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Abstrakt 

Předmětem diplomové práce je komplexní urbanistická studie rozvojového území 

nacházejícího se v klínu ulic Terezy Novákové a Žilkova na území městské části Řečkovice 

a Mokrá Hora v Brně. Ze strany ulice Žilkova je území zastavěno řadou rodinných domů. 

Ulice Terezy Novákové dělí řešenou lokalitu od bývalého areálu kasáren, v dnešní době 

sloužící i jako depositář Technického muzea v Brně. Bylo požadováno umístění obytného 

souboru s minimální kapacitou 180-200 obyv./ha a situování 2-třídní mateřské školy 

s příslušným zázemím.  
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Abstract 

The topic of diploma thesis is a comprehensive study of urban development area, located 

between the Terezy Novákové street and Žilkova street, in the Řečkovice and Mokrá Hora 

disctrict in Brno. The side of the Žilkova street is built up of numbers of family houses. 

Terezy Novákové street divides the site and the former barracks, nowadays serving 

as depositary of the Technical Museum in Brno. The task is to design residential complex 

of minimum capacity of 180-200 ppl/ha and a 2-class numery school with appropriate 

facilities.  
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

 

NÁZEV PROJEKTU    Obytný soubor Brno - Řečkovice 

 

DRUH PROJEKTU    Diplomový projekt květen 2013 

 

ZPRACOVATEL PROJEKTU  Bc. Tereza Vaňková 

 

VEDOUCÍ PROJEKTU   Ing. arch. Radovan Herzan 

 

DATUM     Květen 2013 

 

UMÍSTĚNÍ ÚZEMÍ   Jihomoravský kraj 

Statutární město Brno 

Městská část Řečkovice a Mokrá Hora 

 

FUNKČNÍ VYUŽITÍ    Funkce bydlení, funkce veřejného vybavení,  

     krajinná a městská zeleň, veřejná prostranství a  

veřejné komunikace 

 

PLÁNOVANÁ ZÁSTAVBA   Bytové domy, rodinné domy, služby a obchod,  

     kulturní zařízení, volnočasové aktivity, 

stravování, školství 
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2. LOKACE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

 

Řešené území se nachází na území města Brna. Brno je počtem obyvatel 

i rozlohou druhé největší město v České republice, největší město na Moravě 

a bývalé hlavní město Moravy. Je krajské město Jihomoravského kraje. Město 

leží na soutoku řek Svratky a Svitavy a má zhruba 380 tisíc obyvatel, jeho 

regionální sídelní aglomerace pak má zhruba 780 tisíc obyvatel. Brno je centrem 

soudní moci České republiky, univerzitním městem a centrem vědy a výzkumu. 

Statutární město Brno je rozděleno do  29 městských částí. Námi řešená lokalita 

“Na Špici” se nachází na území městské části Řečkovice a Mokrá Hora. 

 

Počet obyvatel:    14 905 (k 1. 1. 2010) 

Rozloha:       819 ha 

Nadmořská výška:  226 - 398 m n. m. 

První písemná zmínka: 1277 n.l. 

 

Brno-Řečkovice a Mokrá Hora je od  24. listopadu 1990 samostatná městská část 

o rozloze 756,86 ha. Rozkládá se na severu Brna. Území městské části zahrnuje 

katastrální území Řečkovic a Mokré Hory. Nadmořská výška městské části 

se pohybuje v rozmezí 226 - 398 m. n. m. Jižněji položená podstatně větší čtvrť 

Řečkovice má spíše městský charakter, zatímco podstatně menší čtvrť Mokrá 

Hora je spíše vesnicí. Východ městské části pokrývají lesy. 

 

Městská část v současné podobě zaujímá rozlohu 819 ha, z čehož  Řečkovice 

mají 722,0 ha a Mokrá Hora 96,8 ha plochy. Přibližně 38 % z celkové rozlohy 

městské části pokrývají lesy, asi 26 % slouží zemědělským účelům a zbývajících 

36 % tvoří zastavěné plochy  a pozemky jiného využití. Ke dni 1. ledna 2010 činil 

počet obyvatel Řečkovic a Mokré Hory 14 905 osob.    

