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Spolupráce na energetickém řešení:  ECOTEN s.r.o.

Honorář za provedení následné zakázky: 295 000 Kč bez DPH
Jde o cenu maximální a kompletni za následnou zakázku.
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LOKALITA

Řešené území doplňuje severo-západní zástavbu 
města Židlochovice a navazuje na stávající 
texturu samostatatně stojících rodinných domů
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Mapa tepelné zranitelnosti obce je tvořena prolo-
žením tepelné mapy, mapy zeleně, mapy citlivé-
ho obyvatelstva (mladší 14 let a starší 65 let) 
v určitém algoritmu.
Největší hotspot na mapě odpovídá komplexu 
panelových domů. Další tmavší oblasti na mapě 

Další vysoké hodnoty jsou soustředěny u nákup-
ních prostor, kde jsou asfaltová parkoviště. Na 
jihovýchodě od něj je železniční stanice a dál jsou 
lokalizovany jednotlivé průmyslové a obchodní 
budovy. 

představují především klasickou hustou zástavbu 
rodinných domů. Na západě je lokalizovaná měst-
ská čtvrť (rodinné domy) a velká hustota zalidně-
ní také přispívá k vysokým hodnotám UHVI, ale 
jsou menší v porovnání s panelovým komplexem, 
kde počet zranitelného obyvatelstva je větší. 

MAPA TEPELNÉ ZRANITELNOSTI OBCE

Tepelná zranitelnost - UHVI s anaýzou 0-35°C

Mapa zeleně Tepelná mapa

Tepelná zranitelnost - UHVI s anaýzou 24-35°C
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KONCEPT

Území na hranici města a přírody je území na 
hranici mezi povinnostmi a volným časem. 
Povinnost volá po efektivním životě, kvalitním 
bydlení, výkoné infrastruktuře, ekonomické 
dostupnosti a po přijatelné míře vlastnictví. Volný 
čas nabízí prostor pro jednotlivce, pro jeho 
intelektuální i fyzický rozvoj, pro formování jeho 
mezilidských vztahů a pro posílení jeho vztahu k 
okolí.
Setkání těchto dvou světů nemá být kolizní. 
Hledáme jejich symbiózu a nacházíme dva okruhy 
těsně navazující na sebe. Jeden reprezentuje 
periferii dopravy a tedy i města. Je to zklidněná, 
ale efektivní komunikace, která pohodově 
obslouží základní potřeby osobní i lehké logistické 
automobilové a cyklistické dopravy. Druhá 
smyčka se rozprostírá z území do nekonečných 
zákrut nově vznikajících lesíků a remízů na 
pomezí mezi třemi obcemi.

Tento vztah dává základ pro vznik čtvrti, která si 
na svá bedra může dovolit naložit zodpovědnost 
za svou zástavbu a formovat tak vizi o 
udržitelnosti.
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SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
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CENTRÁLNÍ PARK

Hlavní večejný prostor provazující okrajovou pěší 
osu s vnitřní hlavní osou je centrální parčík 
doplněný o zasakovací jezírko a multifunkční 
pavilón, zhotovený z CLT panelů a v létě stíněný 
membránou vypnutou do horního rámu objektu.
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SOCIÁLNÍ STRUKTURA

Návrh v této oblasti klade důraz na vytvoření 
dostatečné variabilty typologíí, velikosti a způso-
bů užívání objektů a k nim náležící paletu veřej-
ných prostor. Splňuje tak zadané požadavky, 
které implementuje do fungování celého návrhu. 
Díky vhodné hierarchizaci prostor mají uživatelé 
dostatek soukromí a v případě potřeby mohou 
interagovat s dalšími členy komunity v rámci 
prominentních prostor nebo využít plně veřej-
ných částí. 

Nevzniká samostatná uzavřená část, která je 
orientována pouze ke komunikaci ale naopak 
kompaktní zástavba s dobrou prostupností, který 
navazuje na stávající strukturu obce.
Typologie jsou připraveny na tyto typy uživatelů: 
páry a mladé rodiny, bydlení pro aktivní seniory, 
rodiny cílící na udržitelné bydlení, široké rodiny, 
startovací byty pro mladé profesionály, rodinné 
vícegenerační bydlení. 

Důležitým faktorem je pak ponechání zejména 
typologií Soho objektů a startovacích bytů ve 
vlastnictví obce, tak aby ta mohla ovlivňovat, 
jejich využití a obsazení a zapojit to do sociální 
politiky celé obce. Tyto objekty také dále obsahu-
jí prostory, které mohou být dle potřeby flexibil-
ně obsazovány a využívány a díky umístění na 
“návsi”, mají předpoklad plnit funkce jak např. 
kavárna, komunitní centrum, cowork a tzv. 
SO-HO jednotky, kombinující funkce bydlení a 
kanceláře nebo zázemí pro služby. 
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ZÁSTAVBA

2 soho house

6 řadové domy

5 startovací bydlení

4 samostatně stojící rodinné domy

3 eco-unit

1 semi-řadové domy

Zástavba území se skládá z klastrů tvořených 6ti 
různými typologiemi bydlení. Typy 1,3,4 a 6 jsou 
objekty individuálního bydlení a to ředového i 
samostatně stojícího uskupení. Tato výstavba je 
vhodná pro developerský záměr.

Objekty typu 2 a 5 doplňují portfolio prostor i o 
další funkce (byť jen v minimálním měřítku), 
nebo umožňují přizpůsobení k jinému užívání.
Specifičnost uživatelského cílení těchto objektů 
se spíše přiklání k nájemní formě. Zde se tedy 
předpokládá vlastnictví města.

1

1

1

2

3

4

6

5



ETAPIZACE

1 

ETAPA 1

 
1 centrální ulice 
2 samostatně stojící rodinné domy 
3 semi-řadové domy 

ETAPA 2

 
4 sekundární pěší osy 
5 řadové domy 
6 semi-řadové domy 
7 eco-unit 

ETAPA 3

 
8 startovací bydlení 
9 soho house 
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Prostory v území jsou členěny do tří hlavních 
celků. Soukromé zahrady a veřejná zeleň jsou zde 
doplněny o poloveřejný (prominentní) prostor, 
který slouží dotčeným rezidentům jako servisní 
přístup k zahradám a zárověň jako infrastruktura 
práce s dešťovou vodou.

HIERARCHIE PROSTOR A ZELENĚ

lesopark okolí biotopu ovocný sadlesopark dotčeného území

soukromá zeleň - zahrady

soukromá zeleň - předzahrádky

prominentní / polosoukromý prostor

veřejná zeleň
sadový / parkový typ
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PŘÍSTUP K OBJEKTŮM

Výraznější hustota zástavby (v porovnání se 
zástavbou stávající) je energeticky a sociálně 
efektivnější. Jeji nevýhodou bývá určitá ztráta 
intimnosti, která je v tomto návrhu vyvžována 
umístěním zeleně, která vytváří vizuální                     
a prostorové členění.
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Doprava je v řeš. území zklidněna jednosměrým 
provozem, který také upravuje směrování 
dopravy v ulici Janáčkova. Toto řešení znamená, 
že řeš. území bude obsluhováno výhradně z ulice 
Brněnské, zatímco ul. Janáčkova bude využívat k 
příjezdu ul. Lidickou.

Toto řešení minimalizuje navýšení zatížení 
stávající dopravní infrastruktury a zároveň 
umožní minimalizaci zpevněné plochy 
průjezdního koridoru.
Vozovka v řeš. území je dlážděna a zvednuta do 
úrovně pěších chodníků.

