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I .  Ident i f ikační  údaje

Název projektu:     MĚSTSKÁ ČÁST VYŠNÝ    

Stupeň:     Územní studie veřejných prostranství / Čistopis

Objednatel:    Město Český Krumlov

Zastoupený:     Mgr. Daliborem Cardou, starostou města, a Josefem Hermannem, místostarostou

IČO:      00245836

Sídlo:      Náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov

Tel:     +420 380 766 111 

E-mail:      mail@mu.ckrumlov.cz

Zpracovatel:    ov architekti, s.r.o.

IČO:      24758094

Sídlo:      Badeniho 29/5, 160 00 Praha 6 Hradčany

Zastoupený:     Ing. arch. Štěpánem Valouchem, Ing. arch. Jiřím Opočenským

Tel.:      +420 777 679 758

E-mail:     stepan.valouch@ov-a.cz

Autorský tým:    Ing. arch. Štěpán Valouch, Ing. arch. Jiří Opočenský

     Ing. arch. Klára Pavlištová, Ing. arch. Magdalena Havlová, Ing. arch. Věra Fišerová

Dopravní řešení I:     NDCon - Ing. Zdeněk Rogalewicz

Tel:     +420 251 019 229

E-mail:      zdenek.rogalewicz@ndcon.cz

Dopravní řešení II:     Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. - Jan Kašpar, DiS

Tel:     +420 733 127 238

E-mail:      kaspar@dik-hk.cz

Infrastruktura - voda, kanalizace, plyn:  Ing. Mojmír Hnilica

     +420 603 261 981

     mojmir.hnilica@gmail.com

Infrastruktura - silnoproud/slaboproud:  Delnet s.r.o., Martin Kukačka

Tel:      +420 389 608 847

Web:      www.delnet.cz

Vodohospodářská část:   Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s. | divize OII, Ing. Filip Urban

     +420 605 210 951

     urban@vrv.cz

Ochrana krajiny a přírody:   Ing. Milena Morávková - projektová a poradenská činnost v oblasti ekologie

Tel.:     +420 603 78 66 20

E-mail:      milmoravkova@volny.cz
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Krajinářský architekt:   Ing. David Kučera, Zahradní a krajinářský architekt

Tel:     +420 605 265 055 

Email:     davidkucera@post.cz

Datum zpracování:     12/2018

Podklady:    • Územně analytické podklady Jihočeského kraje poskytnuté k 11/2017

     • Mapový podklad GIS

     • Mapové aplikace Geoportal Čecký Krumlov (katastrální mapa, ÚP, RP, ÚAP, ...)

     • Nálezová databáze a Kontextové mapování krajiny, AOPK ČR

     • Dopravní studie města Český Krumlov, NDCon, s.r.o., 6-9/2017

     • Kasárna Vyšný - Analýza regulačnáho plánu, atelier 8000 s.r.o., 11/2017, 

        Martin Krupauer, Petr Hornát, Vladan Píša

     • Místní průzkum ov-a 24. 11. 2017

     • Místní průzkum ov-a 2.10.2018

     • Analytická část Územní studie veřejných prostranství

     • Dopravně inženýrský podklad Rozvoj v oblasti Vyšný v Českém Krumlově, 11/2018

     • Koncepční studie nakládání s dešťovými a splaškovými vodami, EKOEKO s.r.o.,  

        04/2018

     • Názvosloví, příklady metodiky a symboliky užívané pro zpracování regulačních plánů

     • Poznámky z veřejného představení hrubopisu 24.7.2018

     • Konzultace se zástupci města: 17.4.2018, 26.6.2018, 14.8.2018, 5.9.2018, 2.10.2018

     • Konzultace se zástupci Komise pro územní plán, majetek a investice: 5.9.2018

místní průzkum ov-a, 2. 10. 2018, Vyšný
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Cílem pořízení územní studie veřejných prostranství je vytvořit územně analytický podklad, který bude sloužit zástupcům města pro posu-
zování městských i soukromých investičních záměrů.  Studie bude také sloužit jako podklad zpracovateli územního plánu a jako podklad 
pro rozhodování v území. 

„Zadání územní studie je v pravomoci pořizovatele, pořízení studie není podmíněno schválením zastupitelstva. Územní studie není závaz-
ná, ale je neopominutelná“, pokyn MMR, 12/2010

Úkolem územní studie je vytvořit podklad pro zlepšení kvality veřejných prostranství a to jak stávajících tak nově navrhovaných.  Studie 
vytvoří urbanistickou koncepci vymezené lokality, bude podkladem pro koordinované řešení území. Studie by měla sloužit jako podklad 
pro architekty a projektanty.

Čistopis územní studie je výsledkem práce vycházející z poznatků Analytické části a několika jednání se zástupci města i veřejností. Obsa-
hem čistopisu je koncepce a návrh upravených a nových veřejných prostranství včetně vazeb na infrastrukturu a rozvoj v území. Textovou 
část s odůvodněním návrhu doplňuje mapová příloha s výkresy dle jednotlivých tématických okruhů.

I I .  Úvod

1.  Z adání
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2.  Par t ic ipace

Během práce na čistopisu územní studie se uskutečnilo několik setkání se zástupci města a se zpracovatelem nově připravovaného územního 

plánu:  17.4.2018

  26.6.2018

  14.8.2018

  5.9.2018

  18.9. 2018

  2.10.2018

Dne 24. 7. 2018 se konalo veřejné představení Hrubopisu Územní studie veřejných prostranství Městské části Vyšný a oblasti Kasárna Vyšný. 
Připomínky, nápady a podněty veřejnosti byly písemně zaznamenány a byly použity jako podklad pro dopracování této části a následnou 
finalizaci. Během srpna 2018 byl Hrubopis zveřejněn pro připomínkování. Kompletní seznam připomínek a jejich vypořádání je obsažen v  
příloze tohoto dokumentu.

Mezi významnými podněty veřejnosti zazněly tyto body:

• řešení dopravní infrastruktury - nevyhovující komunikace, absence chodníků a cyklostezek (především ul. Nádražní), celková  
 koncepce dopravy v širších souvislostech
• trasa biokoridoru
• prověření povolení/zamítnutí zástavby propojující severní a střední část obce Vyšný
• řešení technické infrastruktury - především kanalizace
• posouzení odtokových poměrů a návrh protipovodňových úprav
• ochrana přírody a krajiny v obci Vyšný a jejím okolí 
• přednostní vyřešení oblasti Kasárna Vyšný - zástavba a vybavenost
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III .  Návrh řešeného území
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1.  Koncept  uspořádání  a  funkčního řešení

Komentář ke grafické příloze č.1. Hlavní výkres

Oblast kasárna Vyšný je jedním z rozvojových území, která jsou ve správě města Český Krumlov. Rozloha areálu bývalých vojenských 
kasáren je cca 22ha a nachází se v něm několik původních budov jak z období 19.století (statek Nový Dvůr), tak vojenské objekty z 50.let. 
Město se dlouhodobě potýká s nedostatkem kapacity bydlení a areál se svou rozlohou i polohou řadí k možným lokalitám určeným k nové 
výstavbě. Územní studie veřejných prostranství (dále jen ÚSVP) se snaží pojmout oblast kasáren s ohledem na několik aspektů. V prvé řadě 
to jsou záměry města, které plánuje v území individuální i bytovou výstavbu s novým centrem občanské vybavenosti. Vzhledem k platné-
mu regulačnímu plánu by měl případný rozvoj areálu alespoň z části respektovat návrh regulačního plánu tak, aby bylo možné realizovat 
výstavbu po etapách. Duhým aspektem jsou přírodní poměry v území i jeho okolí (hospodaření se srážkovými vodami, prvky ÚSES, apod.) 
které je třeba do návrhu zahrnout.

