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Abstrakt 
 
Náves se stromy nabízí pobytový prostor pro nové i stávající obyvatele. Záhumení cesta s alejí zlepší pěší 
prostupnost. Komunitní dům přináší pro město využitelný prostor i zázemí přírodního parku. Zklidněná doprava 
a různé veřejné prostory nabídnou příjemné prostředí pro všechny věkové kategorie. Různost a flexibilita 
obytných domů s nebytovými prostory a energetický koncept zajistí atraktivitu a udržitelnost. Možnost 
přízemních i malých bytů se zahrádkami umožní pestrou sociální a věkovou skladbu. Místní odrůdy a přírodní 
materiály naváží na tradici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:plesek@projektil.cz


Prokázání splnění vytyčených cílů výběrového řízení v jednotlivých oblastech – sociální inovace, energetika, 
hospodaření s vodou a modrozelená infrastruktura a doprava. 
 
Máme za to, že nové obytné území Chytré Líchy by mělo být nejen příkladným a výhodným způsobem nové 
zástavby na okraji Židlochovic v blízkosti Brna, ale mělo by reagovat na potřeby a specifika celých Židlochovic i 
sousedící obytné čtvrti. 
 
SWOT analýza 
 
Židlochovice 

S - Silné stránky  
Historické centrum 
Nové železniční napojení na Brno 
Funkční centrum města 
Turistické trasy 
Přírodní park 
Vysoká poptávka po bydlení 
 W - Slabé stránky 
Propojení s okolními obcemi výhradně silnicemi 
Modernistická zástavba rozrušující kompaktní historickou zástavbu 
Západní strana města přírodně neaktraktivní oproti východní straně 
Nepřehledný předprostor mostu v západní části 
Nepřehledný předprostor Mírového náměstí u mostu 
 O – Příležitosti 
Nový povodňový park  
Revitalizace nábřeží 
Propojení západní a východní části novými pěšími lávkami 
Nové záměry v severní části 
 T – Hrozby 
Odliv občanů 
Příliv jen rezidentů, kteří budou pracovat v Brně: vznik neosobních čtvrtí a vylidnění přes den 
 
Chytré Líchy 

S - Silné stránky  
Nový přírodní park s mokřadem 
Docházková vzdálenost do centra 
 W - Slabé stránky 
Nutná přeložka VVN 
Okolní monofunkční zástavba a slepé ulice 
Na kraji města s výhledem do pole 
 O – Příležitosti 
Vznik nové rekreační lokality 
Propojení cyklotras 
Vznik různorodé komunity 
Přínos pro město: nová občanská vybavenost, sportovně-herní plochy a ukázková udržitelná čtvrť 
Naplnění poptávky po bydlení 
Napojení na okolní obce 
 T – Hrozby 
Satelitní bydlení 
Bez vazeb na okolí 
Uzavřenost 
 
 
 
 
 



Koncept 
 
Máme za to, že nová zástavba má být srozumitelně organizovaná a přinášet kvalitní prostředí nejen pro nové 
obyvatele, ale pro celé Židlochovice a zejména severozápadní obytnou čtvrť, která je poměrně monofunkční 
zástavbou převážně rodinných domů. 

Jako odraz historického náměstí jsme jako centrální prostor zvolili protáhlou „Náves“. Jednoduše se přímo 
napojuje na páteřní komunikaci Brněnská podobně jako se historické náměstí napojuje kolmo na historickou 
cestu. Náves má také podobné proporce jako historické náměstí. Prostor návsi definuje kromě regulační čáry 
zástavby alej. Právě stromy, loubí zástavby a různé typy povrchů vytvářejí příjemný pobytový prostor. Loubí 
odvozujeme z obdobných místních historických příkladů. Na Náves navazují dvě ulice, které přirozeně doplňují 
současnou uliční síť. Mají jednořadé aleje. 

Druhým důležitým prvkem je rozšíření současné hráze. Máme za to, že je velmi příjemné vytvořit okolo 
západní části Židlochovic „záhumení cestu“, která by definovala hranici zástavby a krajiny a zároveň byla 
příjemným místem pro procházky i cesty za povinnostmi. Na rozšíření využíváme zeminu z nově zakládaného 
parku u soutoku. Záhumení cestu doplňujeme jednořadou alejí. Záhumenní cesta zároveň spojuje zástavbu 
s mokřadem a nově navrženou polní cestou v historické stopě do Vojkovic. 

Na spojnicích mezi Návsí a Záhumení cestou vnikají menší veřejné prostory – pobytová louka s rybníčkem, 
herní prostor, herní zpevněná plocha. Alej zde může pulsovat a podporovat je. 

Samotná zástavba podporuje rozvržení Návsi. Nabízíme širokou typologickou nabídku bydlení od 
samostatných rodinných domů, přes dvoj a trojdomy, bytové domy (které mohou být domy řadovými), až po 
viladomy s velkými lodžiemi a největším rozhledovým komfortem. Důležitá je velká flexibilita, a to i v čase, kterou 
tato skladba nabízí. 

V čele Návsi, na klíčovém křížení cest a s vazbou na mokřad i Záhumení cestu umisťujeme komunitní 
centrum. Jeho velikost bude předpokládáme předmětem dohody, včetně způsobu vlastnění a provozování. 
 

     
 
Předpokládáme užití vhodných tradičních vegetačních prvků pro náves i cestu podél hráze 

 
Krajinářské řešení je integrální částí návrhu. Vychází z charakteru místa a upozorňuje na důležitost 

