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ABSTRAKT  

Diplomová práce řeší návrh území po bývalém brownfieldu textilky Tepna Náchod. 

Cílem práce je aktivace území, oživení centra města a návrh zástavby v návaznosti 

na historické centrum a zámek s vhodnou funkční skladbou, reagující na nedostatky 

města. Návrh respektuje charakter místa snaží se preferovat pěší a cyklistickou 

dopravu – pěší zóny, cyklopruhy.  

Koncept je založen na maximálním využití zastavitelných ploch v řešeném území a 

na prostupnosti celého území, propojení tří náměstí a vytvoření nového veřejného 

prostoru. Dále koncept reaguje na historické centrum města a na zámecký kopec – 

výhledy, pohledové osy. Nově navržené objekty jsou bytové domy s aktivními 

partery, administrativní budova pro Výzkum a vývoj, víceúčelová hala, Domov pro 

seniory, mateřská škola, Spolkový dům a parkovací dům. Nová zástavba jasně 

vymezuje uliční síť. Součástí návrhu je výsadba parku pod zámeckým kopcem 

s oživením koryta Plhovského potoka.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Náchod, Tepna Náchod, Bílá Tepna, Plhovský potok, brownfield, veřejný prostor, 

park, bydlení v centru, historické centrum, zámek, zámecký kopec, bloková zástavba, 

urbanismus, prostupnost, sport, kultura, parkování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

The thesis deals with the design of the area after the former brownfield of Tepna 

Náchod. The aim of the thesis is activate the territory, to revive the city center and 

to design the buildings in connection with the historical center and the chateau with 

a suitable functional structure, responding to the city's shortcomings. The proposal 

respects the character of the place trying to prefer pedestrian and cycling – 

pedestrian zones, cycling zones. 

The concept is based on the maximum use of built-up areas in the designed area 

and on the permeability of the entire area, the interconnection of three squares and 

the creation of a new public space. Furthermore, the concept responds to the 

historical city center and the chateau hill - views, perspective axes. Newly designed 

buildings are residential buildings with active parterres, administrative building for 

research and development, multi-purpose hall, retirement home, kindergarten, 

federal house and parking house. The new development clearly defines the street 

network. Part of the design is the planting of a park under the chateau hill with the 

revival of the trough of the Plhovsky´s stream. 

 

KEYWORDS  
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living in the center, historic center, chateau, chateau hill, block area, urbanism, 

permeability, sport, culture, parking 
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ÚVOD 

 

Diplomová práce řeší návrh území po bývalém brownfieldu textilky Tepna Náchod. 

Cílem práce je aktivace území, oživení centra města a návrh zástavby v návaznosti na 

historické centrum a zámek s vhodnou funkční skladbou, reagující na nedostatky města. 

Návrh respektuje charakter místa snaží se preferovat pěší a cyklistickou dopravu – pěší 

zóny, cyklopruhy.  

Koncept je založen na maximálním využití zastavitelných ploch v řešeném území a na 

prostupnosti celého území, propojení tří náměstí a vytvoření nového veřejného 

prostoru. Dále koncept reaguje na historické centrum města a na zámecký kopec – 

výhledy, pohledové osy. Nově navržené objekty jsou bytové domy s aktivními partery, 

administrativní budova pro Výzkum a vývoj, víceúčelová hala, Domov pro seniory, 

mateřská škola, Spolkový dům a parkovací dům. Nová zástavba jasně vymezuje uliční síť. 

Součástí návrhu je výsadba parku pod zámeckým kopcem s oživením koryta Plhovského 

potoka.  
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1. VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
 
Diplomová práce řeší návrh území po bývalém brownfieldu textilky Tepna Náchod. 

Cílem práce je aktivace území, oživení centra města a návrh zástavby v návaznosti na 

historické centrum a zámek s vhodnou funkční skladbou, reagující na nedostatky města.  

Návrh respektuje charakter místa a snaží se preferovat pěší a cyklistickou dopravu před 

automobilovou dopravou.  

 

2. ANALYTICKÁ ČÁST 
2.1. ŠIRŠÍ VZTAHY 

Město Náchod leží v Královéhradeckém kraji a je hraničním městem ležícím při 

hranicích s Polskem. Nachází se 40 kilometrů severovýchodně od Hradce 

Králové a cca 7 kilometrů od polského města Kudowa – Zdrój. Dle turistického 

regionu leží v Kladském pomezí. Název Náchod je odvozen od toho, že se přes 

Náchod "chodilo do Slezska a Německa".  

V současné době má téměř 20 tisíc obyvatel a je bývalým okresním městem pro 

78 obcí. Nyní je obcí s rozšířenou působností pro 36 obcí.  Město se skládá z 10 

částí. 

Náchod leží v širokém údolí a je obklopen zalesněnými kopci. Na jenom z kopců 

se nad městem tyčí zámek, který byl vystavěn původně jako hrad ve 13. století. 

Městem protéká řeka Metuje. Nedaleko od Náchoda se nachází několik 

přírodních památek, např. vodní nádrž Rozkoš, Babiččino údolí, Orlické hory, 

Krkonoše, Adršpašsko-teplické skály, Prachovské skály, pevnost Josefov a další. 

V okolí města je i několik pevností a pevnostních srubů, např. pevnost 

Dobrošov, Voda atd. Vzhledem k tomu, že se nacházíme téměř v horách, v zimě 

je zde v provozu také lyžařský vlek a několik běžkařských tratí. 

Náchod je jediným českým lázeňským městem, které nemá funkční lázně. V 

současné době se uvažuje o rekonstrukci tohoto komplexu a také o oživení 

pramene IDA. 

Město bylo původně známo jako centrum textilního průmyslu – Manchester 

Východu. Jednou z velkých textilních továren byla také Tepna Náchod (řešené 

území). V současné době je stále průmyslovým městem. Nachází se zde velké 

množství průmyslových závodů, např. RUBENA, Bartoň textilní závody, pivovar 

Primátor, Teplárna a další.  

2.2. CHARAKTER ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Řešené území je území po bývalém brownfieldu textilky TEPNA Náchod. Textilka 

byla založena v roce 1882 a vzkvétala. Dokonce byly vystavěny i nové bytové 

domy pro zaměstnance továrny. Stejně jako spousta jiných podniků byla po 2. 

světové válce znárodněna. Vzhledem k tomu, že se v devadesátých letech začalo 

dovážet více textilu ze zahraničí, továrna pomalu ztrácela zakázky a v roce 2006 

zkrachovala.  

