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Volba tématu

Již v průběhu mého studia na místní střední stavební prů-
myslové škole mi areál bývalé textilky Tepny (Textilní pod-
niky Náchod) nebyl cizí. Školu jsem dokončil v období mezi 
odchodem posledních zaměstnanců z výrobních objektů 
a prvním příjezdem demoličních nůžek do areálu opuště-
né továrny. Dovoz levného textilu především z Číny vytla-
čil poslední zbytky výroby z původně významného hráče 
v tomto odvětví - náchodské Tepny. Stejně tak i fyzická 
schránka průmyslové výroby musela ustoupit stavebnímu 
záměru laciných objektů s ještě méně přínosnou náplní 
uvnitř. Místní však dali najevo svůj nesouhlas a (možná jen 
dočasně) překazili plánovanou stavbu obchodního cent-
ra v supermarkety již přesyceném Náchodě. Od té chvíle 
nepřístupné území hyzdí sutiny betonových konstrukcí pů-
vodních výrobních hal.

V tomto kontextu přemýšlím, jaké základní možnosti má 
architekt, aby realizoval své myšlenky - potažmo tak vyřkl 
názor na danou problematiku. Můžeme mluvit o těchto 
základních způsobech, jak převést své uvažování do reali-
ty: vyhrát architektonickou soutěž, získat zakázku přímo od 
klienta, nebo vyslovit vizi (názor) na jistou problematiku a 
věřit, že smysluplnost myšlenky najde své příjemce.

Zdálo by se, že mnoho možností nemáme - opak je ale 
pravdou a tyto nástroje jsou tak velmi silným médiem pro 
případné ovlivnění našeho okolí. Zvolil jsem si tedy třetí 
zmíněnou cestu a rozhodl se na závěr svého studia archi-
tektury věnovat bezmála půlrok života prezentaci své vize 
širšího městského centra v Náchodě s nadějí, že semínko 
padne na půdu úrodnou alespoň v myšlenkách místních 
obyvatel.

Zadání

Z předešlého zamyšlení tedy plyne i zadání mé diplomové 
práce. Je jím navrhnout živoucí součást organismu měs-
ta, které se musí, pokud nechce zůstat zakonzervováno, 
neustále vyvíjet. To v praxi znamená, že nebude nikdy do-
končeno a jedině tak můžeme zajistit jeho rozvoj do bu-
doucna.  Navrhuji tedy novou městskou čtvrť reflektující 
požadavky lidí žijících na počátku 21. století a respektující 
místo, do kterého je vložena.

Výchozí body

Město Náchod již dlouhodobě hledá vizi svého rozvoje. Bý-
valé centrum okresu se však potýká s nemalými výzvami 
a zbourání areálu bývalé textilky Tepny je další na jejich 
seznamu. V létě tohoto roku byl odsouhlasen nový územní 
plán, který však rozvoji města výrazně nepomůže a spíše 
tak drží trend plánu předešlého. Trend, který je v dnešní 
době již poněkud problematický a není schopen specifi-
kovat jasnou vizi, jak má město ve svém vývoji pokračovat 
dále. 

Z důvodu prodeje rozsáhlého území v bezprostřední blíz-
kosti centra a zároveň na úpatí zámeckého kopce do sou-
kromých rukou, přišlo město o značnou část vlivu na jeho 
budoucí směřování.

Blízkost centra, morfologie terénu a pokračování města za 
areálem jednoznačně nabízí řešení směrem k vytvoření 
obytné městské čtvrti inspirované příklady ze západních 
evropských měst. Kombinace hustého bydlení (tzv. low rise 
high density buildings) s pracovními příležitostmi na místě 
v mnohém odpovídá požadavkům dnešních obyvatel.
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Historie Náchoda

Dějinné souvislosti města nelze oddělit od jeho zeměpisné 
polohy, ta z velké části určovala osudy jeho obyvatel. Sa-
motný název je dle historických pramenů odvozen od slova 
vstup, vchod. Skutečně město působilo, a dodnes působí, 
jako pomyslná brána do republiky i z ní. První zmínky o 
městu pocházejí z roku 1254. Není však zmiňováno dneš-
ní centrum Náchoda, ale jeho okrajová část, Staré Město. 
Zde je v souvislosti s první zmínkou spojován malý kostelík 
sv. Jana Křtitele. 

Stěžejním pro určení dnešního středu města byl vznik 
hradu v rozpětí let 1230 - 1250. Jednalo se tak o obranný 
prvek na důležité obchodní stezce směrem do Polska. V 
rámci dalších století, vzhledem ke své strategické poloze, 
získalo město opevnění svého centra (od roku 1350), které 
bylo z nekvalitního dřevěného postupně přestavěno na tr-
valejší kamenné. Od roku 1850 bylo započato s postupným 
bouráním hradeb, které skončilo v roce 1980, kdy zůstala 
odstraněna část hradeb včetně trojice bašt. 

Paradoxně pro rozvoj města bývají často přínosné plošné 
katastrofy a ani těm se Náchod v průběhu věků nevyhl. 
Mluvím zde především o dvou požárech. Prvním byl způ-
soben v roce 1442 svidnickými Němci a v pořadí druhý roz-
sáhlý požár proběhl v roce 1663. 

Město kromě své obchodně strategické polohy dlouhou 
dobu žilo i z lázeňství provozovaného v blízké Bělovsi. Tra-
dice zde byla zavedena na počátku 19. století. Mimojiné i 
díky již zmiňované obchodně strategické poloze a možnos-
ti využít vodní toky protékající údolím pro pohon výrob-
ních strojů došlo k rozkvětu textilního průmyslu. Jedním 
z prvních impulzů bylo založení přádelních škol děkanem 
Josefem Regnerem v roce 1845. 

Na rozvíjející se průmysl navázalo i přivedení železničního 
spojení do města a vybudování nádraží na trati Choceň - 

Broumov v letech 1869 - 70. Výrazným zásahem do rozvoje 
historického jádra byla regulace řeky Metuje započatá v 
roce 1912, která do té doby volně meandrovala v ploché 
údolní nivě.

Město ve své historii absolvovalo mnohé demoliční zásahy 
počínaje již zmiňovaným bouráním hradeb, které umožni-
lo rozrůstání jádra a k němu přilehlých předměstí až po 
plošnou demolici plhovského předměstí v letech 1973 - 
19881). Z posledních let do těchto zásahů můžeme zahr-
nout i zbourání areálu textilní továrny Tepny v roce 2013.



obr. 01 obr. 02 obr. 03 obr. 04
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Historie Tepny

Mautnerovy textilní závody - tak se jmenovala Tepna pů-
vodně. Historie sahá do roku 1867, kdy Izak Mautner za-
ložil malou provozovnu na barvení textilu ve Strnadově 
ulici poblíž náměstí. Podnik se pomalu rozrůstal a Mautner 
pokračoval otevřením barvírny ve svém domě na Kame-
nici a následně výrobu rozšiřuje v roce 1882 do prostoru 
dnešní Tepny o mechanickou tkalcovnu zaměstnávající až 
500 osob. 

