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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

1. Úvod 
 

1.1 Rozsah a vymezení řešeného území 

Řešené území se nachází na území městské části Brno – Řečkovice, v k.ú. Řečkovice a Ivanovice. 
Je vymezeno ulicemi Žilkova, Terezy Novákové, ze severu pak hranicí pozemku p.č. 1035/26 k.ú. 
Ivanovice. Těžiště řešeného území je klín ulic Žilkova – Terezy Novákové, navazující na stávající 
zástavbu ul. Žilkovy a areál bývalých kasáren Řečkovice. 

 

1.2 Zadání 

Předmětem zadání je komplexní urbanistické řešení rozvojového území, nacházejícího se v klínu 
ulic Terezy Novákové – Žilkova v návaznosti na stávající zástavbu Řečkovic. Požadováno je 
umístění obytného souboru s min. kapacitou 180-200 obyvatel/ha a situování 2-třídní mateřské 
školky s příslušným zázemím.  

 

2. Analýzy 
 

2.1 Širší vztahy  

Řešené území se nachází na severním okraji Brna v městské části Řečkovice a Mokrá Hora a 
zároveň náleží do severního rozvojového směru města Brna. Území je dostupné z ulic Žilkova a 
Terezy Novákové. Řečkovicemi prochází hlavní komunikace z Brna na Svitavy a železniční trať 
směr Havlíčkův Brod. Jihozápadně od území se nachází letiště Medlánky. Ze západní strany 
sousedí s územím areál bývalých kasáren a poblíž železniční tratě je umístěna farmaceutická firma 
Lachema a obchody Bauhaus a Globus. V okolí je možnost aktivního trávení volného času 
například v lokalitách přírodního parku Baba, přírodního památky Medlánecké kopce nebo přírodní 
památky Soběšické rybníčky. 

 

2.2 Historie 

První písemná zmínka o Řečkovicích pochází z roku 1277. Jádro Řečkovic se rozkládá v okolí 
dnešního Palackého náměstí, východně od ulice Terezy Novákové. V roce 1422 byly Řečkovice 
vypáleny husity a také velice utrpěly při obléhání Brna Švédy. V důsledku tohoto obléhání Brna pak 
Řečkovice až do 18. století stagnovaly a nedocházelo k rozšiřování zástavby. Teprve od 90. let 19. 
století začíná novodobý rozvoj Řečkovic, na němž se podílelo především nezemědělské 
obyvatelstvo, jako například dělníci z brněnských a královopolských továren. Před rokem 1918 se 
začíná řečkovická zástavba rozšiřovat směrem k Mokré Hoře, ale i západním a jižním směrem 
podél tzv. císařské silnice v linii dnešních ulic Banskobystrické a Terezy Novákové. 

K Brnu byly Řečkovice připojeny 16. dubna 1919. Koncem 60. let 20. století byla východně od 
železniční tratě vybudována chemická továrna Lachema. V letech 1970-1977 vzniklo východně od 
Měřičkovy a Žitné ulice v těsném sousedství se starou zástavbou nové sídliště. V jeho blízkosti pak 
v 80. letech vznikl východní silniční obchvat. V roce 1990 se k Řečkovicím připojila Mokrá Hora. 



2.3 Doprava 

Území je dostupné z východu ze sběrné místní komunikace na ulici Žilkova a ze západu z ulice 
Terezy Novákové. Územím neprochází žádné obslužné komunikace, pouze na východě území jsou 
účelové komunikace obsluhující stávající zástavbu rodinných a bytových domů, které jsou napojené 
na ulici Žilkovu. 

Obslužnost zastavěné části území zajišťují autobusy číslo 41 a 71, které směrem do centra města 
navazují na tramvajovou linku č. 1. V konceptu územního plánu se počítá s prodloužením 
tramvajové linky až na ulici Terezy Novákové na našem území. Cesta MHD z centra města na 
zastávku Díly trvá 40 minut, autem trvá cesta 13 minut. Ulicí Terezy Novákové vede turistická 
trasa. Cyklotrasa se zde nenachází. 

 

2.4 Funkční plochy 

Stávající plochy pro bydlení jsou situovány na východě našeho území. Podél ulice Žilkova jsou 
postaveny řadové a samostatné rodinné domy, nová výstavba bytových domů a řadových rodinný 
domů je umístěna na severovýchodě území v ulicích Jezerůvky a Leknínová. Zástavba je převážně 
dvoupodlažní, bytové domy nejvýše čtyřpodlažní. Převážná část území v současnosti slouží pro 
zemědělské účely, pouze na jihu a částečně na severu území se nacházejí plochy zahrádek. Na 
západ za ulicí Terezy Novákové sousedí s územím areál bývalých kasáren. 

 

2.5 Limity 

Územím prochází na severu ochranné pásmo vysokotlakého plynovodu a severně od území také 
vedení velmi vysokého napětí. Severně od území byla v minulosti situována skládka odpadu. 
V severní části území také vytéká vodní pramen Grbal, který vtéká do Ivanovického potoka. 

 

3. Návrh urbanistické koncepce 

Území, které je situováno v rozvojových disponibilních plochách města v klínu mezi stávající 
zástavbou, je navržené jako obytná čtvrť s veřejnou vybaveností, sportovními plochami a plochami 
pro rekreaci. Lokalita je řešena převážně blokovou zástavbou nízkopodlažních domů do čtyř 
nadzemních podlaží. Území se nachází na severním svahu, proto je zvoleno optimální natočení 
bloků ke světovým stranám. Tím je zajištěno dobré proslunění jak vnitrobloků, tak bytů. 
Komunikace v území nejsou vedeny kolmo ke svahu a největší sklon ulic je 5,7 %. Důraz je kladen 
na dobrou pěší prostupnost území. 

