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A.2. Důvody pro pořízení územní studie 

Město Židlochovice se rozhodlo vytvořit v řešeném území tzv. „chytrou čtvrť“, jež by reflektovala na 

dosavadní poznatky z oblasti ekologie a zejména strategie proti záplavám a suchu, tzv. modrozelené 

infrastruktury. Tedy čtvrť, jež má jiné prostorové a funkční nároky, než jsou stanoveny platným ÚPŽ.  

ÚS má za úkol tyto nároky prověřit, definovat a posléze posloužit jako podklad pro změnu ÚPŽ, 

případně jako podklad pro rozhodování v území tam, kde není s platným ÚPŽ v rozporu.  

A.3. Hlavní cíle řešení územní studie, zadání územní studie 

Cílem územní studie je urbanistické a architektonické řešení vymezeného území. Úkolem návrhu je 

řešit plochy pro bydlení, dopravu a infrastrukturu dle platné územně plánovací dokumentace nebo 

jako podklad pro změnu ÚPD, avšak s požadavkem na dopravní propojení do ulice Brněnská. 

mailto:jvprojektvh@jvprojektvh.cz
mailto:radovan.kohut@cevre.cz
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Cílem návrhu je nalézt optimální řešení, které bude respektovat ekonomiku, životní prostředí a 

sociální aspekty. 

Na základě návrhu ÚS je dále nutno posoudit vliv zintenzivnění využití na okolní stabilizovaná území, 

na kapacitní možnosti stávající veřejné vybavenosti, zejména školství. 

A.3.1. Stavební program 

Stavební program uvádí pouze minimum potřeb města Židlochovice. Cílem návrhu je nalézt optimální 

míru využití území. 

• 10 nadstandardních bytů s podlahovou plochou cca 120 m2 

• 10 startovacích bytů 

• 5 rodinných domů 

A.3.2. Sociální oblast 

• Propojení s okolní zástavbou města i krajinou 

• Vytvoření rozmanitých typologických forem veřejných venkovních prostranství 

• Vytvoření rozmanitých forem sdílených interiérových prostor 

a) Sociální inovace - principy 

• Umožnit sdílená řešení podporující environmentální životní způsob 

• Flexibilní řešení umožňující proměnu prostor pro služby na bydlení a naopak podle potřeby 

• Propojení s okolní krajinou 

• Kvalitní obytný veřejný prostor umožňující propojení s okolní čtvrtí a obcí 

• Principy genderově citlivého a k (vysokému i nízkému) věku přátelského plánování 

• Smart řešení s vysokou mírou uživatelského komfortu a technologické přístupnosti 

b) Sociální inovace - příklady možných opatření 

• Omezení počtu samostatně stojících domů se zachováním maximálního soukromí, například 

vlastní vchod do jednotky, vlastní soukromý prostor venku (balkon, terasa), vstup do sdíleného 

zeleného prostoru mezi domy (část jen pro obyvatele, ale s kvalitním obyvatelným veřejným a 

prostupným prostorem v okolí). Využít lze úspor prostoru ze sdílení (pokoj nebo byt pro hosty, 

garáž či dílnu lze mnohdy přesunout do společných prostor). 

• Zóna bezpečného pohybu (nejen) dětí –především omezení automobilové dopravy v obytné 

zóně s možností preferencí koncentrace parkovacích míst na vyhrazeném místě na okraji 

lokality. Je třeba zachovat možnost přijet k domu v případě potřeby (úraz, imobilita, návštěva 

prarodičů), ale není nutné před domem parkovat. Lze nabídnout dobrá řešení, jak potřebu mít 

auto u domu nahradit – sdílené vozíky pro přesun nákupů, sdílená auta, jednoduše přístupná 

kolárna, sdílení kol, elektrokol nebo kargokol. 

• Sdílený vnitřní (polosoukromý) prostor pro obyvatele lokality – může mít mnoho podob, ale 

měl by mít základní vybavení (kuchyně, sociální zařízení, velké stoly, židle, volný prostor). 

Konkrétní využití budou definovat až obyvatelé a nelze je dopředu určit. Může jít o setkávání 

nad kávou, sledování sportovních přenosů, klubovnu pro děti, mateřské centrum, coworking, 

dílnu s navazujícím venkovním prostorem, „knihovnu věcí“ apod., společné vaření. Pokud by 

obyvatelé takový prostor nebyli schopni využít, mělo by být možné jej změnit na jiný účel 

(například standardní bydlení či komerci v přízemí). Vhodným prvkem je také pokoj/apartmán 

pro hosty – například obyvatelé menších bytů, senioři / samoživitelé / mladé rodiny, si jej 

mohou pronajmout v případě rodinných návštěv. Pokoj je také možné doplnit o 
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mikropodnikatelskou aktivitu (pronájem turistům/návštěvníkům Židlochovic) nebo může 

sloužit jako ukázkové bydlení. 

• Bezbazénový prostor – nahradit vhodnou přidanou hodnotou (např. přírodní koupací jezírko 

jako součást nakládání s dešťovou vodou, sauna). 

• Komunitní poloveřejný prostor mimo soukromé domy, který by sloužil jak místním, tak širší 

komunitě, ale byl by od domů oddělen, aby nerušil. Například se může jednat o komunitní sad, 

kavárnu, zázemí pro venčení psů, přírodní dětské hřiště atp. 

• Propojení s okolní krajinou nejen vizuálně, ale i napojením aktivit – například ve formě mobilní 

kavárny, mělkého vodního prvku, výhledu napojeného na val atp. – prvky „krajinné“, které se 

dají využít jako hřiště či posilovna, ale zároveň nepředstavují klasický mobiliář určený pro jednu 

věkovou skupinu (typicky cvičební stroje pro seniory přitahují děti, ale jsou pro ně dost 

nebezpečné) – zároveň jsou taková místa obvykle zdrojem setkávání a budování vztahů v 

lokalitě. 

A.3.3. Ekonomická oblast 

• Nalezení optimální hustoty zastavění z hlediska ekonomické návratnosti investice a kvality prostředí 

• Rozmanitost typologických forem bydlení pro všechny věkové, genderové a ekonomické skupiny 

obyvatel 

A.3.4. Environmentální oblast 

• Řešení energetiky 

• Řešení modrozelené infrastruktury 

• Řešení dopravy 

A.3.5. Energetika 

• Dosažení uhlíkové neutrality v oblasti spotřeby energie pro provoz budov 

Uhlíkovou neutralitou se rozumí nulové (nebo záporné) emise oxidu uhličitého (dále jen emise) 

spojené se spotřebou energie v lokalitě Líchy.  

Spotřeba elektřiny ze sítě a nákup jiných nosičů energie mohou být kompenzovány exportem 

elektřiny a/nebo tepla získaných v lokalitě mimo hodnocené hranice (mimo lokalitu Líchy). Tato 

metoda bude pravděpodobně nezbytná k dosažení uhlíkové neutrality. Cílem tedy není vytvoření 

uzavřené soustavy odpojené od veřejných sítí nebo bez dodávek paliva z vně lokality (off-grid). 

Cíl je stanoven pouze pro fázi provozu budovy – nejsou zahrnuty tzv. svázané emise v materiálech ani 

při rekonstrukci či demolici budovy. V rámci hodnocení projektu není možné započítat nákup 

elektřiny se zárukou původu z obnovitelných zdrojů s nulovým koeficientem CO2. Uhlíková neutralita 

lokality je kvantifikována jako součet součinů všech dodávek energonositelů do lokality a jejich 

emisních faktorů CO2 snížený o součet součinů všech energonositelů a jejich emisních faktorů CO2 

exportovaných z lokality, pokud je tato bilance nulová nebo menší než nula, v roční bilanci dodávky a 

exportu. 

Σ(DEi × EFi) - Σ(EE i × EFi) ≤ 0 
 

DE – dodávka energie do lokality [MWh/rok] 
EE – exportovaná energie z lokality [MWh/rok] 
EF – emisní faktor [kg CO2/MWh] 
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Fotovoltaický systém pro potřeby hodnocení návrhu bude tvořen standardnímu panely o 

rozměrech 1,7x1,0m a výkonu jednoho panelu 340 Wp. 

a) Doporučené principy návrhu k dosažení cíle 

Dosažení uhlíkové neutrality má dva základní možné přístupy, přičemž optimálně by měly být 

využity oba v následujícím pořadí: 

KROK 1 

• SNIŽOVÁNÍ KONEČNÉ SPOTŘEBY ENERGIE neboli zvyšování energetické účinnosti je prvním 

krokem. Cílem je snížení potřeby energie bez ohledu na to, z jakého zdroje je energie dodána. 

Do této kategorie patří prvky návrhu jako přiměřená velikost, vhodný tvar, orientace, 

dispozice, kvalitní izolace, stínění, krátké rozvody, kvalitní regulace, využití energie odpadního 

vzduchu, ale zároveň sem patří i energeticky účinné spotřebiče, resp. zdroje. 

KROK 2 

• ZVYŠOVÁNÍ PODÍLU LOKÁLNÍ PRODUKCE ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ - po snížení 

potřeby energie jsou nároky na energii kryty místními energetickými zdroji nebo dodávkou 

energie z veřejných sítí. Primárně by měly být využívány nositelé energie s nulovým nebo velmi 

nízkým koeficientem oxidu uhličitého. 

b) Hodnocení dosažení cíle 

Zpracovatel může vybrat jednu z prověřovaných variant ze studie proveditelnosti. Pokud bude 

použita již prověřená varianta, Zpracovatel proporčně upraví velikost zařízení (zejména lokální 

produkci energie z OZE) na rozsah lokality dle konkrétního návrhu (počet bytových jednotek v 

BD/RD, počet osob, celková energeticky vztažná plocha BD/RD) tak, aby bylo možné dosáhnout 

cíle. 
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Pokud Zpracovatel navrhne řešení odlišné od prověřených variant ze studie proveditelnosti, 

doloží k posouzení výpočet dosažení cíle se zachováním okrajových podmínek studie 

proveditelnosti. 

A.3.6. Modrozelená infrastruktura 

• úspora 50 % spotřebované pitné vody na území a úspora 50 % odpadní vody odváděné z 

území, lokální koloběh vody 

a) Obecné cíle implementace modrozelené infrastruktury 

• Zachování příznivého mikroklimatu 

• Podpora biodiverzity 

• Dotace podzemních vod 

• Snížení povrchového odtoku dešťových vod a ochrana před zaplavením 

• Snížení potřeby trubních sítí 

b) Obecná doporučení 

Řešené území je nejnižším bodem v okolí, s vysokou hladinou podzemní vody. Proto bude 

nutné zajistit kvalitní předčištění vsakovaných vod.  

Za zvážení stojí přizvednutí nebo modelace terénu. K modelacím by případně mohl posloužit 

odtěžený materiál z budování nového říčního parku na Svratce. Při modelacích terénu je nutné 

dbát na to, aby nebyl vytvořen odtok dešťové vody do sousedního zastavěného území.  

Z území, které je obehnáno povodňovým valem, nemá dešťová voda kam povrchově odtékat. 

Při dlouhodobých extrémních srážkách nebo při povodni a nasycení půdy může být omezen 

vsak a bude nutné přistoupit k čerpání vody z území. Doporučujeme tedy v lokalitě vytvořit 

místo – nádrž, která by sloužila jako recipient bezpečnostního přepadu z celého území a odkud 

by se v případě extrémních událostí voda z území přečerpávala.  

Pro hospodaření s dešťovou vodou by měly být přednostně využívány prvky modrozelené 

infrastruktury. Zde hraje nezastupitelnou roli vegetace, která podporuje výpar, vsakování a 

pomalý odtok srážkové vody do lokálního koloběhu vody. Doporučuje se využít chladicí 

schopnosti vegetace jak pro veřejná prostranství, tak pro budovy. Objekty modrozelené 

infrastruktury by měly být navrženy tak, aby byly nedílnou součástí kvalitních veřejných 

prostranství. 

c) Příklady možných opatření 

Pro řešené území je možné navrhnout: 

• Semicentrální čištění a vsakování šedých vod – biofiltry a vsakovací studny 

• Veřejný užitkový vodovod a studna na užitkovou vodu 

• Napojení do stávající splaškové kanalizace přes veřejné čerpací stanice  

• Vsakování dešťové vody – vsakovací průlehy s retenční rýhou (nebo bez ní) a regulovaným 

odtokem do centrální nádrže 

• Použití zelených střech a jejich kombinace s fotovoltaikou 

• Zvážení návrhu vegetačních fasád 

• Minimalizace zpevněných ploch 

• Využívání propustných povrchů na zpevněných plochách 

• Výsadba stromů ve veřejném prostranství, ale i na soukromých pozemcích 

• Zvážení návrhu otevřené vodní plochy 
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A.3.7. Doprava 

Omezení dopravních ploch a veřejný prostor koncipovaný primárně pro nemotorovou dopravu. 

a) Doporučená opatření pro zadání ÚS 

Hlavní kritéria posuzování urbanistických studií z hlediska dopravy: 

• Nabídka nedopravních služeb - upřednostnění služeb oproti dopravní infrastruktuře – 

nabídka služeb v území a bezpečnost dopravy 

• Celkový počet parkovacích míst a jejich plocha - minimální počet parkovacích míst (ideálně 1 

místo na bytovou jednotku) 

• Celková plocha místních komunikací - minimální plocha pro místní komunikace 

• Celkové náklady na vybudování dopravní infrastruktury - minimální náklady na realizaci 

místních komunikací a světlá barva povrchu 

• Počet a rozsah služeb podporujících alternativní a sdílenou dopravu - maximální podpora 

alternativní a sdílené dopravy 

• Využití dopravních ploch k jiným účelům - synergie s jinými obory, např. energetikou 

A.4. Účel územní studie 

Vzhledem k rozsahu změn využití území navrhovaných v rámci ÚS, bude zpracovaná ÚS sloužit jako 

podklad pro změnu ÚPŽ. 