Úspěch podniku s sebou nese nutnost rozšiřovat provo-
zovny, které potřebují zároveň potřebují nezanedbatelný 
přísun elektrické energie. Tu měla zajišťovat elektrická 
centrála - dnešní Teplárna. Růst zakázek za první světové 
války s sebou nese neustálé rozšiřování výroby a v roce 
1922 je celá firma pojmenována jako Mautnerovy textilní 
závody. S postupem času přibývá nová přádelna směrem k 
centru města, jídelna pro zaměstnance, tkalcovna a sklady 
včetně administrativy.

Ani MTZ se nevyhnou důsledkům nástupu nového totalit-
ního režimu a již v roce 1946 proběhne 1. etapa znárodně-
ní podniku. V průběhu doby tak dojde k dalšímu rozšiřo-
vání areálu například o čističku odpadních vod či napojení 
na železniční vlečku. Zároveň dochází k přejmenování na 
Textilní podniky Náchod (Tepna). Snad posledním krokem 
v rámci stavebního rozšiřování firmy bylo zřízení větší jídel-
ny v roce 1970.

Bohužel s postupem času tento jeden z největších zaměst-
navatelů v regionu vlivem náporu levného textilu z Číny 
postupně přichází o zakázky, propouští zaměstnance a po 
odchodu posledního z nich musí ustoupit v roce 2013 i sa-
motné budovy. Dnes bývalá továrna připomíná vybombar-
dované město a čeká na svůj další osud2).



obr. 05 obr. 06 obr. 07
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Místo

Území se nachází v bezprostřední blízkosti historického 
jádra města na úpatí zámeckého kopce. Ulice Plhovská, 
zbylé tovární budovy, zadní trakty domů a úpatí kopce jej 
čitelně definují ve struktuře města. De facto tak stanovují 
přímé hranice určující jeho rozvoj. 

Nelze také zapomenout, že se jedná o rozsáhlou rovnou 
rozvojovou plochu ve městě z velké části rozloženém na 
svazích okolních kopců. Tato poloha tvoří jakýsi propojují-
cí krček/nálevku mezi centrem města a jeho dalšími část-
mi (například sídliště Plhov). Stává se tak jedinou možnou 
spojnicí mezi těmito osídlenými částmi. 

Roloha území zahrnujícího i zbylé části původní továrny 
činí přibližně 420 x 170 metrů. Samotná rozvojová plo-
cha je definována rozměry 330 x 170 metrů. Plocha se tak 
pohybuje okolo 67 000 m2. Takto rozsáhlé území v rámci 
bývalého okresního města s přibližně 20 000 obyvateli je 
významným činitelem pro jeho budoucí rozvoj. Dosavadní 
plány na vybudování, dalšího v řadě, obchodního centra 
byly naštěstí z iniciativy místních občanů zmařeny. 

Nad využitím území, které je v soukromém vlastnictví, však 
stále visí otazníky. Nový územní plán jej označuje za rozvo-
jovou lokalitu s funkcí smíšenou. Mluví zde o polyfunkčním 
využití s převažujícím zastoupením bydlení a občanského 
vybavení.

V rámci prvotních úvah pro mne bylo nutné, i přes osobní 
návštěvy místa, přiblížit si měřítko území pomocí koláží s 
měřítkově uchopitelnými prostory. Zároveň jsem také po 
rozhovoru s místostarostou Ing. Čtvrtečkou do koláží pro-
jektoval nejčastěji opakovaná přání místních (park, zelená 
plocha, vodní plocha). Tyto úvahy však vnímám, vzhledem 
k bezprostřední blízkosti parku na zámeckém kopci, či ryb-
níku Podborný v docházkové vzdálenosti, s jistou rezervou.

Koláže. 
 
Jednotlivé koláže zleva.
1) vyznačení areálu
2) náchodský zámek
3) pěší ulice Kamenice
4) Malostranské náměstí, Praha
5) Masarykovo náměstí, Náchod
6) park
7) obchodní centrum
8) fotbalové hřiště (6x)
9) obytná struktura, Brugy (Belgie)
10) vodní plocha (rybník)
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Inspirace místem

Každé město má v mnoha ohledech svá specifika. Můžeme 
tak nalézt a definovat typické prvky, či přístupy, kterými 
se to či ono sídlo vyznačuje. Pro Náchod je to především 
uspořádání centra města definované tvarem hradeb, které 
jej jako ruce natažené ze zámku „objímaly“ a chránily. Roz-
voj tak byl umožněn mimo hradby na rovných pláních smě-
rem do vnitrozemí a opačně do Polska. Vznikají tak delší 
šlahouny  (především směrem do Polska - dnešní Kameni-
ce) definované hradbou domů. Kolmá prostupnost je tedy 
zajištěna pasážemi, či průchody skrze jednotlivé domy. 

Setkáváme se také, především v historickém jádru, s je-
vem, kdy domy tvořící blok k sobě nepřiléhají a umožňují 
tak proniknout návštěvníkům do svého vnitrobloku. Vý-
znamným činitelem ovlivňujícím návrh je pak tvarosloví 
samotné továrny. Striktní rytmus sloupů, oken a dalších 
stavebních prvků dává najevo svou krásu v racionalitě a 
jednoduchosti. 



obr. 08
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obr. 18
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obr. 15
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Příklady ze zahraničí

V době šířící se globalizace je nasnadě sledovat vývoj spo-
lečnosti za hranicemi republiky. Jedním z hlavních zdrojů 
poznání zástavby s vysokou hustotou osídlení mi tak byl 
výlet do belgického města Brugy. Nyní však nemluvím o 
historickém městu, ale o jeho doplnění vzniklém postup-
ně v posledních dvou dekádách. Studijní cesta mi dala na-
hlédnout do místa, kde lidé žijí velice blízko sobě, potkávají 
se u vchodu a sdílejí svoje soukromí částečně s ostatními. 
Odkaz na fenomén italských Benátek je zde čitelný snad i 
pro obecně známé sousloví, že Brugy jsou Benátky severu. 

