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1. TEXTOVÁ ČÁST   
 
ÚVOD 
Cílem dokumentace je návrh koncepce řešení lokality Chytré líchy, která bude podkladem pro následné 
zpracování územní studie. 
Obsahem dokumentace je stanovení koncepce prostorových zásad pro řešení obytného komplexu v souladu 
s převažujícím funkčním využitím ploch bydlení, s vedlejší funkcí občanského vybavení.  
 
Dokumentace je zpracována se znalostí platného Územního plánu Židlochovic, ale realizace návrhu bude 
vyžadovat jeho změnu v části určení funkce území, která je nyní uváděna jako „bydlení v rodinných domech“ 
pravděpodobně na funkci „bydlení smíšené“ a bude obsahovat také dopravní napojení na ulici Brněnská. 
 
Návrh je zaměřen na stanovení takové urbanistické koncepce a řešení technické infrastruktury, která bude 
respektovat ekonomiku, kvalitu životního prostředí a sociální aspekty tak, aby se lokalita stala vzorovým 
příkladem uhlíkově neutrální, udržitelné čtvrti pro další návrhy obytných souborů. 
 
Zvláštní důraz byl kladen na aspekty UDRŽITELNOSTI 
- Ekonomickou udržitelnost 
- Environmentální udržitelnost  
- Sociální udržitelnost – inovativnost 
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EKONOMICKÁ UDRŽITELNOST je založena na následujících východiscích:  
- optimalizace využití území - obytná struktura a volný veřejný prostor  
- minimalizace komunikací – obytné ulice se smíšenou funkcí  
- minimalizace rozvodů technických sítí – koncentrace do jednotné trasy, případně kolektor  
- příprava území – zemní práce bez odvozu – modelace terénu na místě vytěženou zeminou  
- výstavba – intenzivní, převážně modulový systém s vysokou mírou flexibility  
- výstavba – ekonomický stěnový systém s malými rozpony stropů  
- domy v pasivním energetickém standardu – minimální spotřeba provozní energie  
- sdílené energetické zdroje – mikrogrid s jednotným měřením - ekonomický provoz  
 
ENVIRONMENTÁLNÍ UDRŽITELNOST je založena na následujících východiscích: 
- převážně bezautomobilové území s možností příjezdu ke každému domu  
- podpora elektromobility, carshering, bikesharing  
- kompaktní zástavba – minimalizace vestavěné energie ve stavebních materiálech 
- energeticky pasivní zástavba – minimalizace provozní energie  
- zemní práce bez odvozu – minimalizace energie pro transport  
- místní obnovitelné zdroje energie – fotovoltaika s komunitním bateriovým úložištěm 
- nízkoemisní zdroj energie - plyn jako hlavní zdroj energie pro vytápění a ohřev vody 
- samostatný užitkový vodovod z místního podzemního zdroje – snížení potřeby pitné vody 
- povrchový systém průlehů pro vsakování, výpar a odvádění dešťových vod 
- biologické podpovrchové čištění šedých vod a jejich místní vsakování  
- optimalizované plochy stínící zeleně ve veřejném prostoru – minimalizace přehřívání území  
- zpevněné plochy stíněné budovami a zelení – minimalizace přehřívání území  
- zeleň na budovách – stínění oken pasivních domů a teras a zajištění soukromí 
- zelené extenzivní střechy – minimalizace odtoku dešťové vody a přehřívání území   
 
SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST A UDRŽITELNOST je založena na následujících východiscích:  
- řízená vlastnická struktura (město, družstva, developer)  
- participace obyvatel na návrhu vybavení veřejného prostoru i domů 
- společenské vlastnictví zdrojů a distribuce energie - (energocentrum, FVE, baterie)  
- komunitní správa lokality – (správce, nájmy komunitních prostor, údržba)  
- komunitní dílny pro údržbu i obyvatele čtvrti 
- komunitní dům se sdílenou místností a rekreační molo na vodní ploše u komunitního domu 
- komunitní apartmány pro návštěvy v komunitním domě 
- komunitní sportoviště v centru lokality – různé typy pohybových aktivit 
- hrací stezka procházející parkovým veřejným prostorem – pohybové a hrací prvky v území 
- komunitní zahrádky v bezautomobilové zóně 
- komunitní skleník na střeše bytového domu I.A – setkávání obyvatel 
- komunitní sad s tržištěm – možnost prodeje farmářských výrobků 
- poloveřejné prostory u komunitního domu – setkávání obyvatel  
- coowork prostory v multifunkčním domě – zvýhodněný pronájem obyvatelům čtvrti 
- dětská skupina v multifunkčním domě s vyhrazeným dětským hřištěm – pracovní příležitost 
- kavárna – setkávání obyvatel – pracovní  příležitost  
- bistro – obchod – možnost místního stravování – pracovní  příležitost 
- pracovní příležitosti – (správa čtvrti, údržba, dům seniorů, energocentrum, kavárna, bistro, dílny)  
 
 
 
 
 
 
 

1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉ PLOCHY 
 
Území řešené čtvrti se nachází v obci Židlochovice, v  k. ú. Židlochovice. Jde o nezastavěnou plochu na severní 
straně zastavěného území obce. Plocha je chráněna a vymezena protipovodňovým valem ze severu a západu, 
jsoucí zástavbou rodinnými domy z východu a jihu. 
Rozsah a hranice území jsou zřejmé dle zákresu do situace širších vztahů.  
Celková plocha řešeného území pro zástavbu je 3,4 ha., (nezahrnuje plochy příjezdových komunikací a 
přeložených technických sítí a cyklostezky vně řešeného areálu). 
Diagonální osa území, procházející od jihozápadu k severovýchodu, je téměř na jedné výškové úrovni, 
v průměrné nadmořské výšce 181,4 mnm, směrem k jihozápadu terén mírně klesá až na výšku 181,1 mnm. 
Návrh je vypracován nad digitální katastrální mapou, Situace – širší vztahy je vytištěna v měřítku 1:1000, 
hlavní – architektonická situace v měřítku 1:500, ostatní výkresy technické Infrastruktury v měřítku 1:1000 
   

1.2. PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ A VYUŽITÍ POZEMKŮ   
 
1.2.1. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ – POPIS  
Návrh Udržitelné čtvrti Chytré líchy vychází z holistického posouzení řešeného území i jeho vztahu k obci 
Židlochovice, s ohledem na vyvážený vztah podmínek pro udržitelnost lokality a příznivé životní prostředí, pro 
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel v území. 
Stanovuje v celé lokalitě urbanistickou koncepci zástavby i základní prvky architektonického řešení.  
 
