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Anotace diplomové práce 

ŠÍPKOVÁ, E. - Územní studie zástavby ve východní ásti m sta Rychnov nad Kn žnou 

OSTRAVA:   Katedra M stského inženýrství,  

                       Fakulta stavební VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2013 

Diplomová práce, Vedoucí: Ing. Zbyn k Proske, Po et stran: 45 

 

Cílem této bakalá ské práce je zpracování návrhu nového využití území „V Rychnov  nad 

Kn žnou“ a zajistit tak nová místa pro bydlení. Jedná se o lokalitu ve východní ásti, 

odd lenou od zbytku m sta hlavní silnicí sm ující do í ek v Orlických horách.  

Nejprve byl zjišt n stávající stav území, jeho urbanistické a technické podmínky a na základ  

toho byly navrženy dv  varianty ešení. Ob  varianty jsou navržené  tak, aby  zastav né území 

bylo schopné fungovat samostatn  od zbytku m sta.  Pro vybranou variantu bude zpracován 

ekonomický propo et náklad . 

 

Annotation 

This bachelor thesis focuses on preparing a proposal for development of new residential areas 

in Rychnov nad Kn žnou. The target area is in the eastern part of the town separated by the 

main road heading to í ky in Orlické Mountains. 

 

Firstly I identified the existing urban and technical conditions of the area. Based on these 

conditions I propose two alternative solutions. Both alternatives are designed to function 

independently from the rest of the town. A budget cost plan will be prepared for the chosen 

alternative. 
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1. Úvod 

Cílem diplomové práce je vypracovat návrh funkčního a prostorového využití lokality ve 

východní části Rychnova nad Kněžnou. Formou územní studie je navrženo využití území 

v návaznosti na stávající zástavbu obce, technické vybavení, společenské a sportovní zázemí. 

Součástí návrhu je koncepce řešení dopravní obslužnosti, návrh veřejných prostranství a 

řešení zeleně. 

Diplomová práce je rozdělena do více témat: 

Teoretická východiska diplomové práce 

Město Rychnov nad Kněžnou a jeho popis 

Zájmová lokalita a urbanistická studie 

V první části jsou shrnuty legislativní a technické požadavky na dopravní a technickou 

infrastrukturu, typologii staveb, územní plán města. 

Druhá část obsahuje popis města, jeho polohu, historii, strukturu obyvatelstva, občanskou 

vybavenost, dopravní a technickou infrastrukturu. Tato kapitola se věnuje hlavně popisu 

občanské vybavenosti, technické a dopravní infrastruktuře celého území města. 

Třetí část je věnována pozornost samotné zájmové lokalitě. Jejímu popisu, umístění, 

stanovení limitů území a urbanistickému návrhu. Na základě ekonomického návrhu je 

vybrána jedna varianta, pro kterou se stanoví inženýrské sítě a dopravní řešení. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

2.1 LEGISLATIVA VE STAVEBNICTVÍ 

 

Práce prováděné ve stavebnictví souvisí s platnými vyhláškami, ČSN normami a platnou 

legislativou. 

Níže jsou uvedeny platné zákony, vyhlášky a normy, související s vypracováním diplomové 

práce.  

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu, ve znění pozdějších 

předpisů. Od 1.1.2013 nabývá činnosti novela stavebního zákona č. 350/2012., Sb. o 

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

• Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 

• Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 

• Vyhláška č. 398/ 2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

• Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

• ČSN 73 4301 Obytné budovy 

• ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

• ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 
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2.2 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 

Zákon č. 350/20012 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu, ve znění pozdějších 

předpisů 

2.2.1 Pojem územní plánování 

Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území, 

spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský 

rozvoj a pro soudržnost obyvatel území, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by 

ohrožoval podmínky života generace budoucí. 

 

2.2.2 Hlavní úkoly územního plánování 

• vytvářet v území podmínky pro udržitelný rozvoj, tj. komplexní řešení problémů 

životního prostředí, sociálních a hospodářských problémů ve vzájemných 

souvislostech 

• zajišťovat ochranu přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území 

• vymezovat veřejný zájem na využití území 

• racionální uspořádání území a pro hospodárné vymezování stavebních pozemků 

• stanovení podmínek pro umisťování a prostorové uspořádání staveb a opatření na 

pozemcích 

• územní prevence katastrof 

• území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn s možnými 

negativními vlivy na sociální a zdravotní podmínky života obyvatel, sociální 

soudržnost a smír 

• prosazovat ochranu nezastavitelného území a nezastavitelných pozemků v zastavěném 

území 

• určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území 

• zajišťovat ochranu přírodních stanovišť a stanovišť druhů 

• zajišťovat ochranu území podle zvláštních právních předpisů, před negativními vlivy a 

řešit kompenzaci v případech prokázaného veřejného zájmu (1) 
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2.3 NÁSTROJE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

 

2.3.1 Územně plánovací podklady (ÚPP) 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů (§ 25 - § 30). 

Územně plánovací podklady tvoří územně analytické podklady, které zjišťují a vyhodnocují 

stav a vývoj území a územní studie, které ověřují možnosti a podmínky změn v území. (7) 

 

          2.3.2 Územně analytické podklady 

Územně analytické podklady (ÚAP) jsou rozsáhlým souborem informací o území obcí 

v jednotlivých ORP. Jsou nezbytným podkladem pro stanovení koncepce rozvoje a ochrany 

území, avšak i s doplňujícími průzkumy a rozbory. Jejich využitelnost je zajištěna digitálním 

zpracováním a podmíněna pravidelnou aktualizací údajů. (9) 

 

          2.3.3 Územní studie 

Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, příp. úprav 

nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, např. veřejné infrastruktury, ÚSES, které 

by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich 

vybraných částí. (9) 

 

         2.3.4 Územní rozhodnutí (ÚR) 

Územní rozhodnutí je výsledkem správního řízení (územního řízení). Planost a závaznost 

územního rozhodnutí vyplývá ze stavebního zákona. Platnost územního rozhodnutí se 

neschvaluje, ale územní rozhodnutí nabývá platnosti podle stanoveného režimu. (7) 

Rozhodnutí o umístění stavby 

Rozhodnutí o využití stavby 

Rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu 

Rozhodnutí o stavební uzávěře 

Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků (7) 
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Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů (§ 31 - § 35). 

Politika územního rozvoje určuje ve stanoveném období požadavky na konkretizaci úkolů 

územního plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech, zejména 

s ohledem na udržitelný rozvoj území, a určuje strategii a základní podmínky pro naplňování 

těchto úkolů. 

Politika územního rozvoje s ohledem na možnosti území koordinuje tvorbu a aktualizaci 

zásad územního rozvoje, tvorbu koncepcí schvalovaných ministerstvy a jinými ústředními 

správními úřady a záměry na změny v území republikového významu a stanoví úkoly 

zajišťující tuto koordinaci. 

Politiku územního rozvoje pořizuje Ministerstvo pro místní rozvoj pro celé území republiky a 

schvaluje ji vláda. Ministerstvo zajistí, aby ve Sbírce zákonů bylo uveřejněno sdělení o 

schválení politiky územního rozvoje, a celý dokument zveřejní způsobem umožňujícím 

dálkový přístup. 

Politika územního rozvoje je závazná pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, 

územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území. (2) 

 

2.3.5 Územní plán (ÚP) 

Územní plán určuje funkční vymezení ploch, stanovuje urbanistickou koncepci, koncepci 

veřejné infrastruktury a koncepci využití krajiny. (10) 

Územní plán má stanovovat zejména koncepci rozvoje obce a ochranu hodnot obce. Jedná se 

o lepší organizaci území, efektivnější využívání při zajišťování harmonického prostředí. Vedle 

urbanistické koncepce řeší ÚP koncepci veřejné infrastruktury i koncepci uspořádání krajiny. 

Potřebné je vytvářet prostředí, kde se místní společnost bude cítit lépe a spokojeně. (10) 

Územní plán je základním legislativním dokumentem, zajišťujícím na území obce veřejný 

zájem. (10) 
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2.4 LIMITY A REGULATIVY V ÚZEMÍ 

       2.4.1 Limity v území 

Limity využití území omezují, příp. podmiňují umisťování staveb v území. Vyplývají 

z jednotlivých legislativních předpisů, norem a jiných celostátně platných předpisů. 

Limity například určují: 

- Požadavky ochrany přírody a krajiny 

- Požadavky na ochranu využitelných přírodních zdrojů a horninové prostředí 

- Požadavky na ochranu vodních zdrojů a vodních ploch a toků 

- Ochrana před záplavami – záplavová území 

- Požadavky na ochranu památek 

- Ochrana dopravní a technické infrastruktury – ochranná pásma 

Regulativy území 

Regulativy funkčního využití území stanovují podmínky pro využití ploch s rozdílným 

způsobem využití. Obvykle se stanovují pro převažující účel využití, přípustné využití, 

nepřípustné využití. 

 

          2.4.2 Obecné požadavky na využití území 

Řídí se vyhláškou č.501/2006 Sb. O územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentací a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Vyhláška stanoví obecné 

požadavky na využívání území při vymezování ploch a pozemků, při stanovení podmínek 

jejich využití a umisťování staveb o rozhodování o změně vlivu stavby na využití území. (8) 

 

V zájmovém území se nachází tyto plochy s rozdílným využitím: 

- Plochy pro bydlení 

- Plochy občanského vybavení 

- Plochy technické infrastruktury 

- Plochy výroby a skladování 

- Plochy smíšené výrobní 
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       2.4.3 Plochy pro bydlení 

Plochy pro bydlení zahrnují zpravidla pozemky bytových a rodinných domů, pozemky 

související s dopravní a technickou infrastrukturou a pozemky veřejných prostranství. 