DOPRAVA

biotop

napojení na ulici 
Brněnskou

napojení na ulici 
Lidickou

úprava provozu ulice 
Janáčkova na 
jednosměrý

cyklo-spot (parkování kol, lze 
doplnit o systém flotilového 
cyklopointu)

koridory a směrování automobilové dopravy

zklidněná automobilová doprava (povrchová úprava)

odstavná stání
- s dobíjecí stanicí pro elektromobily  4x
- klasické na zatravňovacím systému 75x
- zpevněné, rozšířené pro invalidy  2x

koridory pro příjezd vozů HZS
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4500 zpevněná vozovka - dlažba

mlatový povrch

ga
bi
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ov

á 
zí

tk
a

mlatový povrch

parkování 
kol

parkování 
kol

prostor 
pro
dřeviny

prostor 
pro
dřeviny

pás zatravňovacích tvárnic

parkování na
zatravňovacích tvárnicích

zelený pás

5000

1500

3500

Schéma řešení koridoru vozovky, která je zůžena 
na 4,5 m šířky. Příčné parkování na zatravňovacích  
tvárnicích, které vyžaduje 6m couvacího prostoru 
je tak doplněno o další 1,5m široký pás zpevněný 
zatravňovacími dlaždicemi na opačné straně 
vozovky. Řešení pomáhá zásaku a zklidnění.

DOPRAVA
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DETAILY

Půdorysy

Hlavní dopravní osa a zpevněné pěší plochy jsou dlážděny 
neorientovanou dlažební kostkou, která umožňuje efektivnější 
zasakování děšťové vody a její neorientovanost je výhodnější pro 
pohyb cyklistů, kterým nehrozí nebezpečí zapadnutí kola do spáry.
Pěší plochy jsou doplňeny o mlatové sekce, které tvoří zejména 
plochu volnočasové stezky (mlat je vhodnější pro chůzi a běh)                  
a prostory pro parkování kol.
Parkovací stání jsou materializována zatravňovacími tvárnicemi              
z recyklátu. Vyjímkou jsou pouze stání pro invalidy, které jsou 
zpevněny.
Vozovka je zklidněna a zvýšena do úrovně chodníků. Rozliv dešťové 
vody je směrován do zatravněných parkovacích míst či do 
zasakovacích jezírek.

Chodníky v prominentních (poloveřejných) prostorách jsou servisními 
“zadními” přístupy          k soukromým zahradám, umožňující 
manipulaci se zahradní technikou a odpadem bez nutnosti průchodu 
objektem. Povrch je z mlatu ohraněného kortenovými pásy. 
Chodníky fungují jako odvodňovací osa, odvádějící přebytečnou 
dešťovou vodu od domů do zasakovacích jezírek. Podél chodníků je 
tedy formován kamenný průleh, který tuto vodu odvádí. 
Pro příčné vedení vody přes chodník je použito betonových 
prefabrikovaných žlabů

Volnočasová stezka je umístěna na zpevněném protipovodňovém 
valu. Povrch je z mlatu ohraněného kortenovými pásy. Lokálně jsou 
doplněny i kortenové pásky dokreslující stezku coby sportovní okruh 
(podélné značení) a vytváří tak úseky pro sportovní výkony (50, 100m).
Schodiště napojená na stezku jsou složena z betonových 
prefabrikátů.
Stezka je příčně odvodňována prefabrikovanými žlaby a podélně je 
využito lehkého spádování stezky, které umožňuje odtoku vody, ale 
zamezuje vymývání mlatu.
Voda ze stezky je odváděna mimo území za protipovodňový val.
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ZELENÁ INFRASTRUKTURA A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Návrh pracuje se zelení jako celkem tak, aby její 
funkce sloužily jako resilientní a adaptační opatře-
ní v rámci dopadů klimatické změny a v návaznos-
ti na mapu zranitelnosti, která je popsána v úvodu 
této zprávy. Díky tomu jsme pak schopni pozitiv-
ně ovlivňovat nejen řešenou část ale také její 
přímé okolí.

Kvalitní zeleň a její podmínky

Pro zajištění příjemného klima a snížení tzv. tepel-
ného ostrova je v rámci návrhu zeleň umisťována 
tak, aby zde bylo dosaženo biodiverzita. Díky 
zeleným a propustným plochám a obecně zasako-
vání vod v lokalitě, jsou vytvořeny ideální podmín-
ky pro udržitelný růst stromů a zeleně, která díky 
následnému odpařování uzavírá tento koloběh.
Při vysazování stromů jsou dle potřeby využívány 
půdní buňky či strukturní substrát, které zajišťují 
dobrý růst, protože umožňují zadržovat vodu a 
zároveň zabraňují přílišnému zhutnění zeminy, 
které by mohlo nastat bez těchto opatření díky 
tomu, že celá lokalita je navržena velmi kompakt-
ně a šířky veřejných prostorů jsou jsou minimalizo-
vány.

Materiály a jejich součinnost se zelenou a modrou 
infrastrukturou

Obecně jsou používány materiály s nízkou akumu-
lací tepla, materiály světlé a s dobrou propustnos-
tí. Vše je podrobněji popsáno na urbanistických 
detailech návrhu.
Toto řešení v kombinaci se zelení zajišťuje příjem-
né prostředí pro obyvatele, a to i v čím dál častěj-
ších extrémech sucha, vedra či naopak přívalo-
vých srážek, kdy se využije propustnost těchto 
materiálů a zmírní se nápor na likvidaci dešťo-
vých vod..
Oproti klasickým řešením jsou eliminovány 
plochy jako např. asfalt nebo beton, které kromě 
akumulace tepla neumožňují zasakování a gene-
rují velké množství dešťových vod v jeden 
moment a zahlcují kanalizaci.
V rámci objektů Soho house a objektu startova-
cích bytů, které jsou plošně většími v rámci území 
jsou navrženy zelené střechy. Ty plní několik 
funkcí - jednak umožňují zpomalit průtok vody 
při deštích a vodu, která je následně jímána do 
akumulace zbaví hrubých nečistot. Dále zlepšují 
klima v okolí budovy a v neposlední řadě je takto 
navržená skladba výhodná z hlediska izolace, kdy 
objektu v letních měsících pomáhá zabránit 
přehřívání a v zimních měsících pak tepelným 
ztrátám.

Údržba a distribuce vody k zeleni

Zeleň je vždy vhodně kombinována se zásobová-
ním vodou pomocí spádování zpevněných ploch 
v okolí směrem k zeleni. Kde je to možné jsou 
vytvořeny průlehy, které jsou schopny postupně 
absorbovat i intenzivnější deště a v konečném 
důsledku dochází k  udržitelnému způsobu ochra-
ny a údržby zeleně. Díky řešení vodojemu je 
následně vyřešen i pohodlný systém zalévání 
zeleně a díky tomu její budoucí údržba ekonomic-
ky udržitelná.
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POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Koncepce vychází z legislativních požadavků a 
byla konzultována se specialistou. Základní princi-
py a opatření, které jsou využity:

Obslužnost území požární technikou

Navržena po jednosměrné zokruhované komuni-
kaci, zajišťující dobrou dostupnost pro objekty k 
ní přiléhající a zejména objekt bytového domu se 
smíšenými funkcemi. Pro objekty, které nemají 
klasický příjezd, je zajištěna obslužnost požárními 
auty při splnění normových podmínek, tzn. šířka 
průjezdu 3m, délka tohoto příjezdu do 50 m, 
případně obratiště na jeho konci. Komunikace je 
navržena jako pojezdová a splní požadavky 
únosnosti 100 kN/m2.

Vzdálenosti od zdrojů vody

dostupnost všech objektů max do 50m od zdroje 
vody resp. příjezdu požární techniky, dále jsou 
pro území navrženy zemní hydranty a dva 
nadzemní hydranty pro zajištění zdroje požární 
vody.