Jako základní koncepci urbanistické kompozice pro oblast kasárna Vyšný autoři navrhují zachování historického dvora v jádru budoucí 
čtvrťi a vytvoření severojižní komunikace areálu, na kterou budou kolmo napojeny obslužné komunikace. Tato kompozice bude částečně 
vycházet z vhodně trasovaných ulic v regulačním plánu. Na základě výstupů z analytické části (limity, zastavitelnost, přírodní poměry apod.) 
je území dále načleněno dle měřítek od centra směrem k vesnici na oblast bytových, řadových a rodinných domů. Zástavba se pak řídí re-
gulačními prvky, které jsou specifikovány ve zvláštní kapitole studie. 

Objemu nové obytné zástavby odpovídá i návrh občanské vybavenosti. Původní Nový dvůr/Neuhof je koncipován jako nové centrum oblas-
ti kasáren. Prostor je navržen jako veřejné náměstí mezi zrekonstruovanými budovami, které nabízí obchody, služby, dílny či jiné možnosti 
využití. Na základě analýzy regulačního plánu od atelieru A8000 je vytipováno několik stávajících budov, které je možné po odpovídající 
rekonstrukci využít pro občanskou vybavenost. Objekty původního dvora (případně jejich historická stopa) by měly být vzhledem k bohaté 
historii místa zachovány v co největší míře. Konkrétně je návrhu oblasti Neuhof věnován detail v závěru studie.

Při východní komunikaci lemující areál je již v historických mapách patrný pás zeleně, který souvisí s přirozeným výskytem vody a „mokřa-
dovým“ charakterem této části. V rámci ÚSVP je na základě těchto faktů a v souvislosti s potřebou vyrovnat zpevněné plochy odpovídající 
plochou zeleně, navržen přírodní park s pěší komunikací vinoucí se témeř od nádraží až k severní hranici Kasáren. Zde navazuje na záhu-
menní cestu vedoucí územím dále směrem na Kleť. Vzhledem k častému riziku povodní je v rámci pásu je navržen systém otevřených koryt 
a polosuchých retenčních nádrží, které pracují se srážkovou v území. Detail pásu a koncepce protipovodňových opatření jsou popsány ve 
zvláštních kapitolách studie.

Dopravní obslužnost území je zajištěna stávající autobusovou linkou. Při hlavních lemujících komunikacích je navrženo doplnění profilů o 
chodníky, které jsou pro bezpečnost chodců nezbytné. Parkování pro obyvatele i návštěvníky je navrženo v garážích pod navrženými domy, 
v ulicích a zároveň město počítá s vybudováním nového kapacitního parkoviště v blízkosti vlakového nádraží při výchozišti turistických tras, 
které by částečně eliminovalo vjezd do území, především severní části městské části Vyšný.
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2.  Hranice  řešeného území

schema - kompozice

schema - stavební rezervy
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BUS
P

BUS

schema - doprava

schema - příroda
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2.  Regulační  plán a  etapizace

Město Český Krumlov vlastní rozlehlý pozemek, který má potenciál, stát se novou čtvrtí.  Příležitost vystavět novou velkou část města je 
ojedinělá a měla by aspirovat na soudobé a kvalitní bydlení. Stávající regulační plán zůstává přes deset let bez naplnění, městu se na základě 
plánu nedaří zahájit výstavbu v území. Hlavní důvody proč nahradit stávající regulační plán jsou následující:

Řešení odtokových poměrů
RP řeší odvod dešťových vod zatrubněním, což nejenže přináší požadavek na rozsáhlé investice, ale také nedostačuje požadavkům na 
ochranu zástavby před záplavou. Na základě studie odtokových poměrů VRV a posouzení EKO-EKO je správné řešení otevřené koryto s 
kapacitními retenčními plochami na jednotlivých tocích.   

Tvorba města s ohledem na veřejný prostor 
Území je v RP navrženo s velkou mírou parkovacích stání na povrchu. Chybí hierarchie prostorů v území (veřejné, poloveřejné, polosou-
kromé, soukromé).

Flexibilita pro investory, flexibilita pro město
Stávající RP nedovoluje pracovat s různými požadavky investorů a možností, které území skýtá. Funkční a prostorová regulace je svázána 
velmi přísně. Nový plán neumožňuje městu nakládat flexibilně s pozemky.

Posílení hodnot v území
Obnovení historického zeleného koridoru podél Kasáren ve formě přírodního parku s novou cestou, která funguje jako bezpečné pěší pro-
pojení od nádraží k hornímu Vyšný pro místní i turisty. Dále je to možnost využit stávající stavby kasáren, které regulační plán nahrazuje a 
nepočítá s nimi. Stavby k možnému využití jsou vytipovány na základě zpracované analýzy ateliéru 8000. Jedná se o gastroblok, učební blok, 
dva ubytovací bloky, objekt bývalého vševojenského skladu, objekt kina a skladovací hala.

Kapacity území
Namísto množství zpevněných ploch na povrchu pro automobily navrhujeme stromořadí v ulicích a zatravněné plochy s vybaveností dět-
skými hřišti. Počet obyvatel je oproti RP navýšen o 197 osob, počet zpevněných ploch komunikací včetně parkovacích je o 30% méně a 
plocha zeleně je navržena 7x větší než v RP. 

Etapizace výstavby
Aby bylo možné stavět v Kasárnách před schválením nového územního plánu, je část domů navržena v souladu s regulačním plánem. Na-
pojení těchto domů na technickou infratrukturu je uvažováno do stávajících sítí, případně sítí, které jsou v souladu s regulačním plánem. 
Kapacity sítí a konkrétní řešení však musí potvrdit další průzkumy a také jednotliví správci sítí.

Objekty, které jsou v souladu s platným regulačním plánem jsou v grafické příloze č.2 Výkres regulace označeny písmenem „R“.
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I. etapa - rekonstrukce stávajících budov

II. etapa - stavba objektů dle platného regulačního plánu (R)

III. etapa - stavby nových objektů dle nového územního plánu
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3.  Regulace  a  regulační  pr vky

Komentář ke grafické příloze č.2. Výkres regulace

Cílem regulace je mít nástroj pro investory i samosprávu k předvídatelnému a harmonickému rozvoji obce. Regulace je plošná i prostorová, 
stanovuje rozumné mantinely pro novou výstavbu a podmínky, které vytváří obraz obce. Definuje hranice mezi veřejným a soukromým, 
utváří místa poloveřejná (lavička před domem), i  polosoukromá (předzahrádky). Hlavními tématy je stanovení charakteru rezidenční ulice, 
tyou oplocení, prostupnosti a zejména hranice maximálního možného zastavění parcel. 
 