Domy jsou umístěny na obvodu podél navržených komunikací – obytných ulic tak, aby nezastavěné, bez 
automobilové, parkově upravené území, bylo umístěno uvnitř lokality. Rozhodující množství bytových 
jednotek jsme navrhli do menších, bytových domů podél severní hranice území. Mezi domy a jsoucím 
protipovodňovým valem je odstup v takové šíři, aby navrhovaná obytná ulice s jednosměrnou komunikací se 
smíšenou funkcí vytvářela spolu s doprovodnými prostory příjemný veřejný prostor. 
Na jižní hraně lokality jsou rodinné domy podél další obytné ulice - jednosměrné komunikace, vedoucí 
k výjezdu do ulice Brněnská. Navržená parcelace, objemy a umístění domů navazují na charakter zástavby 
jsoucích rodinných domů v navazujícím zastavěném území. 
 
Rozsah parkově upraveného území uvnitř čtvrti splňuje podmínky na „veřejné prostranství“ dle požadavků 
vyhlášky č. 501/2006 Sb.,§ 7 odst. 2, který požaduje pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, 
rekreace, občanského vybavení anebo funkce smíšené obytné, plochu veřejného prostranství o výměře 
nejméně 1000 m2, s touto zastavitelnou plochou související. Pro „udržitelnou čtvrť Chytré líchy je tedy 
požadováno minimálně 2000m2 „veřejného prostranství“. Navržené plochy souvislé zeleně v centru čtvrti 
jsou o výměře 2.601 m2. Požadavky vyhlášky jsou splněny. 
Uspořádáním stavebních objektů jsou vymezena veřejná prostranství také v souladu s vyhláškou č. 501/2006 
Sb. §22 a je respektováno takové řešení, které umožní užívání pozemků veřejných prostranství osobami 
uvedenými v § 2 odst. 2 písm. e) stavebního zákona – jsou splněny obecně technické požadavky zabezpečující 
bezbariérové užívání staveb, stanovené prováděcími právními předpisy. 
 
Dále jsou určeny a vymezeny plochy pro dopravu a vedení technické infrastruktury. 
 
Podmiňující technickou infrastrukturou je vybudování technických sítí vně řešeného území:  
- Napojení obousměrnou komunikací na ulici Brněnskou  
- Napojení obousměrnou komunikací na ulici Lidickou  
- Přeložení VVN elektro trasy vně řešené území za protipovodňový val 
- Přeložení VN elektro vedení u severovýchodního rohu území do podzemní kabelové trasy 
- Napojení nového navrhovaného vodovodu pitné vody na jsoucí distribuční síť v ulici Brněnská a ulici 
Janáčkova - zaokruhování 
- Napojení nové tlakové splaškové kanalizace na koncovou šachtu obecní kanalizace u ulice Lidická 



Území obsahuje následující omezující přírodní a technické limity využití území 
- Celé řešené území je na niveletě potenciálních záplav – je ochráněno povodňovým valem 
- Území je rovinné, na niveletě, která nedovoluje gravitační odvedení splaškové a dešťové kanalizace  
- Přes území prochází nadzemní VVN elektro vedení, které bude přeloženo 
- Přes území prochází nadzemní VN elektro vedení, které bude přeloženo 
- V zájmovém území nejsou nyní umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky  
 
1.2.2. PROSTOROVÁ REGULACE, ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ 
BYTOVÉ DOMY 
Bytové domy jsou nepodsklepené, třípodlažní s luxusními byty v penthausech na úrovni 4.NP na střeše. 
Umístění a orientace bytových domů byla zvolena s ohledem na základní předpoklad udržitelného provozu 
domů, kterým je energeticky pasivní řešení staveb. Vzhledem k dalšímu z aspektů udržitelnosti – kvalitě 
vystavěného prostředí jsme zvolili, pro výše uvedený energeticko pasivní princip řešení domů méně výhodné 
uspořádání, terasové domy. Každý byt tak má vlastní venkovní soukromý prostor – terasu, se zelení. 
Nevýhodu, plynoucí z méně příznivého poměru objemu a ochlazovaného povrchu (A/V), jsme kompenzovali 
kompaktností domů na východní, severní i západní straně. Jižní fasády jsou pro dosažení maximálních 
pasivních solárních zisků bohatě prosklené. Na terasách jsme navrhli pergoly pro pasivní biologické stínění 
zelení, které minimalizuje přehřívání domů v létě a přispěje ke snížení energetické spotřeby pro provoz a 
stabilitě vnitřního prostředí bez použití mechanického chlazení. 
 
V 1.NP bytových domů je nutné zázemí – technická místnost s plynovým kotlem, zásobníkem tepla pro topení 
a zásobníkovým ohřívačem teplé vody, domovní vybavení – sklepy, kolárna a garáž - vyhrazené parkování pro 
obyvatel se sníženou schopností pohybu, případně pro luxusní penthaus. Dále jsou zde byty, které mohou být 
upraveny pro použití osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Každý byt má terasu na úrovni 
terénu, případně i předzahrádku. 
 
