Vyváženou kombinací atraktivního a mnohotvárného veřejného
prostoru, kvalitního bydlení a promyšlené infrastruktury v objetí bohaté
zeleně jsme navrhli přívětivou sousedskou čtvrť, která se vymyká zažitým
standardům a představám.
Navržený rozvoj lokality vytváří nové vazby a vztahy s městem i okolní
krajinou. Vedle různorodých forem veřejného prostoru i vnitřních sdílených
a flexibilních ploch nabízí nová čtvrť různorodou typologii bydlení pro
různé věkové, genderové a ekonomické skupiny obyvatel; pro vyšší střední
třídu, pro střední věkovou skupinu s dostatečným finančním zázemím, mladší
rodiny, pro zahraniční odborníky, aktivní a soběstačné seniory i pro skupinu
lidí se zdravotním postižením s vysokou mírou soběstačnosti a pro rodiče
samoživitele. Návrh v sobě integruje důvtip po stránce vzhledu a funkce,
důsledné hospodaření s vodou, úsporné řešení energetiky i smart a trvale
udržitelná řešení pro kvalitní život obyvatel.
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UDRŽITELNÁ ČTVRŤ CHYTRÉ LÍCHY

Severozápadní hranici Židlochovic lemuje prozatím
nevyužité území, které vyčkává, až bude smysluplně
a citlivě zapojeno do struktury města, vytvoří kvalitní
místo k životu se sympatickým veřejným prostorem, se
zdravou zelení a nabídkou pestrých aktivit a příležitostí.

Odtud pokračuje navržený chodník pro pěší a cyklisty
dál na sever – směrem ven z města a na jihozápad
ke vstupu do lesoparku.
Východní část čtvrti tvoří tři dvojce rodinných domů
pod patou protipovodňového valu v duchu klasických
materiálů dřeva, betonu kovu a skla s racionálním
architektonickým přístupem. Protipólem bytových
domů ve střední a východní části je trojice obytných
domů v jihozápadním cípu lokality, kde je navrženo
také retenční jezírko, jeden ze tří biofiltrů, dětské hřiště,
komunitní zahrada, sdílená dílna a půjčovna nářadí pro
údržbu zeleně veřejného prostoru a komunitních zahrad,
které jsou ve správě rezidentů – společenství.

Novou čtvrť Židlochovic jsme navrhli jako svébytnou
kompozici bytových a rodinných domů různých
kategorií a velikostí. Nové objemy usazené mezi patou
povodňového valu v severozápadní části a mezi lokalitou
převážně rodinných domů na jihu, příjemně doplňují
a rozvíjí ráz území. Centrální část území artikuluje
konfigurace tří bytových domů. Střídmá a racionální
architektura trojice bytových domů s víceúčelovými
prostory v parteru, které lze dle potřeby upravit na
bydlení, definuje ústřední veřejný prostor sympatického
náměstí. Přívětivý prostor k setkávání a rekreaci doplní
lineární vodní prvek probíhající v mírných křivkách
středem náměstí. Odtud pokračuje dál podél pěší
stezky a ústí do nedalekého retenčního jezírka se stálou
vodní hladinou. Vodní spára osvěží navržené náměstí a
zároveň poslouží jako odvod dešťové vody z povrchu
náměstí a střech tří bytových domů do retenčního
jezírka.

Do jihozápadní části jsme navrhli také „kulturní meeting
point“ se zálivy pro sousedské posezení, grilování a
oslavy. Jeho součástí bude i pobytové schodiště, které
přes povodňový val propojí novou lokalitu s lesoparkem.
Veřejný prostor jižní části otevírá nové příležitosti pro
pořádání nejrůznějších akcí a aktivit od farmářských
a sezónních trhů, po koncerty a výstavy pod širým
nebem. Otevřený a redesignovaný přepravní kontejner
poslouží jako příležitostné pódium. Na „meeting point“ v
jihozápadním cípu území navazují čtyři řadové rodinné
domy, které svou polohou – vzhledem ke stávajícím
sousedním domům hlouběji na jich – vizuálně propojují
navrženou a stávající lokalitu. Z jihu lokalitu uzavírá
pět dvojic rodinných domů s velkorysými zahradami a
terasami, které spojují exteriér s promyšlenou variabilní
dispozicí rodinných domů.

