co se na daném místě odehrává, jaké jsou vazby 
jednotlivých objektů, může naznačovat něco o atmosféře místa… obraz sám o sobě je 
orientačním bodem a měl by toho ve vztahu k pěšáku vhodně využívat. Také by neměl být 
přitažlivý jen z dálky - když se člověk přiblíží do jeho těsné blízkosti, měl by být překvapen 
objevením něčeho nového, co z dálky nebylo patrné, měl by být zaujat detailem, či 
myšlenkou, kterou lze vyčíst až při blízkém kontaktu.  

Obraz nicméně představuje pouze jeden z elementů a to ne ten nejdůležitější. Největší 
výsadou parcely jsou, již několikrát zmiňovaní, lidé. Lidé, kteří na dané místo přichází a 
oživují ho. V případě Pekařské tato interakce jednoznačně funguje a je to dobrý vstupní 
předpoklad pro rozvoj území. Na druhou stranu ale vyvstává nelehká otázka: Co navrhnout 
na místě, kde „všechno je“, aby to bylo skutečným přínosem, dotvořením a nenarušením 
fungujících vazeb?  

 
Co navrhuji 
 

Na parcele navrhuji tři elementy, které mají odlišný charakter a využití, ale fungují jako jeden 
celek - a to nejen vůči sobě navzájem, nýbrž i vůči okolí… jedná se o bytový dům, objekt 
kavárny a atrium s terasami.   
Bytový d ům 
Na parcele, směrem do ulice Pekařské, navrhuji bytový dům s parterem určeným ke 
komerčnímu využití. Objekt má v rámci pozemku dominantní postavení a jeho úlohou je 
jednak dotvářet uliční frontu plynulým navázáním na sousední bytový dům, jednak podpořit 
ulici Pekařskou, coby hlavní dopravní tah do centra. Od toho se odvíjelo hmotové řešení i 
křivka pootočení, která vytváří vtahující „nálevku“. Důraz nepřikládám ani tak nároží, jako linii 
domu, která má usměrňovat komunikační toky a vyjadřovat hierarchii prostor. Objekt se tedy 
striktně vymezuje vůči ulici Pekařské, zároveň zde ale funguje částečné optické propojení 
s vnitřním atriem a navazujícími terasami, dané dvěma průchody v parteru a hmotovým 
členěním objektu ve vyšších podlažích…Dům má tedy „pevný sokl“ tvořený prvními dvěma 
nadzemními podlažími, z něhož posléze vybíhají tři principielně totožné hmoty s podlažími 
bytů. Dostatečné odstupy mezi fasádami umožňují lepší orientaci bytů ke světovým stranám, 
čímž se zvyšuje kvalita bydlení. Mírné natočení tubusů vůči sobě navzájem, dané křivkou 
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domu, zabraňuje pocitu roztříštěnosti objektu - v pohledech se uplatňuje vždy čelní a boční 
fasáda a pouze pás průhledu, takže dochází k prolínání prostorů při zachování kompaktnosti 
uliční fronty. Na klesající terén reaguji vytvořením dvou výškových úrovní vstupů do objektu a 
postupným snižováním počtu podlaží. Samotné fungování domu je velmi jednoduché. Dům 
má dvě podzemní parkovací podlaží (vjezd z ulice Anenské), z nichž vychází tři komunikační 
jádra probíhající všemi podlažími. Vstupy do bydlení jsou řešeny bezbariérově a jsou 
umístěny v průchodech, což poskytuje částečnou ochranu před povětrnostními vlivy. Každý 
vchod má vlastní vstupní halu, sklepní kóje a potřebné zázemí. Technický provoz je řešen 
společně pro celý objekt. V každém tubusu se nachází tři obytná podlaží vždy po dvou 
bytech velikosti 1+kk, 2+kk, 3+kk. Princip dispozic (viz. schéma) je společný - byty se 
střídavě zakusují kolem komunikačního jádra, aby získaly co nejpříznivější orientaci ke 
světovým stranám. Vzhledem k vysoké hladině hluku v ulici Pekařské objekt funguje na 
principu nuceného větrání s tím, že každá bytová jednotka má možnost individuální regulace. 
 
