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Abstrakt
Vyváženou kombinací atraktivního a mnohotvárného veřejného prostoru, kvalitního bydlení a promy-
šlené 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 fo-
rem 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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Koncept 
nové čtvrtě

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

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 ar-
tikuluje konfigurace tří bytových domů. Střídmá a racionální architektura trojice bytových domů s více-
účelovými 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 probíhajících 
v mírných křivkách středem náměstí. Odtud pokračuje dál podél pěší stezky a ústí do nedalekého re-
tenčního 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 centrální části lokality jsme zakomponovali mimo zmíněnou trojici bytových domů, náměstí a re-
tenční 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.

Do severovýchodní části jsme navrhli čtyři bytové domy vyrůstající z komunitního sadu, kde je umístěn i 
jeden ze tří biofiltrů. V severní části navrhujeme překlenutí protipovodňového valu novou lávkou pro pěší 
a cyklisty, která překoná val v místě dnešní hráze. 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 klasic-
kých materiálů dřeva, betonu kovu a skla s racionálním architektonickým přístupem. Protipólem by-
tových 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 rezi-
dentů – společenství.

Do jihozápadní části jsme navrhli také „kulturní meeting point“ se zálivy pro sousedské posezení, grilo-
vání 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 ro-
dinných domů s velkorysými zahradami a terasami, které spojují exteriér s promyšlenými variabilními 
dispozicemi rodinných domů.

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 severo-
východním 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.



SO 1-10  Bytové domy
SO 11-18  Rodinné domy 
SO 20,21  Hromadné parkoviště s přístřešky kryté 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 bytovývch domů
SO 34  Carsharing, nabíjecí doky pro elektromobily
SO 35  Bikesharing, doky pro dobíjení elektrokol

SO 1-10  Komunitní prostory v rámci parteru bytových domů
SO 36  Multifunkční komunitní pavilon 
SO 37  Redesignovaný přepravní konteiner zakomponovaný 
  do kulturního „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           
SO 43  Náměstí
SO 44  Liniový vodní prvek na náměstí
SO 45  Hřiště pro basketbal
SO 46  Hřiště pro volejbal
SO 47, 48 Dětské hřiště
SO 49  Workout hřiště
SO 50  Komunitní zahrada
SO 51  Komunitní sad
SO 52  Průlehy
SO 53  Retenční jezírko se stálou vodní hladinou
SO 54  Biofiltr
SO 55  Koupací biotop
SO 56  Studna
SO 57  Podzemní kontejnery na odpad
SO 58  Potrubí odvádějící přebytečnou vodu z retenčních   
  jezírek do mokřadu v sousedním lesoparku
SO 59  Bateriové úložiště energie
SO 60  Pobytové schodiště kulturního „meeting pointu“
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Koncept 
nové čtvrtě



Náměstí v centrální části s vodním lineárním prvkem.



Komunitní sad



Lávka pro pěší a cyklisty přes protipovodńový val



Doprava 
a druhy 
komunikací

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 komu-
nikace 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 4 parkovací místa). Stěžejní komunikace 
lemuje pět dvojic rodinných domů, kterým náleží krytá parkovací stání ( jednomu rodinnému domu ná-
leží jedno parkovací stání). Na stěžejní komunikaci umísťujeme i jedno (7 parkovacích stání) ze tří spo-
lečných 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 centrál-
ní 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, 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 proti-
povodňový val a pokračuje dál přes lesopark.

Pří východních vstupech do lokality navrhujeme prostor pro Bikesharing. Součástí veřejného prostoru 
nové lokality je několik stojanů na kola umístěných u komunitních prvků.





Energetika
a chytrá řešení 

Pro vytápění a ohřev teplé vody bude využit koncept V7S. 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. 

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 opat-
řené 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 instalo-
vány 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 zprávě společenství rezidentů, 
sdílenou dílnu a komunitní bazar, kde mohou rezidenti odložit už nepotřebné věci, a naopak zužitkovat 
předměty odložené někým jiným.

