
 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

  

 

ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ 
INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING  

 

 

 

 

 

VÝVOJ VÝSTAVBY REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ  
V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU 
DEVELOPMENT OF THE CONSTRUCTION OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN A RYCHNOV NAD 

KNĚŽNOU 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 

 

AUTOR PRÁCE BC. KATEŘINA BEČVÁŘOVÁ 
AUTHOR 

 

VEDOUCÍ PRÁCE ING. PAVEL KLIKA 
SUPERVISOR 

 

BRNO 2014 



Zadání VŠKP - Zde bude vloţeno zadání. 



Druhá strana zadání.



Abstrakt  

V této diplomové práci je hlavním úkolem objasnit vývoj rezidenčních nemovitostí ve 

městě Rychnov nad Kněţnou. Diplomová práce se zabývá tímto městem od jeho zaloţení po 

současnost. Práce je rozdělena do několika kapitol vývoje výstavby a kaţdé z těchto období je 

zastoupené charakteristickou rezidenční stavbou. V kaţdém období je popsán vývoj výstavby, 

charakteristické rysy pro toto období a pouţití materiálů k výstavbě rezidenčních nemovitostí. 

Součástí práce jsou výkresy map a plánů města Rychnov nad Kněţnou. K těmto mapám se 

váţe analýza rozvojových moţností výstavby. Dále je součástí práce fotodokumentace 

historického vývoje rychnovských ulic a městských částí.  

Abstract 

 In this diploma thesis the main task is to clarify the development of residential 

properties in city of Rychnov nad Kněţnou. The thesis deals with this city since its foundation 

to the present day. The work is divided into several chapters of development of construction 

and each of these periods is represented by a characteristic building. Development of the 

construction, main traits of a period and the materials used for the construction of residential 

property are described for each period, including drawings, maps and plans of the city 

Rychnov nad Kněţnou. These maps binds analysis of development potential of construction. 

There is also a photographic documentation of historical development of Rychnov streets and 

neighborhoods. 

Klíčová slova 

 Vývoj výstavby, město, lokalita, městská část, rezidenční nemovitosti, vila, bytový 

dům, rodinný dům, sloh, analýza. 

Keywords 

 Development of construction, city, locality, neighborhoods, residential properties, 

villa, apartment block, family house, style, analysis. 
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1  ÚVOD 

Téma diplomové práce „Vývoj výstavby rezidenčních nemovitostí v Rychnově nad 

Kněţnou“ jsem zvolila pro svůj blízký vztah k rodnému městu. Rychnov nad Kněţnou se jako 

okresní město Královéhradeckého kraje nachází v podhůří Orlických hor s počtem obyvatel 

11 247. 

Cílem práce bylo zmapovat historii vývoje rezidenčních nemovitostí, nastínění vývoje 

a růst města v jednotlivých časových období, popsat typ a umístění výstavby a to včetně 

analýzy rozvojových moţností města. Obsah práce je moţné rozdělit na čtyři celky se 

zaměřením na popis lokality a její charakteristiku, dále historický a urbanistický vývoj města 

a výstavby, popis rezidenčních nemovitostí, objektů pro bydlení a celkovou analýzu rozvoje 

lokality. 

Rychnov nad Kněţnou je velmi lukrativní pro rozvoj výstavby pro mladé rodiny i díky 

sportovnímu vyţití jak v centru města, tak i blízkostí Orlických hor pro pěší turistiku nebo 

zimní lyţování. S příchodem současného dynamického rozvoje výrobní továrny automobilky 

Škoda v Kvasinách bude město Rychnov nad Kněţnou z tohoto rozvoje profitovat. Díky 

rozšíření závodu a navýšení počtu zaměstnanců, stát schválil dotace pro Rychnov nad 

Kněţnou, coţ bude mít velmi pozitivní dopad na ekonomiku a rozvoj města. Současná 

nejrozšířenější výstavba rodinných domů probíhá v městské části Nová Sibiř. 

 

2  ZÁKLADNÍ POJMY SOUVISEJÍCÍ S REZIDENČNÍ 

VÝSTAVBOU 

Na úvod mé práce je dle mého názoru třeba připomenout a vysvětlit několik 

základních pojmů. Jedná se o pojmy stavba, pozemek, stavební pozemek, parcela, stavebník, 

nemovitost, byt, rodinný dům, polyfunkční dům, rezidenční nemovitost a územní plán. 

2.1 STAVBA 

Stavba je ve stavebním zákoně definována jako: „Stavbou se rozumí veškerá stavební 

díla, která vznikají stavební nebo montáţní technologií, bez zřetele na jejich stavebně 
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technické provedení, pouţité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel vyuţití a dobu 

trvání.“(13) 

2.2 POZEMEK 

V katastrálním zákoně č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitosti České republiky, ve 

znění pozdějších předpisů je pozemek určen takto: „Pozemkem část zemského povrchu 

oddělená od sousedních částí hranicí územní správní jednotky nebo hranicí katastrálního 

území, hranicí vlastnickou, hranicí drţby, hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí druhů 

pozemků, popř. rozhraním způsobu vyuţití pozemků.“ (13) 

2.3 STAVEBNÍ POZEMEK 

Podle nového stavebního zákona č. 350/2012 Sb., který nabyl účinnost 1. ledna 2013, 

je stavebním pozemkem „pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený k 

umístění stavby územním rozhodnutím anebo regulačním plánem“. (13) 

2.4 PARCELA 

Podle katastrálního zákona je „parcelou pozemek, který je geometricky a polohově 

určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem“. (9) 

2.5 STAVEBNÍK 

Dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

veznění pozdějších předpisů § 2 odst. 4, písm. c) se rozumí „stavebníkem osoba, která pro 

sebe ţádá vydání stavebního povolení nebo ohlašuje provedení stavby, terénní úpravy nebo 

zařízení, jakoţ i její právní nástupce, a dále osoba, která stavbu, terénní úpravu nebo zařízení 

provádí, pokud nejde o stavebního podnikatele realizujícího stavbu v rámci své podnikatelské 

činnosti; stavebníkem se rozumí téţ investor a objednatel stavby“. (17) 

2.6 NEMOVITOST 

Nemovitost je vymezena v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění 

pozdějších předpisů. „Nemovitostmi jsou pozemky a stavby spojené se zemí pevným 

základem.“ (16) 
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2.7 BYT 

Dle vyhlášky 268/200ř Sb. o technických poţadavcích na stavby ve znění pozdějších 

předpisů § 3, písm. g) je byt definován takto: „bytem soubor místností, popřípadě jedna 

obytná místnost, který svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje 

poţadavky na trvalé bydlení a je k tomuto uţívání určen“. (14) 

2.8 RODINNÝ DŮM 

Rodinným domem podle vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných poţadavcích na 

vyuţívání území je stavbou pro bydlení „rodinný dům, ve kterém více neţ polovina 

podlahové plochy odpovídá poţadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu 

určena; rodinný dům můţe mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno 

podzemní podlaţí a podkroví“. (15) 

2.9 POLYFUNKČNÍ DŮM 

Český statistický úřad v metodických vysvětlivkách definuje polyfunkční dům takto: 

„Polyfunkční dům je stavba (budova), v níţ bydlení zaujímá méně neţ polovinu podlahové 

plochy místností a prostorů (počet bytů ani podlaţí není určující).“ (10)  

Jde tedy o stavbu, kde se kombinují prostory pro bydlení především s komerční 

činností. 

2.10 REZIDENČNÍ NEMOVITOST 

Český právní řád nemá jasně definovaný pojem rezidenční nemovitost, ale v našem 

kontextu to budeme chápat jako stavby určené k trvalému bydlení. Jedná se o rodinné domy, 

bytové domy, vily, polyfunkční objekty apod.  

 

3  KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 

3.1 CHARAKTERISTIKA LOKALITY 

Město Rychnov nad Kněţnou je okresní město a katastrální území v 

Královéhradeckém kraji a rozkládá se na východě Královéhradeckého kraje. Město leţí v 

Orlické tabuli, která je charakteristická střední nadmořskou výškou 290 m n. m., a protéká jím 
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řeka Kněţná.  Počet obyvatel k 31. 12. 2010 byl 11 747 osob. Je největším městem oblasti 

pod Orlickými horami a správě obcí s rozšířenou působností. (11) 

K městu Rychnovu nad Kněţnou náleţí i jeho jednotlivé části, jako například Dlouhá 

Ves, Roveň a Jámy nacházející se na jihovýchodě a jihu části města. Dále jsou to Lipovka a 

Litohrady na sever a Lokot  na západ od města. Městská část Panská Habrová se line podél 

řeky Kněţné na severovýchodě. 

Město se rozvinulo na mírně se svaţujícím terénu kolem pravidelného obdélného 

náměstí jihovýchodně od původní osady v místě farního kostela. Prakticky po celé období 

středověku tvořila neopevněné město pouze zástavba při náměstí, soustředěná ve čtyřech 

blocích.  

Rozšiřování města započalo v 15. století pozdní gotickou parcelací a poloţily se 

základy k výstavbě "nového města" s náměstím poblíţ zámku, který se stal významným 

urbanistickým počinem 16. století. (1, s. 1) 

Rychnov značně utrpěl za třicetileté války a to i rozsáhlými poţáry. V tomto období 

došlo k výrazné barokní přestavbě architektonickou činností Kolowratů. 

Díky zřízení ţeleznice a rozvoji průmyslu v 2. polovině 19. století započala výstavba 

města do podoby, tak jak ho známe dnes. A to hlavně s přínosem rozvoje poválečné doby. 

Bylo započato budování městských panelových sídlišť, která byla situována na kraji města, 

aby nenarušovala jeho historické jádro a panorama města. Tyto se rozvíjeli konkrétně v části 

města Na Láni, Na Trávníku a Na Drahách a dále podél ulice Sokolovská. (1, s. 2) 

Charakteristickou zástavbou pro Rychnov nad Kněţnou jsou dvoupodlaţní rodinné 

domy, případně řadová zástavba. V Rychnově nepůsobil ţádný významný architekt. Toto 

město budovali měsští stavitelé a projektanti, kteří dali podobu města tak jak ho známe dnes. 

Mezi ně můţeme například řadit stavitele Ing. Otu Hányše, který projektoval a budoval jak 

stavby na přání klienta, tak stavby developerské. Jeho stavební firma Hányš prováděla stavby 

jak rodinného charakteru, tak větší, jako například bytové zástavby, či se podílel na výstavbě 

městského kina.  

V současné době dochází k velkému rozvoji města díky rozmachu místní firmy a 

výrobce Škoda auto a.s.. Díky dotacím od státu započalo budování obchvatu města, 

rekonstrukce a rozšíření vlakového nádraţí. Město díky tomuto počinu nabízí více pracovních 

míst a značně klesla nezaměstnanost. S tímto vlivem, co se týče urbanistického rozvoje, se 

rozšířila dle územního plánu výstavba na stávající zemědělské pozemky a dala tak moţnost 
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vzniknout nových městských jako na příklad Na Láni nebo tzv. Nové Sibiři, kde se tvoří 

zástavba rodinného charakteru. 

obr. č. 1: Katastrální mapa města Rychnov nad Kněţnou, (8) 

 

3.2 JMÉNO A STATUT 

 O nejdávnější minulosti města Rychnov nad Kněţnou nevíme téměř nic. Není 

známo, kdy vzniklo, nevíme, jak dříve vypadalo, ani nevíme, kdy přesně se stalo městem. 