Současná právní úprava nedefinuje a nevysvětluje regulativy používané při tvorbě úzěmně plánovacích dokumentací, čímž ponechává ob-
cím poměrně velkou vůli při stanovení regulativů šitých na míru konkrétním podmínkám v lokalitě. Tento princip umožňuje obci, aby v 
co největší míře svobodně rozhodovala o svém rozvoji, zároveň předpokládá poměrně vysokou profesionální úroveň při přípravě zadání i 
zpracování územně plánovací dokumentace.

Plánovaní veřejných prostranství a komunikací nevyžaduje stanovení regulačních prvků, jelikož jsou většinou jednoznačně stanoveny a ve 
většině případů je jejich realizátorem veřejný subjekt (město). Přesto se jimy ÚSVP zabývá a to z toho důvodu, že bude sloužit jako podklad 
pro zpracování územního plánu s regulačními prvky a může fungovat jako určité vodítko pro další zpracovatele zájmového území. V přípa-
dě oblati kasárna Vyšný se zároveň jedná o plochy v cenné rozvojové části města a to jak z urbanistického tak z hlediska ochrany přírody a 
krajiny, které je žádoucí určitým způsobem regulovat. 

V ÚSVP jsou použity základní regulační prvky vztahující se především k výstavbě individuálních rodinných a bytových domů. Regulace 
směřuje k developerskému přístupu k návrhu pro rozvojové plochy s přihlédnutím ke kozervativnější přestavbě historických budov. Princip 
regulace je rozdělen do dvou hledisek. 

V první řadě se jedná o regulační prvky pro konkrétní plochy určené k zastavění, případně jejich skupiny. Dále jsou navrženy obecné re-
gulační prvky platné pro jednotlivé lokality, příp. celou městskou část a to i pro změny stávajících staveb či dostavby zastavěných pozemků. 
Prvky jsou uplatňovány následovně:

    Způsob zastavění = typologický druh stavby. Ve výkrese je zobrazen písemnou zkratkou nad čarou. Jedná se o tyto typy: RD -  
    rodinný dům, DD - dvojdům, ŘD - řadová zástavby, BD - bytový dům, OV - stavba občanské vybavenosti. 
    Není-li určeno, jedná se o typ RD.

Podlažnost = maximální počet nadzemních podlaží nad sebou, počítá se po hlavní římsu. Pokud je uvedena, je ve výkre zobrazena číslem 
nad čarou. Není-li uvedeno jinak, platí maximální počet nadzemních podlaží 1 podlaží + 1 podkroví/ustoupené podlaží.

podkroví = vnitřní prostor domu přístupný z posledního nadzemního podlaží vymezený konstrukcí krovu; za podkroví se považuje takové 
podlaží, které má alespoň nad třetinou podlahové plochy šikmou konstrukci krovu a jehož svislé obvodové stěny nejsou vyšší než polovina 
výšky běžného nadzemního podlaží domu

ustoupené podlaží = nejvyšší nadzemní podlaží stavby, jehož zastavěná plocha je menší než 75% zastavěné plochy podlaží nacházejícího 
se pod ním

Koeficient zastavění pozemku = poměr mezi součtem výměr zastavených ploch pozemku ku výměře tohoto pozemku. Obsahuje součet 
plochy budov a ostatních zpevněných ploch pozemku. Ve výkrese je koeficient zobrazen jako číslo pod čarou, udává se v procentech. 

Index zastavěné plochy = ukazatel stanovující maximální zastavěnou plochu hlavní budovy na pozemku, vzhledem k rozdílným velikostem 
pozemků. Pro oblast kasárna Vyšný je stanovena na 200m2 pro individuální výstavbu a 2000m2 pro bytové domy/občanské stavby.

Parcelace = vymezuje jednotlivé stavební pozemky. Navržená parcelace v rámci ÚSVP je doporučená. 

Stavební čára = rozhraní vymezující podmínky zastavění pozemku a to směrem do veřejného prostranství/komunikačního prostoru nebo 
dovnitř bloku. V případě ÚSVP je použita stavební čára otevřená, vymezující zastavění na pozemcích, které je na hranicích sousedních 
pozemků stavebně přerušitelné. Dle překročitelnosti jsou ve výkrese rozlišeny dva základní typy:

 Stavební čára závazná = rozhraní zastavění, jež musí stavba dodržt v celém svém průběhu

 Stavební čára nepřekročitelná/limitní = rozhraní zastavění, jež zástavba nemusí dodržet v celém svém průběhu, nesmí   
 však být překročeno směrem ven do veřejného prostranství. Pro objekty garáže musít být dodržena v celém svém průběhu.

RD
20%
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 Umístění vstupu/vjezdu na pozemek = označuje uliční průčelí, kde se mají nacházet příslušné vstupy či vjezdy, a polohu vstupu  
 či vjezdu vzhledem k zástavbě na pozemku či v jiném prostorovém vztahu. V rámci ÚSVP jsou vstupy a vjezdy zobrazeny refe 
 renčně v situacích detailně řešených lokalit a to grafickou značkou trojúhelníku.

 Chráněný průhled = Linie, jejíž pohledové ukončení má zvláštní hodnotu v obrazu místa. Chráněný průhled nesmí být nijak  
 vizuálně narušován nebo přerušován. 
 Pohledový horizont = Pohledový horizont, jenž má zvláštní hodnotu v obrazu místa. Pohled na chráněný pohledový horizont  
 nesmí být nijak vizuálně narušován nebo přerušován. 
 Ve výkrese znázorněno čárou zakončenou šipkou.

 Dominanta = převládající prvek v urbanistické kompozici, významná budova nebo soubor budov i přírodní útvar ovládající  
 svou polohou, hmotou nebo jinou vlastnostní strukturu města nebo krajiny.

 Významné prostranství = náměstí, plocha zeleně nebo jiné převážně nezatavěné prostranství, po jehož okrajích je třeba věnovat  
 zvláštní pozornost vzathu jednotlivých objektů navzájem. 

Typ oplocení = tvar a materiál oplocení pozemku ve styku s veřejným prostorem i mezi jednotlivými pozemky. Není-li stanoveno jinak, 
oplocení do uličního prostoru výhradně pletivovým nebo plaňkovým plotem s možnou podezdívkou o průměrné výšce do 40cm. U staveb 
občanské vyabavenosti je možné použít neprůhledný např. zděný plot.