 

Území zadané pro urbanistickou studii se nachází v klínu ulic Terezy Novákové 

a Žilkova. Ze strany ulice Žilkova je území zastavěno řadou rodinných domů. 

Ulice Terezy Novákové dělí řešenou lokalitu od bývalého areálu kasáren, v dnešní 

době sloužící i jako depositář Technického muzea v Brně.  

 

 



3 
 

3. HISTORIE - ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA 

 

Název osady Řečkovice vznikl od množství vodních pramenů, říček, stékajících 

z úbočí kopce Západi směrem ke středu tehdejšího osídlení, kde stál panský dvůr 

spolu s kostelem sv. Vavřince. Řečkovicko-kuřimským průlomem přitéká k Brnu 

říčka Ponávka. Podél jejího toku vedla obchodní stezka, známá jako Dolní 

královská cesta.  První písemná zmínka o obci je ze dne 4. září 1277, a to 

z listiny Přemysla Otakara II. Lze předpokládat, že vznik obce je datován 

o sto let dříve, v polovině 12. století. Mezi držitele Řečkovic patřili nejčastěji 

brněnští erbovní měšťané a drobná šlechta.  Třicetiletá válka, zejména ve své 

závěrečné fázi, přinesla Řečkovicím utrpení a bídu. K obnově válkou 

zpustošeného panství mohli přistoupit jezuité až ve druhé polovině 17. století. 

Spolu s hospodářskou obnovou přicházela do vsi, důsledná, byť nenásilná, 

rekatolizace. Postupně byly Řečkovice za panství jezuitů pozvednuty hospodářsky 

i kulturně. Zámek jako správní sídlo panství získával v té době postupně podobu 

blížící se svému současnému vzhledu. Obnovou prošel i kostel sv. Vavřince a při 

zámku byl zřízen pivovar. Teprve začátkem 18. století byla v obci zřízena škola, 

ikdyž podle ústní tradice zde škola (patrně bratrská) existovala již před bitvou 

na Bílé hoře. Velkou ztrátou pro Řečkovice bylo v roce 1773 zrušení jezuitského 

řádu, který byl po 150 let zárukou dobrého hospodaření bez většího útisku 

poddaných. V té době byla též vybudována nová "císařská" silnice, jejíž základy 

tvoří dodnes komunikační páteř Řečkovic, tj. části ulic Banskobystrické 

a T. Novákové.  Značné uvolnění přineslo až zrušení poddanství, roboty 

a vrchnostenské pravomoci soudní a správní v roce 1848. 

 

První světová válka těžce postihla celou monarchii. I mnoho  z řečkovických 

občanů zemřelo na jejich bojištích. Krátce po skončení války odkoupili řečkovický 

zámek i s velkostatkem manželé Křivánkovi. Ti jej však vlastnili jen velmi krátce 

a již v roce 1923 jej odprodali rajhradskému podnikateli Arnoldu Skutezkymu, 

který si v řečkovickém zámku zřídil nejen sídlo, ale zejména důstojné prostředí 

pro své bohaté umělecké sbírky. Vzhledem k tomu, že Arnold Skutezky zemřel 

bez přímých potomků, dostal se řečkovický zámek po jeho smrti  do vlastnictví 

příbuzných, rodiny Rattingerů a Goldsteinů.  

 

Období první republiky, přes počáteční nesnáze bezprostředně po konci války, 
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bylo obdobím klidu a hospodářské prosperity většiny obyvatel. Ani období 

ekonomické krize počátkem 30. let výrazně negativně neovlivnilo zdejší život. 

Řečkovic se ani podstatně nedotkly jinde četné problémy s projevy nastupujícího 

nacismu mezi německy hovořícím obyvatelstvem. Mnichovská dohoda a po ní 

následující vznik Protektorátu Čechy a Morava byl pro řadu mladých mužů 

signálem  k odchodu do zahraničního odboje, nebo aktivního zapojení se  

do odboje domácího. Řečkovice a Mokrá Hora byly definitivně osvobozeny 

sovětskými a rumunskými vojsky až na samém konci války 9. května 1945. 