Určitější informace najdeme v listině, kterou vydal český král Přemysl Otakar II. dne 1. února 

1258 ve Vídni, v níţ je podepsán dvořan Přemysla Otakara II. a komoří Heřman z Rychnova, 

dříve vţdy jmenovaný Heřman z Drnholce. Díky tomuto opěrnému bodu se za oficiální rok 

zaloţení města povaţuje rok 1258. Bohuţel ţádná zakládací listina nebyla nalezena, a proto se 

názory historiků velmi rozcházejí. Za dobu zaloţení by mohl být povaţován i letopočet 1083, 

který je vytesaný na zazděném kamenu kostela sv. Havla.  
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 Jistotu nemůţeme hledat ani v tom, jak Rychnov přišel ke svému jménu. 

Nejpravděpodobnější je výklad z německých slov–reich a Aue-.  Význam latinského jména 

Richenave by se dal volně přeloţit jako „lesní újezd“. Jiní jazykoví badatelé přisuzují městu 

původ slovanský. Lučinaté údolí v okolí lesů nazývali naši předkové rapavou a dalšími 

časovými změnami výrazy reichnavou, richnavou. V první kronice z roku 1836, kterou 

bychom nalezli v Okresním archivu v Rychnově nad Kněţnou, se objevuje překlad názvu 

města v němčině. Auf der reichen Aue – na bohaté nivě. Jméno Rychnov se pouţívalo jen asi 

do počátku 16. století. Později, vzhledem k rozšířené profesi soukenictví, bylo město 

nazýváno téţ Rychnov Soukenický. Současné jméno Rychnov se vţilo aţ ve 2. polovině 19. 

století. (18)  

 

4  HISTORIE MĚSTA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 

4.1 PŘEHLED HISTORICKÉHO VÝVOJE 

 Rychnov nad Kněţnou je bývalým okresním městem v Královehradeckém kraji ve 

Východních Čechách. Počet obyvatel k 31. 12. 2010 byl 11 747 osob. Je největším městem 

oblasti pod Orlickými horami a správně obcí s rozšířenou působností. (6) 

 První listina, která dokazuje existenci města, pochází z roku 1258 a podepsal ji 

český král Přemysl Otakar II. Jeden ze členu jeho druţiny je zde zmiňován jako Hermann de 

Richenawe, Heřman z Rychnova nebo také Heřman z Drholce. Byl to majitel zdejšího 

panství, který nechal zřejmě postavit první hrad na návrší nad řekou. Město bylo na spojnici 

Trstenické a Kladskopolské stezky, důleţitých obchodních cest do nedalekého Polska, bylo 

poddanské a jeho obyvatelé se tehdy ţivili převáţně soukenictvím a tkalcovstvím. Z 

dochovaných cechovních knih a dalších dokumentů mimo jiné o zaloţení kostela Panny 

Marie (pozdější kostel sv. Havla) a školy lze usuzovat, ţe bylo české. Roku 1488 udělil král 

Vladislav II. městu znak - Pannu na jelenu, potvrdil právo pečetit listiny a povolil konání 

dvou výročních trhů. Páni z Rychnova zde ţili aţ do začátku 15. století. 

 Rozvoj města závisel na šlechtických rodech, které právě vlastnily rychnovské 

panství. Ve městě zůstaly památky z dob Pernštejnů, Trčků z Lípy a hlavně Betengelů. Tento 

rod, původem ze Švýcarska se vyznáním hlásil k Jednotě bratrské a byl velmi zámoţný. 
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 Kryštof Betengel koupil panství v roce 1587 a v letech 1594 začal stavět pro České 

bratry jednu z dominant města, kostel Nejsvětější Trojice, nedaleko stojící renesanční zvonici 

s třetím největším zvonem v republice Kryštofem. 

 Válečná taţení se kromě vpádu Švédů z let 1639 - 1640 Rychnovu vyhýbala. 

 Velký podíl na rozvoji města měl rod Kolowratů. Roku 1640 koupil panství 

Albrecht Libštejnský z Kolowrat. Přestavěl a podstatně rozšířil zámecký areál, který kromě 

barokního zámku zahrnuje barokně přestavěný kostel Nejsvětější Trojice, zvonici, zámeckou 

jízdárnu a park. Roku 1714 zaloţil Norbert Leopold Libštejnský z Kolowrat piaristické 

gymnázium. V té době byla gymnázia vzácná a rychnovské patřilo k jednomu ze tří prvních 

ve Východočeském kraji. Kdyţ roku 1918 vyhořelo, stávající budova gymnázia Františka 

Martina Pelcla se slavnostně otevřela v roce 1924. 

 Kolowrati se zaslouţili o rozvoj řemesel, hlavně sklářství, stavbu silnic a celkovou 

modernizaci panství, které patřilo k největším ve východních Čechách. Podporovali stavbu 

drobných sakrálních památek, soch, ale později i spolkovou činnost, výstavbu divadla v 

přírodě a zaloţení knihovny. Zámecká obrazárna byla zpřístupněná pro veřejnost uţ v roce 

1937, v současnosti je sídlem Oblastního archivu a Muzea a galerie Orlických hor. V roce 

1942 přešlo panství pod německou správu a po roce 1948 bylo znárodněné. Po roce 1990 

převzal zpět panství Kryštof Jaroslav Kolowrat a jeho potomci zde ţijí dodnes. 

 V podzámčí vyrostly ve druhé polovině 17. století tzv. Chaloupky, zprvu obydlí pro 

řemeslníky na zámku a později tu ţili soukeníci a tkalci, dnes památkově chráněné. 

 V Rychnově byla také poměrně početná ţidovská obec uţ od roku 1527. Poblíţ 

hlavního náměstí zůstala klasicistní synagoga z roku 1787, roku 1995 zrekonstruovaná a 

zpřístupněná jako pamětní síň s expozicí Ţidovských obcí v regionu a za městem je cenný a 

opravený ţidovský hřbitov. 

 Nejslavnějším rychnovským rodákem je bezpochyby Karel Poláček, ale 

významných osobností, které se zde narodili, nebo ţili je mnohem více. Téměř kaţdý má ve 

městě pamětní desku nebo bustu na pietním místě zvané Slavín poblíţ zvonice. Narodil se zde 

historik František Martin Pelcl, klavírista Rudolf Rokl, překladatel Otmar Vaňorný, na 

gymnáziu učil Josef Vycpávek a významný historik a autor díla Hrady, zámky a tvrze 
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Království českého Augustus Sedláček. Studoval zde také lékař Eduard Albert nebo muzikant 

Jiří Šlitr. Magdalena Dobromila Rettigová napsala v Rychnově svou pověstnou kuchařku. 

 Řada památek na území města je památkově chráněná, kromě areálu zámku, 

synagogy a ţidovského hřbitova ještě rodný domek F. M. Pelcla, radnice, pivovar, bývalá 

hřbitovní kaple Proměnění Páně a kostel Sv. Havla. Roku 2003 byla Rychnov nad Kněţnou 

vyhlášený jako městská památková zóna. 

 K nejstarším rychnovským podnikům patří pivovar se sladovnou z roku 1558, který 

v roce 1918 koupil od Kolowratů Jan Mikš a v současné době ho opět provozují potomci 

původního majitele. Většina továren v Rychnově však byla spojená s textilní výrobou hlavně 

tkalcovny. Roku 1848 se z úřední zprávy dozvídáme, ţe „v Rychnově je tou dobou 4 720 

obyvatel, z nichţ většina byla zaměstnána řemeslnickou prací. Zdejší rolnictvo pro výţivu 

obyvatelstva takřka nic neznamená.“ 

 Roku 1912 zaměstnávalo obyvatele města hlavně 5 textilních továren a továrna na 

výrobu patentních zámků Aloise Fáborského. Klíče se znakem psa, pozdější logo značky FAB 

proslavilo Rychnov ve světě a dodnes patří mezi největší podniky ve městě. Po vzoru Tomáše 

Bati postavil Fáborský svým zaměstnancům typové domky v ulici nad továrnou. 

  V roce 1859 je postavena městská veřejná nemocnice a roku 1893 zahájila provoz 

jednokolejní trať do Rychnova na trase Častolovice – Solnice. 

 Městská elektrárna byla dostavěná roku 1905 a tím začala elektrifikace města. 

 Spolkový ţivot v Rychnově se začal rozvíjet po roce 1867, kdy do té doby existoval 

pouze divadelní spolek Tyl, ale v roce 1912 uţ bylo na území města 33 různých spolků. A to 

sice tělovýchovné, osvětové, pěvecké a hasičský. 

 Roku 1897 bylo dostavěno a otevřeno Pelclovo divadlo, které se stalo kulturním 

centrem obce, kromě ochotnického spolku tady sídlila mimo jiné organizace, aţ do roku 1990 

městská knihovna. 

 Roku 1938 přišla do Rychnova vojenská posádka, poloha blízko hranic a budování 

opevnění byla výhodná i pro rychnovské firmy, které se podílely na stavbě vojenských 

objektů např. významná stavební firma Ota Hányš. 
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 Po okupaci došlo jednak k deportaci 124 ţidovských občanů z Rychnova, Němci 

také zabrali mnoho objektů ve městě – nemocnici, Sokolovnu, kasárny, gymnázium i zámek. 

 V roce 1960 se město stalo hlavním centrem veškerých správních orgánů, byla tu 

hygienická stanice, katastrální úřad, okresní správa kin, okresní kulturní středisko, ale také 

zmodernizovaná a značně rozšířená Okresní nemocnice. Také dopravní obsluţnost se 

přizpůsobovala velké spádové oblasti okolních měst Dobruška, Kostelec nad Orlicí, Vamberk 

a Rokytnice v Orlických horách. 

 V sedmdesátých letech došlo k rozsáhle asanaci čtvrtí Trávník a jeho okolí, 

postavila se obchodní zóna, která spojovala Okresní národní výbor s Městským národním 

výborem a velké sídliště. Rychnov byl hlavním centrem politické moci, sídlila zde posádka, 

začátkem osmdesátých let si zdejší KSČ vybudovalo naddimenzovaný palác s velkým sálem 

za 36 milionů korun, ve kterém byl moderně vybavený promítací sál pro 200 lidí. V současné 

době je Společenské centrum sídlem mnoha organizací ve městě mimo jiné knihovny a 

Základní umělecké školy, v objektu jsou dva sály, větší slouţí jako víceúčelový sál, menší 

jako bar. 

 Rychnov zůstal důleţitým centrem regionu. Je spádovou obcí pro velkou část 

Orlických hor, plní především funkci obchodního centra, neustále se staví další supermarkety. 