Součástí plochy pro bydlení mohou být pozemky staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu 

prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména 

obyvatelům v takto vymezené ploše. (8) 

 

       2.4.4 Plochy občanského vybavení 

Plochy občanského vybavení zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení občanského 

vybavení pro vzdělání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, 

veřejnou správu, ochranu obyvatelstva. Dále zahrnují pozemky staveb a zařízení pro obchodní 

prodej, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby, vědu a výzkum, lázeňství a 

pozemky související s dopravní infrastrukturou a veřejných prostranství. Plochy občanského 

vybavení musí být vymezeny v přímé návaznosti na kapacitně dostačující plochy dopravní 

infrastruktury a musí z nich být přístupné. (8) 

 

          2.4.5 Plochy technické infrastruktury 

Plochy technické infrastruktury zahrnují zejména pozemky vedení, staveb a s nimi provozně 

související zařízení technického vybavení, například vodovodů, vodojemů, kanalizace, 

čistíren odpadních vod, staveb zařízení pro nakládání s odpady, trafostanic, energetických 

vedení, komunikačních vedení veřejné komunikační sítě, elektrických komunikačních 

zařízení veřejné komunikační sítě. Součástí těchto ploch mohou být i pozemky související 

s dopravní infrastrukturou. (8) 

 

           2.4.6 Plochy výroby a skladování 

Plochy výroby a skladování zahrnují zpravidla pozemky staveb a zařízení pro výrobu a 

skladování, například pro těžbu, hutnictví, těžké strojírenství, chemii, skladové areály, 

pozemky zemědělských staveb a pozemky související veřejné infrastruktury. Plochy výroby a 

skladování se vymezují v přímé návaznosti na plochy dopravní infrastruktury a musí z nich 

být přípustné. (8) 



8 

 

           2.4.7 Plochy smíšené výrobní 

Plochy smíšené výrobní se obvykle samostatně vymezují v případech, kdy s ohledem na 

charakter území, není účelné jeho členění například na plochy výroby a skladování, plochy 

dopravní a technické infrastruktury, plochy těžby nerostů a plochy specifické. Plochy smíšené 

výrobní zahrnují pozemky staveb pro bydlení pouze ve výjimečných a zvlášť odůvodněných 

případech. (8) 

 

2.5 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Návrhem komunikací se zabývá ČSN 73 6110 – projektování místních komunikací. Prostory 

místních komunikací jsou nejdůležitějšími veřejnými prostorami i obcích (městech) všech 

velikostí. Ve značné míře vtiskují obci jedinečnost a prožitek daného okolního prostředí. Tyto 

prostory neslouží jen dopravě, nýbrž poskytují také rámec jiným rozmanitým projevům 

života, což se projevuje nejrůznějšími požadavky a funkcemi. Tvorba prostoru místní 

komunikace má proto prvořadý význam při řešení problematiky zastavěného prostředí. 

Navrhování komunikací uvnitř zastavěného území je těsně spojeno s urbanismem a 

architekturou v utváření tohoto prostoru. Projektování komunikací v zastavěném území 

souvisí vždy s utvářením prostorů místních komunikací tj. veřejného uličního prostoru a musí 

se vždy chápat jako komplexní projektování. (8) 

 

           2.5.1 Návrhová rychlost 

Návrhová rychlost má být pokud možno jednotná pro co nejdelší úsek komunikace. Na 

komunikacích s úrovňovými křižovatkami se navrhne změna návrhové rychlosti zpravidla na 

křižovatce s důležitější komunikací. (8) 

 

          2.5.2 Podélný sklon 

Nejmenší podélný sklon nesmí klesnout pod 0,5%. V obytné a pěší zóně se běžně navrhuje 

podélný sklon 5% a na komunikacích obslužných 9%. (8) 
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          2.5.3 Příčný sklon 

Základní příčný sklon jízdních pruhů v přímé komunikaci i v obloucích, pokud nevyžadují 

sklon větší, se bez ohledu na druh krytu stanoví zpravidla 2,5%. Příčný sklon 2,0% se může 

použít jen v odůvodněných případech při rekonstrukcích. (8) 

          2.5.4 Počet parkovacích a odstavných ploch 

Parkovací a odstavná stání pro osobní automobily se zřizují jako samostatné plochy mimo 

prostor místní komunikace, v samostatných stavbách pozemních i nadzemních a také jako 

parkovací pruhy/pásy/ zálivy v hlavním i přidruženém dopravním prostoru. (8) 

Celkový počet parkovacích stání pro řešené území se určí: 

N=Oo*ka+P0*ka*kp (8) 

Kde: 

N…. Celkový počet stání pro posuzované území 

Oo…… Základní počet odstavných stání 

P0 ….. Základní počet parkovacích stání 

ka …. Součinitel vlivu stupně automobilizace 

kp …. Součinitel redukce počtu stání 

 

2.6 PŘIPOJENÍ STAVEB NA SÍTĚ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ           

Stavby podle druhu a potřeby musí být napojeny na vodní zdroj nebo vodovod pro veřejnou 

potřebu, rozvod vody pro hašení požárů, zařízení pro zneškodňování odpadních vod, sítě 

potřebných energií a na sítě elektrických komunikací. Každá přípojka stavby na vodovod pro 

veřejnou potřebu a sítě potřebných energií musí být samostatně uzavíratelná. Místa uzávěrů a 

vnější odběrná místa pro odběr vody pro hašení musí být přístupná a trvale označená. (9) 

Stavby musí být napojeny na kanalizaci pro veřejnou potřebu, pokud je to technicky možné a 

ekonomicky přijatelné. V opačném případě je nutno realizovat ČOV nebo žumpu. (9) 

Při návrhu řešení technické infrastruktury je nutné dodržet podmínky stanovené ve vyjádření 

o existenci sítí dotčených správců sítí. Pokud dochází ke křížení nebo souběhu inženýrských 

sítí, je nutno dodržet nejmenší dovolené vzdálenosti sítí. Tyto vzdálenosti jsou stanoveny 

v ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
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2.7 POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A VLASTNOSTI STAVEB 

Každá stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti 

vhodná pro určené využití a aby současně splnila základní požadavky. 

Těmi jsou: 

- Mechanická odolnost a stabilita 

- Požární bezpečnost 

- Ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí 

- Ochrana proti hluku 

- Bezpečnost při užívání 

- Úspora energie a tepelná ochrana (8) 

 

2.8 TYPOLOGIE RODINNÝCH DOMŮ 

Minimální vzdálenost rodinného domu od hranice pozemku činí 2 metry. Mezi rodinnými 

domy je povolena vzdálenost sedm metrů, v ojedinělých případech může být snížená na čtyři 

metry. Od komunikace je minimální vzdálenost rodinného domu tři metry. Tyto požadavky 

jsou uvedeny v ČSN 73 4301 obytné budovy. 

 

          2.8.1 Ideální orientace místností na světové strany 

SEVER – SPÍŽ, GARÁŽ (záchod, šatna, kuchyň, schodiště, chodba) 

VÝCHOD – KOUPELNA, LOŽNICE, KANCELÁŘ  

JIH – OBÝVACÍ POKOJ, TERASA, JÍDELNA 

ZÁPAD – SPOL.MÍSTNOST, HALA, KNIHOVNA (záchod, šatna, kuchyň, schodiště, 

chodba) 
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3. PROFIL MĚSTA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 

 

3.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Znak města Rychnov nad Kněžnou                    Prapor města Rychnova nad Kněžnou 

 

Obr.č.15 - Ve znaku města je panna na jelenu. 

 

Prapor města Rychnova nad Kněžnou 

Zákonem o obecním zřízení je obcím dána možnost užívat městský znak a prapor. 

Rychnov nad Kněžnou má od r. 1488 ve svém znaku pannu na jelenu a na základě dotazu 

městské rady na Ministerstvo vnitra v Praze v roce 1939 bylo městu oznámeno, že město 

má prapor o třech pruzích v barvě bílé zelené a červené. Střední pruh je poloviční šíře. 

Toto vzala rada na své schůzi dne 31.10.1939 na vědomí. 

 

3.2 POLOHA OBCE 

Okresní město Rychnov nad Kněžnou se nachází ve východních Čechách, 

v Královehradeckém kraji při hranici s krajem Pardubickým. Protéká jím řeka Kněžna a 

rozkládá se na území o výměře cca 3 500 hektarů. Jeho průměrná nadmořská výška je 320 

m.n.m. Od krajské metropole je vzdálen 40 km, stejně tak jako od Náchoda, ve kterém leží 
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hraniční přechod do Polska.  Rychnov n. Kn. je také někdy označován jako brána Orlických 

hor, neboť leží v jejich podhůří. Vedou z něj cesty do lyžařských středisek Deštné v Orl. 

horách (25 km) a Říčky v Orl. horách (25 Km).  

V okolí do 15 km od města se nacházejí obce s výrobními závody, zaměstnávající tisíce lidí. 

Mezi nejvýznamnější bych zařadila Vamberk (6 km)- ESAB, Kvasiny (5 km)- Škoda Auto, 

Kostelec n. Orl. (14 km)- Ferodo, Častolovice (9 km)-ORSIL. Díky tomu si Rychnovsko 

stabilně drží nižší nezaměstnanost, než je český průměr.  

 

3.3 HISTORIE 

První písemná zmínka o Rychnově je v listině Přemysla Otakara II. z 1. února 1258. Listinu 

vydal Přemysl Otakar II. jako vévoda rakouský. Rakousy vyženil s první manželkou 

Markétou Babenberskou. Listina se týká věcí kláštera ve Svatém Florianu u Lince, kde je 

dodnes uložena v klášterním archivu, v prvotřídním stavu, jako by byla napsána včera. V 

listině je uveden jako jeden ze svědků panovníkovy družiny Hermann de Richenawe. Heřman 

z Rychnova. Uveden je na předposledním řádku textu. Od této první písemné zmínky, týkající 

se osobnosti "z Rychnova", se tedy odvíjejí dějiny našeho města. 

(3) 

Město Rychnov bylo poddanské. Jeho vztah a závislost na své vrchnosti byl tehdy zřejmý. 

Snaha města o získání práv královských měst byla úspěšná až v roce 1561, kdy císař 

Ferdinand I. udělil městu právo volby obecních starších, pomocného samosprávného sboru. 

První písemná zmínka o budově rychnovské radnice je z roku 1596. Obecní záležitosti 

spravovala městská rada, někdy také nazvaná konšelská v čele s purkmistrem. Řídila veškerou 

hospodářskou, finanční, bezpečnostní a soudní agendu. Výkonným orgánem byli městský a 

také vrchnostenský rychtář. Dalšími městskými činovníky byli například městský písař, sluha, 

ponocný atd. Konšelů, neboli městských radních, bylo 12. Na městskou radu dohlížela 
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vrchnost. Rada a rychtář bývali od poloviny 18. století jmenováni majitelem panství. Ve 

stejném období bylo zřízeno místo placeného purkmistra a zkoušených radních, vedle 

nezkoušených radních, kteří byli voleni z občanů. Městská rada dohlížela i na požární 

bezpečnost, na kvalitu a váhu zboží a vybírání různých poplatků. V roce 1753 byla městská 

správa reprezentována vedle radních a obecních starších také městským rychtářem a 

sousedským výborem. Mezi obecní úředníky a služebníky náleželi radní sluha, hajní, vodáci, 

kostelníci, hrobaři a podobně. Podle záznamu obecního kronikáře z roku 1756 byly v tomto 

roce odstraněny pranýře a šibenice. Právo hrdelní lze v Rychnově sledovat v dokumentech od 

konce 16. století. Šibenice stála po levé straně silnice na Solnici v místě nazývaném Na 

Spravedlnosti.  