Ve 2.NP a 3. NP jsou byty s terasami. Byty na 2.NP mohou být u štítových stěn vybaveny samostatnými 
schodišti z terénu na terasy a tím může být umožněn samostatný přístup k nim. 
 
Na střeše domu, v úrovni 4.NP je luxusní penthaus s terasou a přilehlou střešní zahradou. 
Z důvodů omezení technických zařízení jsou domy navrženy bez výtahů. V případě požadavku výtahu pro 
penthaus, bude výtah umístěn na jedné ze štítových stěn domu, může být přímo propojen s garáží – 
samostatným vstupem do penthausu.  
Na střeše bytového domu I.A je navržen skleník pro komunitní pěstování zeleniny a květin. 
 
RODINNÉ DOMY 
Podél jižní hranice, v návaznosti na jsoucí zástavbu, jsou umístěny relativně malé, cenově dostupné rodinné 
domy na optimalizovaných pozemcích.  
Jsou nepodsklepené, jednopodlažní se sedlovou střechou a využitým podkrovím. Jsou orientovány hřebeny 
střech a delší stranou domů ve směru sever – jih, což umožňuje využití pasivních solárních zisků z jihozápadní 
strany pro pobytové místnosti a umístění zahradních teras mimo kontakt s obvodovou jednosměrnou 
obytnou ulicí. 
 
V 1.NP jsou prostory vstupu, technická místnost kuchyně a obývací pokoj s přímým výstupem na terasu na 
terénu mezi domy, v podkroví jsou ložnice, koupelna a šatna. 
Každý dům má na vlastním pozemku kryté parkovací stání a další odstavné stání pro návštěvníky. 
 
MULTIFUNKČNÍ DŮM S UBYTOVÁNÍM SENIORŮ 
Multifunkční dům má významnou funkci pro zajištění různorodé sociální struktury a soudržnosti komunity. Je 
také zajímavou obchodní příležitostí, nájemní bydlení seniorů, podporované státem, které zde také umístěno, 
je bezpečnou dlouhodobou investicí a poskytovatelem místních pracovních příležitostí. 

Dům je nepodsklepený, třípodlažní s plochou střechou s fotovoltaikou. S ohledem na ubytované seniory je 
vybaven výtahem. 
Multifunkční dům obsahuje byty pro seniory a prostory veřejné vybavenosti – kancelář správy čtvrti, 
cooworkový prostor, komunitní kavárnu a prostor pro dětskou skupinu. 
V 1.NP je kavárna s terasou na terénu a zázemím, vstupní hala do části domu s kanceláří správy čtvrti a s 
cooworkovými prostory a dále prostory dětské skupiny se samostatným vstupem. Dětská skupina má terasu  
na terénu a vyhrazené hřiště pro děti skupiny.  
Za dalším samostatným vstupem je vybavení domu pro ubytování seniorů – prostor pro dojíždějícího lékaře, 
maséra, pedikéra apod., klubovna pro seniory s terasou na terénu, návštěvní místnost pro seniory, kteří si 
nepřejí přijímat návštěvy v jejich bytech a základní domovní vybavení – kolárna/vozíčkárna, sklepy, místnost 
na odpad  a technická místnost. 
Ve 2.NP je v jižní části domu kancelář správy čtvrti a pronajímatelné cooworkové prostory. 
 
V severní části domu jsou ve 2. a 3 NP umístěny byty seniorů – celkem 10 bytů. 
 
Všechny domy jsou navrženy dle zásad pro projektování domů v pasivním energetickém standardu. 
Mají jednoduchou zděnou konstrukci na příčném stěnovém modulovém systému s malým rozponem nosných 
stěn. Nosné stěny budou zděné z pěnobetonových tvárnic YTONG z výrobního závodu ve vedlejší obci 
Hrušovany. Dům je navržen s železobetonovými stropy, střechou a schodišti. Železobetonové konstrukce jsou 
užity pro zvýšení celkové tepelné akumulace a tím i tepelné stability, domů. 
Ploché střechy jsou „zelené“ extenzivní, nad zelení jsou umístěny fotovoltaické panely.  
Sedlové střechy rodinných domů mají FVE články integrované do střešní roviny. 
Všechny domy jsou opatřeny tepelně izolační obálkou – zateplovacím systémem ETICS a pro pasivní 
energetické solární zisky optimalizovanými výplněmi otvorů s technickými vlastnostmi výplní pro energeticko 
pasivní domy. Budou mít rekuperační řízené větrání a úsporné, nízkoteplotní vytápění.  
  
1.2.3 UPŘESNĚNÍ NÁVRHOVÝCH PRINCIPŮ PRO VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 
Veřejná parková prostranství jsou navržena s řadou prvků pro posílení společenských a sportovních aktivit 
obyvatel čtvrti a s ohledem na správnou funkci modrozelené infrastruktury a jejího ekonomicky udržitelného 
provozu. 
Jako rostlinného materiálu pro ozelenění veřejných prostranství budou použity pouze místní druhy dřevin a 
rostlin. 
 
1.2.4. PRŮZKUMY A ZÁVĚRY PRŮZKUMŮ   
Zpracovatelé návrhu provedli průzkum řešeného území v terénu. Průzkum spočíval v prohlédnutí terénní 
konfigurace, prozkoumání polohy a stavu míst pro napojení na stávající dopravní infrastrukturu a inženýrské 
sítě, včetně prohlídky průběhu nových – navrhovaných tras vedení inženýrských sítí. 
Posuzovanou lokalitu lze hodnotit jako staveniště vhodné pro uvažovaný záměr výstavby.  
 