Je zde zavedena pravidelná hromadná městská i příměstská doprava, vlakem se dá dopravit do 

50 km vzdáleného krajského města Hradce Králové za cca 60minut. Kromě široké sítě sluţeb 

je k dispozici plavecký bazén, velké sportovní centrum a zimní stadion. Kulturní nabídka je 

dosud nezvykle široká, od divadelních festivalů, po pravidelné koncerty, výstavy a tradiční 

zámecké 

historické jarmarky. V neposlední řadě je zde mnoho různých pohostinství, hotelů a klubů. (3, 

s. 11) 

 

4.2 PŘEHLED  URBANISTICKÉHO VÝVOJE 

Rychnov nad Kněţnou, leţící ve sloţitém terénním reliéfu na úpatí Orlických hor, se 

řadí k velmi starým českým historickým sídlům, jejichţ počátky sahají jiţ do dob před 

vznikem českého raně feudálního státu. 
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Pokud jde o důvody, jeţ podmínily vznik Rychnova a jeho pozdější přeměnu na 

městečko, respektive město, je nutno vzít v úvahu jeho geografickou polohu na česko-

slezském pomezí, existenci řeky a tudy procházející prastaré obchodní stezky, která 

rovnoběţně s hřebenem Orlických hor přicházela ze severní Moravy a jiţního Kladska a 

směřovala k Zemské bráně náchodské.  Při brodu této cesty přes říčku Kněţnu, vzrostla raně 

feudální zemědělsko trţní osada, která se s postupnou kolonizací pomezního hvozdu a patrně i 

v souvislosti s výstavbou pevného panského sídla, stala základem vzniku pozdějšího 

poddanského města. Přestoţe písemné doklady, vztahující se k vlastní lokaci města neexistují, 

lze se vcelku právem domnívat, ţe se tak stalo ještě před r. 1258, kdy se v listinách vyskytuje 

jméno syna Heřmana z Drnholce, s přídomkem "de Reichenawe". 

Gotické město se rozvinulo na mírně se svaţujícím terénu kolem pravidelného 

obdélného náměstí jihovýchodně od původní osady, jejíţ polohu připomíná dodnes farní 

kostel a směry dvou komunikačních tras, směřujících k brodu. Prakticky po celé období 

středověku tvořila neopevněné město pouze zástavba při náměstí, soustředěná ve čtyřech 

blocích, jejichţ uzavřenost byla v 16. století v příčné ose dodatečně narušena vybudováním 

ulice Ţidovské. 

Podle dosavadního stavu poznání nenacházíme ve městě objekt či architektonický 

detail z doby raně feudální a ranné gotiky. Podobu původního panského sídla na výšině 

neznáme, rovněţ dochované architektonické znaky nejstarší stavby města, kostela sv. Havla 

(dříve P. Marie), spadají aţ do počátku 14. století. Nejasný je ovšem původ lodi kostela, jejíţ 

osa se od datovaného presbyteria poněkud ochyluje. Bliţší rozvrh dochovaných raně 

gotických stop zde můţe upřesnit pouze hloubkový průzkum. 

Do počátku 14. století, pravděpodobně jiţ do roku 1313, spadá 

výstavba presbyteria farního kostela s dochovanou klenbou a útvar 

sedille. 14. století náleţí typologicky i západní portál s portálkem 

sakristie. V původním jádru městečka se dochovaly u části domů 

gotické sklepy, zdivo na úrovni terénu poukazuje však s výjimkou 

několika zadních traktů domů na severozápadní a jihozápadní straně 

náměstí aţ k mladším slohovým obdobím. Lze se vcelku důvodně 

domnívat, ţe v prvních stoletích po svém zaloţení, byla drtivá většina 

domů budována pouze ze dřeva. 

obr. č. 2: Listina 

Vladislava 

Jagellonského (2) 

http://www.rychnov-city.cz/foto/listina.jpg
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Významným momentem v pohusitském administrativně správním rozvoji města bylo 

královské privilegium z 6. 3. 1488, jímţ Vladislav Jagellonský na ţádost tehdejšího majitele 

panství Albrechta z Rychnova, udělil městu znak a dva výroční trhy. V důsledku těchto výsad 

a nepochybně i v souvislosti s následujícím přičleněním Rychnova k drţavám Pernštejnským, 

dochází ještě na sklonku středověku k výrazné stavební konjunktuře, jeţ se projevila v 

počínajícím rozšiřování městského teritoria výstavbou při řece a v horních polohách. 

Nejvýznamnějším činem této pozdní gotické parcelace bylo pak poloţení základů k výstavbě 

tzv. „nového města“ patrně krátce jiţ po rozprodání panského dvora v roce 1503. V původním 

jádru Rychnova nacházíme z doby pernštejnské významný architektonický detail, jímţ je 

ostění sanktuaria kostela sv. Havla, datované k roku 1521. 

Hospodářský vzestup města, započatý na přelomu gotiky a renesance, dosáhl plného 

rozkvětu v druhé polovině 16. století, kdy byl Rychnov v drţení významného českého 

šlechtického rodu Trčků z Lípy a posléze pak majetkem praţského patricie Kryštofa Betengla 

z Neuenperku. Touto dobou vzniká řada renesančních staveb, v jejichţ čele stojí novostavba 

trčkovského zámku v údolí Kněţny, severně od dnešního barokního sídla. Zámek byl později 

stavebně značně znehodnocen a v důsledku několika poţárů sníţen na pouhé přízemí, jeţ se 

dnes ztrácí v komplexu budov podorlického pivovaru. Za Trčkova nástupce Kryštofa 

Betengla, bylo v r. 1594 přikročeno ke stavbě významné rychnovské sakrální architektury, 

kostela Nejsvětější Trojice, ve zdivu dosud obsaţené v nynější pseudogotické novostavbě. 

Krátce po dokončení kostela v roce 1604, dal majitel panství postavit v jeho bezprostředním 

sousedství zvonici.  

Vnějším znakem rozvíjející se moci měšťanů, obdařeného na sklonku 16. století 

právem volného stěhování a potvrzením třetího výročního trhu, byla pak především stavba 

nové radniční budovy, poprvé připomínaná r. 1596. Konkrétní doklady o její výstavbě, stejně 

jako o ostatních renesančních rychnovských domech, jsou v dnešní době bez hloubkového 

průzkumu prakticky nemyslitelné. Hypoteticky lze do tohoto období zařadit části vertikálních  

konstrukcí a kleneb některých domů na náměstí a v jeho bezprostředním sousedství. (1, s. 1) 
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obr. č. 3: Stará pohlednice města Rychnova nad Kněţnou (1) 

 

Významným urbanistickým počinem 16. století bylo zaloţení Nového města 

s náměstím poblíţ zámku. Část jeho zástavby bohuţel padla za oběť baroknímu rozšíření 

zámeckého areálu, takţe celý záměr lze jen obtíţně rekonstruovat. Z obdélného pravoúhlého 

náměstí se dochovaly jen dvě fronty a u východní si ani nejsme jisti, zda se dochovala celá. 

Pozoruhodné je, ţe osa chrámu Nejsvětější Trojice je téměř kolmá na dlouhou (jihozápadní) 

frontu Nového (Poláčkova) náměstí, zatímco renesanční stavba skrytá v severozápadním 

křídle zámku se podélně přikládá k odchylně probíhajícímu hornímu okraji svahu údolí. 

Chrám měl slouţit Jednotě bratrské, majiteli pak jako pohřební místo. Vzor pro novostavbu 

kostela s hrobkou Betenglové z Neyenperka nepochybně získali v rozlehlém zámeckém 

kostele v Opočně. Rychnovský kostel pak zřejmě poslouţil jako vzor pro současně stavěný 

zámecký kostel v Rokytnici v Orlických horách. Pro dobu vzniku je příznačné stejné 

zasvěcení všech tří kostelů Nejsvětější Trojici. V tomto místě je nutné zmínit, ţe renesanční 

zámek stál v místech dnešního zámku a je otázkou, jak vysvětlit pomístní název Starý zámek 

pro objekty pivovaru a dvora v údolí nad městem. Snad tam provizorně sídlila vrchnost 

v době stavby nového zámku. (12, s. 256) 

Rychnov značně utrpěl za třicetileté války a jeho bídu dovršil poţár roku 1652, kdy 

“toto město Rychnov i s rathausem skrze nenadálý a nešťastný pád ohně aţ do gruntu 

vyhořelo“. Zničení ohněm bylo podnětem ke kvantitativně významné barokní přestavbě, jejíţ 

důsledky se projevují ve většině městských domů, z nichţ mnohé jsou vůbec barokními 

novostavbami. 

Do výtvarné podstaty a panoramatu města zasáhla velmi pronikavě barokní 

architektonická činnost Kolowratů, reprezentovaná v letech 1676 - 1690 výstavbou nové 

zámecké rezidence pod kostelem sv. Trojice. Přeměna panského sídla do velkolepého 
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architektonického útvaru vrcholně barokního, byla ve 20. letech 18. století dovršena 

význačným praţským barokním architektem italského původu Giovanni Santinim, který 

současně přestavěl i kostel a k jeho presbytáři připojil objekt piaristické koleje. 

Kromě kamenných měšťanských domů, vyrůstala v baroku po obvodu jádra a v 

podzámčí, podél toku Kněţny, drobná dřevěná roubená zástavba, dodnes si zčásti 

uchovávající svůj původní ráz. Jejím nejzajímavějším dokladem je skupina dřevěných 

řemeslnických dvojdomků areálu „V Chaloupkách“, situovaná pod severozápadním svahem 

zámku. 

Období klasicizmu se projevilo především kvantitativně a bez vyšších výtvarných 

nároků dalším rozšiřováním městského teritoria započatého v předchozím období. 

Klasicismus změnil v důsledku několika poţárů i ráz uličních prostor vytvořením nových 

fasád a štítů. Na území jádra v podstatě dokončil výměnu dřevěných staveb za zděné. 

Architektury významnější úrovně vyrostly na konci 18., a počátkem 19. století, pouze v 

budově radnice, synagogy a bývalé městské školy pod zámkem. 

 

 

obr. č. 4: Vlakové nádraţí v Rychnově n. Kn. - 19. století (1) 

 

 Zřízení ţeleznice, rozvoj průmyslu a v nemenší míře i nové řešení uličních prostor, 

podnítily v 2. polovině 19. století velkou stavební činnost, jeţ vtiskla převaze domů 

eklektický vzhled. Výsledkem je zrušení loubí na náměstí, výrazné poruchy do té doby 

nedotčené výškové a hmotové struktury domů (Pelclovo divadlo, Hotel Rudá Hvězda a jiné).  
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Období mezi dvěma světovými válkami se zejména ve své pozdější fázi projevilo krajně 

negativně v areálu kostela sv. Havla, při jehoţ severozápadním okraji vyrostly převýšené, 

mohutné novostavby dnešního Okresního národního výboru, Okresního soudu a dalších. 

 

 

obr. č. 5: Počátek panelové výstavby v poválečné době (1) 

 

 Poválečná doba přinesla Rychnovu rozvoj, který se dosud především odehrává na 

sídlištích situovaných tak, aby nekonkurovaly historickému jádru v nejtypičtějších dálkových 

pohledech. V tomto směru zastává významnou funkci přechodu a měřítka především drobná 

zástavba Podzámčí a v údolí Kněţny. (1, s. 2) 

 Rychnov je evidentně lokované město. Potvrzuje to především pravidelné náměstí 

s celkem třiceti domy (po devíti a šesti domech v jednotlivých frontách). Uliční síť tvoří 

dvojice rovnoběţných ulic, vybíhajících z koutů náměstí ve směru JZ−SV a dvě ulice kolmé, 

protínající delší strany náměstí. Městská lokace byla vyměřena v blízkosti horní hrany svahu, 

strmě sbíhajícího do inundace říčky Kněţné. Proto je jihozápadní dvojice ulic velmi krátká, 

zatímco severovýchodní jsou poměrně dlouhé. Do lokace se jiţ nevešel dnešní farní kostel sv. 