A.5. Podklady 

- Zadání územní studie Chytré Líchy- Židlochovice – viz kap. A.3. …Zadání územní studie 

- Urbanistická studie Udržitelná čtvrť Chytré Líchy, Pelčák a partner architekti, s.r.o. (2021) 

- Chytré Líchy - Studie proveditelnosti, Centrum pasivního domu, z.s. (2020) 

- Ostatní podklady: 

- Územní plán města Židlochovice (po změně č. IV)  
- Digitální výškopis (výřez)  
- Digitální výškové zaměření skutečného stavu protipovodňové hráze, Pavel Daněk 

(2013) 
- Digitální polohopis  
- Digitální katastrální mapa k.ú. Židlochovice 
- Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum Židlochovice, Sídliště Líchy; Geon, 

s.r.o. (2020) 
- Židlochovice – posouzení nátoku extravilánových vod, možnosti zasakování, Aquatis 

a.s.  
- Ortofotomapa řešeného území 
- fotografické snímky řešeného území z ptačí perspektivy 
- DTMB - Průběh inženýrských sítí v dané lokalitě včetně povrchových znaků, které 

DTmB obsahuje (výřez)  
- údaje o území od poskytovatelů dat technické infrastruktury (výřez) 
- Názvosloví, příklady metodiky a symboliky užívané pro zpracování regulačních plánů, 

Regulační prvky, zpracované v rámci výzkumného záměru MSM 210000026 Proměny 
urbanismu, vedoucí úkolu doc. Ing. Arch. Jan Mužík, CSc 

- Připomínky a podněty vyplynulé z konaných jednání 
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A.6. Vymezení a charakteristika řešeného území, problémová analýza, 

limity využití území 

A.6.1. Vymezení a charakteristika řešeného území 

Řešené území o rozloze přibližně 3,44 ha se rozkládá na severozápadě města Židlochovice, v 

katastrálním území Židlochovice. Líchy jsou dřívější velkoplošně obdělávaná pole, která se nacházejí 

v bývalém rozlivovém území řeky Svratky.  

Území pro výstavbu je fyzicky vymezeno protipovodňovou hrází na západní a severní straně a 

stávající zástavbou na jihu (ulice Janáčkova) a východu (ulice Brněnská).  

V územním plánu města zahrnuje řešené území plochy s označením Z5, Z33 a Pz3. Z5 je plocha 

vymezena jako zastavitelná s využitím plochy bydlení – rodinné domy. Zadavatel však předpokládal 

v návrhu územní studie i jiné typy bydlení a případnou změnu územního plánu. Plocha Z33 je určena 

jako plocha změn veřejného prostranství - komunikace. Plocha Pz3 je vedena jako plocha změn 

veřejného prostranství - veřejná zeleň. 

Řešené území sousedí s krajinným prvkem lesoparku, jehož součástí je mokřad, vybudovaný v roce 

2014. Plocha (Zk40) je vymezena jako krajinná zeleň. Zadavatel předpokládá využití této plochy 

v souladu se stávajícím územním plánem a v souvislosti s návrhem využití plochy Z5. Plocha je 

v současnosti využívána pro rekreaci obyvatel a do budoucna se předpokládá posílení této funkce.   

Řešené území je převážně rovinatého charakteru. Výrazným terénním prvkem je pouze těleso 

protipovodňového valu podél západní a severní hranice řešeného území. Na východě území se 

stávající terén mírně zvedá na pozemcích rodinných domů při ulici Brněnská. 

A.6.2. Problémová analýza  

Hranice řešeného území je částečně vymezena vybudovaným protipovodňovým opatřením, 

skládajícím se převážně ze sypaných hrází (charakterem blízkým přírodě) a tížnou betonovou zdí, 

nacházející se při severozápadním cípu řešeného území. Tato opatření zabraňují nebezpečí 

potenciálních záplav území až stoletou vodou (Q100) způsobenou přelitím koryta blízce protékající 

řeky Svratky. Naopak tvoří bariéru pro případný odtok povrchových vod z řešeného území při 

přívalových deštích. Taktéž jako stavba liniová, vymezující řešenou lokalitu z její západní a severní 

strany, tedy téměř z poloviny jejího celkového obvodu, omezuje možnosti pro vhodné body 

dopravního napojení na dopravní skelet města.  Navrhované dopravní napojení je tedy uvažováno 

z ulice Janáčkova a Brněnská, které je však podmíněno úpravou majetkoprávních vztahů k parcele č. 

982/24, na níž má být nové dopravní napojení umístěno a jež je ve vlastnictví tuzemské fyzické osoby.  

Jednou z hlavních podmínek rozvoje lokality je přeložení vzdušného vedení velmi vysokého napětí 

(VVN – 110 kV) a v současné době souběžně vedoucího vedení vysokého napětí (VN – 22 kV) mimo 

plochu řešeného území. Zrušení stávající trasy VVN a VN vedoucím přes řešené území je v souladu 

s aktuálním územním plánem města Židlochovice, který vymezuje návrhovou plochu budoucího 

koridoru přeložky VVN a VN v pozici lemující protipovodňový val mimo řešené území.  

A.6.3. Limity využití území 

Protipovodňová ochrana 

Západní a severní hranici řešeného území vymezuje těleso valu protipovodňové ochrany, jež řešené 

území odděluje od plochy záplavového území Q100. ÚS stávající opatření respektuje. 

Nadzemní elektrické vedení 110kV a 22kV 



ÚZEMNÍ STUDIE „CHYTRÉ LÍCHY – ŽIDLOCHOVICE“         Č. smlouvy o dílo Objednatele: /MZi-RS/17705/2021  
  
A – TEXTOVÁ ČÁST                  září 2021 

 

Pelčák a partner architekti, s.r.o. 13/51             
 

Napříč řešeným územím vedou koridory nadzemního vedení VVN a VN se svými ochrannými pásmy. S 

přeložením těchto koridorů je uvažováno již v rámci stávajícího platného ÚPŽ. ÚS respektuje 

návrhovou trasu přeložek dle ÚPŽ. 

Vodovod- přivaděč 

Do jihozápadního cípu řešeného území zasahuje trasa vodovodního přivaděče se svým ochranným 

pásmem. Tato trasa prochází současně i pozemky rodinných domů ve vlastnictví soukromých osob 

v navazujícím zastavěném území. ÚS navrhuje přeložení přivaděče a jeho trasu tak, aby bylo 

dosaženo odbřemenění těchto dotčených pozemků a bylo umožněno využití území dle návrhu ÚS. 

Radioreléový spoj Čes. Radiokomunikací 

Do řešeného území v jeho východní části zasahuje ochranné pásmo radiolokačních zařízení a celé 

území je vymezeno jako zájmové území Ministerstva obrany ( § 175 zákona č.183/2006 Sb). V rámci 

ÚS se neuvažuje s umisťováním výškových staveb či staveb, nicméně projednání staveb v území 

podléhá  v současnosti úkonům a stanoviskům k tomu příslušných orgánů obrany.   

Dálkový optický kabel 

Řešeným území prochází trasa dálkového optického kabelu. 

Platný Územní plán Židlochovice 

Stanovil pro využití plochy Z5 vymezené v ÚŽP podmínku pro pořízení územní studie, marným 

uplynutím lhůty však omezení změn v území zaniklo. ÚS dle Zadání prověří a definuje funkční a 

prostorové podmínky pro využití území, jež budou sloužit jako podklad pro změnu ÚPŽ. 

A.7. Urbanistická část 

A.7.1. Koncepce urbanistického návrhu 

Základem návrhu je urbánní typologie a tedy práce s veřejnými prostory. Těmito prostředky je území 

rozděleno do částí, z nichž každá má specifický charakter i specifickou pozici ve vztahu k celku a 

k širšímu místu. Vzniká tak celek jasné formy a současně jasné struktury. Jeho forma je pevná právě 

proto, že je založena veřejnými prostory jednoznačné kvality a typu. Ty jsou nosnou kostrou celku, 

tedy obytné lokality, a určují její hierarchii i strukturu. Tak je její území rozděleno na několik částí – 

stavebních polí, které mohou být naplňovány různými typologiemi a přesto spolu složí harmonický 

celek. Tímto způsobem je vytvořena adaptivita jako jedna ze základních kvalit návrhu. Tato strategie 

má pro úspěch návrhu zásadní význam proto, že bude realizován dvěma aktéry – obcí a developerem, 

veřejným a soukromým subjektem – kteří rozdělení území a způsob jeho zástavby detailně dohodnou 

až na základě tohoto návrhu. Zásadním požadavkem na něj kladeným tedy musí být, aby predikoval 

jednoznačnou kvalitu výsledku a současně variabilitu cest jeho dosažení, aby garantoval vznik celku 

při adaptivitě jeho skladebných částí, a tím generoval synergii obou aktérů výstavby, protože jedině 

pak může kvalitní obytná lokalita vzniknout.  

A.7.2. Urbanismus 

Návrh je vystavěn na zacházení s veřejnými prostory a na určení jejich charakteru a kvality, neboť na 

tom je závislá obytnost prostředí a o tu zde jde. Strategie je jednoduchá: práce s urbanistickou 

typologií, čili se srozumitelnými typy veřejných prostorů: náves, plácek, jezírko, park, hřiště. Tyto 

veřejné prostory jsou současně místy, každé s osobitou atmosférou. Ta vytvářejí obytnou kvalitu 

čtvrtě, identifikaci s místem a tedy domov. Zároveň jako prostory pro aktivitu, kreativitu, setkávání a 

tedy inkluzi jsou základem její sociální resilience. Tyto veřejné prostory a současně místa tvoří nosnou 

kostru obytné lokality, určují její strukturu, dělí její plochu na jednotlivé části, stavební pole. Ta jsou 

„vyplňována“ zástavbou různých, charakteru lokality i maloměsta (a tedy opět místa) přiměřených 

stavebních typologií. Struktura celku ustavená urbanistickou typologií je tedy vyplněna částmi 
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založenými stavební (architektonickou) typologií. Tím vzniká logicky a srozumitelně strukturovaný 

celek, a současně celek složený z osobitých, různorodých dílů. Organicky tak vzniká jednota i pestrost, 

homogenita i diverzita, obytná lokalita stejně tak přiměřená jako výjimečná (což obé zakládá její 

„branding“ a je důležité pro úspěch projektu). Je napojena na okolí nejen ulicemi navazujícími na ty 

existující na hranicích území, ale zejména velikostí a měřítkem staveb. Nové a staré je tedy 

sjednoceno měřítkem zástavby, ale také jejím druhem – navržené stavby lze vnímat jako rodinné 

domy – a tím je posíleno vytvoření dobrého sousedství.  

Navrhovaná zástavba 

Kompaktní forma zástavby přináší úsporu nákladů na bytovou jednotku a současně na realizaci 

celého obytného souboru, stejně jako jeho celkovou udržitelnost a efektivitu provozu. Všechny 

navržené objekty přitom vycházejí z charakteru rodinného domu, jehož základní obytnou jednotku 

řadí vedle sebe, nad sebe či k sobě. Tak vzniká hybridní typ stavby, který má velikost a měřítko 

rodinného domu a přitom efektivitu domu bytového. Každý z bytů má velkou míru soukromí včetně 

vstupu přímo z venkovního prostoru. Stavby jsou nejvýše třípodlažní. Důležitým kritériem při volbě 

typů domů byla možnost umístění bytů různých velikostí a jejich propojování usnadňující generační 

soužití či spolubydlení různých generací a tedy širší rodiny v jednom domě, zejména ve vertikálně 

sousedících bytech. Všechny domy mají také bohaté venkovní obytné prostory. Současně tyto 

prostory nejsou vyřezávány do obálky domů a jejich korpusy tak zůstávají kompaktní a uzavřené, čímž 

přirozeně stabilizují jejich vnitřní prostředí. Rovněž rozměry okenních otvorů snižují ochlazování i 

přehřívání interiéru. Všechny domy mohou být navrženy a realizovány jako pasivní. Pro pasivní domy 

obzvláště vhodné vlastnosti dřeva jako stavebního a konstrukčního materiálu ve spojení s jeho 

současným přebytkem i nízkou cenou a s deklarovaným cílem dosažení uhlíkové neutrality lokality 

nabízejí jako optimální řešení právě použití dřevostaveb. To by při využití jejich v zahraničí zcela 

běžné prefabrikace umožnilo i mimořádně rychlou realizaci celého obytného souboru. Nicméně 

přestože se dřevostavby z řady logických důvodů – vč. snižování emisí CO2 -  přirozeně pro daný účel 

nabízejí, a to včetně využití jejich „ekologického image“ v publicitě, „marketingu“ a „brandingu“ 

Chytré čtvrtě, nemusí být její realizace se dřevem spojována a lze si ji představit v jakékoliv příhodné 

stavební a materiálové podobě. 

A.7.3. Uplatněné principy prostorové kompozice 

V území jsou uplatněny zásady prostorové kompozice jako jsou hlavní osy (shodné 

s komunikační/dopravní osou sever-jih v prodloužení ulice Lidická a s osou východ-západ kolmou na 

ulici Brněnská), komponované průhledy (pohledové ukončení osy východ-západ procházející „Návsí“ 

objektem občanské vybavenosti „Komunitním hubem“ umístěným na významném veřejném 

prostranství „Plácku“), významná veřejná prostranství (pracovní název „Plácek“ a „Náves“) jako 

těžiště urbanizovaného území. 

A.7.4. Navrhované funkční využití 

Navýšení kapacit bydlení v lokalitě 

V době, kdy se již projevují negativní důsledky suburbanizace na život a chod měst, je třeba klást 

důraz na hospodárné využití nezastavěných pozemků v zastavěných částech obcí a měst. Princip 

zahušťování zastavěných území měst je ostatně jedním z principů Politiky architektury a stavební 

kultury ČR: „1.3 - Minimalizovat nepřiměřené a nevhodné rozrůstání sídel do okolní krajiny. Zajistit 

důsledné využívání zastavěného území prostřednictvím cílené revitalizace opuštěných a zanedbaných 

zastavěných ploch, ale i jednotlivých nevyužívaných staveb.“ 

Pod vlivem výše uvedených skutečností byly oproti stávajícímu ÚPŽ posíleny plochy zejména pro 

bydlení a vytvořeny s nimi související plochy veřejné vybavenosti. Navýšení kapacit je jednak docíleno 
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vyšší podlažností budov v území (navržena ustoupená podlaží nad dvěma plnými), ale i celkově 

zvýšenou hustotou zástavby, tedy zastavěnou plochou, resp. vymezením drobnějšího měřítka 

pozemků disponibilních pro zástavbu.  

A.7.4.1. Plochy bydlení 

Návrh pracuje především s takovými formami rodinného bydlení, které umožňují intenzivnější využití 

území bez rezignace na intimitu a měřítko zástavby. Rovnoměrně tedy v řešeném území umisťuje 

linie řadových rodinných domů, tvořících fronty hlavní komunikační páteře území, a volnější zástavbu 

trojdomů, dvojdomů a omezeně zastoupených samostatně stojících rodinných domů, jež se plynule 

rozvolňuje směrem k severní hranici území a reaguje tak měřítkem na sousedství otevřené krajiny. 

