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Územní plán města Náchod 

Situace místa stavby – polohopis a výškopis 

Hon, Milan: Vývoj koncepce kompaktního bydlení. [s.l.] : Nakladatelství ČVUT, 2007. 26 s. ISBN 

978-80-01-03742 

Holl,Steven. Paralaxa.  

Zadražilová, Miroslava: Intenzivní městské struktury, pojednání k disertační práci, 2010 

Neufert Ernst: „Navrhování staveb“,Consultinvest Praha 2000 

Schmeidler Karel: Sociologie v architektonické a urbanistické tvorbě, MU Brno, ISBN 80-238-

6582-X 

Související vyhlášky, technické normy a hygienické předpisy  

Cílem diplomové je revitalizace vybraného brownfieldu v ČR. Navrhnout zde nové využití prostoru 

(novou městskou čtvrť) v rámci města. Navrhnout nové veřejné prostory, náměstí, zákoutí. Začlenit 

brownfield do struktury města. Výsledkem práce bude i návrh přilehlého okolí - návrh obytné 

ulice, čtvrti.  

Diplomová práce bude obsahovat: 

- Dokladovou část 

- Urbanisticko - architektonickou studii 

- Model 

Výkresová část bude zpracována s využitím CAD, textová část a případné tabulkové přílohy 

budou zpracovány v textovém a tabulkovém editoru PC. Ve stanoveném termínu bude výsledný 

elaborát odevzdán vedoucímu diplomové práce v úpravě a kompletaci podle jednotných 

pokynů Ústavu architektury FAST VUT v Brně. Při zpracování diplomového projektu je nezbytné 

řídit se směrnicí děkana č. 12/2009 vč. příloh č.1,2,3: Úprava odevzdání a zveřejňování 

vysokoškolských kvalifikačních prací (VŠKP) na FAST VUT.  

Předepsané přílohy: 

Seznam složek: 

A.DOKLADOVÁ ČÁST 

B.URBANISTICKÁ STUDIE: 

- textová část A4 v předepsané podobě 

- urbanistická studie v úměrném měřítku 

- urbanistický detail v úměrném měřítku 

- úplný projekt ve formátu A3, B1 

- presentační plakát 700/1000mm na výšku 

C.MODEL v úměrném měřítku 

CD s dokumentací celého projektu  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování 

a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (povinná součást 

VŠKP).  

2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, 

odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" 

(nepovinná součást VŠKP v případě, že přílohy nejsou součástí textové části VŠKP, ale textovou 

část doplňují).  



 
Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D. 

Vedoucí diplomové práce  

 

 

 



Zadáním diplomové práce bylo zpracovat území bývalého areálu textilního podniku 

v Náchodě - Tepny. V rámci práce jsem se snažila navrhnout živé pokračování 

historického jádra Náchoda a napojit novou čtvrť na sídliště Plhov. Jako cíl jsem si také 

stanovila revitalizaci současné opuštěné budovy Bílé Tepny, která je poslední stojící 

objekt z původní zástavby a udává tak identitu místa. Do jedné části území jsem vložila 

novou blokovou zástavbu s převážně obytnou funkcí. Tato zástavba obklopuje hlavní 

náměstí a Bílou Tepnu. Druhá část území je tvořena řadovými rodinnými domy 

městského typu s dětským hřištěm. Svým návrhem jsem chtěla obyvatelům ukázat, jak 

je možné území vyřešit, pokud budova Bílé Tepny bude zachována.  

Náchod, Tepna, Bílá Tepna, textilní továrna, revitalizace, urbanismus, řešené území, 

bloková zástavba, řadová zástavba, veřejný prostor, propojení, náměstí  

The assignment of diploma thesis was processed the area of the textile factory 

in Náchod – named Tepna. As part of this work I tried to suggest a live continuation 

of the historical core of city Náchod and connect the new district to the Plhov housing 

estate. As a goal I have set revitalization of building Bílá Tepna whitch is actually 

abandoned. Bíla Tepna is the last standing object from original development and 

it indicates the indentity of the place. In one part of territory I put a new block bulding 

with mostly residential function. This area surrounds the main square and object Bíla 

Tepna. The second part of area consists of terraced family houses with children’s 

playground. By my suggestion I wainted residents to show how it is possible design the 

development if object Bílá Tepna will be preserved.  

