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II. SOUHRNÁ PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

Územní plán města Zlín z roku 2010 předpokládá v oblasti Rybníků výrobní 

zónu. Na základě množství analýz (geomorfologie terénu, rozložení obytných zón 

ve Zlíně apod.) navrhuji pro toto území nikoli zónu výrobní, ale smíšenou, 

s převažující obytnou funkcí. Předpokladem pro vytvoření výrobní zóny je 

i dostatek rozvojových ploch v území. Oblast Rybníky, z jihovýchodní strany ostře 

vymezena tokem řeky Dřevnice a ze severní cenným zalesněným úpatím svahů 

Podřevnického údolí, je proto dle mého názoru pro toto funkční využití území 

nevhodná. 

Cílem práce je tedy navrhnout smíšenou zónu, s možností nejenom bydlení, 

ale i pracovních příležitostí, která současně napomůže plynulému propojení 

městské části Prštné s nově vznikajícím centrem Zlína ve východní části Baťova 

areálu i se samotným stávajícím historickým jádrem města. Navržené území se 

přizpůsobuje stávajícím podmínkám v okolí (geomorfologie, různorodost okolní 

zástavby…) stejně jako sousedícímu průmyslovému areálu. Snaží se navzájem 

propojit všechna sousedící území, která jsou v současné době rozdělena četnými 

bariérami (řeka, silnice, železnice). Plynulý přechod mezi městským typem 

šestipodlažních budov v bývalém Baťově areálu a maloměstskou jedno- až 

dvoupodlažní zástavbou v městské části Prštné vytváří i v samotných navržených 

hmotách objektů. 

Přehled výchozích podklad ů 

(1) Územní plán – Zlín (2011) 

(2) Katastrální mapa a údaje z katastru nemovitostí (ČUZK, 2013, www.cuzk.cz) 

(3) Údaje o plánované výstavbě silnic a dálnic a výsledky sčítání dopravy na 

silniční a dálniční síti ČR v roce 2010 (ŘSD, www.rsd.cz) 

(4) Prohlídka a vlastní fotodokumentace území 

(5) Zlínská architektura 1, 2, Pavel Novák, POZIMOS 2008 

(6) Ortofotomapa a ptačí pohledy oblasti Rybníky (www.maps.google.cz) 

(7) Oficiální internetové stránky města Zlín (www.zlin.eu) 

(8) Rozmluva s dopravním inženýrem
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1) Územní a historické souvislosti 

ZLÍN 

Město Zlín se nachází nedaleko slovenských hranic v údolí řeky Dřevnice. Je 

správním a kulturním centrem Zlínského kraje a díky založení Univerzity Tomáše 

Bati (UTB) v roce 2001 se Zlín stal i městem univerzitním. Studium na UTB 

přivádí do města množství mladých lidí, kdy část nově příchozích po ukončení 

studia ve městě zůstává, usazuje se a hledá si práci. 

 První písemné zmínky o Zlíně pochází již z roku 1322, ale teprve v roce 1894, 

založením Baťovy továrny na boty, dochází ke skutečnému rozvoji města. Během 

několika let vzroste počet obyvatel z 3 000 na 34 000 a přísun nových zájemců 

o práci v továrně stále neustává. Město se začíná rychle rozrůstat v duchu 

Howardových zahradních měst a zároveň s pomocí významných architektů, 

jakými byl např. Jan Kotěra, F. L. Gahura nebo Vladimír Karfík, se Zlín stává 

prvním skutečně funkcionalistickým městem u nás.  

Struktura města je především ovlivněna geomorfologickými podmínkami, kdy 

celé město je úzce sevřeno v údolí řeky Dřevnice, a tak se rozvíjí především v linii 

podél toku řeky. Je zde vybudována jak železnice, tak hlavní silniční koridor 

propojující Zlín s Otrokovicemi. Principy uspořádání jednotlivých funkčních celků 

jsou inspirovány rovněž teorií pásového města od N. A. Miljutina. Podél železnice 

se tedy dále rozvíjí výroba a podnikání, následuje zelený pás, bydlení, rekreace a 

zemědělské oblasti. 

Vize Tomáše Bati a později i jeho nevlastního bratra Jana Antonína Bati a 

jejich následná realizace zanechaly ve Zlíně nesmazatelnou a neodmyslitelnou 

stopu; od charakteristických továrních budov v údolí řeky Dřevnice až po typické 

cihelné „baťovské domky“ na svazích podél celého údolí. 