Do centrální části lokality jsme zakomponovali mimo
zmíněnou trojici bytových domů, náměstí a retenční
jezírko i venkovní multifunkční pavilon s dřevěnými
palubami pro jógu a jiné sporty s příjemným posezením
a výhledem na koupací biotop a workoutové hřiště.
Součástí centrální části jsou stezky a pěšiny, hřiště pro
volejbal a basketbal, dětské hřiště, zpevněné plochy se
zálivy s posezením, dřevěné paluby i pódia a snadno
udržitelně udržované pobytové louky, trávníky dešťové
záhony a průlehy.

Pestrou nabídku atraktivních veřejných prostorů a
kvalitního bydlení v návrhu zpřístupňuje promyšlená
dopravní infrastruktura, která vytváří nové vazby s
městem a okolní krajinou. Nová čtvrť je zpřístupněna
celkem sedmi novými vstupy, z nichž tři jsou určeny
pouze pro pěší a cyklisty. Jde o vstup v severovýchodním
cípu odkud vede stezka protínající celou čtvrť, o
zmíněnou lávku přes protipovodňový val a o vstup do
nového lesoparku v jihozápadní části. Zbylé čtyři vstupy
– dva na jihovýchodě a dva na jihozápadě jsou sdílenou
komunikací pro automobily, pěší a cyklisty. Navazují
na ně dvě hlavní dopravní tepny, které přehledně
propojují celou čtvrť a zároveň ponechávají veřejný
prostor i komunitní a sdílené části bez dopravní zátěže.
V bezprostředním kontaktu nových domů tak vzniká
bezpečný a přehledný veřejný prostor.
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Do severovýchodní části jsme navrhli čtyři bytové domy
vyrůstající z komunitního sadu, kde je umístěn i jeden
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která překoná val v místě dnešní hráze.
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Měřítko 1:500

Lávka pro pěší a cyklisty přes protipovodňový val

SO 1-10 		
Bytové domy
SO 11-18 		
Rodinné domy
SO 20,21 		
Kryté hromadné parkoviště s fotovoltaikou
SO 22-25		
Krytá parkovací stání pro rodinné domy s fotovoltaikou
SO 26-29		
Parkovací stání pro rodinné domy na vodopropustném dláždění
SO 30-34		
Parkovací stání podél komunikace
SO 30,32,33 Parkovací stání pro obyvatele bytových domů
SO 34		
Carsharing, nabíjecí doky pro elektromobily
SO 35		
Bikesharing, nabíjecí doky pro elektrokola
SO 1-10		
Komunitní prostory v rámci parteru bytových domů
SO 36		
Multifunkční komunitní pavilon
SO 37		
Redesignovaný přepravní konteiner zakomponovaný do kultur			ního „meeting pointu“
SO 38		
Dětská skupina
SO 39		
Klubovna
SO 40		
Stěžejní sdílená komunikace pro automobily, cyklisty a pěší
SO 41		
Druhá hlavní sdílená komunikace pro automobily, cyklisty a pěší
SO 42		
Lávka pro cyklisty a pěší přes protipovodňový val

Centrální náměstí s lineárním vodním prvkem

2.

Náměstí
Liniový vodní prvek na náměstí
Hřiště pro basketbal
Hřiště pro volejbal
Dětské hřiště
Workout hřiště
Komunitní zahrada
Komunitní sad
Průlehy
Retenční jezírko se stálou vodní hladinou
Biofiltr
Koupací biotop
Studna
Podzemní kontejnery na odpad
Potrubí odvádějící přebytečnou vodu z retenčních 		
jezírek do mokřadu v sousedním lesoparku
Bateriové uložiště energie
Pobytové schodiště kulturního „meeting pointu“

Komunitní zahrada mezi bytovými domy

řez A

řez B

SO 43		
SO 44		
SO 45		
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SO 47, 48		
SO 49		
SO 50		
SO 51		
SO 52		
SO 53		
SO 54		
SO 55		
SO 56		
SO 57		
SO 58		
			