Havla a byl umístěn vně zaloţení. (12, s. 255) 

Třeba v budoucnu i nadále se vší důsledností budou respektovány všechny 

urbanistické a architektonické hodnoty městečka a dodrţovat zásadu nedotknutelnosti jeho 

panorama se základními komponentami dosud převáţně nedotčenými a plně se uplatňujícími. 

(1, s. 2) 
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4.3 VÝVOJ RYCHNOVA NAD KNĚŽNOU NA STARÝCH MAPÁCH 

 V této kapitole bych chtěla názorně ukázat vývoj a růst města Rychnov nad Kněţnou 

na starých mapách, které zaznamenávají město jiţ od roku 1764.  

 V tomto případě jde o první vojenské mapování v měřítku 1 : 28 800 ze 60. - 80.let 18. 

století. Mapování probíhalo pouze pozorováním terénu - tedy od oka. Velká pozornost byla 

věnována hlavně komunikacím (ty byly rozlišeny podle sjízdnosti), dále řekám, důleţitým 

budovám a vyuţití půdy. Mapy byly dodatečně ručně kolorovány. 

 

 

obr. č. 6: První vojenské, tzv. josefské mapování z let 1764 - 1768 (18) 

 

Rychnov nad Kn. na druhém vojenském mapování z roku 1819 - 1858, kde můţeme 

oproti prvnímu vojenskému mapování sledovat zvýšení přesnosti mapy. Podkladem byly 

mapy stabilního katastru v měřítku 1 : 2 880. Ty vznikaly vznikaly při nástupu průmyslové 

revoluce, intenzivních forem zemědělství a rozšíření lesních pozemků. (18) 
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obr. č. 7: Druhé vojenské, tzv. Františkovo mapování z let 1819 - 1858 (18) 

 

obr. č. 8: Mapa Rychnova z roku 1837, včetně detailu (18) 

Město se rozvinulo na mírně se svaţujícím terénu kolem pravidelného obdélného 

náměstí jihovýchodně od původní osady v místě farního kostela. Prakticky po celé období 

středověku tvořila neopevněné město pouze zástavba při náměstí, soustředěná ve čtyřech 

blocích. (1, s. 1) 
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obr. č. 9: Detail mapy z roku 1837 (18) 

Rozšiřování města započalo v 15. století pozdní gotickou parcelací a poloţili se 

základy k výstavbě "nového města" s náměstím poblíţ zámku, který se stal významným 

urbanistickým počinem 16. století. 

 

 

obr. č. 10: Stabilní katastr z roku 1840 (18)  
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obr. č. 11: Nedatovaný plán města kolem roku 1870 (18) 

 

 

obr. č. 12: Třetí vojenské mapování, tzv. františko -  josefské z roku 1877 - 80 (18) 
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obr. č. 13: Regulační plán města Rychnova z roku 1885 (18) 

 

 

obr. č. 14: Plán města Rychnova z roku 1894 (18) 
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obr. č. 15: Topografická mapa v měřítku 1 : 25000 z 50. let 20. století (18) 

 

Díky zřízení ţeleznice a rozvoji průmyslu v 2. polovině 19. století započala výstavba 

města do podoby, tak jak ho známe dnes. A to hlavně s přínosem rozvoje poválečné doby. 

Bylo započato budování městských panelových sídlišť, které byla situována na kraji města, 

aby nenarušovala jeho historické jádro a panorama města. Tyto se rozvíjeli konkrétně v části 

města Na Láni, Na Trávníku a Na drahách a dále podél ulice Sokolovská. (1, s. 2) 
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obr. č. 16: Letecký pohled na město Rychnov nad Kněţnou z roku 1953 (18) 

 

5  VÝVOJ VÝSTAVBY REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V 

JEDNOTLIVÝCH OBDOBÍCH 

 

Tato část kapitoly bude zaměřena na vývoj výstavby rezidenčních nemovitostí v 

lokalitě Rychnov nad Kněţnou v časových obdobích jiţ od jeho samotného vzniku ve 13. 

století. V kaţdém tomto období jsou popsány charakteristické rysy rezidenční výstavby. V 

jednotlivých kapitolách budou popsány společné stavební a architektonické rysy daných 

nemovitostí. Tento popis jsem se snaţila zmapovat fotografiemi a historickými snímky 

dostupné z místního archivu. O toto zmapování města Rychnova se zatím nikdo nepokusil. 

Ve městě Rychnov nad Kněţnou nepůsobili ţádní významní architekti, pouze 

stavitelé, jako například Ing. Oto Hányš, kteří v 19. století určovali ráz a podobu dnešního 

města. Projekty těchto stavitelů jsou uloţeny v archivu městského úřadu. Měla jsem moţnost 

do těchto výkresů nahlédnout, ale bohuţel mi nebylo umoţněno tyto výkresy dále zveřejnit 

bez souhlasu jejich majitelů. Proto jsou zástupci rezidenčních staveb pro jednotlivá časová 

období zdokumentována pouze fotografíí.  
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V příloze č. 1 této diplomové práce jsou zdokumentovány fotografie historického 

vývoje rychnovských ulic a městských částí. 

 

5.1 VÝVOJ VÝSTAVBY DO ROKU 1503 

Přestoţe písemné doklady, vztahující se k vlastní lokaci města neexistují, lze se vcelku 

právem domnívat, ţe se tak stalo ještě před r. 1258, kdy se v listinách vyskytuje jméno syna 

Heřmana z Drnholce, s přídomkem "de Reichenawe". 

Gotické město se rozvinulo na mírně se svaţujícím terénu kolem pravidelného 

obdélného náměstí jihovýchodně od původní osady, jejíţ polohu připomíná dodnes farní 

kostel a směry dvou komunikačních tras, směřujících k brodu. Prakticky po celé období 

středověku tvořila neopevněné město pouze zástavba při náměstí, soustředěná ve čtyřech 

blocích, jejichţ uzavřenost byla v 16. století v příčné ose dodatečně narušena vybudováním 

ulice Ţidovské. Podle dosavadního stavu poznání nenacházíme ve městě objekt či 

architektonický detail z doby raně feudální a ranné gotiky. Podobu původního panského sídla 

na výšině neznáme, rovněţ dochované architektonické znaky nejstarší stavby města. (1, s. 1) 

Za typické znaky gotiky (i kdyţ neplatí vţdy a zcela jednoznačně) se počítají lomený 

oblouk, ţebrová klenba, opěrný systém a vertikalita, štíhlost prvků směřujících vzhůru. Tlaky 

kleneb se dají opěrným systémem podchytit natolik, ţe stěny mohou být méně silné a jsou 

stále více odhmotňovány zvětšujícími se okenními otvory, dělenými pruty a ve vrcholu 

geometrickými obrazci kruţeb. Kromě ţebrových kleneb se po celou gotiku objevují také 

valené klenby, půlválcově vybíhající často přímo od země.  

Staví se buď z kamene (kvádry se neomítají, kdeţto lomové zdivo vţdy), nebo z 

vysokých cihel, buchet, které zůstávají zvenčí neomítané a jsou někdy jakoby šedě nebo 

zeleně glazované. Cihly vytvářejí různé vazby a jejich spárování mívá oblounkový nebo 

rakvičkový tvar. V gotické architektuře se pouţívá také tvarovek, z nichţ se skládají profily 

archivolt oblouků, podloubí apod., ale i tvarovek příslušně profilovaných na klenebná ţebra. 

Pojivem kromě malty bývá u slabších namáhaných podpor olovo. Dřevo, jakoţto teplejší 

materiál, poslouţilo i ve formě srubů vkládaných dovnitř do jinak zděné hradní i městské 

architektrury. Mnohé z nich měly i půlválcovou valenou klenbu z kmenů v čelní stěně. (4, s. 

47) 

http://www.rychnov-city.cz/foto/listina.jpg
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Obecně u většiny gotických měst se bloky zástavby dělí na úzké dlouhé parcely, 

jejichţ přední část vyplňují hluboké domy se štítovým průčelím a někdy i podloubím, vzadu 

pak leţí hospodářská část. Větší a výstavnější domy patriciů a bohatších měšťanů se 

soustřeďovaly kolem náměstí a podél hlavních ulic. 

Dům nejčastěji pouze rodina vlastníka a někde při dvoře snad čeleď a podruzi. Zprvu 

tyto domy bývaly průjezdové (průjezd procházel přízemím dvora), ale od 14. století mívaly 

stále častěji mázhaus čili dolní síň, odkud teprve dozadu podél jedné nebo více komor 

pokračoval průjezd nebo jen chodbička. Z mázhausu se sestupovalo dveřmi pod schodištěm 

nebo poklopem v podlaze sklepa (pokud nebyl do něj přímo vchod z ulice). Ve sklepě bývala 

v nejednom případě studna a pod klenutými prostorami, sahajícími často aţ po ulici nebo pod 

náměstí, najdeme ještě jedno spodní podlaţí tesané do skály s chodbami rozvětvenými do 

krátkých slepých výběţků, zvané lochy. Jiné schodiště vede z mázhausu do obytného patra, 

kde ústřední prostorou býval horní mázhaus, síň zpravidla s trámovým stropem, odkud se šlo 

do předních reprezentačních obytných místností, dozadu do komor na spaní, ale i do 

neosvětlené střední části parcely, kam se vkládala černá kuchyň (místnůstka bez oken, s 

otevřeným ohništěm přímo pod širokým komínem, v němţ se zároveň udilo maso. 

Některé domy této doby měli srub uvnitř místnosti, s klenbou nebo plochostropý a s 

trojící do trojúhelníku řazených okének. Nejednou roubené a zevně i zevnitř omítané bylo 

celé patro. V řadě domů se v přízemí zachovala vţdy jedna místnost o dvou polích kříţových 

kleneb na ţebrech. Často se vyskytují místnosti klenuté valeně od země, tzv. tunely, a valené 

klenby s typickými otisky prken šalování. Některé z výstavních domů se honosily arkýřem a 

dokonce i věţí. (4, s. 58) 

V původním jádru městečka se dochovaly u části domu gotické sklepy, zdivo na 

úrovni terénu poukazuje však s výjimkou několika zadních traktů domů na severozápadní a 

jihozápadní straně náměstí aţ k mladším slohovým obdobím. Lze se vcelku důvodně 

domnívat, ţe v prvních stoletích po svém zaloţení, byla drtivá většina domů budována pouze 

ze dřeva. 

Jedním z těchto objektů je starobylý objekt děkanství na ulici Anatola Provazníka čp. 