Orientace a tvar střechy = tvar střechy a orientace štítu kolmo nebo rovnoběžně s uliční čarou. V řešeném území jsou znázorněny orientace 
střech hřebenem na vzorových domech stavebních rezerv. Přípustný sklon střech je 40° +/- 5°. Maximální výška římsy je stanovena na 6m 
pro rodinné domy a 12m pro bytové domy/občanské stavby. Jsou přípustné následujícící typy střech:

▲

♣

♦

pultová

Pozn.: Regulační prvky týkající se tvarosloví zástavby jsou platné v případě vyjmutí dotčených oblastí z III. zóny CHKO.

plochá

stanová mansardová

sedlová valbová

polovalbová
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3.  Regulace  a  regulační  pr vky

Možnosti zastavění bloku

1.  zachování a rekonstrukce stávající budovy

 dostavba novými budovami dle stanovené regulace

2. zbourání stávající nevyhovující budovy
 
 zastavění bloku solitérními budovami dle stanovené 
 regulace 

3. zbourání stávající nevyhovující budovy
 
 zastavění bloku jednou budovou či blokem dle stanovené  
 regulace
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4.  Př írodní  poměr y -  kraj ina ,  zeleň,  voda

Komentář ke grafické příloze č.3. Výkres přírodních poměrů

Jak vyplývá z analytické části ÚSVP, oblast kasárnaVyšný spadá celou svou plochou do Velkoplošného chráněného území CHKO Blanský 
les. Zároveň se v bezprostřední blízkosti řešeného území nachází několik Maloplošně chráněných území (NPR Vyšenské kopce, PP Výří 
vrch, PP Cvičák). Tato zvláště chráněná území představují společně s výsledky analýzy odtokových poměrů jedny z důležitých limitů, které 
formují princip návrhu veřejných prostranství a rezerv v území. 

Téměř celé území CHKO Blanský les je zařazeno do národního seznamu lokalit Natura 2000 jako evropsky významná lokalita CZ0314124 
Blanský les.  K zařazení Blanského lesa mezi evropsky významné lokality (EVL) přispěl významný výskyt chráněných druhů rostlin a živoči-
chů.  Celé území řešené ÚSVP spadá do EVL Blanský les. V rámci ÚSVP je zohledněn návrh změny v plánované zonaci CHKO Blanský les, 
který uvažuje vyjmutí plochy kasáren sídliště Vyšný z chráněné zóny, aby byl umožněn rozvoj nové městské čtvrti.  

Zonace CHKO - stav          Zonace CHKO - návrh 04/2018

Severní hranicí řešeného území prochází lokální biokoridor LBK 23 (3) „ K Vyšenským kopcům“ (viz analytická část). Do návrhu je pře-
vzato koncepční řešení úpravy LBK 23(3) dle změny č. 1 regulačního plánu. Původní trasa biokoridoru vedená středem území kasáren 
byla vzhledem k rozdílným vlhkostním poměrům a prostorovému omezení budoucí výstavby vyhodnocena jako nevhodná. Navrženy jsou 
drobné dílčí úpravy napojení na nadregionální biocentrum NBC 51 a úpravy v oblasti přechodu přes ulici Vyšenská. Vzhledem k tomu, 
že je lokální biokoridor veden v lokalitě „Pole u rasa“ v trase VTL plynovodu s ochranným a bezpečnostním pásmem, je nutno dodržet 
následující podmínky:

•	 ochranné pásmo činí 4 m od boku potrubí na obě strany, při výsadbě stromů nutno počítat s nárůstem koruny i kořenového systému, 
proto mohou být stromy vysazovány v min. vzdálenosti 5 m od boku potrubí; 

•	 v případě budování cestní sítě je třeba zabezpečit křížení s plynovodem,  vč. navazujícího ochranného pásma, betonovými panely;
•	 k vyjádření předložit další stupeň PD, vč. zákresu do podkladů  technické dokumentace.    

Dle potenciální přirozené vegetace by se v prostoru „Pole u rasa“ vyskytovala ptačincová lipová doubrava (Stellario – Tilietum):
•	 vhodné dřeviny:  lípa srdčitá, dub letní, javor mléč, jeřáb ptačí, líska obecná, zimolez pýřitý.
•	 vhodné směsi na zatravňovaná místa: psineček tenkolistý, psineček výběžkatý, kostřava luční, bojínek luční, lipnice luční, jetel luční.

Vzhledem k tomu, že je celý půdní blok již zatravněn (TTP založený na orné půdě) z podnětu Fondu, není třeba již v rámci realizace 
biokoridoru  zakládat TTP. Jedná se o mezofilní vlhké louky (seč do 31.7.  a přepásání po 15.8. povoleno). Založení porostu dřevin je 
možné pouze na základě schválené PD, resp. na základě schváleného Plánu výsadeb a to jen na základě souhlasu Správy CHKO Blanský les 
po dohodě s vlastníky, uživatelem půdního bloku, a za podmínek správce sítě VTL plynovod (EON). Trasa vedená přes PP Cvičák bude 
realizována v souladu s Plánem péče o PP Cvičák.
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Možnou alternativou je také úplné vypuštění biokoridoru, vzhledem k přirozenému propojení biocenter krajinou severně od Vyšného 
mimo zastavěné území. Zrušení biokoridoru připouští i AOPK, ale je třeba je projednat v rámci přípravy nového územího plánu včetně 
úprav ÚSES v navazujícím území obce Přísečná. 

Vegetace

V oblasti Vyšný se nachází hodnotná mozaika krajiny tvořená urbanizovanými celky se zahradami a sady, volnými travnatými plochami a 
lesíky na svazích a nivách potoků. Celkovou snahou ÚSVP je vzhledem k pravidelnému riziku povodní příliš nenavyšovat podíl zpevněných 
ploch v území a zachovat nezastavěné přírodě blízké oblasti podél vodní toků. Navrhujeme zřízení vegetačních prvků odpovídajících prefe-
rovanému rázu území. Liniové výsadby stromů podél komunikací podpoří stávající tradiční strukturu vegetace a usnadní orientaci v území. 
Jde o výsadby v lokalitách se stávající i novou zástavbou.

Bodové výsadby stromů – solitéry – podpoří mozaikovitý ráz krajiny. Jednotlivé stromy rozdrobí travnaté plochy zatížené z minulosti vel-
koplošným hospodařením. Stromy jsou umístěny na katastrální hranice pozemků.

Výsadby návsí a dvora odpovídají charakteru shromaždiště. Preferované jsou solitéry, skupiny i linie alejových stromů s vysoko zapěstova-
nými korunami, které umožní přehlednost prostoru.

Skupinové výsadby podporující mozaikovitou strukturu krajiny - kombinace všech typů vegetace. Jde o lokality přírodního rázu (Povodňo-
vý park) i urbanizované plochy doplňující navrženou zástavbu v lokalitách Kasárna jih a Kasárna sever.

Nové vegetační prvky umísťujeme v oblasti kasárna do lokality bez zvláštní ochrany a navrhujeme zřízení těchto vegetačních prvků:

Mozaikovité výsadby stromů podél nově otevřených vodotečí Nádražního potoka, Školy a vnitrobloků lokality Kasárna. Obnovu travních 
ploch v návaznosti na zřízení vodních zdrží a poldrů (lokalita Povodňový park):

• Struktura výsadeb: mozaika stromů; skupiny stromů; slouží jako kostra vegetace podél komunikací a veřejně přístupných ploch,  
 vychází z potřeb ochrany krajinného rázu lokality.
• Druhová skladba stromové mozaiky: hlavní druh dub letní, příměs tvoří javor mléč, lípa srdčitá, v malé míře jeřáb ptačí, dle  
 STG možno doplnit habr obecný a buk lesní.
• Druhová skladba travních směsí: dle zařazení STG Stellario-Tilietum směs travin s převahou druhů psineček tenkolistý, psine- 
 ček výběžkatý, kostřava luční, bojínek luční, lipnice luční, jetel luční. Předpokládá se rozšíření dalších podporovaných druhů  
 sukcesí z nejbližšího okolí.
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Na základě analýz odtokových poměrů a v souladu se stanoviskem společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavby, a.s. (dále jen VRV) a 
studií EKOEKO s.r.o. byly navrženy úpravy tras vodních toků a další opatření vedoucí ke zlepšení odvodu a vsaku povrchových vod. 