SO 59		
SO 60		

řez C

UDRŽITELNÁ ČTVRŤ CHYTRÉ LÍCHY

Udržitelná údržba

Údržba a správa nové lokality bude probíhat ve vzájemné spolupráci společenství obyvatel a města. Venkovní plochy jsou rozděleny do kategorií dle vyhlášky 501/2006 Sb. Jejich správa je pak rozdělena mezi město a společenství
obyvatel dle jejich náročnosti a míry zapojení příslušných odborníků pro pravidelnou údržbu a případné opravy.
Veřejný prostor v centrální části lokality s kombinací zpevněných i zelených ploch bude ve správě komunitního společenství nájemníků bytových domů. Ti se společně budou starat o pořádek, občasné kosení trávy, drobnou úpravu
zeleně a občasné čištění koupacího biotopu a jeho okolí. Město se bude podílet na údržbě retenčního jezírka a biofiltru, na případných opravách povrchů a na jejich údržbě.
V severovýchodní části bude mít společenství vlastníku bytových domů na starost údržbu a obhospodařování komunitního sadu. Město se opět zapojí do údržby tamního biofiltru.
Předprostory rodinných domů navržené v severní a jižní části chytré čtvrti, které budou ve správě majitelů rodinných
domů, získají charakter poloveřejného prostranství. Předprostory rodinných domů tak vytvoří pozvolný přechod
mezi sdíleným a soukromým prostorem. Prostor za plotem bude čistě soukromý pro maximální komfort a soukromý
obyvatel rodinných domů.
Jižní cíp s komunitní zahradou bude podobně jako centrální a východní část lokality ve správě společenství majitelů
bytových domů. Kulturní „meeting point“ s možností organizování nejrůznějších akcí pro veřejnost, farmářských trhů,
ale i soukromých oslav bude ve správě města. Společenství bude spravovat sdílenou dílnu s nářadím a pečovat o
zeleň. S údržbou retenčního jezírka v jižní oblasti podobně jako v centrální části vypomůže město.
Správa společenství
rezidentů
Správa města

Správa soukromých
majitelů rodinných domů

Město dále dohlédne na kvalitu veškerých dopravních, pěších a cyklo komunikací, sdílených a hromadných parkovišť, zajistí jejich pravidelnou údržbu a případnou opravu. V péči města budou inženýrské sítě vedeny převážně pod
hlavními komunikacemi. Fotovoltaické panely, retenční jezírka a biofiltry vyžadují odbornou instalaci i údržbu, proto
budou v péči odborníků a města.

Správa soukromých
majitelů rodinných domů

Funkce

Plocha veřejných prostranství: 22 520 m2

Doprava

Sedm hlavních vstupů do řešeného území přehledně propojuje novou čtvrť se zbytkem města. Navazují na ně dvě
hlavní komunikace sdílené pro motorovou dopravu, cyklo dopravu a pro pěší. Stěžejní komunikace propojuje východní a západní část lokality.
U východního vstupu navrhujeme kryté hromadné parkoviště (38 parkovacích míst) s fotovoltaickými panely na střechách přístřešků. Podél stěžejní komunikace umísťujeme stanoviště carsharingu, doky pro nabíjení elektromobilů a
parkovací místa pro K+R (celkem 3 parkovací místa). Stěžejní komunikace lemuje pět dvojic rodinných domů, kterým náleží krytá parkovací stání (jednomu rodinnému domu náleží jedno parkovací stání). Na stěžejní komunikaci
umísťujeme i jedno (7 parkovacích stání) ze tří společných parkovišť pro nájemníky bytových domů a dvě parkovací
stání pro zásobování. Podobně jako v případě východního vstupu i při jihozápadním vstup do lokality navrhujeme
hromadné parkoviště (30 parkovacích míst) a čtyři parkovací stání pro čtyři řadové rodinné domy.
Na stěžejní komunikaci navazuje neméně důležitá obslužná trasa, v mírných křivkách opisující centrální část lokality.
Na stěžejní komunikaci se napojuje několik metrů před dosažením hlavních vstupů do lokality. Na tuto druhou hlavní
trasu umísťujme jednak zbylá dvě ze tří společných parkovišť (každé o 6 parkovacích místech) pro nájemníky bytových domů a jednak krytá parkovací stání pro čtyři dvojice rodinných domů umístěných v severní části území.
Cyklostezka kopíruje trasy obou hlavních komunikací, propojuje všechny vstupy do území a pokračuje mimo novou
čtvrť přes navrženou lávku na hrázi protipovodňového valu. Odtud se napojuje na navržený chodník pro pěší a cyklisty. Nový chodník na severu vybíhá pryč z města a směrem k jihu lemuje protipovodňový val a pokračuje dál přes
lesopark.
Pří východních vstupech do lokality navrhujeme prostor pro Bikesharing a doky pro nabíjení elektrokol. Součástí veřejného prostoru nové lokality je několik stojanů na kola umístěných u komunitních prvků.
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Hospodaření s vodou a modrozelená infrastruktura

