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Dvouciferný pokles objemu prodejů bytů 
v České republice v posledních měsících mo-
tivuje developery ve stále větší míře k úva-
hám o tom, zařadit do své nabídky i nájem-
ní bydlení, kde naopak ceny nájmů rostou. 
Tento trend následuje i brněnský developer 
Domoplan. Počátkem prosince společnost 
oznámila, že plánuje nabídnout třetinu bytů 
ze svých připravovaných a rozestavěných 
projektů v Brně a dalších lokalitách v Česku 
k nájmu. Ze zhruba 800 bytových jednotek, 
které dnes Domoplan projektuje nebo staví, 
tak může být až 270 bytů nájemních.

Brněnský developer Domoplan ze skupiny Fipox 
v současné době rozvíjí několik bytových projek-
tů v Brně a Brandýse nad Labem. Generálním 
dodavatelem staveb je technologicko-staveb-
ní koncern Thierra, rovněž z holdingu Fipox. 
Domoplan je aktivní v České republice i za-

hraničí, konkrétně v Chorvatsku a Srbsku, kde 
se zaměřuje na výstavbu horských a holiday 
resortů, rezidenčních nemovitostí a nově i na 
jejich pronájem a správu. Spolupracuje s něko-
lika architektonickými ateliéry, například s mezi-
národním studiem se sídlem v Londýně Identity 
Design, brněnskými Dimense architects nebo 
Atelierem RAW, kteří se podílejí na přípravě pro-
jektů v Česku.

Aktuálně největším brněnským projektem deve-
lopera je Rezidence Pekárenský dvůr v lokalitě 
Cejl; ten bude nově rozšířený o dalších sto bytů 
oproti původně plánovaným 239 jednotkám. 
Jedná se o komplex pěti domů – Františkův dům, 
Eduardův dům, Karlův dům a Ottův dům včet-
ně trojice townhousů a luxusního penthousu. 
Celkem se počítá s výstavbou 339 bytů. Z toho 
by přibližně třetina, tedy 113 jednotek, měla být 
po dokončení projektu ve třetím kvartálu 2024 

určena k pronájmu. Návrh rezidence zpracovala 
studia Identity Design a Dimense architects.

V Zábrdovicích plánuje Domoplan výstavbu dvou 
bytových domů v ulici Příční číslo 12 a 14 podle 
návrhu Atelieru RAW a realizaci dvou bytových 
domů v ulici Stará pod vedením architekta Ing. 
arch. Romana Gale. V Příční 14 je navrženo 34 jed-
notek, o kapacitě Příční 12 a rezidence Stará zatím 
Domoplan neinformuje, třetina bytů by však měla být 
také dostupná k pronájmu. V rezidenci Stará vznik-
nou kromě bytů i dva komerční prostory. Další připra-
vovanou stavbou developera v Brně je Rezidence 
Žižkova na Veveří v blízkosti Konečného náměstí. 
Luxusní budova s moderním architektonickým řeše-
ním nabídne 69 bytových jednotek do velikosti až 
5kk s garáží a dvorem s parkovou úpravou. Projekt 
navrhli architekti z ateliéru Kuba & Pilař architekti.

V současné době je již ve výstavbě rezidence 
Starý pivovar v ulici Kollárova v blízkosti býva-
lého klášterního pivovaru v Brně – Králově poli. 
„Pracujeme na výkopech a betonáži konstrukcí 
ve spodních patrech, jako jsou dojezdy výtahů, 

Rezidence Žižkova, Brno ■ Developer: Domoplan ■ Architekt: Kuba & Pilař architekti

DOMOPLAN NABÍDNE třetinu nových bytů
ze svého portfolia k pronájmu

Rezidence Stará, Brno ■ Developer: Domoplan
Architekt: Ing. arch. Roman Gale
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The double-digit decline in the sales vol-
ume of fl ats in the Czech Republic in recent 
months has motivated developers to increas-
ingly consider off ering rental housing, where 
rents, conversely, are rising. The Brno devel-
opment company Domoplan is also following 
this trend. At the beginning of December, the 
company announced that it plans to off er one-
third of the fl ats from its planned and unfi n-
ished projects in Brno and other locations in 
the Czech Republic for rent. It will be possible 
to rent up to 270 of the roughly 800 fl ats that 
Domoplan is currently designing or building.

The Brno-based development company 
Domoplan from the Fipox group is currently de-
veloping several residential projects in Brno and 
Brandýs nad Labem. The general contractor of 
the construction is the Thierra technological and 
construction concern, also from the Fipox hold-

ing company. Domoplan is active in the Czech 
Republic and abroad, specifi cally in Croatia and 
Serbia, where it focuses on the construction of 
mountain and holiday resorts, residential proper-
ties and now also on their rental and management. 
It cooperates with several architectural studios, 
for example with an international studio based in 
London, Identity Design, Dimense architects in 
Brno, and Atelier RAW, which is involved in the 
preparation of projects in the Czech Republic.