208, který byl podle pramenů postaven před 30letou válkou v plném rozsahu z kamene, 1629 

byl opuštěn a 1630 upraven pro potřebu katolické farní budovy (na jaře 1650 v něm našel 

ubytování Bohuslav Balbín ve svém prvním kněţském působišti). Při přestavbě do nynější 
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podoby byly zachovány historické sklepy, a tak i dnešní budova obsahuje nepochybně gotické 

jádro, dokumentované jednak celokamennými sklepy a valenými klenbami polokruhového 

průřezu a tak i mohutným zdivem aţ 1,5 metru silným na jihovýchodní straně. Ostatní 

základní konstrukce přízemí s klenbou zadní komory je patrně aţ renesanční. Zbytek domu 

včetně fasád byl radikálně upraven aţ v období klasicismu v roce 1920. (18) 

Na sklonku středověku dochází k výrazné stavební konjunktuře, jeţ se projevila v 

počínajícím rozšiřování městského teritoria výstavbou při řece a v horních polohách. 

Nejvýznamnějším činem této pozdní gotické parcelace bylo pak poloţení základů k výstavbě 

tzv. „nového města“ patrně krátce jiţ po rozprodání panského dvora v roce 1503. (1, s. 1) 

 

5.2 VÝVOJ VÝSTAVBY MEZI LETY 1503 - 1652 

Hospodářský vzestup města, započatý na přelomu gotiky a renesance, dosáhl plného 

rozkvětu v první polovině 16. století, kdy byl Rychnov v drţení významného českého 

šlechtického rodu Trčků z Lípy a posléze pak majetkem praţského patricie Kryštofa Betengla 

z Neuenperku. Touto dobou vzniká řada renesančních staveb.  

Obecně renesanční architektura působí staticky klidným vrstvením horizontálních 

(vodorovných) pater, jen někdy oddělenými římsami, a tento dojem zesiluje atika, typický 

zakončovací článek nad hlavní římsou (někdy v plošném průčelí vynechanou), uţívaná často 

místo tradičních štítů a občas kryjící opačný sklon střechy, s úţlabím uprostřed. Naopak 

plasticity průčelí dodává ve funkci hlavní římsy římsa lunetová. Pro renesanci jsou typická 

okna sdruţená do dvojic se společným ostěním a případně i římsami. Volnou plochu průčelí 

pak pokrývají sgrafita nebo malba. Pokud jde o renesanční klenby, nejoblíbenější typy jsou 

kříţová a valená s výsečemi a příznačné pro renesanční interiér jsou trámové stropy. (4, s. 

106) 

Domy, zejména po častých poţárech, jeţ bývají později mezníkem ve stavebním a 

slohovém vývoji města, se důkladně přestavují, třebaţe většinou zachovávají hloubkovou 

dispozici, danou existující gotickou parcelací. Jindy se parcely zakoupením dvou sousedních 

domů spojují a jejich průčelí (pokrytá jako všechny touto dobou malbami nebo sgrafitem) 

vrcholí v tomto případě dvěma štíty vedle sebe. Typickým doplňkem vnějšku jsou především 

nároţní mnohoboké nebo válcové arkýře. Převládající je mázhausový typ. Mázhausy mívají 
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mnohem častěji neţ v gotice dvoulodní uspořádání s jedním nebo s více sloupky a klenby.(4, 

s. 115) 

Vnějším znakem rozvíjející se moci měšťanů v Rychnově nad Kněţnou, obdařeného 

na sklonku 16. století právem volného stěhování a potvrzením třetího výročního trhu, byla 

pak především stavba nové radniční budovy, poprvé připomínaná r. 1596. Konkrétní doklady 

o její výstavbě, stejně jako o ostatních renesančních rychnovských domech, jsou v dnešní 

době bez hloubkového průzkumu prakticky nemyslitelné. Hypoteticky lze do tohoto období 

zařadit části vertikálních konstrukcí a kleneb některých domů na náměstí a v jeho 

bezprostředním sousedství. (1, s. 2) 

Významným urbanistickým počinem 16. století bylo zaloţení Nového města 

s náměstím poblíţ zámku. Část jeho zástavby bohuţel padla za oběť baroknímu rozšíření 

zámeckého areálu, takţe celý záměr lze jen obtíţně rekonstruovat. Z obdélného pravoúhlého 

náměstí se dochovaly jen dvě fronty a u východní si ani nejsme jisti, zda se dochovala celá. 

(1, s. 2) 

 

5.3 VÝVOJ VÝSTAVBY MEZI LETY 1652 - 1690 

Rychnov značně utrpěl za třicetileté války a jeho bídu dovršil poţár roku 1652, kdy 

“toto město Rychnov i s rathausem skrze nenadálý a nešťastný pád ohně aţ do gruntu 

vyhořelo“. Zničení ohněm bylo podnětem ke kvantitativně významné barokní přestavbě, jejíţ 

důsledky se projevují ve většině městských domů, z nichţ mnohé jsou vůbec barokními 

novostavbami. 

Pro baroko je charakteristický neobyčejně vyvinutý cit pro urbanismus. S výjimkou 

prvních staveb ranného baroka se objekty začleňují do daného prostředí vhodnou úpravou 

okolí, vytvářejí pohledové dominanty v dlouhých průhledech a panoramatech. Dalším rysem 

je také osovost. Aby se dosáhlo souměrnosti, dává se stejný vzhled protilehlým stavbám s 

určením naprosto odlišným. Našim městům, přes vnější renesanční detail stále ve hmotě i 

skladbě gotickým, dává baroko nový zmalebňující ráz a ze slohu zprvu cizího tvarem i 

měřítkem se stává slohem dotvářející zdejší prostředí v duchu domácího smyslového cítění. 

(4, s. 149)  
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Barokní dům (pokud tedy není vázán starou středověkou parcelací) je šířkový, s 

mansardovou střechou obohacenou štítovými vikýři a se střední souběţnou zdí s mnohoosým 

průčelím. Přízemní prostory bývají zpravidla klenuté, dřevěné malované stropy v patrech 

stejně jako renesanční se později z protipoţárních důvodů na základě úředního nařízení 

zakrývaly niţšími omítanými. Tím se ony původní stropy dochovaly někdy téměř neporušené. 

(4, s. 160) 

Do výtvarné podstaty a panoramatu města zasáhla velmi pronikavě barokní 

architektonická činnost Kolowratů, reprezentovaná v letech 1676 - 1690 výstavbou nové 

zámecké rezidence pod kostelem sv. Trojice. Kromě kamenných měšťanských domů, 

vyrůstala v baroku po obvodu jádra a v podzámčí, podél toku Kněţny, drobná dřevěná 

roubená zástavba, dodnes si zčásti uchovávající svůj původní ráz. Jejím nejzajímavějším 

dokladem je skupina dřevěných řemeslnických dvojdomků areálu „V Chaloupkách“, 

situovaná pod severozápadním svahem zámku. (1, s. 2) 

Ty byly v roce 1670 vystavěny při Soukenické strouze pod staveništěm zámku pro ty, 

kteří museli svá obydlí opustit kvůli nově stavěnému panskému sídlu. Při dalším rozšíření 

zámeckého areálu v letech 1707 - 1708 došlo k podobné situaci a pro postiţené byly 

vystavěny domky v údolí Kněţné jiţně od Starého zámku. (6, s. 102) 

 

 

obr. č. 17: Chaloupky na černobílé fotografii z roku 1957 v porovnání k současnosti (18) 

Tvar zástavby chaloupek jsou jako dvě rozevřená křídla, na kaţdou stranu od středu 

byly původně tři dvojdomky. Dnes jiţ chybí jeden domek u vstupu od města a dva domky na 

pozemku Kosových. Tyto domky se řadí do seznamu kulturních památek Rychnova nad 

Kněţnou. (18) 

 



35 

 

obr. č. 18: Podzámčí Kolowratského zámku (18) 

 

 Blíţe bych ráda zmínila ze stavebního hlediska roubený domek čp. 381 s bílou 

vápennou líčkou, završený nad dvouosým čelním průčelím svisle olištovanou lomenicí a 

půlvalbou. Silně převislá sedlová střecha vytváří na jiţní vstupní straně domku skryté zápraţí. 

Fasáda je hladká, na boku s vystupujícími svislými trámky.  

 Dispozice interiéru je následující. Vstup do objektu je z pravého bočního průčelí 

asymetricky situovaného vpravo od střední osy, navazuje na něj síň s olištovaným trámovým 

stropem, z níţ se vstupuje do černé kuchyně a přilehlých místností s překládanými 

záklopovými stropy. A v poslední řadě objekt není podsklepen. 

 Tato barokní lidová stavba byla ušetřena pozdějších zásadních stavebních zásahů a 

tvoří tak neoddělitelnou součást skupiny historických dvojdomků podzámeckého areálu, které 

jsou stavebním řešením velmi podobné. (5, s. 199) 

 Na další stránce pro ukázku obrázky roubených staveb z období baroka ve městě 

Rychnov nad Kněţnou. 
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obr. č. 19: Roubená zástavba na Dubince, dům čp. 236 (18) 

 

obr. č. 20: Roubená zástavba na Dubince, dům čp. 221 (18) 

  

obr. č. 21: Jungovo nábřeţí, Panská Habrová, čp. 795 (18) 
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obr. č. 22: Rodný dům spisovatele Václava Aloise Junga v Panské Habrové (18) 

 

obr. č. 23: Zástavba rodinných domů Na Láni (18)  

 

obr. č. 24: Zástavba rodinných domů v ul. Havlíčkova (18) 
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5.4 VÝVOJ VÝSTAVBY MEZI LETY 1690 - 1950 

Období klasicizmu se projevilo především kvantitativně a bez vyšších výtvarných 

nároků dalším rozšiřováním městského teritoria započatého v předchozím období. 

Klasicismus změnil v důsledku několika poţárů i ráz uličních prostor vytvořením nových 

fasád a štítů. Na území jádra v podstatě dokončil výměnu dřevěných staveb za zděné. (1, s. 2)  

Obecně klasicismus zpočátku v mnohém připomíná vnějškem baroko. Je však více 

strohý, opouští hybnost tvarů a i půdorysů, fasády se zplošťují a detail se stává suchým, 

přibývá na geometričnosti v členění. Oblíbeným článkem zůstává i ve venkovské architektuře 

fabionová hlavní římsa, vytaţená ve štuku často na prkenné konstrukci, šambrány oken 

uţívají zhusta uší a orámování prostou lištou. Ve štítech a nadokenních římsách je častý 

stlačený, půleliptický oblouk. Uţívá se hojně trojúhelníkového štítu. Teprve v tomto období 

se okna, dosud jednoduchá, osazovaná ve špaletách a kamenných ostěních, mění ve dvojitá. 

Vnější okna se nově vsazují i u starších architektur do líce a tím se dodává fasádám plošnosti. 

(4, s 202) 

Příkladem je původní vila městského fyzika MUDr. Josefa Vinkláře tzv. Vinklářova 

vila z roku 1891 stojící na Školním náměstí. Dnes tato vila patří církvi husitské, která ji 

zakoupila roku 1939 a adaptovala na modlitebnu. (18) 

 

 

obr. č. 25: Vinklářova vila z roku 1891 (18) 
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 Další ze zástupců je vila Chrást z roku 1901, která byla přestavěna současným 

majitelem koncem 60 let. 20. století. 