16. dubna 1919 byly Řečkovice spolu  s 22 dalšími obcemi připojeny k Brnu. 

1. července 1960 byla k Brnu připojena i obec Mokrá Hora. Od roku 1990 

existuje městská část Řečkovice a Mokrá Hora. 

 

4. STÁVAJÍCÍ STAV 

 

Řešené území je již z části zastavěno rodinnými domy a to podél ulice Žilkova. 

Zbývající plocha je využívána jako zemědělská půda a nachází se zde také malá 

kolonie zahrádek. Lokalita sousedí s objektem bývalých kasáren, který je dnes 

využíván jako depositář Technického muzea v Brně. Současný stav areálu je 

špatný. V budoucnu pravděpodobně dojde k jeho přestavbě. V severní části 

řešené lokality prochází středotlaký plyn, a tak v jeho ochranném pásmu není 

možné navrhnout zástavbu. 

   

5. HODNOTY ÚZEMÍ 

 

5.1 POZITIVA 

 

- Přírodní park Baba 

Řečkovice, nacházející na samém okraji Brna, jsou ze severozápadní strany 

obklopeny lesním porostem. Nachází se zde přírodní park Baba o rozloze 800 ha. 

Za chráněné území byl vyhlášen v roce 1990. Na Babě je unikátní stoletý dubový 

porost. Vyskytuje se zde také celé řada chráněných a vzácných rostlin. 

 

- Cyklostezka 

Kolem řešeného území prochází jedna z brněnských cyklostezek, která propojuje 

Ivanovice a Řečkovice a dále se napojuje na brněnskou síť cyklostezek. 
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- Rychlostní silnice Hradecká 

V blízkosti území se nachází rychlostní silnice Hradecká. Území má tímto 

zajištěno dobré dopravní napojení na celorepublikovou silniční síť. Rychlostní 

silnice však nevede v takové blízkosti, aby řešenou lokalitu zatěžovala hlukem. 

 

- Řečkovický lesík 

Další významný přírodní prvek nacházející se v blízkosti území je řečkovický 

lesík. Je situován na protějším svahu na východ od území. 

 

- Prodloužení tramvajové linky 

V současnosti končí tramvajová linka č.1 v Řečkovicích na křižovatce ulic Terezy 

Novákové a Medlánecká. V konceptu územního plánu se však počítá s jejím 

prodloužením. Prodloužení tramvajové linky bude procházet kolem řešeného 

území a tím zajistí pro nově navrhovanou zástavbu dobré obsloužení hromadnou 

dopravou.  

 

5.2 NEGATIVA 

 

- Areál bývalých kasáren 

Lokalita sousedí s objektem bývalých kasáren, který je dnes využíván jako 

depositář Technického muzea v Brně. Současný stav areálu je špatný. 

V budoucnu pravděpodobně dojde k jeho přestavbě.  

 

6. KONCEPT 

 

Cílem návrhu bylo vytvořit komplexní urbanistickou studii rozvojového území, 

nacházejícího se v klínu ulic Terezy Novákové a Žilkova na území městské části 

Řečkovice a Mokrá Hora v Brně. Městská část Řečkovice a Mokrá Hora nemají 

jednotný charakter zástavby. Jelikož se nachází na okraji Brna, jsou to bývalé 

příměstské vesnice, nachází se zde jak zástavba vesnického typu, tak zde 

nalezneme soubory bytových domů. Nově navržená zástavba by na tento fakt 

měla reagovat a rozumně tento charakter zástavby doplnit. Je požadováno 

umístění obytného souboru s min. kapacitou 180-200 ob/ha a situování 2-třídní 

mateřské školy s příslušným zázemím. Další mnou snahou bylo vytvořit takové 

prostory, ve kterých by se provozy automobilové dopravy a pohyb chodců 
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vzájemně nerušily a ani neomezovaly. Vytvořit kvalitní obslužnost dopravní a 

příjemné prostředí pro pěší. Jako reakce na bývalý areál kasáren vznikl pás 

oddělující novou bytovou zástavbu od v současné době nevzhledného areálu. Pás 

je navržen jako nezastavěné území, jež bude plnit více funkcí. Navrženy jsou zde 

doplňující parkovací plochy, plochy zeleně a sportoviště.  