Celý areál získal soukromý investor, který zamýšlel místo textilky vystavět velké 

nákupní centrum, proti čemuž bojovalo jak vedení města, tak občané. Nakonec 



byl areál uchráněn, ale majitel jej nechal zchátrat až do podoby, kdy byla nutná 

demolice téměř všech objektů – objekty s historickou hodnotou.  

V současné době se na území nachází pouze část Bílé Tepny, část haly, která je 

zrekonstruována a ve které sídlí výroba firmy Hronovský, autoopravna a 

prodejna LIDL.  

Budova Bílé Tepny je nyní v rukou soukromého investora, ale město jedná o 

jejím odkoupení. Čeká se také na statické průzkumy, protože není jasné, v jakém 

technickém stavu budova je.  

Řešené území má lukrativní polohu – nachází se v centru města, v docházkové 

vzdálenosti od historického jádra a od společného vlakového a autobusového 

nádraží. Nad celým územím, stejně jako nad městem, se tyčí zámek. Podél 

území vede nyní komunikace I. třídy, která by se ale měla stát díky nově 

navrženému a zamýšlenému severnímu obchvatu místní komunikací s menším 

provozem. Naproti území se nachází Teplárna Náchod s vysokým komínem.  

 

Území má velký potenciál. V současné době je v územním plánu vedeno jako 

plocha smíšená obytná – městská. Mohla by zde být navržena nová městská 

čtvrť s bytovými domy s aktivním parterem, nová občanská vybavenost či 

administrativní prostory. Centrum města by mohlo být díky nové čtvrti oživeno a 

pokud by zde byly navrženy dostupné byty a nová pracovní místa, mohla by do 

města přilákat mladé, popřípadě si je udržet a zabránit tak stárnutí populace ve 

městě.  

2.3. HISTORIE A STAVEBNÍ VÝVOJ MĚSTA 

První zmínka o městu pochází z roku 1254. V té době zde vzniklo středověké 

osídlení – trhová ves Starý Náchod. Bohužel se ale nedochovala grafická této vsi. 

Oblast se nerozvinula v město, protože obyvatelé našli lepší pozici pro kontrolu 

přístupu k východu – vybudování hradu na kopci v méně sevřené oblasti. Město 

bylo založeno pod kopcem, kde byl hrad vystavěn – oblast mezi hradním 

kopcem a řekou Metují. Hlavní osa města vedla přes hlavní náměstí – 

Masarykovo náměstí. Zde byl vystavěn kostel sv. Vavřince ve směru osy. Hradby 

se budovaly nejprve na východ, pak i na západ na kopci.  

Ve 14. století bylo město rozšířeno o dvě předměstí – horské a krajské. Byly také 

vybudovány další hlavní ulice. Zástavba byla dále zahušťována a v 16. století, po 

zbourání hradeb vznikla předměstí Nový svět a Plhov. V 17. století propukl velký 

požár města. 

V roce 1818 byly založeny lázně Běloves s minerálkou Ida. Město bylo ale známo 

díky kyselce už ve 14. století. 

V roce 1875 byla vybudována železnice a nádraží, dále byla vystavěna silnice 

mimo náměstí do Hradce Králové. V této době došlo k prudkému nárůstu počtu 

obyvatel, a to hlavně s rozvojem průmyslu ve městě. V roce 1882 byla založena 

textilka Tepna Náchod. Město bylo centrem textilního průmyslu "Manchester 

Východu". Vznikaly zde i další továrny, které zaujímají urbanisticky cenné plochy.  

Vzniká také reprezentativní výstavba jako Nová radnice, domy na náměstí – 

Beránek atd. 



Ve 20. letech 20. století vytváří Oldřich Liska regulační plán. Dochází k regulaci 

řeky Metuje a k napřímení jejího toku – získání míst pro výstavbu v pravoúhlém 

uličním rastru. 

Vznikají nové čtvrti – výstavba RD – čtvrť Klínek, Ikarie, Kašpárek, 

Podproudenská, Skalka, Branka, Babí – kolonie řadových dělnických domků. 

Vystavěny jsou také nové budovy na náměstí, např. budova pošty. Od roku 1990 

je Náchod památkovou zónou. 

2.4. ANALÝZA DEMOGRAFIE 

Obyvatelstvo města Náchod tvoří cca 19% populace celého okresu Náchod a asi 

3,6% populace z Královéhradeckého kraje. Z 19 979 obyvatel činí 9 614 muži a 

10 365 ženy. Průměrný věk obyvatel je 42,7 let. Všeobecně v celém kraji 

populace stárne, index stáří je v Královéhradeckém kraji nejvyšší z celé ČR. 

Dle historických dat vývoje počtu obyvatel a počtu domů můžeme sledovat, že v 

době rozvoje průmyslu (1880-1900) se počet obyvatel více než zdvojnásobil a 

počet domů také značně narostl. Během první světové války došlo k úbytku 

počtu obyvatel – rozmezí let 1910-1921. Po první světové válce došlo k velkému 

vzrůstu počtu domů – během 9 let bylo vystavěno cca 500 nových domů. 

V současné době populace v Náchodě ubývá – obyvatelstvo stárne nebo se 

stěhuje za prací jinam – počet obyvatel v roce 2018 činil 20 132. V samotném 

historickém centru žije pouze 1239 obyvatel.  

V roce 2011 činil celkový počet domů 3 244, z toho 2 665 rodinných domů, 487 

bytových domů a 92 ostatních budov. 

2.5. ANALÝZA ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Město Náchod se nachází na hranicích s Polskem – hraniční přechod, v 

Královéhradeckém kraji. Do katastrálního území města Náchod patří 10 částí: 

Babí, Běloves, Bražec, Dobrošov, Jizbice, Lipí, Malé Poříčí, Náchod, Pavlišov a 

Staré Město nad Metují - tyto všechny části jsou patrné v územním plánu. 

V rámci ÚP je nutno dodržovat limity a dle nich také navrhovat novou zástavbu. 

Je nutno zohlednit historicky založený půdorysný typ – uspořádání historického 

jádra, zámecký areál s navazující alejí, původní lázeňský areál (je plánována 

rekonstrukce lázní Běloves) a navazující části Bělovsi, nábřežních prostorů řeky 

Metuje, okolní návrší bezprostředně utvářející charakter města, cenná návesní 

prostranství s cílem tyto lokality nezahušťovat nově včleněnou zástavbou 

(Pavlišov, Bražec, Babí, Dobrošov, Lipí). Nutno chránit cenné pohledy a průhledy. 

Při návrhu ploch nutno dávat pozor také na památky místního významu, 

městotvorná veřejná prostranství a panoramata – historické jádro, řeka, okolní 

návrší. 