 

Obr.1 Návrh zástavby rodinných domů při severní hranici řešeného území

 
 

Navrhovaná uliční síť zároveň umožňuje alternativní řešení zástavby při severní hranici řešené lokality 

a zachovává tak značnou míru variability využití území, např. pro zástavbu řadových rodinných domů. 
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Obr.2 Návrh zástavby rodinných domů při severní hranici řešeného území – alternativní řešení 

s řadovými rodinnými domy 

 
 

A.7.4.2. Plochy veřejné občanské vybavenosti  

Návrh umisťuje objekt občanské vybavenosti – Komunitního hubu na křížení hlavních prostorových a 

komunikačních os území sever-jih a východ-západ. Komunitní hub tvoří čelo „Plácku“ (viz kap. 

A.7.5.3. níže) a je v těsné vazbě s navazujícím parkem s jezírkem. Jedná se o objekt multifunkčního a 

především variabilního charakteru, jehož funkční náplň budou určovat především preference a 

potřeby samotných obyvatel komunity proměnné v čase. Variabilita funkční náplně vytváří 

předpoklad společenské resilience a tedy schopnosti stát se trvalým a skutečným společenským 

centrem lokality a spoluvytvářet identitu nově se rozvíjející čtvrti. Přízemí objektu je věnováno 

potřebám dětské skupiny, sdílených prostor s možností pronájmu pro soukromé či společenské akce 

a nabízí i prostory pro coworking. V druhém nadzemním podlaží je umístěna kavárna s terasou ve 

vizuálním kontaktu s volnou krajinou za protipovodňovým valem. 

A.7.4.3. Plochy veřejných prostranství  

Strategie je jednoduchá: práce s urbanistickou typologií, čili se srozumitelnými typy veřejných 

prostorů: náves, plácek, jezírko, park, hřiště. Tyto veřejné prostory jsou současně místy, každé 

s osobitou atmosférou. Ta vytvářejí obytnou kvalitu čtvrtě, identifikaci s místem a tedy domov. 

Zároveň jako prostory pro aktivitu, kreativitu, setkávání a tedy inkluzi jsou základem její sociální 

resilience. Tyto veřejné prostory a současně místa tvoří nosnou kostru obytné lokality, určují její 

strukturu, dělí její plochu na jednotlivé části, stavební pole. 
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Návrh vymezuje plochy dvou významných veřejných prostranství. Jedním z nich je plocha „Plácku“ 

(pracovní název), jež se nachází na křižovatce hlavních prostorových a komunikačních os území sever-

jih a východ-západ. Plocha „Plácku“ je umístěna v těsné vazbě na objekt občanské vybavenosti 

(pracovní název „Komunitní hub“) a svým charakterem se blíží spíše typologii piazzety. Slouží 

především pro setkávání obyvatel při kávě, společenských hrách, ale dává prostor i lehčímu 

sportovnímu vyžití jako je pétanque. 

Druhé významné veřejné prostranství lemuje prostorovou osu východ-západ (pracovní název 

„Náves“) a nachází se v pomyslném těžišti lokality. Ve srovnání s plochou „Plácku“ má „Náves“ 

charakter bližší parku a slouží ke střetávání i rekreaci svých obyvatel.  

Skelet veřejných prostranství pak rovnoměrně doplňují plochy dětských hřišť, venkovních fitness pro 

dospělé a parku s jezírkem. Rovnoměrně tak, aby byla v přiměřené docházkové vzdálenosti obyvatel 

nejen nově vznikající čtvrti, ale i obyvatel přilehlých zastavěných území a vytvářela tak potenciál 

setkávání a nových vazeb nově příchozích obyvatel a „starousedlíků“. Jezírko v parku slouží jako 

recipient pro dešťové vody shromažďované z ploch veřejných prostranství. 

 

A.7.4.4. Plochy odstavných a parkovacích stání 

Při tvorbě dopravního řešení byl kladen zásadní důraz na zklidnění a pokud možno potlačení 

automobilové dopravy v celém řešeném území. Základem koncepce je návrh komunikací funkční 

úrovně D – komunikace se smíšeným provozem a komunikace nepřístupné provozu silničních 

motorových vozidel. Jedná se tedy v převážné části území o tzv. obytnou zónu s prvky pro zklidnění či 

znemožnění jízdy motorovými vozidly se sdíleným dopravním prostorem pro všechny účastníky 

provozu. Pro podporu této filosofie řešení byla pro parkování a odstavování motorových vozidel na 

vjezdech do zóny umístěna dostatečně kapacitní parkoviště (u napojení ulice Lidické a u napojení u 

ulice Brněnské) a v řešené oblasti není umožněno parkování a odstavování vozidel. Stání na 

parkovištích jsou navržena jako zastřešená s vegetační skladbou střech a využitím jejich ploch pro 

umístění FVE panelů pro zásobování řešené lokality elektrickou energií. 

A.7.4.5. Plochy územních rezerv 

Jsou navrženy při východním okraji řešeného území. Jejich pozice na přechodu mezi plochami bydlení 

a odstavných parkovišť je volena s ohledem na jejich budoucí možné dvojí využití – pro doplnění 

zástavby rodinnými domy, či pokrytí případných zvýšených potřeb dopravy v klidu. Do doby určení 

jejich konečné funkční náplně jsou plochy využívány především pro veřejnou zeleň. 

A.8. Podmiňující faktory rozvoje území funkce 

A.8.1. Technická infrastruktura 

Rozvoj lokality je podmíněn zejména přeložím stávajícího nadzemního vedení VVN a VN, jejichž 

koridory v současné době vedou napříč řešeným územím a společně se svými ochrannými pásmy 

zásadně omezují možnost výstavby v lokalitě. S přeložením těchto koridorů je uvažováno již v rámci 

stávajícího platného ÚPŽ. ÚS respektuje návrhovou trasu přeložek dle ÚPŽ a pro napojení řešené 

lokality uvažuje s nápojným bodem umístěným již v návrhové trase koridoru. 

Částečně podmiňujícím faktorem rozvoje území je také přeložka stávajícího přivaděče pitné vody, jež 

do území zasahuje na jeho jihozápadním cípu. Přivaděč slouží jako rezerva pro případ havárie hlavního 

vodovodního přivaděče. ÚS navrhuje jeho přeložení v rámci řešeného území – návrhová trasa 

reflektuje strukturu zástavby a využívá co možná nejvíce ploch veřejných komunikačních prostorů. 
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A.8.2. Dopravní infrastruktura 

Dle znění ÚPŽ je změna území v ploše Z5 podmíněna výstavbou komunikace v ploše Z33 (z ul. 

Brněnská na Líchy).  

A.9. Podmínky využití a prostorového uspořádání území 

V regulačních podmínkách jsou vymezeny urbanistické funkce a prostorové regulativy staveb. 

Nedílnou součástí regulačních podmínek je výkres B.5 Regulační výkres (viz B. Grafická část) a tabulka 

Kapacita a limitní parametry bloků, jež je přílohou této textové části. Společně stanovují podmínky 

funkčního využití a prostorového uspořádání řešeného území.  

A.9.1. Funkční plochy 

Stanovují podmínky využití bloků.  

A.9.1.1. Plochy bydlení 

ÚS vymezuje v převážné části řešeného území stavební bloky pro bydlení.  

Ve všech plochách bydlení jsou přípustné:  

- dvory a zahrady, související technická infrastruktura, související veřejná prostranství a zeleň 

- stavby, které souvisejí a jsou slučitelné s bydlením za podmínky, že nesnižují kvalitu 

prostředí vlastního či souvisejícího území a že slouží zejména obyvatelům ve vymezené ploše,  

- související občanské vybavení a řemeslné provozovny za podmínky, že výměra zařízení v 1 

rodinném domě či na jeho pozemku nebude větší než 50% hrubé podlažní plochy a že svým 

provozováním a technickým zařízením nesníží kvalitu prostředí vlastního či souvisejícího 

území (zejména hlukem, prachem, zápachem, zvýšenou dopravní zátěží). 

- záhumení pěší a cyklistické stezky 

Ve všech plochách bydlení jsou nepřípustné:  

- dopravní infrastruktura, garáže, odstavná a parkovací stání 

- bazény 

- zejména stavby a zařízení pro těžbu, výrobu a skladování, nadřazená dopravní a technická 

infrastruktura nesouvisející s územím či s plochou 

a) Bydlení v řadových rodinných domech s ustoupeným podlažím 

Zahrnuje stavební bloky s označením A.1-x. 

Jedná se o plochy pro bydlení v řadových rodinných domech o maximálně dvou plných a 

jedním ustoupeným nadzemním podlažím.  

Hlavní využití plochy: 

- bydlení v řadových rodinných domech umožňující nerušený a bezpečný pobyt, každodenní 

relaxaci a rekreaci obyvatel  

b) Bydlení v řadových rodinných domech  

Zahrnuje stavební bloky s označením A.4-x. 

Jedná se o plochy s předpokládanou nižší intenzitou využití než u předchozí kategorie. ÚS zde 

povoluje maximálně dvě nadzemní podlaží. 

Hlavní využití plochy: 

- bydlení v řadových rodinných domech umožňující nerušený a bezpečný pobyt, každodenní 

relaxaci a rekreaci obyvatel  
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c) Bydlení v rodinných domech bez bližšího určení typologie  

Zahrnuje stavební bloky s označením A.5-x. 

Části území při severní hranici řešeného území je dle Zadání ÚS ponechána určitá volnost při 

volbě typologie zástavby, pouze s omezením maximálně dvou nadzemních podlaží. Její 

podoba bude tedy do značné míry reagovat na okolnosti doby jejího vzniku. ÚS zde 

doporučuje jako vhodnou typologii zástavbu trojdomy, případně řadovými rodinnými domy 

s orientací průčelí východ-západ. 

Hlavní využití plochy: 

- bydlení v rodinných domech umožňující nerušený a bezpečný pobyt, každodenní relaxaci a 

rekreaci obyvatel  

 

A.9.1.2. Plochy veřejné občanské vybavenosti  

Zahrnuje stavební blok s označením A.3. 

Hlavní využití plochy:  

- veřejné občanské vybavení  

Přípustné využití plochy:  

- stavby a zařízení občanského vybavení pro veřejnou správu, pro školství, vzdělání a výchovu, 

pro sociální služby, pro kulturní zařízení, tělovýchovu, ochranu obyvatelstva 

Podmíněně přípustné využití plochy:  

- jiné druhy občanského vybavení za podmínky, že jejich využití je v souladu s hlavním 

využitím plochy (např. veřejné stravování, obchodní prodej, sport) a za podmínky, že svým 

provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání staveb ve svém okolí a nesníží kvalitu 

prostředí vlastního či souvisejícího území,  

- související technická infrastruktura, související veřejná prostranství a zeleň 

- bydlení za podmínky, že bude součástí stavby občanského vybavení, kde jeho výměra 

nepřesáhne 40% podlahové plochy budovy.  

Nepřípustné využití plochy: 

-  dopravní infrastruktura, garáže, odstavná a parkovací stání 

-  bazény 

 - zejména stavby a zařízení pro těžbu, výrobu a skladování, nadřazená dopravní a technická 

infrastruktura nesouvisející s územím či s plochou 

A.9.1.3. Plochy veřejných prostranství  

Návrh ÚS rozlišuje tři kategorie veřejných prostranství. 

Ve všech plochách veřejných prostranství jsou přípustné:  

-  podzemní liniové stavby technické infrastruktury včetně případných souvisejících zařízení 

- stavby přípojek technické infrastruktury pro legální stavby (přípojkové skříně budou 

umisťovány přednostně jako součást oplocení či fasády staveb) 

-  podzemní i nadzemní objekty pro hospodaření s dešťovými vodami (suché retenční dešťové 

- nádrže, vsakovací objekty atd.) 

- zeleň a drobný městský mobiliář doplňující charakter hlavního využití 

Ve všech plochách veřejných prostranství nejsou přípustné:  

-  dopravní infrastruktura, garáže, odstavná a parkovací stání 

-  bazény 

 - zejména stavby a zařízení pro těžbu, výrobu a skladování, nadřazená dopravní a technická 

infrastruktura nesouvisející s územím či s plochou 
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a) Významná veřejná prostranství   

Zahrnuje nestavební bloky s označením B.2 a B.4. 

Hlavní využití plochy:  

-  veřejná prostranství místního významu, která vytváří ucelené, převážně zpevněné, plochy 

s komponovanou městskou zelení vysoké kulturní nebo estetické hodnoty sloužící pro 

relaxaci a společenské vyžití obyvatel  

Přípustné využití plochy:  

- drobné stavby ochranného a relaxačního charakteru (např. přístřešky, městský mobiliář) 

- drobné stavby pro společenské a sportovní vyžití doplňující a nerušící charakter hlavního 

využití (např. hřiště pro pétanque, kuželky, šachy) 

- související veřejná prostranství a zeleň 

- pěší stezky 

- jiné druhy občanského vybavení za podmínky, že jejich využití je v souladu s hlavním 

využitím plochy (např. veřejné stravování, obchodní prodej, sport) a za podmínky, že svým 

provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání staveb ve svém okolí a nesníží kvalitu 

prostředí vlastního či souvisejícího území,  

Nepřípustné využití plochy: 

-  dopravní infrastruktura, garáže, odstavná a parkovací stání 

-  bazény 

 - zejména stavby a zařízení pro těžbu, výrobu a skladování, nadřazená dopravní a technická 

infrastruktura nesouvisející s územím či s plochou 

b) Veřejná prostranství – veřejná zeleň  

Zahrnuje nestavební bloky s označením B.1, B.5, B.6. 

Hlavní využití plochy:  

-  veřejná prostranství, které vytváří ucelené plochy upravené městské zeleně a sloužící pro 

relaxaci a zájmové aktivity obyvatel 

Přípustné využití plochy:  

- vegetační úpravy, které svým charakterem odpovídají funkci plochy  

- komunitní zahrádky 

- drobné pozemní objekty, stavby a zařízení, které svým charakterem odpovídají způsobu 

využívání ploch zeleně a mají doplňkovou funkci, např. dětská hřiště, odpočivadla, altánky, 

veřejné WC, městský mobiliář, apod., 

- sportovní hřiště sloužící široké veřejnosti 

- pěší a cyklistické stezky 

c) Veřejná prostranství – plochy vodní a vodohospodářské 

Zahrnuje nestavební blok s označením B.3. 