V současné době se město potýká hlavně s problémem dopravního propojení 

města s okolními sídelními útvary. Hlavní stávající trasa, komunikace I. třídy – 

I/49 z Malenovic a pokračující dále až na Slovensko, protíná Zlín přímo v jeho 

srdci, centru. Samotné historické centrum kolem náměstí Míru svou dimenzí a 

charakterem v současné době neodpovídá významu a velikosti soudobého Zlína, 
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a proto je nové centrum, v návaznosti na historické centrum, budované v samém 

jádru města Zlín, ve východní části bývalého Baťova areálu vedle slavné „21“.  

Problém dopravy z velké části řeší vybudování rychlostní komunikace R49 

jdoucí z Hulína přes Fryšták až směrem na Slovensko. Napojením města Zlín na 

tuto komunikaci dojde k vyloučení tranzitní dopravy městem a tím i k odlehčení 

nyní tolik přetížené hlavní silniční tepny I/49.  

RYBNÍKY 

Oblast Rybníky se nachází v údolí řeky Dřevnice na jejím pravém břehu 

v těsné blízkosti bývalého Baťova areálu a zabírá plochu téměř 20ha. Ze severní 

strany ji vymezuje pás zeleně, z jihovýchodu ji lemuje řeka Dřevnice a ze západní 

strany ji uzavírá rodinná zástavba městské části Prštné. 

Po dlouhou dobu byla část Rybníky nezastavěna a teprve v 60./70.letech 

20. století se zde vybudovaly halové objekty, převážně s funkcí skladovací, a 

staly se součástí bývalého Baťova areálu, v tehdejší době znám již jako 

průmyslový podnik Svit. Tím došlo k začlenění urbanistické struktury Prštného ke 

Zlínu. Nově vzniklá průmyslová oblast se tak ovšem stala i takřka nepropustnou 

bariérou, zamezující přímý styk obyvatel Prštného a Louky s centrem města Zlín. 

V 90. letech dochází k rozpadu průmyslového podniku Svit a k rozprodání 

pozemků a objektů množství soukromých majitelů. Jednotná koncepce 

průmyslového areálu se rozpadá a příliš velké množství majitelů v areálu zapříčiní 

jeho následné chátrání. Hlavně z oblasti Rybníky se postupem času stává takřka 

učebnicový příklad novodobého brownfields, s četnými zchátralými budovami a 

nejasnou funkční náplní. Najdeme zde několik budov stále s funkcí skladovací, 

výjimečně drobné podniky, množství prázdných objektů. Vše má charakter spíše 

provizorní. Pěší dostupnost lokality je takřka nemožná. Jako poslední připomínka 

původní funkční náplně, skladovací, je železniční vlečka, která vbíhá do areálu 

z jihozápadní strany. Uliční síť v areálu je pravoúhlá a na rozdíl od samotných 

staveb je možné ji v budoucnu při revitalizaci území zachovat. 

Po pravém břehu řeky, podél vymezené oblasti Rybníky, vede místní 

komunikace funkčního typu C, sloužící v současné době hlavně pro obyvatele 
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Jižních svahů, jako „zkratka“ směrem na Malenovice a objížďka tolik přetížené 

hlavní křižovatky komunikace I/49 v centru města u náměstí Práce.  

Dle Územního plánu – Zlín z roku 2011 by měla území Rybníky protnout 

pravobřežní komunikace, která by odlehčila stávající I/49. Vzhledem k budování 

rychlostní komunikace R49, dojde po jejím dokončení k značnému úbytku 

dopravy právě na stávající I/49. Navrhovaná pravobřežní komunikace tak bude 

mít charakter místní komunikace funkčního typu C. Komunikaci tohoto typu je 

možné vést jak po pravém, tak rovněž i po levém břehu řeky Dřevnice. V obou 

případech je ovšem nutné zbourat část stávající zástavby. 

V současné době je prakticky veškerá občanská vybavenost pro oblast 

Rybníky v městské části Prštné nebo v centru Zlína. Vzdálenosti i dostupnost se 

liší. Část Prštné může nabídnout toto zázemí: knihovna Františka Bartoše, 

hasičská zbrojnice, TJ Sokol (malá tělocvična), 1 volejbalové hřiště, 1 dětské 

hřiště, centrum Interspar a 2 hostince. Při zastavění oblasti Rybníky objekty 

s funkcí bydlení stoupne počet obyvatel o třetinu současného obyvatelstva 

Prštného (3 193 obyvatel) – cca 1 000 nových obyvatel. Proto je zapotřebí 

veškerou vybavenost posílit. 