 

 

obr. č. 26: Vila Chrást z roku 1901 (18) 

Na přelomu 19. a  20. století se objevuje ve výstavbě také sloh secesní. Rodinný dům 

či vila secesní doby se v českých zemích odvíjela z tradice vily secesního období ve Vídni, 

kde tehdy studovala většina architektů. Ať uţ to byl Jan Kotěra, Dušan Jurkovič, nebo další 

ţáci Oty Wagnera mladší generace. Tyto vily vycházely z vídeňských a anglických vzorů 

halových dispozic s krbem a lidových tradic příslušných regionů. (4, s. 258) 

 

 

obr. č. 27: Secesní vila Baškových v ulici Boţeny Němcové po rekonstrukci (18) 
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V období 30. let 20. století se město rozvíjí za přispění místních stavitelů, jejich 

developerských stavebních záměrů v typickém trţním hospodářství v návaznosti na poptávku 

investorů. Jedním z mnoha stavitelů, mimo jiné Ing. Ota Hányš, který byl dle dostupných 

archiválijí jedním z nejaktivnějších, si navrhl a postavil vilu slouţící jako sídlo své firmy a 

splňující jeho potřeby bydlení v roce 1925. Po 2. světové válce byl objekt znárodněn a slouţil 

mimo jiné jako Dům pionýru a mládeţe. V současné době je objekt vyuţíván pro účely 

katastrálního úřadu po předchozí generální rekonstrukci a přístavbě. (20) 

 

 

obr. č. 28: Plány vily stavebního podnikatele Ing. Oty Hányše z roku 1925 (18) 

 

obr. č. 29: Realizace Hányšovy vily (18) 
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Tito stavitelé určili charakter dnešní zástavby v Rychnově nad Kněţnou. Zde bych se 

ráda odkázala na přílohu č. 1 své diplomové práce, kde fotografiemi podrobněji mapuji 

výstavbu. Největší rozvoj tohoto období zaţila městská část Sibiř.  

  

 

obr. č. 30: Obecní nájemní dům z roku 1924, stavitel Ing. Ota Hányš (18) 

 

obr. č. 31: Dům Vítečkových po dostavbě v roce 1932 (18) 

I v této době se realizovaly objekty s částečným komerčním vyuţitím, kdy přízemí 

bylo navrţeno jako komerční prostor prodejny a další podlaţí slouţila k obytným účelům. 

(20) 
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Grafické ztvárnění předválečné a poválečné projektové dokumentace je na první 

pohled kvalitativně odlišné. Většina předválečných archiválií budí přirozenou úctu chovat se 

k ní s maximální obezřetností a citlivostí, aby nedošlo k jejímu poškození. Stavitelé se s 

velkou pečlivostí zabývali ozdobností a členitostí fasády, kombinací různých druhů materiálů, 

vyváţeným členěním oken. Většina těchto staveb dle historických fotografií působí uceleně a 

důstojně. V tomto období, dle mého úsudku, byli investoři se svými představami a fundovaní 

stavitelé a architekti, kteří těmto naslouchali a jejich vize naplňovali při zachování cti stavitele 

a architekta, jak zmíněnou pečlivostí při zpracování dokumentace tak samotnou realizací. (19) 

 

  

obr. č. 32: Projektová dokumentace z roku 1937 od stavitele Ing. Oty Hányše (18) 

 

5.5 VÝVOJ VÝSTAVBY MEZI LETY 1950 - 1989  

 Zřízení ţeleznice, rozvoj průmyslu a v nemenší míře i nové řešení uličních prostor, 

podnítily v 2. polovině 19. století velkou stavební činnost, jeţ vtiskla převaze domů 

eklektický vzhled. Výsledkem je zrušení loubí na náměstí, výrazné poruchy do té doby 

nedotčené výškové a hmotové struktury domů (Pelclovo divadlo, Hotel Rudá Hvězda dnešní 

Hotel Havel a jiné).  
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obr. č. 33: Současná podoba budov na náměstí (18) 

 

 Poválečná doba přinesla Rychnovu rozvoj, který se dosud především odehrává na 

sídlištích situovaných tak, aby nekonkurovaly historickému jádru v nejtypičtějších dálkových 

pohledech. V tomto směru zastává významnou funkci přechodu a měřítka především drobná 

zástavba Podzámčí a v údolí Kněţny. (1, s. 2) 

 V druhé polovině 20 století se v Rychnově rozvíjí zástavba rodinných domů, jeţ se 

stává charakteristickou pro tuto lokalitu. Jsou to převáţně dvoupodlaţní domy s valbovou, 

stanovou, případně sedlovou střechou s obytným podkrovím s podsklepením. Okna se 

pouţívají dvojitá - špaletová dvoj aţ trojkřídlá a pouze se svislým členěním. Jako zdící 

materiál byla vyuţívána plná cihla na vápenocementovou maltu, případně škvárové tvárnice v 

tloušťce zdiva 30 - 45 centimetrů. Jako střešní krytina se vyuţívala azbestocementová šablona 

na bednění, případně pálená krytina na laťování. 

 Dalo by se říci, ţe v této době bylo účelem stavět co nejlevněji a účelově. Nestavějí se 

ţádné zdobné vily. Spíše úsporné dvougenerační domy pro dělníky. Jinak také řečeno 

malometráţní byty a domky. Důleţitá v této době byla rychlost realizace výstavby v případě 

bytové a rodinné domy se v této době realizovali v převáţné většině svépomocí. (19) 
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obr. č. 34: Rodinný dům rodiny Václavikovi z roku 1955 (18) 

 

 

obr. č. 35: Rodinný dům z roku 1957 (18) 
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Toto období vnímám v konfrontaci s předválečným jako chudé na projev architektů a 

stavitelů. Jak co se týče zpracování projektové dokumentace, tak samotné realizace, kdy těmto 

stavbám schází ozdobnost, vyváţenost a mnohé tyto stavby i 30 let po realizaci zůstaly bez 

dokončené fasády. Projektovalo se dle katalogů, které sestavily centralizované projekční 

kanceláře v Československé republice. Stavby byly unifikované. Toto bych ráda ukázala na 

příkladu ze ţivota. Pokud klient projevil přání odlišnosti, například projekt čtyřpatrového 

domu, který v katalogu nenašel, byl nucen oslovit doporučeného stavitele, který projektovou 

dokumentaci zpracoval. Projektant byl nucen na ţivnostenském úřadě zaţádat o jednorázové 

povolení pro tuto projekční činnost, včetně souhlasu svého zaměstnavatele. 

 Tak jak byly typizované projekty, to samé platilo i pro materiály a výrobky. 

Existovaly a existují tzv. Rochlovy stavební tabulky, které obsahovaly unifikovaná okna, 

dveře, sanitární techniku, krytinu, keramické obklady aj. Pokud byl poţadován investorem 

atypický výrobek, velmi sloţitě se obhajoval. Stavebniny neměly výběr, tak jako máme 

moţnost vidět dnes. Stavební svět v Československé republice byl tehdy opravdu smutný, 

jednotvárný a postrádal barevnost. 

 

 

obr. č. 36: Výstavba řadových domů na Havlově zahradě (18)  

 

Jak jiţ bylo zmíněno, se zřízením ţeleznice se zvyšuje stavební činnost, a to z důvodu 

příchodu nového obyvatelstva do města. V této době se upouští od výstavby klasických 

rodinných domů a rozvíjí se výstavba bytových domů, sídlišť a řadových domků v lokalitách 

Na Draha, Na Trávníku, ulice Jiráskova, sídliště nad Městskou Habrovou. 
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Působení trţního hospodářství a developerská činnost podnikatelů zanikla po 

znárodnění v roce 1948. Funkci a pozici developera převzala státní správa, kdy prioritu 

dostanou sídliště a druţstevní výstavba a budují se státní byty. Architekti a stavitelé jiţ nejsou 

samostatně podnikající osoby, stávají se státními zaměstnanci a praktikují projektování 

sídlišť, například v ţelezobetonovém panelovém systému T06B - typickým pro Rychnov nad 

Kněţnou. (19) 

 

 

obr. č. 37: Výstavba sídliště Na Draha (18)  

 

obr. č. 38: Výstavba bytových domů na Jiráskově ulici v roce 1957 (18) 
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obr. č. 39: Výstavba sídliště nad Městskou Habrovou (18) 

 

 

obr. č. 40:Řadová zástavba v ulici U stadionu (18) 
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obr. č. 41: Revize územního plánu: asanační plán okolí ulic Havlíčkova a Palackého z ledna 

roku 1971 s domky určenými k likvidaci (18) 

 

 Z důvodu revitalizace a uvolnění prostoru například v městské části Na Trávníku bylo 

pracováno s asanačním plánem města, které mapoval domy určené k demolici. Na jejich místě 

poté vznikla stávající zástavba. (viz příloha č. 1)  

 

 

obr. č. 42: Letecký pohled na město z 80. let 20. století, ul. Sokolovská a Hrdinů odboje (18) 
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obr. č. 43: Letecký pohled na město Rychnov z 80. let 20. století, městská část Sibiř (18) 

 

5.6 SOUČASNÝ VÝVOJ VÝSTAVBY 

Po revoluci 1989 se postupně obnovilo trţní prostředí mimo jiné i v oboru stavebnictví 

jako v 1. pol. 20 století, kdy (jak jiţ bylo zmíněno) působili na výstavbu místní podnikatelé a 

rozvíjela se i developerská činnost. Opět se začíná projevovat působení místních 

samostatných stavitelů a projektantů. Rodinné domy a bytová zástavba procházejí revitalizací 

včetně přispění dotační politiky státu na obnovu bytového fondu. 

 

obr. č. 44: Revitalizace panelových domů Na Draha (1) 
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obr. č. 45: Původní stav Zrůbkovi (1) 

 

 

obr. č. 46: Rekonstrukce Zrůbkovi vily, projektant Ladislav Bečvář (1) 

 

V návaznosti na obnovu bytového fondu se rovněţ realizuje výstavba nových 

bytových domů při respektování územního plánování. Rozvíjí se na základě poptávky i 

stavební činnost novostaveb rodinných domů s vyuţíváním z části pozemků po předchozí 
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demolici původní zástavby v takto vytvořených prolukách. Ve větší míře na "zelené louce", 

kdy město Rychnov nad Kněţnou se tímto rozšiřuje svou zastavěností.  

Nové prostory pro rodinné bydlení se objevují na kopci Nad Dubinkou a kolem roku 

2005 se rozvíjí zástavba rodinných domů v městské části Sibiř a Na Láni. 