Při severovýchodní hranici městské části je navržen odklon povrchových vod do povodí Nového Potoka. Druhý odklon do Nádražního 
potoka, který protéká územím kasáren, je řešen sběrem povrchových vod příkopy kolem komunikací a bezpečným svodem těchto vod dál 
na jih. Dle regulačního plánu je přítok vody z povodí do rybníčků v kasárnách a dále do vodního toku zatrubněn a trasován v komunikacích 
mezi budovami, což je považováno za nevhodné. V rámci ÚSVP je navrženo v celé délce kasáren, resp. nové vznikající zástavby vytvořit 
otevřené koryto pro převádění dešťových vod. Jednalo by se o složené koryto, které by se skládalo z kynety, která by převáděla běžné a nízké 
povodňové průtoky, a z berm, které by sloužili k přirozenému a řízenému rozlivu. Bermy by převáděly vyšší průtok a zároveň vytvářely 
retenci vody. Za běžných stavů lze bermy volně využívat pro volnočasové aktivity.

Navržená rasa respektuje přirozenou, historicky doloženou údolnici v kasárnách. Podél otevřeného koryta je vedena stezka, která dále na-
vazuje na stezku podél navrhovaného průlehu u lokality Rasovna až do nitra Vyšného a na vrch Kletě, čímž je vytvořena alternativní pěší 
cesta celým územím. Retenční prostory, které by sloužili pro retenci přitékající vody z lokalit výše v povodí včetně odklonu části povodí 
Vyšenského potoka, lze v kasárnách nalézt. A to nejen v místech již stávajících rybníčků, ale i v podobě přirozených rozlivů do bermy slo-
ženého koryta. Jednou z retenčních prostor je polosuchá retenční v jižní části areálu kasáren. Jedná se o nejníže položenou nádrž v rámci 
areálu. Nádrž má již v současnosti stálou hladinu nadržení. Okolní terén je oproti hladině na nižší úrovni. V případě navýšení úrovně hráze 
lze získat významný retenční prostor. Druhou je rovněž polosuchá retenční, která je nejvýznamnější retenční prostor celé lokality. Retenční 
nádrž bude mít hladinu stálého nadržení a velký retenční prostor. Celkový možný dosažitelný retenční objem v území 12 200 m3.

Z důvodu omezení přítoku dešťových povrchových vod do řešeného území je doporučeno v první etapě zajistit společně s protipovodňový-
mi opatřeními zajišťujícími zvýšením retenčních prostor na Novém potoce i převedení vod z povodí Vyšenského potoka do povodí Nového 
potoka. Ve druhé etapě, ale ještě před zahájením rekonstrukcí stávajících bytových objektů a výstavbou bytových objektů nových, by mělo 
dojít k definitivnímu vyřešení odtokových poměrů na území kasáren včetně retenčních nádrží č. 1 a 2. s odtokovými a vypouštěcími objekty, 
které jsou pro zachycení dešťových vod v daném území zásadní. Studií VRV byla navržena protipovodňová opatření i pro toto území. Povr-
chové vody jsou vedeny po trase přirozené spádnice. Je navrženo odvedení vod z území, zřízení retenčních prostor, suchého poldru, zřízení 
povodňového parku s meandrujícím potůčkem doplněným o vodní laguny a zkapacitnění retenčních objemů stávajících nádrží. Samotné 
řešení povodňového parku ale musí umožňovat postupné připojování nově vznikajících stok odvádějící dešťové vody. 

Z hydrologických údajů uvedených ve studii VRV a.s. a výpočtů pro návrh, dimenzování kanalizace a kanalizačních objektů je zřejmé, 
že Studií VRV navržené retenční objemy nadrží 1 a 2 s celkovým objemem 10 500 m3 s dostatečnou rezervou pojmou dešťové průtoky 
stanovené pro periodicitu 0,5 – obytná území (2398m3, 1656m3). Lze tedy konstatovat, že dešťové průtoky ze spádového území budou v 
retenčních nádržích 1 a 2 bezpečně retardovány i v případě že nedojde k převedení dešťových vod z povodí Vyšenského potoka do povodí 
Nového potoka.

Současná míra ochrany na Nádražním potoce je dle studie VRV a.s. <Q5 až Q100, dle konkrétních terénních podmínek. Nejnižší míry 
ochrany jsou v úsecích dlouhých  zatrubnění, které jsou po vyčerpání kapacity přelévány a dochází k ohrožení nemovitostí. U oblastí 
využívaných jako zahrady, nebylo uvažováno ohrožení při zaplavení. Z hlediska n-letých průtoků by při zajištění retenčních objemů dle 
zpracovaného návrhu VRV a.s. o celkovém objemu 12 200m3 zajistilo ochranu na cca Q10

Retenční nádrž, Krokočín Vsakovací průleh, Mnichov, www.pocitamesvodou.cz
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Protipovodňový park

pěší přechod se šlapáky

kondiční prvky pro seniory

posilovací prvkydětské hřiště

molo, pěšina při břehu

koryto potoka v louce
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5.  Doprava

Komentář ke grafické příloze č.4. Výkres dopravy

Z obsahu dopravních analýz a připomínek ze strany veřejnosti vyplývá, ze je doprava jeden z největších problémových okruhů oblasti Čes-
kého Krumlova. Na zakládě toho byla stanovena vize koncepce dopravy, kdy by obyvatelé i návštěvníci města měli všude pohodlně dojít 
pěšky, dojet na kole, autobusem či vlakem a jízda automobilem by měla být omezována v minimálním rozsahu. V oblasti městské části 
Vyšný je cílem maximálně podpořit pěší a cyklistickou dopravu a zároveň uspokojit poptávku po dostupnosti pro automobilovou dopravu, 
především parkování, při omezení zbytné, především tranzití dopravy územím. 

V rámci ÚSVP nelze řešit kompletní koncepci dopravní infrastruktury Českého Krumlova a okolí, proto se studie zaměřuje především na 
dopravu vnitřní, který však bere ohled na širší kontext stávající i plánované vnější dopravy (např. integrace železniční, regionální a městské 
hromadné dopravy, posílení železnice, zavedení smart systému nízkokapacitní obsluhy apod.). V souvislosti s očekávaným rozvojem v úze-
mí je plánování dopravy přizpůsobeno vysokému přírůstku obyvatel a vybavenosti, v případě oblasti kasárna Vyšný je to cca 1100 nových 
obyvatel.

Automobilová doprava

Pro napojení oblasti Vyšného je plánována nová komunikace spojující Vyšný s Domoradicemi (byla již uvažována ve zpracované „Komplex-
ní dopravní koncepci města Český Krumlov (2017) avšak v severnějším trasování). Navrhovaná komunikace je vedena v trase historické 
komunikace východně od ulice U Kasáren dále okolo střelnice a připojuje se na stávající komunikaci ústící na severu průmyslové zóny (U 
Jitky x Tovární). Vytváří lokální propojení na severu města řešící propojení oblasti Vyšný s průmyslovou zónou Domoradic.

