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ÚVOD 

Předmětem zadání je urbanistické řešení společenského centra obytného souboru Brno – 
Lesná, které v rámci výstavby sídliště Lesná již nebylo dokončeno. Výchozím podkladem je 
aktuální katastrální mapa daného území, ortofoto mapa a vlastní průzkumy území.  

Hlavním cílem územní studie bylo prověřit možnosti nového využití území, které již má 
z dřívější doby navrženou základní dopravní a stavební strukturu a obsahuje hodnoty, které 
je třeba respektovat. Bylo možné doplnit všechny funkce, prověřit nezastavěné plocha 
a případně navrhnout jejich nové využití. Pěší tahy v území byly prověřeny a navrženy 
s ohledem na zastávky MHD a těžiště území. Řešila se otázka parkování, které má 
nedostatečné kapacity. Navrhovaly se nové a upravovaly stávající objekty, včetně řešení 
jejich parterů, parkových úprav a zeleně adekvátně významu a využití území. 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

název akce :  Urbanistické řešení společenského centra obytného souboru Brno – Lesná 

místo:   Brno – město, městská část Brno – Sever, Lesná 
rozloha území: 18,8 ha 
autor:    Bc. Adéla Klímová 
termín zprac.:  květen 2015 
způsob zprac.: urbanistická studie 
katastrální území:  Lesná (okres Brno-město);610887 
 
 
2. ŠIRŠÍ VZTAHY A VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

Území se nachází v městské části Brno – Sever a je součástí sídliště Lesná. Nachází se 
v blízkosti Halasova náměstí. Na jihu je vymezeno železniční tratí od silničního mostu na 
třídě Generála Píky po ulici Merhautovu. Na východě pak ulicí Seifertovou po prodloužení 
ulice Heleny Malířové. V prostoru Halasova náměstí je vnější hrana stávajících komunikací 
až po tramvajovou trať, ohraničující řešené území ze západu. Hranice pokračuje 
prodloužením tramvajové trasy po ulici Okružní a dále po vnější hraně třídy Generála Píky ke 
křížení s železnicí. 

 

3. HISTORIE ÚZEMÍ 

Lesná - první velké brněnské sídliště - se již při svém vzniku stala předmětem kritiky i obdivu. 
Sídliště se nachází na severním okraji města. Vyvýšená poloha a lehké svažování terénu 
směrem k jihu zajišťuje takřka luxusní výhled na město.  

Od roku 1909 bylo v prostoru dnešního sídliště vojenské cvičiště. Po roce 1925 začala na 
jihozápadě dnešního katastru Lesné vznikat jako nouzová kolonie Divišova čtvrť. Ve stejné 
době vznikla na východě dnešní Lesné „Čtvrť Nade Mlýnem“, jež byla od 60. let rozšiřována. 
Mezi těmito sídelními celky bylo v letech 1962-1973 podle projektu Viktora Rudiše, Ivana 
Veselého a Františka Zounka postaveno na „zeleném drnu“ nové panelové sídliště Lesná. 
Původně se podle polohy za železniční tratí nazývalo „Za Tišnovkou“, ale 24. března 1963 
získalo svůj dnešní název. V celém sídlišti se uskutečnila rozsáhlá výsadba zeleně. Jako 
důsledek radikální druhé katastrální reformy Brna z let 1966-1969 vzniklo roku 1969 nové 
katastrální území Lesná. Počátkem 70. let vznikla na východní straně Seifertovy ulice 
skupina rodinných domů, jihovýchodně od nich vzniklo menší nízkopodlažní sídliště Barvy. 
V roce 1976 byla na jihu Lesné u silnice v Okružní ulici postavena podle projektu Viktora 
Rudiše v akci „Z“ sportovní hala s bazénem a tělocvičnou. V dubnu 1997 se započalo podle 
projektu Ing. arch. Miroslava Kolofíka s výstavbou moderního bytového komplexu 
Majdalenky I. na severu Lesné při severní straně Okružní ulice, dokončeného v prosinci roku 
2000. V současné době vzniká severně od něj bytový komplex Nové Majdalenky, který na 
předchozí volně navazuje. 