 

1.3. UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVEB VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY   
 
Návrh obsahuje základní koncepci obsluhy území štvrti inženýrskými sítěmi a dopravní napojení lokality, 
vymezuje trasy pro vedení komunikací a plochy pro vedení inženýrských sítí v rozsahu potřebném pro 
obsluhu řešeného území navrženým řešením.  
Prostorové uspořádání inženýrských sítí je v souladu s platnou ČSN.  
Podle ustanovení § 22 vyhl. 501/2006 je nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je obousměrná 
pozemní komunikace 8 m, v případě jednosměrné komunikace 6,5 m. Návrh tato ustanovení respektuje.  
 
Velikost pozemku veřejného prostranství s parkovými úpravami v centrální části lokality je 2601 m2, a 
přesahuje minimální požadovanou rozlohu veřejného prostranství dle §7 odst.2 vyhl.č. 501/2006 Sb. ve znění 
vyhlášky č. 269/2009 Sb, která je minimálně 2 000 m2. 



1.3.1. DOPRAVA   
Základní  cíle: 
- Navrhnout lokalitu s rozsáhlou bezautomobilovou oblastí s vysokým stupněm bezpečnosti obyvatel, 
zejména dětí – celá střední část čtvrti je vyhrazena pouze pěším. 
- Podpora rozvoje elektromobility – u každého z obou vjezdů do čtvrti jsou na parkovištích nabíjecí stanice 
elektromobilů umístěné pod přístřešky s fotovoltaickými panely. 
- Podpora rozvoje alternativních způsobů dopravy - u každého z obou vjezdů do čtvrti jsou na parkovištích 
umístěna stání pro sdílené automobily – 4 na každém parkovišti a stání pro sdílená jízdní kola. 
 
Navržená dopravní obsluha je řešena v souladu s ČSN 73 6110 ”Projektování místních komunikací” a vyhovuje 
podmínkám pro provoz vozidel svozu a sběru odpadu, vozidel zdravotnické záchranné služby a vozidel 
hasičského záchranného sboru.    
Příjezdy k lokalitě jsou po jsoucích místních komunikacích – ulice Brněnská a Lidická. 
 
1.3.1.1. PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE 
Příjezdové komunikace od obou jmenovaných ulic budou dvoupruhové, obousměrné, šířky 6,0 m, křižovatka 
na komunikaci od ulice Brněnská bude vyvýšená. Podél obousměrných komunikací jsou navrženy chodníky. 
 
1.3.1.2. KOMUNIKACE V LOKALITĚ 
Navržená obvodová komunikace je jednopruhová, jednosměrná a obsahuje technické úpravy, které z ní činí 
tzv. „obytnou ulici“. Bude to dopravně zklidněná komunikace funkční skupiny D1, se smíšeným provozem, 
bude sloužit současně motorovému i pěšímu provozu.  
Zklidněná komunikace vytváří podmínky pro vznik obytné zóny. Pobytová funkce komunikace převládá nad 
funkcí dopravní.  Řidiči na ní smí jet rychlostí nejvýše 20 km/h, musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči 
chodcům, které nesmí ohrozit, v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech 
označených jako časově omezené parkovací místo.  
Chodci smí využívat obytnou zónu v celé její šířce, jsou povoleny hry dětí přímo v dopravním prostoru. 
Chodec však musí umožnit jízdu vozidlům, to platí i pro děti hrající si v obytné zóně. 
 
Na začátku obytných ulic budou zvýšené zpomalovací prahy. Ulice na severní straně lokality bude zklidněna 
ostrůvky vymezujícími nástupy k altánům na ochranném protipovodňovém valu. Val bude v těchto místech 
zpevněn a rozšířen, aby nebyla ohrožena jeho základní ochranná funkce. 
Podél komunikace je na pravé straně ozeleněný pruh o šířce 3,0 m, sloužící také k umístění časově 
omezených parkovacích stání pro nakládání a vykládání zboží a  krátkodobé zastavení vozů zásilkových, 
případně sociálních služeb.  
Ulice na jižní straně lokality bude zklidněna vloženými příčnými prahy. 
 
Snížení rychlosti vozidel na 20 km/hod. bude u komunikací se smíšeným provozem dosahováno nejen 
dopravní značkou, ale i fyzickými stavebními prvky:  
A - malou šířkou komunikace - 3,5 m  
B - směrovým vedením komunikace, řešením dopravy v klidu  
C - umístěním „zálivů se zelení“, veřejného osvětlení apod.  
Komunikace v areálu bude mít povrch z betonové dlažby kladené do vodopropustného štěrkového lože, 
skladba pro únosnost vozidel HZS a vozidel pro svoz odpadu o hmotnosti do 20 t.  
Z estetických i praktických důvodů navrhujeme parkovací místa v areálu s distančními dlaždicemi z betonové 
dlažby, skladba pro únosnost 3,5 t, nejlépe v okrovém, pískovém, odstínu.  
 
1.3.1.3. DOPRAVA V KLIDU (ODSTAVNÁ STÁNÍ)   
Aby bylo dosaženo cíle vytvořit rozsáhlou bezautomobilovou oblast, navrhli jsme při obou vjezdech do 
lokality záchytná odstavná parkoviště. Počet parkovacích stání odpovídá, dle zadání, počtu navržených 
bytových jednotek. Celkové množství parkovacích stání na záchytných parkovištích pro obyvatele čtvrti je 84. 