Pro dopravní model jsou použity následující stavy:

•	 Scénář	0	-	stávající	stav	v	turistické	sezóně	(07/2016)	
•	 Scénář	1	-	stávající	stav	v	turistické	sezóně	(07/2016)	+	uvažovaný	rozvoj	v	území
•	 Scénář	2	-	stávající	stav	v	turistické	sezóně	(07/2016)	+	uvažovaný	rozvoj	v	území	+	nová	komunikace	propojující	Vyšný	s	Domo-
radicemi  

Zaniklé propojení Vyšný a Přísečná-Domoradice-Srnín
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Kartogram – Scénář 0

Přírůstek generované dopravy z rozvojových ploch bude 
dopadat zejména na ulici Na Svahu (+450 os. voz. za 24 ho-
din) a na již dnes velmi zatížený úsek I/39 mezi okružní kři-
žovatkou U Trojice a okružní křižovatkou u komerční zóny 
v Domoradicích. Celkové navýšení dopravy na zmiňova-
ném úseku silnice I/39 bude o 300 osobních automobilů 24 
hodin. Rozvojem v oblasti Vyšného dojde k navýšení inten-
zit dopravy o 500 osobních automobilů za 24 hodin v ulici 
třída Míru (část vozidel, cca 100 – 150, na tuto trasu přejde 
z důvodu dalšího čekání u Porákova mostu). Na provoz ná-
kladní dopravy nebude mít vznik nového osídlení vliv.

Realizací nové komunikace, která bude využívána přede-
vším dopravou z oblasti Vyšného, Nádražního předměstí a 
průmyslové zóny, dojde oproti scénáři 1 k poklesu intenzit v 
ulici na Svahu   (-450 os. voz., -30 nákl. voz. za 24 hodin) a 
silnici I/39 v úseku křižovatky U Trojice k okružní křižovat-
ce u komerční zóny v Domoradicích (-470 os. voz., -90 nákl. 
voz. za 24 hodin) poklesy intenzit jsou patrné z Obrázku 9. 
Zatížení v ulici třída Míru zůstává téměř beze změny oproti 
scénáři 1, nová komunikace neodlehčuje toto napojení na 
centrum města. Intenzita na nové komunikaci dosahuje 560 
voz./24hod.

Rozdíl stávajícího stavu oproti stavu rozvoje s novou ko-
munikací bude znamenat, že dojde k odlehčení silnice 
I/39 v úseku od křižovatky u Špičáku k okružní křižovatce 
u komerční zóny v Domoradicích (-170 os. voz., -90 nákl. 
voz. za 24 hodin). Naopak navýšení intenzit dopravy nasta-
ne v ulicích třída Míru (570 voz./24hod.), Nádražní (590 
voz./24hod.) a Vyšenská (430voz./24hod.). Přitížení ulice 
třída Míru je způsobeno rozvojem Vyšného, nikoliv novou 
komunikací.

Novou komunikaci využívají zejména vozidla z oblasti Vy-
šného, Nádražního předměstí a průmyslové zóny Domo-
radice. Na kartogramu jsou také zaznamenány průjezdy 
nákladních vozidel od západu z I/39 mířících do průmy-
slové zóny. Jedná se však jen řádově o desítky nákladních 
automobilů za 24 hodin (tento jev by bylo možné odstranit 
dopravním značením). Výrazné objízdné pohyby z I/39 se 
nevyskytují.

 osobní doprava

 nákladní doprava

Kartogram – Scénář 1

Kartogram – Scénář 2
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Rozvoj Vyšného včetně nové komunikace bude znamenat navýšení dopravy v ulicích třída Míru (570 voz./24hod.), Nádražní (590 
voz./24hod.) a Vyšenská (430 voz./24hod.). Přitížení ulice třídy Míru je způsobeno rozvojem Vyšného nikoliv novou komunikací. Díky 
novému propojení dojde k mírnému poklesu intenzit na silnici I/39 v úseku od křižovatky u Špičáku k okružní křižovatce u komerční zóny 
v Domoradicích. 

V případě nerealizace nové komunikace dojde k navýšení intenzit v ulici Na Svahu a následnému zvýšení intenzit v okružní křižovatce U 
Trojice a navazujícímu úseku silnice I/39 k okružní křižovatce u komerční zóny v Domoradicích. Napojení nové komunikace na stávající 
ulici U Kasáren vytvoří odsazenou křižovatku. Vzhledem k zjištěným intenzitám je křižovatka bez kapacitních problémů. Novou komunika-
ci, která bude vytvářet zejména lokální propojení mezi oblastmi Vyšného a průmyslovou zónou, Domoradicemi lze za předpokladu rozvoje 
ve Vyšném doporučit. 

V rámci řešení vnitřní dopravy je v oblasti kasárna Vyšný navržena hlavní severojižní osa a na ní navazující kolmé obslužné komunikace.
Stávající omunikace, které nejsou v soukromém vlastnictví a je možné zasahovat do jejich profilu, jsou rozšířeny o chodník. Tato úprava se 
týká především sběrných komunikací Vyšenská a U Kasáren, kde v současnosti dochází ke kolizi pěší a automobilové dopravy. Uliční profil 
komunikací se skládá z 6m silnice, parkovacích pruhů a chodníků. 

Řez D-D´ severojižní osou
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Parkování

Vzhledem k potenciálnímu nárůstu obyvatel v rozvojovém území je navrženo řešit parkování na jednotlivých stavebních pozemcích ve for-
mě garáží (přízemních nebo podzemních). Zároveň jsou ulici doplněny o adekvátní počet parkovacích míst jak pro rezidenty tak návštěvní-
ky. Turisticky vyhledávaná oblast klade také nároky na parkování nárazové, především v letní a zimní sezoně. Vzhledem k úpravám dopravy 
v klidu na území Kasárna Vyšný je navrženo zachovat a nerozšiřovat parkoviště na severním okraji městské části Vyšný. Předpokládá se nová 
výstavba parkoviště v těsné blízkosti nádraží, při výchozišti turistických tras.

Veřejná doprava

V kontextu možných budoucích úprav a inovací v oblasti veřejné dopravy je v rámci ÚSVP věnována pozornost lokální veřejné dopravě. 
Stávající trasa autobusu linky 335002 je ponechána a prodloužena do severní části Vyšného, která doposud nebyla obsloužena a docházková 
vzdálenost na zastávky místy dosahovala až 15minut. Stávající zastávky Vyšný, kasásna a Vyšný, rozcestí jsou zachovány.