Je vhodné umístit mateřskou školu, kterých je v současné době ve Zlíně 

nedostatek. Ovšem dle názoru bývalé náměstkyně primátora Aleny Zubalíkové 

(zdroj: www.zlin.eu, Odpovědi na dotazy), kdy vzhledem ke kolísavému počtu dětí 

se často finančně nevyplatí provoz nové MŠ s více odděleními, doporučuji pouze 

jedno oddělení integrované do polyfunkčního objektu. 

Ač dostupnost nejbližší základní školy skoro dvojnásobně převyšuje 

doporučované hodnoty, otevření nové ZŠ je neekonomické a to hlavně z důvodu 

rezervních kapacit stávajících základních škol. Dle rejstříku škol 

(www.rejskol.msmt.cz) je maximální kapacita stávajících škol 6 538 žáků, které 

jsou naplněny pouze z cca 70% (4 561 žáků). Dle statistiky Zlínského kraje 

o počtu narozených dětí se nepředpokládá výrazný nárůst počtu žáků 

v následujících letech.  

Nejbližší dostupná zařízení pro sport jsou ve vzdálenosti 2,5-4km (Sportovní 

komplex Zelené, Novesta sport). Proto jednou z možných navrhovaných funkcí 
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v řešené lokalitě jsou právě sportoviště. Ty mohou být zároveň snadno dostupná 

po stávajících i navrhovaných cyklostezkách. 

Problémem dneška je ubytování pro seniory. Zlín (75 500 ob.) má v současné 

době 3 domovy pro seniory nebo zařízení podobného typu. Ve srovnání s jinými 

podobně velkými městy (Kladno: 4 domovy / 68 500 ob.; Olomouc: 7 domovů / 99 

000 ob.) je zřejmé, že by bylo vhodné jistou formu bydlení pro seniory v oblasti 

navrhnout. 

2) Urbanistický návrh 

KONCEPT 

„Město v zeleni“ – „Město pro lidi“ 

Rozvržení funkcí v území je inspirováno pásovým městem od Miljutina, kdy 

nejblíže k řece a tedy i nejblíže k průmyslovému areálu je zelený hraniční pás, 

dále následuje administrativa s drobným podnikáním (pracovní příležitosti), dále 

pás budov se smíšenou funkcí (občanská vybavenost, služby, bydlení) a uzavírá 

jej pás volné bytové zástavby v zeleni, který takřka srůstá se stávající zelení 

vymezující severní hranu řešeného území. Z městského charakteru zástavby 

podél řeky, která je zároveň i zástavbou intenzivnější, se postupně dostáváme až 

k volné zástavbě charakteru spíše maloměstského. 

Hranici mezi dvěma městskými čtvrtěmi různého charakteru (starší volně 

rostlá zástavba Prštného a nově navržená pravidelná zástavba Rybníků) vytváří 

pás sportovišť v zeleni (malé fotbalové hřiště, tenisové a volejbalové kurty, a 

menší sportovní multifunkční hala). Ten je přístupný oběma městským částem. Je 

volným propojením nové zástavby se zástavbou původní, čímž nedochází k přímé 

konfrontaci mezi stávajícími a nově přicházejícími obyvateli, ale pouze 

k pozvolnému prolínání.  

Navržená uliční síť vychází z původní pravidelné pravoúhlé sítě 

Oblast Rybníky je s okolní zástavbou propojena i dvěma mosty, které spolu se 

dvěma dominantními výškovými objekty vytváří výrazné vstupy do území a 

intuitivně přivádí obyvatele i návštěvníky do lokálního centra oblasti. To tvoří 

centrální park s „pavilonkem v zeleni“ ve svém středu a k němu navazující veřejný 
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vnitroblok s občanskou vybaveností a službami. Jeho součástí je i dům pro 

seniory a „singles“ s mateřskou školou. Tímto blokem a na něj navazujícími 

dvěma bloky obytných budov prochází pěší osa, která je na jednom konci 

ukončena fontánou a na druhém ji uzavírá pavilonek v zeleni centrálního parku. 

Osa má charakter poloveřejného prostoru, jenž slouží převážně pro samotné 

obyvatele bloků.  

Dominantní výškové budovy u vstupů do území slouží zároveň jako orientační 

body v oblasti. Hlavní uliční třída s parterem, lemující park a centrální volnou 

blokovou zástavbu, nabízí plochy komerční, pro služby i zboží běžné denní 

potřeby (barvy-laky, nářadí, kadeřnictví apod.). Je obsloužena MHD.  