 

6.1 KVALITNÍ PODMÍNKY PRO BYDLENÍ 

 

Hlavní funkční náplní celého návrhu je bydlení. Struktura souboru bytových domů 

je navržena do útvaru, jenž vytváří pomyslné bloky uzavřené ze tří stran. 

Vznikají zde z jedné strany ulice s obslužnou funkcí a pohybem automobilů a 

z druhé strany vzniká poloveřejný prostor s charakterem vnitrobloku sloužící pro 

rekreaci obyvatel. Návrh je doplněn také rodinnými domy, které navazují na již 

stávající zástavbu v území. Domy postavené podél hlavní sběrné komunikace 

budou sloužit jako bariérové a budou bránit šíření hluku dál do území. 

 

6.2 REKREACE 

 

V území je kladen důraz na vytvoření různorodých ploch pro rekreaci obyvatel. 

Vznikají zde poloveřejné plochy mezi jednotlivými uskupeními bytových domů, je 

zde navržen park, který je situován v místech ochranného pásma středotlakého 

plynu. Pro aktivní odpočinek obyvatel se zde nachází různé sportovní plochy. 

 

6.3 DOPRAVA 

 

Jako hlavní přístupová komunikace do území bude sloužit ulice Terezy Novákové. 

Dojde k jejímu zkapacitnění, které je nutné pro kvalitní obsluhu území, a podél 

této komunikace povede prodloužená tramvajová linka z Řečkovic.  Z této hlavní 

sběrné komunikace budou vybíhat obslužné komunikace k bytovým a rodinným 

domům.  Obsluha bytových a rodinných domů se nekříží.  

 

6.4 VÝŠKOVÉ ZÓNOVÁNÍ 

 

Výška bytových domů má proměnlivou hladinu. Díky tomuto uzpůsobení vznikají 

na jednotlivých domech střešní terasy využívané obyvateli bytů. 
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7. FUNKČNÍ PLOCHY 

 

7.1 FUNKCE: PLOCHY BYDLENÍ 

„- jsou určeny především pro bydlení. 

 

BC - PLOCHY ČISTÉHO BYDLENÍ 

- slouží bydlení (podíl hrubé podlažní plochy bydlení je větší než 80 %). 

- pokud objekty v této ploše tvoří blokovou strukturu, požaduje se využití 

vnitrobloku pouze pro každodenní rekreaci zde bydlících obyvatel (tj. především 

pro zeleň a hřiště); tímto požadavkem se nevylučuje možnost umístění 

podzemních garáží pod terénem vnitrobloku za podmínky, že příjezd do těchto 

garáží nezhorší pohodu bydlení a nadzemní část vnitrobloku bude využívána, 

jak je výše požadováno. 

Přípustné jsou: 

- stavby pro bydlení (včetně domů s pečovatelskou službou) a jako jejich součást 

(pokud 80 % hrubé podlažní plochy objektu bude sloužit bydlení) také 

- obchody a nerušící provozovny služeb sloužící denním potřebám obyvatel 

předmětného území, 

- jednotlivá zařízení administrativy. 

Podmíněně mohou být přípustné i jako monofunkční objekty (tj. bez 

ohledu na procentuální skladbu funkcí umístěných v objektu – za podmínky, 

že se svým objemem nevymykají charakteru budov v lokalitě): 

- malá ubytovací zařízení do 45 lůžek za podmínky, že odstavování vozidel lze 

řešit v plném rozsahu na vlastním pozemku nebo v docházkové vzdálenosti 

(200–300 m) mimo veřejná prostranství, 

- nerušící provozovny obchodu, veřejného stravování a služeb, sloužící denní 

potřebě obyvatel předmětného území (ve smyslu výkladu pojmů uvedeného 

na začátku textu Regulativy pro uspořádání území), 

- stavby pro kulturní, sociální, zdravotnické, školské a sportovní účely včetně 

středisek pro mimoškolní činnost za podmínky, že jejich provoz (dopravní 

napojení, odstavování vozidel, frekvence využívání zařízení) nenaruší obytnou 

pohodu v lokalitě. 
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BO - PLOCHY VŠEOBECNÉHO BYDLENÍ 

slouží především bydlení (podíl hrubé podlažní plochy bydlení je větší než 

60 %,ve stabilizovaných plochách musí být zachován charakter stávajících 

staveb pro bydlení). 