Pěší a cyklodoprava

Vlivem automobilismu, vybudováním sídlišť a vznikem průmyslových a komerčních zón došlo k nesouměrnému rozvoji dopravní infra-
struktury a automobilové doprava značně omezila chodce a cyklisty. Ve Vyšném je většina obslužných místních komunikací bez chodníků, 
což je problém zejména na hlavních silnicích, kde je navržen nový profil s chodníkem. V místech s nízkou intenzitou dopravy je navrženo 
snížení rychlosti na 30km/hod. V oblasti Kasárna Vyšný je v území vytvořena nová pěší cesta na Kleť vedoucí od nádraží až k severní hra-
nici, která je vedena mimo hlavní komunikace a vytváří tak klidnou alternativní turistickou trasu. Profil se mění dle okolních podmínek, 
od štěrkové cesty, přes lávky a mostky v povodňovém parku po zpevněnou záhumenní cestu v oblasti Rasovna. Bývalá panelová cesta na 
severním okraji kasáren je navržena jako cyklostezka propojující Lazec a Domoradice.

Řez B-B´ obslužnou komunikací
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Řez C-C´cyklostezkou

Řez F-F´ulicí U kasáren



33ov architekti / 2018



34 OBLAST KASÁRNA VYŠNÝ / Územní studie veřejných prostranství / Čistopis

6.  Technická inf rastruktura

Komentář ke grafické příloze č.5. Výkres technické infrastruktury

Jedním ze zásadních problémů oblasti kasárna Vyšný je napojení na technickou infrastrukturu. V současnosti zde není vyřešen odvod deš-
ťových a splaškových vod ani nakládání s dešťovými vodami z extravilánů. Cílem ÚSVP je prověřit stávající kapacity energetické, vodovodní 
a kanalizační sítě a nalézt technicky a ekonomicky vhodné řešení vodohospodářské infrastruktury, která umožní postupnou urbanizaci 
zájmového území.  

Voda a kanalizace

Z oblasti kasáren musí být zajištěn bezpečný odtok splaškových vod z území (s napojením na stávající sběrač vedoucí na ČOV a vybudování 
dešťových stok pro odvedení dešťových vod do retenčních nádrží, které budou v rámci protipovodňových opatření stavebně upraveny a 
vybaveny příslušnými objekty. Pro odvedení odpadních vod z území kasáren je navrženo zachovat oddílnou kanalizační síť s maximálním 
využitím stávajících stok. Stávající stoky je možné využít jak pro odvedení splaškových vod tak vod dešťových.

Splašková kanalizace
Pro severní část bylo spočteno hodinové maximum Qh = 2,13l/s. V případě centrálního odvedení splaškových vod z této části území postačí 
profil potrubí DN 250. Pro střední část je hodinové maximum stanoveno odhadem Qh = 3,0l/s. V případě centrálního odvedení splaškových 
vod z tohoto území a připojení severní části v jednom připojovacím místě opět postačí pro Qh = 5,13l/s profil potrubí DN 250. Pro jižní část 
bylo spočteno hodinové maximum Qh = 3,6l/s. Protože jižní částí budou protékat splaškové vody ze severní i střední části bude jižní částí 
protékat Qh = 7,2l/s. I v tomto případě postačí pro odvedení splaškových vod profil DN 250. Profil DN 250 je považován z důvodů zajištění 
údržby (čištění potrubí) jako minimální možný. Stávající splašková kanalizace v areálu tuto minimální požadovanou dimenzi splňuje.

Dešťová kanalizace
Návrh dimenzí dešťových stok musí být proveden komplexně pro celé spádové území tak, aby bylo možno na stoky postupně připojovat 
další výše položené území bez dalších stavebních úprav. Znamená to, že před návrhem oddílné stokové sítě musí být definitivně známá za-
stavěnost území a řešení technické infrastruktury zejména komunikací a zpevněných ploch. Využití stávajících stok pro odvedení dešťových 
vod bude závislé jednak od technického stavu, souladu tras s navrhovanou zástavbou a technickou infrastrukturou a hlavně na základě 
podrobných hydrotechnických výpočtů, kterými bude prokázána dostatečná kapacita dílčích úseků stok. V případě nedostatečné kapacity 
předpokládáme, že málo kapacitní stoky budou nahrazeny stokami novými kapacitními ve stejných trasách.

Kontrola stavu kanalizace
Proto, aby bylo možno jednoznačně prohlásit o způsobu využití stávající sítě (stok) je nutné zajistit v celém rozsahu kanalizační sítě kamero-
vé prohlídky se záznamem, které jednoznačně zdokumentují technický stav kanalizační sítě a objektů na síti. Spolu s kamerovými prohlíd-
kami doporučujeme zpracování pasportu kanalizační sítě včetně geodetického polohového a výškového zaměření kanalizačních stok včetně 
objektů. Provedením kamerových prohlídek a zpracování pasportu kanalizace bude zajištěn základní technický podklad využitelný pro další 
postupné projekční řešení kanalizačních sběračů a tím maximálního využití stávajících kanalizačních stok a tím i efektivním hospodařením 
s investičními prostředky města. V době dokončení ÚSVP ještě nejsou k dispozici závěry z tohoto pasportu.

Energetika

Lokalita Kasárna bude připojena na distribuční síť společnosti E.ON. Stávající VN vedení 22kV v této lokalitě je na navržené odběry nedo-
stačující a bude muset dojít ke kompletní rekonstrukci a dovybavení VN sítě. Součástí této studie je předběžná bilance. Předběžné rozmístě-
ní jednotlivých trafostanic je zakresleno v situačním výkrese. Na hranicích jednotlivých pozemků určených pro rodinné domy budou umís-
těny přípojkové pilíře s elektroměrovými rozvaděči. Přípojkové skříně pro bytové domy budou umístěny na fasádách jednotlivých objektů
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počet RD 87 ks soudobý příkon RD 11 kW
počet RD - vytápění tepelným čerpadlem 43 ks instal. příkon ohřevu vody 2 kW
počet RD - vytápění plyn. kotlem 44 ks instal. příkon - tepelné čerpadlo vč. el. dohřevu 10,4 kW

CELKEM Ps pro RD 957 kW
CELKEM Pi pro ohřev TUV v RD 174 kW
CELKEM Pi pro tepelná čerpadla s dohřevem v RD 447,2 kW

CELKEM Pi 1578,2 kW

CELKEM Ps mezi všemi RD 315,81 kW
CELKEM Ps pro ohřev TUV v RD 139,2 kW
CELKEM Ps pro tepelná čerpadla s dohřevem v RD 357,76 kW

CELKEM Ps - RODINNÉ DOMY 812,77 kW

Lokalita KASÁRNA - RODINNÉ DOMY

počet bytových jednotek 350 ks soudobý příkon bytové jednotky 11 kW
počet BJ - vytápění a ohřev TUV centrální-teplárna 175 ks
počet BJ - vytápění a ohřev TUV plyn. kotlem 175 ks

CELKEM Ps pro BJ 3850 kW
CELKEM Pi pro ohřev TUV v BJ 0 kW
CELKEM Pi pro tepelná čerpadla s dohřevem v BJ 0 kW

CELKEM Pi 3850 kW

CELKEM Ps mezi všemi BJ 1078 kW

CELKEM Ps - BYTOVÉ DOMY 1078 kW

Lokalita KASÁRNA - BYTOVÉ DOMY

počet objektů 4 ks instal. příkon objektu 300 kW
počet objektů - vytápění a ohřev TUV centrální-
teplárna 2 ks
počet objektů - vytápění a ohřev TUV plyn. kotlem 2 ks