Pro zásobování bytových domů a pro příjezd osob s omezenou schopností pohybu, případně vozidel 
záchranné služby, odvozu odpadu a hasičů, jsme navrhli příjezdy ke všem domům ve čtvrti. U každého 
obytného domu jsou také časově omezená parkovací stání. Navržená podélná parkovací stání jsou s 
povrchem z distanční dlažby, barevně odlišené od vlastní komunikace Celkové množství časově omezených 
stání je 22. V obytných domech je také navrženo celkem 10 vyhrazených stání v garážích.  
Obyvatelé rodinných domů budou odstavovat automobily v garážích, případně přístřešcích vystavěných vedle 
rodinných domů na vlastním pozemku. Výstavba rodinných domů bude podmíněna současnou stavbou 
garáže, nebo alespoň přístřešku pro osobní automobil a dalšího odstavného stání, umístěného na pozemku 
rodinného domu. Celkový počet odstavných stání na pozemcích rodinných domů je 14. 
 
1.3.1.4. KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ  
U obou obousměrných příjezdových komunikací i u komunikace před multifunkčním komunitním domem 
jsou navrženy chodníky. 
Ve vlastní čtvrti slouží chodcům zklidněná obvodová komunikace se smíšeným provozem. 
Uvnitř čtvrti je ve směru východ – západ navržen zpevněný chodník procházející středem veřejného 
prostranství - parkově upravené oblasti. Druhý zpevněný chodník vede od střední vodní plochy s komunitním 
domem k altánu na severním valu lokality. Ostatní pěší trasy jsou navrženy jako pěšiny ze štěrkového 
trávníku. 
Na severním protipovodňovém valu bude upravena jsoucí vyšlapaná pěšina. 
 
1.3.1.5. CYKLISTICKÉ TRASY 
Jsoucí cyklistickou trasu, jdoucí diagonálně územím z východu na západ, navrhujeme z bezpečnostních 
důvodů přeložit vně lokality, za severní protipovodňový val. 
Po jižní obytné ulici bude procházet cyklistická trasa na ulici Brněnskou a po ní do středu obce. 
Pro podporu cyklodopravy navrhujeme na záchytných parkovištích stanoviště sdílených jízdních kol – 
„bikesharing“ s možností dobíjení elektrokol. V každém bytovém domě i v komunitních domech jsou kolárny 
a před domy budou cyklostojany. 
 
1.3.4. MODROZELENÁ INFRASTRUKTURA 
Základní cíle : 
- Snížení spotřeby pitné vody o 50% bylo dosaženo návrhem rozvodu „užitkové vody“- využitím spodních vod 
pro WC a praní v domech, zalévání zeleně a údržbu a mytí veřejných prostranství 
- Minimální odtok splaškových vod - šedé vody (vody použité k „mytí lidí“) z rozhodujícího počtu bytových 
jednotek byly svedeny do prostoru v severovýchodním cípu území s možností biologického čištění, vyčištěné 
vody vsáknuta na místě do podloží v blízkosti řeky 
- Zadržení dešťových vod a využití jejich chladicího účinku bylo dosaženo tím, že veškeré dešťové vody jsou 
svedeny do povrchových terénních průlehů a „lagun“ k vsakování a odparu. Mimo území jsou svedeny pouze 
vody přílivových dešťů z bezpečnostního, z terénních důvodů přečerpávaného, přepadu umístěného 
v centrální laguně, do které ústí celý systém odvodňovacích průlehů. 
  
1.3.4.1. MODROZELENÁ INFRASTRUKTURA - ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 
Pro omezení spotřeby pitné vody v lokalitě jsou navrženy dva rozvody vody: 
 
a) Rozvod PITNÉ VODY z distribuční soustavy města bude zdrojem vody pro všechny navržené bytové a 
provozní jednotky, vyjma vody pro splachování WC a vody pro praní prádla. 
Rozvod bude převážně potrubím DN 100, napojeným na městský vodovodní řad v ulici Brněnská. Půjde hlavní 
instalační trasou, diagonálně územím, k druhému napojení na městský vodovodní řad v ulici Janáčkova. Na 
tuto trasu bude napojen objekt s byty pro seniory a s veřejnou vybaveností a všechny bytové domy u severní 
hranice.  
Pro rodinné domy u jižní hranice bude v jihozápadním rohu území odbočovat z hlavního rozvodu větev 
vodovodu DN80, která bude napojena zpět na hlavní větev u ulice Brněnská. Tak bude rozvod pitné vody 
zaokruhován z ulice Janáčkova do ulice Brněnské, kolem celé lokality. 



 b) Rozvod UŽITKOVÉ VODY čerpané z podzemních vod pod lokalitou, bude z vlastního jímacího objektu – 
studny, která je umístěna ve středu lokality u budovy komunitního domu. V komunitním domě bude místnost 
s malou vodárnou se základní filtrací, případně změkčováním vody a tlakovou nádobou s čerpadly pro 
dosažení distribučního tlaku. 
Na rozvod užitkové vody bude napojeno splachování a praní prádla ve všech bytových i provozních 
jednotkách, zalévání zeleně na objektech i terénu, výtoky pro údržbu areálu a také pro doplňování laguny u 
komunitního domu, která bude mít stálou hladinu.   
 
Požární voda bude vzhledem k dimenzi potrubí a garantovanému tlaku z rozvodu pitné vody. Laguna se 
stálou hladinou, která je ve středu lokality a je k ní zpevněný příjezd, bude moci sloužit jako záložní požární 
nádrž. 
  