Kapacity po realizaci sídliště Lesná: 

Počet obyvatel:  20 500 
Počet bytů:   5 920 
Rozloha sídliště:  104 ha 
Hustota obyvatel:  197 ob./ha 
 
  



4. VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ 

Na základě historických územních plánů je řešené území vyhrazeno především pro 
občanskou vybavenost. Lokalita měla sloužit jako hlavní správní centrum sídliště Lesná (5. 
Okresek). Aktuální územní plán vymezuje plochy konkrétněji, ale nedochází k zásadním 
změnám funkčního rozdělení. Hlavním omezujícím limitem území je ochranné pásmo 
vysokotlakého plynovodu, který prochází územím přibližně v místech ulice Okružní. 
Ochranné pásmo železnice zasahuje do jižního okraje, ale neovlivňuje současnou zástavbu. 
Hranici hluku překračujícího v noční době 50 dB by bylo kvůli návrhu bytových domů potřeba 
konkretizovat, z dostupných podkladů ale vyplývá, že při využití vhodných hlukových bariér je 
i jejich výstavba v lokalitě možná. Dopravní obslužnost území je velmi dobrá, vzhledem 
k tomu, že skrz území prochází hlavní sběrná, okružní komunikace sídliště Lesná a na jihu 
téměř sousedí s Velkým městským okruhem. Navíc tudy prochází železniční a tramvajová 
trať. Počet odstavných a parkovacích míst je však nedostatečný. Území obsahuje stavby, 
které je vhodné zachovat a které mají pro lokalitu určitou hodnotu a význam. Jedná se 
především o objekt Polikliniky a sportovní hala s bazénem a tělocvičnou TJ Tesla Brno 
s unikátní konstrukcí střechy. V místě se také nachází tři výškové bytové domy tvořící 
dominantní prvek. Vzhledem k svažitosti terénu (jižní svah) směrem k centru Brna viditelný 
z velké dálky.  

5. KONCEPT ŘEŠENÍ 

Koncept řešení vychází z vyhodnocení průzkumů a rozborů území. Řešená lokalita leží na 
hranici tří městských částí, Lesná, Husovice a Černá pole, a je významným dopravním 
a přestupním uzlem. Kvůli tomu tady dochází k velkému pohybu lidí. Prioritním cílem bylo 
zajistit dobrou a bezbariérovou prostupnost území  s co nejmenším počtem míst kde by 
docházelo ke křížení více druhů dopravy. Území je rozděleno frekventovanou čtyřproudou 
ulicí Okružní na severní a jižní část a tuto komunikaci bylo potřeba bezpečně překonat 
pěšími tahy. Přímo uprostřed území se nachází křižovatka, z níž vybíhají hlavní obslužné 
komunikace pro jižní i severní část. Celkově je řešené území rozděleno do čtyř oblastí: 

1 - oblast kolem Halasova náměstí, v rámci řešeného území je od ostatních částí 
oddělena ulicí Okružní a spojující silnicí s ulicí Heleny Malířové 

2 - oblast u polikliniky, severovýchod řešeného území 
3 - oblast zahrnující prodejnu Lidl a původní rodinné domy, oddělena ulicí okružní 

a pěší spojnicí mezi Lesnou a Černými poli navazující na lávku přes kolejiště 
a VMO 

4 – jihovýchodní oblast s objektem společnosti Vema a.s.   

Lesná má od počátku charakter zeleného města a přítomnost zeleně je její nedílnou 
součástí. Návrh se v tomto směru snaží o zachování rázu území a vytvoření odpovídajících 
rekreačních a odpočinkových ploch se zelení. Každá oblast bude obsahovat místo pro 
setkávání, které je v blízkosti nebo na hlavním pěším tahu. Řešené území je rozlehlé, a proto 
vzniknou dvě náměstí v protilehlých oblastech, aby bylo dosaženo rovnoměrného rozložení 
občanské vybavenosti a její dostupnosti. 

Cíle konceptu v bodech: 

- dobrá prostupnost území pro pěší 
- dostatek zeleně 
- úprava náměstí a vznik nových setkávacích míst 
- oddělení od rušných komunikací 
- využití výhledů na Brno 
- zachování významných budov 

 



6. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 

Na celém řešeném území byly upraveny a sjednoceny plochy chodníků a náměstí. Na jejich 
povrch bude použita šedá, betonová, zámková dlažba. Plochy parkovišť a obslužných 
komunikací (D) budou vyskládány z kočičích hlav. Dojde k obnově stávajících zelených ploch 
a výsadbě nové zeleně. V jednotlivých oblastech se zřídí klidová místa se zákoutími pro 
odpočinek a rekreaci. Obě náměstí budou obklopena obchodními domy s pronajímatelnými 
prodejními prostory. 
Řešené území je pro přehlednost rozděleno na čtyři oblasti (viz koncept řešení): 