Možnost zefektivnění řešení

vzhledem ke zadání a konceptu celého území 
navrhujeme využití také nadzemní hydranty 
suchovodu a zefektivnit tak požárně bezpečnost-
ní řešení lokality - toto již však vyžaduje součin-
nost složek HZS.

Požárně nebezpečné prostory, přesahy 
a materiály

Požárně nebezpečné prostory a jejich přesahy na 
stěny sousedních objektů je nutné v podrobnější 
dokumentaci řešit vhodným výběrem izolačního 
materiálu - minerální vlny. Stejně tak přesné 
umístění výplní otvorů, které vyplyne z dispozič-
ních řešení, a u jejichž případného lokální využití 
protipožární výplně otvoru. Materializace a 
obecně využívání konstrukcí či obkladů na bázi 
dřeva není v rozporu s požárním řešením a je 
pouze nutné jej důsledně navrhnout.
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VOLNOČASOVÁ STEZKA

vodojem / vyhlídka dětské a workoutové 
hřiště

přístřeší biotop / přírodní 
bazén

sport spot pavilón pěšina v sadu
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BIOTOP, HŘIŠTĚ, VOLNOČASOVÁ STEZKA
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MODRÁ INFRASTRUKTURA

Schéma k výpočtům

V1-V5  vsakovací objekty
AN  akumulační nádrž pro dešťovou vodu (33m3)
AVN  akumulační vyrovnávací nádrž (30 m3) včetně vertikálního filtru s pulsními   
  šachtami 3 x 100 m2. Doplněno o revizní a vzorkovací šachtou DN 1000
S  studny 
VS  vsakovací studny DN 1000

V1

V2

V3
V4

AN

AVN

vodojem

západ jih

sever

východ

s

s

s

vs

V5

V3

V3

V3

V4

V4

V4

V4

V4
V3

V3

V4

V4

V2

V3

V2

V2

V2

V1

V5

V1

V1
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MODRÁ INFRASTRUKTURA

Hospodaření s pitnou a užitkovou vodou 
v domácnostech

Pro zajištění požadavků na likvidaci minimálně 50 
% odpadních vod na území budou šedé odpadní 
vody zejména vody ze sprchování (32%), praní 
(12%), mytí nádobí (8%) přečištěné v mechanic-
kém filtru a následně v biofiltru a pak vsakovány v 
podzemním vsakovacím objektu. Ostatní odpad-
ní vody budou z území odváděny tlakovou splaš-
kovou kanalizací. Šedé odpadní vody budou 
likvidovány v vertikálním kořenovém filtru a 
následně zasakovány do podloží. Pro likvidací 
šedých vod na území se uvažují odpadní vody z 
praní (12%), sprchování (32%), mytí nádobí (8%) 
čím bude dosaženo 52 % úspory odpadní vody 
odváděné z území. V následující tabulce je rozpis 
spotřeby vody při jednotlivých aktivitách v 
domácnostech a stanovení možnosti pro dosaže-
ní cílových úspor.

Bilance šedých vod na 1 EO

Činnost

Spotřeba vody Produkce šedá 
voda

Využití 
užitkových vod

l/osobu % l/osobu l/osobu
splachování 29,59 30% 29,59

praní 11,84 12% 11,84 11,84
sprchování 31,56 32% 31,56
mytí nádobí 7,89 8% 7,89

tělesná hygiena 7,89 8%
vaření pití 1,97 2%

úklid 3,95 4% 3,95
zahrada 3,95 4% 3,95
celkem 98,63 51,29 49,32

procentuální podíl 100 52 50
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1. Výhledový počet obyvatel sídla: 277
2. Počet připojených obyvatel
3. Součinitel denní nerovnoměrnosti kd= 1,5
4. Součinitel hodinové nerovnoměrnosti kh= 5,3

Návrhový stav
Měrná 

jednotka

Směrné 
číslo roční 
spotřeby 

vody

Počet 
měrných 
jednotek 
celkem

Průměr. roční 
potřeba vody

Průměr. denní 
potřeba vody

Max. roční 
potřeba vody

Maximální hodinová potřeba 
vody

Q r (m3/rok) Q r24 (m3/den) Q m (m3/rok)
Q hmax 
(m3/hod) Q hmax (l/s)

Byty obyv 35 277 9 695 26,56 39,84 8,8 2444

Rodinné domy obyv 1 228 228 0,6247 0,9379 0,2069 0,0575
Návrh. stav 
celkem 9 923 27,1863 40,7795 9,0055 2,5015

MODRÁ INFRASTRUKTURA

Celková bilance vody pro navrhované území
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Užitková voda je dělená na dešťovou vodu a 
provozní vodu pro splachování, praní a úklid. 
Dešťová voda bude u rodinných domů jímána do 
akumulačních nádrží s objemem 5 m3 a u objektů 
Soho House a objektu se startovacími byty bude 
podzemní akumulační nádrž s objemem 33 m3. 
V následující tabulce je stanovení minimálního 
objemu akumulačních nádrží pro rodinné domy, 
roční úhrn dešťových vod byl stanoven na zákla-
dě srážkového normálu pro období 1991-2010 
pro Jihomoravský kraj hr = 550 mm/rok. Plocha 
pro zálivku je stanovena jako průměrná plocha 
zahrad u jednotlivých objektů. Potřeba pro zalévá-
ní je 200 l/m2rok, když se zalévá od dubna do 
září. Voda bude získávána pouze ze střech objek-
tu, střechy budou pokryté fotovoltaiku, součinitel 
odtoku je 1. 

MODRÁ INFRASTRUKTURA

Užitková voda

Návrh objemu nádrže na dešťovou vodu u RD
Nátok do akumulační nádrže

Vd = A . ψd . hr . η
plocha střechy A 64 m2

součinitel 
odtoku ψd 1

roční úhrn deště hr 559 mm/rok
účinnost filtrace η 0,85
roční max. úhrn Vd 30,41 m3/rok

Denní potřeba užitkové vody
Q24 = qwc . n + qpr . n + qzal . Azal

potřeba pro 
zalévání qzal 1,11

plocha pro 
zalévání Azal 174,82

potřeba za 24h Q24 194,25 l/den
potřeba vody za 

rok Qr 10,5 m3/rok
objem nádrže Vn 4,08 m3

Posudek
Vd>Qr Vyhovuje

Vd 30,4 m3/rok
Qr 10,5 m3/rok

kogaa.eu



Stanovení objemu pro zalévání zeleně kolem 
objektů Soho House domu se startovacími byty je 
v následující tabulce. Voda bude získávána ze 
střech objektů, jedná se o vegetační střechy souči-
nitel odtoku je 0,7. 
Zalévat se bude zeleň na pozemcích objektů a 
částečně kolem přilehlé komunikace.

Návrh objemu nádrže na dešťovou vodu pro E1. E2, F
Nátok do akumulační nádrže

Vd = A . ψd . hr . η
plocha střechy A 874 m2

součinitel 
odtoku ψd 0,7

roční úhrn deště hr 559 mm
účinnost filtrace η 0,85
roční max. úhrn Vd 290,7 m3/rok

Denní potřeba užitkové vody
Q24 = qwc . n + qpr . n + qzal . Azal

potřeba pro 
zalévání qzal 1,11

plocha pro 
zalévání Azal 1378

potřeba za 24h Q24 1531,11 l/den
potřeba vody za 

rok Qr 124,02 m3/rok
objem nádrže Vn 32,15 m3

Posudek
Vd>Qr Vyhovuje

Vd 290,7 m3/rok
Qr 124 m3/rok

MODRÁ INFRASTRUKTURA

Užitková voda
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Potřeba provozní vody byla stanovena součty 
potřeb vody pro splachování, praní a úklid.