Silný vliv mají bezesporu i Benátky samotné. Úzké prů-
chody, uličky a následné nadechnutí na veřejných místech 
lákají miliony lidí rok co rok zažít neopakovatelnou atmo-
sféru města pěších. Jednolitá podesta tvořená kamennou 
dlažbou, ze kterých vyrůstají jednotlivé domy propojené 
šňůrami na prádlo potvrzuje, že blízké soužití lidí může 
fungovat nadčasově. 

Dalším zdrojem inspirace mi bylo architektonické bienále  
ve zmíněných Benátkách konané v roce 2016 pod kurátor-
stvím Alejandra Araveny jehož nosné téma neslo sousloví 
„Reporting from the Front“. Kurátorovo sociální zaměření 
bylo otisknuto do mnoha příkladů z oblasti architektury, 
kterou lze nazvat po vzoru stejnojmenné publikace „Ar-
chitecture without architects“ jejímž autorem je Bernard 
Rudofsky. Důležitým momentem pro mne bylo nahlédnutí, 
v rámci tzv. hlavního pavilonu, do výňatků z požárních a 
dalších předpisů upravujících stavění v oblasti favel. Jed-
noduchost, racionalita a srozumitelnost těchto předpisů 
mě upevnily v nutnosti dívat se na leckteré naše nynější 
předpisy upravující stavění s vědomím, že se vždy jedná o 
dočasný dokument vytvořený lidmi na základech, které se 
mohou v průběhu doby poměrně rychle změnit, narozdíl 
od staveb jimi ovlivněných...

Popis obrázků zleva:

1) přímé propojení interiéru s exteriérem, Brugy (Belgie)
2) veřejný prostor s mlatem, Brugy (Belgie)
3) průchod mezi domy, Brugy (Belgie)
4) fotografie vnitrobloku, archit. bienále, Benátky (Itálie)



obr. 19 obr. 20 obr. 21 obr. 22
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ANALYTICKÁ ČÁST

Soubor analýz města vypracovaných za účelem jeho po-
znání. Postup práce je strukturalizován od celku k detailu. 
Vytvoření 3D modelu a získání průřezových dat města mi 
dává možnost lépe se i přes původní uživatelskou znalost 
orientovat v jeho vývoji a fungování. 

Náchod je příhraničním městem v severovýchodních Če-
chách. Jeho blízké sepjetí s Polskem se odráží v přeshranič-
ních obchodních, pracovních i turistických aktivitách. Díky, 
nebo spíše kvůli, své poloze je městem tranzitním spoju-
jícím vnitrozemí s Polskem. Dopravní zátěž je tak jedním 
z hlavních problémů místních obyvatel. Zároveň by tento 
fakt měl motivovat místní vedení k co nejekonomičtějším 
řešením své zástavby - potažmo dopravní vytíženosti ve 
městě. Podpora zahušťování centra a co nejmenšího vy-
užívání automobilu by tak měla figurovat na prvním místě  
žebříčku priorit zdejší samosprávy.

NÁCHOD
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Topografie
1:10 000

Jak již bylo zmíněno, Náchod je výrazně ovlivněn svou po-
lohou. Je situován v údolí řeky Metuje a rozpíná se do při-
lehlých kopců, tvoříce tak vstupní bránu do Čech. Rovný 
stavební pozemek je v těchto podmínkách velice žádanou 
komoditou. V minulosti byly tyto rovinaté pozemky využí-
vány pro stavbu průmyslových hal. Po demolici Tepny tak 
město (myšleno městská struktura) získává významnou 
plochu s potenciálem výrazně proměnit chod města.

Nad celým tělem sídla ční, jako jeho hlava, zámek, jeho 
žpoloha na ostrohu nad městem mu dává možnost doko-
nalého přehledu o všem, co se v podzámčí děje. Panorama 
bývalé Tepny je ze zámecké věže vidět jako na dlani.
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Uliční síť
1:10 000

Nejvýrazněji město ovlivňují páteřní komunikace první 
třídy procházející strukturou města. Vzhledem k intenzi-
tě dopravy se jedná o dlouhodobý problém. Mluvíme zde 
především o komunikacích Pražská, spojující vnitrozemí s 
Polskem případně Broumovskem, a komunikaci Plhovská, 
spojující Náchod a Trutnov, jakožto bývalá okresní města. 
Intenzita dopravy na druhé zmíněné se pohybuje okolo 12 
000 automobilů za den. V návrhu tuto komunikaci zklidňuji 
a proměňuji v městský bulvár se stromořadím, parkovací-
mi stáními a novou zastávkou hromadné autobusové do-
pravy obsluhující nově navržené území.
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Vodní toky, plochy a zeleň
1:10 000

Město dělí tři liniové prvky. Jsou jimi železnice, komuni-
kace první třídy Pražská a regulované koryto řeky Metuje. 
Navzájem tak tvoří téměř paralelní linii skrz celé město roz-
dělujíce jej na dvě poloviny. 

Svou řeku městno v dnešní době výrazně nevyužívá. Do 
budoucna však plánuje podél koryta řeky vytvořit relaxační 
oblast propojujcí Běloves (lázně) s dalšími turistickými cíly 
jako například blízké Peklo u Nové Města nad Metují.

Za sídlištěm Plhov, směrem na Červený Kostelec se nachází 
rekreační vodní plocha rybníku Podborný a blíže centru je 
doplněna o Jiráskovo koupaliště. 

Vzhledem ke své poloze v údolní nivě je dostupnost lesa 
či zámeckého parku v rámci několika minut pěší chůze. Z 
tohoto faktu čerpá i nově navržené území, které je situo-
váno přímo na úpatí zámeckého kopce pokrytého zelení. 
Do budoucna navrhuji redukci a kultivaci vzrostlé zeleně 
na zmiňovaném kopci s ohledem na historické souvislosti 
a především na zlepšení viditelnosti ze zámku směrem a 
město.



Vodní toky a plochy

LEGENDA

Lesy
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Hromadná doprava
1:10 000

Uzel hromadné dopravy umístěný v prostoru železnič-
ní stanice je významným prvkem v rámci obslužnosti 
náchodského regionu. Dostupnost autobusových za-
stávek však po zrušení zastávky Na Parkánech značně 
utrpěla především v oblasti historického jádra. Zároveň 
obsloužitelnost řešeného areálu je v dnešní době ne-
dostačující. Navrhuji proto novou autobusovou zastáv-
ku před budovou Teplárny na ulici Plhovské pro zlepše-
ní dostupnosti hromadné dopravy z řešeného území. 
 
Jedná se o nepřestupní zastávku v rámci šířky uličního pro-
filu - předpokládám tak krátký časový úsek pro nastoupení 
a vystoupení cestujících. Cílem bylo především nezužovat 
chodník v místě zastávky.