Díky chytrým technologiím a vzájemně propojeným senzorům, které umožní sběr dat, bude možné vy-
tvořit 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 upo-
zorňovat na případné závady, zlepšit zprávu lokality, zlepšit hospodaření s vodou, monitorovat a kont-
rolovat 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.



Tepelná čerpadla pro rodinné domy

Tepelná čerpadla
pro rodinné domy



Infrastruktura 
Inženýrských 
sítí

I přes malebný charakter dvou hlavních komunikačních tras, jde o racionální a ekonomické řešení, které 
umožní praktické vedení většiny inženýrských sítí pod hlavními komunikacemi pro snadnou údržbu, bez 
nutnosti zasahovat do navržené komponované krajiny veřejných provozů.

Pro vytápění a ohřev teplé vody bude využit koncept V7S. Bytových domech vytápěny plynem. O zdra-
vé 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. 

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 opat-
řené fotovoltaickými panely. V případě rodinných domů je na zvážení majitelů, zda fotovoltaické panely 
uplatní nebo ne.
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Hospodaření 
s vodou a 
modrozelená
infrastruktura

Veřejný prostor v objetí bohaté zeleně na jedné straně vytváří vlídnou sousedskou čtvrť a na straně 
druhé efektivně hospodaří s dešťovou vodou a osvěžuje celou lokalitu díky důmyslné skladbě rostlin a 
kombinací zpevněných, zelených a vodních ploch. Koupací biotop, dešťové záhony, průlehy, a retenční 
jezírka zakomponovaná do lokality jsou nejen příjemnými vodními prvky, ale zároveň díky schopnosti 
naakumulovat a absorbovat dešťovou vodu eliminují nekontrolovatelný výskyt dešťové vody na zpev-
něných plochách. 

Navržený rozvoj kolektivní čtvrti aktivně pomáhá lokalitě vyrovnat se s klimatickou změnou a důsled-
ně hospodařit s dešťovou vodou za pomoci udržitelných, k životnímu prostředí šetrných a ekonomicky 
nenáročných modro-zeleno-šedých systémů. Tyto systémy v příhodných poměrech kombinují infra-
strukturu hospodaření se srážkovými vodami (dešťové záhony, vsakovací průlehy a retenční jezírka), 
prokořenitelné plochy a komunikace pro pěší, pro cyklisty i pro motorovou dopravu. 

K hospodaření s dešťovou vodou přispívá také navržená regulace střešní krajiny plochých akumulač-
ních zelených střech bytových domů. Regulace odtoku vody z akumulačního prostoru střech bude za-
jištěna pomocí principu „zaškrcené střešní vpusti“, který je instalován v revizních šachtách. Naakumulo-
vaná voda je pak svedena do retenčních jezírek. Výhodou extenzivních zelených střech je také jejich 
bezúdržbovost – jakmile skalničky a rozchodníky pokryjí celou plochu, o střechu se není nutné starat. 
Dešťová voda bude vsakována v místě pomocí zelených nasákavých ploch a vodopropustného dláždě-
ní. Zbylá voda bude svedena do retenčních jezírek pomocí navržených průlehů a dešťových záhonů. V 
případě rodinných domů je možné na soukromých zahradách shromažďovat dešťovou vodu v nádržích 
a používat ji pro zavlahování zeleně.

Šedá voda bude svedena do biofiltru, čištěna, „recyklována“ a bezpečně znovu použita. Přebytečná 
šedá voda bude vsakována v místě jako v případě vody dešťové. 

Užitková voda je čerpána ze studny umístěné v severní části území pod povodňovým valem a uložena 
ve spořících armaturách pro další použití.

Pitná voda je čerpána z vodovodního řádu a není užívaná do spotřebičů. Pro spotřebiče je určena filtro-
vaná šedá voda a užitková voda čerpána ze studny.