neopomenutelného genia loci jižní Moravy a jeho vrácení „do hry“ pomocí jednotlivých, na sebe navazujících 
vegetačních prvků.  Především se jedná o výběr druhů dřevin a jejich kombinaci. Základním prvkem jsou vzrostlé 
listnaté stromy navržené v podobě uličních stromořadí ve veřejném prostoru, výběr druhů a velikostí jednotlivá 
prostranství přímo definují a dotvářejí. Navrhujeme osvědčené odrůdy dubu, jilmu, nebo břestovce. (Quercus 
coccinea, palustris, Ulmus hollandica, nebo Celtis occidentalis). Další neméně důležitou kategorii návrhu tvoří 
teplomilné druhy ovocných stromů navržených v ostatních částech řešeného území, Záhumenní cesta 
předzahrádky, zahrady, obvodové lemy. Předpokládáme použití krajových osvědčených odrůd a jejich návrat do 
prostředí nejen v intenzivních sadech, ale jako doplněk běžného života, jehož byly historicky neodmyslitelnou 
součástí. Vysokokmenné odrůdy meruněk, mandloní, ořešáků, třešní, višní, doplněk i jedlých kaštanovníků, nebo 
dřínů. Dalším důležitým prvkem je použití kvetoucích bylin, trvalek, cibulovin. Jako reminiscence na historicky 
používané kvetoucí předzahrádky. Velikostí a tvarem dotváří jednotlivé prostory. Např. na Návsi hrají důležitou 
úlohu nejen estetickou, ale i funkční, když jsou i součástí průlehů zasakujících vodu. Přirozeně nenásilnou formou 
květinové záhony dělí veřejný prostor na menší, intimnější celky. Navrženy jsou přírodnější zplaňující druhy. 
Travnaté plochy jsou navrženy v kombinaci pobytových a extenzivnějších květnatých luk.  Uvažujeme použití 
osvědčených pro jižní Moravu typických suchomilných směsí bez závlah. V případě mokřadu považujeme za 



vhodné pouze doplnit cesty a výletní altán a vývoj vegetace jen mírně usměrňovat.  Historicky zde byl lužní les a 
v krajině plné širokých lánů to bude velmi vhodná změna a doplnění přírodní složky právě v té části Židlochovic 
kde citelně chybí. 
 Materiálové řešení předpokládáme s důrazem na tradici, příjemnost, trvanlivost a udržitelnost. 
Doporučujeme proto kromě omítek i široké užití dřeva. Nechceme ale diktovat přísné regulační podmínky. 
Výsledná zástavba by měla být pestrá nikoliv uniformní. Volba materiálů a opakovatelnost bude také záležet na 
typu stavebníka a vlastníka. Máme za to, že prostorová regulace bude hlavní zárukou příjemných veřejných 
prostorů.  
 

 
 
Kovárna v Těšanech je příkladem obdobného místního tradičního řešení předprostoru domu s loubím s provozovnou 
 
 

 
 
Návrh nové návsi prostorově odkazuje na historické náměstí Židlochovic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sociální inovace 
 
Centrální tématem návrhu je Náves, která je na jedné straně nabídkou i pro současné obyvatele Židlochovic 
v severozápadní čtvrti, kteří postrádají společný prostor a zároveň je i identifikačním sociálním ohniskem 
řešeného území. Druhým hlavním tématem je zobytnění protipovodňové hráze, která tak vytvoří severozápadní 
segment okružní Záhumení cesty okolo Židlochovic (je tedy zamýšlena ku prospěchu celého města) a zároveň 
území příjemně ohraničuje od polí a propojuje s mokřadem. 
 Jsme si vědomi toho, že nevytváříme do sebe uzavřené území komunity, ale naopak přinášíme výhody i 
pro současné obyvatele. Propojení se současnou zástavbou i krajinou vytvoří z nové obytné zóny přirozený prvek 
celého města. Navazujeme na bloky rodinných domů i na uliční síť. Provázání s krajinou umožňuje Záhumenní 
cesta podél protipovodňové hráze s alejí se zeleným pásem a navržená obnovená polní cesta do Vojkovic. 
 Vytváříme širokou škálu venkovních veřejných prostranství. Jádrem je navrhovaná Náves. Ta má přitom 
záměrné funkční, prostorové i vlastnické členění. Hlavní komunikací je střední sdílený pruh šíře 6m. Na něj na 
obou stranách navazují 5m široké pásy aleje se stromy – stromy jsou hlavním jednotícím prvkem prostoru – za 
stromy pak 3m široké pásy veřejné části předzahrádek a nakonec 3m široké pásy soukromých předzahrádek. 
Předzahrádky se tak mohou měnit dle funkce přilehlých domů – podle toho, zda je zde bytový nebo nebytový 
prostor. Tomu odpovídá i typ povrchu – více či méně zpevněný. Vytváří se tak niky rozdílných ploch spojených 
především centrální komunikací. Obě navazující ulice mají jen jednořadou alej, která odstiňuje rodinné domy. 
Důležité je ukončení Návsi s navazující Lidickou ulicí, kde je místo křižovatky větší zpevněná plocha, která slouží 
jako předprostor komunitního centra a jako plocha pro společenské akce a hry. Druhým zásadním prostorem je 
Záhumenní cesta alejí podél protipovodňové hráze, kromě toho že je příjemná a spojuje území Lích s navazující 
zástavbou i mokřadem, tak na spojkách mezi Návsí a Záhumenní cestou vytváří samostatné specifické prostory. 
Přímo u komunitního centra je to jednak jeho západní předprostor se západním sluncem e výhledem do mokřadu 
a také společenská plocha pod střechou komunitního centra. Navazuje pobytová louka s rybníčkem. Mezi 
viladomy a bytovými domy je to pěší cesta podél předzahrádek s rozšířením u hráze a herním prostorem. A 
v návaznosti na koncovou ulici mezi bytovým domem a rodinnými domy je to zpevněná plocha pro otáčení velkých 
vozidel, která ale většinou slouží jako neformální hřiště. Specifickým polosoukromým prostorem je vnitřní zahrada 
bytových domů, kde mohou být vyčleněné předzahrádky, a zahrady viladomů 
 Navrhujeme též různé sociálně atraktivní vnitřní prostory. Hlavním je bezpochyby komunitní centrum 
v hlavě Návsi. Jeho velikost, uspořádání, vlastnictví i způsob provozování se bude nepochybně upřesňovat. 
Doporučujeme víceúčelový sál a malou kavárnu v návaznosti na loubí a oboustranný předprostor. Další náplň 
může být velmi široká, včetně mateřského centra, coworkingu, apod. Je zde i centrála smart gridu a velké plocha 
střechy umožňuje umístění fotovoltaických panelů. V případě potřeba může být součástí centra i nájemní bydlení 
pro správce, či prostě jako komunitní byt, případně též pronajímatelné jednotky pro návštěvy. Důležitá je vazba 
na mokřad, který má pro tuto část Židlochovic velkou pobytovou atraktivitu a komunitní centrum je doplňkovým 
servisem. Druhým typem vnitřních prostor je možnost zřídit v přízemí domů do návsi nebytové prostory s lokální, 
ale i celoměstskou náplní. Jejich využívání a proměna z bytů na nebyty a naopak se může v čase měnit. Důležité 
je přitom jejich umístění pod lodžiemi, které vytváří předprostor krytého loubí. 
 Důležitá v návrhu je paleta navržených různorodých forem bydlení. Jsou přitom vybírány formy 
umožňující intenzivní zástavbu, ale stále ještě venkovského až maloměstského typu, který je odlišný od 
velkoměstského bydlení. Jsou tak možné i individuální rodinné domy, ale polohou podřízené uliční čáře, nicméně 
převažují vícečetné dvoj a trojdomy. Situování na jedné straně pozemku umožňuje dosáhnout příjemné zahrady. 
Bytové domy jsou založené na sekcích šíře 6 m a mohou tak být i řadovými rodinnými domy. Poměr a velikost 
bytů a celých domů se u nich dá nastavit a v čase měnit. Nejvíce městské pak jsou viladomy se společnou 
zahradou, velkými lodžiemi a výhledy vždy aspoň na tři strany. Regulace na jedné straně vytváří srozumitelné a 
příjemné vnější prostory a zároveň umožňuje poměrně intenzivní využití území, obdobně jako v řadové zástavbě. 
Ekonomičnosti přispívá i základní modul/sekce 6 m pro výstavbu, který přináší možnost jednoduché a 
opakovatelné výstavby. 
 Rozmanitost typů obytných domů je i ve prospěch pestrosti skladby jejich budoucích obyvatel. Základní 
sekci umožňuje jednak dělení na menší byty po výšce, a to i v čase podle potřeb obyvatel (mladý pár, mladá rodina, 
odrostlé děti, péče o rodiče). Zároveň možnost vytvořit samostatné byty na přízemí se samostatným přístupem 
ve všech typech domů je příhodná pro seniory a tělesně postižené. Jednotky zároveň mohou mít i oddělené 
předzahrádky či zahrádky a prostorné lodžie. 
 Právě možnost využívat sekce v bytových/řadových domech buď jako jeden, dva nebo dokonce tři byty 
na výšku umožňuje velmi pestré modely sdílení či pronájmu. Možnost flexibilního uspořádání zvyšuje atraktivitu 
bydlení v nové čtvrti. Obdobně je možné sdílet zahradu u bytových domů, viladomů, ale v případě zájmu i 