LEGENDA

Okruh 300 m pěší
dostupnosti
Okruh pěší dostupnosti
nově navržené zastávky bus
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Procentuální zastavěnost jednotlivých lokalit
1:10 000

Zde můžeme sledovat rozdíly v procentuálním zastavě-
ní jednotlivých území města. Lokality jsou po vzoru  při-
pravovaného Metropolitního plánu rozděleny dle jejich 
charakteru a charakteru zástavby. Procentuální poměr je 
pak vytvořen poměrem celkové plochy, včetně veřejných 
prostranství ku skutečně zastavěné ploše v rámci lokality. 
 
Můžeme tak sledovat rozdíl mezi zastavěnou plochou his-
torického centra města a zastavěnou plochou kolonií ro-
dinných domů. Ve svém návrhu kloubím pak výhody obou 
- hustoty historického jádra s volností rodinných domů.
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Hustota osídlení
1:10 000

Data o osídlení jednotlivých území jsem čerpal z volebních 
okrsků. Důležitým údajem v tomto ohledu je počet osob 
žijících na území Plhova a částečně na území okolo ulice 
Wolkerova. Především pro plhovské je areál bývalé Tepny 
jakýmsi tranzitním území pro pěší a cyklistické cesty do 
centra města a dále. Vzhledem k výše zmiňované morfo-
logii terénu se jedná o jakousi „nálevku“ směřující obyva-
tele přilehlých lokalit směrem do centra. Řešené území tak 
může z výše zmíněného těžit v rámci svých komerčních ka-
pacit a zároveň by mělo zajistit dostatečnou prostupnoust.
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Podlažnost
1:10 000

V rámci města a pro návrh samotný jsou stěžejní 2 dru-
hy zástavby - rodinné domy, zpravidla o výšce 2NP, a blo-
ková zástavba centra města kolýsající mezi 2NP a 5NP.  
 
Výšky objektů jsou zde však uvedeny v metrech, vzhledem 
k rozdílným konstrukčním výškám jednotlivých historic-
kých domů v centru města. 

Z uvedených dat můžeme také sleodvat nerespektování 
hladiny zástavby při stavbě panelových bytových domů 
během minulého režimu. Věžové panelové domy často 
překračují i výšku věží kostela sv. Vavřince na masarykově 
náměstí.
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Významné budovy
1:10 000

Mapa ukazuje jednotlivé budovy veřejné vybavenosti a na-
příklad plošně větší obchody. 

Můžeme zde vidět oblast Plhova - severně za řešeným úze-
mím - jako oblast z velké části věnovanou sportovním akti-
vitám. Je zde umístěna sportovní ZŠ s přilehlými hřišti, kou-
paliště, rekreační vodní plocha a další aktivity se mohou 
odehrávat podél potoka Radechovky.
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Návrh ploch určených pro výstavbu nových RD dle ÚP
1:15 000

Výkres pro smýšlení o návrhu stěžejní. Stěžejní však i pro 
mnohá další města v ČR. Z návrhu platného územního plá-
nu schváleného v létě 2016 je zřejmé, že nezabraňuje ten-
denci přílišného rozrůstání města do krajiny. Vyznačené 
plochy jsou v případě Náchoda situovány takřka výhradně 
ve svazích tvoříce tak prstenec okolo města.

Toto řešení je značně neekonomické a v souvislos-
ti s výše zmiňovanými dopravními problémy i ne-
vhodné z dopravního hlediska. Kolonie domů s mo-
nofunkcí bydlení způsobují nárust cest vykonávaných 
osobním automobilem, což v kontextu města Nácho-
da přispívá k dalšímu zhoršení již tak špatné situace. 
 
Nezanedbatelným je také fakt, že rozloha plánovaných po-
zemků určených k zástavbě rodinnými domy činí cca 360 
000 m2, což znamená přibližně 800  - 1000 nových obyva-
tel.



LEGENDA

Plochy navrhované
pro zástavbu RD
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Historický vývoj
1:2 500

Analýza ukazuje historický vývoj města. Data jsou získána 
zknihy „Stopami dějin Náchodska. Náchod, soupis a popis 
památek“ [SKALICKÝ A., 2003]. 
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Vlastnické vztahy
1:2 500

Město prodejem areálu do soukromých rukou z velké části  
přišlo o možnost ovlivňovat dění na daném území. Nyní 
jsou vlastníky území pan Drapač provozující malovýrobu v 
pozůstatku textilní továrny Tepny, společnosti LIDL, JTH a 
Protivítr, která vlastní opuštěnou budovovu přádelny.



Soukromý vlastník

Město/stát

LEGENDA
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Původní Tepna
1:2 500

Areál textilky byl rozprostřen po celém řešeném území 
včetně svých administrativních a skladových budov. Zá-
roveň také obsahoval potřebné technické zázemí, jako 
opravnu, čističku odpadních vod a další.
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Současný stav
1:2 500

V roce 2013 došlo ke zboření téměř celého areálu. Zůstala 
pouze severní část ve tvaru podkovy vlastněná a využívaná 
podnikatelem Drapačem a bývalá přádelna, kterou měla 
společnost Protivítr v úmyslu přestavět na bytový dům. V 
současné době je areál pln hromad suti, které jeho vlastník 
plánoval využít do základů zamýšlených obchodních cen-
ter, které jsou však v rozporu ze současným, ale i původ-
ním územním plánem.

Územní plán v daném území mluví o ploše smíšené s pře-
važující bytovou funkcí. 

obr. 23
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Bourané budovy
1:2 500

V rámci svého návrhu přistupuji k bourání několika objektů 
v areálu.

Uprostřed území je umístěn supermarket Lidl bránící tak 
jeho rozvoji. Navrhuji jeho odstranění a přesunutí ve for-
mě tržiště do 1NP bývalé přádelny nacházející se v území.

Před několika lety byl nekoncepčně vystavěn objekt „čín-
ské tržnice“ po boku městské knihovny. Svým umístěním 
však znemožňuje propojení areálu Tepny s centrem měs-
ta. Ponechanou obchodní pasáž uvnitř považuji pro tyto 
účely za nedostatečnou a proto přistupuji k reorganizaci 
zástavby v rohu Karlova náměstí s vytvořením vstupu do 
navrhované nové čtvrti



Provozovna

Tržnice

Lidl

Bývalá čistička



50

Schéma typů zástavby
1:10 000

Struktura nově navržené zástavby by měla být kombinací 
výhod hustého městského jádra s výhodami bydlení v indi-
viduálním rodinném domě.

Hlavními benefity bydlení v klasické městské zástavbě jsou 
především krátké vzdálenosti a dostupnost obchodů a slu-
žeb bez nutnosti pohybovat se za pomocí automobilu. Pro 
někoho může být nedocenitelný i pocit jistého vzájemné-
ho semknutí obyvatel.

