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ÚVOD  
 

 
Zadání diplomové práce  
 
Zadáním diplomové práce je návrh městského polyfunkčního/bytového domu v 

komplikované topografické situaci úpatí ulice Pekařské. Cílem bylo porozumět fungování 

organismu města, jeho vývoji, potenciálu, současným problémům. Důležitým bodem bylo 

definovat funkční obsah městského domu na základě analýzy potřeb čtvrti, vzájemný vztah 

funkce, konstrukce a výrazových prostředků. 

 

          Řešená parcela se nachází v centru Starého Brna na křižovatce ulic Pekařské a Anenské. 

Koncept zástavby by měl vycházet z trojúhelníkové parcely a její polohy ve vztahu k blízkému 

centru. Koncept funkčního uspořádání musí respektovat základní provozní a funkční 

požadavky, zejména oslunění obytných prostor a řešení hlukového zatížení. 

 

         S ohledem na potenciál místa není stavebním programem (či jinou částí zadání) 

stanovena minimální ani maximální kapacita navržené zástavby.  Cílem tohoto návrhu je 

životaschopná městská zástavba a takové funkční využití, které zhodnocuje a rozvíjí 

charakter zadaného místa. Urbanistický a architektonický koncept zástavby trojúhelníkového 

cípu by měl zohledňovat a vhodně doplňovat charakter lokality a její stávající zástavby. 
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SITUACE 
 
 

Poloha místa   
 
Řešená parcela se nachází v samotném srdci Brna, v městské části Staré Brno, na místě, 

kde se již na počátku 14. století bohatě rozvíjel městský život. V současné době je prostředí 

utvářeno sousedstvím Fakultní nemocnice U sv. Anny od vídeňského architekta Theophila 

Hansena, měšťanskými domy s nejrůznějšími fasádami z období staršího než 

funkcionalismus, z funkcionalismu ,  z 2. poloviny 20. století i novostavby  a v neposlední 

řadě nájemní dům od brněnského architekta Dvořáka s působivým arkýřem. Místo je svažité 

s pronikavým hlasem minulosti, který k nám promlouvá přes cihelnou zeď, prostory 

podzemního sklepení. 

 

 

Historie místa  
 
Parcela prodělala pestrý historický vývoj. Již asi v 10.  století  byla  v brněnské  kotlině  

založena  Slovanská tržní osada, která byla v listině z roku  1247 nazvaná  Staré Brno.Ve 13. 

století se v těchto místech nacházely jednotlivé  dřevěné domky řemeslníků, které začínaly 

až na střední části ulice. Také v tomto století byla postavena na Provaznickém vršku kaple 

Všech svatých, která se později rozšiřovala o hospodářské budovy. Roku 1312 byl založen 

ženský dominikánský klášter sv. Anny (dnešní nemocnice).  

 

           Ve 14. století se úseku mezi chrámem Nanebevzetí Panny Marie (na dnešním 

Mendlově náměstí) a městskou branou začalo říkat Pekařská ulice. Kolem poloviny 13. století 

byl založen Přemyslem Otakarem II. hrad Špilberk jako sídlo vládců Moravy. 1643-1645 bylo 

Brno obléháno Švédy. Z obraných důvodů byly všechny budovy strženy, kostel Všech svatých 

Švédové vypálili a téměř zbořili. Po obléhání kostel zanikl, území bylo začleněno do Pekařské 

ulice a pozemek byl zastavěn několika domy, které však časem zanikly. Hrad Špilberk roku 

1423 ztrácí svou rezidenční funkci a do popředí se dostává jeho význam vojenský. Od 

poloviny 16. století v různých etapách hrad chátrá a je opravován, ale až za obléhání města 