rodinných domů (či její část). Vždy je ale možnost pro domy v kontaktu s terénem mít vlastní předzahrádky. Je 
samozřejmě možné na nich umístit sdílená nebo individuální koupací jezírka. 
  V rámci krajinářské části předpokládáme výsadbu krajově typických odrůd. Zejména na Záhumení cestě 
by mělo jít i o plodící vysokokmeny. Komunitní centrum je pak možné doplnit i o sušárnu ovoce a lis na ovoce. 
V podkroví nebo v rámci mokřadu je možné umístit včelín. V mokřadu také předpokládáme drobnou stavbu 
výletního altánku. 
 

 
 
Komunitní centrum eko vesničky v Lejre ukazuje obdobnou otevřenost do okolí 

 
 

 
 
Předzahrádky, poloprůhledné lodžie a možnost dělení sekce na menší byty podporují pestrou sociální skladbu a sociální interakci jako v 
Garmischpartenkirchenu 

 
 

 
 
Kombinace nebytového parteru v bytovém domě jako možnost podobně jako v Bizau 

 



Energetika 
 
Základními kameny naší stavebně energetické koncepce pro zástavbu Chytré Líchy jsou úspora potřeby energie 
na vytápění dosažením pasivního standardu jednotlivých budov, úspora energie na ohřev TV pomocí sprchových 
výměníků se zpětným ziskem tepla z odpadní vody, úspora elektrické spotřeby použitím úsporných spotřebičů, 
pokrytí zbylé energie pomocí obnovitelných zdrojů tepla – tepelných čerpadel a výroby elektrické energie pomocí 
FV panelů rozmístěných na střechách domů, které zajistí kompenzaci spotřebované energie dodané 
obnovitelnými zdroji i elektřiny ze sítě. 

Zadání navrhnout „udržitelnou čtvrť budoucnosti“ chápeme tak, že celý energetický koncept by měl být 
zcela v souladu s principy udržitelného stavění. Zde je na prvním místě omezení energetických potřeb pomocí 
úsporných řešení. Zbylé malé množství energie, menší než u konvenční výstavby, je pak třeba pokrýt 
obnovitelnými zdroji energie. Jedině tímto principem lze redukovat potřebu primárních energetických zdrojů. 

Náš koncept se jmenuje „Synergie“ 
Přicházíme s řešením, které nabízí mnoho synergických efektů. Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev teplé vody je 
tepelné čerpadlo země/voda. Tepelné čerpadlo je sice „elektrický“ spotřebič, ale na výrobu tepla spotřebuje 3,5x 
méně primární neobnovitelné energie. Jeden zdroj tepla zajistí vše, co potřebujeme – vytápění, ohřev teplé vody 
a v kombinaci s podlahovým topením i chlazení v létě. Domy jsou sice navrženy dle zásad pasivních domů, tedy, 
že se v létě „nepřehřívají“, nicméně v období dlouhotrvajících tropických dní (tedy dní, které výpočtové metodiky 
nezohledňují) se „pasivní zchlazení“ o 2 až 3 st. C může jevit jako velký benefit komfortu bydlení.  
V zástavbě bude velké množství FV panelů, které zajistí uhlíkovou neutralitu fáze provozu budov. Kde se ale tato 
vyrobená energie spotřebuje? V našem případě bude využívána prostřednictvím tepelných čerpadel pro ohřev 
teplé vody, v zimě pak bude využita i pro vytápění. Tepelná čerpadla budou vybavena chytrým řídícím systémem, 
který bude synchronizovat jejich provoz s výrobou energie z FV systému na střeše domu a ze zbylé zástavby. 
Vzhledem k velikosti FV systému očekáváme, že kolem 50% dodané energie pro tepelné čerpadlo bude z místně 
vyrobené energie. Tento benefit se projeví jednak na ještě nižších provozních nákladech a také z tepelného 
čerpadla udělá ještě „zelenější“ zdroj tepla. Tepelná čerpadla tak budou fungovat i jako zásobníky pro ukládání 
energie vyrobené FV systémem. 