Jednotlivé objekty budou zásobovány provozní 
vodou samostatným potrubním rozvodem v 
rámci objektů bude realizován oddílný rozvod 
provozní vody a rozvod pitné vody. Provozní 
voda bude jímána ze studní v řešeném území a 
přečerpávaná do vodojemu, který bude sloužit k 
vyrovnání nerovnoměrného odběru vody během 
dne. 

MODRÁ INFRASTRUKTURA

Užitková voda

Celková potřeba provozní vody pro danou oblast

Potřeba 
provozní 

vody za den

Počet EO

Průměrná 
roční

potřeba vody

Průměrná 
denní

potřeba vody

Maximální 
denní

potřeba vody
Maximální hodinová

potřeba vody
Q r Q 24 Q m Q hmax Q hmax

[m3 /rok] [m3 /den] [m3 /den] [m3 /hod.] [l/s]
45,37 277 4587,12 12,57 18,85 4,16 1,16
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Vodojem

Vodojem bude sloužit současně na zásobování 
objektů provozní vodou a jako zásobník užitkové 
vody pro zalévání veřejné zeleně v severní části 
území. Celkový objem bude rozdělen do nadzem-
ního objektu vodojemu a podzemních nádrží.

Využitelný objem zásobního vodojemu se obvyk-
le volí jako součet objemů, potřebných pro vyrov-
nání rozdílu mezi přítokem vody do vodojemu a 
odběrem vody z vodojemu do spotřebiště v době 
maximální denní potřeby vody, zajištění zásoby 
vody pro hašení požáru ve smyslu ČSN 730873 a 
ČSN EN 805 a zajištění zásoby vody pro případ 
drobných poruch na vodovodní síti nebo na zaříze-
ní, zajišťující přívod vody do vodojemu. Využitel-
ný objem zásobního vodojemu se obvykle navrhu-
je na 60 % až 80 % maximální denní potřeby vody 
zásobovaného pásma, do kterého je voda z vodo-
jemu přiváděna.
 
Celkový objem vodojemu byl stanoven dle násle-
dujícího vzorce:  
A = Ap +Azal + Apor
Objem Ap vychází z akumulačního procenta 
získaného z rozdílu přítoku a odběru do/z vodoje-
mu. Akumulační procento se získá sečtením 
absolutních hodnot maximální a minimální akumu-
lace vody ve vodojemu – viz následující tabulka. V 
současné době není k dispozici průběh spotřeby 
vody během dne. Z tohoto důvodu je pro výpo-
čet velikosti provozní zásoby vodojemu použita 
typizovaná průběhová křivka pro kh = 1,8. 
Qdmax= 18,85 m3 /den. Plnění vodojemu se 
předpokládá 24 h.

MODRÁ INFRASTRUKTURA

Vodojem
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Azal… potřeba vody pro jednu zálivku zeleně
Azal= Pzal. qzal
Pzal = 3674 m2

qzal = 1 l/m2

Azal= 3674.1 = 3,674 m3 

Objem Apor slouží jako rezerva v případě 
poruchy na přítokové straně vodojemu

Apor = Qmax,d / 24 x T

T – doba trvání poruchy v hodinách (volí se 
v rozmezí 6 – 12 h)

Apor = Qmax,d / 24 x T = 4,71 m3 (pro odstávku 6 
hodin)

Apor = Qmax,d / 24 x T = 9,43 m3 (pro odstávku 
12 hodin)

Celkový akumulační prostor vodojemu 
A = Ap + Azal + Apor

A = 12,1 až 16,8 m3

Celkový akumulační objem vodojemu musí 
dosahovat alespoň 60% maximální denní potřeby 
vody  Qd= 18,85 . 0,6 = 11,3 m3

MODRÁ INFRASTRUKTURA

Vodojem

Návrh vodojemu
hodina Přítok Odběr Přebytky Bilance objemů součtové čáry

% m3/h % m3/h % m3/h % m3/h přítok odběr
0 1 4,17% 0,79 1,00% 0,19 3,17% 0,6 3,17% 0,6 0 0
1 2 4,17% 0,79 0,70% 0,13 3,47% 0,65 6,63% 1,25 4,17% 1,00%
2 3 4,17% 0,79 0,70% 0,13 3,47% 0,65 10,10% 1,9 8,33% 1,70%
3 4 4,17% 0,79 0,70% 0,13 3,47% 0,65 13,57% 2,56 12,50% 2,40%
4 5 4,17% 0,79 2,00% 0,38 2,17% 0,41 15,73% 2,97 16,67% 3,10%
5 6 4,17% 0,79 3,00% 0,57 1,17% 0,22 16,90% 3,19 20,83% 5,10%
6 7 4,17% 0,79 5,00% 0,94 -0,83% -0,16 16,07% 3,03 25,00% 8,10%
7 8 4,17% 0,79 6,40% 1,21 -2,23% -0,42 13,83% 2,61 29,17% 13,10%
8 9 4,17% 0,79 4,50% 0,85 -0,33% -0,06 13,50% 2,54 33,33% 19,50%
9 10 4,17% 0,79 5,50% 1,04 -1,33% -0,25 12,17% 2,29 37,50% 24,00%

10 11 4,17% 0,79 5,50% 1,04 -1,33% -0,25 10,83% 2,04 41,67% 29,50%
11 12 4,17% 0,79 5,50% 1,04 -1,33% -0,25 9,50% 1,79 45,83% 35,00%
12 13 4,17% 0,79 5,00% 0,94 -0,83% -0,16 8,67% 1,63 50,00% 40,50%
13 14 4,17% 0,79 5,00% 0,94 -0,83% -0,16 7,83% 1,48 54,17% 45,50%
14 15 4,17% 0,79 4,00% 0,75 0,17% 0,03 8,00% 1,51 58,33% 50,50%
15 16 4,17% 0,79 5,00% 0,94 -0,83% -0,16 7,17% 1,35 62,50% 54,50%
16 17 4,17% 0,79 5,00% 0,94 -0,83% -0,16 6,33% 1,19 66,67% 59,50%
17 18 4,17% 0,79 6,00% 1,13 -1,83% -0,35 4,50% 0,85 70,83% 64,50%
18 19 4,17% 0,79 6,50% 1,23 -2,33% -0,44 2,17% 0,41 75,00% 70,50%
19 20 4,17% 0,79 7,50% 1,41 -3,33% -0,63 -1,17% -0,22 79,17% 77,00%
20 21 4,17% 0,79 5,00% 0,94 -0,83% -0,16 -2,00% -0,38 83,33% 84,50%
21 22 4,17% 0,79 5,00% 0,94 -0,83% -0,16 -2,83% -0,53 87,50% 89,50%
22 23 4,17% 0,79 4,00% 0,75 0,17% 0,03 -2,67% -0,5 91,67% 94,50%
23 24 4,17% 0,79 1,50% 0,28 2,67% 0,5 0,00% - 95,83% 98,50%

18,85 18,85 100,00% 100,00%
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MODRÁ INFRASTRUKTURA

Jímání podzemní vody

Zdrojem provozní vody a vody pro zalévání veřej-
né zeleně v severní a severovýchodní časti v 
řešeném území bude podzemní voda získávána z 
vrtaných studní. Dle H-G posudku je vydatnost 
specifikována jako intenzita přítoku do jímacích 
objektů, která je 0,1 l/s. 

Denní maximální potřeba užitkové vody v objek-
tech Qm = 18,85 m3/den. Pro návrh požadované-
ho počtu studní musí být pokrytá maximální 
denní potřeba přítokem   z jímacích objektů.  Maxi-
mální denní vydatnost jedné studny je Qs,den= 
0,1*3600*24/1000 =  8,64 m3/den. Minimální 
potřebný počet studní je 3 ks.