Zelený pás podél toku řeky Dřevnice, protnutý cyklostezkou, slouží nejenom 

k rekreaci, ale zároveň vytváří hranici mezi průmyslovým areálem bývalých 

Baťových závodů a nově navrženou obytnou zástavbou. 

Výšková hladina objektů je 1-4NP, s výjimkou dvou výškových budov u vstupů 

(9NP). 

Městská čtvrt Rybníky vytváří pozvolný přechod mezi vysokou městskou 

zástavbou průmyslového bývalého Baťova areálu a nízkopodlažními (jedno- až 

dvoupodlažními) objekty v Prštném. 

 

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

V rámci dopravního řešení napojení území na okolní zástavbu se předpokládá 

přeložení původně zamýšlené pravobřežní komunikace (místní komunikace 

funkční skupiny C) na levý břeh řeky Dřevnice. Tím dojde k uvolnění pravého 

břehu řeky v těsné návaznosti na Rybníky a možnosti vytvoření nábřeží. Stejně 

jako předpokládá ÚP města Zlín z roku 2011 je vybudována nová křižovatka za 

Intersparem, na kterou navazuje nově vybudovaný most ústící při hlavním vstupu 

do městské části Rybníky. Vybudován je ještě jeden most na východní straně 

území, který je dalším propojením řešené oblasti s navrhovanou levobřežní 

komunikací. Přístup do městské čtvrti je rovněž zajištěn dvěma komunikacemi 
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funkční skupiny D z Prštného a dále dvěma komunikacemi stejného typu 

z východní strany od supermarketu Lidl. 

 Kromě hlavní městské třídy, která je komunikací funkční skupiny C, jsou 

veškeré zbylé komunikace skupiny D1, D2. Území je protkáno sítí cyklostezek, 

které navazují na stávající i městem nově navrhované cyklostezky.    

 Parkování je navrženo jak povrchové, tak podzemní, či polozapuštěné. 

Střechy podzemních a polozapuštěných parkovišť jsou zelené vegetační. 

 

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ 

Část městské čtvrti Rybníky je dle vymezení správcem vodního toku 

v záplavovém území. Proto je navrženo několik protipovodňových opatření; 

primární ochranný protipovodňový val a za ním volná zelená plocha jen 

s plochami pro parkování sloužící k případnému rozlivu vody. Na rozhraní 

Rybníků a Prštného je situován skatepark, který je zapuštěný pod úroveň terénu a 

v době povodní slouží jako záchytná nádrž na vodu. 

 

ETAPIZACE VÝSTAVBY 

Řešená oblast má přibližně 20ha. Proto není vhodné a prakticky ani možné 

vybudovat vše najednou. Výstavba je proto rozdělena do tří fází. 

V první fázi (I.)  se vybuduje zóna sportovišť, čímž dojde k vymezení oblasti 

vzhledem k Prštnému. Tento zelený pás sportovišť bude dostupný nejenom 

z městské části Prštné, ale i ze severní strany z již stávající cyklostezky. 

Ve druhé fázi (II.)  se pokračuje s výstavbou prostředního pásu s volnou blokovou 

zástavbou se smíšenou funkcí (bydlení, služby, občanská vybavenost). Nově 

příchozí obyvatelé tak mají dostupné veškeré potřebné zázemí (obchody, 

parkoviště, sportoviště atd.). 
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Ve třetí fázi (III.)  následuje nová cyklostezka s nábřežím a administrativními 

budovami a objekty pro drobné podnikání. Vytvoří se tak i nové pracovní 

příležitosti a oblast začne skutečně žít během celého dne. 

V poslední čtvrté fázi (IV.)  se uvažuje s volnou bytovou zástavbou v zeleni 

v severní části lokality. 

 

BILANCE PLOCH 

• POČTY NAVRŽENÝCH BYTOVÝCH JEDNOTEK 

     typ bytu   po čet  dům 

Bydlení v zeleni:   3 + kk (80m2)  60  C 

     1 + kk (30m2)  36 

   celkem =    96 

 

Bytové domy v blocích: 2 + kk (50m2)  18  A 

     2 + kk (65m2)  18  

     3 + kk (98m2)  18 

     4 + 1 (150m2)  12 

   celkem =    66 

 

     1 + kk (45m2)  28  B 

     1 + kk (35m2)  8 

     2 + kk (65m2)  10 

   celkem =    46 

 

     1 + kk (30m2)  24  D 

     3 + kk (80m2)  24 

     3 + kk (85m2)  24 

     3 + kk (100m2)  24 

   celkem =    96 

 