Možný negativní mikroklimatický efekt zpevněných ploch především v centrální části lokality, kde je 
navrženo komunitní náměstí je eliminován použitím vodopropustného dláždění, které jednak zadržuje 
srážkovou vodu v území, aniž by zhoršovalo odtok z povrchu a jednak díky akumulované vlhkosti přízni-
vě ovlivňuje klima. Dřevěná mola, pódia a paluby zakomponované do veřejného prostoru jsou navrženy 
jako „levitující“ plochy nad nasákavou půdou, aby nebránily přirozenému absorbování dešťové vody do 
půdy.

Systém hospodaření se srážkovými vodami doplňuje soustava vyrovnávající vodní hladiny retenčních 
jezírek, průlehů a dešťových záhonů podle množství naakumulované vody v místě. Voda, která by se 
přelila přes břehy retenčních jezírek je potrubím v západní části území převedena do mokřadu v sou-
sedním lesoparku.

Navržená vhodná skladba rostlin včetně okřehkových retenčních jezírek (na rozdíl od většiny rostlin, 
které mají téměř vyrovnanou bilanci spotřeby a produkce CO2, vodní rostlina okřehek spotřebuje de-
větkrát víc, než produkuje) výrazně přispívá k vytvoření uhlíkově neutrálního prostředí. Mimo trvalko-
vých záhonů, travin, dřevin a skladby stromového patra složeného z druhů typických pro danou lokalitu 
doplní území také rostlina Skalník. Skalník odfiltruje 20% více znečištění než jiné rostliny. Metr výsadby 
Skalníku vyfiltruje tolik znečištění (CO2) kolik jeden automobil vyprodukuje za 800 ujetých kilometrů. 







Sociální
inovace

Lokalita vytváří příjemnou kombinaci komunitních prvků podporujících sdílení a společenské setkávání 
s individuálními požadavky na soukromí: udržitelná suburbánní čtvrť nabídne mimo racionální a pestré 
typologie staveb řadu nových sociálních, kulturních, společenských a komunitních možností a příleži-
tostí. Těžištěm území je menší sympatické náměstí v jeho středu, artikulované trojicí bytových domů s 
víceúčelovými prostory v parteru. Víceúčelové plochy mohou rozšířit portfolio nových bytů nebo po-
slouží jako variabilní prostor pro dětské skupiny, komunitní centrum, klubovna s prostorem pro jógu a 
jiné pohybové sporty, nebo jako kavárna a menší obchody. 

Centrální část území navržená jako komponovaná krajina je propojena s náměstím a veřejným pro-
storem nové čtvrti sympatickými stezkami a pěšinami. Těžiště lokality nabídne komunitní multifunkční 
pavilon, koupací biotop, dětská a sportovní hřiště pro volejbal nebo basketbal, workoutové hřiště a v 
neposlední řadě nejrůznější zálivy pro posezení s přáteli a sousedy.

Kvalitní sociální vazby v lokalitě jsou utvářeny smysluplnými společnými aktivitami, které vkládáme také 
do jihozápadního cípu lokality, kde navrhujeme prostor pro farmářské a sezónní trhy, sousedské grilo-
vání a oslavy, koncerty, divadla a kino večery, kde může příležitostně parkovat pojízdná kavárna, bistro 
nebo zmrzlinový stánek. 

Komunitní a veřejný prostor je navržen tak, aby ho bylo možné snadno udržitelně udržovat. Na péči o něj 
se budou podílet nájemníci bytových domů – společenství jen s malým zapojením správy a údržby měs-
ta. Kolektivní péče o sdílené prostředí přispěje k rozvoji komunity a utužování dobrých sousedských 
vztahů.

K „sociálnímu mixu“ přispěje navržená typologie staveb a variabilní nabídka velikostí, a tedy i cen byto-
vých jednotek. Tím lokalita získá ideální poměr obyvatel různých věkových a sociálních skupin i různého 
profesního zaměření.