V letech 1784-1849 vykonával správní a soudní činnost magistrát v čele s purkmistrem.  

Vrchnostenský soud byl v Rychnově zřízen v roce 1783 pro panství Rychnov a Černíkovice. 

Mimo něj působil i soud městský, který byl zřízen dvorním dekretem z 16. dubna 1789. 

Tvořili jej purkmistr, zkoušený radní, dva nezkoušení radní a zapisovatel. 

Internetový odkaz č.3 - Mapa města z roku 1837 

Od roku 1850 bylo soudnictví a správa politická od sebe odděleny a správu vykonávala 

městská rada (obecní výbor) a obecní zastupitelstvo.  
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Závěr druhé světové války přinesl změnu ve státní správě a samosprávě. Dne 5. května 1945 

zahájil činnost tzv. revoluční národní výbor. Od té doby pracoval v okresním městě Rychnově 

nad Kněžnou místní národní výbor. V roce 1950 došlo k připojení některých okolních obcí.  

S příchodem 17. listopadu 1989 došlo postupně k pronikavým změnám v systému státní 

správy a samosprávy budovaném od roku 1945. Po vyjednávání Občanského fóra v Rychnově 

nad Kněžnou se změnilo politické spektrum zastupitelského sboru. V druhé polovině roku 

1990, dne 5. září vychází zákon ČNR č. 367 Sb. ze dne 4.9.1990. O obcích (obecní zřízení). 

Tento zákon s menšími obměnami platí do dnešních dnů. 

Podle tohoto zákona městem je obec, ve které do počátku účinnosti tohoto zákona působil 

Měst. NV. Obec jako právnická osoba vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese 

odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, s kterými 

samostatně hospodaří. Obec spravuje své záležitosti samostatně. Při výkonu samostatné 

působnosti se řídí zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními 

orgány k jejich provedení. Obec vykonává také státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními 

zákony. Při tomto výkonu přenesené státní působnosti se obec řídí zákony a ostatními obecně 

závaznými právními předpisy a v jejich mezích usnesením vlády a směrnicemi ústředních 

orgánů státní správy. Obec v samostatné působnosti dále zajišťuje ve svém územním obvodu 

hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí. 

V čele obce stojí starosta, který je ze své činnosti zodpovědný obecnímu zastupitelstvu. Počet 

zastupitelů v Rychnově nad Kněžnou je 21. Od tohoto počtu se odvíjí počet členů městské 

rady, která má 7 členů včetně starosty a jeho zástupce. 

Po roce 1989 došlo k osamostatnění dříve připojených obcí. 

 

3.4 OBYVATELSTVO 

Počet obyvatel ve městě se pohybuje kolem 11 500,  z toho je asi 6 000 žen a 5500  mužů.  

Průměrný věk obyvatel je 35,7 roku. (3) 
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3.5 OBČANSKÁ VYBAVENOST 

Zařízení občanského vybavení jsou plně zastoupena. Pokud projdeme jednotlivá zařízení, 

zjistíme, že máme možnost si vybrat ze čtyř mateřských školek umístěných v různých částech 

Rychnova.  

Nedaleko centra města najdeme dvě základní školy – ZŠ TGM a ZŠ Komenského. Obě 

základní školy jsou vybaveny tělocvičnou a sportovním hřištěm.  

        

obr.1 Gymnázium,        obr.2 Morový sloup, 

 

Rychnov pojme velký počet středoškoláků, kteří si mohou vybrat ze tří středních škol: 

Osmileté Gymnázium F. L. Pelcla, SPŠ Strojní, SOŠ a SOU obchodu a řemesel.  

Po škole mohou děti využít různá kulturní střediska zaměřená pro jejich volný čas. Jedním 

z nich je Domov dětí a mládeže (DDM) se sportovními, výtvarnými, tanečními, uměleckými 

a dalšími kroužky.  

Další zařízení, kde mohou děti trávit svůj volný čas je základní umělecká škola (ZUŠ) – zde   

si mohou vybrat hru na hudební nástroj, výtvarný, taneční nebo literárně dramatický kroužek. 

Škola pojme až 800 dětí. 

 

Při SZ výjezdu z města, po pravé straně, byla postavena oblastní nemocnice. Denně se zde 

pohybují stovky lidí, kteří dochází na různé zákroky nebo vyšetření. Nemocnice je rozdělena 

na více částí – poliklinika, pohotovost, lůžková část apod. Po celém městě však najdeme i 

malé ordinace – zubní, optické, obvodní lékaři apod.  

Za nemocnicí se nachází nově vystavěné „Domečky“, kde žijí postižená děvčata, kterým se 

dostává čtyřiadvacetihodinová péče. V centru města mají otevřenou restauraci Láry Fáry, kde 

nejschopnější z nich obsluhují hosty. 
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Své služby zde nabízí i malí živnostníci - kadeřnická a kosmetická centra, maséři, obchody 

s oblečením, drogerií, železářství, restaurace, tesaři, zedníci, kameníci, obchodníci 

s nábytkem, spořitelny, banky apod. 

Mezi nejvýznamnější firmy města patří – FAB výroba klíčů a kování, RAAB Karcher – 

stavebniny, Stamont – stavebniny, GRES – obklady, dlažby. 

 

 

3.6 SPORT A REKREACE 

 

Pro sportovní vyžití obyvatel je k dispozici nový plavecký bazén, fotbalové hřiště, které 

využívají také základní a střední školy, volejbalová hřiště, beachvolejbalová hřiště apod. 

V zimním období se stala oblíbenou hala pro bowling, kuželky, squash, ricochet. 

Navštěvované jsou také tělocvičny, kam je možné se přihlásit se na aerobic, power jógu, jógu, 

volejbal, florbal, fotbal, házenou, basketbal apod.  

 

V řešeném území je navržena tělocvična, která bude přes den využívána studenty základní 

školy a v odpoledních hodinách, po ukončení výuky, bude přístupná veřejnosti s možností 

navštívit různé sportovní lekce. Podle zájmu obyvatel  budou také využita venkovní hřiště. 

 

Veřejná prostranství tvoří základní urbanistickou kostru řešeného území, která sestává z ulic, 

ploch pro pěší a zeleně. Veřejná prostranství jsou vyhrazena především k sociálním 

kontaktům, sportovním účelům a pohybu pěších. Jsou zde vymezena veřejná prostranství pro 

průchod místní komunikací, umožňující obsluhu dopravní i technické infrastruktury, včetně 

parkování a odstavení vozidel. 

Plochy pro odpočinek a setkání obyvatel jsou umístěny poblíž panelových i bytových domů. 

 

 3.6.1 Turistické trasy – pěší, cykloturistika 

Po turistické stránce je město Rychnov nad Kněžnou i jeho okolí velice bohaté. Vybrat si 

můžete z kratších výletů, které nejsou časově ani fyzicky náročné a odehrávají se v samotném 

městě a jeho blízkém okolí. Např. v zámku je umístěna galerie, zámecký park, jízdárna, ve 

které se konají divadelní představení a koncerty, kostel Nejsvětější Trojice, který je kulturní 

památkou České republiky, zvonice se třetím největším zvonem v Čechách, Staré náměstí 

s kašnou a další. 
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K nejznámějším rychnovským rodákům patří Karel Poláček (1892 - 1945), autor knihy Bylo 

nás pět. Děj knihy se odehrává právě v Rychnově, nedaleké Habrové a blízkém okolí. 

Spisovatele připomíná busta v parku před gymnáziem a sousoší zobrazující pětici chlapců 

z knihy před divadlem. Také se na počest Karla Poláčka každoročně pořádá Poláčkovo léto. 

Festival trvající týden, plný divadelních představení a koncertů, je vždy zakončen velkolepým 

ohňostrojem. 

    

obr. č. 3 Zámek – čelní pohled 

 

     

Obr. č. 4  kostel Nejsvětější Trojice a brána k zámecké zahradě s kostelem 

 

 

Obr. č. 5 Zvonice 
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Obr. č. 6 Bylo nás pět – hlavní postavy seriálu od Karla Poláčka 

                               

Na své si přijdou i lidé, kteří touží probádat širší okolí a především Orlické hory. Z Rychnova 

nad Kněžnou vedou tři turistické trasy – červená, modrá a zelená. Těchto značek je možné 

využít jak pro pěší turistiku, tak i pro cykloturistiku. Všechny trasy Vás povedou příjemným 

přírodním prostředím a cestou narazíte na různé památky, podle toho, jakou trasu si zvolíte a 

kolik sil budete mít. Jednotlivé trasy se pravidelně křižují, proto je možné kdykoliv změnit 

směr.  

Pro pohodlnější cestování začaly přes Rychnov nad Kněžnou jezdit cyklobusy. Řada 

sportovců a turistů si na to zvykla a autobusy plně využívají každý víkend od konce května do 

konce září. Z Rychnova vyjíždí každou sobotu a neděli několik linek, směřujících do různých 

částí Orlických hor. Cyklobusy využívají i lidé pro pěší turistiku.  Většinou se nechají vyvézt 

do hor a zpátky putují po vlastní ose a navštíví spoustu zajímavých míst. Např. Masarykovu 

chatu v Deštném v Orlických horách ( obr.1), Kostel v Neratově s prosklenou střechou 

(obr.2). 

 

 

Obr. č. 7 Masarykova chata 
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Obr. č. 8 Kostel v Neratově 

 

3.7 VEŘEJNÁ ZELEŇ 

Pod pojmem veřejná zeleň si můžeme představit veškeré zelené plochy ve městě.  Rychnov 

nemůžu zařadit mezi nejzelenější města. Zeleň by tu mohla být zastoupena mnohem více. 

Největší část zeleně tvoří zámecký park, kde najdou klid maminky s kočárky a vyřádí se tady 

i jejich starší ratolesti na dětských hřištích.  

Při výstavbě města se na zelené části trošku zapomnělo. Až poslední roky je kladen důraz na 

dostatek zelených ploch u rodinných domů. Před slunečními paprsky není moc možností se 

schovat v oáze zeleně. Trochu zeleného soukromí nabízí parčík před gymnáziem. Tento 

nedostatek je částečně nahrazen letním koupalištěm umístěným mezi Rychnovem a Panskou 

Habrovou. Příjezdová cesta je vhodná především pro cyklisty. Koupaliště je obklopeno 

smíšenými lesy, kterými se můžeme dostat i k Ivanskému jezeru a dále pokračovat k hotelu 

Studánka. Hotel nám nabízí posezení s občerstvením. Nedaleko letního koupaliště vznikla 

škola v přírodě, časem se tyto prostory přestavěly na bytové jednotky. 