Touha po bydlení v rodinném domě se odráží na jeho ná-
sledujících výhodách. Vlastní vstup, kontakt s exteriérem/
zahradou, klid, možnost využívat více pater a přehled nad 
objektem díky možnosti jej obejít.



Kolonie rodinných domů

Zástavba historického jádra

LEGENDA
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Schéma konceptu 01
1:10 000

Všechny předešlé analýzy a poznatky ústí v následující zná-
zornění konceptu zástavby řešené lokality.

Pro lepší vysvětlení použiji pro DEMONSTRACI záměru ko-
lonii rodinných domů pod kopcem Montace.

Z výše uvedené analýzy současného územního plánu víme, 
že plánovaná zástavba novými rodinnými domy se má ode-
hrávat v prstenci obepínajícím město Náchod. Rozloha na-
vrhovaných pozemků je přibližně 360 000m2 - takřka totož-
ná je plocha kolonie RD pod Montací. V této lokalitě žije asi 
850 obyvatel. 

Představme si, co se stane, když rodinné domy, s jejich vý-
hodami v rámci ulice pomyslně „srazíme“ k sobě s žádným, 
nebo minimálním odstupem a docílíme tak podstatné re-
dukce plochy jejich pozemku.
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Schéma konceptu 02
1:10 000

Z předešlého schématu vezmeme takto upravené ulice a 
vytvoříme z nich ulice nové - se stejným počtem obyvatel, 
avšak výrazně menší plochou (cca 50 000m2). Soukromé 
pozemky tak nahradí společně sdílený prostor mezi domy. 
Výhody rodinných domů zůstanou, avšak získáme touto 
kombinací zároveň i výhody kompaktního města. Z ekono-
miského i ekologického hlediska tak dostáváme vyváženou 
strukturu nezatěžující neúměrně městské prostředí a  ve-
řejné finance.
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Rastr
1:2 500

Pro návrh nové městské struktury je stěžejní vytvoření ulič-
ní sítě. Nosnou kostrou je rastr původních hal, resp. rozpon 
jejich nosných prvků - sloupů. Ty byly v plošně nejrozsáhlej-
ší části od sebe vzdáleny cca 10,5 metrů. 

Tento rozměr využívám pro vytvoření dvou čtvercových sítí 
odvozených od pozůstalých staveb bývalé textilky. Strana 
čtverce je 1/3 původního rozponu mezi sloupy - získávám 
tak rozměr 3,5 x 3,5 metrů splňující nároky standardního 
pokoje.

Protnutím zmíněných dvou rastrů dostávám nosnou kost-
ru pro uliční síť. V místě protnutí svírají sítě úhel 36 stupňů 
(respektive 144 stupňů) a vytvářejí tak hlavní osu území.  
Tato osa ústí do nově vytvořeného průchodu na hlavní stá-
vající pěší osu spojující náměstí s vlakovým a autobusovým 
nádražím.

Velikost jednotlivých „bloků“ (nebo spíše shluků domů) 
vychází ze standardní velikosti náchodského bloku, která 
se pohybuje v rozmězí 40 - 50 metrů šířky a 60 - 90 metrů 
délky. Pro potřeby navrhovaného územ volím s ohledem 
na preferovanou pěší prostupnost rozměry menší.

Při kombinaci výše uvedených principů získávám území, ze 
kterého postupně odebírám veřejné prostory, následně jej 
dělím na jednotlivé menší celky v rámci kterých ponechá-

vám polosoukromé a poloveřejné prostory, které mají tak 
možnost působit jako iniciační prvky pro různé aktivity v 
území.

obr. 24

obr. 26

obr. 25

obr. 27
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Pěší vazby
1:2 500

Na základě předešlých analýz získávám představu o pohy-
bu osob skrze území. Vzhledem ke zmíněné morfologii te-
rénu a počtu obyvatel v severně položeném sídlišti Plhov 
dostávám následující schéma pohybu osob skrze území. 
Počet obyvatel, kteří potenciálně budou území překračo-
vat se blíží 2000 a jejich cesta povede z okrajových, nyní 
separovaných, částí města do centra nebo přímo do nově 
navržené struktury. 

Vzhledem k pěší dostupnosti předpokládám především 
pohyb pěších a cyklistů. Tomuto faktu uzpůsobuji průstup-
nost území.

Jedním z faktorů ovlivňujících prostupnost celku je i perfo-
race průchody a pasážemi fronty domů na Kamenici. Tento 
fakt ještě podporuji otevřením průchodu městské knihov-
ny, která se tak má možnost stát frekventovanou institucí.
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Kamenice
1:2 500

Jednotlivé bloky domů v návrhu od sebe jemně uskakuji 
po vzoru místní pěší zóny - Kamenice. Zabraňuji tak jed-
notvárnosti při průchodu územím. Současně však stále za-
chovávám čitelnost jednotlivých ulic a tím celého území.
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Fáze výstavby
1:2 500

Vzhledem k rozsahu řešeného území předpokládám rozdě-
lení výstavby do jednotlivých fází dle logických celků.

Pro úspěšnost fungování celého území je nutná úzká ko-
munikace a spolupráce města s budoucími obyvateli/in-
vestory. Obyvateli se v tomto případě rozumí převážně ro-
diny oceňující možnost realizovat svou výdělečnou činnost  
přímo v místě bydliště nebo v jeho blízkosti. Mířím tak na 
drobné podnikatele s požadavkem minimálního zázemí 
pro realizaci své činnosti. Mohou jimi být pekaři, ševcové, 
právníci, či doktor s vlastní ordinací. Zároveň předpoklá-
dám způsob výstavby a bydlení foromou baugruppe.



2. FÁZE

1. FÁZE

3. FÁZE
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Rozdělení území na pozemky
1:2 500

Navrhuji rozdělení území na jednotlivé minimální pozemky 
o rozměrech 7 x 17,5 metrů. Rozměr tak respektuje dříve 
zmíněný rastr složený ze čtverců o straně 3,5 metru. Takto 
navržený pozemek dává možnost vystavět funkční dům o 
dvou bytových jednotkách. Ve schématu stanovuji pouze 
pozemky určené k prodeji.

Nedávám možnost pozemky již více dělit, lze pouze spojo-
vat do větších celků. 

Ve struktuře jsou programově ponechány prostupy široké 
2 metry, aby nedošlo k celistvému zastavění uliční fronty a 
tak znemožnění prostupnosti bloku. 