1.3.4.2. MODROZELENÁ INFRASTRUKTURA – SPLAŠKOVÉ VODY   
Vzhledem ke konfiguraci terénu budou veškeré splaškové vody, které budou odváděny do obecní kanalizace, 
čerpány – gravitační odtok není možný. Aby bylo množství čerpaných splašků minimalizováno, budou vody 
odváděny dvěma systémy kanalizace – kanalizace pro šedé vody a kanalizace pro splaškové vody  
- Šedé vody budou všechny vody z „umývání lidí“ – tedy z umývadel, van a sprch v bytech. Budou gravitačně 
odváděny potrubím v hlavním instalačním koridoru do severovýchodního cípu lokality, kde je vymezena 
plocha cca 330 m2 pro biologické podpovrchové čištění. Voda bude v této oblasti rozvedena mělkou 
podpovrchovou drenáží, bude prosakovat cca 1,5 m hluboko a sběrnou drenáží bude svedena do kontrolní 
šachty. Z ní bude odvedena do vsakovací studny. Umístění plochy a zasakovací studny bylo zvoleno tak, aby 
byla co nejblíže řece Svratce a vsakovaná voda odtekla do řeky a neovlivnila zdroj podzemní užitkové vody ve 
středu lokality. 
- Splaškové vody budou zbývající vody z bytových i provozních jednotek. Budou gravitačně odváděny 
potrubím v hlavním instalačním koridoru do jihozápadního cípu lokality, který je nejnižším bodem území. Zde 
je u záchytného parkoviště navržena čerpací stanice, která bude tlakovou kanalizací odvádět splaškové vody 
do koncové šachty betonové obecní kanalizace DN 400 u ulice Lidická. Do této šachty již dnes ústí tlaková 
kanalizace z ulice Janáčkova. Odtud odtékají splaškové vody na obecní čistírnu. 
 
1.3.4.3. MODROZELENÁ INFRASTRUKTURA - HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI   
Cílem návrhu je zdržet dešťové vody v lokalitě, na místě je využít pro závlahu zeleně, vsáknout je do podloží a 
tak podpořit udržitelnost hladiny podzemní vody, nebo je na místě odpařovat a tak ochlazovat mikroklima 
souboru. Pouze nárazové přebytky vody z přívalových dešťů budou odváděny mimo lokalitu. 
Terénní konfigurace, s průměrnou nadmořskou výškou území 181,4 mnm, nejvyšší lokální oblastí kolem 181,7 
mnm a nejnižším bodem v jihozápadním rohu v úrovni 181,1 mnm umožňuje návrh gravitační povrchové 
soustavy, aniž by byly nutné větší terénní úpravy. Podpovrchově je řešeno jen bezpečnostní tlakové 
přečerpání přívalových vod mimo území čtvrti za povodňový val. 
Pro minimalizaci odtékajících vod navrhujeme na všech domech, vyjma rodinných domků, ploché zelené 
střechy se schopností jímat a následně s chladicím efektem odpařovat dešťovou vodu. Přebytečná voda ze 
střech bude odvedena do níže popsaných povrchových průlehů. 
Všude kolem obvodové obytné ulice i podél parkovišť, pěších tras a zpevněných ploch navrhujeme ploché, 
dostatečně široké terénní sníženiny – průlehy, které budou rozdílné hloubky, od 200 do 400 mm. Budou 
tvarovány tak, aby do nich stékající voda zůstávala na místě a měla dostatek času na vsakování a výpar. Při 
dosažení „přetokové úrovně“ dělicích prahů (cca 181,2 mnm – nutno detailně prověřit v následujícím 
projektu), bude voda gravitačně odtékat otevřenými průlehy i trubními propojeními pod komunikacemi, do 
„lagun“ ve středu území. Postupně se přepady dostane až do střední laguny. Průlehy lagun, které budou 
hojně osázené zelení, budou mít rovněž esteticko – rekreační funkci a budou do nich umístěny také herní 
prvky (herní stezka s balancovacími kládami, skákací kameny, opičí dráhy apod.). 
Střední laguna má esteticko – rekreační funkci, má dno neumožňující vsakování a bude mít „stálou hladinu“. 
Část u mola komunitního domu bude upravena jako brouzdaliště a dále jako prostor na koupání. Laguna 
bude vybavena fotovoltaicky poháněným zařízením pro cirkulaci a filtraci vody. Pobřežní hrana bude osázena 
zelení napomáhající čištění biologickými procesy. 

„Stálá hladina“ bude udržována i v obdobích sucha – voda bude doplňována z podzemního zdroje z vodárny 
„užitkového vodovodu“, která je v přilehlém komunitním domě. 
Součástí vodního hospodářství střední laguny bude také bezpečnostní přepad, který v případě přívalových 
dešťů odvede přebytečnou vodu do čerpací šachty, odkud bude přečerpána podpovrchovým trubním 
systémem se zpětnými klapkami za protipovodňový val do poldru mimo lokalitu.  
  