Hlavní využití plochy:  

-  vodní plochy se stálou vodní hladinou s retenčním objemem pro retenci dešťových vod ze 

zpevněných ploch v rámci společně řešeného celku; veřejná prostranství, které vytváří 

ucelené plochy upravené městské zeleně a sloužící pro relaxaci obyvatel, zařízení a stavby 

související s péčí o krajinu a její ochranou proti záplavám a suchu  

Přípustné využití plochy:  

- vegetační úpravy, které svým charakterem odpovídají funkci plochy  
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- drobné pozemní objekty, stavby a zařízení, které svým charakterem odpovídají způsobu 

využívání ploch zeleně a mají doplňkovou funkci, např. dětská hřiště, odpočivadla, altánky, 

veřejné WC,  městský mobiliář, apod., 

- sportovní hřiště sloužící široké veřejnosti 

- pěší a cyklistické stezky 

Podmíněně přípustné využití plochy: 

- jednotlivé stavby služeb a veřejného stravování za podmínky, že mají doplňkovou funkci, 

slouží potřebám pobytové a rekreační funkce plochy a nemají charakter uzavřeného 

klubového zařízení, tzn. že slouží široké veřejnosti. 

 

A.9.1.4. Plochy odstavných a parkovacích stání 

V souladu se Zadáním ÚS vymezuje dopravní plochy parkovacích a odstavných stání při obou 

dopravních vstupech do území – při jižní a východní hranici řešeného území. Umístění ploch vychází 

z principu minimalizace zátahů automobilové dopravy do obytné čtvrti, jež je jedním ze stanovených 

cílů ÚS.  

Hlavní využití plochy:  

 - odstavování a parkování motorových vozidel 

Přípustné využití plochy:  

- stavby zastřešení odstavných a parkovacích stání (na tyto stavby se vztahuje regulativ 

ploché vegetační střechy viz kap. A.9.2.2. písm a)) 

- odstavování a parkování jízdních kol, elektrokol a jiných prostředků mikromobility 

- stavby a pozemky pro dočasné skladování komunálního odpadu, sběrné odpadové dvory 

(ekodvory), související dopravní a technická infrastruktura, související prostranství a zeleň 

- technická infrastruktura s nárokem na vlastní plochu, která však nevylučuje začlenění do 

ploch jiného způsobu využití (např. trafostanice) 

Nepřípustné využití plochy:  

- zejména stavby pro pro těžbu, pro výrobu a skladování 

 

A.9.1.5. Plochy územní rezervy 

Plocha územní rezervy je vymezena v sousedství plochy odstavných a parkovacích stání. Účelem této 

plochy je poskytnout do budoucna pro území možnost rozvoje, pakliže k němu nastanou podmínky či 

potřeba.  

Hlavní využití plochy:  

 Plochy pro bydlení v rodinných domech nebo plochy odstavných a parkovacích stání  

Přípustné využití plochy:  

Viz příslušné přípustné využití funkční plochy bydlení (viz kap. A.9.1.1.) nebo plochy 

odstavných a parkovacích stání (viz. kap. A.9.1.4) 

Nepřípustné využití plochy 

Viz příslušné nepřípustné využití funkční plochy bydlení (viz kap. A.9.1.1.) nebo plochy 

odstavných a parkovacích stání (viz. kap. A.9.1.4) 

 

A.9.1.6. Veřejné komunikační prostory 

Jedná se o plochy veřejných prostranství mimo plochu BLOKŮ. Zahrnují pozemky pro veřejná 
prostranství zajišťující dopravní a technickou obsluhu přilehlých stavební a nestavebních bloků. Slouží 
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také k umístění doplňkové zeleně a objektů pro hospodaření s dešťovými vodami. V plochách 
veřejných komunikačních prostorů se požaduje, aby umožňovaly vsaky a retenci dešťových vod z 
přilehlých zpevněných ploch. Pokud to vsakovací poměry dovolí, doporučuje se využít ploch 
veřejných komunikačních prostorů k hospodaření s dešťovými vodami i z okolních stavebních a 
nestavebních bloků a to v rámci společně řešeného celku. 

A.9.2. Podmínky prostorové regulace 

Výkres v měřítku 1:1000 s regulačními prvky č. B.5. Regulační výkres je obsažen v Grafické části B. 

Tabulka Kapacitní a limitní parametry bloků je přílohou této textové části. 

A.9.2.1. Pojmy vztahující se k jednotkám v regulovaném území a využití pozemků 

a) BLOK 

Ucelená část území, tvořená souborem pozemků, jedním pozemkem nebo jeho částí, zpravidla 

ohraničená uličním prostranstvím a vymezená uliční čarou. Bloky se rozlišují na stavební, jež jsou 

určeny převážně k zastavění budovami, a nestavební, jež jsou určeny převážně k nestavebním 

účelům. 

b) STAVEBNÍ / NESTAVEBNÍ BLOKY 

Řešené území je rozděleno na stavební a nestavební bloky. Bloky jsou označeny písmeny A-D. 

Písmeno A zastupuje bloky stavební, B zastupuje bloky nestavební, C zastupuje specifické bloky 

stavební, D zastupuje specifické stavební bloky územních rezerv.  

Bloky jsou označeny písmenem, číslicí a případně číslicí za pomlčkou. U bloků stavebních, označených 

písmenem A, označuje první číslice typologii zástavby: 1 pro řadové rodinné domy s možností 

ustoupeného podlaží, 3 stavby pro občanskou vybavenost, 4 pro řadové domy a 5 pro plochy bydlení 

v rodinných domech bez bližší specifikace pro možné variantní řešení využití. Číslice za pomlčkou je 

uvedena pro odlišení a jasnou identifikaci bloků se shodným označením prvých dvou iniciál.  

 

A.9.2.2. Regulační podmínky platné pro veškeré pozemky řešeného území 

a) Střechy 

U všech navržených budov se požaduje, aby byla střecha řešena jako plochá zelená (vegetační) 

střecha s retencí pro dešťové vody. Maximální přípustný spád střešní roviny je 5%. Využití střechy pro 

střešní terasy a FVE panely se tím nevylučuje. Podmínka se nevztahuje na doplňující drobné stavby 

v plochách veřejné zeleně, jako jsou altány či dětské prolézačky. 

b) Oplocení 

Oplocení na hranici s veřejným prostranstvím, pokud bude realizováno, se požaduje buď 

neprůhledné s výškou do 1 m, nebo průhledné s výškou do 1,8 m, případně s neprůhlednou částí 

s výškou do 1 m. Za průhledné oplocení se považuje i oplocení tvořené vegetací. Přípojkové skříně 

budou umisťovány přednostně jako součást oplocení či fasády staveb. Opatření je platné pro veškeré 

pozemky v řešeném území. 

a) Odstavná a parkovací stání, garáže 

Garáže, odstavná a parkovací stání na pozemcích jednotlivých bloků jsou nepřípustná. Veškerá 

potřeba na parkování a odstavování motorových vozidel bude uspokojena v rámci vymezených 

odstavných a parkovacích ploch v řešeném území (v blocích s označením C.). 
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b) Uměle budované vodní nádrže 

Uměle budované vodní nádrže jako jsou zahradní jezírka, biotopy apod. jsou v území přípustná, 

avšak za podmínky, že k jejich napouštění nebude užito pitné vody z vodovodního řadu. Bazény 

nejsou v území přípustné. Uvedené podmínky mají za cíl podpořit hlavní cíle koncepce 

enviromentální zodpovědnosti urbanizovaného území. 

c) Opatření energetické koncepce 

Na střechách staveb budou instalované fotovoltaické systémy o minimální předpokládané roční 

produkci dle Tabulky C.5. Budovy budou navrženy tak, aby splnily požadavek na měrnou potřebu 

tepla na vytápění. Blíže viz kapitola A.15 Energetika. 

d) Aplikace principů HDV a MZI 

Stanovuje univerzální pravidla hospodaření s dešťovými vodami pro řešené území.  Návrhové 

hodnoty viz Tabulka limitů odvodnění, kapitola A.11.2.4. Koncepce odvodnění území.  

A.9.2.3. Regulační podmínky s lokálním uplatněním 

Pro všechny návrhové plochy bydlení a občanské vybavenosti je navržena hodnota zastavěnosti 

stavebních bloků. Stavební čáry uzavřené je použito tam, kde je žádoucí vytvoření uliční fronty. 

Zejména tedy v plochách bydlení v řadových rodinných domech. Stavební čára otevřená pak obvykle 

vymezuje hloubku zastavitelné části bloků, resp. pozemků; nebo je uplatněna na nárožích, kde 

umožňuje větší míru volnosti řešení zástavby. Stavební čára volná je navržena v plochách, které 

umožní umisťovat domy i hlouběji v ploše pozemku pro zachování venkovského rázu zástavby 

s výraznějším podílem plochy zahrad. Aktivní parter s veřejnou či občanskou vybaveností je užit 

v plochách občanské vybavenosti.  

Použité regulativy a jejich definice: 

a) Uliční čára  

Uliční čára vymezuje v zastavitelném území hranici uličních prostranství nebo veřejných 

komunikačních prostorů a bloků. Bloky se rozlišují na stavební, jež jsou určené převážně k zastavění 

budovami, a nestavební, jež jsou určené převážně k nestavebním účelům. Uzavřená uliční čára 

vymezuje BLOK. 

b) Stavební čára  

Stavební čára je hranice vymezující v rámci stavebního bloku nepřekročitelnou hranici trvalého 

zastavění budovami. Stavební čára dále určuje tyto parametry: a) ustoupení zástavby od hranice 

zastavění, která může nebo nesmí ustupovat, b) rozsah a míru zastavění hranice zastavitelné části 

bloku, které musí, nesmí, nebo může být souvislé a úplné.  

A) Stavební čára uzavřená  
Vymezuje hranici zastavitelné a nezastavitelné části bloku,  

1. jejíž zástavba nesmí nikde ustupovat a  

2. která musí být v celé své délce souvisle a úplně zastavěná  

B) Stavební čára otevřená  
Vymezuje hranici zastavitelné a nezastavitelné části bloku,  

1. jejíž zástavba nesmí nikde ustupovat a  

2. která nesmí být v celé své délce souvisle a úplně zastavěná  
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C) Stavební čára volná  
Vymezuje hranici zastavitelné a nezastavitelné části bloku,  

1. jejíž zástavba může libovolně ustupovat a  

2. která může být v celé své délce souvisle a úplně zastavěná 
 

Pro specifické bloky územní rezervy se navrhuje uplatnit stavební čáry pouze v případě, že bude 

plocha bloku v budoucnu určena pro funkci bydlení. 

 
Prvky před stavební čarou  
 Stavební čáru mohou překročit:  

a) do vzdálenosti 0,3 m základy, sokly, obklady fasád, stavební prvky, které architektonicky člení 

průčelí, dodatečné zateplení budovy; 

b) korunní římsa a střecha do vzdálenosti 1 m;  

c) reklamní a informační zařízení podle §3, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.;  

d) arkýře a vykonzolované části vyšších podlaží do vzdálenosti 1 m; balkony, pevné markýzy 

a zastřešení vstupů do vzdálenosti 1,5 m před stavební čáru za předpokladu, že jsou vzdáleny 

minimálně 2,5 m od sousední stavby; tyto prvky mohou v součtu tvořit nejvýše jednu třetinu plochy 

fasády přilehlé k příslušné stavební čáře;  

e) vstupní části staveb a přístupová schodiště do výšky jednoho podlaží za předpokladu, že zároveň 

nepřekročí čáru uliční a nepřesáhnou (plochou svého půdorysného průmětu) 15 m2 zastavěné 

plochy; zábradlí se do výšky nezapočítávají 

 
Prvky před stavební čarou nesmí zasahovat do průjezdního a průchozího prostoru komunikace podle 

platného znění vyhl. 338/2015 Sb. O pozemních komunikacích a příslušné závazné ČSN a nesmí zúžit 

šířku přilehlého chodníku na méně než 1,5 m. 

Prvky před stavební čarou nesmí překročit uliční čáru. 

c) Aktivní parter  

V místech, která jsou označena jako „aktivní parter“, se požaduje umístit úroveň 1.NP na úroveň 

přilehlého uličního prostranství. Parter musí být z přilehlého uličního prostranství přístupný a musí 

být využit pro obchod, služby či veřejnou vybavenost.  

d) Zastavěnost stavebního bloku  

Určuje procento nezastavěných ploch (np) stavebního bloku a procento ploch zeleně (pz).  

„np“ stanovuje minimální nezastavěnou plochu stavebního bloku. Je stanovena procentem z celkové 

plochy stavebního bloku. Nezastavěnou plochou se pro účely ÚS rozumí plocha, která není 

zastavěnou plochou stavby dle § 2 odst. 7 stavebního zákona.  
Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových 

konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Plochy lodžií a arkýřů se započítávají. 

 

„pz“ stanovuje minimální plochu zeleně (vegetace) na terénu. Je stanovena procentem z celkové 

plochy stavebního bloku. Plochou zeleně se pro účely ÚS rozumí plocha, která je umístěna na rostlém 

terénu. Rostlý terén je plocha, pod níž není půdní profil oddělen od skalního podloží žádnou stavbou 

a která umožňuje zdárný růst vegetace a přirozený vsak srážkových vod. 

Pozn.: do této plochy se nezapočítává plocha střechy s vegetační skladbou, bazény a vodní nádrže, 

zatravňovací dlaždice všech typů, terasy a pergoly. 
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e) Maximální počet nadzemních podlaží  

V rámci regulace je stanoven maximální počet plných nadzemních podlaží a počet ustupujících 

podlaží. Přičemž se za plné nadzemní podlaží považuje každé podlaží kromě podlaží podzemních, 

vyjma podlaží ustupujícího. Za ustupující podlaží se považuje podlaží ustoupené od vnější obvodové 

stěny budovy orientované ke stavební čáře a jedné další obvodové stěny alespoň o 2 m.  

Konstrukční výška podlaží se stanovuje nejvýše na 3,5m, vyjma podlaží, na které se vztahuje regulativ 

aktivního parteru.  

f) Výsadbový pás pro stromořadí  

Požadavek na vymezení výsadbového pásu pro stromořadí (= převážně souvislá liniová výsadba 

stromů). Šířka výsadbového pásu je min. 1,5m, doporučená je 2,25m. Osová vzdálenost mezi stromy 

v řadě se stanovuje nejvýše na 15m. Pás může být přerušen, např. přístupovými komunikacemi do 

objektů či vjezdy do ploch odstavných a parkovacích stání, dodržení maximální osové vzdálenosti 

mezi stromy tím není dotčena. 