- Pokud objekty v této ploše tvoří blokovou strukturu, požaduje se využití 

vnitrobloku pouze pro každodenní rekreaci zde bydlících obyvatel (tj. především 

pro zeleň a hřiště); tímto požadavkem se nevylučuje možnost umístění 

podzemních garáží pod terénem vnitrobloku za podmínky, že příjezd do těchto 

garáží nezhorší pohodu bydlení a nadzemní část vnitrobloku bude využívána, 

jak je výše požadováno. 

Přípustné jsou: 

- stavby pro bydlení (včetně domů s pečovatelskou službou) a jako jejich součást 

(pokud 60 % podlažní plochy objektu bude sloužit bydlení) také 

- obchody, provozovny veřejného stravování a nerušící provozovny služeb, které 

slouží pro potřebu obyvatel přilehlého území 

- jednotlivá zařízení administrativy 

- i jako monofunkční objekty: 

- služebny městské policie 

- jednotlivá zařízení pro církevní, kulturní, sociální, zdravotnické, školské a 

sportovní účely včetně středisek mládeže pro mimoškolní činnost a center 

pohybových aktivit. 

Podmíněně mohou být přípustné i jako monofunkční objekty (tj. bez 

ohledu na procentuální skladbu funkcí umístěných v objektu – za podmínky, 

že se svým objemem nevymykají charakteru budov v lokalitě): 

- obchody do velikosti 1000 m2 prodejní plochy za podmínky, že bude na povrchu 

umístěno max. 50 % normou požadovaných parkovacích míst a jejich provoz 

(zásobování, frekvence využívání obchodů) nenaruší obytnou pohodu v lokalitě, 

- provozovny veřejného stravování za podmínky, že jejich provoz (zásobování, 

doba provozu, frekvence využívání zařízení) nenaruší obytnou pohodu v lokalitě, 

- nerušící provozovny služeb a nerušící provozovny s pracovními příležitostmi 

(ve smyslu výkladu pojmů uvedeného na začátku textu Regulativy pro 

uspořádání území), 

- ubytovací zařízení za podmínky, že odstavování vozidel lze řešit v plném 

rozsahu na vlastním pozemku nebo v docházkové vzdálenosti (200–300 m) 

mimo veřejná prostranství, 
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- stavby pro administrativu za podmínky, že jejich provoz (dopravní obsluha, 

parkování a frekvence návštěv) nenaruší obytnou pohodu v lokalitě, 

- zahradnictví za podmínky, že jejich pěstební procesy a dopravní obsluha 

nenaruší životní prostředí a obytnou pohodu v lokalitě.“1 

 

7.2 FUNKCE: SMÍŠENÉ PLOCHY 

„- jsou určeny převážně k umístění obchodních a výrobních provozoven, zařízení 

správy, hospodářství a kultury, které svým provozem podstatně neruší bydlení 

na těchto plochách 

- níže uvedené regulativy nelze aplikovat tak, aby výsledným využitím ploch 

smíšených bylo využití monofunkční. 

 

SO - SMÍŠENÉ PLOCHY OBCHODU A SLUŽEB 

- slouží převážně k umístění obchodních a servisních provozoven 

a administrativy, které podstatně neruší bydlení. 

- Pokud objekty v této ploše tvoří blokovou strukturu a obsahují i funkci bydlení, 

požaduje se využití minimálně částí vnitrobloku přilehlých k bytovým domům 

pouze pro každodenní rekreaci zde bydlících obyvatel (tj. především pro zeleň 

a hřiště); tímto požadavkem se nevylučuje možnost umístění podzemních garáží 

pod terénem vnitrobloku za podmínky, že příjezd do těchto garáží nezhorší 

pohodu bydlení a nadzemní část vnitrobloku bude využívána, jak je výše 

požadováno. 

