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Zadání

Obsahem studie bude výzkum možností a návrh prostoro-
vého a funkčního konceptu urbanistického vývoje města 
Rožnova pod Radhoštěm. Navrhované řešení musí obsaho-
vat následující prvky: 
•	 navrhnout	funkční	a	prostorovou	koncepci	urbani-
stického rozvoje města, vycházející z kontextuální analýzy, 
a předkládající jasnou vizi pro vývoj v dlouhodobém hori-
zontu. Tento zastřešující rámec bude obsahovat: 
•	 definování	strukturálních	prvků	organismu	města	
s	důrazem	na	dlouhodobý	vývoj
•	 artikulování	 městské	 struktury	 a	 stěžejních	 ve-
řejných	prostorů,	 a	návrh	doplnění	 navazující	 zástavby	 v	
urbanistickém rozsahu
•	 definování	dopravní	koncepce	města	pro	transitní	
i vnitřní dopravu 
•	 odhalení	a	pojmenování	rozvojových	ploch	v	rám-
ci	města,	a	definování	 jejich	využití	v	rámci	ucelené	kon-
cepce
•	 definování	 charakteru	 a	 prostorově-funkčního	
uspořádání hranice mezi městem a okolní krajinou

Město otevírá náruč Radhošti
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Region

Město se nachází na území bývalého okresu Vsetín a je sou-
částí vyššího územního celku Zlínského kraje. Historicky je 
Rožnov spolu s Valašským Meziříčím a Vsetínem jedním z 
center	regionu	Valašsko,	který	zahrnuje	okres	Vsetín	a	dal-
ší území na jih od okresu Vsetín po severní hranice Bílých 
Karpat a řeku Vláru. Řeka Rožnovská Bečva, v jejímž údolí 
se Rožnov rozprostírá, se ve Valašském Meziříčí stéká se 
Vsetínskou Bečvou v řeku Bečvu, která je jedním z hlavních 
přítoků	řeky	Moravy.	Rožnov	pod	Radhoštěm	leží	při	úpatí	
hory	Radhoště	v	údolí	Rožnovské	Bečvy	a	při	úpatí	svahů	
Vsetínských	vrchů,	12	km	východně	od	Valašského	Meziříčí	
v	nadmořské	výšce	378	m	n.	m.	Morfologicky	je	situováno	
území v tzv. Rožnovské brázdě, která tvoří rozhraní mezi 
Vsetínskými vrchy a Moravskoslezskými Beskydami. Město 
leží	na	silnici	E442,	která	je	důležitou	spojnicí	mezi	střed-
ní Moravou a Slovenskem. Město je konečným bodem že-
lezničního spojení, navazuje na významný železniční uzel 
Valašské Meziříčí.

Krajina

Území města se nachází v CHKO Beskydy. Celková výměra 
chráněné	oblasti	je	cca	1	160	km2.	Chráněná	krajinná	ob-
last	Beskydy	je	největší	v	ČR.	Přibližně	70%	plochy	CHKO	
tvoří	souvislé	lesní	porosty.	Většina	původních	květnatých	
bučin s jedlí byla přeměněna na smrkové lesy. Obdobné 
přeměny	 postihly	 i	 zemědělsky	 obdělávanou	 půdu.	 Přes-
to	 se	 dosud	 zachovaly	 značné	 plochy	 původních	 ekosys-
témů	 smíšených	 lesů	 i	 původních,	 převážně	 lučních	 spo-
lečenstev. Nejzachovalejší z nich jsou chráněny zhruba v 
50	 chráněných	 územích.	 Beskydy	 jsou	 také	 významnou	
zásobárnou vody. V chráněných polohách lze nalézt ojedi-
nělé	druhy	flory,	výjimečně	lze	spatřit	rysa	či	migrujícího	
vlka nebo medvěda. Zvláště chráněným územím je např. 
Národní	 přírodní	 rezervace	Radhošť	 s	 původními	 lesními	
společenstvy vysokých poloh Beskyd – smrčiny a bučiny s 
jeřábem a klenem. 
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Klima

Klimatická oblast je mírně teplá až chladná. Podnebí je zde 
subalpinské. Vyskytují se zde mírné halné karpatské větry 
(fény), které mají za následek časté přeháňky a pravidelné 
denní vánky, a také rychlé tání sněhu na jaře a na podzim 
hodně	slunečních	dnů.	Převažuje	západní	až	severní	vítr.	
Zdejší	klima	bylo	v	minulosti	důvodem	ke	vzniku	klimatic-
kých lázní.