Navrhujeme použití vrtaných studní s ponorným 
čerpadlem. 

Studna individuálního zásobování vodou (dále jen 
„studna“) jsou situována v prostředí, které není 
zdrojem možného znečištění ani ohrožení jakosti 
vody ve studni, a v takové poloze, aby nebyla 
ovlivněna vydatnost sousedních studní. Studny 
jsou umístěny při západním okraji území a to s 
dostatečnými rozestupy.

1. Nejmenší vzdálenost studny od zdrojů možné-
ho znečištění je stanovena podle druhu možného 
zdroje znečištění pro málo prostupné prostředí 
takto:
a) žumpy, malé čistírny, kanalizační přípojky 12 m,
b) veřejné pozemní komunikace 12 m,

2. Nejmenší vzdálenost studny od zdrojů možné-
ho znečištění je stanovena podle druhu možného 
zdroje znečištění pro prostupné prostředí takto:

a) žumpy, malé čistírny, kanalizační přípojky 30 
m,
b) veřejné pozemní komunikace 30 m,

Pro umístění studní návrh splňuje i náročnější 
kritéria specifikována výše.

V našem území je podloží do 2 m pod úrovní 
terénu tvoří soudržné jílovité zeminy charakteru 
jílovito-písčitých hlín, místy až písčitých jílů s 
propustnosti kf= n. 10-8 m.s-1. Od dopravních 
komunikací bude postačovat vzdálenost 12 m, od 
podzemních a povrchových vsakovacích objektů 
propojeních se zvodněnou vrstvou je nutná odstu-
pová vzdálenost 30 m.
 
V dalším stupni projektu bude realizován hydro-
geologický průzkum pro jímání podzemní vody 
součásti kterého bude stanovení chemického 
složení podzemní vody a následně posouzena 
nutnost její úpravy pro uvažovaný účel zejména 
pro vodu provozní. 
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MODRÁ INFRASTRUKTURA

Čištění a vsak šedých vod

Uvažované součinitele denní a hodinové nerovno-
měrnosti

součinitel hodinové nerovnoměrnosti kh=5,3
součinitel denní nerovnoměrnosti kd=1,5

Z jednotlivých objektů budou šedé vody odvádě-
ny přes revizní šachty se sítem pro zachycení 
hrubých nečistot do areálové kanalizace šedých 
vod, která bude zaústěna do vyrovnávací nádrže 
odkud budou přečerpávány do pulzních šachet a 
následně do vertikálního kořenového filtru. Přečiš-
těné vody budou následně vsakovány ve vsakova-
cím objektu. V závislosti na přesné výškové 
poměry bude navrženi, jak bude voda z vertikální-
ho filtru přečerpávána do vsakovacího objektu. 
Mezi kořenovým vertikálním filtrem a vsakovacím 
objektem bude šachta která bude vzorkovací a v 
případě potřeby přečerpávací. 

Plocha vertikálního filtru bude 300 m2. Vertikální 
filtr bude rozdělen do 3 polí po 100 m2. Před 
každý z polí bude šachta pro pulzní skrápění, 
které zajišťuje rozvod OV těsně nad filtrační pole 
a umožní její rovnoměrné rozprostření po celém 
filtru. Voda bude přečerpávaná z akumulační 
nádrži do pulzních šachet tlakově. Jakmile odpad-
ní voda v pulzních šachtách dosáhne maximální 
provozní volné hladiny, vypouštěč se otevře a 
umožní nárazový přívod vody na filtrační pole. Po 
klesnutí hladiny na minimální provozní hladinu, se 
vypouštěč opět zavře. Soustava musí zajistit, aby 
byla voda vypouštěna alespoň jednu minutu, aby 
se docílilo rovnoměrného zatížení pole. V následu-
jící tabulce je popis složení vertikálního filtru zdroj 
ČSN 75 6402.

Objem vyrovnávací nádrže před vertikálním 
filtrem bude 30 m3. Nádrž bude 
sloužit pro vyrovnání nerovnoměrného nátoku 
šedých odpadní vod jejich zdržení a následně 
přečerpání do pulzních šachet. Dalším účelem 
bude jednodenní zdržení odpadních vod během 
výměny náplní ve vertikálním filtru. 
Vsakovací pole jsou navržené 2. doba zdržení ve 
vertikálním filtru je 7 dní. Plocha vsaku vychází z 
maximální denní produkce šedých vod. Mezi 
dnem vsakovacího objektu a hladinou spodní 
vody musí být výška min 1 m.
S = Q/(kv.l)     
Q = 21,31/3= 7,1 m3/den
kv = 1.10-4 m/s
S = 0,82 x10-4 /(1.10-4 . 1) 
S = 0,82 m2 - jako vsakovací objekt navrhuji 
použít 3 vsakovací studny o průměru 1 m, ke 
každému vertikálními filtru bude jeda vsakovací 
studna. Maximální vsakované množství za den 
pro jeden vsakovací objekt je 7,1m3.
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Celková produkce šedých odpadních vod pro celou oblast

Produkce 
šedých 

vod

Počet EO

Průměrná 
roční

produkce vody
Průměrná denní
produkce vody

Maximální 
denní

produkce vody
Maximální hodinová

produkce vody
Q r Q 24 Q m Q hmax Q hmax

[m3 /rok] [m3 /den] [m3/den] [m3 /hod.] [l/s]
51,29 277 5185,44 14,21 21,31 4,71 1,31

Název vrstvy Výška (mm) Materiál

Svrchní vrstva 50 - 100 Praný říční štěrk 4/8P nebo 8/16P 
mm

Hlavní filtrační vrstva 500 - 600 Praný písek 0/4P (0,2 < d10 < 0,4
Přechodový filtr 50 - 100 Drcený štěrk (praný) 4/8P mm

Drenážní vrstva 200 Drcený štěrk (praný) 8/16P nebo 
16/32P mm

Těsnění -
Hydroizolace (PVC, PE, guma) 1,5 
mm krytá oboustranně geotextílií 
500 g/m2

Kompenzační vrstva (v 
případě nutnosti) 0 - 50 Písek

MODRÁ INFRASTRUKTURA

Čištění a vsak šedých vod - složení vrstev u 
vertikálního filtru s vegetací
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MODRÁ INFRASTRUKTURA

Hospodaření s dešťovými vodami

Dešťové vody z území budou likvidovány převáž-
ně povrchovým vsakováním. V návrhu bylo identi-
fikováno 5 povrchových vsakovacích objektů. 
Jedná se o objekt podélného průběžného průlehu 
s rozšířením v lokalitě na západě se semi-řadový-
mi domy, dále pak vsakovací objekty v severní 
části u Soho House a východní části u veřejného 
prostoru, kde je navrženo i přemostění tohoto 
objektu.
Objekt v severozápadním cípu lokality je uvažo-
ván jako biotop s trvalou hladinou vody, nicméně 
s dostatečnou kapacitou a možnosti vsaku v přípa-
dě deště. Zároveň z tohoto biotopu je uvažováno 
dotovat vodojem umístěný na terénní vyvýšeni-
ně, který následně samospádem umožňuje 
zálivku veřejných částí zeleně. Jednotlivé objekty 
jsou popsány ve schématu níže. Principy fungová-
ní jsou pak zobrazeny v rámci schéma nakládání s 
dešťovými vodami.
Povrchový odtok ze zpevněných a nezpevněných 
ploch a přepady z akumulačních nádrží budou 
zaústěny do jednotlivých objektů. Mezi dnem 
vsakovacích objektů a hladinou spodní vody musí 
být dle H-G posudku min 0,2 m. Jelikož je 
povrchová vrstva zeminy do tl. cca 2 m nepropust-
ná s koeficientem vsaku kv= 10-8 m/s,  budou mít 
jednotlivé vsakovací objekty realizováno propoje-
ní do propustné vrstvy s koeficientem vsaku kv= 
10-4 m/s, propojení bude ze stejného materiálu 
jako je vrstva pod nepropustnou úrovní.