  

 

obr. č. 47: Proluka v ulici Dvořákova určená k zástavbě (1) 

 

obr. č. 48: Rodinný dům Handlových postavený v proluce ve stávající zástavbě, projektant 

Ladislav Bečvář (1) 
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obr. č. 49: Pohled před výstavbou a rozšíření městské části Sibiř (1) 

 

 

obr. č. 50: Dnešní zástavba městské části Sibiř (1) 
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obr. č. 51: Pohled na dosud nezastavěnou novou Sibiř (1) 

 

 

obr. č. 52: Současný stav výstavby na nové Sibiři (1) 

 

Pokud nahlédneme do urbanistického plánu města (viz příloha č. 2) můţeme 

zaznamenat výseky, které jsou určeny k zástavbě pro bydlení. Týká se lokality Dubinka, Na 

Láni a tzv. Nové Sibiře. Právě zde v současné době probíhá odkup pozemků poté, co byly 

vyjmuty ze zemědělského půdního fondu a v létě 2014, zde započala výstavba včetně 

zbudování nového vodovodního a kanalizačního řádu. 
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obr. č. 53: Urbanistická studie pro Sibiř z roku 2007 (1) 
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6  ANALÝZA ROZVOJOVÝCH MOŽNOSTÍ MĚSTA 

6.1 ROZBOR ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 

obr. č. 54: Územní plán města Rychnov nad Kněţnou s legendou (1) 
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 V územním plánu města Rychnova nad Kněţnou jsou v návrhu urbanistické koncepce 

uplatněny tyto zásady a předpoklady: 

 Úloha města v systému osídlení: 

 Rychnov nad Kněţnou i nadále plní funkci regionálního centra bydlení, vybavenosti a 

pracovních příleţitostí, centra místní samosprávy a také výchozího obsluţného centra regionu 

turistického centra a pobytové rekreace (Orlické hory a podhůří). 

 Ostatní sídla v řešeném území územního plánu budou jako vesnické sídelní útvary 

plnit funkci lokalit venkovského bydlení a smíšených venkovských funkcí s prvky 

zemědělské velkovýroby a s dílčími prvky industriální zóny. 

 Územní a prostorové moţnosti rozvoje: 

 Územní a prostorové moţnosti rozvoje města Rychnov nad Kněţnou jsou vymezeny 

skutečností, ţe město je situováno v hodnotném krajinném prostředí ve vazbě na CHKO 

Orlické hory. Z tohoto aspektu vyplývá zásada, aby nová zástavba, vyvolaná rozvojem 

městských funkcí, pokud moţno nepřekročila pohledové horizonty městského prostoru. 

Závaţnou součástí fenoménu krajiny je regionální územní systém ekologické stability 

(ÚSES), generel lokálního ÚSES navrţený pro řešené území a zřízení přírodního parku "Les 

Včelný" (viz nařízení OkÚ Rychnov nad Kněţnou č. KP/371/04/96). Významným prvkem 

tvorby ţivotního prostředí je navázání - propojení zeleně města (veřejné i soukromé) se zelení 

volné krajiny. 

 Celkové rozvojové předpoklady Rychnova nad Kněţnou: 

 Moţnosti budoucího rozvoje i samotné pojetí tohoto rozvoje je nutno odvozovat od 

obecných vývojových tendencí společnosti a jejich územních průmětů. Z hlediska 

jednotlivých sídel i regionů to znamená pokles významu "růstu obyvatelstva" a rozsahu 

bytové výstavby a naopak zvýšení významu kvalitativních aspektů - úroveň zaměstnanosti, 

výše příjmů obyvatelstva, kvalita prostředí, kvalita infrastruktury sociální i technické atd. 

Zároveň patří k specifikám transformace v ČR i značné "zhoršení" demografického vývoje 

(posouvání sňatků a zakládání rodin do pozdějšího věku, zlepšování úmrtnostních poměrů, a 

souhrnně tedy stárnutí populace) a opoţdění trţních proměn v bytové oblasti (útlum výstavby 

a následně i migrace obyvatelstva). To vše směřuje k minimalizaci změn v územním rozloţení 

obyvatelstva a bohuţel i k omezení potřebné mobility pracovních sil.  
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 Z výše uvedených skutečností vyplývá, ţe i v případě Rychnova nad Kněţnou, lze do 

perspektivy předpokládat spíše stagnaci, event. velmi omezený růst obyvatelstva a jen 

pozvolné zvyšování intenzity dnes velmi nízké bytové výstavby. Současně je však takovýto 

vývoj v podstatě ţádoucí, pakliţe se budou zlepšovat kvalitativní aspekty ţivota obyvatelstva. 

Vcelku je přitom oprávněné konstatovat, ţe současný potenciál města do značné míry 

zaručuje moţnost dalšího kvalitativního rozvoje. K pozitivním podmiňujícím faktorům tohoto 

rozvoje patří především: 

 a) Komplexní charakter střediskových funkcí města a jeho i do perspektivy 

stabilizovaný rozsah regionální působnosti - region s cca 45 tisíci obyvateli. 

 b) Blízkost podpůrných, avšak relativně nekomplexních středisek s rozvinutým 

průmyslem - Kostelec n. Orlicí, Solnice + Kvasiny, Vamberk. Prostor vymezený 

jmenovanými středisky představuje ekonomické jádro regionu, v němţ je koncentrováno cca 

30 tisíc obyvatel a rozhodující většina ekonomiky Rychnovska. Vzájemná propojenost těchto 

středisek zvyšuje bohatost nabídky práce, diverzifikaci lokálních aktivit apod. 

 c) K lokálním výhodám samotného Rychnova nad Kněţnou pak v prvé řadě patří: 

rozmanitost ekonomických činností s převládajícím zastoupením rozvojově perspektivních 

aktivit nevýrobních; je moţné počítat s mírným nárůstem pracovních příleţitostí, resp. jejich 

stabilizací; sociální kvalita a stabilita obyvatelstva (viz úroveň vzdělanosti aj.); příznivé 

ekologické poměry a přírodní atraktivita širšího zázemí. 

 Naopak za spíše negativní faktor je nutné označovat relativně periferní makropolohu 

Rychnovska, a to jak vůči Praze, tak vůči ekonomicky rozvinutým sousedům ČR. Právě z 

makropolohového hlediska nelze očekávat na Rychnovsku výrazný ekonomický rozvoj 

podporovaný exogenními zájmy. Reálný je spíše mírnější, regionálně/lokálně podloţený 

vývoj, zaručující však i poměrnou stabilitu osídlení.  

 Konečně je vhodné připojit poznámku o potřebných, rozvoj pozitivně podmiňující, 

aktivitě lokálních a regionálních subjektů. Zde se nabízí vytváření lokálních i regionálních 

korporací jak institucí veřejných (svazky obcí, sdruţování jejich prostředků apod.), tak i 

veřejných a privátních subjektů. Zvláštní úlohu je třeba přikládat informačnímu i ekonomicko 

kooperačnímu "napojování" na nejbliţší rozvojový prostor vyššího řádu, tj. na prostor 

koncentrace Hradec Králové - Pardubice (včetně provádění určité reklamy Rychnovska).(1, s. 

9) 

 



58 

6.2 VÝVOJ POČTU OBYVATEL A DOMŮ 

Tendence ve vývoji obyvatelstva v posledním období lze v zásadě charakterizovat 

jako dramatický přechod od velmi rychlého růstu k růstu velmi pomalému, aţ ke stagnaci. 

Jestliţe v sedmdesátých letech byl průměrný roční přírůstek obyvatel cca 200, pak v letech 

osmdesátých jiţ jen 150 a v prvých šesti letech devadesátých let pouze 30. V posledních 

letech zjišťujeme jiţ i nepatrné migrační ztráty (za 6 let - 77 obyvatel) a sniţování přírůstků 

přirozených (v letech 1991 - 95 v ročním průměru 53 osob, v roce 1996 jiţ jen 34 osob). 

Poměrně rychlé zhoršování věkové struktury napovídá, ţe další zhoršování úrovně přirozené 

změny je vysoce pravděpodobné. 

Do budoucnosti je moţné počítat s mírným zlepšením migrační bilance, která však v 

podstatě bude jen kompenzovat důsledky přirozených ztrát. Z těchto důvodů je proto reálné 

uvaţovat do perspektivy zachování nebo jen nepatrné zvýšení přírůstků v letech 1991 - 1996 

(stav k 1. 1. 1997 vyl 11 692). Podle orientační bilance lze odhadovat celkový počet obyvatel 

Rychnova nad Kněţnou k roku 2010 13.500 (respektive v rozmezí 13000 - 14000 obyvatel. 

Tento odhad uvádí i VÚC Orlické hory a podhůří. 

Obdobné byly i tendence ve vývoji bytové výstavby. Hrubé průměrné roční přírůstky 

bytů činily v sedmdesátých letech více neţ 130, v letech osmdesátých pak skoro 100. 

Vzhledem ke špatnému hospodaření s byty byly ovšem značné úbytky. Čisté průměrné roční 

přírůstky byly tudíţ něco přes 90 v sedmdesátých letech a něco přes 60 v letech osmdesátých. 

Podle údajů MěÚ činila však nová výstavba v období 3. 3. 1991 - 1. 4. 1996 pouze 75 bytů, tj. 

cca 15 ročně. Proti osmdesátým létům došlo tedy k poklesu na čtvrtinovou úroveň. Současná 

rozestavěnost naznačuje přitom mírné zvýšení této nízké intenzity. Řada celostátně 

připravovaných opatření pro oţivení bytové výstavby sice postupně povede k určitému 

zlepšení, avšak projeví se ani rychle a ani výrazným způsobem. Podle toho lze také odhadovat 

rozsah bytové výstavby do roku 2015 v Rychnově nad Kněţnou na cca 600 - 800 bytů. 

Taková výstavba postačuje jak z hlediska přírůstku obyvatelstva (max. o 800 

obyvatel), z hlediska náhrady za tzv. odpad bytů (zde je oprávněné počítat s minimálním 

rozsahem). Uvedená výstavba by navíc umoţnila i určité zlepšení současné - poměrně velmi 

dobré - vybavenosti obyvatel byty. Absolutní počet bytů v obci se totiţ zvýšil rychleji neţ 

samotné obyvatelstvo, tj. ze 4.054 v r. 1991 na 4.500 - 4.600 (cca o 11 - 13%, kdeţto u 

obyvatelstva by činil přírůstek za stejné období jen asi 8%).  
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1. 1. 1997 měl Rychnov nad Kněţnou 11.692 obyvatel. V roce 2001, při sčítání lidu 

měl Rychnov nad Kněţnou 11.807 obyvatel a v roce 2003 to bylo 11.752 obyvatel, coţ 

znamená pokles o 55 osob oproti roku 2001. Z těchto údajů vyplývá, ţe počet obyvatel je v 

současnosti stabilizovaný. Otázkou však zůstává, zda dojde k naplnění optimistických 

demografických prognóz předpokládaných územním plánem města. (7, s. 26) 

 

6.3 ANALÝZA NABÍDKY A CENOVÝCH RELACÍ MĚSTA 

Na základě informací poskytnutých realitní kanceláří STAIKA, která má v Rychnově 

nad Kněţnou dvacetitříletou zkušenost na realitním trhu, je v současné době největší poptávka 

po bytech velikosti 1+1 a 2+1. Nikoliv však za účelem řešení bydlení investora, ale jako 

investice pro budoucí pronájem této jednotky pro externí zaměstnance rozvíjející se továrny 

automobilky ŠKODA v Kvasinách. Tento trend pro město Rychnov je novum, kdy v 

minulosti poptávka po ubytovacích prostorách nebyla komerčně zajímavá.  

S ohledem na převaţující skladbu bytové zástavby v panelové technologii převaţují 

obchodované byty těchto objektů, včetně jejich nastavených standardů. Byty velikostní 

kategorie 3+1 a 4+1 jsou trvale poptávány pro trvalé bydlení navazující na stárnutí populace a 

zakládání nových rodin. 