Zároveň platí pravidlo minimálního odstupu od vzájem-
ných hranic pozemků z každé strany 1m, pokud nějaká ze 
stavebních čar nestanoví jinak. To mi dává možnost umístit 
vstupy do domů do těchto prostor a získat odstup od boč-
ních stěn jednotlivých domů 2m.

Koncept bydlení v takto vytvořené struktuře předpokládá 
změnu chování jejich obyvatel a myšlenkové nastavení na 
dnešní tendence sdíleného vlastnictví prezentované napří-
klad v rámci britského pavilonu kurátorovaného mimojiné 
Jackem Selfem na architektonickém bienále v Benátkach v 
roce 2016.

Pohled Jacka Selfa je pro definici mé struktury zvlášť pří-
nosný.Například ve svém projektu Cenobium se Jack Self 
odkazuje na historickou pozemkovou strukturu Londýna 
po jeho požáru , která vznikla na základě jediného v této 
době prefabrikovaného prvku - dřevěné fošny dlouhé 
20,12m používané při výrobě lodí. Struktura vytvrvala a 
londýnské pozemky jsou jí v 93% ovlivněny dodnes.

Takto stanovená šířka pozemku lze buď dělit na 4 menší 

- široké 5,03 metru nebo lze zvětšit jejich slučováním. Zís-
káme tak různou paletu domů od menších (chudších) po 
větší honosnější sídla3).

Zároveň určuji maximální možné zastavění pozemku s by-
tovou funkcí v parteru na 80%. Vycházím z konceptu sdí-
leného prostoru mezi domy, který nahrazuje soukromou 
zahradu a snižuje tak prostorové nároky zástavby. Je však 
možno oddělit svůj pozemek od veřejně přístupných míst 
vyvýšením zahrady, nízkým průhledným plotem do 1 m, 
zelení atp. V případě umístění pozemku za zdí je ten pak 
vnímán jako součást zastavěného území a vztahuje se na 
něj regulace maximálního zastavění pozemku 80%. Výška 
zdi by měla odpovídat světlé výšce podlaží (2,6) m.

V návrhu popírám například principy odstupů zavedené 
vyhláškou 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na vyu-
žívání území. Jsem toho názoru, že normy vytvářené lidmi 
se mění relativně často, avšak příjemná města pro život 
navštěvovaná pro své tajemné kouzlo tu zůstávají staletí. 
I přesto dodržuji principy oslunění takřka ve všech bytech 
(90 min ve dnech 1.3 a 21.6). 

Zároveň na základě zmiňované zkušenosti z architektonic-
kého bienále vstupuji do polemiky s požárními normami 
které jsou dle mého názoru již zastaralé a nedávají mož-
nost stavět dlouhodobě ověřené fungující město. V tomto 
ohledu jsou mi vodítkem poznatky z předpisů používaných 
ve výše zmíněných favelách.

Inspiruji se však v mnoha ohledech nově vzniklými Praž-
skými stavebními předpisy a Manuálem tvorby veřejných 
prostranství.

obr. 28
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Regulační čáry
1:2 500

Výstavba jednotlivých domů v území je regulována 6 dru-
hy stavebních čar. První 3 druhy čar jsou direktivní, zbylé 
doporučující.

1) Stavební čára otevřená - zástavba od této čáry nesmí us-
tupovat, avšak nemusí být souvislá.

2) Stavební čára uzavřená - zástavba od čáry nesmí ustu-
povat a musí být souvislá, v případě řešeného území tak 
definuji zpravidla atypické objekty v kontaktu se stávající 
strukturou města.

3) Stavební čára volná - od čáry může zástavba libovolně 
ustupovat a nemusí být souvislá.

4) Doporučující stavební čára určující minimální doporuče-
nou hloubku zastavění pro parter domů s bytovou funkcí. 
Hloubka této čáry je 10,5m od uliční čáry.

5) Doporučující stavební čára určující minimální doporuče-
nou hloubku zastavění pro parter domů s komerční funkcí.
Hloubka této čáry je 14m od uliční čáry.

6) Doporučující stavební čára určující minimální doporuče-
nou hloubku zastavění pro 2NP a výše. Hloubka této čáry 
je 10,5 m od uliční čáry.



Stavební čára otevřená

Stavební čára uzavřená

Stavební čára volná

Doporučená čára zastavění
funkce bydlení - parter

Doporučená čára zastavění
2NP a výše

LEGENDA

Doporučená čára zastavění
funkce nebytová - parter
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Výšková regulace
1:2 500

Výšky domů stanovuji převážně v rozmezí 3NP a 4NP dle 
stávající zástavby v Náchodě. 

Výšku domů 2NP používám pouze v ulici Příkopy. Domy 
stojí na 6-7 metrů vysokém úpatí kopce. Cílem je tak neza-
bránit výhledu rodinných domů v přilehlém svahu.

Jediný objekt o výšce 5NP je spolkový dům stojící v čele 
náměstí a převyššující okolní objekty. Stává se tak svou výš-
kou, umístěním a tvarem orientačním prvekm v území.

Domy s výškou 4NP jsou převážně koncipovány jako byto-
vé se společným vstupem, schodištěm (případně výtahem) 
a  parterem s komerčním využitím. Jejich poloha je okolo 
hlavní osy v území, okolo náměstí a podél ulice Plhovské a 
části Tepenské.



4NP

2NP

3NP

5NP

LEGENDA
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Funkční regulace
1:2 500

Regulaci funkcí určuji především pro využití parteru po vzo-
ru zahraničních západních územních a regulačních plánů. 
Říkám tak, co má být v daných místech v přímém kontaktu 
s chodci. Funkčně volnější regulací ve vyšších patrech dá-
vám možnost vzniknout území do značné míry polyfunkč-
nímu.

Uvedu příklad. V přízemí reguluji požadavek na umístění 
vjezdu do podzemních garáží. Majitel při koupi tohoto po-
zemku bude například zvýhodněn nižší částkou za m2 po-
zemku, avšak bude mít možnost plnohodnotně využít vyšší 
podlaží nad tímto vjezdem. Inspirací je mi například bytový 
dům ve Vídni s tramvajovým depem ve svém přízemí4).



Plochy bytové

Drobná komerce

Veřejná funkce

Vjezd do garáže

LEGENDA
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Dopravní schéma
1:2 500

Dopravní obslužnost území je předpokládána především 
jako pěší, či cyklistická. 

Pohyb automobilů na povrchu by se měl odehrávat ve dvou 
základních režimech. Prvním je jednosměrná komunikace 
„zóna 30“. Povrch komunikace bude umístěn do stejné ro-
viny s povrchem přilehlých chodníků a parkovacích stání. 
Oddělení provozů je pak realizováno sloupky. Rychlost vo-
zidel je v otmto případě omezena na 30km/h.