 

Kompaktní celek lze utvořit z částí Náchod + Běloves + Staré Město nad Metují 

Babí – nevytvářet propojení zástavbou s Náchodem 

Bražec – přiměřený rozvoj zástavby 

Malé Poříčí – pozor na kolize funkcí – doprava + výroba x obytná funkce 

Dobrošov, Jizbice, Lipí, Pavlišov – rozvíjet jako urbanisticky svébytné celky 

 



Pozor je nutno také dát na ochranná pásma a rozvojové osy, které jsou 

specifikovány v PÚR. 

V centru by měly být navrhovány bloky a polobloky. Nutno zatraktivnit bytový 

fond pro mladé – nedostatek bytových domů. 

2.6. ANALÝZA OBČANSKÉ VYBAVENOSTI 

V minulosti bylo město Náchod centrem textilního průmyslu. Právě Tepna byla 

velkou textilní továrnou v Náchodě. Dlouhou dobu byla Tepna brownfieldem, v 

roce 2018 došlo k odstranění zbývajících hal. Nyní je území vyčištěno a nachází 

se zde pouze průmyslová hala Hronovský, Lidl a část Bílé Tepny - území hledá 

tedy nové využití.  

Obyvatelům Náchoda i spádových obcí je k dispozici celá řada různých institucí a 

organizací. Sídlí zde instituce státní správy a samosprávy, církevní a sociální 

instituce, kulturní, vzdělávací, několik sportovních zařízení, zdravotnické zařízení 

i finanční instituce. Najdeme zde například Městský úřad, Okresní soud, 

Katastrální úřad, Finanční úřad, Úřad práce, Městské divadlo, muzeum, 

knihovnu, kino, středisko volného času, nemocnici s DPS a další.  

Náchod se také pyšní velkým sportovním vyžitím. Nachází se zde zimní stadion, 

krytý plavecký bazén (+sauny, parní komory, masérny), venkovní koupaliště, 

fotbalové hřiště s atletickou dráhou, fotbalový stadion, skate park, tenisový 

areál, squasch centrum, dopravní hřiště, lyžařský vlek, tělocvičny a venkovní 

sportoviště u škol a další. 

Ve městě se nachází osm mateřských škol, sedm základních škol, z nichž v jedné 

z nich se nachází také speciální třídy pro imobilní žáky a praktická škola a čtyři 

střední školy - soukromá, gymnázium, SOŠ sociální a zdravotnická a SPŠ 

stavební a Obchodní akademie. Dále v Náchodě nalezneme Středisko volného 

času Déčko, ZUŠ a různá poradenská zařízení a zařízení poskytující služby péče o 

děti a mládež. 

Za slabinu města považuji "mrtvé" historické centrum.  V první řadě by mělo 

dojít k oživení centra v odpoledních hodinách, kdy po uzavření obchodů 

centrum zeje prázdnotou - viz vyjádření občanů v dotazníku. V současné době 

se mladí lidé stěhují z města, proto je nutné zatraktivnit jak nabídku občanské 

vybavenosti, tak hlavně pracovních příležitostí. S tím souvisí také nedostatek 

dostupného bydlení pro mladé. Dále pak ve městě dle občanů chybí příjemné 

parky "na rovině", kde by mohli trávit svůj volný čas jak děti, tak dospělí, 

multifunkční hala - zábava, sport, relax, a více kvalitních restaurací.  

2.7. ANALÝZA PODLAŽNOSTI 

V okolí se nachází jak rodinné domy, paneláky, tak třeba Teplárna s komínem. 

Nad celým Náchodem se tyčí zámek. Na Masarykově náměstí se pak nachází tří 

až čtyřpodlažní městské domy a na hlavní pěší třídě Kamenice - Palackého 

převažují domy čtyřpodlažní. 

Celkově je město Náchod velmi neuspořádaným městem, jak s ohledem na 

výškové členění, tak na druh budov - v těsné blízkosti historického jádra se 

nachází paneláky a průmyslové objekty.  Město působí velmi chaoticky a není 

urbanisticky promyšlené.  



2.8. ANALÝZA MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAHŮ 

Dle majetkoprávních vztahů patří MĚSTU NÁCHOD cca 45% zobrazeného území. 

Velký podíl má také vlastnictví LIDLU a PROTIVÍTR INVEST, kde město jedná o 

odkoupení těchto pozemků. Dalšími vlastníky v řešeném území a jeho blízkém 

okolí jsou: společné vlastnictví dvou a více vlastníku, SJM Drapač M. a Drapačová 

M., soukromí vlastníci, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a ČR a její subjekty. 

2.9. ANALÝZA DOPRAVY 

CYKLOSTEZKY, CYKLOTRASY, NAUČNÉ STEZKY, PĚŠÍ 

Ve městě Náchod dosud neexistuje ucelená síť cyklistických tras. V současné 

době lze na území Náchoda nalézt pouze neucelené části cyklistických 

komunikací. Jedna z cyklostezek/cyklotras č. 4095 vede podél ulice Kladská, dále 

pak ulicí Za Teplárnou, kolem našeho území - areálu bývalé Tepny po ulici 

Plhovská až k zámku a dále pak Alejí Kateřiny Zaháňské až k vodní nádrži Špinka. 

Další se nachází podél řeky Metuje - č. 22. V okolí města ale vedou další 

cyklostezky a cyklotrasy - nachází se zde spousta cílů vyhledávaných turisty - 

cyklisty (např. pevnost Dobrošov, pěchotní sruby a další). 

Ve městě jsou i dvě naučné stezky - NS Náchod - Vysokov - Václavice 1866 , která 

začíná u zámku a vede Alejí Kateřiny Zaháňské.  

V jižní části města vede naučná stezka Po opevnění Běloves, kde se nachází 

několik pěchotních srubů a hlavně pak pevnost Dobrošov, po které je 

pojmenována také část naučné stezky. 

Celé město je dostupné pro pěší. Vše je v dobré docházkové vzdálenosti a 

spousta lidí, což vyplývá i z dotazníku, využívá chůzi jako hlavní dopravní 

prostředek ve městě. Hlavní pěší třídou je ulice Kamenice a Palackého, která 

spojuje Masarykovo náměstí s Hlavním autobusovým nádražím a železniční 

stanicí.  

Dle mého názoru je město ale pro pěší až "nebezpečné" s ohledem na dopravní 

situaci ve městě. Hustota provozu je v Náchodě opravdu velmi vysoká a chybí 

zde ochrana chodců - zlepšení stavu chodníků, přechodů pro chodce, světelná 

signalizace, zelené pásy a další. Myslím, že i historické centrum s Masarykovým 

náměstím by si zasloužilo omezení vjezdu automobilů a upřednostnění chodců 

před auty.  