Švédy dochází k rozsáhlé  rekonstrukci  a hrad opět získává na svém významu.  
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          Pekařská ulice byla několikrát snižována, největší úpravy se konaly roku 1849 při 

zasypání městského příkopu a bourání městské brány. Další úpravy a snižování si vyžádalo 

budování pouliční dráhy. Souvislá domovní zástavba je na ulici až začátkem 19. století. V 

polovině 19. století byl klášter sv. Anny i s kostelem zbořen a na jejich místě vznikla podle 

návrhu vídeňského architekta Theophila Hanbena dnešní budova nemocnice. V místě ulice 

Pekařské- Anenské vznikl v roce 1865 po odbourání objektů staré nemocnice trojúhelníkový 

cíp zástavby. V těchto domech bydleli převážně řemeslníci. Celá zástavba postupně zanikala 

a poslední zbytky zástavby byly zbořeny v roce 1978 a plocha byla upravena jako park. Roku 

1959 opouští Špilberk československá armáda a definitivně tak končí jeho vojenská éra. 

Následujícího roku se Špilberk stává sídlem Muzea města Brna. 

 
 
 

  Charakteristika parcely 
 

  Jedná o místo se strategickou polohou vůči vazbám k centru města. Parcela má 

plochu 2220m². Od historie ji lemují dvě dopravní tepny. Ulice Pekařská byla odjakživa 

rušnější a hlavním dopravním tah. Druhou ulicí, která lemuje parcelu z jižní části, je ulice 

Anenská - klidnější a méně dopravně důležitější. Na parcele se v historii nacházela ulička Sv. 

Anny.  Pozemek leží z poloviny na hlinito-kamenitých sedimentech a z poloviny na 

sprašových hlínách. Parcela je středem několika os. Osy vznikající propojením významných 

dominant v okolí, dopravní osy a osy propojující blízké shromažďovací plochy náměstí. V 

dnešní době má parcela dobrou dopravní obslužnost a přímé napojení na městskou 

hromadnou dopravu. 

 
Širší vztahy  
 
Místo se polohou nachází v srdci Starého Brna, do centra má poměrně krátkou 

docházkovou vzdálenost. Na Starém Brně se nachází několik významných dominant  -   

Klášter Milosrdných bratří, Veletržní výstaviště, Augustiniánský klášter, Hrad Špilberk, 

Fakultní nemocnice U svaté Anny, Katedrála sv. Petra a Pavla. Mezi dopravní uzly patří Hlavní 

nádraží v návaznosti na Náměstí Svobody a Mendlovo náměstí. Parcela má velmi dobré 

dopravní napojení na tahy směřující z centra města - směr Praha, Bratislava, Vídeň. 
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URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ  

Urbanistický koncept území je založen na dvou výrazných dopravních osách, které se 

v cípu parcely rozbíhají, vymezují tvar pozemku. V místě jejich rozdvojení navrhuji náměstí a 

nový objekt. Navržený dům reaguje na urbánní souvislosti a měřítko zástavby v území. 

Objekt nemá v dané lokalitě vytvářet dominantu, má pouze svou hmotou doplnit stávající 

otevřený blok městských domů, vyvážit celkovou kompozici zástavby a navázat na existující 

uliční síť. 

 

Navrhovaná hmota bytového domu je založena na jednoduchém principu 

odstupňování výškové zástavby. 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. 

 

 

 

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ  
 
 

Objekt je rozdělen na tři výškově odlišné hmoty - 5NP, 4NP a 3NP.  Princip funkce 

domu s výškovým stupňováním není spojen. 

 Dům má dvě patra podzemního parkování. Podzemní patra jsou také využita pro 

technické zázemí celé budovy. Nejvyšší rozdíl terénu mezi severní a jižní částí je 7,5m. Tento 

výškový rozdíl je částečně vyrovnán vložením  1.PP, nad kterým vzniká plocha náměstí. V 

1.NP se nachází parter se službami a obchodem. V severní části 2.NP se nachází kavárna s 

čítárnou a otevřenou galerií, která je provozně propojena s restaurací v 1.NP.  Kavárna plní 

funkci propojení dvou provozů, láká a přitahuje pozornost návštěvníků k náměstí.  