Přípustné jsou: 

- administrativní budovy, 

- stavby pro bydlení v rozsahu do 50 % výměry funkční plochy; za stavby pro 

bydlení se přitom považují objekty, ve kterých více než polovina podlahové 

plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena, 

a stavby sloužící k zajištění funkce bydlení (nadzemní stavby technické 

vybavenosti, garáže, parkoviště apod.) 

- maloobchodní provozovny do velikosti 1 500 m2 prodejní plochy, maloobchodní  

provozovny do velikosti 3 000 m2 prodejní plochy za předpokladu situování 

ve vícepodlažním objektu odpovídajícím charakteru území a zajištění parkování 

v objektu, 

_____________________ 

1 MMB - Odbor územního plánování a rozvoje. Regulativy pro uspořádání území (2011),s.16-18 
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- provozovny stravování a ubytovací zařízení, 

- řemeslné provozovny, 

- služebny městské policie, 

- stavby pro správu a pro církevní, kulturní, sociální, zdravotnické, školské a 

sportovní účely, vč. středisek mládeže pro mimoškolní činnost a center 

pohybových aktivit, 

- zábavní zařízení 

Podmíněně mohou být přípustné: 

- maloobchodní provozovny do 10 000 m2 prodejní plochy za podmínky prověření 

v navazující ÚPD, 

- maloobchodní provozovny do 3 000 m2 prodejní plochy nesplňující výše 

uvedené podmínky pro přípustné stavby za podmínky prověření v navazující 

ÚPD.“2 

 

7.3 FUNKCE: ZVLÁŠTNÍ PLOCHY PRO REKREACI - R 

„- jsou určeny pro hromadnou rekreaci, sport, zábavu a soustředěné formy 

rekreačního bydlení a ubytování. Jedná se zejména o: 

- sportovní a zábavní komplexy, 

- sportoviště organizované tělovýchovy, 

- rekreační střediska. 

Přípustný je převažující podíl zastavění objekty, sportovišti, komunikacemi 

apod. nad plochami volnými.“3 

 

7.4 FUNKCE: PLOCHY PRO VEŘEJNOU VYBAVENOST 

„- jsou určeny výhradně pro umístění staveb a zařízení, které slouží veřejné 

potřebě v uvedených funkcích (pokud není plocha rezervována pro všeobecný 

veřejný účel).  

 

OS – ŠKOLSTVÍ“4 

 

 

 

_____________________ 

2 MMB - Odbor územního plánování a rozvoje. Regulativy pro uspořádání území (2011),s.18-19 

3 MMB - Odbor územního plánování a rozvoje. Regulativy pro uspořádání území (2011),s.21 

4 MMB - Odbor územního plánování a rozvoje. Regulativy pro uspořádání území (2011),s.22 
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7.5 FUNKCE: PLOCHY PRO DOPRAVU 

„- jsou určeny zejména pro umístění zařízení systémů dopravní obsluhy města. 

 

KOMUNIKACE A PROSTRANSTVÍ MÍSTNÍHO VÝZNAMU“5 

 

7.6 FUNKCE: PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ 

„- jsou určeny pro zachování a obnovu přírodních a krajinných hodnot území, 

- jsou veřejně přístupné 

KR - PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ REKREAČNÍ 

Souvislé plochy zeleně ve volné krajině slouží ve zvýšené míře oddechu, 

rekreaci,pobytu v přírodě. Tomuto cíli je podřízeno i vybavení ploch stavebními 

objekty. 

Přípustné jsou: 

- dřevinné porosty, skupiny dřevin, solitéry s podrostem bylin, keřů i travních 

porostů bez omezení prostorového uspořádání i druhové skladby, 

- trávníky v jakékoliv intenzitní třídě údržby, 

- produkční trvalé travní porosty, 

- bylinná společenstva, 

- vodohospodářské stavby a stavby protipovodňových opatření se zachováním 

vegetační složky. 