 
AUTOBUS A MHD 

V centru města se nachází Hlavní autobusové nádraží i železniční stanice, které 

byly zrekonstruovány v roce 2014. Toto nádraží je v dobré docházkové 

vzdálenosti z centra města. Na autobusovém nádraží se nachází 8 nástupišť. 

Odjíždí odsud 25 meziměstských autobusů a dvě linky MHD - 391 a 00158.  

Dle dotazníku využívá MHD a autobusovou dopravu velmi málo obyvatel. 

Někteří dotazovaní se vyjádřili, že by MHD využívali více, pokud by došlo ke 

zlepšení spojů a ke snížení intervalu mezi odjezdy MHD z centra Náchoda do 

okolních částí jako je Babí, Kramolna, Dobrošov a další. Dále by několik obyvatel 

ocenilo více bezbariérových autobusů - handicapovaní nemohou tyto autobusy 

využívat.  

Je možné, že kdyby došlo ke zlepšení stavu MHD, byla by využívána více a mohlo 

by tak dojít ke snížení počtu automobilů v centru města.  



 
 
VLAK 

Náchodem prochází železniční trať č. 026 spojující Týniště nad Orlicí s 

Broumovem a železniční trať č. 033 spojující Náchod s Václavicemi a Starokočí. 

Železniční trať se v Náchodě začala stavět v souvislosti s výstavbou dráhy 

spojující Choceň a Broumov - začalo se stavět r. 1873. Železnice byla svědkem 

mnoha historických událostí, např. i 2. sv. války, kdy došlo k uvedení do provozu 

přeshraničního celku - propojení Náchoda a Kudowy - Zdrój v Polsku. Protažení 

železnice mělo být dárkem pro Adolfa Hitlera a mělo zajišťovat zásobování 

fronty. Je možné, že jednou dojde k obnovení tohoto propojení ČR a Polska. 

Železnice je vystavěna na náspu, který mění svou výšku. Pod železnicí je 

zbudováno několik podchodů a podjezdů - v místě některých podjezdů může 

mít násep až 6m, v místě podchodů cca 2,5m. Přesto tvoří železnice ve městě 

bariéru - dělí Náchod na dvě poloviny.  

V Náchodě se nachází 2 vlakové zastávky a nádraží - železniční stanice. Délka 

tratě v katastru města je cca 5 300 m - dle mého názoru by mohly být přidány 

další zastávky a železnice by mohla fungovat i jako MHD.  

Denně po železnici projede 88 osobních vlaků. Projíždí tudy i nákladní vlaky, 

které jsou hlavním zdrojem hluku a vibrací.  

Podrobněji jsem se železnicí a územím okolo železnice zabývala ve své 

předdiplomní práci, kde jsem v části města navrhla přeměnu náspu na viadukt a 

tím by alespoň z části došlo k odstranění bariéry ve městě.  

 
SILNIČNÍ DOPRAVA A PARKOVÁNÍ 

Město Náchod je hraničním přechodem mezi ČR a Polskem. Silnice I. třídy I/33 

(E67) je komunikace spojující Hradec Králové, Jaroměř a Náchod a dále pak 

pokračuje do Polska. Město Náchod je hlavně kvůli této komunikaci silně 

přetíženo tranzitní dopravou. Denně po této silnici projede přes 17 000 vozidel 

(4 105 těžkých motorových vozidel, 13 377 osobní a dodávková vozidla, 106 

jednostopá motorová vozidla), která se pak v centru města dělí na komunikace I. 

třídy  I/33 (přes 7 000 vozidel/den), I/14 (přes 7 000 vozidel/den) a komunikaci II. 

třídy II/303 (přes 12 000 vozidel/den) - zdroj ŘSD ČR. 

V současné době je již vypracována studie na severní obchvat, který by měl 

městu Náchod odlehčit. 

Dalším problémem je parkování hlavně v centru. Nachází se zde soukromá, 

veřejná neplacená a veřejná placená parkoviště. Všechna větší parkoviště v 

centru jsou zpoplatněna. V současné době obyvatelé i návštěvníci parkují všude, 

kde se dá. Vedení města by chtělo do budoucna tento problém řešit např. 

vybudováním několika parkovacích domů.  

2.10. ANALÝZA ZELENĚ 

Analýza zeleně se zabývá zelenými plochami ve městě a hlavně v návaznosti na 

naše řešené území. 

V rámci širších vztahů se město Náchod nachází na severovýchodě Čech na 

hranicích s Polskem. V blízkosti města se nachází spousta přírodních památek 

jako památková rezervace Peklo, vodní nádrž Rozkoš, Národní přírodní památka 



Babiččino údolí. Dále se v okruhu 20 kilometrů nachází CHKO Orlické hory, NP 

Stolové hory, CHKO Broumovsko s Adršpašsko- teplickými skalami. V okruhu 50 

km je také Krkonošský národní park a další CHKO zobrazeny na mapě.  

Přímo město Náchod leží v širokém údolí mezi zalesněnými kopci - obklopeno 

zelení. Na jednom z těchto kopců se nachází zámek a pod ním Regnerovy sady. 

Od zámku také vede naučná stezka a Alej Kateřiny Zaháňské. U Bělovsi pak 

začíná PP Březinka. V centru města u kostela sv. Michala roste památná lípa 

"Lípa svobody" - tato lípa byla vysazena roku 1919 Sokolem. 

Město Náchod je ze všech stran obklopeno zalesněnými kopci a přímo ve městě 

se nachází několik parčíků. Zeleň je například na Husově náměstí, v parku u 

kostela sv. Michala, u panelových domů na konci ulice Českých bratří, v parčíku 

u Celního úřadu a před Okresním soudem. Dále se pak zeleň nachází na nábřeží 

řeky Metuje.  

Také na náspu se vyskytuje náletová zeleň. Spousta zeleně je ale ponechána 

svému osudu a není udržována. Přesto město působí "zeleným" dojmem.  

V centru města je pouze pár stromů umístěných v ulici Kamenice, na Karlově 

náměstí a na Masarykově náměstí. Myslím, že by bylo dobré zvýšit počet zeleně 

hlavně v oblasti pro pěší. Také by bylo dobré oddělit hlavní dopravní tahy od 

chodníků udržovaným zeleným pásem pro zvýšení pocitu bezpečí chodců. 

2.11. ANALÝZA GEOLOGIE 

Náchod je město v širokém údolí - obklopeno zalesněnými kopci. Podloží města 

je velmi rozmanité - skála, navážky atd. Také je zde vysoko hladina spodní vody, 

proto může být problém s výkopovými pracemi a stavbou v podzemí. 

2.12. ANALÝZA VODNÍCH TOKŮ 

Významným prvkem města je řeka Metuje, která protéká na jižní straně. 