Geologie

Velká	relativní	členitost	georeliéfu.	Z	geologického	hledis-
ka	se	jedná	o	rozhraní	křída-paleogén,	vystupují	zde	různé	
vrstvy – střídání převážně pískovcových pásem a převážně 
břidličných pásem a výskyt jílovcových souvrství z jílov-
ců	měkkých,	většinou	snadno	větrajících	v	 jíl,	 jen	místy	 i	
tvrdých. Náplavové hlíny tvoří povrchovou vrstvu rostlého 
terénu. Jsou písčité až jílovitopísčité, hnědé, často rezavé a 
šedé	šmouhované,	místy	s	přechody	až	do	hlinitých	písků,	
lokálně s valouny štěrku. Rovinný terén údolí řeky Bečvy je 
budován sedimenty zastoupenými náplavovými hlínami a 
písčitými až hlinitopísčitými štěrky údolní terasy, případně 
písky.

Město jako atraktor

Rožnov	byl	vždy	magnetem	pro	 turisty	a	návštěvníky.	Od	
konce	 18.	 stol.	 díky	 klimatickým	 lázním,	 nyní	 díky	 valaš-
skému skanzenu. Tradičně je Rožnov výchozím bodem pro 
turisty	směřující	do	Beskyd.	V	minulosti	také	svým	průmys-
lem poskytoval zaměstnání lidem z okolí, před tím, než za-
nikla	Tesla.	V	jejím	areálu	stále	funguje	mnoho	prosperují-
cích	firem.	Valašské	muzeum	v	přírodě	je	jedním	z	hlavních	
iniciátorů	kulturního	dění	v	Rožnově	a	na	své	pořady,	slav-
nosti,	koncerty	a	jarmarky	láká	každoročně	kolem	250.000	
-	300.000	návštěvníků.	V	roce	2014	návštěvnost	264.640,	
v	roce	2007	290.756	návštěvníků.	Lidi	z	širokého	okolí	při-
tahuje	také	rožnovské	devítijamkové	golfové	hřiště.	
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oregion Rožnovsko — 239 km2 — 35625 obyvatel (149 obyvatel na km 2)

Rožnov pod Radhoštěm
Vidče

Valašská Bystřice

Vigantice

Dolní Bečva

Hutisko-Solanec

Prostřední Bečva

Horní Bečva

Zubří

katastrální výměra 39,47 km2

zastavěná plocha 6,2 km2

nadmořská výška 378 m
16.700 obyvatel

001 Valašský skanzen — město ve městě

002 Masopust ve skanzenu

003 Socha Radegasta — symbol beskydského turismu

 Převládající směr větru
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Uspořádání krajiny
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Vrstevnice á 10 m







004 Ortofotomapa z roku 1950 s kresbou dnešní katastrální 
mapy



005 Mapa prvního vojenského mapování z let 1764-1768

006 Mapa stabilního katastru z r. 1833



007 Mapa druhého vojenského mapování z let 1837-1838

008 Mapa třetího vojenského mapování z let 1876-1877

009 Mapa vojenského mapování, poskládaná z listů mapovaných 
v letech 1958-1968
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Obytné domy

Rodinné domy

Bytové domy do 5 podlaží

Bytové domy 6 - 8 podlaží

Smíšená funkce - měšťanské domy 
s veřejným uplatněním parteru 

Domov seniorů
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Hustota lidí ve veřejném prostoru

Každé obydlí vyzařuje 
rádius desetiminutové 
docházkové vzdálenosti, 
přičemž každému člověku 
je přisouzeno 0,1 % 
neprůhlednosti plochy
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Služby

Průmysl, navazující obchod 
a administrativa

Školství

Zdravotnictví

Obchody

Centrum - smíšené funkce

Úřady

Kultura a společnost

Sport a rekreace

Hotely, ubytování

Restaurace

Skanzen
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Parter
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Doprava

Silně zatížené komunikace, transit

Významně zatížené vnitřní komunikace

Cyklotrasy s vlastní plochou

Autobusové zastávky - linkové

Autobusové nádraží

Vlakové nádraží

Garáže

Autoservis

Čerpací stanice pohonných hmot
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Hranice městské zástavby

Asanace a nové cesty
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Veřejné prostory

Zástavba
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