V řešeném území jsem se snažila tento nedostatek napravit. Kladla jsem důraz na dostatek 

zelených ploch, které budou sloužit pro odpočinek obyvatel a dodávat dostatek stínu při 

odpoledních procházkách.  

Pro volný čas se nabízí nedaleký zámek v Častolovicích. Cesta do Častolovic se dá strávit 

příjemnou jízdou vlakem, trvající asi 15 minut. Už řadu let je zde vyhlášena obora s daňky,  

 

3.8 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

V jižní části Rychnova nad Kněžnou vede hlavní silnice. Její trasa je ze směru Vamberk, 

Česká Třebová, Brno a druhý směr nás zavede do Dobrušky a Náchoda. Z této silnice se 

vedlejšími ulicemi dostaneme do dalších částí města. Tato nejfrekventovanější silnice má 
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provoz řízen semafory a kruhovým objezdem. Největší nápor zažívá po druhé hodině, kdy 

dochází k houstnutí provozu a kolonám.  

 

3.8.1 Doprava MHD, Cyklostezky 

Jako v každém městě i v Rychnově nad Kněžnou stoupá počet starších obyvatel, kteří mají 

problémy s dopravou po městě. Město se rozhodlo tento problém vyřešit městskou 

hromadnou dopravou, která obsáhla i blízké okolí. Jako specialitu tu mají minibus na 

zavolání, kdy si ho lidé mohou objednat na určitou hodinu.  

V případě, že přijedete na autobusové nádraží, navazují zde spoje hromadné dopravy do 

různých míst Rychnova. Mezi nejčastější patří spoj k nemocnici, bazénu, k hotelu Studánka, 

na Panoramu, k obchodním domům a také do míst s vysokým množstvím obyvatel, jako jsou 

panelové domy, dům pro seniory apod. 

S dopravou MHD je počítáno i v řešeném území, kde bude projíždět celou obytnou částí 

v pravidelných intervalech. Nejvytíženější bude od půl šesté do páté hodiny odpolední, a pak 

kolem desáté večer, kdy se lidé vracejí domů z odpoledních směn. Dopravu využijí obyvatelé 

domova pro seniory, školáci, matky s dětmi i pracující. Centrum města je od řešeného území 

podstatně vzdáleno a díky pravidelným linkám se tento problém vyřeší. 

 

 

Obr. č.9 Městská hromadná doprava 

 

Cyklostezky nejsou v Rychnově na vysoké úrovni. Město by jim mělo věnovat vyšší 

pozornost. Nejvýznamnější cyklostezka vede z Rychnova do Solnice, odkud to je pár metrů 

do automobilky Kvasiny. Trasa je v sezóně plně využívána nejen cyklisty. Tato trasa je 

ukončena na kraji města u nemocnice a dále nepokračuje. Cyklisté musí nebezpečně kličkovat 

mezi chodci a přejíždět na hlavní silnici, aby se dostali do centra města.  
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V řešeném území je na tento nedostatek myšleno. Cyklostezka je vedena podél hlavní silnice 

a lidé se na ní mohou napojit z různých částí území. Lze ji také využívat pro pěší turistiku, 

nebo kolečkové brusle. Cyklostezka vede záměrně kolem školy, obchodů i na sportovní hřiště, 

aby se zvýšila bezpečnost obyvatel.  

 

3.8.2 Autobusová doprava 

Jelikož je Rychnov nad Kněžnou okresním městem, je zde autobusová doprava vysoce 

zastoupena. Sjíždí se sem autobusy z blízkého i dalekého okolí a odtud i odjíždí. V pracovní 

dny najdeme spoustu pravidelných spojů. O víkendu jsou tyto spoje omezeny, ale nahrazují je 

dálkoví dopravci, kteří směřují na Prahu, Hradec Králové, Brno, Broumov apod. 

Vybrat si můžeme i z více dopravců – IREDO, AUDISBUS, ČSAD, CDS. 

Autobusová doprava spolupracuje s dopravou železniční, proto je možné tyto dva dopravní 

prostředky kombinovat. Nejvíce dopravu využívají školáci a lidé v produktivním věku k cestě 

do práce. Díky rozmístěným výrobním závodům se autobusové spoje upravily dle jejich 

pracovní doby. Nejčastěji se pracuje na třísměnný provoz od 6:00 – 14:00, od 14:00 – 22:00 a 

noční 22:00 – 6:00. 

 

3.8.3 Železniční doprava 

Železniční nádraží najdeme v jižní části města. Do centra je to pár minut chůze. Poslední roky 

je železnice méně využívána pro dopravu osob a osvědčila se spíše jako vhodný dopravní 

prostředek pro vývoz nových aut z automobilky. Rychnov donedávna využíval i zastávku za 

nádražím, nedaleko nemocnice, ale poslední roky byla železniční doprava omezena na 

minimum a většina vlaků končí svou cestu na hlavním nádraží a dále nepokračují. Z hlavního 

nádraží nás vlak odveze do Častolovic, kde jsou spoje ve směru do Hradce Králové, Prahy 

nebo Letohradu.  

Uvažovalo se o prodloužení trati z Rychnova nad Kněžnou dále do Orlických hor, ale od této 

myšlenky se odstoupilo. Současná trať končí v Solnici. 
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3.9 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

3.9.1 Vodoteče 

Městem Rychnov nad Kněžnou protéká řeka Kněžna, pramenící v Orlických horách. Už na 

samém začátku města se do řeky vlévá Javornický potok. Kousek za městem, kdy řeka 

opouští jeho hranice je umístěna ČOV, sloužící pro celé město. 

 

3.9.2 Vodní hospodářství 

Město je zásobováno ze tří zdrojů pitné vody. Jedním z nich je Císařská studánka, která 

zásobuje západní část Rychnova nad Kněžnou (především nemocnici). 

Druhým zdrojem pitné vody je podzemní vodojem v části města „Sibiř“. V tomto vodojemu 

dosahuje maximální výška vody 361,5 m.n.m. a minimální výška 356,3 m.n.m. Je zařazen do 

nízkého pásma. Třetím zdrojem pitné vody je vodojem pod názvem „STS“. Maximální výška 

vody je 401,0 m.n.m. a minimální výška je 396 m.n.m. Je zařazen do vysokého pásma. 

Vodojem Císařská studánka vznikl díky prasklině podloží a vyvěrá zde pitná voda. Proti tomu 

vodojem Sibiř a STS jsou zhotoveny vrty. Kolem je ochranné pásmo I.stupně. (4)  

Zásobení pitnou vodou je realizováno z převážné části z veřejného vodovodu města. 

 

3.9.3 Kanalizace 

Domy jsou vesměs napojeny na veřejnou kanalizaci, kterou se odpadní vody odvádí do 

městské čistírny odpadních vod. Tato se nachází v dolní části města na pravé straně řeky 

Kněžná. Odpadní vody z nemocnice a malého sídliště bytových domů v areálu bývalé školy 

v přírodě jsou napojeny na vlastní ČOV. Část obyvatel v rozptýlené zástavbě v okrajové části 

města vypouští odpadní vody přes biologické septiky nebo malé ČOV do řeky Kněžné. 

Vznikající vody vypouštěné do kanalizace: 

a) V bytovém fondu („obyvatelstvo“) 

b) Při výrobní činnosti – průmyslová výroba, podniky, provozovny („průmysl“) 

c) V zařízeních občansko-technické vybavenosti a státní vybavenosti („městská 

vybavenost“) 

d) Srážkové a povrchové vody (vody ze střech, zpevněných ploch komunikací) 

e) Jiné (podzemní a drenážní vody vznikající v zastavěném území) 

Odpadní vody z bytového fondu („obyvatelstvo“) – jedná se o splaškové odpadní vody 

z domácností. Tyto odpadní vody jsou v současné době produkovány obyvateli napojených 

přímo na stokovou síť. 
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Částečně jsou odpadní vody v určitém počtu případů odváděny i do septiků, nebo do 

bezodtokových akumulačních jímek (žump). Do kanalizace není dovoleno přímo vypouštět 

odpadní vody přes septiky ani žumpy mimo kanalizace, která není odvedena na ČOV. (4) 

 

3.9.4 Elektrická energie 

Elektrická energie je ve městě rozvedena buď podzemním nebo vrchním vedením. Všechny 

nemovitosti jsou napojeny na elektrickou energii. Ve městě najdeme pobočku firmy ČEZ a.s. 

a firmu Energomontáže Votroubek s.r.o., která je smluvním partnerem firmy ČEZ a.s.. 

Energomontáže Votroubek s.r.o. zajistí montáž, servis i revizi elektroinstalace, jsou schopni 

dodat elektroměrové pilíře i skříně pro připojení k distribuční síti ČEZ.(5) 

Rychnov nad Kněžnou má prostřednictvím 68 trafostanic instalovaný elektrický výkon 3 3510 

kVA. Stupeň odepsanosti sítě je dle údajů VČE a.s. cca 80%. (6) 

 

3.9.5 Zemní plyn 

Plynofikace města je z velké části hotova, koncepce řešení další plynofikace je zcela jasná. 

Bude pokračováno v rozšiřování městské středotlaké (0,3 MPa) sítě s domovními regulátory 

tlaku u jednotlivých odběratelů. Zbývá dokončit plynovodní síť v centru města a některé 

úseky u okrajových částech města. (6) 

 

3.9.6 Tepelné hospodářství 

V severovýchodní části Rychnova je umístěna teplárna. Probíhá zde výroba a rozvod páry a 

teplé vody. V současné době zásobuje největší panelové sídliště a další objekty. Celkem 

dodává teplo a teplou vodu více jak polovině Rychnova.  

Kapacita teplárny je 26 MW, nyní je využito pouhých 10,5 MW. Díky dobrému umístění 

teplárny, bude řešené území napojeno na tento zdroj tepla a teplé vody. (6) 

 

3.9.7 Telekomunikační sítě 

Celé území města je pokryto signály tří mobilních operátorů. Jsou jimi Vodafone, Telefonica   

O2 a T-mobile. Jednou z možností napojení na internet je bezdrátová síť wi-fi, flash přijímače 

od jednotlivých telefonních operátorů, přes kabelovou televizi nebo pomocí soukromých 

poskytovatelů. 
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4. ZÁJMOVÁ LOKALITA 

4.1. POPIS LOKALITY 

Řešené území se nachází ve východní části Rychnova nad Kněžnou. Ze 

severozápadní strany je ohraničeno panelovými domy postavenými v 80. a 90. letech 

minulého století. V severní části je do budoucna počítáno s novou zástavbou, ve které 

budou převažovat rodinné domy. Východní část území obklopují obdělávané 

zemědělské pozemky. 