Nachod, Tepna, Bila Tepna, textile factory, revitalization, urbanism, solved area, block 

of flats, terraced area, public space, interconnection, square  



Bc. Nela Haraštová Řešení brownfields v rámci České republiky - Tepna Náchod. Brno, 

2019. 16 s., 42 s. příl. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta 

stavební, Ústav architektury. Vedoucí práce Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D.  



Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané diplomové práce s názvem Řešení 

brownfields v rámci České republiky - Tepna Náchod je shodná s odevzdanou listinnou 

formou.  

V Brně dne 14. 5. 2019  

   Bc. Nela Haraštová 
autor práce  

 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci s názvem Řešení brownfields v rámci České 

republiky - Tepna Náchod zpracoval(a) samostatně a že jsem uvedl(a) všechny použité 

informační zdroje.  

V Brně dne 14. 5. 2019  

   Bc. Nela Haraštová 
autor práce  



a) titulní list 

b) zadání VŠKP 

c) abstrakt v českém a angl. jazyce, klíčová slova v českém a angl. jazyce 

d) bibliografická citace VŠKP podle ČSN ISO 690 

e) prohlášení autora o původnosti práce 

f) poděkování 

g) obsah 

h) úvod 

i) vlastní text práce 

j) závěr 

k) seznam použitých zdrojů 

l) seznam použitých zkratek a symbolů 

m) seznam příloh 

n) popisný soubor závěrečné práce 

o) prohlášení o shodě listinné a elektronické formy VŠKP 
 





ZADÁNÍ 

Zadání diplomového projektu bylo zpracovat území bývalého areálu textilního 

podniku v Náchodě - Tepny. Součástí zadání byl mimo jiné rozhovor se současným 

starostou panem Birke, který nám území a jeho specifika dále 

upřesnil a nastínil nám současnou situaci a potřeby města. Současnými potřebami 

města je výstavba bytů pro mladé rodiny s dětmi, byty pro seniory, multifunkční 

sportovní hala, spolkový dům, obchody, zázemí pro hasiče a záchranné složky a v 

neposlední řadě parkovací místa. Obyvatelům Náchoda také chybí park na rovném 

terénu, který by byl lépe využitelný pro děti. S těmito informacemi jsme mohli a 

nemuseli pracovat, nicméně cílem bylo vytvořit celistvou představu o nové funkci 

toho území, o jeho využití a začlenění do současných struktur. 

 

CO JE CÍLEM MÉ PRÁCE? 

V rámci práce jsem se snažila navrhnout živé pokračování historického jádra 

Náchoda a vytvořit spojnici mezi centrem a sídlištěm Plhov. Řešené území mělo 

být polyfunkční a nabízet obyvatelům různý charakter městské zástavby. Dále 

jsem se snažila zaměřit na veřejné prostory, na jejich upevnění veřejnou budovou 

a doplnění vhodnou funkcí. Každý prostor má nabízet odlišené využití a nabídnout 

různou míru interakce s ostatními. Jako cíl jsem si také stanovila znovuvyužití 

současné opuštěné budovy BÍLÉ TEPNY, která je poslední stojící objekt z původní 

zástavby. Podle dotazníku občané Náchoda už s tímto územím ztratili vazbu. Stalo 

se tak bohužel po ztržení většiny původních objektů a osud poslední budovy už je 

příliš nezajímá. Svým návrhem jsem chtěla obyvatelům opět ukázat, že budova Bílé 

Tepny do území patří, ba dokonce by se měla stát srdcem a upomínkou v nové 

čtvrti. 