Metuje je levým přítokem řeky Labe, je dlouhá 77,2 km a z toho je 69 km 

sjízdných. Řeka pramení v Broumovské vrchovině. V průběhu města Náchod 

mění výrazně své koryto – někde je hluboce zařezáno, někde je téměř 

zarovnáno s okolním terénem. 

Podél řeky vedou dvě nábřeží – Denisovo a Mánesovo. Denisovo nábřeží je 

nedávno zrekonstruované, přesto město nevyužilo potenciálu řeky ve městě.  

Současné koryto řeky Metuje je zregulované – původně koryto zasahovalo 

téměř k centru města – většina města byla tvořena vlhkými nivními loukami - 

vylévala se zde voda. Koryto řeky bylo upraveno z důvodu nové výstavby ve 

městě. Městem protékalo také několik pramenů – potoků, například potok 

Radechovka nebo Plhovský potok, který tvořil mlýnský náhon do mlýna na 

Karlově náměstí, odkud se také čerpala voda na zámek. Téměř všechny potoky 

byly svedeny do podzemí. 

 

3. NÁVRHOVÁ ČÁST 
3.1. PROBLÉMY V ÚZEMÍ 

Velkým problémem města Náchod je, tak jako u mnoha dalších měst, jeho 

rozrůstaní do krajiny namísto zahušťování zástavby.  Hledání míst s potenciálem 



a samotné zahušťování v centru města bylo tématem mé předdiplomní práce. 

Dalším velkým problémem, typickým právě pro město Náchod, je jeho 

neuspořádanost a chaos ve smyslu sousedství nesourodých druhů zástavby. 

Vedle historického jádra s významnou historickou zástavbou (památkové zóny) 

byly vystavěny panelové domy a průmyslové areály, které dle mého názoru patří 

spíše na okraj města. V těsné blízkosti našeho řešeného území se nachází 

Teplárna Náchod s vysokým komínem. Dále je na našem území průmyslová 

výroba firmy Hronovský. Také v okolí železnice, hlavně v místě nádraží, se 

nachází rozsáhlé průmyslové areály.  

Město řeší problém s dopravou, protože tudy vedou významné mezistátní tahy - 

silnice I. a II. třídy. Tyto komunikace vedou tranzitní dopravu směřující do a z 

Polska. Intenzita dopravy ve městě je až 17 000 vozidel za den. Tato skutečnost 

vede k tomu, že je ve městě upřednostňována automobilová doprava před pěší.  

Při průchodu městem, hlavně právě podél těchto vytížených komunikací, může 

mít chodec pocit strachu - nedostatečná šířka či oddělení chodníků od 

komunikací. Chybí zde zelené pásy, které by mohly přispět ke zvýšení pocitu 

bezpečí chodců. Zeleň by také pomohla odfiltrovat značné znečištění, které ve 

městě vzniká. Problém smogu ve městě je velký i z důvodu konfigurace terénu 

celého města - Náchod se rozkládá v širokém údolí.  

S intenzitou dopravy souvisí také nedostatek parkovacích ploch. I když město 

není příliš velké a veškerá vybavenost je v docházkové vzdálenosti, mnoho 

obyvatel, ale také dojíždějících do Náchoda za prací, využívá jako hlavní dopravní 

prostředek auto. Parkovací plochy se nachází po celém městě a auta stojí 

"všude". Proto by bylo dobré tento problém vyřešit kumulováním aut do 

parkovacích domů, které ve městě chybí, a "uklidit" tak automobily z ulic. Také 

by bylo vhodné zakázat parkování a vjezd na náměstí a vytvořit tak příjemné 

prostředí pro pěší.  

Městem prochází železnice na náspu, která vytváří bariéru ve městě a dělí ho 

tak na dvě poloviny. I když se zde nachází několik podchodů, nadchodů a 

podjezdů a další se budují, železnice bariérou dále zůstává. Také nese další 

problémy jako hluk, vibrace a znečištění.  

Dle místních obyvatel je ve městě dostatek zeleně. Na mě ale působí tak, že 

zeleň je kumulována na kopcích - hlavně na zámeckém kopci. Ve městě se jí už 

tolik nenachází nebo je neudržovaná. Snaha města je vidět alespoň na hlavní 

pěší třídě Kamenice a na zrekonstruovaném Karlově náměstí. Dle mého názoru 

by bylo dobré přidat zelené pásy alespoň podél vytížených komunikací, na pěší 

zóny a začít udržovat zeleň v parcích.  

Nábřeží řeky Metuje bylo sice nedávno zrevitalizováno, přesto město stále 

nevyužilo potenciál vody ve městě.  

Problémem může být také podloží, které je zde nesourodé - na některých 

místech se nachází skála, na některých spodní voda - minerálka. 

3.2. CELKOVÝ KONCEPT 

Koncept návrhu je založen na maximálním využití zastavitelných ploch v 

řešeném území a na prostupnosti celého území. Dále koncept reaguje na 

historické centrum města a na zámecký kopec, který sousedí s řešeným 



územím. V konceptu jsou zohledněny výhledy na zámek - pohledové osy. Cílem 

návrhu je propojení tří současných náměstí, vytvoření předprostoru před 

navrženou víceúčelovou halou - aktivace území, výsadba parku "na rovině" - 

vstup na zámecký kopec a hlavně preference pěšího pohybu. 

3.3. NÁVRH ZÁSTAVBY 

Návrh nové zástavby vyplývá z koncepčního řešení, tedy aktivace území a 

maximální využití potenciálu ploch s ohledem na historické centrum a zámek. 

Návrh je řešen tak, aby území žilo během celého roku (využití Sportovního náměstí 

v létě - hry, vodní prvek, posezení,  i v zimě - kluziště, trhy atd.) a aby vznikl kvalitiní 

veřejný prostor, který nebude konkurovat Masarykovu náměstí. 

Základ návrhu tvoří obytné bloky s aktivním parterem - funkce bydlení převažuje 

(cca 39% z nově navržených funkcí). Domy jsou navrženy tak, aby partery podpořily 

život v ulicích - pronajímatelné prostory pro občanskou vybavenost a 

administrativu. 

Z hlediska navržené vybavenosti je kladen důraz na různorodost provozů. V území 

je navržen Domov pro seniory (stárnutí obyvatelstva), Mateřská škola s rodinným 

centrem, dílnami a ZUŠ, víceúčelová hala (hlavní prvek občanské vybavenosti pro 

oživení území), administrativní budova pro Výzkum a vývoj a parkovací dům, který 

by měl částečně vyřešit problémy s parkováním ve městě.  