OBLAST 1 

Zůstává zachována prodejna Albert a objekt obchodní pasáže s prodejnami Kik, Hopík, 
lékárnou Dr. Max a kavárnou. Objekt s obchody je dvoupodlažní, druhé patro je částečně 
pod terénem a otevírá se do areálu venkovního koupaliště, které stejně jako sportovní hala 
s bazénem také návrh zachovává. Pro venkovní koupaliště vzniknou nové převlékárny 
a zázemí v místě vstupu u Halasova náměstí. Střecha tohoto objektu potom bude využita 
jako terasa kavárny s výhledem. Přístup k novému vstupu do areálu koupaliště bylo potřeba 
bezbariérově vyřešit. Svah v těchto místech překonává mezi tramvajovou zastávkou 
a náměstím 6 m a navrhovaný vstup je v polovině. Systém ramp je navržen tak aby jedno ze 
tří odpočívadel bylo v této úrovni. Navržený polyfunkční obchodní dům se čtyřmi podlažími a 
na něj navazující třípodlažní parkovací dům se 174 místy jsou na místě bývalé prodejny 
koberců a tržnice. Obchodní dům má v půdoryse tvar písmene L a je otevřen směrem do 
náměstí, které je upraveno tak, aby tvořilo terasu s výhledem na Brno. V přízemí objektu je 
kuželna a nejvyšší podlaží obsahuje pronajímatelné ateliéry. Ostatní prostory slouží jako 
prodejní plochy. Náměstí bude osazeno stromy, bude zde prostor s lavičkami a vodními 
prvky a část prostranství bude příležitostně sloužit jako tržní plocha. Parkovací dům je 
přístupný z ulice Heleny Malířové. Vzhledem k tomu, že při úpravě náměstí dojde ke snížení 
počtu parkovacích míst, bude přízemí garáží vyhrazeno pro zákazníky obchodních domů. 
Naproti budově TJ Tesla Brno stojí jednopodlažní objekt využívaný společností Nano spol.. 
Stavba získá nové funkční využití, bude zvětšena a její střecha bude upravena jako plocha 
s odstavnými a parkovacími stáními (68 míst). Nová funkční náplň má sportovní zaměření, 
jedná se o fitcentrum a stolní tenis. 

OBLAST 2 

V oblasti se nachází bytový dům se 13-ti podlažími a Poliklinika Lesná. Dispozice polikliniky 
bude částečně upravena a budova bude zvýšena o jedno podlaží. Spojovací krček u vstupu 
bude v přízemí odstraněn. Tím vznikne prostor pro bezbariérovou úpravu vstupu a zpřístupní 
se prostor se zelení, který byl doposud veřejnosti uzavřen a nebyl nijak využíván. Nová 
kancelářská budova úřadu je umístěna tak aby tvořila bariéru mezi bytovým domem a ulicí 
Okružní. První podlaží objektu navazuje pomocí terasy na předprostor polikliniky. Kapacita 
přiléhající parkoviště byla navýšena o 30 míst na 103. Mezi poliklinikou a ulicí Heleny 
Malířové se nachází dětské hřiště. Současné je v nevyhovujícím stavu a proto dojde k jeho 
kompletní přestavbě. Místo je ve svahu s převýšením 2 m a jeho spodní část je zachycena 
opěrnou zídkou vysokou 0,6 m. Svah bude upraven formou terénních schodů, které se 
částečně využijí pro dětské hřiště a částečně budou sloužit pro rekreaci. 

OBLAST 3 

Oblast z velké části zabírá parkoviště prodejny Lidl, prodejna bude zachována 
v nezměněném stavu, ale parkovací plochy budou upraveny. Rodinné domy v jihozápadní 
části řešeného území budou zrušeny. V přízemí RD byly různé provozovny, plocha pro ně 
bude vyčleněna v objektu bývalé Automedii (Škoda), kde vznikne obchodní centrum. Na 
jejich místě se vybuduje nový pavlačový dům otevřený směrem do prostoru bývalých zahrad. 



Plochy zahrádek budou využity pro různá sportoviště a budou mít funkci sportovně - 
rekreačního parku. Nově tu vznikne boulder, skatepark a plocha pro petanque. Přízemí 
pavlačového domu bude mít také částečně sportovní funkci, budou zde umístěny prostory 
pro squash. Zbylá část přízemí slouží jako bar. Objekt je třípodlažní a zbylé dvě patra 
obsahují byty a ateliéry s rozlohou mez 50 až 100 m2. Nejvyšší podlaží je ustoupeno 
a vzniklý prostor slouží jako terasy. 