2.NP - 5.NP je využito pro plochy bydlení v kombinaci s otevřenou zahradou na 

východní straně a terasami s vegetační střechou. Bytové jednotky jsou převážně orientovány 

V-Z, menšina pak na S-Z a J-Z. Všechny byty jsou dostatečně osluněny díky výhodné orientaci 
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domu a jsou velikostně variabilní. Dům poskytuje 19 bytových jednotek dle velikosti od 1+KK 

- 4+KK, kombinuje několik dispozičně rozdílných typů. Dispozice bytů jsou rozděleny na 3 

zóny, které se přizpůsobují světové orientaci. Klidová zóna bytů je osvětlena východním 

ranním sluníčkem, společenská zóna naopak využívá příjemného odpoledního slunce. Střední 

segment bytu je určen hygienickému zázemí a příslušenství. Byty posledních pater poskytují 

poměrně vysoký komfort z hlediska využití terasy na střeše a převážně krásný výhled na 

okolní dominanty.      

 

 

VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ  
 
 

Vzhledem ke koncentraci domů postavených v různých slohových etapách jsem se 

přiklonila k jednoduchosti funkcionalistického stylu. Dům sleduje funkci, která utváří 

celkovou formu domu. Všechny nosné konstrukce, otvory a fasády jsou navrženy s 

maximálním důrazem na provozní stránku domu.  Pravidelný rastr okenních otvorů je 

rozehrán posuvnými stínícími lamelami. Celkový vzhled domu působí však celistvě, 

jednoduše a čistě.  

 

 

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ  
 

Navržený objekt má 2 podzemní a 5 nadzemních podlaží. Dům je navržen jako 

kombinovaná konstrukce skeletu a zdiva se třemi ztužujícími jádry. Nosný systém je příčný.  

 

Založení stavby 

Základovou konstrukci podzemních podlaží tvoří betonová milánská stěna a sloupový skelet 

na pilotách. 
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Nosný systém 

Vertikální nosný systém tvoří kombinované stěnové a sloupové železobetonové konstrukce 

do rozpětí 8,5x8,5m (nejčastěji 7,9x5,6m a 7,9 x7,2m). Rastr skeletu je nepravidelný, 

přizpůsoben tvaru parcely a funkcím objektu. Skeletová konstrukce je převážně využita ve 

2.PP a 1.PP. Nadzemní podlaží jsou zděná (doplněna několika sloupy s průvlaky). Schodiště je 

navrženo ŽB monolitické.  

Horizontální nosné konstrukce tvoří ŽB desky tl. 250 mm. Konstrukční výšky se mění dle 

funkce jednotlivých pater. Garáže mají konstrukční výšku 2500 mm, bytové jednotky 3200 

mm a prostory pro služby do 4750 mm + instalační podhled. 

 

Fasáda 

Fasáda objektů je řešena jako provětrávaná se vzduchovou mezerou, zateplena 

nekontaktním systémem minerální izolací v tl. 150 mm a omítkou na deskách. Řešení stínění 

je dominantním, elegantním a přesto vzdušným prvkem pohledových fasád domu. Posuvné 

panely mají kovovou rámovou konstrukci s výplní z tahokovu. Obsluha exteriérové stínící 

techniky má navržen motorový pohon. Lamely se pohybují ve vodících lištách před okny, 

vytváří účelnou hru linek na fasádě a přispívají k originalitě řešení.  