Výsadbový pás bude sloužit jako prostor pro ochranu stromů, pro retenci a vsakování dešťových, 

tomu bude uzpůsobeno technické řešení povrchů a hran.  

V uličních prostranstvích bez uvedeného požadavku na výsadbový pás se výsadbový pás doporučuje.  

g) Nestavební blok s trvalou vodní plochou a retenčním objemem  

V nestavebních blocích se požaduje, aby umožňovaly vsaky a retenci dešťových vod z přilehlých 
zpevněných ploch.  

Pokud to vsakovací poměry dovolí, doporučuje se využít nestavební bloky k hospodaření s dešťovými 
vodami i z okolních bloků stavebních a to v rámci společně řešeného celku. 

A.9.2.4. Uliční prostranství  

Je navrženo jako závazné převzít do ÚP šířky uličních prostranství (vzdálenost mezi uličními čarami). 
Navržené uliční profily jsou doporučené. Uličním prostranstvím je myšleno prostranství veřejné ve 
smyslu všech prostor přístupných každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez 
ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. 

A.9.2.5. Parcelace, plocha pozemků 

Navrhovaná parcelace je jen jedním z možných řešení. ÚS nenavrhuje minimální plochu pozemků 

rodinných domů tak, jak je tomu ve stávajícím platném ÚPŽ a při jeho budoucí změně, k níž tato ÚS 

bude podkladem, navrhuje stanovení minimálních ploch pozemků rodinných domů pro řešenou 

lokalitu nadále vypustit.  

Návrh členění pozemků rodinných domů viz výkres B.4 Celková situace je pouze jedním z možných 

řešení a vztahuje se pouze k zobrazenému návrhu řešení zástavby. 

A.10. Dopravní infrastruktura 

A.10.1. Základní charakteristika dopravy v území 

Řešené území se nachází v severozápadní části obce v oblasti navazující na stávají zástavbu rodinných 

domů. Navazující komunikační skelet se skládá z místních komunikací funkční třídy C a D, tedy 

obslužných komunikací a komunikací se smíšeným provozem (ulice Janáčkova). Stávající místní 

komunikace v území jsou napojeny na silnice II. třídy (napojení ul. Brněnské na ul. Nádražní – II/416) 

a III. třídy (napojení ulice Lidické, Bezručovy, Žižkovy a kpt.Rubena na ul. Tyršovu – III/41619). 

Z dopravního hlediska se jedná o zklidněné místní komunikace s nízkými intenzitami provozu 

převážně osobních vozidel.   
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A.10.2.   Zásady navrhované dopravy v území 

Dopravní napojení řešeného území je navrženo na jihu prodloužením ulice Lidické a na východě 

novým dopravním napojením na ulici Brněnskou. Obě navržená dopravní napojení budou provedena 

bez nároků na úpravu stávajících komunikací. 

Při tvorbě dopravního řešení byl kladen zásadní důraz na zklidnění a pokud možno potlačení 

automobilové dopravy v celém řešeném území. Základem koncepce je návrh komunikací funkční 

úrovně D – komunikace se smíšeným provozem a komunikace nepřístupné provozu silničních 

motorových vozidel. Jedná se tedy v převážné části území o tzv. obytnou zónu s prvky pro zklidnění či 

znemožnění jízdy motorovými vozidly se sdíleným dopravním prostorem pro všechny účastníky 

provozu. Pro podporu této filosofie řešení byla pro parkování a odstavování motorových vozidel na 

vjezdech do zóny umístěna dostatečně kapacitní parkoviště (u napojení ulice Lidické a u napojení u 

ulice Brněnské) a v řešené oblasti není umožněno parkování a odstavování vozidel. V uličním profilu 

je tedy možné pouze krátkodobé zastavení vozidla například za účelem vyložení nákladu. 

Komunikační páteří území je tedy místní komunikace funkční třídy D spojující ulici Lidickou s ulicí 

Brněnskou. Jedná se o komunikaci jednopruhovou, obousměrně pojížděnou s vozovkou s povrchem 

z asfaltového betonu (nízká hlučnost, pohodlné užití pěšími, cyklisty atd.) s výhybnami umožňujícími 

obousměrný provoz, šířka jízdního pruhu je navržena 3,5m. Komunikace bude odvodněna do 

povrchových průlehů a retencí. Hlavní dopravní prostor bude od odvodňovacích prvků oddělen 

dostatečně širokou přídlažbou, která zajistí optické oddělení a zároveň bude mít funkci zpevněné 

krajnice pro bezproblémový odvod dešťových vod.  

Případná dopravní obsluha rodinných domů, které se nacházejí mimo hlavní průjezdní komunikaci, je 

zajištěna z navrženého veřejného prostoru – ulice, která nese výrazné prvky obytné zóny 

s vyloučením provozu motorových vozidel, který bude přípustný pouze v situacích zajištění vjezdu 

vozidel IZS, případně stěhování a podobně. V navržených „vedlejších“ ulicích není umožněno 

parkování a odstavování motorových vozidel, jsou zde navržena pouze místa pro krátkodobé 

zastavení. Zpevněné povrchy ulice jsou navrženy s ohledem na zásady modrozelené infrastruktury 

z materiálů umožňujících vsakování, případně retenci dešťových vod v místě.  

Parkovací a odstavné plochy pro motorová vozidla jsou umístěny na okrajích řešené lokality pro 

minimalizaci vjezdů do území, využívají výškového rozdílu v terénu – parkoviště na východě je 

částečně v zářezu pod stávající zástavbou RD při ulici Brněnská a parkoviště na jihu je částečně 

přisypané ze strany protipovodňového valu. Parkovací stání mohou být zastřešena s možností využití 

zelených střech či umístění FVE. Odstavná stání budou vybavena elektrickými přípojkami pro nabití 

elektromobilů. 

S ohledem na zvolené řešení typu obytná zóna, pěší a cyklistická doprava využívá celý dopravní 

prostor. Tento dopravní prostor sdílí částečně s motorovými vozidly (hlavní průjezdní komunikace) 

avšak většina veřejného prostoru je určena pouze pro pohyb pěších a cyklistů. 

Podélné sklony komunikací v území jsou navrženy v mezích patřičných norem a vyhlášek. 

Maximálního podélného sklonu v území je dosaženo v místě dopravního napojení na ulici Brněnskou, 

přičemž tento sklon nepřesáhne hodnotu 3,5%. Příčné sklony komunikací jsou navrženy v souladu 

s TP a to na hodnotě 2,0%. 

A.10.3.   Doprava v klidu 

Doprava v klidu je řešena kapacitními parkovacími plochami, jejichž umístění bylo popsáno 

v předešlém textu. 

Výpočet potřebného počtu parkovacích a odstavných stání je doložen dle ČSN a zadání 

s koeficientem ka=1,0. 
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Výpočet potřebného počtu parkovacích a odstavných stání dle ČSN je dále doložen pro koeficient 

ka=1,5 pro případ odlišného vývoje motorizace. 

 
 

Z doložených výpočtů vyplývá, že minimální počet odstavných a parkovacích stání dle ČSN pro 

navrženou lokalitu je 138 kusů a maximální počet 207 – hodnoty jsou vztaženy k urbanistickému 

návrhu viz výkres B.4 Celková situace.  

Dle zadání územní studie je potřebný počet parkovacích a odstavných stání s ohledem na 

předpokládaný carsharing, cargobike a koeficient ka=1,0 stanoven následovným výpočtem (uvedené 

hodnoty výpočtu jsou pouze ilustrativní a jsou vztaženy k urbanistickému návrhu viz výkres B.4 

Celková situace): 
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A.10.4. Pěší a cyklistická doprava 

S ohledem na zvolené řešení typu obytná zóna, pěší a cyklistická doprava využívá celý dopravní 

prostor. Tento dopravní prostor sdílí částečně s motorovými vozidly (hlavní průjezdní komunikace) 

avšak většina veřejného prostoru je určena pouze pro pohyb pěších a cyklistů. 

 

A.11. Technická infrastruktura – vodní hospodářství 

A.11.1. Technická infrastruktura – zásobování pitnou vodou 

A.11.1.1. Současný stav zásobování pitnou vodou 

V současné době se v zájmovém území nenachází stávající vodovodní řady určené k zásobování 

obyvatel pitnou vodou. Nejbližší vodovod pro veřejnou potřebu je veden v ulici Brněnská, a to 

potrubí LT DN100 a v ulici Janáčkova a Lidická IPE DN 80. 
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Všechny tyto vodovodní řady jsou součástí tl. pásma VDJ Židlochovice s maximální hladinou 255,0 m 

n.m. 

A.11.1.2. Koncepce zásobování pitnou vodou 

a) Popis umístění zástavby 

Předmětné území se nachází na severozápadním okraji města Židlochovice. V současné době je toto 

území nevyužívané pro bytovou či jinou zástavbu, jedná se o plochu nezastavěnou. Území je 

vymezeno z východu ulicí Brněnskou, z jihu zástavbou rodinnými domy kolem ulice Janáčkova a 

Lidická a severozápadní hranici tvoří protipovodňový val. 

V řešené lokalitě, která bude nově napojena na vodovod pro veřejnou potřebu, se počítá 

s vybudováním nové zástavby – obytné čtvrti. Bude se jednat o výstavbu rodinných  domů různé 

typologie doplněných o objekt občanské vybavenosti (předpoklad komunitní hub).  

b) Počet obyvatel 

Pro řešenou lokalitu je počítáno s vybudováním nové bytové zástavby pro přibližně 300 obyvatel. 

Součástí nové čtvrti se předpokládá také komunitní hub, který bude využíván jako kavárna a místo 

pro coworking a dětskou skupinu s kapacitou 50 osob. 

c) Potřeba vody pro bytovou výstavbu 

Potřeba vody pro nově navrhované objekty bytové zástavby, s kterými se uvažuje s napojením na 

vodovod pro veřejnou potřebu, činí 0,99 l/s. 

Vypočtená potřeba vody pro celou lokalitu není bodovým odběrem, ale rozdělí se po délce 

vodovodních řadů. 

Tab.1 Celková potřeba vody 

Řad 
Počet 

obyvatel 

Specifická 

potřeba 

vody q 

Průměrná 

denní  potřeba 

Qp 

Koeficient 

denní 

nerovn. 

kd 

Maximální denní  

potřeba Qd 

Koeficient 

hod. 

nerovn kh 

Max.hodin. 

potřeba Qh 

Profil 

řadu 

 Vodovod  (obyv.) (l/os/den) (m³/den) (l/s)   (m³/den) (l/s)   (l/s) (mm) 
 

A1 299 96,0 
36,20 0,42 

1,40 

50,69 0,59 

1,80 

1,06 125x10  
  50 150,0 

 
A2 116 96,0 11,14 0,13 15,59 0,18 0,32 90x8,2 

 
A3 24 96,0 2,30 0,03 3,23 0,04 0,07 90x8,2 

 
A4 40 96,0 3,84 0,04 5,38 0,06 0,11 90x8,2 

 
A5 50 150,0 7,50 0,09 10,50 0,12 0,22 63x5,8 

 

d) Potřeba vody dle požárně bezpečnostního řešení 

V současné době nejsou známy požadavky na zajištění minimálního průtoku vody pro hasební účely 

pro uvažované objekty zástavby.  

e) Návrh tlakových pásem 

Navrhované plochy se nachází v území s nadmořskou výškou 179-182 m n. m. Maximální hodnota 

hydrostatického tlaku bude dosahovat 7,2 až 7,6 (0,72-0,76Mpa). 

Dle předpokládaného návrhu se uvažuje s výškou zástavby cca do 15 m. Na základě tohoto návrhu 

budou veškeré objekty pod přímým tlakem VDJ Židlochovice 255,00. 
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Pokud by byla navržena zástavba vyšší, tak budou muset být v objektech navrženy dvojí vnitřní 

rozvody. Nižší podlaží budou pod přímým tlakem VDJ. Pro ostatní podlaží budou vnitřní rozvody pod 

tlakem ATS stanice. Toto zařízení ATS stanice bude v majetku majitele nemovitosti, který bude 

zajišťovat i její provoz.  

f) Návrh vodovodních řadů 

Všechny vodovodní řady jsou považovány za řady rozvodné sítě. 

Nově navrhovaná vodovodní síť se napojí na stávající síť v ulicích Brněnská (LT DN 100) a Janáčkova 

(IPE DN 80). Napojením ve dvou místech se zajistí zaokruhování stávající a nově navrhované 

vodovodní sítě. Tímto řešením se nadlepší hodnoty hydrodynamických tlaků v systému sítě. 

Polohové umístění rozvodů vody je navrženo v koordinaci s ostatními navrhovanými inženýrskými 

sítěmi a s dopravním řešením. 

V rámci této dokumentace byly navrženy vodovodní řady z potrubí PE100 RC SDR11. Navržené 

vodovodní řady jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tab. 2 Vodovodní řady: 

Označení řadu Materiál potrubí Profil potrubí DN (mm) Délka potrubí (m) 

A1 PE100 RC SDR11 100 346,1 

A2 PE100 RC SDR11 80 256,3 

A3 PE100 RC SDR11 80 85,5 

A4 PE100 RC SDR11 80 120,4 

A5 PE100 RC SDR11 50 45 

Celková délka (m)     853,3 

Pro navrženou zájmovou oblast, která se má zásobovat pitnou vodou je navržena vodovodní síť o 

celkové délce 853,3 m. 

Vodovodní přípojky: 

Jednotlivé objekty budou na vodovod pro veřejnou potřebu napojeny vodovodními přípojkami. Tyto 

budou ukončeny ve vodoměrných šachtách, osazených na pozemku majitele nemovitosti. 

Vodoměrné šachty budou přístupné pro pracovníky provozovatele vodovodní sítě. 

g) Přeložka vodovodu: 

Návrh nové zástavby si v části nově navrhovaného parkoviště, na jihozápadě řešeného území, vyžádá 

přeložení stávajícího vodovodního přivaděče DN 200. Přeložený vodovod bude veden ve zpevněných 

plochách komunikací, v souběhu s nově navrhovanými a stávajícími sítěmi. Vodovod je navržen 

profilu DN 200 z tvárné litiny. 