OBLAST 4 

Poslední část projde nejvíce změnami. V tomto místě zůstane kompletně zachována, včetně 
provozu, pouze budova Vemi. Budova Automedii (Škoda) projde rekonstrukcí a získá nové 
využití. V polovině objektu přiléhajícího blíž k prodejně Lidl bude obchodní a kulturní 
centrum. Druhá polovina bude využita jako parkovací dům se 168 místy. Objekt je 
dvoupodlažní a obě patra jsou přístupná díky klesajícímu terénu přímo. Kromě obchodních 
ploch a kanceláří správy obchodního centra ve střešní nástavbě bude objekt obsahovat 
kulturní sál pro 300 lidí a restauraci. Ta bude přístupná z jižní strany objektu. Z této strany 
předprostor objektu  navazuje na lávku pro pěší spojující Lesnou s Černými poli. Prostor 
bude upraven tak aby mohl sloužit k odpočinku. Parkovací dům bude mít část míst 
vyhrazenu pro zákazníky centra a část bude výhradně pro obyvatele nově vzniklých 
bytových domů. Ze severní strany k objektu přiléhá nové náměstí, které bude od ulice 
Okružní odděleno novým objektem s pronajímatelnými prodejními a kancelářskými plochami. 
Východní část domu bude mít od druhého nadzemního podlaží bytové jednotky. Tato část je 
navíc oproti zbytku budovy o jedno podlaží vyšší. Výškově tak navazuje na zástavbu 
bytových domů ve východním rohu řešeného území. Tyto bytové domy kopírují ulici okružní 
a jsou od ní odděleny zelení. Bytovky současně směrem k ulici Merhautově klesají (snižuje 
se jejich podlažnost), tak aby výškou a zastavěnou plochou odpovídaly bytovým domům na 
druhé straně ulice (MČ Husovice). Bytové domy obsahují byty různých kategorií a velikostí. 
V prostoru kolem Vemi vznikne otevřenější uliční prostor, na nějž navazuje nová slepá ulice 
s rovnoběžným polyfunkčním objektem. V přízemí se nachází prodejní prostory, horní 
podlaží slouží pro bydlení a v suterénu jsou garáže. Mezi Vemou a obchodním domem 
(Škoda) bude menší čtyřpodlažní kancelářská budova. Místo původního basketbalového 
hřiště nově vzniknou terénní vlny vhodné k odpočinku  
a prostor s venkovními posilovacími stroji. Vlaková zastávka a přístup k ní zůstane 
nezměněn. 

7. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Dopravní dostupnost řešeného území je velmi dobrá. Středem prochází ulice Okružní, která 
je hlavní sběrnou komunikací sídliště Lesná. Na západní straně území se kříží s třídou 
Generála Píky a na ulici Seifertovu a Merhautovu navazuje na východě pomocí pseudo-
okružní křižovatky. Tato čtyřproudá komunikace rozděluje území na severní a jižní část. 
Přímo uprostřed území se nachází křižovatka, z níž vybíhají hlavní obslužné komunikace pro 
jižní i severní část. Na severní straně je tato obslužná komunikace napojena na ulici Heleny 
Malířové. Odtud je přístup k parkovacímu domu u Halasova náměstí a také k poliklinice 
a kancelářské budově úřadu. Zásobování obchodních domů na Halasově náměstí je 
vyřešeno příjezdovou komunikací kolem bazénu a pojízdnou plochou náměstí (příjezd pouze 
s povolením). Jižní sjezd z křižovatky umožňuje dopravní obsluhu prodejny Lidl 
a pavlačového domu a dá se z tohoto směru projet na nové náměstí (způsob zásobování viz 
Halasovo náměstí – pojízdné plochy). Tato jednosměrná ulice umožňuje průjezd pouze na 
povolení. K bytovým domům je navržen sjezd v místech původního výjezdu z benzinové 
pumpy Shell. Tento sjezd slouží i pro zásobování obchodního a kulturního centra v bývalém 
objektu Automedii (Škoda) a pro příjezd do parkovacího domu. Dostupnost lokality MHD je 
dostatečná, docházkové vzdálenosti zastávek jsou z hlediska normy vyhovující. MHD je zde 
zastoupena autobusovou, tramvajovou i vlakovou dopravou. 