1.3.4.4. MODROZELENÁ INFRASTRUKTURA – KRAJINÁŘSKÁ TVORBA   
TERÉNNÍ PRÁCE 
Území lokality je v podstatě rovinné, ve středu území se nachází mírná, lokální zvýšenina. Nejvyšší bod se 
nachází v severovýchodním, nejnižší v jihozápadním rohu území.  
Na severu je protipovodňový val, který není ve vlastnictví obce, ale je pod rigidní správou instituce „Povodí 
Moravy“. Jeho úpravy, zpevnění a rozšíření pro navrhované altánky s výhledy do krajiny bude s vlastníkem a 
správcem valu projednáno v následných stupních projektu. 
Realizace návrhu si vyžádá jen relativně malé terénní práce spočívající v těchto úpravách : 
- srovnání lokálních zvýšenin pod domy – cca na úroveň 181,5 mnm 
- vybudování systému průlehů pro hospodaření s dešťovými vodami – vyhloubení dna, ohrázování a přelivové 
prahy na úrovni cca 181,2 mnm 
- vyhloubeni středního systému „lagun“ 
- lokální rozšíření a zpevnění protipovodňového valu a jeho osázení zelení – toto opatření je vhodné ale není 
pro návrh rozhodující a dojde k němu případně až po dohodě s „Povodím Moravy“ 
ZELEŇ 
Návrh zeleně je důležitou součástí celkové udržitelnosti lokality. Bude mít nejen estetickou funkci, ale je také 
základním prvkem udržitelného lokálního mikroklimatu. Má zásadní význam pro zadržování vody, ochlazování 
území stíněním i odparem a pro biologické čištění vod. 
ZELEŇ VE VEŘEJNÉM PROSTORU 
- Průvodní zeleň u komunikací v obytných ulicích a u pěších tras je navržena jako stromořadí, případně aleje 
vysokokmenných stromů s rozlehlými korunami. Vytváří základní kostru území, je významným kompozičním 
prvkem a stíní komunikační trasy se zpevněnými povrchy, aby se nepřehřívaly. 
- Komunitní sad stínící prostor tržiště bude z ovocných stromů. Je mezi komunitní budovou a prostory dětské 
skupiny. Má zejména společenskou a výchovnou funkci – sdílení péče o sad i vypěstovaného ovoce. 
- Doplňková zeleň na parkovištích bude ze středně vysokých keřů výšky pod 2,5 m, aby nestínila FVE panely, 
které kryjí parkovací stání. Dělí parkoviště na menší plochy. Bude navržena tak, aby nevytvářela nebezpečná, 
pohledově krytá, zákoutí. 
- Zeleň ve vsakovacích průlezích a lagunách – traviny, rákosy a byliny. Bohatě kvetoucí rostliny pomáhající 
zadržet vodu, s výraznou estetickou funkcí. 
- Zeleň ve střední laguně se stálou hladinou – vodní rostliny se schopností biologického čištění a s výraznou 
estetickou funkcí. 
- Zeleň v oblasti biologického čištění šedých vod – byliny schopné života nad rozvodem znečištěné vody 
drenáží v hloubce cca 0,3 m a s výraznou estetickou funkcí. 
ZELEŇ NA BUDOVÁCH 
- Zelené střechy budou navrženy v symbióze s umístěním FVE panelů, zadržují dešťovou vodu a pomáhají 
udržovat tepelnou stabilitu střech budov.  
- Zeleň v hlubokých truhlících lemujících domovní terasy jsou zásadní pro vytvoření intimity soukromých 
prostorů teras bytů a mají také stínicí funkci. Rostliny budou v hlubokých cca 75 cm širokých truhlících se 
závlahou. Budou zde zastoupeny malé stromky, keře, byliny i popínavé rostliny. 
 
  



1.3.5. ENERGIE 
Základní cíle: 
- Snížit spotřebu – návrh budov v pasivním energetickém standardu  
- Vybudovat lokální energetickou síť – mikrogrid s jedním měřeným napojením na distribuční soustavu 
- Prostřednictvím obnovitelných zdrojů energie (OZE) – využít budov a konstrukcí pro umístění 
fotovoltaických panelů a zřízení centrálního bateriového úložiště energie 
- Optimalizovat užívání fotovoltaické energie využitím „odložené spotřeby“ a „chytrých“ řídících systémů 
 
1.3.5.1. ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ   
Ve čtvrti je navržena lokální energetická síť – mikrogrid s jedním měřeným napojením na distribuční 
soustavu. Vstupním bodem je distribuční trafo napojené na kabelovou přeložku jsoucího VN vedení. Trafo je 
v Komunitním energocentru umístěném do severovýchodního rohu území, poblíž VVN vedení. 
V energocentru je rovněž bateriový blok – komunitní úložiště energie z fotovoltaických panelů v území. Druhý 
bateriový blok bude v protilehlém – jihozápadním rohu území, v přečerpávací stanici splaškové kanalizace a  
zajistí provoz této stanice. 
Rozvod NN v území je součástí integrované instalační trasy, která prochází středem čtvrti. Z ní jsou napojeny 
všechny budovy a technická zařízení ve čtvrti. 
 
FOTOVOLTAIKA – bilance pro dosažení uhlíkové neutrality 
Spotřeba energie v bytových domech ................................................................ 522,4 MWh/rok 
Spotřeba energie v rodinných domech ................................................................ 180,6 MWh/rok 
Spotřeba energie ostatní  .....................................................................................   28,0 MWh/rok 
Spotřeba energie celkem  ..................................................................................... 731,0 MWh/rok 
 
Emise CO2/t – bytové domy ................................................................................ 175 t 
Emise CO2/t – rodinné domy ................................................................................   96 t 
Emise CO2/t – ostatní  ..........................................................................................   15 t 
Emise CO2/t – celkem  .......................................................................................... 286 t 
 
FVE instalovaná .................................................................................................... 3 454 m2 
FVE instalovaná .................................................................................................... 2 031 ks 
FVE výkon ....................................................................................................    649 kWp 
FVE přeměna energie............................................................................................    584 MWh/rok 
FVE úspora emisí...................................................................................................   310 CO2/t/rok 
 
Bilance emisí  (310 – 286) ...................................................................................   -24 CO2/t/rok  
 
1.3.5.2. PŘENOS INFORMACÍ   
Součástí integrované instalační trasy bude rozvod sdělovacích kabelů, po kterých bude probíhat datový tok 
řízení a optimalizace fotovoltaického systému a dalších technických zařízení ve čtvrti. 
 
1.3.5.3. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ  
Ve čtvrti bude použito veřejné osvětlení s úspornými zdroji a optimalizovanou, řízenou, intenzitou svitu. 
Veřejné osvětlení bude napájeno zemními kabely položenými v zeleném pruhu podél komunikací a chodníků. 
  
1.3.5.4. ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM   
Základním zdrojem energie na topení a ohřev vody pro bytové domy a multifunkční komunitní dům je plyn.  
Čtvrť bude napojena na plynové STL vedení na ulici Brněnská. V řešeném území budou navrženy středotlaké 
rozvody d63, ze kterých budou realizovány přípojky k jednotlivým domům. Na fasádách budov budou 
zabudovány kombinované přípojkové skříně, kde bude HUP a plynoměr. 
Rozvod nebude součástí integrované instalační trasy, z bezpečnostních důvodů bude veden samostatně, 
nejkratší možnou trasou pro napojení kotelen bytových domů. 