Jak budou řešeny zemní výměníky? 
Zemní výměník pro rodinné dvojdomy/trojdomy bude proveden z horizontální „therm pipe“. Horizontální „therm 
pipe“ je kanalizační trubka „omotaná“ primárním okruhem tepelného čerpadla. Tato horizontální therm pipe je 
zároveň kanalizační stokou a zemním výměníkem. Využívá teplo ze země a také teplo z kanalizační stoky. Bude 
provedena na stoce šedé vody. I při použití sprchových výměníků je teplota na výtoku 15 až 20 st C, tedy pořád 
ještě vysoká teplota, kde je potenciál dalšího využití. Pro jeden dvojdům nám podle předběžných výpočtů postačí 
18 m therm pipe a pro trojdům pak 24 m. Therm pipe se vyrábí v 6 m délkách (což odpovídá i navržené šířce jedné 
sekce domů), uvažujeme průměr kanalizační stoky DN 350 či DN 400. Každá bytová jednotka ve dvojdomu (každá 
půlka dvojdomu) bude mít svoje vlastní tepelné čerpadlo, zemní výměník však bude společný pro obě tepelná 
čerpadla. Zemní výměníky pro bytové domy, vila domy a komunitní dům budou provedeny v násypech v blízkosti 
domů směrem k hrázi. Tím dojde k redukci nákladů na pořízení zemních výměníků. Jako nejvýhodnější se nám zdá 
udělat výměníky ze zemních košů, neboť nezaberou tolik plochy jako plošné výměníky a zároveň budou zhruba 
v hloubce podzemní vody. Tím budou využívat teplo z podzemní vody. 

Redukce vstupních nákladů 
Jsme si vědomi, že volíme variantu, která není doporučená studií proveditelnosti. Vedou nás k tomu dva důvody: 

a) Naše řešení je zcela v souladu s principy udržitelného stavění. Řešení doporučené studií proveditelnosti 

pro rodinné domy využívá pro vytápění elektrickou energii a pro ohřev teplé vody miniaturní tepelné 

čerpadlo s nízkou účinností a pro bytové domy plyn. V obou případech je pro vytápění využita 

NEOBNOVITELNÁ energie. Vzhledem k tomu, že se jedná o „pilotní“ projekt „města budoucnosti“, tak si 

myslíme, že bychom si měli zvolit vyšší cíle a demonstrovat řešení, které je skutečně „eko“ a v souladu 

s obecnou definicí udržitelnosti. 

b) Chytrým řešením jsme dosáhli významné redukce vstupních nákladů na pořízení zemních výměníků. 

Zemní výměníky pro rodinné dvojdomy/trojdomy pořídíme zjednodušeně řečeno za cenu kanalizační 

stoky. A u bytových domů redukujeme náklady na zemní práce tím, že využíváme násypy, které jsou 

navrženy z urbanistických a architektonických důvodů a díky zemině z parku na soutoku. 

Shrnutí konceptu: 
- Tepelné čerpadlo zajistí vše potřebné – vytápění, ohřev tv, chlazení (nemusí se využívat, je to možnost) 



- Redukce množství potřebné energie – z 1 kWh elektřiny vyrobí tepelné čerpadlo 3,5 kWh tepla, tzn. 

potřebu na výroby tepla redukuje 3,5x 

- Vysoký komfort prostředí díky nízkoteplotnímu podlahovému topení (zároveň i estetická kvalita – 

v místnostech nejsou radiátory..) 

- Provoz tepelných čerpadel synchronizujeme s výrobou FV. Tím dokážeme využít větší množství v místě 

vyrobené energie a zároveň snižujeme provozní náklady 

- Zemní výměník pro rodinné dvojdomy/trojdomy je horizontální therm pipe. Odebírá teplo ze země a 

z kanalizační stoky 

- Zemní výměník pro bytové domy, vila domy a komunitní dům jsou ze zemních košů a odebírají teplo ze 

země a z podzemní vody. 

Synergické efekty navrženého konceptu: 
- Tepelné čerpadlo = tři v jednom – vytápění, ohřev teplé vody, chlazení   

- Tepelné čerpadla využívají místně vyrobenou elektřinu z FV a fungují jako akumulátory této energie. 

Zároveň zvyšují podíl spotřeby místně vyrobené energie a výrazně redukují provozní náklady 

- Horizontální therm pipe = zemní výměník za cenu kanalizační stoky… odebíráme teplo ze země a 

kanalizační stoky. Redukujeme náklady na pořízení zemního výměníku. 

- Zemní koše v násypech – odebíráme teplo ze země a z podzemní vody. Redukujeme náklady na zemní 

práce tím, že umisťujeme koše do násypů ze zeminy z parku u soutoku. 

 

     
 
Příklad Therm pipe, vyrábí firma Frank, distribuce pro ČR firma Geocore 

 
 

     
 
Zemní koše vlevo, vertikální therm pipe vpravo 

 
Splnění cíle v oblasti energetiky 

V následující tabulce jsou uvedeny bilance jednotlivých domů a je stanoven počet panelů, aby se dosáhlo uhlíkové 
neutrality pro fázi provozu budov. Pro výpočet bilance byly použity směrné hodnoty ze Studie proveditelnosti ze 
strany 19. Jelikož se nám směrné hodnoty potřeby energie na ohřev TV zdají býti nadhodnoceny, tak již nejsou 



zahrnuty ztráty v rozvodech. Pokud bychom potřebu energie na ohřev TV stanovili dle PHPP a zahrnuli zpětný zisk 
tepla ze sprchových výměníků, pak by potřeba energie na ohřev TV byla nižší. Nicméně nyní nám šlo o to prokázat, 
že se na střechy domů vejde potřebný počet panelů. Panely se na střechy vejdou – u dvojdomů máme ještě cca 
1/3 plochy střechy volnou u bytových domů je to akorát do plochy střech. U vila domů je malá rezerva. Plocha 
střechy komunitního domu bude využita i pro kompenzaci ostatních potřeb. 
 