CELKEM        304 (cca 1000 obyvatel)  
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 1+ kk = 96 bytů (32%)  3 + kk = 150 bytů (49%) 

 2 + kk = 46 bytů (15%)  4 + 1 = 12 bytů (4%) 

 

 

• OBCHOD/ADMINISTRATIVA/SLUŽBY 

    hrubá podlažní plocha  

 oblast (I.)  17 100m2 

 oblast (II.)  5 570m2 

 oblast (III.)  1 470m2 

 

CELKEM   24 140 m 2 

 

 

• PARKOVÁNÍ 

CELKEM park. a odstav. stání   780  

 

 

• IZP, IPP 

Oblast A (bydlení v zeleni), ob. B (volná bloková zástavba), ob. C 

(administrativa/podnikání podél nábřeží), ob. D (administrativa/podnikání ve 

východní části území) 

A IZP = 0,24    C IZP = 0,4 

 IPP = 0,5     IPP = 0,95 

 

B IZP = 0,45    D IZP = 0,18 

 IPP = 1,2     IPP = 0,6 
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3) Architektonický návrh 

KONCEPT 

• Blok bytového domu „A“ a domu pro seniory„B“ 

Konceptem je vytvoření téměř uzavřeného, nicméně živého veřejného 

prostoru, který se z jedné strany otevírá do zeleně sousedícího centrálního 

parku. Toto vzájemné propojení se stává hlavním těžištěm městské části 

Rybníky a je vyvrcholením vnitřní pěší osy jdoucí skrz navrženou blokovou 

zástavbu. Jednoduché bílé hmoty hraničních budov svou výškovou 

diferenciací vytváří množství různorodých prostor uvnitř vnitrobloku. 

Z východní strany se tyčí dominantní hmota budovy (4NP) s polyfunkční 

náplní (domov pro seniory a “singles”, mateřská škola atd.), která svým 

vnitřním uspořádáním do menších skupin bytů napomáhá vytváření sociálních 

kontaktů a vazeb mezi obyvateli. Součástí objektu je i denní bar/kavárna 

s knihovnou, která je v přímé návaznosti na zeleň ve vnitrobloku. 

Ze západní strany, otevírající se do parku, jsou situovány dvě budovy 

s převážně obytnou funkcí a parterem v přízemí. V posledním podlaží se zde 

nachází apartmány o výměře 150m2 s venkovní soukromou terasou.  

Na severní hraně je umístěno parkování, které je o půl podlaží zapuštěno pod 

úroveň terénu. Díky vegetační střeše vytváří další poloveřejný prostor, který je 

zde využíván jako zahrada pro mateřskou školu. 

Z jižní strany je vnitroblok vymezen hmotou kavárny, která poskytuje průhledy 

do tepající městské třídy s obchody a vizuálně tak propojuje rušnou městskou 

třídu s harmonickým a klidným vnitroblokem. 

Koncepce domů se snaží podpořit sociální kontakty. Pestrá funkční náplň, 

která je ovšem vzájemně v symbióze, napomáhá především seniorům 

překonat pocit osamělosti ve stáří a podpořit jejich činorodé aktivity (neustále 

jsou v centru dění). 

Domy jsou jedno- až čtyřpodlažní s extenzivní vegetační střechou. 

• Bytový d ům typu „C“ – bydlení v zeleni  

Domy jsou založeny na jednoduché koncepci čistých bílých kubických hmot 

vyrůstajících ze zeleně. Orientace domů je ovlivněna jak světovými stranami, 
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tak linií vrstevnic terénu. Domky se sdružují do skupin po čtyřech a vymezují 

společný polosoukromý prostor s drobnými zahrádkami, který napomáhá 

vytváření sociálních vazeb v rámci komunity a vytvoření téměř maloměstského 

charakteru bydlení nedaleko centra města Zlín.  

Domy jsou 3podlažní s 8 bytovými jednotkami (3x 1+kk a 5x 3+kk). Podzemní 

garáže se nachází v těsné blízkosti objektů. 

• Pavilonek v zeleni 

Koncept otevřeného pavilonku je založen na prolínání vnitřních a venkovních 

prostorů, na prorůstání zelení. Je to vzdušný prostor v centrální části parku, 

který vybízí k posezení a relaxaci během dne a zároveň umožňuje pořádání 

drobných příležitostných kulturních akcí. 

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

Dům typu „A“ a dům typu „C“ je řešen jako zděný stěnový systém s extenzivní 

vegetační střechou. Dům typu „B“ je řešen jako skeletový systém. 