Uliční profil se v tomto případě skládá z pásů chodník 3m/
prostor pro pohyb automobilů 4m/parkování 2m/chodník 
3m.

Druhým režimem se rozumí obytná zóna. V rámci obytné 
zóny jsou vyznačeny pouze parkovací stání. Veškerý provoz 
automobilů i cyklistů je zde postaven na roveň chodců a 
rychlost vozidel je omezena na 20km/h. Pro obytnou zónu 
využívám šířky uličního prostoru 8m. Tento je určen pro 
obytnou zónu v zástavbě rodinnými domy jimž navrhova-
ným charakterem zástavby odpovídá. Průjezd automobilů 
v obytné zóně je obousměrný. Průjezdní profil není menší, 
než 3,5m.

Jak již bylo zmíněno dříve, upravuji i stávající komunikaci 
Plhovskou. Redukuji počet pruhů a odbočovacích pruhů a 
ponechávám pouze jeden pruh v každém směru šířky 3m. 
Po stranách jsou umístěny pruhy pro cyklisty šířky 1,75m 
zajišťující tak dostateční odstup od pásu zaparkovaných vo-
zidel. šÍřka chodníků neklesne pod 3m. 

V území je zajištěn přístup sborů IZS a popelářů. Převáž-
ná většina parkování pro místní obyvatele i návštěvníky je 
umístěna pod terén.



Jednosměrná komunikace
zóna 30

Obytná zóna

Obousměrná komunikace

LEGENDA

Pěší průchod
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Veřejná prostranství
1:2 500

Často mluvíme o veřejném prostoru, méně často o veřej-
ném životě. Jedním ze stěžejních bodů návrhu je touha 
maximálně využít nabízený veřejný a poloveřejný prostor. 
Provozovat na něm každodenní aktivity po vzoru našich 
předků. Vysedávat na zápražích, hrát míčové hry, či věšet 
prádlo.

Materiál značné části veřejného prostoru umožňuje rea-
lizovat aktivní životní styl průřezem všech generací. Není 
tedy problém nakreslit křídou na zem fotbalové hřiště, na 
zeď vyznačit šířku branky a pustit se takřka okamžitě do 
fyzické aktivity.

Prostory jsou rozděleny dle své funkce. Nejvýznamější 
společenský sdružuje komerční parter s obchody a restau-
racemi, roh bývalé tepenské přádelny, kašnu s pumpou a 
spolkový dům s kavárnou v přízemí. Další jsou pak pojme-
novány dle nálad a aktivit zde se odehrávajících - aktivní 
(sportovní), odpočinkový, hospodský či čtenářský v měst-
ském sadu u knihovny. 

Příklad jednoduchého provedení hlavního prostoru ná-

městí. Mlatový povrch lemovaný stromy a materiálem po-
užitým v celém území pro povrch obytné zóny.

obr. 30

obr. 29



Společenský

Odpočinkový

Čtenářský

Hospodský

Aktivní
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Stávající stav
1:1 500



10
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Parkování 1PP
1:1 500

Parkoviště je rozděleno dle fází výstavby na 3 celky, každý 
se samostatným vjezdem. 

Každý celek má minimálně 1 výtah na povrch. Schodiště 
ústí buď přímo do bytových domů, nebo do „niky“ v do-
mech, ze které je přístup na povrch.

Dostupnost výstupů z podzemních garáží je do maximální 
vzdálenosti 30 od jednotlivých objektů na povrchu.

Parkoviště 01
- 179 parkovacích stání (z toho 8 invalidé)
- 49 sklepních kójí

Parkoviště 02
- 239 parkovacích stání (z toho 12 invalidé)
- 83 sklepních kójí

Parkoviště 03
- 54 parkovacích stání (z toho 4 invalidé)
- 30 sklepních kójí

Celkem
- 472 parkovacích stání (z toho 24 invalidé)
- 162 sklepních kójí
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Parter 1NP
1:1 500

SHRNUTÍ

Náchod se dlouhodobě potýká s absencí vize a dlouhodo-
bé strategie města. Jedním z důsledků je i prodej areálu 
textilní továrny Tepny v přímé blízkosti centra spojený se 
ztrátou značného vlivu na jeho budoucí využití.

Svým řešením přináším jednu z možných odpovědí nejen 
pro město Náchod, ale i pro mnohá další s územními plá-
ny podporujícími jejich rozrůstání do krajiny. Využívám tak 
potenciálu místa v přímé návaznosti na centrum pro stav-
bu husté zástavby nízkopodlažními objekty.

Kombinací hustoty historického jádra s výhodami bydlení 
v individuálním rodinném domě chci přinést odpověď na 
touhu obyvtel stavět rodinný dům poblíž města. Odpověď 
na potřeby člověka žijícího v první polovině 21.století s 
možnostmi pracovat nezávisle na své poloze, snahou žít v 
souladu s přírodou a být obklopen dalšími lidmi.

V tomto případě je tedy odpovědí území s domy solitéry 
vysokými do 4NP, minimálními vzájemnými odstupy, po-
většinou s vlastním vstupem do bytu, sdíleným prostorem 
v pomyslných prostupných vnitroblocích a možností reali-
zovat své zaměstnání v daném místě.

Celková zastavěná plocha je 31 084 m2z území o výměře 67 
255 m2 což činí zhruba 46% zastavěnéplochy území. Počet 
nových obyvatel v řešeném území se pohybuje v rozmezí 1 
000 - 1 200. Hustota obyvatel na hektar se v závislosti dle 
jejich počtu bude pohybovat v rozmezí od 166 obyv./ha do 
180 obyv./ha. 

Popis:

1) Spolkový dům
2) Tržnice
3) Hospoda
4) Ateliéry, dílny
5) Komerční prostory
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Situace
1:1 500

Jádrem území je náměstí trojúhelníkového tvaru opírající 
se jedním vrcholem o stávající budovu bývalé tepenské 
přádelny. Přádelna v přízemí obsahuje zmiňovanou tržnici 
a díky své mohutné konstrukci je vhodná pro další využití 
jako výrobní budova ve smyslu vývoje, inkubátorů spoje-
ných s místním (textilním a gumárenským) průmyslem.

Středobodem náměstí je kašna ve formě ruční pumpy. 
Pumpa čerpá vodu ze země, kde kdysi protékal potok a 
nyní je spoután potrubím. Velká ruční pumpa však přede-
vším proto, že k jejímu ovládání je potřeba dvou lidí. Je 
tedy jakýmsi iniciátorem vztahů.