Nové bytové domy jsou navrženy tak, aby pokryly poptávku po různých velikostech 

bytů. Nabízejí byty od 1+kk až po nadstandardní byty 5+kk. Menší byty jsou určeny 

hlavně pro mladé a pro seniory, větší pak pro rodiny s dětmi nebo pro obyvatele s 

požadavkem vyššího standardu. Část bytů bude vyhrazena také pro zaměstnance 

ve Výzkumu a vývoji - docházková vzdálenost do zaměstnání.  

Základní filosofií návrhu vzhledem k umístění řešeného území v centru města, je 

preference pěšího pohybu a využívání MHD, autobusové a vlakové dopravy. 

3.4. DÍLČÍ ČÁST NÁVRHU 

TERÉN 

Řešené území se nachází téměř na rovině, ale přímo u zámeckého kopce. Na 

okraji území se terén prudce zvedá směrem k zámku - bylo nutné vyřešit 

napojení jak na zámecký kopec na Karlově náměstí, tak napojení komunikace na 

ulici Podzámčí. Na ukončení Karlova náměstí již byla provedena studie - 

schodiště, na které jsem navazovala navržený park. Komunikace napojující se na 

ulici Podzámčí je navržena v požadovaném sklonu. Přístup do přilehlého 

obytného bloku bude v jedné části až z 2. NP. Pro vyrovnání výškového rozdílu 

mezi náměstím a komunikací bylo navrženo pobytové schodiště a venkovní 

výtah pro handicapované.  

 
PARKOVÁNÍ 

Rezidenční parkování je navrženo tak, aby bylo potřeba co nejméně výkopových 

prací s ohledem na geologii podloží - hladina spodní vody, skála atd. Proto jsem 

navrhla parkování převážně v parteru domu a jedno podzemní podlaží.  

Na území po Bílé Tepně - nároží území - bude vystavěn parkovací dům pro cca 

260 automobilů, ale také pro kola a motocykly.  



V území jsou také rozmístěna veřejná parkovací stání na ulicích, a to hlavně před 

mateřskou školou, domovem pro seniory, na ulici Spojovací - podélná stání i pro 

handicap, a také u budovy pro Výzkum a vývoj, která mohou být využívána také 

návštěvníky víceúčelové haly. 

Pro autobusy jsou vyhrazena parkovací stání na ulici Za Továrnou. 

 
KOMUNIKACE 

Obousměrné komunikace jsou šířky 7m, jednosměrné pak 3,5 m. Je zde 

navržena rychlost 30km/h a v místě křížení pěší trasy s komunikací pro 

automobily jsou umístěny vyvýšené prahy, pro upozornění řidičů. Ulice 

Tepenská je upravena na ulici s obratištěm - slepá ulice.  

V území je preferována pěší doprava, proto jsou zde navrženy hlavně pěší zóny. 

Povolení vjezdu mají složky IZS, technické služby a zásobování. 

 
BYTOVÉ DOMY 

Bytové domy jsou umístěny v rastru dle koncepčního schématu. Jsou navrženy 

tak, aby byla zachována odstupová vzdálenost a dodrženy požadavky na 

osvětlení a proslunění, ale zároveň, aby bylo území co nejefektivněji zastavěno.  

Výškově jsou členěny tak, aby byl zachován co nejlepší výhled na zámek a 

zároveň aby byly domy odcloněny od komunikace I. třídy. Bytové domy jsou 4. 

až 6. podlažní. 

 
VÍCEÚČELOVÁ HALA A SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ 

Hala tvoří hlavní aktivní prvek území - bod zájmu obyvatel, SRDCE území. K této 

hale směřuje hlavní pěší zóna řešeného území (TEPNA). Před halou pak vzniklo 

Sportovní náměstí pro různé aktivity jak v létě, tak v zimě.  

Střecha haly a schodiště na tuto střechu jsou vytvořeny jako pobytové - výhled 

na zámek, kavárna, zeleň. 

 
PARK 

Park u Karlova náměstí vytváří spolu s navrženým schodištěm vstup na zámecký 

kopec. Hlavním prvkem tohoto parku je "obnova" Plhovského potoka, který tudy 

protékal. Navrhla jsem zde vodní prvek - betonové koryto, které je volně 

přístupné návštěvníkům parku - ochlazení, osvěžení. Stěny koryta jsou v mírném 

sklonu pro posezení přímo u vody. 

Dále se v parku vyskytují plochy pro hry dětí - zatravněné kopce, pískoviště a 

skluzavky a také altán pro grilování či posezení. 

Schodiště vedoucí k zámku je pak navrženo jako pobytové - výhled na náměstí, 

park, řešené území. 

3.5. ETAPIZACE VÝSTAVBY 

1. FÁZE - současný stav 

V současné době se na řešeném území nachází chátrající budova Bílé Tepny, na 

části parkoviště, LIDL s parkovištěm, továrna firmy Hronovský, hostinec, garáže, 

autoopravna, technické objekty, panelový dům, Prior a blok staveb tvořící část 

Kamenice - většinou polyfunkční domy (aktivní parter + bydlení). 
2. FÁZE 



Ve druhé fázi dojde k odstranění garáží a technických objektů, vystavění prvních 

dvou polyfunkčních bloků s převažující funkcí bydlení a multifunkční haly. Tyto 

stavby budou vybudovány na pozemcích, které v současné době vlastní město 

Náchod. 
3. FÁZE 

Třetí fáze zahrnuje výkup části pozemků soukromých vlastníků, bourání hostince 

a autoopravny a následnou výstavbu MŠ a objektu pro Výzkum a vývoj v oblasti 

textilního průmyslu. V této fázi bude také vysazen park u MŠ a vybudovány 

schody k zámeckému kopci - ukončení Karlova náměstí. 
4. FÁZE 

Ve čtvrté fázi dojde k odkoupení pozemků od firmy PROTIVÍTR- INVEST s.r.o. a 

následné bourání budovy Bílé Tepny, kde předpokládám, že stavba je ve velmi 

špatném technickém stavu.  
5. FÁZE 

Pátá fáze zahrnuje doplnění ulice Tepenská. Na místě po Bílé Tepně vznikne 

parkovací dům.  Mezi parkovacím domem a školkou bude vystavěn Domov pro 

seniory.  