Průměrná cena uţitné plochy bytů panelové zástavby se pohybuje dle zachovalosti, 

případně provedené revitalizaci včetně zateplení objektu v částce 21.000,- Kč - 23.000,- Kč za 

1 m
2
 uţitné plochy. 

Poptávce po bytech v bytových domech pochopitelně konkuruje zájem o výstavbu 

samostatných rodinných domů na pozemcích připravovaných, mimo jiné i v developerských 

projektech. Investoři v těchto případech kupují zainvestované pozemky s vybudovanou 

infrastrukturou v částce cca 1.450,- Kč za 1 m
2
, kdy hodnota následně budované stavby 

rodinného domu je jiţ jen ovlivněna kupní silou investora. 
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6.3.1 Developerský projekt Polyfunkční dům Zborovská 

Tento developerský projekt bytového domu byl jeden z posledních v Rychnově nad 

Kněţnou. Byl dokončen na podzim roku 2009 a prodej bytů probíhal v průběhu dalších let aţ 

do roku 2012.  

 

 

obr. č. 55: Polyfunkční dům Zborovská (21) 

 

Prezentační popis domu investora je následující:  

Polyfunkční dům stojí v centru města ve Zborovské ulici v prostoru mezi gymnáziem 

a učilištěm. Dům je zděný s keramickými zmonolitněnými stropy, se zatepleným obvodovým 

pláštěm, střecha částečně vyuţita pro terasy. Objekt má pět nadzemních podlaţí a jedno 

polozapuštěné (s hromadnou garáţí a šesti řadovými garáţemi). Z chodníku je přístup do 

obchodních prostor v přízemí. V domě je celkem 29 komfortních bytů, většinou s balkónem 

nebo terasou. Jedná se o moderní stavbu v nadstandardním provedení od základů po střechu, 

individuální dispoziční řešení kaţdé jednotky. Vnější cihelné zdivo se zatepleným systémem, 

mezibytové cihelné akustické zdi, speciální protihluková izolace vodorovných konstrukcí, 

plastová okna s pětikomorovým profilem, hliníkové předokenní rolety, centrální vysavače, 
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obloţkové dřevěné dveře, videotelefon a rozvody pro internet, TV a síť PC. Parkovací stání v 

suterénu a za domem, bezbariérové řešení s výtahem.  

V tomto případě cena uţitné plochy bytu je cca 22.500,- Kč - 30.900,- Kč za m
2
. (21) 

 

 

obr. č. 56: Polyfunkční dům Zborovská (21) 

 

obr. č. 57: Příklad dispozice jednoho z nabízených bytů (21) 
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obr. č. 58: Příklad dispozice jednoho z nabízených bytů (21) 

 

 

obr. č. 59: Příklad dispozice jednoho z nabízených bytů (21) 
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6.3.2 Developerský projekt Nová Sibiř - východ 

Současný probíhající developerský projekt je investorem představen následujícím 

způsobem: 
 

Developerský projekt vznikl v roce 2013 s cílem vybudovat technickou a dopravní 

infrastrukturu v lokalitě Nová Sibiř – východ, která navazuje na východní okraj území pro 

individuální výstavbu rodinných domů. Na počátku bylo třeba vypracovat zastavovací studii 

území, kterou zpracoval Ing. arch Pavel Linhart. Po jejím odsouhlasení v létě roku 2013 byl 

zadán projekt technické a dopravní infrastruktury projektové společnosti VIAPROJEKT s.r.o. 

z Hradce Králové. 

Předmětem nabídky je celkem 16 parcel vhodných pro výstavbu různých typů 

rodinných domů v lokalitě Nová Sibiř resp. v její východní části. Lokalita se nachází na 

východním okraji města Rychnov n. Kn. nedaleko sídliště Mírová. V dosahu několika minut 

chůze je supermarket, restaurace, školy, krytý plavecký bazén, sportovní areál na tenis, 

bowling atp. Nedaleko je městský rekreační les Včelný s přírodním koupalištěm a letoviskem 

Studánka. 

Nové parcely mají výměry od 730 do 1.200 m
2
, od 1. 6. 2014 je nabídková cena 

1.450,- Kč za 1 m
2
 parcely. (21) 

 

 

obr. č. 60: Vizualizace modelu zástavby na Nové Sibiři (21) 
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6.4 MOŽNÝ VÝVOJ MĚSTA DO BUDOUCNA 

Jak jiţ bylo zmíněno v rozboru územního plánu města, očekáváme omezený růst 

obyvatelstva a jen pozvolné zvyšování intenzity dnes velmi nízké bytové výstavby. Současně 

je však takovýto vývoj v podstatě ţádoucí, pakliţe se budou zlepšovat kvalitativní aspekty 

ţivota obyvatelstva.  

S příchodem dynamického rozvoje výrobní továrny automobilky Škoda v Kvasinách 

bude město Rychnov nad Kněţnou z tohoto rozvoje profitovat. Díky rozšíření závodu a 

navýšení počtu zaměstnanců, stát schválil dotace pro Rychnov nad Kněţnou, coţ bude mít 

velmi pozitivní dopad na ekonomiku a rozvoj města.  

Jak z historie víme, dříve hlavní silniční tepna byla trasována středem města přes 

náměstí. Později zbudovaný obchvat na konci 70. let, který se jiţ nyní s jeho rozvojem opět 

stává centrální tepnou průjezdu městem. Díky dnešnímu rozvoji se opět plánuje výstavba 

obchvatu kolem Rychnova nad Kněţnou spojující Solnici a Častolovice. Město se tak celé 

bude tzv. zklidňovat s úbytkem projíţdějících aut a těţké dopravy a stává se tak o to 

lukrativnějším místem pro bydlení. 

Město Rychnov nad Kněţnou vlastní veškerou potřebnou občanskou vybavenost 

včetně základních a středních škol, sportovišť aj. Centrum města stále prochází postupnou 

revitalizací. Proto si myslím, ţe lokality, které jsou momentálně v počátcích výstavby (Na 

Láni a Nová Sibiř), budou brzy zastavěny. 

Dle mého názoru bude stagnovat výstavba bytových domů a bude se spíše 

soustřeďovat na výstavbu domů rodinného charakteru. Llokalit pro moţnou další výstavbu 

mnoho není. Díky historickému vývoji se město postupně rozšiřuje a vyuţívá veškeré 

proluky, které stavební parcely nabízí. Proto vidím moţnost rozšíření pouze směrem "do polí" 

právě v lokalitách Sibiř, Na Lání a Na Draha, kde bude nutno v návaznosti na tyto úvahy 

vypracovat urbanistický plán (tak jako v případě Nové Sibiře), zajistit vykoupení parcel od 

majitelů včetně zajištění nové infrastruktury. 

Rychnov nad Kněţnou je svým způsobem specifický. Pokud nahlédneme do 

podmínek územního plánu, tak zjistíme, ţe moţnosti nástaveb bytových domů prakticky 

nejsou moţné. Došlo by tak k narušení panoramatických pohledů města. Proto se centrum 

města Rychnova zaměřuje pouze na revitalizaci stávajících stavů objektů při zachování hmoty 

a tak to bude pokračovat dle regulativů i v nejbliţší budoucnosti. 
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7  ZÁVĚR 

Cílem mé diplomové práce bylo zpracovat podrobný přehled o výstavbě rezidenčního 

bydlení v lokalitě Rychnov nad Kněţnou a zdokumentovat vývoj od historie vzniku města po 

současnou výstavbu. V práci rozděluji výstavbu na několik období, k nimţ připojuji fotografii 

zástupců rezidenčních nemovitostí s charakteristickými rysy pro dané období. Za nejbohatší z 

etap výstaveb lze hodnotit období první republiky, kdy se rezidenční stavby snaţily orientovat 

zejména na kvalitu bydlení pro člověka všech sociálních vrstev, kvalitu návrhu projektu a 

celkové zpracování. Po druhé světové válce naopak dochází k útlumu po stránce 

architektonické, kdy výstavbu ovlivnila politická situace v zemi. A to především 

prefabrikovanou výstavbou panelových domů a unifikací projektů rodinných domů. Aţ v 

dnešní době tyto jednotvárné projekty dostávají barevnější ráz, díky stavebním moţnostem a 

uţívaným materiálům. Ztrácí se tak díky jejich revitalizacím původní šeď a jednotvárnost. 

Z analýzy rozvojových moţností výstavby je zřejmé, ţe město a jeho centrum je 

prakticky zcela zastavěno a to včetně historických proluk, a taktéţ výstavbou nových objektů 

vzniklé demolicí těch stávajících. Dle předpisů územního plánu města jiţ není moţné 

provádět další nástavby na objekty, a proto je moţná nová výstavba pouze na okrajích města a 

jeho městských částí Na Draha, Nad Dubinkou, na Sibiři a Na Láni. 

Nejvíce času v mé diplomové práci bylo třeba věnovat bádání v městském archivu, 

konzultací s místními projektanty a v neposlední řadě i archivářem města. Ač se mi 

nepodařilo nalezené projekty v archivu zveřejnit v mé práci, protoţe mi toto archiv okresního 

úřadu neumoţnil, pouţité historické fotografie rezidenčních nemovitostí a jejich výstavby 

dostatečně vypovídají o vývoji města Rychnova. Rychnov nad Kněţnou je mým rodným 

městem a jiţ sama umím posoudit a stávám se jakýmsi archivářem, který pamatuje rozvoj 

některých lokalit a dle mého názoru je Rychnov velmi působivým městem a výbornou 

lokalitou pro klidné bydlení. 

Práce by mohla najít vyuţití jako manuál pro stávající stavby, jejich charakter, způsob 

výstavby a pouţitých materiálů, avšak pouze pro informativní účely.  
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10  SEZNAM PŘÍLOH 

1) FOTODOKUMENTACE POHLEDŮ HISTORICKÉHO VÝVOJE 

 RYCHNOVSKÝCH ULIC A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ (18) 

 Chaloupky 

 Sídliště Na Draha 

 Dubinka 

 Panská Habrová 

 Na Láni 

 Na Trávníku 

 Sibiř 

 ul. Bezručova 

 ul. Havlíčkova 

 ul. Hrdinů odboje 

 ul. Javornická 

 ul. Kolowratská 

 ul. Masarykova 

 ul. Na Drahách 

 ul. Nádraţní 

 ul. Palackého 

 ul. Panská 

 ul. Provazníkova 

 ul. Sokolovská 

 ul. Zborovská 

 ul. Dobrovského 

2) FOTODOKUMENTACE ROZVOJE MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ NA ÚZEMNÍM 

 PLÁNU (1, s. 10) 

3) SOUČÁSTÍ PŘÍLOH DIPLOMOVÉ PRÁCE JSOU NÁSLEDUJÍCÍ 

 VÝKRESY 

 Územní plán města Rychnov nad Kněţnou včetně legendy  

 Katastrální mapa města Rychnov nad Kněţnou  

 Letecká mapa města Rychnov nad Kněţnou 

 Urbanistický návrh Nové Sibiře včetně regulativů pro výstavbu 