The largest project the developer is currently 
building in Brno is Rezidence Pekárenský dvůr
in the locality of Cejl, which will newly be ex-
panded by another hundred fl ats compared to 
the originally planned 239 units. It is a complex 
of fi ve buildings: Františkův dům, Eduardův dům, 
Karlův dům and Ottův dům, including a trio of 
townhouses and a luxurious penthouse. In total, 
there are plans for the construction of 339 fl ats. 

Of this, approximately one-third, or 113 units, 
should be designated for rental after the comple-
tion of the project in the third quarter of 2024. The 
design of the residence was prepared by the stu-
dios Identity Design and Dimense architects.

In Zábrdovice, Domoplan is planning the construc-
tion of two blocks of fl ats on Příční Street 12 and 14 

Rezidence Pekárenský dvůr, Brno (339 fl ats) ■ Developer: Domoplan ■ Architect: Identity Design and Dimense architects

DOMOPLAN WILL OFFER a third
of the new fl ats from its portfolio for rent

Rezidence Pekárenský dvůr, Brno – under construction  
Developer: Domoplan
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parkovací zakladače, zpětné zásypy a základo-
vé konstrukce,“ komentuje Lukáš Cibulka, výrob-
ní ředitel koncernu Thierra. Dokončení komplexu 
47 apartmánů s dispozicemi 2kk až 3+1 včetně 
krytých garáží a parku je naplánované na první 
kvartál roku 2024. Pod architektonickým koncep-
tem je podepsaný Atelier RAW. K pronájmu by 
měla být třetina bytů, tedy 15 jednotek. 

Nová Líšeň je komorní rezidencí, jíž Domoplan 
v současnosti staví v Brně rovněž ve spolupráci 
s Thierrou. „Zahájili jsme zemní práce na pozem-
ku, nejprve hrubé terénní úpravy, následně při-
jdou na řadu výkopy, rýhy a přeložky inženýrských 
sítí,“ upřesňuje aktuální stav realizace výrobní ře-
ditel Thierry. V projektu, za nímž stojí ateliér knesl 
kynčl architekti, vznikne celkem 14 bytů o veli-
kosti 1kk až 3kk s balkony a venkovními terasami. 

S nájemním bydlením počítá Domoplan 
i v Brandýse nad Labem u Staré Boleslavi 
v rezidenci Na Mariánské cestě. Jedná se 
o rezidenční komplex v severském stylu s par-
kem a vodní plochou ve vnitrobloku. Návrh 
projektu je dílem studia Identity Design. 
Projekt je od začátku roku 2022 ve výstavbě. 
V dubnu byla položením základního kamene 
oficiálně zahájena první etapa, která nabíd-
ne 168 bytů z celkových 321. Její dokončení 
je stanoveno na třetí kvartál roku 2024, kdy by 
měl být zahájen i pronájem třetiny vybraných 
jednotek (56 bytů v první etapě).

Celkově by mohl Domoplan během roku 2024 a po 
dokončení svých dalších projektů nabídnout pro 
účely nájemního bydlení až 270 bytů. O proná-
jem se postará dceřiná fi rma – Domoplan Assets, 
která bude zajišťovat i správu jednotlivých domů. 
Rozhodnutí o pronájmu téměř třetiny nových byto-
vých jednotek je motivováno především turbulence-
mi na současném trhu: „Do dceřiné společnosti vlo-
žíme třetinu nově postavených bytových jednotek. 
Domoplan tak reaguje na měnící se situaci na trhu, 
kdy kvůli rostoucím úrokovým sazbám hypoték vý-
razně roste poptávka po nájemním bydlení,“ vysvět-
luje Tomáš Vavřík, zakladatel a CEO Domoplanu 
a CEO holdingu Fipox. K rostoucí popularitě nájmu 
bytů oproti vlastnictví přispívá rovněž celková eko-
nomická nestabilita a extrémní infl ace, která se pro-
pisuje také na trhu s nemovitostmi.

Již v prvním kvartálu 2022 dokončil developer by-
tové jednotky v brněnské Rezidenci Hvězdová; 
v současné době jsou všechny prodané a obsa-
zené novými vlastníky. 