4.1.1 Fotodokumentace 

 

Obr.  č.10 Ortofotomapa zájmového území www.mapy.cz  

 

 

 

 



25 

 

 

Fotodokumentace stanoviště – A 

 

Fotodokumentace stanoviště – B 

 

Fotodokumentace stanoviště – C 
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Fotodokumentace stanoviště – D 

 

Fotodokumentace stanoviště – E 

 

 

Fotodokumentace stanoviště – F 
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4.2 VYUŽITÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ NYNÍ 

V dnešní době je pozemek využíván pro zemědělské účely. Jeho plocha činí cca 200 x 1 350 

m = 270 000m2 27 hektarů. Reliéf celého území se mírně snižuje od severovýchodu 

k jihozápadu. 

  

Obr. č. 11 

Vzhledem k velikosti území bylo rozhodnuto, že návrh bude vytvořen jako samostatný celek, 

nezávislý na zbytku města. V řešeném území proto najdeme zástavbu rodinnými domy, 

panelovými domy, bytovými domy, občanskou vybavenost, průmyslovou zónu i úseky pro 

volný čas. Pro lepší dostupnost jednotlivých částí a komunikaci se samotným městem je 

v území navržena doprava MHD.  

 

 

 

 

 



28 

 

4.3 LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

 

Obr. č.12 

Území má v jižní části nadzemní vedení VN. Ochranné pásmo tohoto vedení je 10m. 

Podrobnější řešení je uvedeno v části Technická infrastruktura – Elektroinstalace, této 

bakalářské práce.  

 

4.4 OCHRANNÁ PÁSMA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

Podrobněji řešeno v dokladové části – Výkres č.6 - Technická infrastruktura – Rodinné domy 

– Varianty č.1. 

 

4.5 NÁVRH ŘEŠENÍ  

Navrženy jsou dvě varianty. Obě varianty ctí současnou i budoucí zástavbu a její okolí. Na 

severu území je do budoucna plánována zástavba rodinnými domy, proto je v této zástavbě 

pokračováno v obou variantách. Brán je i ohled na výšku staveb, aby novostavby 

nenarušovaly reliéf města. Zástavba se směrem k zemědělským pozemkům postupně snižuje, 

až dochází k zástavbě pouze rodinnými domy maximálně o dvou podlažích. 
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4.5.1 Popis varianty č. 1 

První varianta je provedena na základě požadavků města.  

 Plocha na severu a jihovýchodě území je plně využita parcelami pro rodinné domy. V této 

části území je navrženo 34 rodinných domů na pozemcích o výměrách od 900 m2 – 1 500 m2. 

Navrženy jsou rodinné domy dvojího typu. Prvním typem jsou přízemní s valbovou střechou 

a druhým typem jsou rodinné domy se sedlovou střechou a obytným podkrovím. 

Zbývající část území je určena ke kolektivnímu bydlení, kde jsou rozmístěny: 

• Panelové domy 

• Řadové domy 

• Dvojdomky  

Panelové domy jsou navrženy maximálně o čtyřech podlažích. Ve 4.NP jsou umístěny 

mezonetové byty s balkony. Vchody panelových domů splňují požadavky pro bezbariérový 

přístup. Ve všech vchodech bude točité schodiště s osobním výtahem uprostřed. Byty jsou 

navrženy ve více velikostech od 1 + 1 do 3 + 1. Podél příjezdové komunikace jsou v celé 

délce panelových domů navrženy parkovací plochy s kolmým stáním a vyhrazena místa pro 

osoby pohybově postižené. Mezi panelovými domy a hlavní silnicí je vedena cyklostezka. 

V zelených pruzích kolem cyklostezky vzniká ideální prostor pro umístění inženýrských sítí, 

které jsou touto trasou vedeny. 

Řadové domy nabízí kompromis mezi panelovými domy a rodinným bydlením. K řadovým 

domům náleží zahrady, které mají přispět k ozelenění celé lokality a vytvořit soukromí 

uživatelů. Uprostřed řešeného území je umístěno sportovní a dětské hřiště přispívající 

k atraktivitě lokality. Kolem hřišť jsou osázeny stromy tvořící příjemné zátiší pro návštěvníky 

hřiště a obyvatele panelových domů. 

V celém území je navrženo pět dvojdomků. Každý dvojdomek má pozemek o velikosti 1 200 

m2. 

 Obytnou a průmyslovou zónu dělí občanská vybavenost zahrnující: Domov pro seniory, 

Mateřskou školku, Základní školu, Obchodní centrum, Zdravotní středisko a park poblíž 

základní školy a domova pro seniory.  

Průmyslová zóny je určena pro lehký průmysl a kancelářské budovy. 

Tato varianta je úspornější z finančního hlediska a rozmístění staveb je přehlednější.  

Pro podrobnější vypracování, jsem si vybrala tuto variantu.  
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Počet obyvatel v nově zastaveném území 

Varianta č. 1 

Zástavba rodinnými domy: 

-  13 RD x 4 členové – 52 obyvatel 

- Celkem cca: 50 obyvatel 

Zástavba panelovými, řadovými a rodinnými domy: 

- Panelové domy: 780 obyvatel 

- Řadové domy: 90 obyvatel 

- Rodinné domy: 25 obyvatel 

- Celkem cca 900 obyvatel 

Zástavba panelovými, řadovými, dvojdomky a rodinnými domy: 

- Panelové domy: 360 obyvatel 

- Řadové domy:  50 obyvatel 

- Rodinné domy: 25 obyvatel 

- Celkem cca: 440 obyvatel 

Domov důchodců, dvojdomky, rodinné domy 

- Domov důchodců: 120 obyvatel 

- Dvojdomky: 16 obyvatel 

- Rodinné domy: 16 obyvatel 

- Celkem cca: 150 obyvatel 

Celá zástavba varianty č. 1 pojme celkem 1550 obyvatel 
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4.5.2 Popis varianty č. 2 

Druhá varianta je více zaměřena na chvíle volného času. Hřiště a sportovní areál jsou 

umístěny mezi obytnými zónami, aby měli obyvatelé z obou zón stejně dostupné vzdálenosti. 

Nastává zde i výhoda vzdálenosti do základní školy, mateřské školky a sociálního centra. 

Dětská hřiště jsou umístěna v klidnějších částech území, jejich nevýhodou je menší přehled o 

ději na nich.  

Průjezd MHD by byl v tomto řešení komplikovanější. 

V této variantě je umístěno 22 parcel pro rodinné domy o výměrách od 950 m2 – 1400m2. 

Navrženy jsou rodinné domy dvojího typu. Prvním typem jsou přízemní s valbovou střechou 

a druhým rodinné domy se sedlovou střechou a obytným podkrovím.  

Výhodou druhé varianty je větší počet panelových domů, které pojmou více obyvatel. Řešení 

zástavby je členitější, a tím pádem i finančně náročnější. Z ekonomického hlediska je takto 

objemná výstavba zbytečná. 

 

Varianta č. 2 

Zástavba rodinnými domy: 

-  12 RD x 4 členové – 48 obyvatel 

- Celkem cca: 50 obyvatel 

Zástavba panelovými a bytovými domy: 

- Panelové domy: 760 obyvatel 

- Bytové domy: 190 obyvatel 

- Celkem cca 950 obyvatel 

Domov důchodců 

- Domov důchodců: 100 obyvatel 

- Celkem cca: 100 obyvatel 

Panelové domy, dvojdomky, rodinné domy 

- Panelové domy: 1260 obyvatel 

- Dvojdomky: 30 obyvatel 

- Rodinné domy: 40 obyvatel 

- Celkem cca: 1 330 obyvatel 

Celá zástavba varianty č. 2 pojme celkem 2400 obyvatel 
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4.6 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

 4.6.1 Dopravní infrastruktura 

Po celé délce západní části území vede Silnice II/319 Rychnova nad Kněžnou směr Rokytnice 

v Orlických horách, z které povedou příjezdové komunikace do jednotlivých částí řešeného 

území. 

Veškeré veřejné plochy v řešeném území jsou bezbariérově přístupny v souladu s vyhláškou 

398/2009 Sb., o obecných požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 

 

4.6.2 Silniční komunikace 

Vzhledem k velikosti území jsou cesty rozděleny na:  

• místní komunikace – do podskupiny D1 se smíšeným provozem  

• zóny se sníženou rychlostí 

Vjezdy do zón s dopravním omezením budou opatřeny zpomalovacími prahy. Komunikace 

v obytné zóně je navržena jako obousměrná o šířce 5,0 – 8,0 m s maximální rychlostí 

omezenou na 30 km/hod a předností zprava, pokud není přednost upravena dopravním 

značením.  

Komunikace slouží pro provoz motorových vozidel i cyklisty. Komunikace je ohraničena 

obrubníky a v místě vjezdů k rodinným, příp. bytovým domům bude obrubník snížen. 

V místech se sníženou rychlostí jsou umístěny zpomalovací pruhy, které chrání přechod pro 

chodce. Přechod pro chodce i zpomalovací pruh je označen dopravní značkou svislou i 

vodorovnou. 

Komunikace budou odvodněny pomocí uličních vpustí. 

 

4.6.3 Cyklostezky 

Podél celého území je navržena cyklostezka o šířce 3 m, rozdělená na levý a pravý jízdní pruh 

o šířce 1,5m. Cyklostezku budou využívat především obyvatelé řešeného území, a to nejen 

k jízdě na kole, ale také na kolečkových bruslích nebo pro pěší. Cyklostezka bude lemována 

nově vysázenými stromy a v přiměřených vzdálenostech budou rozmístěny lavičky 
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s odpadkovými koši. Díky cyklostezce se obyvatelé bezpečně dostanou do nákupní zóny, do 

zdravotního střediska, děti do školy a školky.  

Cyklostezka bude přerušena příjezdovými cestami do řešeného území, kde bude upravena 

přednost dopravním značením „Konec cyklostezky“, „Začátek cyklostezky“. 

Na severu území bude cyklostezka do budoucna napojena na stávající cyklostezku nad 

vodojemem STS, (cca 2km), která pokračuje k letnímu koupališti. V jižní části bude 

cyklostezka ukončena u silnice směr Dlouhá Ves, kde je možné se napojit na silnici III. třídy 

s přijatelným provozem. 

 

 

Obr. č. 12 Cyklostezka 

 

4.6.4 Městská hromadná doprava (MHD)  

Městská hromadná doprava bude pravidelně projíždět řešeným územím, dle jízdních řádů a 

zastavovat na vyznačených zastávkách. (viz. výkres Dopravní řešení Varianty č.1) 

Její provoz bude silnější v ranních a odpoledních hodinách, kdy dochází k největšímu přesunu 

obyvatel do zaměstnání a ze zaměstnání.  