 

3.1 Využití ploch a prostorové uspořádání 

Hlavní část území tvoří bloková zástavba čtyřpodlažních bytových domů s téměř pravoúhlou uliční 
sítí. Na východě území navazují na původní zástavbu rodinné domy se zahradami. Stavby, které 
lemují ulici Terezy Novákové, jsou bariérové domy s funkcí občanskou, administrativní a částečně 
slouží pro bydlení. Těžiště území se přimyká k ulici Terezy Novákové. Jedná se o veřejný prostor 
s občanským vybavením, blízkou zastávkou MHD, podzemním parkovištěm a pěší zónou směřující 
do parku. Plochy pro rekreaci jsou umístěny na severu území, kde se nachází park a sportoviště. 
Mateřská škola je navržena v centrální klidnější části území, mezi zástavbou bytových a rodinných 



domů. Dalším školským zařízením v území je základní umělecká škola, která je situována na jihu 
území u ulice Terezy Novákové. Nedaleko základní umělecké školy se nachází domov důchodců. U 
ulice Terezy Novákové na západ od náměstí je navržen kulturní sál. Kulturní sál leží v blízkosti 
konečné zastávky tramvaje. 

 

3.2 Doprava 

Hlavní vjezdy do území vedou z ulice Terezy Novákové. Další vjezd je ze severu, kde se 
předpokládá napojení komunikace na navrženou komunikaci konceptem ÚP. Z východu z ulice 
Žilkova je vstup do území primárně pro pěší a je nutné dát do ulic Díly a Jelení opatření proti 
průjezdu automobilů. 

Ulice Terezy Novákové slouží jako hlavní obslužná komunikace pro území. Je zde navržena 
prodloužená trasa tramvaje č. 1 a cyklostezka. V území jsou umístěny obslužné komunikace a 
komunikace funkční skupiny D1 a D2. Komunikace skupiny D1 – obytné zóny budou opatřeny 
prvky pro zklidnění dopravy, jako například prahy a značkami obytná zóna. 

Městskou hromadnou dopravou je území obslouženo z ulice Žilkova autobusy 41 a 71, a z ulice 
Terezy Novákové tramvají č. 1. Docházkové vzdálenosti v území jsou do 300 m.  

Cyklostezka prochází ulicí Terezy Novákové podél západní hranice území. 

Pěší doprava je vedena na chodnících a je oddělena od automobilové dopravy zeleným pásem, 
popřípadě parkovacími stáními. V obytných zónách je provoz smíšený. Pěší zóna směřuje od 
náměstí do parku. Všechny komunikace musí splňovat požadavky ZTP. 

Odstavná stání u bytových domů jsou řešena podzemními garážemi, které jsou díky svažitému 
terénu přístupné z úrovně ulic. Podél komunikací jsou navrženy parkovací stání podélné i šikmé. 
Parkovací stání pro rekreaci zajišťuje parkoviště s 91 místy, jež se nachází na severu území u ulice 
Terezy Novákové.  

 

3.3 Zeleň 

Plochy krajinné zeleně rekreační se nachází na severu území, kde přecházejí do volné krajiny. 
V ulicích je navržena zeleň předzahrádek a stromové aleje podél komunikací. Soukromou zeleň u 
bytových domů tvoří zelené střechy podzemních garáží ve vnitroblocích. Vegetační střechy je nutné 
osázet travinami a vhodnými mělce kořenícími dřevinami. K rodinným domům přiléhají zahrady. 

 

3.4 Inženýrské sítě 

Území je napojeno na sítě plynovodu, vodovodu, kanalizace, silových a sdělovacích kabelů. 
Inženýrské sítě jsou vedeny v uličním prostoru v nezpevněných plochách. Kanalizace dešťová a 
splašková je vedena pod hlavním komunikačním prostorem. 

 

4.1 Závěr 

Navržený obytný soubor je koncipován jako samostatná městská čtvrť s vlastní vybaveností, 
rekreačními plochami a pracovními příležitostmi. Území je dimenzováno pro 4 650 obyvatel. 

 



BILANCE ÚZEMÍ 
 
Plochy bydlení 14,6 ha 
Plochy veřejné vybavenosti 1,9 ha 
Plochy dopravy 6,0 ha 
Plochy rekreace 0,2 ha 
Plochy zeleně 0,7 ha 
Plochy krajinné zeleně 3,3 ha 
  
Rozloha řešeného území 26,7 ha 
Rozloha řešeného území bez stávající zástavby 21,8 ha 
 
Zastavěná plocha celkem 5,1 ha 
Hrubá podlažní plocha Hpp 15,9 ha 
Počet nových bytů 1 361 
Nových obyvatel 4 200 
Stávajících obyvatel 450 
Celkem obyvatel 4 650 
  
Hustota obyvatel/ha celkem 175 
Hustota obyvatel/ha bez stávající zástavby 193 
 
Index podlažních ploch IPP=Hpp/plochy pro bydlení 1,09 
Index zastavěných ploch  IZP=Zp/plochy pro bydlení 0,35 
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MHD – městská hromadná doprava 
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VVN – velmi vysoké napětí 
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