1.4. PODMÍNKY PRO OCHRANU HODNOT A CHARAKTERU ÚZEMÍ  
 
Návrh Udržitelné čtvrti Chytré Líchy respektuje přírodní, kulturní a civilizační hodnoty, které odrážejí místní 
charakteristické znaky území a stanoví podmínky pro jejich ochranu. 
Jsou respektovány rovněž hodnoty sídla a krajiny. 
 
1.4.1. OCHRANA KULTURNÍCH HODNOT   
V řešeném území se nenachází žádné kulturní památky ani hodnotné objekty. S ohledem na urbanistickou a 
architektonickou hodnotu panorama obce a hodnoty krajinného rázu jsou navrženy nízké objekty bez 
výškových dominant. 
 
1.4.2. OCHRANA OVZDUŠÍ   
Vzhledem k návrhu zástavby pouze domy v energeticko pasivním standardu, navrženou plynofikací a užitím 
fotovoltaických zdrojů (OZE) na střechách domů, bude zatížení ovzduší novými emisemi minimální a neohrozí 
kvalitu ovzduší. Výkon navržených fotovoltaických zdrojů byl proveden s ohledem na požadovanou uhlíkovou 
neutralitu čtvrti.  
 
1.4.3. OCHRANA PROTI HLUKU   
V zastavěném území obcí je nutno respektovat požadavky Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., ve znění nařízení 
vlády č. 88/2004 Sb., jež stanovuje nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve stavbách výrobních, ve stavbách pro 
bydlení a ve stavbách občanské vybavenosti a ve venkovním prostoru.   
Vzhledem k tomu, že všechny navržené domy jsou umístěny v lokalitě, která je vzdálená od frekventované 
silnice ulice Brněnská, v okolí není umístěn žádný významný zdroj hluku a platný územní plán s takovým 
zdrojem ani nepočítá, problém nadměrného hluku není v lokalitě relevantní. 
 
1.4.4. OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU  
Převážná část pozemků je klasifikována jako zemědělská půda, proto dojde k záboru ZPF. 
 
1.4.5. OCHRANA POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA   
Zábor pozemků určených k plnění funkce lesa se v lokalitě nevyskytuje. 

 
1.5. PODMÍNKY PRO VYTVÁŘENÍ PŘÍZNIVÉHO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ   
 
1.5.1. OCHRANA PŘÍRODY, OCHRANA A TVORBA KRAJINY, NATURA 2000  
Navržená lokalita leží v zemědělské krajině a navazuje na zastavěné území. Uvažovaná výstavba nebude mít 
negativní vliv na žádnou chráněnou oblast ani na Ptačí oblasti v rámci soustavy Natura 2000. 
 
1.5.2. SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY   
Přes řešenou lokalitu nevede územní systém ekologické stability.  
 

1.6. OCHRANNÁ PÁSMA   
 
1.6.1. OCHRANNÁ PÁSMA VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA   
Návrh respektuje limity využití území vyplývající z právních předpisů a pravomocných správních rozhodnutí. 
Navržené sítě technické infrastruktury budou mít ochranná pásma platná v době jejich výstavby.  
  
1.6.1.1. OCHRANNÁ PÁSMA ELEKTRICKÝCH VEDENÍ 
V řešené lokalitě je el. vedení VN i VVN, obě vzdušná. Vedení budou přeložena. Ochranné pásmo nového 
venkovního vedení VVN bude vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení. Ochranné 
pásmo přeloženého vedení VVN je v návrhu zakresleno. 
 



 1.6.1.2. OCHRANNÁ PÁSMA PRODUKTOVODŮ A PLYNOVODŮ  
Ochranná pásma plynovodů jsou dle zákona č. 458/2000 Sb. vymezena ve vodorovné vzdálenosti měřené po 
obou stranách kolmo na plynovod nebo plynovodní přípojku. Jejich šíře činí u nízkotlakých a středotlakých 
plynovodů a přípojek, jimiž se rozvádějí plyny v zastavěném území obce, na každou stranu 1 m.  
Územím nyní neprochází žádný plynovod, nově navržené prodloužení plynovodu z obce bude mít výše 
uvedené ochranné pásmo. 
1.6.1.3. OCHRANNÁ PÁSMA VODOVODŮ  
Ochranná pásma vodovodů jsou dle zák. č. 274/2001 Sb., v platném znění, 1,5 m od okraje potrubí na obě 
strany při průměru potrubí do 500 mm včetně. Nově navržené prodloužení vodovodu z obce bude mít výše 
uvedené ochranné pásmo. 
 
1.6.2. OCHRANNÁ PÁSMA VYHLAŠOVANÁ  
Kolem navržených rozvodů technických sítí v území budou stanovena zákonná ochranná pásma.   
 

1.7. ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ  
Celé území řešené touto Územní studií leží mimo záplavová území, je chráněno protipovodňovým valem.  
 

1.8. OCHRANA LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN, TĚŽBA, SESUVNÁ ÚZEMÍ   
V řešeném území se nenachází ložiska nerostných surovin, žádná těžba ani sesuvná území. 
 

1.9. OSTATNÍ LIMITY   
Území navrhované čtvrti není, dle platného ÚP, územím archeologického zájmu.  
Katastrální území obce Židlochovice lze klasifikovat jako území s možnými archeologickými nálezy.  
Při hlubších zásazích do terénu může dojít k narušení případných archeologických objektů. Je tedy 
pravděpodobná nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu (ustanovení § 22 odst. 2 zák. č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů).  
 
Ing. arch. Dalibor Borák,  
8.4. 2021 
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