Dále jsou přípustné: 

- pěší a cyklistické stezky, 

- drobné sakrální stavby, drobná architektura a vybavenost ploch (komunikace, 

osvětlení, vodní prvky), 

- pláže a rekreační louky, 

- stanové tábory, 

- hřiště, 

- otevřené jízdárny vybavené nanejvýš drobnými stavbami, 

- kynologická cvičiště. 

Podmíněně jsou přípustné: 

- jednotlivé stavby služeb a veřejného stravování za podmínky, že mají 

doplňkovou funkci, slouží potřebám rekreační funkce plochy a nemají charakter 

uzavřeného klubového zařízení, tzn. že slouží široké veřejnosti. 

_____________________ 

5 MMB - Odbor územního plánování a rozvoje. Regulativy pro uspořádání území (2011),s.23-24 
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7.7 FUNKCE: PLOCHY MĚSTSKÉ ZELENĚ 

- jsou záměrně vytvořenou náhradou za původní přírodní prostředí, 

- jsou veřejně přístupné a slouží jako zázemí pro odpočinek a rekreační aktivity. 

 

ZP - PLOCHY PARKŮ 

představují soubory vegetačních prvků a vybavenosti, které jsou: 

- součástí urbanistické koncepce města a jeho krajinného obrazu, 

- památkou zahradního umění, 

- plochami pro každodenní rekreaci obyvatel. 

Přípustné jsou: 

- vegetační úpravy, které svým charakterem odpovídají funkci plochy s ohledem 

na související ochranné režimy (režim památkové ochrany, urbánního ÚSES, 

apod. – viz další text), 

- pozemní objekty, stavby a zařízení, které svým charakterem odpovídají 

způsobu využívání ploch zeleně a mají doplňkovou funkci, např. hřiště, 

odpočívadla, altánky, veřejné WC, apod., 

- vodohospodářské stavby a stavby protipovodňových opatření se zachováním 

vegetační složky. 

 

ZR - PLOCHY REKREAČNÍ ZELENĚ 

zahrnují zejména 

- rekreační areály, 

- hřiště, 

- koupaliště, 

- pláže, 

- kempinky. 

Přípustné jsou: 

- vodohospodářské stavby a stavby protipovodňových opatření se zachováním 

vegetační složky. 

Podmíněně mohou být v těchto plochách přípustné: 

- jednotlivé stavby služeb a veřejného stravování za podmínky, že mají 

doplňkovou funkci, slouží potřebám rekreační funkce plochy a nemají charakter 

uzavřeného klubového zařízení, tzn. že slouží široké veřejnosti.“6 

_____________________ 

6 MMB - Odbor územního plánování a rozvoje. Regulativy pro uspořádání území (2011),s.26-28 
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8. LIMITY ÚZEMÍ 

 

Do řešeného území zasahuje pouze jedno ochranné pásmo. Je to ochranné 

pásmo středotlakého plynovodu v severní části území. 

 

9. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

 

9.1 KOMUNIKACE 

 

Hlavní dopravní přístup do území bude probíhat přes ulici Terezy Novákové. 

V dnešní době se zde nachází zpevněná komunikace, je však kapacitně 

nedostačující, a proto na jejím místě vznikne nová silnice třídy B, odpovídající 

potřebám nového obytného souboru a bude také sloužit jako přístupová 

komunikace k novému hřbitovu v Ivanovicích. Na tuto komunikaci se dále budou 

kolmo napojovat komunikace třídy C, které obslouží jak domy bytové, tak 

rodinné. Silnice mezi bytovými domy budou mít na svém konci točnu a tím 

nebudou průjezdné dále k rodinným domům. Pro případ výjimečných události je 

však na konci těchto komunikací skrze bytové domy ponechám průjezd 

odpovídající i požadavkům průjezdu hasičského vozu. K rodinným domům bude 

možný přístup jak z ulice Terezy Nováková, tak z napojení na stávající zástavbu 

podél ulice Žilkova. Vrchní vrstva komunikace bude tvořena asfaltem. Odvod 

dešťové vody z komunikací bude zajištěno pomocí podélného a příčného sklonu 

do uličních vpustí. 