Plocha veřejných prostranství: 22 520 m2



„ Kulturní meeting point“ s redesignovaným přepravním konteinerem pro potřeby příležitostného pódia, prostor pro trhy, dětské hřiště a retenční jezírko.



Náměstí v centrální části s vodním lineárním prvkem.



Centrální část lokality s venkovním multifunkčním pavilon, dětské hřiště a koupací biotop.



Centrální část lokality s hřištěm pro volejbal, workoutovým hřištěm a lávkou pro pěší a cyklisty přes protipovodňový val.



Sportovní hřiště v centrální části lokality



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 pra-
videlnou údržbu a případné opravy.

Veřejný prostor v centrální části lokality s kombinací zpevněných i zelených ploch bude ve správě ko-
munitního 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, na případných opravách povrchů a na údržbě biotopu.

V severovýchodní části bude mít společenství vlastníku bytových domů na starost údržbu a obhospo-
dařování komunitního sadu. Město se opět zapojí do údržby tamního biotopu.

Předprostory rodinných domů navržené v severní a jižní části chytré čtvrti, které budou ve správě ma-
jitelů domů, získají charakter poloveřejného prostranství. Předprostory rodinných domů tak vytvoří po-
zvolný přechod mezi sdíleným a soukromým prostorem. Prostor za plotem bude čistě soukromý pro 
maximální komfort a soukromý obyvatel rodinných domů.

Jižní cíp podobně jako komunitní centrální a východní část lokality bude ve správě společenství majitelů 
bytových domů, kteří budou obhospodařovat komunitní zahradu, „meeting point“ s možností organizo-
vání nejrůznějších akcí pro veřejnost, ale i soukromé oslavy. Společenství bude zpravovat sdílenou dílnu 
s nářadím a pečovat o zeleň. S údržbou retenčního jezírka a biotou vypomůže město. 

Správa města dohlédne na kvalitu veškerých dopravních, pěších a cyklo komunikací, sdílených a hro-
madných parkovišť, zajistí jejich pravidelnou údržbu a případnou opravu. V péči města budou inženýr-
ské sítě vedeny převážně pod hlavními komunikacemi. Fotovoltaické panely, retenční jezírka a biotopy 
vyžadují odbornou instalaci i údržbu, proto budou v péči odborníků a města.



Správa města Správa společenství Poloveřejný předprostor 
rodinných domů 

Soukromý prostor 
rodinných domů



Zeleň 
a krajinářské 
řešení

Stromové patro je navrženo z druhů typických pro lokalitu Brna a Židlochovic – „Panonské dubohabři-
ny“ jako jsou Habr obecný, Javor babyka, Hloh obecný, Jeřáb břek, Dub letní, Dub zimníš. A protože se 
jedná o ovocnářský kraj, připadají do úvahy také okrasné formy ovocných dřevin jako Okrasná hrušeň 
nebo Okrasná jabloň.

Pro co možná nejsnadnější a udržitelnou údržbu zelených ploch navrhujeme výsadbu lučních a exten-
zivních rostlin a parkových travních směsí (VV-20), které jsou vhodné pro zatěžované rekreační tráv-
níky. Tyto směsi slouží také k rekultivacím poškozených travních porostů a pro zakládání krajinných 
a parkových trávníků, u kterých se předpokládá rekreační využití (okolí koupacích biotopů, pobytové 
louky, travnaté cesty, parkoviště apod.)

Pro dešťové záhony jsme vybrali vyšší druhovou skladbu travin a rostlin. V okolí průlehů, komunikací a 
parkovišť navrhujeme rostliny nižší.  V obou případech – vzhledem k charakteru lokality – půjde o druhy, 
snášející kolísavou hladinu vody, hluboko kořenící rostliny a vlhkomilné trvalky. Výsadbu zeleně doplní 
zejména rostlina Skalník, která odfiltruje 20% více znečištění než jiné rostliny a rostlina okřehek, která 
podpoří vznik uhlíkově neutrálního prostředí. Podobnou rostlinou skladbou budou osazeny i navržené 
biofitlry v lokalitě.