 
  

Ekonomické porovnání 
Bylo provedeno jednoduché porovnání pořizovacích a provozních nákladů námi navržené varianty s variantou 
doporučenou studií proveditelnosti. Porovnali jsme čtyři varianty zdroje tepla: 

a) Tepelné čerpadlo vzduch/voda 

b) Kompaktní jednotka + elektrické vytápění 

c) Tepelné čerpadlo země/voda 

d) Plynový kotel 

Ekonomická analýza byla provedena na rodinném dvojdomě. Bylo uvažováno, že každá bytová jednotka má svůj 
samostatný zdroj tepla. Při stanovení provozních nákladů byla uvažována bilance pouze pro půlku dvojdomu. Při 
stanovení pořizovacích nákladů byly uvažovány výrobky na kvalitativně stejné úrovni a byly také zahrnuty další 
náklady se zdrojem tepla související – např. komín a přípojka plynu u plynového kotle nebo vyšší počet FV panelů 
nutný pro dosažení uhlíkové neutrality. U tepelných čerpadel bylo uvažováno také s tím, že 40% energie je dodáno 
FV panely na střeše domu. Nebylo uvažováno s růstem energií. 6 m horizontální therm pipe stojí 10 tis Kč. na 
dvojdům potřebujeme tři, přičemž na půlku dvojdomu připadne polovina nákladů, tzn. 15 tis Kč. zemní práce 
nebyly uvažovány, neboť ty by se musely dělat při realizaci kanalizační stoky tak jako tak. 

Z ekonomického porovnání vyplývá, že námi navržená varianta vychází ekonomicky výhodněji než 
varianta s kompaktní jednotkou a plynem. Rozdíly mezi variantami nejsou nějak zásadní, nicméně naše varianta 
je více ekologická. 

Bilance potřeby tepla

Energeticky 

vztažná 

plocha (m2)

počet osob

Roční 

potřeba 

energie 

(kWh/a)

Celkem potřeba 

elektrické 

energie (kWh/a)

Výnos z panelu 

(kWh/kWp)
orientace

Potřebný 

výkon FV 

(kWp)

počet 

panelů

Na střechu 

domu se 

vejde 

panelů

Počet 

domů

Celkový 

výkon FV 

(kWp)

Celková 

výroba 

(kW/a)

Řadový dům 1 vytápění 288 4320

ohřev TV 8 7752

elektřina 6000 850 15 st V-Z 11,1 33 85 4 44,5 37797

celkem 18072 9449 990 15 st J 9,5 28 42 5 47,7 47246

Řadový dům 2 vytápění 432 6480

ohřev TV 10 9690

elektřina 6000 850 15 st V-Z 12,5 37

celkem 22170 10620 990 15 st J 10,7 32 64 3 32,2 31860

Vila dům 1 vytápění 829 12435

ohřev TV 18 17442

elektřina 12500

celkem 42377 21036 850 15 st V-Z 24,7 73 159 1 24,7 21036

Vila dům 2 vytápění 705 10575

ohřev TV 19 18411

elektřina 12500

celkem 41486 20782 990 15 st J 21,0 62 88 1 21,0 20782

Vila dům 3 vytápění 719 10785

ohřev TV 17 16473

elektřina 12500

celkem 39758 20288 990 15 st J 20,5 60 88 1 20,5 20288

Bytový dům 1 vytápění 1568 23520

ohřev TV 40 38760

elektřina 40000

celkem 102280 57794 990 15 st J 58,4 172 207 1 58,4 57794

Bytový dům 2 vytápění 1819 27285

ohřev TV 47 45543

elektřina 57500

celkem 130328 78308 990 15 st J 79,1 233 229 1 79,1 78308

4 panely se umístí na sousední bytovku

Komunitní dům vytápění 522 7830

ohřev TV 50 48450

elektřina 15000

celkem 71280 31080 850 15 st V-Z 36,6 108 254 1 36,6 31080

Ostatní komunitní spotřeba 28000 28000 850 15 st V-Z 32,9 97 1 32,9 28000

panely se umístí na komunitní dům

Celkem 374191 Celkem 397,6 374191



 

 
 
 
Dle zadání předpokládáme přeložku současného vzdušného vedení VVN přes území. Sloup, který bude přemístěn 
se nepoužívá pro napojení současné zástavby, takže přeložení není technicky obtížné. Napojovací bod nové 
zástavby bude upřesněn dle správce sítě, zatím považujeme za možné využít stávající napojení ulice Jiráskovy. 
Vedení by bylo přivedeno ke komunitnímu centru, kde předpokládáme centrálu smartgridu, včetně případných 
baterií. Pokud by byla nutná nová trafostanice, pak ji předpokládáme v blízkosti komunitního centra, nebo 
v proluce zástavby vytvořené pro trafostanici. Rozhodující bude její velikost. 
 Veřejné osvětlení předpokládáme napojit na stávající. Osvětlení ulic včetně návsi by bylo jednostranné. 
 
 
 
 

Dvojdům bilance

1 dvojdům, 2 tč/plyn kotel, 2 kompakty

tč vzduch 

voda

kompaktní 

jednotka tč země voda plyn

vytápění 2160 2160

ohřev tv 3876 1762

celkem 6036 6036,0 6036,0 6036,0

SCOP 2,8 3,5 1

potřeba el 2156 3922 1725 6036

100% 182% 80% 280%

Kč/kWh

roční náklady na vytápění a ohřev TV 3,5 7 545 Kč        13 726 Kč     6 036 Kč          10623,36 1,6 Kč/kWh

vliv FV 40% úspora u Tč 4 527 Kč       10 643 Kč    3 622 Kč          

ročně vůči plynu 3 078 Kč       4 587 Kč          

za 15 let 46 175 Kč     68 810 Kč       

ročně vůči plynu se zahrnutím FV 6 096 Kč       7 002 Kč          

za 15 let 91 445 Kč     105 026 Kč     

ročně vůči kompaktu 6 181 Kč       7 690 Kč          

za 15 let 92 720 Kč     115 355 Kč     

ročně vůči kompaktu se zahrnutím FV 6 116 Kč       7 022 Kč          

za 15 let 91 743 Kč     105 324 Kč     

Pořizovací cena

tč vzduch 

voda

kompaktní 

jednotka tč země voda plyn

218 500 Kč   241 500 Kč      126 500 Kč  

80 000 Kč      218 500 Kč  80 000 Kč        80 000 Kč    

15 000 Kč        

30 000 Kč    

30 000 Kč    

FV panely navíc 8 000 Kč        48 000 Kč     12 000 Kč    

306 500 Kč   266 500 Kč  336 500 Kč      266 500 Kč 

porovnání tč země voda

30 000 Kč     70 000 Kč    -  Kč              70 000 Kč   

7 365 Kč       45 355 Kč-    1 190 Kč      

nevyplatí se vyplatí se vyplatí se

16 419 Kč     35 324 Kč-    35 026 Kč-   

nevyplatí se vyplatí se vyplatí se

Závěr tč země/voda je výhodnější než kompaktní jednotka a plyn

rozdíl v pořizovacích nákladech

odpočet úspory provozu za 15 let

hodnocení

odpočet úspory za 15 let při zahrnutí FV

hodnocení

Celkem

tč F2040+VVM 320 (ceník do 25.3.2021)