V následující tabulce je identifikace odvodňova-
ných ploch a přináležící vsakovací objekty.

Retenční objem je u všech objektů vyhovuje, 
doba vsaku je vždy nižší než 72h.
Jednotlivé povrchové vsakovací objekty budou 
disponovat pojistným přečerpávacím systémem, 
který zajistí v případě hrozby přetečení nádrží 
vody přečerpávání do dešťové kanalizace v ulici 
Brněnská. 
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Název
Plocha

součinitel
odtoku Ψ Ared

m2 - m2
Travnaté plochy do V1 3 122,00 0,10 312,20

Cesta do V2 1 126,00 0,80 900,80
Střechy do V2 1 664,00 1,00 1 664,00

Chodníky/odstavné 
plochy do V2 1 195,00 0,60 717,00
Zeleň do V2 3 002,00 0,10 300,20
Cesta vo V3 597,00 0,80 477,60

Střechy RD do V3 1 472,00 1,00 1 472,00
Střechy BD do V3 874,00 0,70 611,80

Chodníky/odstavné 
plochy do V3 1 131,00 0,60 678,60
Zeleň do V3 5 055,00 0,10 505,50
Cesta do V4 1 559,00 0,80 1 247,20

Střechy RD do V4 1 216,00 1,00 1 216,00
Chodníky do V4 1 070,00 0,60 642,00

Zeleň do V4 4 627,00 0,10 462,70
Chodníky do V5 543,00 0,60 325,80

Cesta do V5 126,00 0,80 100,80
Celkem 27 710,00 11 533,40

Označ. objektů

Plocha 
vsakovacího 

objektu
Redukovaná 
plocha nátoku

Požadovaný 
retenční objem

Retenční objem 
vsakovacího 

objektu

Plocha 
propustku do 

vrstvy pro vsak Doba vsaku
m2 m2 m3 m3 m2 h

V1 23,6 312,2 6,13 7,08 4 8,52
V2 426,4 3582 59,42 127,92 6 55,01
V3 320,8 3745,5 70,04 96,24 6 64,85
V4 336,9 3567,9 63,8 101,07 9 39,38

V5 - průleh rýha 188 426,6 4,31 56,4 60 2,78

MODRÁ INFRASTRUKTURA

Hospodaření s dešťovými vodami - identifikace 
odvodňovaných ploch a přinálěžící vsakovací 

objekty
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NAKLÁDÁNÍ S DEŠŤOVOU VODOU

vodojem

sběr deštové vody z 
prostoru veřejné zeleně

biotop

zasakování dešťových 
vod v centrálních 
jezírcích

akumulační nádrž RD
5m3

osa dešťové 
kanalizace

zálevka veřejné zeleně

zasakovací jezírka

akumulační nádrže bytových domů

deštová kanalizace

orientace vody z veřejné zeleně

střešní krajina napojena na zasakovací 
systém

Rodinné domy jsou opatřeny akumulační nádrží 
na dešťovou vodu o objemu 5m3, který 
umožňuje zálevku pozemku. Bytové domy jsou 
opatřeny centrálními akumulačními nádržemi. 
Při naplnění akumulačních nádrží je voda sváděna 
spolu s vozou s veřejného prostoru do zasak. 

jezírek. V případě překročení této kapacity, jsou 
jezírka opatřena přepadem do dešťové 
kanalizace, vedoucí do koridoru ulice Brněnská.
Voda z biotopu (severo-západní jezírko) je 
přečerpávána do vodojemu, který umožňuje 
zálevku veřejné zeleně.
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ŘEZY ÚZEMÍM

B-B’

A-A’ prostor biotopu soukromé zahrady polosoukromý (prominentní) vnitroblok

1:500

centrální ulice veřejná zeleň (sad)soukromé zahrady soukromé zahrady

polosoukromý (prominentní) vnitroblok

soukromé zahrady
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ENERGETICKÁ KONCEPCE

Okrajové podmínky vychází z hmotového 
modelu lokality a předpokládané kapacity 

obyvatel.

Parametr Jednotka BD RD
počet byt. jednotek BJ 18 57
počet nebyt. jednotek NBJ 10 -
počet osob na 1 BJ os./BJ 2,75 4
počet osob celkem os. 49,5 228
EVP/BJ m2 91 127
EVP celkem m2 1 633 7 242
elektřina domácnost kWh/BJ.rok 2 500 3 000
potřeba tepla - VYT - 
PASIV kWh/m2.rok 15 20
potřeba tepla - TV - 
PASIV kWh/os.rok 800 969

Popis objektů zaměřený na obálku budovy a její 
tepelně izolační vlastnosti

Všechny objekty budou navrženy na úroveň 
pasivního standardu s důrazem na kompaktnost 
tvaru budovy (nízký objemový faktor budovy). 
Součinitele prostupu tepla ochlazovaných 
konstrukcí budou navržené ke spodní hranici 
doporučených hodnot pro pasivní budovy dle 
ČSN 73 0540-2:2011. Otvorové výplně budou 
optimálně orientovány pro max. využití letních 
solárních zisků.
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ENERGETICKÁ KONCEPCE

Popis technických systémů budov

Vytápění

Soho House a objekt se startovacími byty budou 
vytápěny centrálně vlastní plynovou kotelnou 
(kondenzační kotle).
V objektech RD se uvažuje využití technologie 
Systému 21 od firmy Jablotron, který zajišťuje 
vytápění, větrání, chlazení i ohřev teplé vody. 
Celý dům je řízeně větrán pomocí centrální 
rekuperační jednotky FUTURA s entalpickým 
výměníkem (rekuperace tepla a vlhkosti) a s 
přídavným modulem CoolBreeze. Rekuperační 
jednotka dosahuje tepelné účinnosti zpětného 
získávání tepla přes 90 % (při referenčním průto-
ku 245 m3/h). Hlavním tepelným zdrojem pro 
vytápění objektu RD je tepelné čerpadlo vzduch-
-voda s výměníkem umístěným přímo v systému 
vzduchotechniky, který umožňuje ohřátí nebo 
ochlazení čerstvě přiváděného vzduchu (princip 
teplovzdušného vytápění). Tepelné čerpadlo se 
provozuje se sezónním topným faktorem SCOP = 
4. V pasivním RD pokryje tepelné čerpadlo 50-70 
% potřeby tepla na vytápění. Doplňkovým 
zdrojem jsou pak elektrické přímotopné podlaho-
vé rohože. RD je tedy vytápěn primárně teplo-
vzdušně vzduchotechnikou a sekundárně elektric-
kými rohožemi.
Vzhledem k určité hlučnosti venkovních jednotek 
tepelných čerpadel jsou tyto jednotky vždy 
navrženy na místa, které jsou co nejméně a expo-
nované a také kde lze zajistit odclonění zelení či 
jinými způsoby eliminace narušení akustické 
pohody.

Příprava teplé vody

Příprava teplé vody v BD je řešena centrálně v 
plynové kotelně zásobníkovým ohřevem. Pro 
všechny objekty se uvažuje zpětné využití tepla 
pro předehřev TV z odpadní šedé vody ze sprch 
(např. sprchový výměník).
Příprava teplé vody v RD je řešena zásobníkovým 
ohřívačem s integrovaným tepelným čerpadlem 
vzduch-voda. Sezónní topný faktor TČ SCOP = 
2,8. Objem zásobníku je 250 l. Zásobník TV bude 
také pro zvýšení účinnosti systému a maximaliza-
ci využití vyrobené elektřiny připojen k systému 
FV, na což je i připraven.