 

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ 

Továrna zkrachovala v roce 2006. Dlouhou dobu byla parcela ponechána ladem. 

Po zbourání některých budov vznikla ve středu území prodejna Lidl - bez jakékoliv 

celkové koncepce území. Část areálu směrem k Plhovskému náměstí byla 

opravena a přestavěna. Bílá budova ,, Bílá Tepna,, měla projít obnovou, ale zatím 

došlo jen ke zbourání starší části a na jejím místě vzniklo dočasné parkoviště pro 

město. Po uklizení ztržených staveb je většina parcely volná bez využití. Území je 

naprosto nepropustné a je možné chodit pouze kolem něj. Okolní zástavba nemá 

jednotný charakter a nepřipomíná příliš městskou strukturu. Paradoxně se v 

přímé blízkosti řešeného území nachází jedna z nejstarších a nekrásnějších ulic 

Náchoda - ulice Kamenice. Spojnicí těchto dvou území tvoří dnes pouze několik 

průchodů nebo skryté pasáže. Orientace v těchto meziprostorech je velmi těžká a 

používají ji jen malá část místních obyvatel. 

 

 



NÁVRH ŘEŠENÍ 

Výchozím bodem bylo odstranění nevhodných objektů, které svým 

vzhledem/stavem kazí charakter místa nebo dokonce narušují 

panoráma zámku. Z následujícího uspořádání mi vyšlo, že členění parcely by mělo 

vycházet z budov, které zachovávám a vznikly tak dva směry zástavby. Díky těmto 

směrům došlo k dalšímu členění území na bloky, domy, ulice a veřejné prostory. 

Každá z forem byla dále zpracována a byla jí přiřazena odpovídající funkce na 

základě poptávky a požadavků obyvatel města. V poslední řadě jsem se snažila 

propracovat hlavní prostor před budovou Bílé Tepny a také posílit funkci samotné 

budovy tak, aby vzbudila u obyvatel opět zájem o její zachování. 

 

ZÁKLADNÍ BILANCE ÚZEMÍ 

plocha řešeného území       103 815 m2 / 10,4 ha 

původní zastavěná plocha         29 300 m2 

plocha odstraněných objektů                    10 400 m2 

plocha rekonstruovaných objektů          5 300 m2 

nová zastavěná plocha území            56 600 m2 

procento zastavění původní       28 % 

procento zastavění nové        55 % 



Výsledkem práce je urbanistický návrh zástavby a veřejných prostorů části města 

Náchod v blízké návaznosti na jeho historické centrum. Navrhla jsem nové ulice, 

dostavbu bloků, stavbu řadových rodinných domů městského charakteru 

doplňující zástavbu a veřejné prostory. Parkovací plochy jsou navrženy převážně 

jako hromadné kryté garáže s pobytovou střechou ve vnitroblocích. Návrh řeší 

prostorovou strukturu území a respektuje fungující výrobní budovu HRNOVSKÝ. 

Pozornost je věnována revitalizaci budovy Bílé Tepny a tvorbě veřejných prostorů 

v jejím okolí. Řešené území by mělo vhodně navázat a doplnit fungující prostory 

města a stát se jeho plnohodnotnou součástí. 



Osobní návštěva a prohlídka areálu bývalé Tepny 

2D mapové podklady poskytnuté městem Náchod 

Vlastní fotografie 

 

Jehlík Jan: Rukověť urbanismu, Ausdruck Books, 2016 

Neufert Ernest: Navrhování staveb, Consult Incest, 2008 

Sitte Camillo: Stavba měst podle uměleckých zásad, Arch, 1995 

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy: MANUÁL tvorby veřejných 

prostranství města Prahy, IPR/SDM/KVP, Praha , 2014 

Remeš, Utíkalová, Kacálek, Kalousek, Petříček a kolektiv: Stavební příručka, Grada 