 

Ostatní konstrukce 

Střešní konstrukce je navržena jako zelená, pochozí terasa. Výplně otvorů tvoří dřevěná okna 

s izolačním trojsklem. U francouzských otevíravých oken je navrženo skleněné zábradlí 

z bezpečnostního skla. Povrch veřejné plochy tvoří rozdílné druhy žulových dlažeb. 
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DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ  
 
 

Objekt je dopravně napojen z jižní strany, kde je vyřešen nájezd do podzemního 

parkování. Hromadné garáže poskytují celkově 73 parkovacích stání. V návrhu je splněn 

požadavek 5% parkovacích míst z celkového počtu pro vozidla přepravující osoby těžce 

zdravotně a tělesně postižené. Na každém patře jsou vyhrazena 2 parkovací stání. Prostor 

hromadných garáží je s nadzemními patry propojen třemi schodišťovými jádry s výtahy. Stání 

na terénu je vyřešeno v ulici Anenské podél komunikace přiléhající k objektu. Návrh 

umožňuje užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Stavba je 

bezbariérová.  

 

 

 
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
 

Dům bude napojen na stávající síť technické infrastruktury. Na pozemcích určených 

k zastavění se nachází inženýrské sítě nn, plynovodu, kanalizace, vodovodu a parovodu.  

V úrovni 2.PP a 1.PP je umístěn celý komplex hromadných garáží s technickým zázemím 

(trafostanice, elektrorozvodna, strojovny technologií, sklady, zázemí VZT a TZB).  

 

V 1.PP u vjezdu do garáží je umístěna výměníková stanice pro parovod, který je 

zdrojem tepla pro celý objekt. Otopná soustava objektu je řešena podlahovým vytápěním. 

Všechny prostory se službami s výjimkou bytové části jsou chlazeny a je v nich zajištěno 

nucené větrání systémem VZT pro hygienickou výměnu vzduchu. Cirkulace vzduchu přivádí 

čerstvý vzduch do každého bytu a zaručuje komfortní klima. Rozvody vzduchu jsou vedeny 

stupačkami (popř. v podhledech), jednotky jsou u bytů umístěny ve snížených  podhledech 

vstupních chodeb. Hlavní VZT šachta, která vede skrz všechny patra, je vyústěna na střechu 

nejvyššího objektu. Teplá voda je zajištěna stejně jako teplovodní vytápění z výměníkové 

stanice. Systém lze doplnit teplovodními solárními kolektory.  Přehřívaní domu zabraňují 

stínící prvky na fasádě.  
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TABULKA BILANCÍ  
 
 

Plocha pozemku   2220 m² 

Zastavěná plocha objektu 1110 m² 

Zastavěná plocha náměstí   940 m² 

Obestavěný prostor  26 700 m³ 

Počet parkovacích stání 73 

 
 

Bytové jednotky 

Typ bytu Počet bytů Plocha bytu (m²) 

1+KK 3 36 m² 

1+KK 2 58 m² 

3+KK 3 108 m² 

3+KK 1 73 m² 

3+KK 2 85 m² 

3+KK 2 75 m² 

4+KK 3 150 m² 

4+KK 1 175 m² 

4+KK 1 105 m² 

4+KK 1 110 m² 

Počet bytových jednotek   19 

HPP plocha bydlení celkem 1995 m² 

 
 

Ateliéry 

Typ ateliéru  Počet ateliérů Plocha ateliérů (m²) 

1 3 24 m² 

2 3 31 m² 

Počet ateliérů   6 

HPP ateliérů celkem 106 m² 

 
 

Služby 1.NP 

Typ služby Plocha (m²) 

Restaurace 130 m² 

Cukrárna 65 m² 

Výstavní galerie 100 m² 

Vinotéka 50 m² 

Kosmetika 58 m² 

HPP plochy zázemí  465 m ² 

HPP plochy služeb  868 m ² 
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Služby 2.NP 

Typ služby Plocha (m²) 

Kavárna, čítárna   120 m² 

HPP plochy zázemí 150 m² 

HPP plochy služeb  270 m² 

 

HPP plochy služeb celkem  1138 m² 

 
 

Komunikace, zázemí  

HPP komunikačních prostor celkem   745 m² 

HPP sklepů, technického zázemí celkem 3895 m² 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