vzt

zemní výměníky TP

komín 

přípojka plynu



Hospodaření s vodou a modrozelená infrastruktura 
 
Návrh integruje modrozelenou infrastrukturu a hospodaření s vodou od začátku projekční práce. Smyslem návrhu 
je maximální využití srážkových vod a jejich zasakování přímo v lokalitě, tedy v místě jejich spadu. Řešené území 
se nachází v nivě řeky Svratky, proto jsou zde vhodné hydrogeologické podmínky pro vsakování srážkových vod. 
Dobré podmínky zejména pro povrchové zasakování srážkových vod potvrdila zpracovaná studie „Židlochovice – 
posouzení nátoku extravilánových vod, možnosti zasakování v území a protipovodňová ochrana kanalizace“ 
(Aquatis a.s.). 

Hlavní téma návrhu – nová Náves – umožňuje díky malé ploše zpevněných nepropustných ploch a velké 
ploše ploch částečně nebo zcela propustných vsakování přímo v rámci veřejných ploch. K dispozici je také 
navrhovaný „návesní“ rybníček, který může být použit pro retenci dešťových vod. Prostorové, vlastnické a 
biologické členění prostoru Návsi (pásy se stromy aleje, pásy veřejné předzahrádky a pásy soukromých 
předzahrádek) navíc umožňují i různé využití v režimu vsakování a různou biologickou funkci pro podtržení 
biodiverzity. Plocha rozšířeného valu se Záhumení cestou a plochy soukromých a polosoukromých zahrádek jsou 
pak převážně nezpevněné a opět nevyžadují odvod srážek. 

Tématem pro odvod dešťových srážek tak zůstávají střechy objektů. Část je uvažována jako plochá nebo 
v mírném spádu a zatravněná, což přispěje ke zpomalení odtoku. U jednotlivých typů domů doporučujeme umístit 
menší či větší nádrže, které by sloužily k akumulaci srážkové vody pro potřeby zalévání. Jsme si vědomi nízké 
hladiny spodní vody a možnosti studen, nicméně v současných obdobích sucha považujeme za vhodné zvážit 
možnost zachytávání srážkové vody. Přepady z domovních dešťových nádrží a z dalších opatření pro hospodaření 
s dešťovou vodou ve veřejném prostranství jsou odváděny navrhovanou dešťovou kanalizací. Doporučovaná větší 
dimenze potrubí umožňuje využít i trubní trasu dešťové kanalizace k akumulaci srážkových vod. Ukončení dešťové 
kanalizace je navrženo šachtou umožňující čerpání vody s přepadem do mokřadu mimo území chráněné 
protipovodňovou hrází. 

Dle doporučení uvažujeme jeden čerpací bod užitkové vody, je ale nicméně možné jej diverzifikovat. 
Čerpací bod je umístěn na nejsevernějším místě území na jeho návodní straně. Je pochopitelné, že právě tato 
lokálně získávaná užitková voda zaručí dosažení požadované úspory pitné vody. 

Vedení pitné vody je standardně uvažováno jako rozvoj stávající sítě, prodloužením vodovodních řadů, 
které se na hranici řešeného území nacházejí. 

Pro úsporu odpadních vod navrhujeme dle požadavku nejen samostatnou dešťovou kanalizaci, ale i 
kanalizaci pro šedou vodu. V návrhu doporučujeme využít jejího centrálního předčištění před vsakem. Možná je 
realizace čistírny šedých vod pracující na fyzikálním principu (kombinace pískového filtru a filtru GAC, případně 
membránové filtrace. V řešeném území se nabízí i využití přírodní metody čištění šedých vod ve formě rákosového 
pole s předřazeným pískovým filtrem. Přírodní způsob čištění by byl realizován prostřednictvím vsakovacích polí 
v alejové části Návsi, nebo při využití „návesního rybníčku“. K tomu předpokládáme debatu především s místním 
vodoprávním úřadem. Vsakování šedé vody, ale i vody dešťové je dostatečně vzdáleno a „po proudu“ od čerpání 
vody užitkové a při použití adekvátního předčištění se negativní ovlivnění podzemních vod nepředpokládá. 

Vsakování vod, majetkové i prostorové členění nezastavěných ploch, návrh vegetace s alejemi ale i 
návesní rybníček a možnost koupacích jezírek u bytových domů a viladomů pečují o zachování příznivého 
mikroklimatu a podporu biodiverzity v území. 

Jednoduché uspořádání zástavby na obou stranách Návsi doplněné o dvě navazující uličky umožňuje 
úsporné optimální vedení inženýrských sítí včetně případného rozvoje zástavby severním směrem. 
Předpokládáme optimalizování počtu přípojek pro dvojdomy, trojdomy, bytové domy i viladomy. Například pro 
oba bytové domy je možné přípojku sdružit a mít společnou centrální technickou místnost, nebo naopak je 
oddělit. Stejně tak je možné i extrémní rozdělení přípojek po jednotlivých sekcích bytových domů. Rozhodnutí 
bude závislé na obchodní rozvaze a typu vlastnictví. 

Splašková kanalizace je uvažována jako tlaková díky rovinnosti území. Předpokládáme prověření variant 
jednoho a dvou napojovacích bodů – ulice Brněnská a Lidická. 

Vhodnou inovací je použití trubního vedení šedé, ale v případě ekonomické výhodnosti i dešťové vody, 
jako energetických výměníků, které by byly efektivní i díky vysoké hladině spodní vody v území. Za cenu jednoho 
výkopu je tak možné získat dvě funkce. 
 