Akumulace elektřiny

Při akumulaci elektřiny do baterií o celkové kapaci-
tě 1 000 kWh lze dosáhnout míry využitelnosti 
vyrobené elektřiny až 75 %. Celková kapacita 
akumulace může být rozdělena na decentrální 
baterie v každém RD i BD (např. RD 57 x 10 kWh a 
BD 100 kWh) a na jednu centrální (330 kWh) 
umístěnou v kontejneru v jihozápadní části lokali-
ty. Přebytky vyrobené elektřiny budou ukládány 
prioritně do baterií, po naplnění kapacity lze 
převádět přebytky v tepelné formě do zásobníků 
teplé vody, až poté budou přebytky dodávány do 
distribuční sítě.
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Microgrid a fotovoltaický systém

Zásobování elektřinou je v lokalitě řešeno přes tzv 
Microgrid, tzn samostatnou síť, která vystupuje 
navenek jako jeden subjekt. V rámci tohoto micro-
gridu je pak řešeno pokrývání spotřeby z vlastní 
produkce. Pro tu je navržen vysoce efektivní 
fotovoltaický panel o standardních rozměrech 
SUNPOWER se špičkovým výkonem 400 Wp 
(účinnost 22,6 %). V tabulce níže jsou popsány 
jednotlivé typy fotovoltaických polí v řešené 
lokalitě.

Míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby 
v místě výroby bez akumulace je 33 %. Pro 
energetickou bilanci byl vytvořen průběh spotře-
by elektrické energie podle typového diagramu 
dodávky pro Jižní Moravu

Parametry FV BD RD Celkem Jednotka
sklon 15 20 30 30 30 °

orientace J J J JV V-Z -
počet panelů 169 227 178 408 255 1 237 ks

špičkový výkon FV 68 91 71 163 102 495 kWp
měrná výroba 990 1 000 1 035 1 000 830 kWh/kWp

celková výroba FV 67 91 74 163 85 479 MWh/rok
celková úspora 

CO2 35 48 39 86 45 254 t/rok

ENERGETICKÁ KONCEPCE

Popis technických systémů budov
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ENERGETICKÁ KONCEPCE

Spotřeba energie, produkce emisí CO2 a náklady 
na energie a vyhodnocení uhlíkové neutrality

Spotřeba energie dle využití (MWh/rok)
energonositel BD RD Ostatní Celkem

běžná spotřeba elektřiny 
(osvětlení, zásuvková 
spotřeba)

EL 45 171 25 241

ostatní elektřina v lokalitě 
(veřejné osvětlení, 
komunitní tech.)

EL 28 28

vytápění
EL 91 91
ZP 25 25

příprava TV
EL 93 93
ZP 43 43

ztráty tepla v rozvodech 
(mimo objekt) ZP 2 2

116 355 53 523

Produkce emisí CO2 (t/rok)
BD RD Ostatní Celkem

běžná spotřeba elektřiny 
(osvětlení, zásuvková 
spotřeba)

24 91 13 128

ostatní elektřina v lokalitě 
(věřejné osvětlení, 
komunitní tech.)

15 15

vytápění
48 48

5 5

příprava TV
49 49

9 9
ztráty tepla v rozvodech 
(mimo objekt) 0,5 0,5

38 188 28 254

Náklady na energie bez FV (Kč/rok)
BD RD Ostatní Celkem

běžná spotřeba elektřiny 
(osvětlení, zásuvková 
spotřeba)

112 500 427 500 62 500 602 500

ostatní elektřina v lokalitě 
(věřejné osvětlení, komunitní 
tech.)

70 000 70 000

vytápění
226 313 226 313

21 250 21 250

příprava TV
232 768 232 768

36 747 36 747
ztráty tepla v rozvodech 
(mimo objekt) 2 125 2 125

172 621 886 580 132 500 1 191 701

Navrhovaná velikost FV 495 kWp
Navrhovaný počet panelů (400 
Wp) 1 237 panelů

Roční provozní náklady na 
energie při využití FV a 
akumulace

545 tis. Kč/rok

Celková bilance CO2 při 
daných okrajových 
podmínkách

0 t CO2/rok

Dosažení uhlíkové neutrality 
řešené lokality ANO
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Při daných okrajových podmínkách a zatím bez 
uvažování spotřeby na nabíjení elektromobilů lze 
očekávat celkovou spotřebu energie dané lokality 
523 MWh/rok (z toho 86 % elektřina). 
Celkem dochází tímto provozem k produkci 254 t 
CO2/rok. K dosažení uhlíkové neutrality je proto 
potřeba instalovat fotovoltaický systém 
s minimálním špičkovým výkonem 495 kWp (toto 
splní 1 237 panelů o výkonu 400 Wp). Kapacita 
vhodně orientovaných střech pro osazení FV 
bude tímto efektivně téměř z 99 % vyčerpána, je 
zachována rezerva pro cca 7 kWp (17 panelů). 
V rámci dalších fázích projektu lze pak dále zpřes-
ňovat požadavky a poměry upravovat.

Návrh uhlíkové neutrality je primárně postaven 
na roční bilanci spotřeby a výroby. Nicméně 
v reálných podmínkách se výroba se spotřebou 
elektřiny, především u bytové funkce, časově 
nepotkává, a proto je nezbytné vybavit lokalitu 
a jednotlivé domy akumulací. V opačném přípa-
dě by optimalizace na uhlíkovou neutralitu za 
současné situace postrádala smysl, především 
ekonomický. 

Zvolili jsme decentrální bateriová úložiště (např. 
lithiové baterie) a centrální úložiště (např. průtoč-
ná baterie) a zároveň možnost ukládat vyrobenou 
energii do teplé vody. I tak bude docházet 
k přetokům do sítě a to především v letním 
období. Budeme-li předpokládat, že v rozumném 
časovém horizontu dojde ke změně energetické-
ho zákona s možnostmi vzniku energetických 
komunit, lze uvažovat s využitím přetoků energie 
primárně pro obecní budovy - například školu, 
veřejné osvětlení a další privátní subjekty, které se 

stanou součástí energetické komunity. Do té 
doby je zde např. možné využít stávajících/obno-
vených rozvodů veřejného osvětlení jako jakéhosi 
smart gridu, který by propojoval budovy obce. 
Toto je pak nutné blíže specifikovat v dalších 
fázích tak, aby náklady na infrastrukturu byly 
udržitelné.

ENERGETICKÁ KONCEPCE

Vyhodnocení
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ENERGETICKÁ KONCEPCE

Energetické bilance typických dní dle 
jednotlivých měsíců
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Uspořádání technické infrastruktury vychází z 
prostorové normy a v dané lokalitě je realizovatel-
ná. Pro maximální efektivitu lze v dalších fázích 
komunikovat s vlastníky resp. budoucími vlastníky 
sítí tak, aby bylo provozování a údržba možná ale 
zároveň došlo k co nejkompaktnějšímu vedení. Je 
tedy podrobně nutné projednat ochranná pásma 
jednotlivých sítí a jejich návaznosti na odstupy od 
objektů a zeleně. Nicméně v tuto chvíli jsou všech-
ny objekty obsloužitelné a napojitelné na technic-
kou infrastrukturu.

Hlavní řady sítí jsou vedeny v rámci komunikace 
obsluhující území a z ní se odpojují jednotlivé 
větve pro zásobování bočních ulic. Vzhledem k 
velkému množství zeleně jsou větší stromy 
umístěny do půdních buněk či jinak vymezeny 
tak, aby nedocházelo ke kolizi se sítěmi. Vzhle-
dem k efektivitě nebyly navrženy kolektory pro 
vedení sítí ale oproti tomu jsou všechny materiály 
rozebiratelné a umožňují opravy či údržbu bez 
vysokých nákladů.
Celkově je pak díky zasakování v místě v celé 
lokalitě minimalizována klasická trubní infrastruk-
tura.