Dešťový záhon Koupací biotop

Andropogon gerardii Gratiola 
officinalis

Iris 
pseudacorus

Iris 
sibirica

Lythrum 
salicaria

Hemerocallis 

Rudbeckia
triloba

Eupatorium
canabium

Acer 
campestre

Quercus 
robur

Crataegus 
laevigata

Carpinus 
betulus

Sorbus 
torminalis

Malus 
baccata 

Biofiltr

Stromy Trvalky Ostatní

Carex
 muskingumensis

Panicum 
virgatum

Okřehek

Deschampsia caespitosa

Juncus 
effusus

Skalník



Varianty vstupních
podlaží deseti 
bytových domů

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

Vedle různorodých forem veřejného prostoru i vnitřních sdílených a flexibilních 
ploch nabízí nová čtvrť různorodou typologii bydlení pro různé věkové, gende-
rové a ekonomické skupiny obyvatel; pro vyšší střední třídu, pro střední věko-
vou skupinu s dostatečným finančním zázemím, mladší rodiny, pro zahraniční 
odborníky, aktivní a soběstačné seniory i pro skupinu lidí se zdravotním posti-
žením s vysokou mírou soběstačnosti a pro rodiče samoživitele. 

Vstupní podlaží bytového 
domu varianta 1
M 1:100

Vstupní podlaží bytového domu 
varianta 2
M 1:100

Vstupní podlaží bytového domu 
varianta 3
M 1:100

Komunitní prostor
90 m2

Komerce/služby
32 m2

Sklepy

Technická 
místnost

1+kk
37 m2

Komerce/Služby
35 m2

Sklepy

Technická 
místnost

2+kk
42 m2

1+kk
38 m2

Sklepy

Technická
 místnost

1+kk
37 m2

3+kk
78 m2



Typická podlaží 
deseti bytových 
domů
Celkem 10 bytových domů. 
 - Každý z nich nabídne mimo racionálně vyřešených dispozicí jednotl  
    vých bytů i jeden nadstandartní byt o výměře 115 m2.
 - Každý z nich nabídne jeden startovací byt.
 - Celkem 80 bytových jednotek (ze 100 bytových jednotek)

Typické podlaží bytovového domu
varianta 1
M 1:100

Typické podlaží bytovového domu
varianta 2
M 1:100

Typické podlaží bytovového domu
varianta 3
M 1:100

2+kk
46 m2

1+kk
29 m2

1+kk
37 m2

2+kk
54 m2

2+kk
46 m2

1+kk
29 m2

3+kk
93 m2

1+kk
40 m2

4+kk
115 m2



Osm rodinných
domů
Celkem 20 rodinných domů 
 - 8 rodinných dvojdomků
 - 4 řadové rodinné domy
 - Celkem 20 bytových jednotek (ze 100 bytových jednotek)

Typické podlaží dvojdomu
M 1:100

Vstupní podlaží dvojdomu
M 1:100



Čtyři řadové 
rodinné domy
Celkem 20 rodinných domů 
 - 8 rodinných dvojdomků
 - 4 řadové rodinné domy
 - Celkem 20 bytových jednotek (ze 100 bytových jednotek)

Typické podlaží řadových domků
M 1:100

Vstupní podlaží řadových domků
M 1:100



Nabídková 
cena
a bilance

BILANCE PLOCH V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ 11718,80 18083,70 264,30 4320,20 34387,00

ČÍSLO PLOCHY POPIS PLOCHY ZPEVNĚNÉ PLOCHY  (M2) ZELENÉ PLOCHY  (M2) VODNÍ PLOCHY (M2) ZASTAVĚNÉ PLOCHY (M2) VÝMĚRA  CELKEM (M2)