 
 
 
 



Přírodní metody čištění šedých odpadních vod: 

 
1. Přítok šedých vod 

2. Pískový filtr 

3. Procesní voda 

4. Rákosové pole 

5. Bílávoda 

 
Systémy čištění s fyzikální úpravou 

 
1. Přítok šedé vody 

2. Pískový filtr 

3. GAC filtr (granulované aktivní uhlí) 

4. Akumulační nádrž bílé vody 

5. Dezinfekce (v případě dalšího využití vody v objektech) 

6. Procesní voda 

7. Bílá voda 

8. Vratný kal 

9. Membránová filtrační jednotka 

10. Čerpadlo 



V následující tabulce je uvedena bilance potřeb pitní a užitkové vody a bilance produkce odpadních vod 
v řešeném území. Výpočty vycházejí z následujících hodnot: 

- specifická produkce odpadních vod – koupelny :   31 l/os., den 

- specifická produkce odpadních vod – kuchyně :   11 l/os., den 

- specifická produkce odpadních vod – praní :    15 l/os., den 

- specifická produkce odpadních vod – toalety :    30 l/os., den 

Těmto údajům odpovídá i potřeba vody: 
- specifická potřeba pitné vody:      52 l/os., den 

- specifická potřeba užitkové vody    45 l/os., den 

V tabulce jsou uvedeny průměrné denní hodnoty v l/den. Průměrná potřeba pitné vody vychází cca 12,8 m3/den, 
užitkové vody cca 11,1 m3/den. Při použití koeficientů denní a hodinové nerovnoměrnosti můžeme počítat 
s maximální hodinovou potřebou pitné vody 0,36 l/s a užitkové vody 0,31 l/s. V bilancích užitkové vody není 
zahrnuta voda pro zalévání zahrad. Průměrná produkce šedé vody vychází cca 14,0 m3/den, splaškové vody 7,4 
m3/den. Maximální hodinová produkce šedé vody pak vychází 0,73 l/s a splaškové vody 0,38 l/s. 
 

BILANCE POTŘEB PITNÉ A UŽITKOVÉ VODY A PRODUKCE ODPADNÍCH VOD   

POPIS OBJEKTU  

POČET 
OBYVATEL 
(KS) 

POČET 
BYTOVÝCH 
JEDNOTEK (KS) 

POTŘEBA 
PITNÉ VODY 

POTŘEBA 
UŽITKOVÉ 
VODY 

PRODUKCE 
ŠEDÉ VODY 

PRODUKCE 
SPLAŠKOVÉ 
VODY 

      [l/den] [l/den] [l/den] [l/den] 

BYTOVÝ DŮM 40 16 2080 1800 2280 1200 

BYTOVÝ DŮM 47 23 2444 2115 2679 1410 

VILADŮM 18 5 936 810 1026 540 

VILADŮM 19 5 988 855 1083 570 

VILADŮM 17 5 884 765 969 510 

ŘADOVÝ DŮM – (1 MODUL) 27x72m2 81 27 4212 3645 4617 2430 

ŘADOVÝ DŮM – (2 MODULY) 4x144m2 16 27 832 720 912 480 

KOMUNITNÍ DŮM 4 2 208 180 228 120 

denní průměrná [l/den] 242 110 12584 10890 13794 7260 

maximální hodinová [l/s]   0,35 0,31 0,72 0,38 

 
 
Hlavním tématem modrozelené infrastruktury je kombinace jednotlivých vegetačních prvků. Vzrostlé stromy 
nejen jako hlavní kompoziční prvek, ale i jako biologické pumpy – na návsi, v bočních ulicích, na rozšířeném tělese 
hráze a v zahradách soukromých i polosoukromých. Skladba a vegetace zpevněných propustných a nezpevněných 
ploch. Návesní rybníček doplněný případně koupacími jezírky v zahradách, vše v přírodním přirozeném charakteru 
odpovídající měřítku a bez dotace chemií. Zásadní je také blízkost mokřadu a řeky Svratky, díky nimž je v území již 
silně zastoupena vodní složka. 

Aleje a travnaté plochy různé intenzity s ohledem na intenzitu užívání, ale i potřebu vsakování, vytvářejí 
hlavní vnitřní kostru prostředí. Pro zapojení do systému modrozelené infrastruktury, budou aleje tvořeny 
liniovými tělesy strukturálního substrátu, do nichž bude srážková voda přiváděna vsakováním přes humusovou 
vrstvu z povrchu. Pro toto řešení budou upraveny příčné sklony a obrubníky v rámci veřejných prostranství. Pouze 
přebytečná voda z těchto prvků hospodaření s dešťovou vodou bude odváděna dešťovou kanalizací popisovanou 
výše. Vnějším rámcem je pak vegetací doplněná rozšířená hráz, která se místy propojuje s návsí a ulicemi. V těchto 
místech vznikají plochy pro pobyt a hry. Předpokládáme v budoucnu protažení aleje podél hráze ve spojení 
s cestou jako okružní záhumení cesty na severozápadě Židlochovic. V okolí nové čtvrti je na ní přímo napojen 
mokřad, kde předpokládáme jen doplnění cestní sítě, laviček a případně pobytového altánku, a také nově 
navržená obnovená polní cesta na Vojkovice, opět s doprovodnou alejí ovocných dřevin. 
 