V této fázi dojde také k přesunu provozu a bourání LIDLu. 
6. FÁZE 

V šesté fázi budou dostavěny dva obytné bloky s aktivním parterem a do jednoho 

z těchto bloků bude přemístěn provoz LIDLu. 
7. FÁZE 

V této fázi mohou být dostavěny stávající bloky na ulici Tepenská - záda bloků 

Kamenice. 
8. FÁZE 

Osmá fáze obsahuje bourání budov na Karlově náměstí a nevhodně umístěného 

panelového domu -> vytvoření průchodu do řešeného území. 
9. FÁZE – nový celkový stav 

Výstavba nových budov na Karlově náměstí - doplnění nároží - na jižní straně 

administrativní objekt, na severní straně objekt Spolkového domu. Rekonstrukce 

Prioru, nástavba jednopodlažního objektu mezi Spolkovým domem a Priorem, 

výstavba bytového domu směrem k řešenému území. Výstavba polyfunkčního 

domu v závěru Karlova náměstí. 

3.6. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

ŠIRŠÍ DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Městem Náchod vedou silnice I. a II. třídy s vysokou intenzitou dopravy. 

Komunikace I/14 vede přímo podél našeho řešeného území - v budoucnu se 

počítá s vybudováním severního obchvatu, který by měl město zbavit tranzitní 

dopravy - ze silnice I. třídy by se tím pádem stala místní komunikace. Na tuto 

komunikaci jsou napojeny i navržené komunikace v řešeném území - 3 sjezdy, z 

toho dva stávající.  

Podél řešeného území vede také cyklotrasa - v rámci návrhu dojde k upravení 

trasy po klidnějších komunikacích a k navržení cyklopruhů podél silnice I/14. 

Hlavní autobusové nádraží i železniční stanice jsou v docházkové vzdálenosti. S 

ohledem na MHD bude u navržené multifunkční haly zbudována zastávka MHD.  



Hlavní pěší zóna řešeného území navazuje na hlavní pěší třídu města Kamenici, 

která vede z Masarykova náměstí k Hlavnímu vlakovému a autobusovému 

nádraží.  

V budoucnu by bylo dobré, kdyby došlo k omezení provozu přímo v historickém 

centru a zákazu vjezdu a parkování automobilů jak na Masarykově náměstí, tak 

na Karlově náměstí. 

 
DOPRAVA V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ 

V rámci řešeného území je navržena nová, částečně  obousměrná a částečně 

jednosměrná komunikace (ulice Spojovací) s návrhovou rychlostí 30km/h, která 

je napojena na silnici I/14. Tato komunikace je objízdnou komunikací okolo 

poloviny řešeného území. Komunikace se na ulici Příkopy zvedá a napojuje se 

na ulici Podzámčí a dále pak na ulici Za Továrnou. Také dojde k úpravě stávající 

komunikace na ulici Tepenská - obousměrná komunikace s obratištěm, 

návrhová rychlost 30km/h. Obě tyto komunikace křižují hlavní pěší zónu 

řešeného území - v tomto místě je navržen zvýšený zpomalovací práh z jiného 

materiálu. 

Podél silnice první třídy jsou nově navrženy cyklopruhy oddělené od 

komunikace zelenými pásy. Vedle cyklopruhů jsou dostatečně široké chodníky. 

Na této  komunikaci jsou také nově navrženy dva přechody pro chodce (cyklisty) 

- ulice K parku a u multifunkční haly. Oba tyto přechody jsou umístěny za 

novými zastávkami MHD. 

Hlavní pěší třída (ulice Sportovní) řešeného území navazuje na Kamenici 

(Palackého), která vede z Masarykova náměstí. Nová pěší zóna začíná u 

Spolkového domu - průchod vnitroblokem - a končí u multifunkční haly. Na 

území jsou navrženy další dvě pěší zóny a to od Teplárny po nově navržený park 

(ulice K parku) a od stávajících pasáží vedoucích z Kamenice podél nově 

navrženého parkovacího domu. Na pěší zóny mají povolen vjezd pouze TS, 

složky IZS a zásobování. 

S ohledem na parkování v území - každý obytný blok má navržen své vlastní 

garáže - parter + 1PP. Dále je pak navržen parkovací dům, který slouží k 

parkování aut pro Spolkový dům, multifunkční halu, LIDL a další provozy v 

centru. Parkování v ulicích je navrženo při Domovu pro seniory, při MŠ, poté v 

ulici Spojovací a také u objektu pro Výzkum a vývoj (případné parkování i pro 

návštěvníky haly. Na ulici Za Továrnou jsou vyhrazena parkovací stání pro 

autobusy. 

 
FILOSOFIE  

" Preference pěší a cyklistické dopravy" 

Na ulicích i v garážích a parkovacím domě jsou navrženy stojany a místa pro 

odložení kol a motocyklů. Vzhledem k tomu, že se území nachází v centru města 

a téměř na rovině, počítám, že většina obyvatel území bude preferovat pěší, 

cyklistickou dopravu a také vlakovou a autobusovou dopravu (blízkost Hlavního 

autobusového nádraží i železniční stanice). 

V území budou také byty pro seniory a pro zaměstnance Výzkumného centra - 

preference pěšího pohybu, popřípadě MHD.  



3.7. FUNKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ 

V současné době je území téměř vyčištěné po brownfieldu bývalé textilky Tepna 

Náchod. Nachází se zde pouze LIDL s parkovištěm, chátrající nevyužívaná 

budova Bílé Tepny - bez historické hodnoty, výrobní hala firmy Hronovský - 

pozůstatek Tepny - zrekonstruovaná část, dále pak hostinec, autoopravna, 

panelový dům, Prior, objekty bank a polyfunkční domy na ulici Kamenice. 

Řešené území se nachází téměř v centru města, proto je v dosahu veškerá 

občanská vybavenost. Přesto jsou místní obyvatelé nespokojení, protože 

centrum města je v odpoledních hodinách téměř "mrtvé". 

V mém řešení navrhuji z velké části hlavně polyfunkční domy s převažující funkcí 

bydlení a aktivním parterem - pronajímatelné prostory pro občanskou 

vybavenost a administrativní prostory.  Dále zde navrhuji jako jeden z hlavních 

prvků multifunkční halu, u které končí hlavní pěší zóna. Tato hala poskytuje jak 

sportovní vyžití - multifunkční sál, posilovnu, bouldering, tak rekreační - masáže, 

wellness, ale nachází se zde i restaurace, bowling a kavárna, která je přístupná z 

pobytové střechy haly. V multifunkčním sále se také nachází podium pro možná 

vystoupení nebo divadelní představení.  Předprostor haly tvoří Sportovní 

náměstí, které může být v létě využito jakýmkoliv způsobem, jak pro sportovní 

činnost, tak pro pořádání různých akcí, trhů atd. V zimním období zde může být 

kluziště.  