Doplňuji ulici tepenskou o objemy domů tak, abych zadní 
trakty bytovek z Kamenice uzavřel do bloku a řešené území 
tak nebylo pouze podružným zadním  ghettem významěj-
šího centra města. 

Celé zástavbě pak vévodí spolkový dům a navazuje - nebo 
spíše vytváří společně s místní knihovnou pomyslnou kul-
turní osu.



10
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Řez A
1:1 500
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Řez B
1:1 500
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Pohled východní
1:1 500



10
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Pohled severní
1:1 500



10
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Pohled Západní
1:1 500



10
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1NP - blok
1:200

Prostor mezi domy umožňuje vykonávat běžné a každo-
denní aktivity od relaxu, práce po hry. Sdílení přináší výho-
dy vesnice ve městě, jakými je například pocit bezpečí při 
hrách dětí nebo v době, kdy je dům bez dohledu. 

obr. 31

obr. 32
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2NP - blok
1:200



10
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3NP - blok
1:200



10



100

4NP - blok
1:200

Ploché střechy mohou být využity jako soukromé, či veřej-
né terasy pro potřeby obyvatel jednotlivých domů.



10
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Schéma domu na minimálním pozemku
1:200

Pozemek o rozměrech 7m x 17,5m stále umožňuje realizo-
vat objekt obsahující 2 bytové jednotky, popřípadě neby-
tový prostor v parteru.

Příkladem může být život rodiny od jejího počátku.
Představme si situaci, kdy mladý pár zakoupí, či vystaví 
dům se třemi podlažími. V první fázi využívá přízemí jako 
byt pro vlastní potřebu a vrchní část pronajímá za účelem 
výdělku. S příchodem potomka začně využívat 2NP a 3NP 
a přízemní byt pronajme nebo přeorganizuje na malou 
pracovnu. Na sklonku života rodičů bude přízemní byt díky 
jeho bezbariérovosti využit jako vejminek a po smrti rodičů 
a odchodů dětí z domu se pár znovu přesune do bezbarié-
rového přízemního bytu a vršek může pronajmout.



Varianta 03
1x nebytový prostor (kanc.)
1x byt 4+kk

Varianta 04
1x "vejminek"
1x byt 4+kk

Varianta 01
Byt 5+kk

3NP

2NP

1NP

10

Varianta 02
1x byt 2+kk
1x byt 4+kk
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Schéma nosné konstrukce
1:400

Domy jsou zamýšleny jako seriózní betonové odolávající 
změnám nálad a nejistotám ve společnosti. Dokáží aku-
mulovat například výkyvy teplot a poskytují svým obyva-
telům pevné útočiště v kontrastu se sdíleným venkovním 
prostorem.



6.7m6.7m6.2m6.7m6.2m

4.8m

4.9m 4.9m

4.8m 4.8m

6.6m

4.9m

4.2m5.2m5.2m 4.2m

6.2m6.2m6.2m

5.6m5.6m5.6m

6.3m6.3m

4.8m

4.8m

6.5m

PRŮVLAK / SKRYTÝ PRŮVLAK
NOSNÉ BETONOVÉ ZDIVO
SMĚR PNUTÍ DESKY

10

1NP
PARTER TYPICKÉ PODLAŽÍ

6.2m
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Detailn výkres
1:50

Detail znázorňuje vyústění obytné zóny do jednosměrné 
komunikace lemované kovovými sloupky.

Odvodnění je zajištěno pomocí spádu do středu komunika-
ce a následně je dešťová voda odvedena do veřejné sítě.  V 

celém návrhu je použita kvalitní žulová dlažba obdélníko-
vého formátu přibližně 20 x 40 cm. Dovoluje tak změnou 
orientace vyznačit například parkovací stání, či rzdíl mezi 
vozovkou a chodníkem.

Dlažba bude dotažena až k domům bez žádných přechod-

ných prvků. Cílem je získat jednolitou platformu - městský 
koberec - umožňující plynulý přechod mezi interiérem a 
exteriérem.

obr. 35obr. 33

obr. 34
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Nadhledová axonometrie
Stávající stav
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Nadhledová axonometrie
Návrh
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Nadhledová axonometrie
Stávající stav
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Nadhledová axonometrie
Návrh
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Nadhledová axonometrie
Detailní pohled na území
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Společný prostor
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Průhled na náměstí
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Vstupy a průchd z ulice
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Využití společného vnitrobloku
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Hlavní, sportovní a odpočinkové náměstí
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Porovnání stávajícího stavu a návrhu

1) Pohled na ulici Tepenskou
2) Roh zbylé části továrny v severní řásti areálu
3) Pohled z ulice Podzámčí



obr. 36 obr. 37 obr. 38
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Porovnání stávajícího stavu a návrhu

1) Pohled na ulici Příkopy
2) Pohled na ponechaný úzký průchod na konci Karlova 
náměstí
3) Průchod mezi domy



obr. 39 obr. 40
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Technické podmínky ministerstva Vnitra
- TP 218 - Navrhování zón 30
- TP 171 - Vlečné křivky
- TP 103 - Navrhování pěších a obytných zón
- TP 131 - Zásady pro úpravy silnic včetně průtahů obcemi
- TP 132 - Zásady návrhu dopravního zklidňování místních 
komunikací

Ostatní zdroje literatury:
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2015
- IPR Praha; Strategie rozvoje veřejných prostranství hlav-
ního města Prahy; 2014
- IPR Praha; Manuál tvorby veřejných prostranství; 2015
- SKALICKÝ Alexandr; Stopami dějin náchodska, Náchod 
soupis a popis památek; Státní okresní archiv Náchod; 
2003; ISBN 80-86676-03-X
- RUDOLFSKY Bernard; Architecture without architects; 
Doubleday and company; New York; 1964
- KOOLHAAS Rem, MAU Bruce; S,M,L,XL; Office for metro-
politan architecture; Koln; 1997
-HNILIČKA Pavel; Sídelní kaše, nakladatelství ERA; Brno; 
2005; ISBN 80-7366-028-8
- KOUCKÝ Roman; Elementární urbanismus; Zlatý řez; Pra-
ha; 2006; ISBN 8990281060
- SITTE Camillo; Stavba měst podle uměleckých zásad; Ústav 
územního rozvoje; Praha; 2012, ISBN 9788087318218

Zdroje obrazové dokumentace:
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Obr. 30) https://www.lacatonvassal.com/index.php?fks=5
Obr. 31) http://www.domusweb.it/en/architectu-
re/2008/06/19/kazuyo-sejima-seijoville.html
Obr. 32) http://amassingdesign.blogspot.cz/2010/03/
moriyama-house-sanaa-kazuyo-sejima-ryue.html