1 CENTRÁLNÍ PROSTOR 2784,70 4166,90 188,00 1274,40 8414,00

2 SEVEROVÝCHODNÍ ÚZEMÍ 1678,90 3701,80 0,00 675,00 6055,70

3 JIHOZÁPADNÍ ÚZEMÍ 1264,40 5761,40 76,30 1410,80 8512,90

4 JIH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 304,60 4453,60 0,00 960,00 5718,20

5 KOMUNIKACE 5686,20 0,00 0,00 0,00 5686,20

BILANCE PLOCH V OKOLNÍM ÚZEMÍ 3577,00 0,00 66,00

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

1 CYKLOSTEZKA 1177,00 0,00 0,00

2 ÚPRAVY V RÁMCI LESOPARKU 2400,00 0,00 66,00



BILANCE ZÁSTAVBY V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ 4145,00 10915,00 4020,00 279 100 12 112
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 BD č.1 225,00 655,00 491,25 22 9 1 10

2 BD č.2 225,00 655,00 491,25 21 8 1 9

3 BD č.3 225,00 655,00 491,25 16 6 1 7

4 BD č.4 275,00 930,00 697,50 24 9 2 11

5 BD č.5 225,00 880,00 660,00 22 8 2 10

6 BD č.6 275,00 930,00 697,50 24 9 2 11

7 BD č.7 225,00 655,00 491,25 16 6 1 7

8 BD č.8 225,00 655,00 491,25 22 9 0 9

9 BD č.9 225,00 655,00 491,25 20 8 1 9

10 BD č.10 225,00 655,00 491,25 20 8 1 9

11 DVOJDŮM č.11 185,00 370,00 277,50 8 2 0 2

12 DVOJDŮM č.12 185,00 370,00 277,50 8 2 0 2

13 DVOJDŮM č.13 185,00 370,00 277,50 8 2 0 2

14 DVOJDŮM č.14 185,00 370,00 277,50 8 2 0 2

15 DVOJDŮM č.15 185,00 370,00 277,50 8 2 0 2

16 DVOJDŮM č.16 185,00 370,00 277,50 8 2 0 2

17 DVOJDŮM č.17 185,00 370,00 277,50 8 2 0 2

18 DVOJDŮM č.18 185,00 370,00 277,50 8 2 0 2

19 ČTYŘDŮM č.19 315,00 630,00 472,50 8 4 0 4



CELKOVÁ VÝMĚRA A VÝKON FWE 5716,60 829,00

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

1 BD č.1 PLOCHÁ STŘECHA, PANELY  V-Z 15° 189,70 90,00 15,00 102,00 34,00

2 BD č.2 PLOCHÁ STŘECHA, PANELY  V-Z 15° 189,70 90,00 15,00 68,00 34,00

3 BD č.3 PLOCHÁ STŘECHA, PANELY  V-Z 15° 189,70 90,00 15,00 82,00 34,00

4 BD č.4 PLOCHÁ STŘECHA, PANELY  V-Z 15° 189,70 90,00 15,00 82,00 34,00

5 BD č.5 PLOCHÁ STŘECHA, PANELY  V-Z 15° 189,70 90,00 15,00 82,00 34,00

6 BD č.6 PLOCHÁ STŘECHA, PANELY  V-Z 15° 189,70 90,00 15,00 82,00 34,00

7 BD č.7 PLOCHÁ STŘECHA, PANELY  V-Z 15° 189,70 90,00 15,00 70,00 34,00

8 BD č.8 PLOCHÁ STŘECHA, PANELY  V-Z 15° 189,70 90,00 15,00 60,00 34,00

9 BD č.9 PLOCHÁ STŘECHA, PANELY  V-Z 15° 189,70 90,00 15,00 91,00 34,00

10 BD č.10 PLOCHÁ STŘECHA, PANELY  V-Z 15° 189,70 90,00 15,00 98,00 34,00

11 RD 2DŮM č.11 ŠIKMÁ STŘECHA, PANELY  V-Z 45° 255,20 364,57 45,00 84,00 24,00