Doporučuje se, aby pěší dostupnost zastávek nepřesáhla vzdálenost 100m.  

Zastávky musí respektovat plynulost a bezpečnost provozu: 

• budou dostatečně označeny 
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• řidič bude mít ze své pozice přehled o nástupu a výstupu cestujících 

• řešení bezbariérového přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

• zhotovení odvodnění pomocí uličních vpustí 

• Označení začátku, konce zastávky a značkou „Zastávka“ 

Přístřešek pro cestující bude umístěn ve vhodném místě v dosahu nástupiště a jeho nejmenší 

výška bude 2,2 m. Přístřešek nebude zasahovat do pásu pro pěší. 

Zastávky MHD budou dostatečně osvětleny. 

 

4.6.5 Odstavné a parkovací stání 

Počet parkovacích stání je stanoven dle technické normy ČSN 73 6110 – Projektování 

místních komunikací. V severní části území v zástavbě s rodinnými domy je počítáno se 

stáním na vlastním pozemku, pro případné návštěvy je zřízeno parkoviště pro 6 osobních 

automobilů. Povrch parkovacích ploch bude ze zámkové dlažby se spádem směrem do 

vozovky.  

Ve zbývající části území jsou navrženy parkovací plochy u panelových, bytových, řadových 

domů a občanské vybavenosti tak, aby byly přístupné z hlavní komunikace. Povrch 

parkovacích ploch bude ze zámkové dlažby se spádem směrem do vozovky. Jednotlivá stání 

budou rozdělena pruhem z jiné barvy zámkové dlažby. Místa pro občany se sníženou 

schopností pohybu budou umístěna co nejblíže vchodům do objektů a označeny značkou:  
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Dopravní značka V 10f – Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce 

postiženou nebo těžce pohybově postiženou 

http://www.dzpce.cz/Vodorovne-dopravni-znacky.html 

 

4.6.6 Svislé a vodorovné dopravní značení 

V území bude použito vodorovné i svislé dopravní značení. Toto značení bude umístěno na 

vjezdu a výjezdu, aby informovalo řidiče o začátku a konci zóny. Značky budou umístěny 

také v místech přechodů pro chodce a v místech parkovacích ploch. Návrh značení je uveden 

ve výkrese:  

Dopravní řešení Varianty č.1  

 

5. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

5.1 Zásobování pitnou vodou 

Řešené území bude zásobováno ze dvou zdrojů pitné vody. Jedním z nich je vodovod „STS“, 

jehož maximální výška vody dosahuje 361,5 m.n.m. a minimální výška je 356,3 m.n.m. Tento 

vodojem bude zásobovat severní část řešeného území, tj. obytnou výstavbu. Napojení bude 

pomocí nového vodovodního řádu začínajícího v severní části území, kde je hlavní řád 

nejblíže. Tento řád bude veden po celé délce území ve směru SJ podél hlavní silnice II/319 

v Js 400 PVC jako hlavní páteř územím, ze které budou pomocí odboček napojeny jednotlivé 

části území a objekty. V mapě je značen zelenou barvou.  

 Druhým zdrojem pitné vody bude vodojem nacházející se v části města „Sibiř“, jeho 

maximální výška vody dosahuje 401,0 m.n.m. a minimální výška je 396,0 m.n.m. V mapě 

značen modrou barvou. Jeho napojení do řešeného území bude v místě Billy, kde dojde 

k protlaku pod silnicí. Vodovod bude vyveden tak, aby mohl zásobovat průmyslovou část 
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území (Viz.výkres - Technická infrastruktura Varianta č.1). Nové připojení bude provedeno 

v Js 225 PVC. 

Vodovodní řád je ve správě firmy AQUASERVIS a.s. Rychnov nad Kněžnou. 

 

5.2 Splašková kanalizace a dešťové vody 

V zeleném pásu u silnice II/319 bude nově položena splašková i dešťová kanalizace v DN 

600. Splašková kanalizace bude směřovat do ČOV Rychnov nad Kněžnou, kde dojde ke 

zpracování. Vedení kanalizace je navrženo pod komunikací v min. hloubce 1,0 m. Prostorové 

uspořádání sítí respektuje normu ČSN 73 6005. Přípojky k jednotlivým rodinným domům, 

bytovým domům apod. budou opatřeny revizní šachtou. 

Dešťové vody z pozemků budou přednostně zasakovány. Pokud bude jejich množství většího 

objemu, budou směřovat do vodotečí. 

 

5.3 Teplovod 

Rychnov nad Kněžnou je zásobován více zdroji tepla. Jedním z nejdostupnějších u řešeného 

území je teplovod umístěný v těsné blízkosti s dobrou dostupností a dostatečnou volnou 

kapacitou. Plná kapacita teplárny je 26 MW z čehož je nyní využíváno10,5 MW. V dnešní 

době teplárna zásobuje teplem i párou více jak polovinu města, včetně krytého bazénu.  

 

Napojení na řešené území 

Teplovod bude veden pod hlavní silnici pomocí protlaku. Hlavní přívod na řešené území bude 

veden v dimenzi 2xDN 200/325 (200 čistý průměr pro přívod, 325 – přívod včetně tepelné 

izolace). Páteřní rozvod je naplánován podél hlavní silnice, směřující přes celé řešené území. 

Na území budou rozmístěny dvě výměníkové stanice, ze kterých se povede potrubí menších 

dimenzí, a budou napojeni jednotliví uživatelé.   

Do výměníkových stanic se dostává pára o teplotě 140 °C a dále je rozvedena o maximální 

teplotě 85°C. Dimenze je navržena v průměru 2xDN65/140. Trubky se použijí ocelové, 

obalené tepelnou izolací. Uložení do země je zřejmé z řezu.  
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ŘEZ TEPLOVODNÍ PŘÍPOJKOU 

 

Obr. č. 14  Řez teplovodní přípojkou  

Teplovodní přípojky se dávají do pískového lože 100 mm a jsou chráněny pískovým obsypem 

100 mm. Kabely, které jsou uloženy v blízkosti teplovodu, budou v místě křížení uloženy do 

kabelových betonových žlabů ABX 2-50, ABX 3-50 s krycími deskami. (11) 

Podrobnější návrh řešení je ve výkrese: Technická infrastruktura Varianty č.1 B 

 

5.4 Požární bezpečnost 

Požární bezpečnost bude provedena dle ČSN 730873 – Požární bezpečnost staveb, 

Zásobování požární vodou.  

 

5.5 Elektroinstalace 

Na řešeném území se nyní nachází vedení VN, které je chráněno ochranným pásmem10 m od 

krajního vodiče. V tomto případě musíme vyloučit ochranné pásmo 7,5 m, ptž. bylo vedení 

postaveno před rokem 1993. 

Při přípravě sítí bude stávající vedení uloženo do země, kde je počítáno s ochranným pásmem 

2 m. V místě přechodu (voda-vzduch) budou osazeny úsekové odpínače se svodiči přepětí. 

Vedení povede v chodnících, nebo komunikacích tak, aby bylo přístupné a splňovalo 

ochranné pásmo 2 m. 
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Navržené vedení bude ukončeno u jednotlivých hranic pozemků v elektroměrových pilířích. 

Viz. výkres:  

- Technická infrastruktura Varianty č.1 A 

 

5.6 Veřejné osvětlení 

Návrh veřejného osvětlení je částečně zahrnut ve výkrese: Technická infrastruktura Varianty 

č.1 A. Veřejné osvětlení bude pravidelně rozmístěno ve všech zónách, aby nevznikala místa, 

kde se pohybují chodci a osvětlení není zajištěno. Osvětlení bude zajištěno lampami 

v prostoru veřejného prostranství. Cyklostezka bude také lemována lampami, aby mohla být 

plně využívána v časných ranních hodinách nebo k večeru.  

U hlavních silnic bude použito veřejné osvětlení o výšce 9, 5 m. 

Světlo z těchto lamp směřuje pouze dolů do ulic a vytváří dostatečné osvětlení. 

Před realizací veřejného osvětlení bude zhotoven projekt „Veřejného osvětlení“, který 

zahrnuje více druhů lamp, jejich rozmístění a vzdálenosti.  

 

5.7 Veřejná zeleň, zahrady 

Řešené území je v současnosti využíváno jako zemědělsky obhospodařovaná plocha bez 

výskytu vzrostlé zeleně. U severozápadní hranice najdeme stávající stromy lemující hlavní 

silnici.  
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Do budoucna je počítáno s obohacením výsadby stromů podél silnice v širším pruhu. Díky 

výsadbě bude území částečně chráněno před hlukem ze silnice a dojde k oddělení od zbytku 

města. V lokalitě s rodinnými domy je počítáno s velkými zahradami a bohatou zelení.  

Časem dojde k ozelenění celého území. Při návrhu bylo dbáno na dostatek zelených ploch.  

U bytových, panelových i řadových domů je počítáno se zahradami, které si budou obyvatelé 

sami udržovat a využívat pro vlastní účely. 

Veřejné plochy (např. kolem cyklostezky, parky apod.) bude udržovat město. 

 

5.8 Dětské hřiště, hřiště, mobiliáře  

Veřejná prostranství budou opatřena lavičkami pro pěší a odpadkovými koši.  

Dětská hřiště budou přístupná s dozorem rodičů. Jejich výbava se bude odvíjet od požadavků 

obyvatel. Základem každého hřiště bude pískoviště, houpačky, prolézačky a lavičky pro dozor 

nad dětmi. 
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6. ORIENTAČNÍ PROPOČET INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ 

Orientační propočet stavby je vypracován metodou ocenění podle účelových měrných 

jednotek. Pro ocenění jednotlivých měrných jednotek byly použity cenové ukazatele vydané 

firmou RTS, a.s. 

Výsledné ceny jsou zaokrouhlovány na sta Kč. 

 

Rodinný dům 

Domky rodinné jednobytové – svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků. 

RD – stavba na klíč …………………………………………………………. 3 500 000,- 

Pozemek rodinného domu (1 200 m2) ………………………………………    850 000,- 

Počet rodinných domů …………………………………………………………… 34 ks  

Cena rodinného domu vč. pozemku: 4 350 000 x 34 = 147 900 000,- 

 

Jednotná kanalizace 

827 Vedení trubní dálková a přípojná 

Jednotková cena: 6 000,- Kč/ m3 

 

ÚRS – 2013 

Ukazatele průměrné orientační ceny na měrovou a účelovou jednotku pro obory 801 – 833 

Orientační cena na: m3 obestavěného prostoru 

Budovy pro zdravotní péči – 7 113,- Kč / m3 

Budovy pro tělovýchovu – 5 871,-  Kč / m3 

Budovy pro sociální péči – 7 037,-  Kč / m3 

Budovy pro obchod a spol.stravování  – 5 804,-  Kč / m3 

Budovy pro výuku a výchovu – 4 309,-  Kč / m3 

Haly pro skladování – 5 127,- Kč / m3 

Domky rodinné z cihel – 4 262,- Kč / m3 
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Hřiště veřejná, umělý povrch – 1 700,- Kč / m2 

Ozelenění, nezpevněné plochy – 250,- Kč / m2 

Teplovod – 35 000,- Kč / m 

Kabelové vedení 35 kW – 3 052,- Kč / m 
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout řešení zástavby ve východní části Rychnova nad 

Kněžnou. 