 

8. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

Řešené území se nachází v lokalitě s fungující městskou zástavbou. Možnost napojení 
nových objektů je tudíž bez patrných komplikací a omezení. Nové objekty respektují stávající 
inženýrské sítě a budou zakládány tak, aby nedocházelo ke kolizím a narušením sítí.  

 

9. ZELEŇ 

V lokalitě má zeleň velký význam, je to charakteristický prvek celého území. Návrh 
respektuje tento fakt, snaží se zachovávat stávající zelené plochy a obnovit a revitalizovat 
vzrostlou zeleň. Nově budou doplněny linie stromů kolem ulice Okružní tvořící bariéru proti 
hluku a vysadí se nové stromořadí kolem tramvajového pásu. U pavlačového domu vznikne 
místo zahrádek rodinných domů sportovně-rekreační park. Kolem plochy s venkovním 
boulderem budou navršeny dva umělé svahy. Bude je možné využívat k odpočinku a budou 
částečně osazeny nízkou a střední zelení v takové rozsahu aby zůstala dostatečná plocha 
pro ležení. Skatepark bude od zbytku plochy oddělen stromy a keři tak, aby byl co nejvíce 
odcloněn.  Součástí úprav veřejných prostranství bude další výsadba stromů, keřů 
a okrasných záhonů.  

 

10. BILANCE 
 
rozloha území:       18,8 ha 
zastavěná plocha území:  původní stav    24,86 ha 
    navrhovaný stav   30,46 ha  
plocha bouraných objekt ů:      5,36 ha 
plocha nových objekt ů:      10,9 ha 
počet rekonstruovaných / dostavovaných objekt ů:  4 
počet navrhovaných byt ů: kategorie B1 (do 50 m2)  79 
    kategorie B2 (do 100 m2)  106  
počet nových obyvatel:      560 
počet obyvatel/ha:       29,8 
počet odstavných a parkovacích míst:  původní stav  468 míst 
      navrhovaný stav 698 míst (na terénu) 

453 míst (v parkovacích 
domech) 

 

 

 

 

  



DÍLČÍ KAPACITY 

 

POLIKLINIKA 

zastavěná plocha objektu:     3 300 m2 

stávající stav: 2 NP  užitná plocha objektu:  6 600 m2  

    počet ordinací:  38  

nový stav: 3 NP  plocha objektu:  9 900 m2  

    počet ordinací:  60 

 

 

KANCELÁŘSKÁ BUDOVA – ÚŘAD  3NP 

zastavěná plocha objektu:    1 630 m2  

užitná plocha objektu:     4 660 m2   

kancelářská plocha:     3 500 m2  

počet kanceláří:     70 

počet potřebných parkovacích míst:   117  

- 1 stání / 30 m2  

počet navržených míst:    127  

 

 

KANCELÁŘSKÁ BUDOVA     4 NP 

zastavěná plocha objektu:    390 m2  

užitná plocha objektu:     1 560 m2   

kancelářská plocha:     1 123 m2  

počet kanceláří:     8 

počet potřebných parkovacích míst:   38  

- 1 stání / 30 m2  

počet navržených míst:    část kapacity parkovacího domu 

  



 

OBCHODNÍ CENTRUM     4 NP 

zastavěná plocha objektu:    700 m2  

užitná plocha objektu:     2 800 m2   

komerční plocha:     2 000 m2  

počet potřebných parkovacích míst:   40  

- jednotlivé prodejny, 1 stání / 50 m2  

počet navržených míst:    část kapacity parkovacího domu 

 

 

 

OBCHODNÍ A KULTURNÍ CENTRUM    2 NP, 4 NP 

zastavěná plocha objektů:    700 m2  

užitná plocha objektů:     9 040 m2   

komerční plocha:     6 800 m2  

plocha kulturního sálu:    1 340 m2 

počet míst v sále:     300 

plocha restaurace:     900 m2 

odbytová plocha restaurace:    440 m2 

počet míst:      100 

počet potřebných parkovacích míst:   209  

- jednotlivé prodejny, 1 stání / 50 m2  
- kulturní sál, 1 stání / 5 míst k sezení 
- restaurace, 1 stání / 4-8 míst k sezení 

počet navržených míst:    42 na terénu, část kapacity parkovacího 
domu 

 

  



PAVLAČOVÝ DŮM     3 NP 

zastavěná plocha objektu:    860 m2  

užitná plocha objektu:     2 580 m2   

squash:      500 m2 

bytová plocha:     1 123 m2  

počet bytů: kategorie B2 (do 100 m2)  16 

  ateliéry    4 

počet potřebných parkovacích míst:   16  

- 1 stání / byt do 100 m2  

počet navržených míst:    20 

 