Doprava 
 
Jednoduché a přehledné urbanistické schéma s centrálním prostorem Návsi umožňuje i jednoduché a úsporné 
uspořádání dopravních ploch. Jako hlavní napojení předpokládáme připojení na ulici Brněnskou. Vzhledem 
k předpokládaným omezeným kapacitám současné navazující zástavby navrhujeme páteřní komunikaci území 
vedenou přes novou Náves jako průjezdnou. Podobně navrhujeme propojení s existující slepou ulicí Janáčkovou 
a její protažení severním směrem i s možností budoucího rozvoje. Zklidnění dopravy navrhujeme jak režimem 
obytné zóny, tak zejména vizuálním střídáním materiálu povrchů. Náves tím nepůsobí vizuálně jako průjezdné 
území. Zásadní je zejména jiný materiál na konci návsi před komunitním domem, kde jsou intenzity průjezdu nízké 
a prostor je tak možné spolu s navazující pobytovou loukou využít pro místní aktivity, včetně například uzavření 
v průjezdu při místních slavnostech. Šířky komunikací uvažujeme dle předpokládaného využívání. Na Návsi 6m 
pro snazší soužití automobilů, cyklistů i pěších. Obdobně u ulic, které navazují na současnou zástavbu. Ve vedlejší 
slepé ulici 3,5m s rozšířenou plochou na konci, která dopravně slouží jako obratiště, ale po většinu doby je to 
zpevněná herní plocha. 
 Doprava v klidu je řešena diverzifikovaně, aby nevytvářela velké mrtvé území, v různých podobách a na 
různých površích. Podstatnou součástí návrhu je i rozvaha nad budoucím využitím prostor a ploch pro parkování, 
pokud by došlo k redukci jejich množství. Parkování u rodinných dvoj a trojdomů je navrženo na pozemku za 
vjezdem. V případě požadavku na vyšší komfort je možné využít část přízemí. U středních sekcí trojdomů je možné 
parkovat před domem. Příjezdové cesty zároveň slouží i pro parkování návštěv. U bytových domů je parkování 
řešeno u typu O v otevřeném loubí a u varianty P ve vnitřním parkovišti. Na sekci šíře 6m připadají potenciálně 
dvě stání, pro případ 2 bytů v sekci. V budoucnu může být jedno nebo obě stání nahrazeny obytným nebo 
nebytovým prostorem. U podzemních stání je možná budoucí úprava na anglické dvorky. U viladomů jsou 
v přízemí vnitřní parkovací stání dle počtu bytů v objektu. Návštěvnická stání u bytových domů i viladomů jsou 
uvažována v prostoru návsi, slouží i pro zákazníky případných nebytových prostorů. Komunitní dům pak má stání 
ve svojí blízkosti a na návsi. Část stání je možné využít jako vyhrazená pro elektrocarsharing s připojením centrále 
microgridu. 
 Počet parkovacích míst přibližně odpovídá počtu bytových jednotek – viz schémata. Dle vývoje počtu 
bytových jednotek je možné upravovat i počet parkovacích stání, a to nejen do doby výstavby, ale i v budoucnu 
podle vývoje skladby bytů. 
 Minimalizace zpevněných ploch, i díky sdílenému prostoru, který slouží i pěším, výrazně snižuje pořizovací 
náklady i provozní náklady. Barvu povrchu je možné upřesnit výběrem kamene dlažby a vsypu do asfaltových a 
štěrkových ploch. Podstatné je zklidnění lokality a možnost využití zpevněných ploch zejména pro společenské 
aktivity od her po místní slavnosti. 
 Komunitní dům a jeho okolí umožňují rozvoj sdílených služeb nejrůznějšího druhu včetně carsharingu a 
bikesharingu. 

Komunikace umožňují občasný příjezd nákladních automobilů pro případ stěhování, pro svoz odpadů a 
především pro příjezd vozů integrovaného záchranného systému. Délka slepých komunikací je menší než 50m, 
obratiště jsou navržena pouze pro osobní automobily. 
 Připojení na ulici Brněnská a ostatní místní komunikace budou navržena s potřebnými rozhledy a 
prověřeny obalovými křivkami pro vjezdy a výjezd hasičů. 
 

 
 
Koncové části ulic mohou být využity jako neformální hřiště podobně jako v Barceloně 



CELKOVÁ VÝMĚRA A VÝKON FWE 2085,90 397,60

ČÍSLO PLOCHY POPIS PLOCHY VÝMĚRA (M2) SKLON (°) ODKLON OD JIHU (°) VÝKON FVE (KWP)

1 STŘECHA RD JIH 401,20 15,00 0,00 79,90

2 STŘECHA RD VÝCHOD A ZÁPAD 224,40 15,00 90,00 44,50

3 STŘECHA BD JIH 688,50 15,00 0,00 137,50

4 STŘECHA VD JIH 299,20 15,00 0,00 41,50

5 STŘECHA VD VÝCHOD A ZÁPAD 124,10 15,00 90,00 24,70

6 STŘECHA KD VÝCHOD A ZÁPAD 348,50 15,00 90,00 69,50



BILANCE PLOCH V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ 6405,00 22022,00 50,00 5107,00 28477,00

ČÍSLO PLOCHY POPIS PLOCHY ZPEVNĚNÉ PLOCHY  (M2) ZELENÉ PLOCHY  (M2) VODNÍ PLOCHY (M2)

ZASTAVĚNÉ PLOCHY 

(M2) VÝMĚRA  CELKEM (M2)

1 asfalt 2306,00 0,00 0,00 0,00 2306,00

2 kamenná dlažba 3120,00 0,00 0,00 0,00 3120,00

3 zatravněná kamenná dlažba 732,00 0,00 0,00 0,00 732,00

4 trávník luční směs 0,00 21010,00 0,00 0,00 21010,00

5 štěrkový trávník 0,00 1012,00 0,00 0,00 1012,00

6 rybníček 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00

7 betonové pobytové schody s terasou 247,00 0,00 0,00 0,00 247,00

8 zástavba 0,00 0,00 0,00 5107,00 5107,00



BILANCE PLOCH V OKOLNÍM ÚZEMÍ 2750,00 0,00 82651,00 0,00 85401,00

ČÍSLO PLOCHY POPIS PLOCHY ZPEVNĚNÉ PLOCHY  (M2) ZELENÉ PLOCHY (M2) VODNÍ PLOCHY (M2)

ZASTAVĚNÉ PLOCHY 

(M2) VÝMĚRA  CELKEM (M2)

1 mokřad 0,00 0,00 82650,00 0,00 82650,00

2 pěší cesty 2750,00 0,00 0,00 0,00 2750,00



BILANCE ZÁSTAVBY V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ 5107,00 12378,00 9624,30 242,00 110,00 7,00 117,00

ČÍSLO 

OBJEKTU POPIS OBJEKTU 

ZASTAVĚNÁ 

PLOCHA (M2) CELKOVÉ HPP (M2) CELKOVÉ UPP (M2)

POČET OBYVATEL 

(KS)

POČET BYTOVÝCH 

JEDNOTEK (KS)

POČET OSTATNÍCH 

JEDNOTEK (KS)

CELKOVÝ POČET 

JEDNOTEK (KS)

1 BYTOVÝ DŮM 742,00 2226,00 1780,80 40 16 1 17,00

2 BYTOVÝ DŮM 675,00 2025,00 1620,00 47 23 1 24,00

3 VILADŮM 315,00 945,00 756,00 18 5 1 6,00

4 VILADŮM 270,00 810,00 648,00 19 5 1 6,00

5 VILADŮM 270,00 810,00 648,00 17 5 1 6,00

6 ŘADOVÝ DŮM – (1 MODUL) 27x72m2 1944,00 3888,00 2916,00 81 27 0 27,00

7 ŘADOVÝ DŮM – (2 MODULY) 4x144m2 576,00 1152,00 864,00 16 27 0 27,00

8 KOMUNITNÍ DŮM 315,00 522,00 391,50 4 2 2 4,00

UDRŽITELNÁ ČTVRŤ CHYTRÉ LÍCHY
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