Publishing, a.s., 2014 

 

https://www.mestonachod.cz/     informace a ÚP města Náchod 

https://cs.wikipedia.org      geografie, kulturní hodnoty 

https://www.rsd.cz/wps/portal/    dopravní údaje 

http://bohemiaorientalis.cz/kauza-tepna-aneb-co-si-zbourame-2/ údaje o Tepně 

https://pamatkovykatalog.cz/    památky Náchod 

http://www.risy.cz       statistické údaje 

https://www.czso.cz       demografické údaje 

http://www.cuzk.cz       vlastnictví jednotlivých pozemků 

https://mapy.cz       mapy 

http://historickemapy.cuzk.cz     historické mapy 

https://geoportal.mzcr.cz      hlukové mapy 

http://www.mmcite.com      městský mobiliář 

http://www.fotohistorie.cz/Default.aspx   historické obrázky Náchod 

https://www.mestonachod.cz/
https://cs.wikipedia.org/
https://www.rsd.cz/wps/portal/
http://bohemiaorientalis.cz/kauza-tepna-aneb-co-si-zbourame-2/
https://pamatkovykatalog.cz/
http://www.risy.cz/
https://www.czso.cz/
http://www.cuzk.cz/
https://mapy.cz/
http://historickemapy.cuzk.cz/
https://geoportal.mzcr.cz/
http://www.mmcite.com/
http://www.fotohistorie.cz/Default.aspx


ČR   Česká republika 

VUT   Vysoké učení technické 

FAST   Fakulta stavební 

ČSN   česká technická norma 

m n.m.  metrů nad mořem 

k.ú.   katastrální území 

ul.   ulice 

SZŠ   střední zdravotnická škola 

ZŠ   základní škola 

MŠ   mateřská škola 

příl.   příloha 

č.   číslo 

RD   rodinný dům 

BD   bytový dům 

NP   nadzemní podlaží 

PP   podzemní podlaží 

HPP   hrubá podlažní plocha 

ČPP   čistá podlažní plocha 

BJ   bytová jednotka 

ÚP   územní plán 

%   procentuální vyjádření 

m2   metr čtvereční – jednotka plochy 

ha  hektar – jednotka plochy 

Pxx   označení počtu parkovacích míst 

tzn.   to znamená 

apod.   a podobně 



a) Urbanistická studie_formáB1 

 

01 Analýza širších vztahů  

02 Analýza vývoje a historie Náchoda a Tepny 

03 Analýza dopravy 

04 Analýza vybavenosti, ÚP a vlastnických vztahů 

05 Problémový výkres, koncept 

06 Návrhový výkres, vizualizace 

07 Návrhový výkres parter, vizualizace 

08 Návrhový výkres typické podlaží, vizualizace 

09 Návrhový výkres doprava, uliční řezy 

10 Řezy územím, vizualizace 

11 Urbanistický detail  

12 Blok, vizualizace 

 

b) Urbanistická studie_formát A3 

Titulní list 

Obsah dokumentace 

01 Průvodní zpráva  

02-03 Analýza širších vztahů 

04-06 Analýza historie 

07-08 Analýza dopravy 

09-10 Analýza občanské vybavenosti 

11-12 Problémový výkres  

13 Koncept 

14 Návrhový výkres 

15 Schwarzplan, axonometrie 

16 Návrhový výkres parter 

17 Funkční výkres parter 

18 Vizualizace 

19 Návrhový výkres typické podlaží 

20 Funkční výkres typické podlaží 

21 Vizualizace 

22 Návrhový výkres dopravy 

23 Uliční řezy, bilance 

24 Řezy územím 

25 Vizualizace 

26 Vizualizace 

27 Urbanistický detail 

28 Charakter zástavby, blok 

29 Vizualizace 



c) Prezentační plakát 700 × 1000 mm 

 

d) Fyzický model 

 

e) CD s elektronickou verzí všech příloh 