Energetika a technická infrastruktura

Pro vytápění a ohřev teplé vody bude využit koncept V7S. Pro vytápění bytových domů bude využito plynové vytápění. V bytových domech bude sloužit plynová kotelna. O zdravé vnitřní prostředí rodinných domů se postará systém řízeného větrání a rekuperace tepla. K ohřevu teplé vody slouží tepelné čerpadlo nové generace, zajišťující ohřev
vody pomocí tepla z odváděného vzduchu z jednotlivých bytů. Vzniklé odpadní teplo je tak recyklováno a bezpečně
využito podruhé. Pro vytápění rodinných domů bude použité elektrické podlahové vytápění.
Tepelná čerpadla
pro rodinné domy

Součástí střešní krajiny nové lokality budou v příhodných poměrech jednak zelené akumulační ploché střechy a
jednak střechy domů, přístřešků ve veřejném prostoru a střechy parkovacích přístřešků opatřené fotovoltaickými
panely. V případě rodinných domů je na zvážení majitelů, zda fotovoltaické panely uplatní nebo ne.
Návrh počítá s integrováním chytrých systémů, které značně přispějí ke kvalitě života, zpříjemní a usnadní každodenní činnosti a aktivity rezidentů: podélná parkovací stání (mimo společná parkoviště nájemníků bytových domů
a společných parkovišť) bude možné rezervovat pomocí online systému dle potřeby: během stěhování, doručování
zásilek, pro návštěvy atd. Do veřejného prostoru budou instalovány chytré lavičky s možností dobití mobilních telefonů díky instalovaným solárním panelům. Veřejné osvětlení bude spouštěno díky integrovaným pohybovým čidlům
pro maximální úsporu energie. V jižní části nové čtvrti v sousedství „kulturního meeting pointu“ navrhujeme jednak
půjčovnu sdíleného nářadí pro údržbu nejen komunitních zahrad a veřejného prostoru ve správě společenství rezidentů, sdílenou dílnu a komunitní bazar, kde mohou rezidenti odložit už nepotřebné věci, a naopak zužitkovat předměty odložené někým jiným.
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Elektrické vedení

Sdělovací sítě

Pitná voda

Plynovod

Kanalizace

Šedá voda

Užitková voda

Pitná voda

Sdělovací sítě

Díky chytrým technologiím a vzájemně propojeným senzorům, které umožní sběr dat, bude možné vytvořit digitální
dvojče chytré čtvrti, které usnadní komunikaci města a rezidentů i komunikaci rezidentů navzájem, navíc s možností
zpětné vazby. Díky digitálnímu dvojčeti bude možné monitorovat a upozorňovat na případné závady, zlepšit správu lokality, zlepšit hospodaření s vodou, monitorovat a kontrolovat množství spotřebované elektřiny, monitorovat
množství vyprodukovaných odpadů a následně operativně plánovat jejich svoz. Virtuální dvojče nabídne i přehled o
volných sdílených autech, kolách, a také o situaci na hromadných parkovištích. Město i obyvatelé nové čtvrti získají
přesná data také o kapacitě a výkonů fotovoltaiky a také o množství ukládání energie do záložních baterií.
Elektrické vedení

Tepelná čerpadla pro rodinné domy

dřevěné molo

mlat
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koupací biotop

filtrační
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Centrální část lokality s venkovním multifunkčním pavilonem s dřevěnými palubami pro jógu a jiné sporty s příjemným
posezením, na které navazuje dětské hřiště a koupací biotop s dřevěným molem a pobytovými břehy.

Detail 1.

dřevěná
paluba mlat

biofiltr

trávník

mlat

trávník

dřevěná baterierové
paluba
úložiště

Jižní část lokality s dětským hřištěm, retenčním jezírkem
a kulturním „meeting pointem“ s prostorem pro farmářské
trhy a prostorem pro příležitostné kulturní, společenské
a komunitní akce s redesignovaným dopravním konteinerem, který poslouží jako příležitostné podium.