Úvodní část práce je věnována stručné rekapitulaci teoretických východisek, které souvisí 

s návrhem zástavby, především legislativě ve stavebnictví, technickým požadavkům na stavby 

a obecným požadavkům na využití území. 

Nejdůležitější částí je zpracování urbanistické studie. Na základě svých zkušeností a poznatků 

získaných studiem byly navrženy dvě varianty. Z těchto dvou variant byla vybrána varianta 

úspornější a k ní bylo zpracováno dopravní řešení a technická infrastruktura. 

Nové území je navržené jak pro movitější investory, kteří si mohou postavit nový rodinný 

dům, tak pro obyvatele, kteří preferují společné bydlení v panelových, bytových nebo 

řadových domech, ať už z finančních nebo soukromých důvodů. 

Lokalita se nachází v klidné části města a svým umístěním slibuje příjemné a klidné bydlení.  
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1. POPIS STAVBY 

a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku 

Dle platného ÚP města Rychnov nad Kněžnou se území nachází na ploše vedené jako „orná 

půda“. Využití navrhovaného území je v souladu s požadavkem stavebního úřadu města 

Rychnov nad Kněžnou. 

b) Hodnocení staveniště 

Zájmové území se nachází v severovýchodní okrajové části města Rychnov nad Kněžnou. Od 

ostatní zástavby je odděleno hlavní silnicí. Spadá pod katastrální území Rychnov nad 

Kněžnou a skládá se z více parcel, vedených jako orná půda. Jednotlivé parcely musí být od 

majitelů vykoupeny.  

Plocha je v dnešní době využívána pro zemědělské účely. Území je vhodné k zástavbě, nová 

zástavba bude plynule navazovat na zástavbu stávající. 

Přístup k řešenému území je řešen novými příjezdovými komunikacemi z hlavní silnice II.tř. č 

319. 

c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 

Širší vztahy 

Území se nachází v severovýchodní okrajové části Rychnova nad Kněžnou, v nezastavěné 

části. Prostor stavby je vymezen požadavky města. Severní část území je určena k bydlení, 

v jižní části je vyhrazen prostor pro lehký průmysl, navazující na stávající zástavbu v souladu 

se situací širších vztahů. 

Urbanistické řešení 

Z urbanistického hlediska nově navržené území zapadá do reliéfu krajiny. Zástavba navazuje 

na zástavbu stávající a směrem k nezastavěné (okrajové) části se snižuje.   

Architektonické a dispoziční řešení 

Návrh plochy vychází z požadavku investora. Respektuje a posiluje význam území. V území 

jsou navrženy plochy pro hromadné bydlení, rodinné domy, sociální vyžití, veřejné plochy pro 

sport, odpočinkové a shromažďovací plochy, plochy pro parkování. 
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Nejvýznamnější část zástavby zastupují panelové domy umístěné podél hlavní silnice 

oddělující nové území od stávajícího. Panelové domy jsou navrženy maximálně o čtyřech 

podlažích. Ve 4.NP jsou umístěny mezonetové byty s balkony. Vchody panelových domů 

splňují požadavky pro bezbariérový přístup. Ve všech vchodech bude točité schodiště 

s osobním výtahem uprostřed. Byty jsou navrženy ve více velikostech od 1 + 1 do 3 + 1. 

Řadové domy nabízí kompromis mezi panelovými domy a rodinným bydlením. K řadovým 

domům náleží zahrady, které mají přispět k ozelenění celé lokality a vytvořit soukromí 

uživatelů. 

Plocha na severu a jihovýchodě území je plně využita parcelami pro rodinné domy. V této 

části území je navrženo 34 rodinných domů na pozemcích o výměrách od 900 m2 – 1 500 m2. 

Navrženy jsou rodinné domy dvojího typu. Prvním typem jsou přízemní s valbovou střechou 

a druhým typem jsou rodinné domy se sedlovou střechou a obytným podkrovím. 

Dětské hřiště jsou v území rozmístěny rovnoměrně s odpovídajícím množstvím atrakcí. Hřiště 

jsou pojata jako centrální. Jedno hřiště je umístěno Základní a mateřské školy, aby bylo plně 

využito v dopoledních hodinách. Druhé hřiště je umístěno v zástavbě panelových, řadových 

domů a je chráněno vzrostlou zelení. 

Parkovací plochy jsou navrženy podél obytných zón. Počet parkovacích ploch je dostačující a 

dobře dostupný pro obyvatele.  

d) Zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního, stavebního, 

technologického a provozního) 

Rozdělení navrhované stavby na dílčí stavební objekty zahrnující všechny etapy výstavby je 
následující: 

 
SO01 Komunikace a zpevněné plochy  

SO02 Skrývka ornice 

SO03 Splašková a dešťová kanalizace 

SO04 Elektrická energie 

SO05  Tepelné hospodářství 

SO06 Telekomunikační sítě 

SO07 Venkovní osvětlení 
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SO08 Dětské hřiště, hřiště, mobiliáře 

SO09 Požární bezpečnost 

SO10 Konečné terénní úpravy a ozelenění 

V následujících odstavcích je uveden stručný popis stavebně technického a 
konstrukčního řešení jednotlivých stavebních objektů: 

SO01 - Komunikace a zpevněné plochy - nově navržené parkovací plochy, parkoviště a 

komunikace budou řešeny následně: Komunikace je lemována vodící proužky a silničními 

obrubami. Podélný sklon komunikace se pohybuje od 0,4% do 5,0%. Příčný je navržen 

jednostranný do 2%. Odvodnění komunikace se řeší pomocí podélného a příčného sklonu do 

nových vpustí a přilehlé zeleně. Je navržena příčná i podélná parkovací stání. Vyhrazená místa 

pro tělesně postižené jsou navrženy co nejblíže objektům, pro snadnější přístup. 

SO02 – Skrývka ornice - bude provedena v tloušťce cca 30cm klasicky pomocí stavební 

mechanizace a následně uložena na mezideponii na pozemku investora.  Poté bude použita ke 

konečným terénním a sadovým úpravám. 

SO03 – Splašková a dešťová kanalizace - navržené plochy jsou odvodněny nově navrženou 

kanalizací DN 600 z PVC, vedoucí podél hlavní silnice II/319. Na nově navrženou kanalizaci 

budou napojena podružná vedení z jednotlivých částí území. Kanalizace je napojena na ČOV 

Rychnov nad Kněžnou. Přípojky jednotlivých rodinných, panelových a řadových domů budou 

patřeny revizní šachtou. 

Potrubí bude uloženo na pískovém loži a obsyp bude rovněž pískový. Zásyp potrubí 

bude proveden z vytěženého materiálu a pod komunikacemi ze štěrkopísku. Vedení 

kanalizace je navrženo v minimální hloubce 1,0 m. 

SO04 – Elektrická energie - na řešeném území se nyní nachází vedení VN, které je chráněno 

ochranným pásmem10 m od krajního vodiče. V tomto případě musíme vyloučit ochranné 

pásmo 7,5 m, ptž. bylo vedení postaveno před rokem 1993. 

Při přípravě sítí bude stávající vedení uloženo do země, kde je počítáno s ochranným pásmem 

2 m. V místě přechodu (voda-vzduch) budou osazeny úsekové odpínače se svodiči přepětí. 

Vedení povede v chodnících, nebo komunikacích tak, aby bylo přístupné a splňovalo 

ochranné pásmo 2 m. 

Navržené vedení bude ukončeno u jednotlivých hranic pozemků v elektroměrových pilířích. 
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SO05 - Tepelné hospodářství - teplovod je veden pod hlavní silnici pomocí protlaku. Hlavní 

přívod na řešené území bude veden v dimenzi 2xDN 200/325 (200 čistý průměr pro přívod, 

325 – přívod včetně tepelné izolace). Páteřní rozvod je naplánován podél hlavní silnice, 

směřující přes celé řešené území. Na území budou rozmístěny dvě výměníkové stanice, ze 

kterých se povede potrubí menších dimenzí, a budou napojeni jednotliví uživatelé.   

Do výměníkových stanic se dostává pára o teplotě 140 °C a dále je rozvedena o maximální 

teplotě 85°C. Dimenze je navržena v průměru 2xDN65/140. Trubky se použijí ocelové, 

obalené tepelnou izolací. Uložení do země je zřejmé z řezu.  

SO06 - Telekomunikační sítě - celé území města je pokryto signály tří mobilních operátorů. 

Jsou jimi Vodafone, Telefonica O2 a T-mobile. Jednou z možností napojení na internet je 

bezdrátová síť wi-fi, flash přijímače od jednotlivých telefonních operátorů, přes kabelovou 

televizi nebo pomocí soukromých poskytovatelů. 

SO07 – Venkovní osvětlení - Návrh veřejného osvětlení je částečně zahrnut ve výkrese: 

Technická infrastruktura Varianty č.1 A. Veřejné osvětlení bude pravidelně rozmístěno ve 

všech zónách, aby nevznikala místa, kde se pohybují chodci a osvětlení není zajištěno. 

Osvětlení bude zajištěno lampami v prostoru veřejného prostranství. Cyklostezka bude také 

lemována lampami, aby mohla být plně využívána v časných ranních hodinách nebo k večeru.  

U hlavních silnic bude použito veřejné osvětlení o výšce 9, 5 m. Světlo z těchto lamp směřuje 

pouze dolů do ulic a vytváří dostatečné osvětlení. 

Před realizací veřejného osvětlení bude zhotoven projekt „Veřejného osvětlení“, který 

zahrnuje více druhů lamp, jejich rozmístění a vzdálenosti.  

SO08 - Dětské hřiště, hřiště, mobiliáře - veřejná prostranství budou opatřena lavičkami pro 

pěší a odpadkovými koši. Dětská hřiště budou přístupná s dozorem rodičů. Jejich výbava se 

bude odvíjet od požadavků obyvatel. Základem každého hřiště bude pískoviště, houpačky, 

prolézačky a lavičky pro dozor nad dětmi. 