12 RD 2DŮM č.12 ŠIKMÁ STŘECHA, PANELY  V-Z 45° 255,20 30,00 45,00 66,00 24,00

13 RD 2DŮM č.13 ŠIKMÁ STŘECHA, PANELY  V-Z 45° 255,20 30,00 45,00 82,00 24,00

14 RD 2DŮM č.14 ŠIKMÁ STŘECHA, PANELY  V-Z 45° 255,20 30,00 45,00 82,00 24,00

15 RD 2DŮM č.15 ŠIKMÁ STŘECHA, PANELY  V-Z 45° 255,20 30,00 45,00 82,00 24,00

16 RD 2DŮM č.16 ŠIKMÁ STŘECHA, PANELY  V-Z 45° 255,20 30,00 45,00 52,00 24,00

17 RD 2DŮM č.17 ŠIKMÁ STŘECHA, PANELY  V-Z 45° 255,20 30,00 45,00 64,00 24,00

18 RD 2DŮM č.18 ŠIKMÁ STŘECHA, PANELY  V-Z 45° 255,20 30,00 45,00 54,00 24,00

19 RD 4DŮM č.19 PLOCHÁ STŘECHA, BEZ PANELŮ 266,00 30,00 0,00 0,00 0,00

20 PARKING BD č.20, PLOCHA STŘECHA, PANELY V-Z 15° 690,50 379,00 15,00 90,00 140,00

21 PARKING BD č.21, PLOCHA STŘECHA, PANELY V-Z 15° 587,90 322,00 15,00 97,00 113,00

22 PARKING RD  č.22, PLOCHA STŘECHA, PANELY V-Z 15° 66,50 30,00 15,00 82,00 13,00

23 PARKING RD  č.23, PLOCHA STŘECHA, PANELY V-Z 15° 66,50 30,00 15,00 82,00 13,00

24 PARKING RD  č.24, PLOCHA STŘECHA, PANELY V-Z 15° 50,30 30,00 15,00 58,00 9,00

25 PARKING RD  č.25, PLOCHA STŘECHA, PANELY V-Z 15° 50,30 30,00 15,00 66,00 9,00



BD RD Celkem
bytové jednotky BJ 92 20 112
průměrný počet osob na BJ os/BJ 3 4
EVP/BJ m2 71 177
EVP Celkem m2 7425 3534 10959

BD RD
elektřina domácnosti kWh/BJ.rok 2500 3000
potřeba tepla - VYT Pasiv kWh/m2.rok 15 20
potřeba tepla - TV Pasiv kWh/os.rok 800 969

elektřina domácnosti kWh/BJ.rok 230000 60000
potřeba tepla - VYT Pasiv kWh/m2.rok 111375 70680
potřeba tepla - TV Pasiv kWh/os.rok 220800 77520

Ostatní spotřeba el. kWh/rok 28000

celková spotřeba el. kWh/rok 590175 208200
mWh/rok 590,2 208,2

Maximální počet panelů BD Parking RD 2 dům RD řadové RD Parking
Max. počet panelů na Dům 94 563 44 36 30
Počet domů 10 16 4 4
Max. počet panelů celkem 940 701 704 144 120
Navržený počet panelů 940 701 490 0 120

NÁVRH
Maximální produkce el. BD Parking RD RD řadové RD Parking
mWh/rok 347,3 246,3 165,4 0 45,8
Produkce celkem BD/RD mWh/rok 593,6 mWh/rok 211,2

Roční úspora CO2 BD tun/rok 761,9
Roční úspora CO2 RD tun/rok 283,1
Roční úspora CO2 celkem tun/rok 1045
Návratnost investice při 100% 8 až 10 let cca v kč 3 568 400
Návratnost investice při 75% 11 až 13 let cca v kč 2 676 300
Návratnost investice při 50% 17 až 20 let cca v kč 1 784 200

NÁVRHOVÁ SITUACE - POTŘEBNÝ VÝKON V souladu se zadávacími podmínkami soutěže 
stanovuje účastník cenu za zpracovaání územní 
studie ve výši: 300 000,- Kč bez DPH.