Detail 2.

náměstí
vodopropustná
dlažba

náměstí
vodopropustná
vodní prvek
dlažba

náměstí
jedna ze dvou
vodopropustná vodní prvek
hlavních komunikací
dlažba

bytový dům

náměstí
vodopropustná
dlažba

Náměstí v centrální části k setkávání a rekreaci doplní lineární vodní prvek probíhající v mírných křivkách středem
náměstí. Náměstí artikuluje trojice bytových domů s víceúčelovými prostory v parteru, které mohou rozšířit portfolio
nových bytů nebo poslouží jako variabilní prostor pro dětské
skupiny, komunitní centrum, klubovnu s prostorem pro jógu
a jiné pohybové sporty, nebo jako kavárna a menší obchod.

Detail 3.

volejbalové hřiště
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pobytová louka
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jenda ze dvou
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Veřejný prostor v severní části území se sportovními hřišti, workoutovou zónou a lávkou pro pěší a chodce přes protipovodňový val. Severní částí území probíhá jedna ze dvou
hlavních sdílených komunikací pro pěší, cyklisty a chodce.

Detail 4.

pobytová louka

vodopropustná dlažba
parkovacích míst

mlat

mlat

vodopropustná dlažba
parkovacích míst

jedna ze dvou
hlavních
komunikací

dřevěná
paluba pobytová louka

Východní část nové čtvrti s bytovými domy, sportovním hřištěm, parkovacími místy pro residenty a přístřešky hromadných parkovacích míst s fotovoltaickými panely na střechách.

Detail 5.

4.

hřiště

UDRŽITELNÁ ČTVRŤ CHYTRÉ LÍCHY

Vedle různorodých forem veřejného prostoru i vnitřních sdílených a flexibilních
ploch nabízí nová čtvrť různorodou typologii bydlení pro různé věkové, genderové
a ekonomické skupiny obyvatel; pro vyšší střední třídu, pro střední věkovou skupinu s dostatečným finančním zázemím, mladší rodiny, pro zahraniční odborníky,
aktivní a soběstačné seniory i pro skupinu lidí se zdravotním postižením s vysokou
mírou soběstačnosti a pro rodiče samoživitele. Víceúčelové pronajímatelné prostory v parteru bytovách domů, lze dle potřeby upravit na bydlení.

Celkem 10 bytových domů.
- Každý z nich nabídne mimo racionálně vyřešených dispozic jednotlivých
bytů i jeden nadstandartní byt o výměře 115 m2.
- Každý z nich nabídne jeden startovací byt.
- Celkem 80 bytových jednotek (ze 100 bytových jednotek).

Celkem 20 rodinných domů
- 8 rodinných dvojdomků.
- 4 řadové rodinné domy.
- Celkem 20 bytových jednotek (ze 100 bytových jednotek).
Vstupní podlaží rodinného dvojdomu
M 1:100

Vstupní podlaží řadového rodinného domu
M 1:100

Typické podlaží rodinného dvojdomu
M 1:100

Typické podlaží řadového rodinného domu
M 1:100

Detail 6. Předprostor rodinných domů – poloveřejný prostor

Komerce/služby
32 m2

Sklepy

1+kk
38 m2

Sklepy

Technická
místnost

Sklepy

Technická
místnost

2+kk
42 m2
Komunitní prostor
90 m2

1+kk
37 m2

2+kk
54 m2

Typické podlaží bytového domu
varianta 1
M 1:100

5.

3+kk
78 m2

1+kk
37 m2

Vstupní podlaží bytového domu
varianta 1
M 1:100

Komerce/Služby
35 m2

Vstupní podlaží bytového domu
varianta 2
M 1:100

2+kk
46 m2

1+kk
29 m2

Technická
místnost

1+kk
37 m2

Vstupní podlaží bytového domu
varianta 3
M 1:100

2+kk
46 m2

3+kk
93 m2

1+kk
29 m2

Typické podlaží bytového domu
varianta 2
M 1:100

UDRŽITELNÁ ČTVRŤ CHYTRÉ LÍCHY

1+kk
40 m2

4+kk
115 m2

Typické podlaží bytového domu
varianta 3
M 1:100