BYTOVÝ DŮM     5 NP 

zastavěná plocha objektu:    468 m2  

užitná plocha objektu:     2 340 m2   

bytová plocha:     1 872 m2  

počet bytů: kategorie B1 (do 50 m2)  8 

  kategorie B2 (do 100 m2)  16 

počet potřebných parkovacích míst:   24  

- 1 stání / byt do 100 m2  

počet navržených míst:    28 

 

BYTOVÝ DŮM     6 NP 

zastavěná plocha objektu:    640 m2  

užitná plocha objektu:     3 840 m2   

bytová plocha:     3 200 m2  

počet bytů: kategorie B2 (do 100 m2)  40 

počet potřebných parkovacích míst:   40  

- 1 stání / byt do 100 m2  

počet navržených míst:    část kapacity parkovacího domu 

 



BYTOVÝ DŮM     6 NP 

zastavěná plocha objektu:    560 m2  

užitná plocha objektu:     3 360 m2   

bytová plocha:     2 800 m2  

počet bytů: kategorie B1 (do 50 m2)  35 

  kategorie B2 (do 100 m2)  10 

počet potřebných parkovacích míst:   45  

- 1 stání / byt do 100 m2  

počet navržených míst:    18 na terénu, část kapacity parkovacího 
domu 

 

BYTOVÝ DŮM     5 NP 

zastavěná plocha objektu:    480 m2  

užitná plocha objektu:     2 400 m2   

bytová plocha:     1 920 m2  

počet bytů: kategorie B1 (do 50 m2)  36 

počet potřebných parkovacích míst:   36  

- 1 stání / byt do 100 m2  

počet navržených míst:    část kapacity parkovacího domu 

 

3 x BYTOVÝ DŮM     4 NP 

zastavěná plocha objektu:    320 m2  

užitná plocha objektu:     1 280 m2   

bytová plocha:     960 m2  

počet bytů: kategorie B2 (do 100 m2)  36 

počet potřebných parkovacích míst:   36  

- 1 stání / byt do 100 m2  

počet navržených míst:    24 na terénu 

       15 garáž polyfunkčního bytového domu 

  



POLYFUNKČNÍ BYTOVÝ DŮM   4 NP 

zastavěná plocha objektu:    1 040 m2  

užitná plocha objektu:     4 160 m2   

komerční plocha:     1 040 m2 

bytová plocha:     2 080 m2  

počet bytů: kategorie B2 (do 100 m2)  24 

počet potřebných parkovacích míst:   24  

- 1 stání / byt do 100 m2  

garážová plocha:     1 040 m2 

počet navržených míst:    43 

 

PARKOVACÍ DOMY 

Halasovo náměstí  

počet parkovacích míst:    174 

potřebný počet:     40 

- pro Obchodní centrum 

rezerva:      134 

 

střecha fitcentra 

počet parkovacích míst:    68 

 

parkovací dům Škoda  

počet parkovacích míst:    168 

potřebný počet:     103 (pro bytové domy) 

       167(pro Obchodní a kulturní centrum) 

Při nedostatečné kapacitě je možné vyhradit pro parkování i střechu objektu nad parkovacím 
domu, tím by došlo k navýšení o 70 míst. 

 

  



ZÁVĚR 

Návrhové řešení se snaží o dodržování předem stanovených omezení. Snaží se o co 
nejmenší negativní zásahy v území a co největší možné využívá hodnot řešeného území. 
Došlo ke zkvalitnění pěších tahů a jejich bezbariérovým úpravám. Zvýšil se počet zelených 
ploch, které je možné využívat k rekreaci, odpočinku a sportovním činnostem. Bylo 
vybudováno nové společenské centrum a několik bytových domů. Lokality měla sloužit jako 
páté okreskové centrum s dostatečnou občanskou vybaveností, čehož návrh ve velké míře 
dosáhl. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů: 

 

VUT - Vysoké učení technické 

FAST - Fakulta stavební 

VŠKP - Vysokoškolská kvalifikační práce 

ČSN - Česká státní norma 

PP - podzemní podlaží 

NP - nadzemní podlaží 

IDS - integrovaný dopravní systém 

MHD - městská hromadná doprava 

IAD - integrovaná automobilová doprava 

MČ - městská část 

M - měřítko 

m n.m. - metrů nad mořem  

OC  - obchodní centrum 

BD - bytový dům 
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