Tab. 3 Vodovodní řady – přeložka 

Označení řadu Materiál potrubí Profil potrubí DN (mm) Délka potrubí (m) 

PŘELOŽKA TVÁRNÁ LITINA 200 165,1 

Celková délka (m)     165,1 
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A.11.2. Technická infrastruktura –  Odkanalizování území 

A.11.2.1. Současný stav odkanalizování území 

Lokalita nové zástavby se nachází na katastrálním území Židlochovice a je ohraničena stávající 

zástavbou na ulici Brněnská, Janáčkova a ze severní strany protipovodňovou hrází. Stávající plocha 

není odkanalizována, stávající kanalizace se nachází pouze ve stávajících ulicích. 

A.11.2.2. Koncepce odkanalizování území 

Koncepce odkanalizování navrhované lokality „Chytré Líchy“ je tvořena oddílným systémem 

kanalizace. Splaškové odpadní vody jsou napojeny do stávající jednotné kanalizace v ulici Brněnská. 

Dešťové vody jsou řešeny na navrhované lokalitě jejich vsakováním. Bezpečnostní přelivy budou 

zaústěny do koncového recipientu odvodňovacího systému celého nově urbanizovaného území, 

kterým je vodní nádrž na její severozápadní hranici. 

A.11.2.3. Odvedení splaškových komunálních vod 

V navrhovaných ulicích jsou dle konfigurace terénu navrženy gravitační splaškové stoky, které jsou 

svedeny do čerpací stanice. Z čerpací stanice budou odpadní vody přečerpávány do jednotné 

kanalizace v ulici Brněnské. 

Stanovení produkce splaškových odpadních vod 
Územní studie předpokládá vybudování zástavby pro přibližný počet 300 obyvatel. Rovněž se 

předpokládá výstavba komunitního centra s kavárnou pro 50 osob. Celkem se tak v lokalitě 

předpokládá s nárůstem počtu obyvatel o přibližně 350 osob. 

Stanovení specifické potřeby vody pro obyvatele 96 l/os/den a pro uživatele komunitního centra 150 

l/os/den. Bilance splaškových vod, které budou z budov odváděny, byly stanoveny na základě 

potřeby vody dle Vyhl. 428/2001 v platném znění. 

Celkové navýšení průměrné produkce splaškových odpadních vod přitékajících z předmětné oblasti 

do veřejné kanalizace v ulici Brněnská je 2,85 l/s. 

Tab. 3 Splašková kanalizace: 

Označení řadu Materiál potrubí Profil DN/OD (mm) Délka potrubí (m) 

VĚTEV 1 (ČS1- Šs1) PE-HD  90 52,50 

                (Šs10- ČS1) POLYPROPYLEN SN10 250 324,30 

VĚTEV 2 (Šs2 - Šs12) POLYPROPYLEN SN10 250 80,00 

VĚTEV 3 (Šs4 - Šs14) POLYPROPYLEN SN10 250 80,00 

VĚTEV 4 (Šs5 - Šs16) POLYPROPYLEN SN10 250 70,00 

VĚTEV 5 (Šs6 - Šs17) POLYPROPYLEN SN10 250 40,20 

Celková délka (m)     647,00 

A.11.2.4. Koncepce odvodnění území (odvedení srážkové vody), modrozelená 

infrastruktura 

Koncepce odvodnění nové čtvrti je postavena na potřebě přizpůsobení se současným a 

předpokládaným následkům klimatických změn. Obyvatelé a uživatelé území a jejich majetek budou 

chráněni před vlivy počasí, tzn. že budou chráněni proti záplavám (zejména lokálním) a proti suchu. 



ÚZEMNÍ STUDIE „CHYTRÉ LÍCHY – ŽIDLOCHOVICE“         Č. smlouvy o dílo Objednatele: /MZi-RS/17705/2021  
  
A – TEXTOVÁ ČÁST                  září 2021 

 

Pelčák a partner architekti, s.r.o. 32/51             
 

a) Obecná pravidla odvodnění území 

Prevence proti záplavám a prevence proti suchu 
Prevence proti záplavám a prevence proti suchu patří k základním adaptačním opatřením k eliminaci 

následků změn klimatu. 

Prevence proti záplavám v urbanizovaném území se nazývá odvodnění podle principů hospodaření 

s dešťovou vodou (HDV) a jejím praktickým technickým nástrojem je decentrální systém odvodnění. 

Prevence proti záplavám je v ČR předepsána zákony a k jejich naplnění lze použít technické normy. V 

rámci této prevence lze v současnosti odvodnit stavební pozemek pouze způsobem, který obecně pro 

novostavby definuje stavební zákon svým prováděcím předpisem č. 501/2006 Sb., o obecných 

požadavcích na využívání území (v aktuálním znění) a vodní zákon č. 254/2001 Sb. (v aktuálním 

znění), přičemž jeho znění se vztahuje i na změny stávajících staveb. Technická pravidla pro 

dimenzování a aplikaci decentrálních systémů odvodnění, které reprezentují principy HDV, definují 

technické normy TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami a ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení 

srážkových vod. 

Prevenci proti suchu v urbanizované krajině žádný český právní, ani technický předpis na státní úrovni 

systémově nepředepisuje a neřeší. Z hlediska dopadu na zdraví a životy obyvatel měst a jejich okolí se 

jedná o podobně vážné nebezpečí, jako jsou záplavy.  

Prevence proti záplavám formou aplikace principů HDV a její univerzální pravidla pro všechny 
stavby 

Postup pro odvádění srážkových vod je daný prováděcím předpisem stavebního zákona vyhláškou č. 

501/2006 Sb. 

Pro dimenzování zadržování (retenčního objektu) a výpočet regulovaného odtoku srážkových vod 

platí regulativ podle TNV 75 9011 – max. specifický odtok ze stavebního pozemku činí 3 l/s/ha.  

Kvalita srážkové vody zároveň nesmí v žádném případě ohrozit anebo kontaminovat příjemce 

(podzemí a povrchové vody). Požadovaná jakost srážkových vod pro případ vsaku a způsoby jejího 

předčištění před vsakem do podloží anebo zaústěním do povrchových vod jsou podrobně popsány v 

normě ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod (kapitola 5 Kvalitativní principy návrhu) a v 

TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami (Přílohy: A Typické znečištění srážkových vod, B 

Doporučené způsoby vsakování srážkových vod z různých typů ploch s ohledem na jejich znečištění, C 

Doporučená opatření pro předčištění srážkových vod z různých typů ploch při zaústění do 

povrchových vod, D Způsoby předčištění srážkových vod při vsakování a jejich účinnost pro různé 

druhy znečištění, E Způsoby předčištění srážkových vod při zaústění do povrchových vod a jejich 

účinnost pro různé druhy znečištění). 

Tabulka limitů odvodnění: 

Pozn.: Jako závazné pravidlo je níže uváděno pravidlo, jež je územní studií navrhováno převzít do ÚPD 

jako závazné. 

Závazný předpis 
Závazné pravidlo Výchozí technický a 

legislativní předpis 
parametru 

Popis pravidla Hodnota, provedení 

Klíčový ukazatel 

Regulovaný (specifický) 
odtok ze systému 
odvodnění 

Max 3 l/(s×ha) 

TNV 75 9011 Četnost překročení 
kapacity systému 
odvodnění 

Max 1× za 5 roků 

Doba prázdnění Max 24 hod. 
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systému odvodnění 

Závazný požadavek na 
technické řešení a 
výchozí podklad 

Bezpečnostní přeliv 
systému odvodnění 

Stavba musí být 
napojena na kanalizaci 
či vodoteč 

Vyhláška č. 268/2009 
Sb., o technických 
požadavcích na stavby 

Vlastnický princip 
systému odvodnění 

Objekty HDV musí být 
na pozemku stavby 

Vyhláška č. 501/2006 
Sb., o obecných 
požadavcích na 
využívání území 

Hydrogeologický 
průzkum 

Včas prokázat kvalitu 
podzemí 

Prevence proti záplavám a suchu formou aplikace zásad MZI pro výstavbu na veřejných pozemcích 
Pojem modrozelená infrastruktura (MZI) představuje environmentální urbánní infrastrukturu, která 

zahrnuje složku vegetace a hydrologické prvky, přičemž každý z nich má svoji samostatnou roli. 

Modrá infrastruktura reprezentuje prevenci proti záplavám, zelená infrastruktura prevenci proti 

suchu. Na obou těchto prevencích stojí úspěšná adaptace na změnu klimatu, obě prevence mohou 

využívat společný veřejný prostor a vzájemně se doplňují jejich funkce.  Pojem infrastruktura 

odkazuje na funkce a služby, které někomu technické nemusí připadat, ale tím, že vodě i zeleni je 

nutné v městské technické infrastruktuře funkci vymezit technickými prostředky, je pojem 

modrozelená infrastruktura legitimní.  

Zavedení MZI do urbánního prostředí posiluje městský ekosystém, zlepšuje kvalitu života a poskytuje 

větší bezpečí před povodněmi. Složky MZI, které zahrnují principy hydrologické, ekologické, urbánní a 

které kombinují modré a zelené plochy, vytvářejí dohromady interaktivní a multifunkční systémy. 

Hlavními úkoly těchto systémů je zachytit, zpomalit, předčistit a kde je to možné vsakovat srážkovou 

vodu. MZI systematicky napodobuje lokální hydrologický cyklus a přináší zdravější a rozmanitější 

prostředí pro obyvatelstvo a městskou faunu i flóru. Zároveň snižuje ohrožení lokálními povodněmi. 

Systém MZI je velmi přizpůsobivý a použitelný pro širokou škálu zastavění území, vždy s ohledem na 

místní kontext, topografii a klima. 

 

Hlavní funkce MZI jsou tyto ekosystémové služby: 

a) Protipovodňová ochrana – prevence proti záplavám 
b) Ochrana proti suchu – prevence proti suchu 
c) Zlepšení lokálního klimatu 
d) Podpora biodiverzity 
e) Zlepšení sociálního prostředí  
Přesto, že každá uvedená ekosystémová služba představuje samostatnou nezávislou funkci, je 

důležité, aby bylo hlavní zásadou těchto pravidel to, že povedou k řešení, u nichž by nebyly funkce 

jednotlivých ekosystémových služeb ve vzájemném rozporu, ale naopak povedou cílevědomě 

k řešením, u kterých se funkce budou vzájemně doplňovat nebo na sebe navazovat. 

Základem je protipovodňová ochrana předepsaná výše uvedenými právními a technickými předpisy 

pro odvodnění dle principů HDV. Toto odvodnění lze uskutečnit několika způsoby. Méně 

ohleduplným až zcela nevhodným technickým řešením, které nepodporuje, nebo je přímo v rozporu 

s ostatními uvedenými ekosystémovými službami (b, c, e).   

Základní pravidla pro aplikaci MZI: 
1) Pro odvodnění stavebního pozemku bude důsledně aplikován decentrální způsob odvedení 

srážkové vody, tzn. srážková voda je zadržována v retencích v bezprostřední blízkosti 

odvodňované stavby a není vedená dešťovou kanalizací do vzdálené retenční nádrže; 

2) Srážková voda ze zpevněných ploch bude svedena, pokud možno, po povrchu do přilehlého 

zemního filtru s vegetací (trávník, strom, trvalkový záhon atd.) k dostatečnému předčištění 

pro vsakování do podzemí;  
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3) Filtrací se srážková voda vsákne do retenčního objektu, ze kterého se (pokud je to možné a 

bezpečné) bude vsakovat do podloží a zbytek odteče regulovaným odtokem do vhodného 

recipientu. Pokud se zde nevsákne do podlaží, bude regulovaně odtékat do vhodného 

recipientu. 

Účelem Základních pravidel pro aplikaci MZI je to, aby byla srážková voda v území v co největší míře 

využita pro potřeby závlahy vegetace, přebytečná voda byla zadržena v retenčních objektech, z nichž 

se jí, pokud to bude možné a bezpečné, co nejvíce vsáklo do podzemí a jen zbytek byl regulovaně 

odváděn do recipientu (povrchového toku, do dešťové, resp. jednotné stoky). K základním snahám 

musí patřit to, aby k řešení byla maximálně použita přírodě blízká opatření a s předčištění srážkové 

vody zemními filtry s vegetací. Vše by mělo probíhat decentrálně nejlépe tak, aby se celé území po 

jeho zastavění z hlediska odtoku srážkových vod chovalo jako před jejím zastavěním. V případě, že se 

při realizaci přistoupí k zavedení modrozelené infrastruktury, dojde i ke zlepšení místních 

klimatických podmínek (vlhkost vzduchu, snížení prašnosti, stabilizace teplot apod.), které zapadají 

do opatření pro adaptaci na změnu klimatu. 

b) Srážková voda ze soukromých nemovitostí 

Podstatou návrhu odvodnění je záměr, co nejvíce srážkové vody využít k provozu nemovitostí 

(srážkovou vodu akumulovat) a za přívalových událostí ji retenovat a vsakovat. 

Za přívalových dešťů po naplnění akumulačních nádrží voda přepadne do vsakovacích rýh s retenčním 

objemem pro 1 až 2 m3 vody. Lze očekávat, že vhodné vsakovací podmínky umožní retence 

vyprázdnit do 1-2 h. Hloubkou založení retencí bude max. do 1 m pod terénem, protože zhruba v 2 m 

pod terénem se nachází ustálená hl. p. v. 

Bezpečnostní přepad pro extrémní srážkové události bude odveden do dešťové kanalizační přípojky a 

do trubního systému v komunikaci pro odvedení vod z bezpečnostních přelivů. 

c) Srážková voda z veřejných prostranství 

Odvodnění veřejných prostranství bude fungovat na stejném principu, jako je tomu na soukromých 

pozemcích. Srážková voda ze zpevněných (nepropustných nebo propustných) povrchů steče do 

štěrkových pásů (trávníků) nebo průlehů nebo zpevněných povrchů s propustnou konstrukcí 

(parkovací stání s propustnou konstrukcí), skrz kterou se voda předčistí a přímo, nebo drenáží steče 

do retenčních rýh. Retenční rýhy budou mít takový objem, aby uměly vodu zadržet, než se vsákne do 

podloží. Pro extrémní deště budou retenční rýhy vybaveny bezpečnostním přelivem do trubního 

systému na odvedení vody z dešťových přepadů. Tento trubní systém je situován v komunikacích a 

přebytečnou vodu svádí do centrálního recipientu – vodní nádrže v blízkosti návsi. 