SO09 – Požární bezpečnost – bude navržena dle ČSN 730873 – Požární bezpečnost staveb, 

Zásobování požární vodou.  

SO10 - Konečné terénní úpravy a ozelenění – řešené území bude kompletována konečnými 

terénními úpravami, tj. výškovými úpravami terénu do požadované úrovně, osetím travinou a 

osazením nových dřevin. Na ozelenění bude zpracován samostatný projekt oslovenou 

projektovou kanceláří. 
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e) Zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných 

obecných požadavků na výstavbu 

Zástavba, její umístění, návrh i řešení všech jejích dílčí části jsou navrženy tak, aby byly 

v souladu s příslušnými obecnými technickými požadavky na výstavbu a obecnými 

požadavky na využití území. 

Obecné požadavky na umístění staveb jsou definovány vyhláškou MMR č. 269/2009 Sb., o 

obecných požadavcích na využití území. Obecné technické požadavky na výstavbu jsou 

stanoveny vyhláškou MMR č. 268/2009 Sb.  Základní požadavky, které musí stavba splnit, 

jsou tyto: 

• mechanická odolnost a stabilita 

• požární bezpečnost 

• ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 

• ochrana proti hluku 

• bezpečnost při užívání 

 

Návrh stavby je proveden tak, že je zohledněno splnění všech těchto požadavků podle 

jednotlivých ustanovení nadepsaných vyhlášek. Oba výše jmenované právní předpisy pak cílí 

na celou řadu technických norem, ze kterých přebírají tzv. normové hodnoty či požadavky, 

čímž je pak nutno i tyto normy, jinak obecně nezávazné, při návrhu použít. Tímto způsobem a 

podle těchto předpisů zpracovatel postupoval při vyhotovení dokumentace.  

Umístění stavby a její návrh jsou tedy provedeny tak, aby nebylo nutno projednávat žádné 

výjimky z OTP (tedy z ustanovení nadepsaných vyhlášek). 

f) U změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry, stavebně 

technického průzkumu, příp. stavebně historického a výsledky statického 

posouzení nosných konstrukcí 

Neřeší se. 

 

 

 

 

 

 



9 

 

2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PŘÍPRAVU VÝSTAVBY 

a)  Údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a 

hydrogeologické podmínky stavebního pozemku 

Před zahájením výstavby budou provedeny geologické a hydrogeologické průzkumy podloží 

v různých částech řešeného území. 

b) Údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených 

výstavbou se zvláštním zřetelem na stavby, které jsou kulturními památkami 

nebo nejsou kulturními památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo 

památkových zónách a s uvedením způsobu jejich ochrany 

V rámci stavby nejsou dotčeny žádné kulturní památky, jejich ochranná pásma, žádné 
památkové rezervace nebo památkové zóny.  Rovněž není zasaženo do žádného chráněného 
území. 

c) Uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů 

Vzhledem k umístění řešeného území není třeba bouracích prací, ani kácení porostů. 

d) Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených 

k plnění funkcí lesa, s uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory 

dočasné nebo trvalé 

Navrhovaná stavba vyžaduje trvalé odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu. 

Nevyžaduje odnětí pozemků určených k plnění funkce lesa.  

e) Uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek 

koordinace výstavby, zejména z hledisek příjezdů na stavební pozemek, 

případných přeložek inženýrských sítí, napojení stavebního pozemku na zdroje 

vody a energií a odvodnění stavebního pozemku 

Celkově je možné konstatovat, že územně technické podmínky lokality jsou pro navrhovaný 

záměr velmi příznivé. Umístění řešeného území je řešeno v celkovém náhledu na stávající 

zástavbu a navrženo tak, aby byly splněny všechny limity požadované příslušnými předpisy. 

Území je napojeno na nově zbudované přípojky inženýrských sítí. 
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3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROVOZU, POPŘ. VÝROBNÍM PROGRAMU A 
TECHNOLOGII 

a) Popis navrhovaného provozu, popřípadě výrobního programu 

Přístup na řešené území je z hlavní silnice II/319. Vjezdy budou viditelně označeny.  

 

b) Předpokládané kapacity provozu a výroby 

Neřeší se.  

c) Popis technologií, výrobního programu, popřípadě manipulace 

s materiálem, vnitřního a vnějšího dopravního řešení, systému skladování a 

pomocných provozů 

Navrhované objekty neobsahují žádnou výrobní technologii.  

d) Návrh řešení dopravy v klidu 
Doprava v klidu bude řešena výstavbou parkovacích míst. Místa pro parkovaní budou 

v dostatečném množství – u panelových domů, obchodů, zdravotního střediska apod. 

 
e) Odhad potřeby materiálů, surovin 

Neřeší se. 
 
f) Řešení likvidace odpadů nebo jejich využití, řešení likvidace splaškových 
vod a dešťových vod 

Komunální odpad vznikající běžným provozem bude soustředěn do kontejnerů, pravidelně 

rozmístěných po celém území. Obyvatelé budou moci třídit recyklovaný odpad - plasty, papír, 

sklo a využít kontejnerů na smíšený odpad. Vývoz těch to kontejnerů zajistí smluvní partner 

města Rychnov nad Kněžnou.  

  

g) Řešení ochrany ovzduší 

Zdrojem emisí při výstavbě bude provoz stavebních mechanismů na staveništi. Po 

dobu výstavby je dodavatel stavby povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků 

produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným 

vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na silničních komunikacích. Při 

výstavbě je nutné provádět pravidelné čištění vozovky, před výjezdem z areálu řádně očistit 

vozidla, zabezpečit náklad na automobilech proti úsypům, za nepříznivých povětrnostních 

podmínek zamezit šíření prašnosti do okolí – vhodnou manipulací se sypkými materiály, 

skrápěním uloženého materiálu, apod. 
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h) Řešení ochrany proti hluku a vibracím 

Řešené území je vzdáleno od obytné zóny, proto by hluk ani vibrace neměly překročit 

povolené limity. Pracovníci budou vybaveni ochrannými pomůckami. 

 

i) Řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob 

Po dobu realizace navrhovaných staveb budou staveniště předpisovým způsobem oplocena a 

označena. Vjezdy na staveniště budou s uzamykatelnou branou. Osoby nemající oprávnění 

vstupu na staveniště budou mít přístup umožněn v doprovodu oprávněné osoby 

(stavbyvedoucí). 

 

4. ZÁSADY ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVBY 

Požární bezpečnost bude provedena dle ČSN 730873 – Požární bezpečnost staveb, 

Zásobování požární vodou.  

 

5. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PROVOZU STAVBY PŘI JEJÍM UŽÍVÁNÍ 
Na stavbě jsou použity takové materiály a konstrukce, které zajistí bezpečné užívání.  

Stavby budou prováděny dodavatelsky stavebními firmami určenou na základě výběrového 

řízení investora, nebo osobou s odbornou způsobilostí v oboru provádění staveb(krom 

rodinných domů). Zhotovitel stavby musí zajišťovat plnění úkolů v prevenci rizik odborně 

způsobilou osobou. Zhotovitel stavby je povinen poskytnout svým zaměstnancům vhodné 

osobní ochranné pracovní prostředky a pomůcky odpovídající charakteru prováděné činnosti a 

zajistit jejich používání. Pracovníci provádějící veškeré stavební práce musí být proškoleni 

v oboru bezpečnosti práce. Při provádění stavby musí být bezvýhradně postupováno podle 

všech v současnosti platných norem, zákonů, vyhlášek a předpisů z oblasti bezpečnosti práce 

a ochraně zdraví při realizaci staveb. 

 

6. NÁVRH PRO UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 
POHYBU A  ORIENTACE 
 
Objekty pro veřejnost umožňují bezbariérový pohyb osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 
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7. POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A OCHRANU 
ZVLÁŠTNÍCH ZÁJMŮ 

a) Řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní 
prostředí, popř. provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních 
účinků 

 Výstavbou objektů nebude negativně ovlivněno životní prostředí. Realizace výstavby bude 

přizpůsobena tak, aby byl minimalizován její negativní dopad na okolí. V rámci stavební 

výroby bude produkován stavební odpad, který byl rozlišen v katalogem odpadů dle zákona o 

odpadech č.185/2001 Sb. a vyhlášky MŽP č.381/2001 Sb. 

Dodavatelé staveb zajistí manipulaci se vzniklým odpadem z výstavby dle platných 

předpisů. Vzniklé odpady budou tříděny, odděleně skladovány. V průběhu stavebních prací 

budou odpady průběžně odstraňovány. Odpady budou ukládány do velkoobjemových 

kontejnerů umístěných v prostoru staveniště. 

b) Řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných 

pramenů 

Vztah navrhované stavby s přírodou a krajinou v daném prostředí je řešen vhodným 

šetrným a bezkonfliktním začlenění do okolí. 

c) Návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru 

řešeného území 

Automaticky zde vznikají ochranná pásma kolem nově uložených inženýrských sítí, 

která jsou vytvořena uložením do pozemku.  

 

8. NÁVRH ŘEŠENÍ OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY 

VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

a) Povodně 

Území se nenachází v záplavovém území. Při jeho východním okraji můžeme očekávat větší 

množství vody z okolních polí, které je regulovatelné příkopem zhotoveným mezi poli a 

zástavbou. 

b) Sesuvy půdy 

Vzhledem k charakteru dotčeného území nehrozí v prostoru staveniště žádné nebezpečí 

samovolných půdních sesuvů, např. vlivem ujetí svahu po zvodnělém podloží, vlivem otřesů, 

apod.  
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c) Poddolování 

V dotčené lokalitě se nevyskytuje žádné poddolované území. Staveniště tedy není žádným 

poddolováním postiženo. 

d) Seizmicita 

Řešené území není umistěno v seismicky aktivním území, při návrhu proto není 

uvažováno s žádnými speciálními stavebně technickými opatřeními proti vlivu seismicity. 

e) Radon  

Bude proveden průzkum u jednotlivých staveb. 

f) Hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru 

stavby 

Hluk dosahuje povolených limitů.  

 

9. CIVILNÍ OCHRANA 

a) Opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb 

k ochraně obyvatelstva 

Z hlediska situování a stavebního řešení stavby jsou splněny základní požadavky 

ochrany obyvatelstva. 

b) Řešení zásad prevence závažných havárií 

 Z běžného provozu posuzovaného záměru, při dodržování legislativních předpisů, 

nevyplývají pro obyvatele a životní prostředí v okolí žádná významná rizika. 

 Riziko bezpečnosti provozu a lokální znečištění životního prostředí by tedy 

představoval pouze případ mimořádné události (v důsledku technické závady či selhání 

lidského faktoru, nekázni apod.). 

 

 

 

 

 