Dále se na území nachází objekt pro Výzkum a vývoj v oblasti textilní výroby - 

navazuje na tradice území a města, poté Mateřská škola s dílnami a rodinným 

centrem, Domov pro seniory se zdravotnickými službami a denním stacionářem, 

Parkovací dům, Spolkový dům, popřípadě administrativní objekt na nároží 

Kamenice a ulice Hurdálkovy. Karlovo náměstí je pak zakončeno schodištěm k 

zámeckému kopci, po jehož levé straně je opět navržen polyfunkční objekt - 

funkce bydlení + aktivní parter. 

Území dotváří park při zámeckém kopci a při schodišti. V rámci tohoto parku 

jsem navrhla oživení Plhovského potoka, který tudy pramenil a končil ve mlýně, 

jenž zakončoval Karlovo náměstí. Potok je navržen v betonovém korytě a tento 

vodní prvek bude plně zpřístupněn veřejnosti - bude sloužit k osvěžení v 

horkých dnech. 

3.8. URBANISTICKÝ DETAIL – Sportovní náměstí 

PROSTOROVÉ ŘEŠENÍ 

Urbanistický detail řeší nové Sportovní náměstí před víceúčelovou halou. Toto 

náměstí je vymezeno nově navrženými bytovými domy, budovou pro Výzkum a 

vývoj v oblasti textilního průmyslu a samotnou víceúčelovou halou. K náměstí 

vede hlavní pěší zóna celého území, která začíná u Spolkového domu na rohu 

Karlova náměstí. Dále sem ústí pěší zóna od Plhovského náměstí a vyrovnávací 

schodiště - vyrovnává výškový rozdíl mezi řešeným územím a ulicí Příkopy resp. 

Podzámčí. Toto náměstí by nemělo tvořit konkurenci hlavnímu historickému 

náměstí - Masarykovu náměstí, ale mělo by vytvářet živý předprostor 

víceúčelové haly, kde by měli obyvatelé rádi trávit svůj volný čas.  

Náměstí bylo navrženo co nejjednodušeji. Byl vytvořen jeden prostor, který 

může být využíván k různým aktivitám i akcím. Prostor je rozdělen pouze 



materiálovým řešením - část k aktivitám má mlatový povrch, část pro zahrádky 

restaurací a kaváren a pro procházející je vydlážděn. V létě se zde děti mohou 

hrát, jezdit na kole, obyvatelé sedět na lavičkách nebo se chladit v navrženém 

vodním prvku, v zimě zde může být umístěno kluziště, část vánočních trhů atd. 

K náměstí můžeme také přičíst pobytové schody, které vedou na střechu haly, 

odkud je krásný výhled na náchodský zámek. Nachází se zde i šikmé travnaté 

plochy pro odpočinek, okrasná zeleň a betonové lavice. Na této terase je také 

zahrádka kavárny.  

 
MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ A VYBAVENÍ 

Povrch náměstí je tvořen dvěma materiály. Hlavní část má mlatový povrch žluté 

barvy - pro aktivity mládeže. Je ohraničena betonovými lavicemi s podsvícením a 

také vodním prvkem. Okolo hlavního prostoru je pak povrch vydlážděn 

betonovou dlažbou. Součástí náměstí je i pěší trasa vedoucí k hlavnímu vstupu 

do haly - ta je dlážděna stejnou betonovou dlažbou jako náměstí a ohraničena z 

obou stran velkoformátovou dlažbou obdélníkového tvaru. Pobytové schodiště 

je betonové se sedacími plochami a s drobnou zelení. Střecha haly je pak 

pokryta betonovou velkoformátovou dlažbou tvaru čtverce.  

Použitý mobiliář je kombinací materiálů:  dřevo, beton, kov. 

Pro osvětlení prostoru byly navrženy stožáry 1m vysoké, dále pak v ulicích okolo 

zavěšené pouliční osvětlení, všechny betonové lavice budou podsvíceny a v 

podstupnicích pobytových schodů i vyrovnávacích schodů budou umístěna 

bodová světla.  

Zeleň je zde navržena jako okrasná, některé stromy i kvetoucí. Stromy zde 

umístěné budou například okrasná višeň (slivoň višeň), sakura, kulovitý javor 

mléč, katalpa, okrasné jabloně atd.  

Zatravněné plochy budou osazeny udržovaným hřištním trávníkem výšky 40 

mm.  

3.9. CELKOVÉ BILANCE NÁVRHU  

STÁVAJÍCÍ STAV 

Plocha řešeného území 103 525 m2   

Původní řešená plocha 20 395 m2   

Původní nezastavěná plocha 83 130 m2   

Procento zastavění 19,7%  

   

UVOLNĚNÁ PLOCHA 

Plocha odstraněných objektů 8 170 m2 

Plocha přesunutých objektů (LIDL)  1 871 m2 

 

NAVRŽENÝ STAV 

Plocha navržené zástavby 52 786 m2 

Nová nezastavěná plocha 50 739 m2 

Nové procento zastavění 51%   

Plocha parku 4 341 m2  

    



HPP (hrubá podlažní plocha) 121 744 m2 

ČPP (čistá podlažní plocha = 80% Z HPP)  97 395 m2 

Počet bytových jednotek 849 

Počet ploch k pronájmu 153 

Možný počet obyvatel 2 019 

Počet bytů nad 50 m2  379  

   

Potřeba parkovacích stání 849 

Navržený počet parkovacích stání v garážích 665+30 

Navržený počet parkovacích stání v parkovacím domě 249+8 

Navržený počet parkovacích stání – ulice 93+8 

Celkový počet navržených parkovacích stání 1007+46 

 

Počet tříd MŠ 2 

Počet dětí v MŠ 48(56) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ZÁVĚR 

 

 Výsledkem diplomové práce je urbanistická studie, která řeší návrh blokové 

zástavby na území po bývalém brownfieldu Tepna Náchod. Práce naplňuje stanovený cíl, 

a to návrh zástavby, která svou funkční skladbou reaguje na nedostatky města. Návrh 

ukazuje, jakým způsobem lze řešené území využít a zastavět s ohledem na historické 

centrum, které se nachází v těsné blízkosti. V návrhu je kladen důraz na preferenci 

pěšího pohybu, na práci s městskými prostory, které dodržují urbanistická pravidla – 

přehledná uliční síť, dodržování uliční čáry, pohledové osy a lidské měřítko. 

Hlavním cílem bylo vytvoření atraktivní obytné čtvrti v centru města Náchod s co 

největším vyžitím pro všechny generace. Také jsem chtěla obnovit část historie, proto na 

území vracím potok, který tudy protékal a Výzkum a vývoj v oblasti textilního průmyslu.  

 

Během práce na diplomovém projektu jsem zjistila, že práce urbanisty je velmi 

komplexní a zasahuje do mnoha oblastí - urbanista musí hledat souvislosti od konceptu 

rozvoje celého města až po řešení urbanistických detailů. 
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