Většina srážkové vody po většinu roku zůstane na pozemku, kam dopadla, pouze přebytek bude 

odveden. 

Recipient – vodní nádrž 
Koncovým recipientem odvodňovacího systému celého nově urbanizovaného území je vodní nádrž 

na její severozápadní hranici, vedle inundační hráze. O tom, v jakém režimu bude nádrž fungovat, se 

zřejmě rozhodne při jejím projednávání. Z našeho pohledu se nám jeví vhodné spojit funkci 

vodohospodářskou s funkcemi estetickou a společenskou a udělat část nádrže se stálou hladinou a 

část (suchou) retenční. Hladina stálého nadržení je zajištěna vysoko položenou hladinou podzemní 

vody. Retenční objem nádrže, který se zvedne nad úroveň stálé hladiny, se bude prázdnit po obvodu 

břehovými vsakovacími drenážními pásy do podzemí. Pro případ překročení kapacity recipientu bude 

voda přečerpávána za protipovodňovou hráz. 

Orientační výpočet limitních množství pro odvedení dešťových vod z oblasti: 
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Název oblasti 
Plocha oblasti 

Limit odtoku z 
plochy 

Maximální odtok 
z plochy 

Cílový recipient 

[m2] [l/(s×ha)] [l/s] - 

Soukromé 
nemovitosti 

17 439 3 5,23 podloží 

Veřejná 
prostranství 

16 961 3 5,09 podloží 

Celé povodí 34 400 3 10,32 podloží 

 

A.11.3. Technická infrastruktura – zásobování užitkovou vodou 

Podle hydrogeologického průzkumu, který byl v lokalitě proveden v červenci roku 2020 Ing. Albertem 

Kmetěm, se lokalita z hlediska možnosti jímání podzemních vod a z hydrogeologického hlediska 

nachází v oblasti charakterizované výskytem průlinového kolektoru, kdy se konkrétně jedná o 

fluviální sedimenty charakteru písků a štěrků a dále nepravidelného střídání průlinových kolektorů a 

izolátorů typu prachových písků, prachovců a vápnitých jílů neogenního podloží.  

Hladina podzemní vody se vyskytuje v hloubkové úrovni kolem 2-3 m p.t., kdy zvodeň má mít volný až 

mírně napjatý režim. Intenzita přítoků do jímacích objektů se bude pohybovat v rozmezí n.0,1 l/s. 

Relativně vysoká hladina podzemní vody dává příležitost k jejímu využívání v rámci jednotlivých 

pozemků. Z pohledu současného trendu a vývoje v oblasti hospodaření s vodou, je ovšem žádoucí, 

aby zároveň docházelo k cílenému dotování podzemní vody předčištěnou srážkovou, popřípadě 

šedou vodou. Z tohoto pohledu je vhodné využívat podzemní vodu namísto vody pitné k doplňování 

akumulovaného objemu dešťové vody. 

Využití užitkové vody u jednotlivých nemovitostí 
Akumulovaná dešťová voda má u nemovitostí bohaté využití. Nejčastěji se využívá k zálivce vegetace, 

popřípadě v objektech ke splachování WC, mytí podlah apod.  

Investičně nejméně náročné je dešťovou vodu využít pro závlahu. Voda nemusí být dále upravována 

a její teplota je k zálivce vhodná. Akumulační nádrž na zachycení dešťové vody se umisťuje mezi 

odvodňovanou plochu a další prvek, který slouží k dočasnému zadržení návrhové srážky. Při 

bezdeštném období je vhodné akumulaci doplňovat dalším zdrojem. V případě našeho řešeného 

území je vhodné využít vodu podzemní.  

Pro použití dešťové vody v budově je nutné vodu filtrovat. Dešťová voda se potom z akumulační 

nádrže čerpá do vnitřního vodovodu provozní vody a odtud je rozváděna k jednotlivým výtokovým 

armaturám. Hladina vody je v akumulační nádrži udržována hladinovými spínači. V případě, že v 

nádrži klesne hladina vody pod stanovenou úroveň, začne se voda doplňovat z dalšího zdroje (buď 

z řadu pitné vody nebo podzemní vodou).  

Jedno z možných schémat řešení akumulace a využívání srážkové vody: 
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Předčištěná srážková voda technicky nebo filtrací, nejlépe skrz půdní filtr bude svedena do 

akumulace, odkud bude tlakovou stanicí a odděleným trubním rozvodem na užitkovou vodu 

přivedena k toaletám, výtokovým ventilům k závlaze zahrady, úklidu, příp. k praní.  

Když vyjdeme ze schématu pro náhradu 50% pitné vody v domácnosti viz EN 16941-1 vodou 

užitkovou, dle předběžných výpočtů tohoto stavu lze celoročně dosáhnout vybavením každého domu 

akumulační nádrží na srážkovou vodu o objemu cca 5 m3, která bude za bezdeštného počasí 

doplňována vodou ze studny. Možnost využívat relativně kvalitní podzemní vodu je velkou výhodou 

pro tuto novou zástavbu.  

Využití užitkové vody z centrálního zdroje 
Centrální řešení zásobování užitkovou vodou je jednou z možných alternativ, ovšem toto řešení není 

vhodné v případě, že by byla užitková voda využívána v jednotlivých nemovitostech. Jako 

problematická se jeví otázka majetkoprávní, ale také technická. Centrální akumulační nádrž by byla 

dotována vodou různých majitelů a v případě jejího využívání by při zpoplatnění této vody mohlo 

docházet k nespravedlivému vyúčtování. Velkou nevýhodou je nutnost umístění dalšího vedení do 

uličních profilů. 

Doporučujeme aplikovat decentrální systém se studnou na každé parcele nebo se studnou pro 

skupinky sousedících domů (dle doporučení hydrogeologa). Rozvod této vody vodovodem s centrální 

studnou považujeme za provozně složitější a dražší. Využívání podzemní vody ze studny pro každý 

dům bude zcela v režii majitele nemovitosti bez poplatků a závislosti na obecním provozovateli 

užitkového vodovodu. Velikosti akumulačních nádrží se podle vydatnosti zdroje podzemní vody 

mohou zmenšit, je ale nutné počítat s rezervou pro období, kdy může dojít k poklesu vydatnosti 

vlivem plošného čerpání.  Decentrální odběr malého množství podzemní vody rozložený po ploše je 

lepší než velký odběr z jedné studny. Koresponduje to s koncepcí decentrálního systému odvodnění, 

při kterém srážkovou vodu také vsakujeme po celé ploše území, v dílčích povodích, na které 

dopadne.   
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A.11.4. Nakládání s lehkými šedými vodami 

Využití lehkých šedých vod u jednotlivých nemovitostí 
Využití lehkých šedých vod v rámci jednotlivých nemovitostí se předpokládá, shodně jako u dešťové 

vody, především na splachování WC, mytí podlah a závlahu zeleně. Proto je nejekonomičtější využívat 

zároveň vodu dešťovou a šedou. 

Úpravu šedých vod je vhodné, při dostatku místa a vzhledem k minimálním nárokům na obsluhu, 

volit jako extenzivní, tj. pomocí vertikálních biofiltrů. 

Centrální využití lehkých šedých vod 
Centrální řešení využití lehkých šedých vod naráží na velmi obdobné problémy, jako je centrální 

využívání užitkové vody. V případě extenzivního čištění šedých vod je navíc potřebná značná volná 

plocha, aby došlo ke kýženému efektu.  

A.11.5. Doporučení pro další postup 

Doporučujeme doplnit hydrogeologický průzkum o provedení průzkumných sond v polohách 

navrhovaných objektů HDV, například v prostoru vodní nádrže, která bude sloužit jako retenční 

objekt, ale je zde také požadavek na její estetickou funkci se stálou hladinou nadržení. 

Náležitosti geologického průzkumu pro účel návrhu systému hospodaření s dešťovou vodou jsou 

uvedeny v normě ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod. 

Na základě upřesnění zadání v dalších fázích projektu doporučujeme také doplnit hydrogeologický 

průzkum s cílem zjistit teoretickou vydatnost a kvalitativní ukazatele zdroje podzemní vody v lokalitě. 

Pro návrh koncepce odkanalizování, odvodnění a zásobování vodou byly použity následné 
materiály: 

▪ ČSN 75 6101. Stokové sítě a kanalizační přípojky; 

▪ Vodní zákon č. 254/2001 Sb.; 

▪ Stavební zákon č. 183/2006 Sb.; 

▪ Vyhláška č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území; 

▪ Vyhláška č. 269/2009 Sb., kterou se mění Vyhláška č. 501/2006 Sb., O obecných požadavcích na 
využívání území; 

▪ ČSN EN 752 Odvodňovací systémy vně budov; 

▪ ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky; 

▪ TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami; 

▪ TP 83. Odvodnění pozemních komunikací; 

▪ Metodická příručka Posouzení stokových systémů urbanizovaných povodí; 

▪ ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod; 

▪ VÍTEK, Jiří, David STRÁNSKÝ, Ivana KABELKOVÁ, Vojtěch BAREŠ a Radim VÍTEK. Hospodaření s 
dešťovou vodou v ČR. Praha: 01/71 ZO ČSOP Koniklec, 2015. ISBN 978-80-260-7815-9.; 

▪ ŽABIČKA, Zdeněk a Karel VRÁNA. Hospodaření se srážkovou vodou v nemovitostech: TP 1.20: 
technická pomůcka k činnosti autorizovaných osob. Praha: Pro Českou komoru autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě vydalo Informační centrum ČKAIT, 2011. Metodické 
pomůcky k činnosti autorizovaných osob. ISBN 978-80-87438-14-5. 
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▪ Technická opatření pro využití šedé vody: ASIO, spol. s r.o.. ASIO – čištění a úprava vod, dešťové 
a šedé vody [online]. Copyright © 2011 [cit. 22.10.2021]. Dostupné z: 
https://www.asio.cz/cz/1167.technicka-opatreni-pro-vyuziti-sede-vody 

▪ Udržitelná čtvrť Chytré Líchy – zadání 

▪ Udržitelná čtvrť Chytré Líchy – zadávací podmínky 
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Pro návrh koncepce odkanalizování, odvodnění a zásobování vodou byly použity následné 
materiály: 

▪ ČSN 75 6101. Stokové sítě a kanalizační přípojky; 

▪ Vodní zákon č. 254/2001 Sb.; 

▪ Stavební zákon č. 183/2006 Sb.; 

▪ Vyhláška č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území; 

▪ Vyhláška č. 269/2009 Sb., kterou se mění Vyhláška č. 501/2006 Sb., O obecných požadavcích na 
využívání území; 

▪ ČSN EN 752 Odvodňovací systémy vně budov; 

▪ ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky; 

▪ TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami; 

▪ TP 83. Odvodnění pozemních komunikací; 

▪ Metodická příručka Posouzení stokových systémů urbanizovaných povodí; 

▪ ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod; 

▪ VÍTEK, Jiří, David STRÁNSKÝ, Ivana KABELKOVÁ, Vojtěch BAREŠ a Radim VÍTEK. Hospodaření s 
dešťovou vodou v ČR. Praha: 01/71 ZO ČSOP Koniklec, 2015. ISBN 978-80-260-7815-9.; 

▪ ŽABIČKA, Zdeněk a Karel VRÁNA. Hospodaření se srážkovou vodou v nemovitostech: TP 1.20: 
technická pomůcka k činnosti autorizovaných osob. Praha: Pro Českou komoru autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě vydalo Informační centrum ČKAIT, 2011. Metodické 
pomůcky k činnosti autorizovaných osob. ISBN 978-80-87438-14-5. 

▪ Technická opatření pro využití šedé vody: ASIO, spol. s r.o.. ASIO – čištění a úprava vod, dešťové 
a šedé vody [online]. Copyright © 2011 [cit. 22.10.2021]. Dostupné z: 
https://www.asio.cz/cz/1167.technicka-opatreni-pro-vyuziti-sede-vody 

▪ Udržitelná čtvrť Chytré Líchy – zadání 

▪ Udržitelná čtvrť Chytré Líchy – zadávací podmínky 
 

 

 

A.12. Technická infrastruktura – zásobování plynem 

A.12.1. Stávající stav distribuční sítě 

Řešené území není v současném stavu plynofikováno. Plynovod NTL je ukončen na hranici řešeného 

území v ulici Janáčková v ploše stávajícího obratiště, p.č.711/167. Východní hranice řešeného území 

se dotýká plynovod STL v ulici Brněnská. 

A.12.2. Navrhovaný stav 

Dle zadání ÚS není v řešeném území plynofikace navrhována. Z důvodu adaptibility celkové koncepce 

však ÚS navrhuje v rámci uličních profilů rezervu pro případnou plynofikaci lokality. 

Pro případnou plynofikaci lokality Chytré Líchy v Židlochovicích je navržena nová trasa STL plynovodu 

PE/90. Prodloužení plynovodu je navrženo z důvodu budoucího napojení rodinných domů 

(předpoklad cca 100 bytových jednotek). Prodloužení plynovodu bude napojeno na stávající plynovod 
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STL DN200, který se nachází v ulici Brněnská. Trasa STL plynovodu bude vedena novou komunikací, 

při návrhu trasy budou respektovány odstupové vzdálenosti od ostatních sítí a ochranná pásma 

plynovodu (1,0m na každou stranu od líce potrubí). Pro napojení RD budou na trase vysazeny 

odbočky pro napojení STL přípojek plynu. Přípojky budou vyvedeny na hranici parcely, kde bude 

v uzamykatelném a větratelném přístřešku osazen HUP, RP a fakturační plynoměr. Je předpoklad, že 

plyn bude využíván pro topení, ohřev TUV a případně i vaření. Předpokládaná spotřeba plynu pro 

jeden RD, resp. BJ by neměla překročit 3,5 m3/hod. Celková spotřeba plynu pro lokalitu se 

předpokládá: 287 m3/hod. Pro tuto potřebu plynu bude STL - PE/90 dostatečně kapacitní.  

Místo napojení i budoucí odběr byl konzultován se zástupcem plynárny:  

Martin Pilný - GasNet Služby, s.r.o. 

 
Emailová korespondence je Přílohou č.II této textové zprávy. 

A.13. Technická infrastruktura – zásobování elektrickou energií 

A.13.1. Způsob napojení na rozvod el. energie 

Lokalitou v současné době prochází vzdušná vedení VVN a VN. Obě tato vedení budou přeložena 

severně od řešeného území. Přeložky nejsou součástí této studie. 