V průchodech jsou mimo vstupy k bytům umístěny vstupy do komerce a ústí tam výtah 
z garáží pro veřejnost. Na nároží se v parteru nachází vegetariánská jídelna Rebio - jídelna 
funguje formou samoobslužného bufety a jídla se dovážejí již hotová z hlavní pobočky 
v centru Brna na Mečové, nároky na kuchyň jsou tedy minimální. Dále zde funguje prodejna 
zdravé výživy a hudebniny. Dvěma specifickými provozy, které se v objektu nachází, jsou 
knihkupectví spojené s pobočkou knihovny (1.2.NP) a mateřská škola (3.NP). Jejich 
společným jmenovatelem je výsada venkovních teras. Ty fungují jako ze čtyř stran uzavřená 
atria mezi hmotami tubusů. Prostory, spojené se světem pouze průřezy oken, před kterými 
probíhá transparentní fasádní obklad, jsou chráněným místem, kde si - v případě školky - 
mohou děti hrát neohrožovány dopravou apod.,- v případě knihovny - mohou návštěvníci  
posedět v příjemném prostředí s knihou… Vnitřní prostor školky i knihovny se otevírá do atrií 
a vůči okolí se chová uzavřeněji, proto i zde funguje princip okenních otvorů „přetažených“ 
obkladem. Specifická funkce se tak propisuje i do vnější podoby domu.  
Sklady jednotlivých provozů se nacházejí v 1.PP.  
 
Kavárna 
Do ulice anenské navazuji na stávající zástavbu objektem, který nemá potřebu konkurovat 
kolosu bytovky, nýbrž si žije svým vlastním životem. Stejně jako bytový dům představuje 
ochranu atria, zároveň ale svoji nízkou výškou prozrazuje dění „uvnitř“ a trychtýřem 
schodištěm vtahuje kolemjdoucí…V objektu se nachází umělecká kavárna a jazyková 
učebna (viz referenční příklady). Zázemí a sklady se odehrávají o podlaží níže, s nímž je 
objekt propojen provozním výtahem.  
 
Atrium - Terasy 
Posledním elementem návrhu je atrium, které vniká mezi bytovým domem a kavárnou. 
Prostor je veřejně přístupný - ústí do něj dva průchody z ulice Pekařské a hlavní schodiště 
z Anenské. „Záda“ atria vytváří stoupající terasy, které formou ramp bezbariérově propojují  
výškové úrovně a vytváří tak nejen variantní pěší trasu do centra, nýbrž i možnost posezení 
mimo ruch hlavní ulice. Významné je také propojení vstupu do mateřské školky, který je 
situován v úrovni anenských teras, s prostorem atria. Charakterem cihly navazuje na 
obdobně pojaté svahy historického jádra.  
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Konstruk ční řešení 
V garážích a parteru se uplatňuje modulový systém 6x6 metrů, s tím, že rastr je místy drobně 
uzpůsoben vzhledem k nepravidelnému tvaru parcely. V následujících podlažích již funguje 
stěnový systém. Vykonzolovaná část 3.NP (školka) a 2.NP (knihovna) je řešena formou 
obráceného průvlaku, který vynáší navazující podlaží s byty. Každým bytem a následně i 
parterem probíhá instalační šachta, končící v technickém podlaží. Hlavní instalační šachta 
pro rozvod vzduchotechniky a odvodnění střech je součástí komunikačního jádra. Vnitřními 
svody jsou odvodněna i uzavřená atria. Fasáda je provětrávaná s obkladem ze sklolaminátu 
(fiberglass) se zataveným grafickým potiskem. Bytový dům i kavárna má ozeleněnou 
střechu.  
 
 
Bilance 
 
Zastavěná plocha        1631m2 
Obestavěný prostor     7358m2 
Počet bytů                   18 
Plochy bytů                   viz výkresová dokumentace 
Počet stání v garáži       55 (z toho 6 stání handicap) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