Rezidence Starý pivovar, Brno ■ Developer: Domoplan ■ Architekt: Atelier RAW

Rezidence Starý pivovar, Brno – ve výstavbě
Developer: Domoplan

Rezidence Pekárenský dvůr, Brno ■ Developer: Domoplan

Rezidence Na Mariánské cestě, Brandýs nad Labem (321 bytů) ■ Developer: Domoplan ■ Architekt: Identity Design

BW_IV_2022.indb   56BW_IV_2022.indb   56 18.12.22   19:3618.12.22   19:36



R
ES

ID
EN

TI
A

L 
 R

ES
ID

EN
TI

A
L 

 R
ES

ID
EN

TI
A

L 
 R

ES
ID

EN
TI

A
L 

 R
ES

ID
EN

T
R

ES
ID

EN
TI

A
L 

 R
ES

ID
EN

TI
A

L 
 R

ES
ID

EN
TI

A
L 

 R
ES

ID
EN

TI
A

L 
 R

ES
ID

EN
T

57

investment | city | development | office | shopping centres | real estate | residential
logistics and industry | construction | design | facility management | faces | trade fairs

according to the design from Atelier RAW and the 
construction of two blocks of fl ats on Stará Street
under the direction of architect Ing. arch. Romana 
Gale. There are 34 units designed for Příční 14, 
while Domoplan has not yet reported the capaci-
ties of Příční 12 and the Stará residences, but 
a third of the apartments should also be available 
for rent. In addition to the fl ats, two retail spaces 
will be built in the Stará residences. Another build-
ing under preparation by the developer in Brno 
is Rezidence Žižkova in Veveří near Konečné 
náměstí. The luxurious building with a modern ar-
chitectural design will off er 69 fl ats up to a size of 
fi ve rooms with a garage and a landscaped court-
yard. The project was designed by the architects 
from the studio Kuba & Pilař architekti.

Rezidence Starý pivovar on Kollárova Street is 
already under construction near the former mon-
astery brewery in Brno – Královo Poli. “We are 
working on the excavation and concrete work of 
the structure on the lower fl oors, such as the ele-
vator pits, parking foundation, backfi lls and foun-
dation structures,” commented Lukáš Cibulka, 
Production Director of Thierra. The complex 
of 47 apartments with layouts of from two to 
three rooms with kitchenettes, including covered 
garages and a park, is slated for completion in 
the fi rst quarter of 2024. Atelier RAW is behind 
the architectural design. A third of the fl ats, i.e., 
15 units, should be for rent. 

Nová Líšeň is a small residence that Domoplan 
is currently building in Brno, also in cooperation 
with Thierra. “We started the earthwork on the 

land, fi rst the rough landscaping, which will be fol-
lowed by the excavation, ditches and relocation 
of the civil engineering infrastructure,” explained 
the Production Director of Thierry with regard to 
the current state of the construction. The project, 
which is the work of the studio knesl kynčl ar-
chitekti, will create a total of 14 fl ats with sizes 
from one to three rooms with kitchenettes and 
balconies and outdoor terraces. 

Domoplan is also planning on rental housing in 
the Rezidence Na Mariánské cestě in Brandýs 
nad Labem near Staré Boleslav. This is 
a Nordic-style residential complex with a park and 
a water surface in the courtyard. The design of the 
project is the work of the studio Identity Design. 
The project has been under construction since 
the beginning of 2022. In April, the fi rst stage

was offi  cially launched with the laying of the foun-
dation stone. It will off er 168 out of a total of 
321 fl ats. Its completion is set for the third quarter 
of 2024, when the rental of a third of the selected 
units (56 fl ats in the fi rst stage) should begin.

Overall, Domoplan could off er up to 270 apart-
ments for rental housing during 2024 and 
after completion of its other projects. The leas-
ing will be managed by a subsidiary, Domoplan 
Assets, which will manage the individual build-
ings. The decision to lease almost one third of 
the new housing units is motivated mainly by 
the turbulence on the current market: “We will 
be putting a third of the newly-built housing units 
into our subsidiary. Domoplan is thus responding 
to the changing market situation, where demand 
for rental housing is increasing signifi cantly due 
to rising interest rates on mortgages,” explained 
Tomáš Vavřík, the founder and CEO of Domoplan 
and CEO of Fipox holding. Overall economic in-
stability and extreme infl ation, which is also re-
fl ected on the real estate market, also contribute 
to the increasing popularity of fl at rental versus 
property ownership.

In the fi rst quarter of 2022, the developer already 
completed fl ats in Rezidence Hvězdová in 
Brno; at the current time, they have all be sold 
and occupied by the new owners. 

Rezidence Nová Líšeň, Brno ■ Developer: Domoplan ■ Architect: knesl kynčl architekti

Rezidence Příční, Brno
Developer: Domoplan ■ Architect: Atelier RAW

Rezidence Na Mariánské cestě, Brandýs nad Labem
(1th phase under construction) ■ Developer: Domoplan 
Architect: Identity Design
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