Připojení nové lokality je uvažováno z nové trafostanice 22/0,4 kV. Trafostanice bude uživatelská. 

Napojení bude smyčkou na přeložené vzdušné vedení VN, které bude přeloženo do kabelu. 

Rozvody NN budou kabelové v majetku uživatele trafostanice.  

Fakturační měření spotřeby el. energie bude v trafostanici na straně VN. Pro jednotlivé odběry budou 

měření podružná. Podle požadavku investora nepůjde o klasickou lokální distribuční síť. 

 

Tab.: Bilance spotřeby el.energie: 

Varianta 30% nabíjení 

ELM počet. 

Pi/ 

jednotku PI celkem koef.soud. P. max 

  

 

kW kW 

 

kW 

Byty 111 11 1221 0,28 342 

Klimatizace byty 111 0 0 0,6 0 

  

     Ohřev TUV 111 1,6 177,6 0,28 50 

  

     Vytápění RD 66 2,9 191,4 0,8 153 

Vytápění byty 45 1,3 58,5 0,8 47 

  

     Občanské vybavení 

(m2) 312 0,2 62,4 0,7 44 

  

     Elektromobilita 42 11 462 1 462 

  

     Součet 

    

1 097 
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Varianta 100% 

nabíjení ELM počet. Pi/ jednotku PI celkem koef.soud. P. max 

  

 

kW kW   kW 

Byty 111 11 1221 0,28 342 

Klimatizace byty 111 0 0 0,6 0 

  

   

  

 Ohřev TUV 111 1,6 177,6 0,28 50 

  

   

  

 Vytápění RD 66 2,9 191,4 0,8 153 

Vytápění byty 45 1,3 58,5 0,8 47 

  

   

  

 Občanské vybavení 

(m2) 312 0,2 62,4 0,7 44 

            

Elektromobilita 140 11 1540 1 1 540 

  

     Součet         2 175 

 

    PI celkem kW 

Fotovoltaika kWp   1 020 

 

 

 

A.13.2. Rozvody VN: 

a) Základní údaje: 

 Napěťová  soustava:  3, AC 22kV, 3 IT 

Ochrana před úrazem el. proudem:  zemněním v sítích kde není přímo uzemněný střed zdroje 

 

Připojení VN bude kabelovou smyčkou na překládané vzdušné vedení VN které bude dle předběžných 

inforamací dle pracovníka E.GD p. Lungy přeloženo do kabelu. Ukončení bude v nové uživatelské 

trafostanici.  

A.13.3. Trafostanice:  

Trafostanice bude zděná, 22/0,4 kV, 2x630 kVA. Trafostanice bude se samostatnou rozvodnou VN, 

NN a 2-ma trafokobkami s olejovými transformátory 630 kVA. 

V případě varianty s osazením 100% parkovacích stání nabíjecími stanicemi potom 3x630 kVA. 

a) Základní údaje: 

 Napěťová  soustava:   

VN – 3, AC 22kV, 3 IT 

NN - 3,PEN, AC 400V, 400V/TN-C 

      Ochrana před úrazem el. proudem:  
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VN – zemněním v sítích kde není přímo uzemněný střed zdroje 

NN - samočinným odpojením od zdroje 

A.13.4. Rozvody NN 

b) Základní údaje: 

Napěťová  soustava: 3,PEN, AC 400V, 400V/TN-C 

Ochrana před úrazem el. proudem: samočinným odpojením od zdroje 

 

Rozvody NN budou vyvedeny nové trafostanice.  

Jednotlivé větve budou smyčkovat přípojkové skříně u jednotlivých rodinných domů.   

Rozvody budou vedeny přednostně v rýhách v zemi. V případě většího počtu kabelů v trase a 

stísněného prostoru (především hlavní trasa od trafostanice) budou kabely uloženy v multikanálech. 

 Rozvody budou dimenzovány na max. odběr spotřeby. Příspěvek fotovoltaiky se pro 

dimenzování vedení nebude zohledňovat, případně pouze nepatrnou částí do 10%.  

Max. příkon fotovoltaiky je sice nepatrně vyšší než odběr, ale předpokládá se, že část výkonu FV bude 

v domě max. příkonu odebrána spotřebou.  

Součástí rozvodů NN bude trubkování pro komunikační propojení nabíjecích stanic za účelem 

regulace max.odběru nabíjení. 

 

A.14. Technická infrastruktura – Veřejné osvětlení   

Řeší osvětlení komunikací a chodníků v řešeném území. Navržené komunikace jsou řešeny jako 

obytná zóna.  

A.14.1. Parametry osvětlení: 

a) Páteřní komunikace 

třídy osvětlení dle CEN/TR 13201-1: M6 

Lm = 0,3 cd/m2 

U0 = 0,35 

b) Boční komunikace 

třídy osvětlení dle CEN/TR 13201-1: P5 

Em =   3lx 

Emin = 1lx  

A.14.2. Popis řešení 

Základní údaje: 

Napěťová  soustava: 1,NPE, AC 230V/TN-S 

Ochrana před úrazem el. proudem: samočinným odpojením od zdroje 

Osvětlení nových komunikací a chodníků bude řešeno svítidly se zdroji LED 3000K na sloupech výšky  

5-6m. 

Napojení bude ze stávajícího rozvodu VO na ul. Janáčkova, resp. Lidická. 
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A.15. Energetika 

A.15.1. Bilance navrhované v rámci ÚS 

Tyto bilance se navrhují převzít do ÚPŽ  jako závazné. 

Budovy budou navrženy tak, aby splnily požadavek na měrnou potřebu tepla na vytápění 15 

kWh/(m2.rok) u bytových domů a 20 kWh/(m2.rok) u rodinných domů dle Vyhlášky č. 264/2020 Sb. o 

energetické náročnosti budov v platném znění.  

Na stavbách budou instalované fotovoltaické systémy o minimální předpokládané roční produkci dle 

Tabulky C.5. 

V řádně odůvodněných případech může být předpokládaná roční produkce nižší. 

Výpočet roční předpokládané produkce bude proveden výpočtovým nástrojem v hodinovém nebo 

kratším kroku se zohledněním sklonu a orientace panelů, stínění, s použitím klimatických dat pro 

danou lokalitu a uvažováním relevantních ztrát. 

Tabulka C.5:  

                 

Označení 

bloku 

Předpokládaná 

minimální roční 

produkce 

fotovoltaického systému 

v kWh/rok na m
2
 

zastavěné plochy 

A.1-1 80 

A.1-2 80 

A.3 60 

A.4-1 100 

A.4-2 100 

A.5-1 65 

A.5-2 65 

A.5-3 65 

A.5-4 65 

A.5-5 65 

C.1-1 165 

C.1-2 165 

 

Budovy budou navrženy tak, aby splnily požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na tepelnou stabilitu 

místností v letním období. Výpočtem bude doloženo plnění pro všechny obytné místnosti pro 

požadavek dle uvedené normy pro budovy bez strojního chlazení. 

Technická infrastruktura musí umožňovat případné zřízení a provozování lokální distribuční soustavy, 

resp. areálového microgridu s odběrem na straně VN. 

V lokalitě nebudou použity zdroje energie na tuhá fosilní paliva. 

 

A.16. Životní prostředí, ochrana přírody a krajiny 

A.16.1. Posouzení stavu vegetace na lokalitě budoucí zástavby 
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Území budoucí stavby je v současné době / 10/2021 / pokryté téměř v celé ploše bylinnou vegetací 

ve formě kompaktního drnu. Výjimkou jsou pouze lokální anomálie v místech sekundárního návozu 

odpadní zeminy v neurovnané figuře. Zde se vyskytuje spíše plevelná ruderální vegetace s kombinaci 

s lokálním výskytem soliter nebo malých skupinových porostů běžných taxonů dřevin / Cornus 

sanguinea, Juglans regia, Rosa canina, Prunus species/. 

Největší porost je tvořen keři Cornus  sanguinea / svída krvavá/, výška  do cca 3m , plošný rozsah 32 

m. 

 Na lokalitě byla nalezena jedna stromová solitera břízy bílé / Betula alba/  , obvod kmene  ve  výčetní 

výšce 43 cm.. 

Dále zde byl zjištěn na území budoucí stavby maloplošný sad mladších ovocných dřevin / Prunus 

domestica – švestka, Pyrus species – hrušeň, Prunus cerasus – třešeň, s doplněním linie mladých 

jehličnanů / Abies species/, výška do 2 m 15 ks. 

Maximální obvod kmene byl zjištěn u třešně, veškeré stromy v sadu mají nízko nasazené koruny a 

obvody kmenů ve výčetní výšce do 40 cm.  

A.16.2. Územní systém ekologické stability 

V řešeném území nejsou stávajícím územním plánem ani touto územní studií vymezeny plochy pro 

založení či doplnění prvků územního systému ekologické stability (ÚSES). 

A.16.3. Koncepce přírodních prvků v území 

Vegetace je jedním ze základních prvků koncepce návrhu. Bude se podílet významnou měrou na 

celkovém vzhledu lokality a na kvalitě bydlení. Společně s modelací terénu a zasakováním srážkové 

vody bude mít zásadní vliv na mikroklima místa.  

Stavebními kameny vegetace jsou, ve shodě s urbanistickým konceptem lokality, tyto dílčí 

prvky:  

- Vegetace pobytové Návsi (blok B.4), výrazná zelená páteř území 

- „Uliční“ stromy, doprovod pěších a pojízdných tras 

- Vegetace menších pobytových plácků  

- Vegetační lem Jezírka (blok B.3) 

- Vegetace privátních zahrad 

- Extenzivní vegetace na stavebních konstrukcích 

Velmi důležitá je individuální úprava „Návsi“ (blok B.4), zelené páteře lokality: stromy 

v nepravidelném sponu, doporučená kombinace habrů /Carpinus betulus/ a javorů babyk /Acer 

campestre/. Tyto v regionu „domácí“ stromy, tolerující suchou lokalitu, jsou schopné v poměrně 

krátké době vzájemně prorůst korunami a vytvořit příjemný pobytový vnitřní stinný prostor nad 

jemnou křivkou pěšiny mezi kmeny. Výrazná podzimní žlutá barevnost drobných listů umocní 

atraktivitu tohoto místa. 

Kvetoucí stromy /Prunus Umineko, Amelanchier arbiorea Robin Hill/ s podchodnými korunami jsou 

uvažovány podél pěších tras a v uličních liniích. Jsou svým charakterem blízké ovocným stromům 

v sousedících zahradách a vytvoří jedinečný prožitek příchodu jara. 

V lemu vodního recipientu – Jezírka ( blok B.3)- je uvažována klasická vegetace břehového doprovodu 

s vrbami /Salix alba, Salix fragilis Bullata, Prunus padus/. Ve vytipovaných místech se doporučuje 

výsadba jako dominanty duby letní /Quercus robur/. Vlastní břehová linie by v budoucnu mohla 

spontánně zarůstat mokřadní bylinnou vegetací s aspektem sezonního kvetení. V příbřežní loučce se 

doporučuje vysadit při pobytovém dřevěném molu množství botanických narcisů /Narcisus poeticus/, 

případně v přistínění stromů mohou být později doplněny bledule /Leucojum vernum/. 
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V pobytovém plácku (B.4) nad mobilářem se předpokládá výsadba stromy s širšími korunami: platany 

/ Platanus acerifolia/, a třešně ptačky v plnokvěté, neplodící formě /Prunus avium Plena/ u hřišť na 

západě i severu. 

Travnaté plochy se uvažují dvojího typu – pobytové plochy, kosené několikrát do roka a luční porosty 

s kvetoucími bylinami v okrajových partiích, kosené 1 – 2x za rok. Vhodné a jasné rozdělení 

vegetačních ploch na soukromé, resp. polosoukromé a veřejné poskytuje dostatek „zeleně“ 

obyvatelům a současně snižuje náklady na údržbu pro obec (či developera). 

Extenzivní vegetace bude založena jako téměř bezúdržbová vegetační vrstva na střechách, která 

výrazně zpomalí odtok vody a umožní její zpětný odpar do ovzduší.  
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A.17. ZÁVĚR 
 

Cílem zpracování územní studie je prověření vhodného budoucího charakteru rozvojového 

území a jeho intenzivnější využití oproti možnostem dle stávajícího ÚPŽ. Stávající platná územně 

plánovací dokumentace nedovoluje lokalitě plně využít svůj potenciál a je tedy třeba aktualizace ÚPŽ.  

Návrh předpokládá změny oproti stávajícímu ÚPŽ především v intencích intenzifikace využití ploch 

bydlení.  

Ač se dá označit za území s převládajícím krajinným charakterem, jeho pozice v pěší 

dostupnosti centra města ho činí lokalitou s velkým potenciálem pro bydlení v nové městské čtvrti a 

tím i minimalizaci efektu suburbanizace, což je v souladu s Politikou architektury a stavební kultury 

v ČR. 

Dopravní síť je koncipována tak, aby minimalizovala zatížení řešeného území. Díky využití obou 

možných dopravních napojení na stávající dopravní strukturu do ulice Janáčkova a Brněnská se také 

minimalizuje dopad na okolní zastavěné území. 

Urbanistické, technické i dopravní řešení odráží ambice Zadavatele na vytvoření čtvrti 

enviromentálně zodpovědné, s vysokou mírou adaptability, jež by svým do jisté míry novátorským 

přístupem mohla být jednou z prvních vlaštovek svého druhu.  
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A.18. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 

ÚPD  územněplánovací dokumentace 

ÚPŽ  Územní plán Židlochovice, platný v době vzniku ÚS Chytré Líchy 

ÚS CHL, ÚS Územní studie Chytré Líchy, zpracovatel Pelčák a partner architekti, s.r.o. 

ÚSES  Územní systém ekologické stability 

Zadání  Zadání Udržitelná čtvrť Chytré Líchy 

BD  bytový dům 

RD  rodinný dům 

BJ  bytová jednotka 

FVE  fotovoltaický panel 
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A.19. PŘÍLOHY 

A.19.1. Příloha č. I: konzultace návrhu koncepce vodního hospodářství  

Emailová korespondence – konzultace návrhu koncepce vodního hospodářství se správcem sítě 

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 
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A.19.2. Příloha č. II: konzultace návrhu koncepce zásobování plynem  

Emailová korespondence – konzultace návrhu koncepce zásobování plynem se správcem sítě GasNet 

Služby, s.r.o. 
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A.19.1. Příloha č. III: tabulka  Kapacitní  a limitní parametry bloků
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