 

9.2 PARKOVÁNÍ 

 

Největší část parkovacích míst bude řešena v podzemních garážích pod objekty 

bytových domů. Využije se svahu na území tak, že vjezdy do garáží budou vždy 

z úrovně vozovky a tím nevzniknou nájezdové rampy. Zbývající parkovací stání 

budou na obslužných komunikacích u bytových domů, vždy ve středovém pásu 

vozovky. Rezervní parkování je navrženo v pásu dělícím území od bývalého 

areálu kasáren. U každého rodinného domu jsou navržena dvě parkovací stání. 
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9.3 MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA 

 

Obsluha území městskou hromadnou dopravou (MHD) bude probíhat pomocí 

autobusové a tramvajové dopravy. V dnešní době je provoz autobusů veden přes 

ulici Žilkova. Projíždí zde dvě denní autobusové linky a jedna noční. Denní linky 

vyjíždí od nádraží v Králově Poli a směřují k Lelekovicím, resp. Kuřimy. Noční 

linka projíždějící kolem území směřuje ze Starého Lískovce do Ivanovic a naopak. 

Nově navržená linka autobusů povede přes ulici Terezy Novákové směrem 

k plánovanému hřbitovu v Ivanovicích. Tramvajová linka bude k území 

prodloužena od konečné zastávky linky č. 1 z Řečkovic.  Povede také přes ulici 

Terezy Novákové a končit bude u severovýchodního rohu území, kde je navržena 

točna.  
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10. BILANCE PLOCH 

 

Řešené území   27,8 ha 

Zastavěná plocha   4,2 ha 

Nezastavěná plocha  23,6 ha 

 

Funkční plochy: 

Plochy čistého bydlení       9,7 ha 

Plochy všeobecného bydlení      4,2 ha 

Plochy pro veřejnou vybavenost (školství)    0,3 ha 

Smíšené plochy obchodu a služeb     0,1 ha 

Plochy komunikací a prostranství místního významu  8,3 ha 

Plochy krajinné zeleně       2,8 ha  

Plochy městské zeleně       2,4 ha 

 

Parkování: 

- celkem    2 768 

 - na terénu   1 192 

- pod terénem  1 576 

 

Počet obyvatel: 

- celkem        5 090 

- počet bytů v BD       1 840 

- počet nadzemních podlaží  3-6 

- počet podzemních podlaží  1 

- počet RD      80 

 

 

 

Intenzita zastavění: 183 obyv. / ha 

 



ZDROJE 

 

Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb 

Vyhláška č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 

Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel (únor 2001) 

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic (říjen 2004) 

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích (listopad 2007) 

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (leden 2006) 

ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly 

a stanoviště (2007) 

Principy a pravidla územního plánování (ÚÚR) 

 

www.brno.cz:  

- Mapy města Brna  

- ÚPMB – hlavní výkres, textová část 

- Koncept ÚP města Brna (varianta I., II., III.) 

- ÚAP města Brna– výkres limitů využití území, problémový výkres 

- ÚPP města Brna– hluková mapa, generel sportovních zařízení v městě 

Brně, generel cyklistické dopravy na území města Brna 

 

www.brno.cz   

www.reckovice.brno.cz 

www.cs.wikipedia.org 

www.encyklopedie.brna.cz 

www.mapy.cz 

www.maps.google.cz 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

 

BD – bytový dům 

ČD – české dráhy 

ha – hektar 

MHD – městská hromadná doprava 

m. n m. – metrů nad mořem 

n.l. – našeho letopočtu 

NN – nízké napětí 

NP – nadzemní podlaží 

NTL – nízkotlaký plynovod 

OP – ochranné pásmo 

PP – podzemní podlaží 

PUPFL – pozemky určené k plnění funkce lesa 

RD – rodinný dům 

STL – středotlaký plynovod 

ÚAP – územně analytické podklady 

ÚPP – územně plánovací podklady 

ÚP – územní plán 

ÚPMB – územní plán města Brna 

ÚÚR – ústav územního rozvoje 

VN – vysoké napětí 

VVN – velmi vysoké napětí 

ZPF – zemědělský půdní fond 
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