Splašková kanalizace

Kanalizace kombinuje vzhledem k situaci v území 
gravitační a tlakový systém. Východní část území 
je gravitačně napojena směrem do ulice Brněn-
ské. Zbývající část je pak svedena do místa lomení 
komunikace, kde je umístěna sběrná jímka, odkud 
je pak po úpravě tlakově přečerpáván do ulice 
Janáčkovy k nápojnému bodu.

Dešťová kanalizace

Nakládání s dešťovými vodami je řešeno v samo-
statné kapitole. V rámci infrastruktury vedené v 
komunikaci je navržen pojistný systém pro přečer-
pání v případech extrémního přívalu deště, který 
by vytvořené kapacity retencí nebyly schopny 
pojmout a v čase zasáknout. Toto je pak tedy 
řešeno tlakově, kdy jednotlivé retence disponují 
spínačem, který aktivuje čerpadlo, které zajistí 
přečerpání do dešťové kanalizace v ulici Brněn-
ská.

Infrastruktura pro šedou vodu

Nakládání s šedými vodami je podrobněji řešeno 
v samostatné kapitole. Uvažuje samostatné 
vedení této kanalizace ve formě areálových rozvo-
dů.

Vodovod

Vodovod je řešen napojením na existující kapaci-
ty a hlavní řad prochází v rámci komunikace obslu-
hující území. V případě nápojných větví pro 
jednotlivé menší skupiny objektů je vždy počítá-
no s technickými požadavky jako například 
minimální prodloužení větve za poslední přípoj-
kou apod, což v rámci prostorového uspořádání je 
možné.

Plynové vedení

Plynové vedení je navrženo pouze v hlavní komu-
nikaci a to tak, aby bylo možné napojit objekty 
Soho house a objekt se startovacím bydlením, 

které mají navrženo vytápění za použití plynu. Pro 
ostatní objekty, tzn. všechny typy rodinných 
domů již nevyžadují plynovou přípojku. To umož-
ňuje snížení prostorových nároků na infrastruktu-
ru.

Elektrické vedení

Funguje jako tzv. Microgrid, který je popsán v 
samostatné kapitole. Ten je pak jako jedno odběr-
né místo napojen do sítě.

Sdělovací vedení

Je uvažováno, že objekty je možno napojit na 
sdělovací kabely a využívat tento systém pro 
řízení lokality a funkci Microgridu.

Veřejné osvětlení

Pro veřejné osvětlení jsou uvažovány zdroje s LED 
technologií a tím pádem 
nízkou spotřebou. Osvětlení LED

Úpravy protipovodňového valu

V rámci návrhu dochází k remodelaci protipovod-
ňového valu tak, aby nepůsobil jako bariéra v 
území ale naopak synergicky fungoval s rozvojem 
lokality. Úpravy nejdou proti základnímu principu 
tzn. výšce a nezhoršují tedy jeho funkci. Pro další 
faze je samozřejmě nutné zpracovat podrobný 
projekt a vše projednat s vodohospodáři, nicméně 
nedochází k zásahům, které by znemožnily fungo-
vání nebo schválení navržených úprav. Zároveň 
pro eliminaci zrychlení stékání dešťové vody a 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

případné splavování jsou úpravy navrženy jako 
pozvolné tak, aby zpomalili průtok a voda se 
mohla zasakovat i na terénní vlně.

Nakládání s odpady

V rámci celého území navrhujeme kvalitní odpad-
kové koše s možností třídění. Zároveň však pro 
sběr separovaného odpadu využíváme podzemní 
kontejnery, které mají na povrchu pouze vhozový 
sloupek. Jsou schopny absorbovat velké množství 
odpadů a eliminovat zábor veřejného prostoru. V 
rámci řešeného území umisťujeme dvě tyto 
nádoby a pro vhodné fungování a ekonomiku 
provozu doporučujeme postupně nahradit 
povrchové kontejnery podpovrchovými také v 
ostatních místech obce. Na tyto řešení existují i 
dotační programy.
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MICROGRID

centrální 
baterie

další distribuce

nabíjecí stanice pro 
elektromobily
4x

solární panely

dobíjecí stanice pro elektromobily

napojení na .... soustavu

koridory vedení inženýrských sítí
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ŘEZY KORIDORY A INFRASTRUKTUROU
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BILANCE ZÁSTAVBY V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ

číslo 
objektu

1
2
3
4
5
6
7

popis plochy

Semi-řadový dům
Řadový dům
Eco-unit
Samostatně stojící dům
Soho House ZÁPAD
Soho House VÝCHOD
Startovací byty

počet objektů 
v území

20
18
8
11
1
1
1

3 364,54 4 930,05 9 860,10 1 152,76 277,5 75

zastavěná plocha (m2)

64,00
64,14

100,00
73,75

259,90
402,31
222,07

zastavěná plocha 
celkem (m2)

1 280,00
1 154,52
800,00
811,25

259,90
402,31
222,07

UPP (m2)
celkem

1 920,00
1 731,78

1 200,00
1 216,88

389,85
603,47
333,11

počet 
obyvatel

4
4
4
4

2,75
2,7̈5
2,75

počet obyvatel
celkem

80
72
32
44
11
19
19

počet bytových 
jednotek (ks)

1
1
1
1
4
7
7

počet bytových 
jednotek (ks) 

celkem

20
18
8
11
4
7
7

10

počet ostatních 
jednotek (ks) 

0
0
0
0
4
5
1

85

počet jednotek (ks) 
celkem 

20
18
8
11
8

12
8

HPP
celkem (m2)

2 560,00
2 309,04
1 600,00
1 622,50

519,80
804,62
444,14
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BILANCE PLOCH V ŘEŠENÍM A OKOLNÍM ÚZEMÍ

číslo plochy

1
2
3
4

popis plochy

ZÁPAD
JIH

SEVER
VÝCHOD

zpevněné plochy (m2)

1 238,72
1 248,67

590,24
286,89

3 364,54 19 711,87 3 274,90 1 659,14 1 152,76 5 065,19 34 228,38

zelené plochy (m2)

4 920,54
4 074,75
6 330,38
4 386,20

mlat (m2)

973,53
602,54

1 242,37
456,46

vodní plochy (m2)

495,12
0,00

320,78
336,86

zastavěné plochy (m2) výměra celkem (m2)

1 280,00
811,25

2 228,50
745,44

9 470,69
7 592,48

10 853,74
6 311,47

zatravňovací dlaždice a gabiony (m2)

973,53
602,54

1 242,37
456,46

číslo plochy

5

popis plochy

Dotčené území

mlat (m2)

9 695,31

zelené plochy (m2)

69 570,98

vodní plochy (m2)

5 936,57

výměra celkem (m2)

79 266,29
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CELKOVÁ VÝMĚRA A VÝKON FWE

číslo objektu

1
2
3
4
5
6
7

popis plochy

Celkem

Střecha orientace JV
Střecha orientace V-Z
Střecha orientace J 1
Střecha orientace J 2
Soho House ZÁPAD
Soho House VÝCHOD
Startovací byty

počet panelů 
(ks)

408
255
178
227

169

1 237 3 290,42 495

výměra (m2)

1 085,28
678,30
473,48
603,82

449,54

sklon (°)

30
30
30
20

15

výkon (kWp)

163
102

71
91

68

odklon od 
jihu (°)

32
82 - 98

8
8

8

kogaa.eu



kogaa.eu