CELKEM Pi pro objekt 1200 kW
CELKEM Pi pro ohřev TUV v objektu 0 kW

CELKEM Pi pro tepelná čerpadla s dohřevem v objektu 0 kW

CELKEM Pi 1200 kW

CELKEM Ps pro objekty 960 kW

CELKEM Ps - 1x MŠ, 1x ZŠ, 1x KC, 1x KN 960 kW

Lokalita KASÁRNA - 1x MATEŘSKÁ ŠKOLA, 1x ZÁKLADNÍ ŠKOLA, 1x KOMUNITNÍ CENTRUM, 1x KNIHOVNA
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7.  Bi lanční  tabulka

velikost 
parcely 
(m2)

zastavěná 
plocha (m2)

zastavěná 
plocha 
včetně 
garáže

počet 
jednotek

počet 
bytů na 
podlaží

počet 
podlaží

počet 
obyvatel 
na 
jednotku 

celkem 
počet 
obyvatel

blok A rodinný dům A 1 000 150 210 14 2 3,5 49
celkem 14 49

blok B rodinný dům A 1 000 150 210 8 2 3,5 28
dvojdům B 1 000 110 110 28 2 3,0 84

celkem 36 112

blok C řadový dům  250 100 100 21 2,0 2,5 53
bytový dům 17x70 1 200 1 8 3 2,5 60

rekonstrukce učební blok 1 880 1 2,0

celkem   113

blok D řadový dům 250 100 100 16 2 2,5 40
komun. centrum, DPS, MŠ 2 700 2 555 2

celkem 40

blok E bytový dům 17x35 600 2 5 3 2,5 75

rekonstrukce gastroblok 1 070 2

celkem 75

blok F Neuehof stáje 1450 1300 2

Neuehof kino 800 695 1

Neuehof výstrojní sklad 1720 1570 2

blok G bytový dům 17x48 780 2 9 3,5 2,5 158

bytový dům 17x35 600 2 5 3,5 2,5 88

rekonstrukce ubytovací blok 850 1 10 3 2,5 75

celkem 320

blok H bytový dům 17x30 500 2 5 3 2,5 75

bytový dům 15x30 420 2 5 3 2,5 75

bytový dům 17x20 350 4 3 3 2,5 90

rekonstrukce ubytovací blok 850 1 10 3 2,5 75

celkem 315

blok I bytový dům 13x19 250 6 2 3,5 2,5 105

celkem 105

celkem zastavěná plocha 16 630 m2

celkem hrubá podlažní plocha 1 022 745 m2

celkem počet obyvatel 1 129 obyvatel
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celkem počet obyvatel 1 129 obyvatel
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PARKOVÁNÍ
klasifikace účelová jednotka počet ú.j. 

na jedno 
stání

počet 
jednotek

dopovídající 
počet stání

parkování 
dle 
situace 
dwg

obytný dům 24 26,5 100% 26,5 44
byt 1 obytná místn 2 5 2,5 45
byt do 100m2 1 14 14
byt nad 100m2 0,5 5 10

základní škola žák 5 270 54 80% 43,2 20% 10,8

23
mateřská škola dítě 5 120 24 90% 21,6 10% 2 45

obytný dům 15 33 100% 33
byt 1 obytná místn 2 3 1,5 22
byt do 100m2 1 9 9 22
byt nad 100m2 0,5 3 6 29

29
knihovna plocha pro veřejno 20 1400 70 50% 35 50% 35

jednotlivá prodejna prodejní plocha m2 50 832 16,6 90% 15,0 10% 2
restaurace 1.skupiny plocha pro hosty m 4 208 52 60% 31,2 40% 21 23

20
kino sedadla 6 100 17 90% 15 10% 2 35

hotel** lůžko 3 36 12 0% 0 100% 12
jednotlivá prodejna prodejní plocha m2 50 1004,8 20,1 90% 18,1 10% 2
restaurace 1.skupiny plocha pro hosty m 4 62,4 15,6 60% 9,36 40% 6

obytný dům 32 70 100% 70
byt 1 obytná místn 2 6 3 27
byt do 100m2 1 20 20 28
byt nad 100m2 0,5 6 12 28

obytný dům 18 40 100% 40 20
byt 1 obytná místn 2 4 2 20
byt do 100m2 1 10 10 62
byt nad 100m2 0,5 4 8

obytný dům 30 33 100% 33
byt 1 obytná místn 2 6 3
byt do 100m2 1 18 18
byt nad 100m2 0,5 6 12

obytný dům 15 32 100% 32 65
byt 1 obytná místn 2 2 1 80
byt do 100m2 1 11 11 16
byt nad 100m2 0,5 2 4 16

obytný dům 15 28 100% 28 10
byt 1 obytná místn 2 2 1 10
byt do 100m2 1 13 13 18
byt nad 100m2 0,5 0 0 18

obytný dům 9 30 100% 30 10
byt 1 obytná místn 2 3 1,5 10
byt do 100m2 1 6 6 49
byt nad 100m2 0,5 0 0 36

obytný dům 30 27,5 100% 27,5
byt 1 obytná místn 2 5 2,5
byt do 100m2 1 25 25
byt nad 100m2 0,5 0 0

obytný dům 7 84 100% 84 48
byt 1 obytná místn 2 0 0
byt do 100m2 1 0 0
byt nad 100m2 0,5 7 14

Celkem parkovacích stání 685 908
z toho  krátkodobé 188

dlouhodobé 497

krátkodobé dlouhodobé

7.  Bi lanční  tabulka  -  parkování
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PARKOVÁNÍ
klasifikace účelová jednotka počet ú.j. 

na jedno 
stání

počet 
jednotek

dopovídající 
počet stání

parkování 
dle 
situace 
dwg

obytný dům 24 26,5 100% 26,5 44
byt 1 obytná místn 2 5 2,5 45
byt do 100m2 1 14 14
byt nad 100m2 0,5 5 10

základní škola žák 5 270 54 80% 43,2 20% 10,8

23
mateřská škola dítě 5 120 24 90% 21,6 10% 2 45

obytný dům 15 33 100% 33
byt 1 obytná místn 2 3 1,5 22
byt do 100m2 1 9 9 22
byt nad 100m2 0,5 3 6 29

29
knihovna plocha pro veřejno 20 1400 70 50% 35 50% 35

jednotlivá prodejna prodejní plocha m2 50 832 16,6 90% 15,0 10% 2
restaurace 1.skupiny plocha pro hosty m 4 208 52 60% 31,2 40% 21 23

20
kino sedadla 6 100 17 90% 15 10% 2 35

hotel** lůžko 3 36 12 0% 0 100% 12
jednotlivá prodejna prodejní plocha m2 50 1004,8 20,1 90% 18,1 10% 2
restaurace 1.skupiny plocha pro hosty m 4 62,4 15,6 60% 9,36 40% 6

obytný dům 32 70 100% 70
byt 1 obytná místn 2 6 3 27
byt do 100m2 1 20 20 28
byt nad 100m2 0,5 6 12 28

obytný dům 18 40 100% 40 20
byt 1 obytná místn 2 4 2 20
byt do 100m2 1 10 10 62
byt nad 100m2 0,5 4 8

obytný dům 30 33 100% 33
byt 1 obytná místn 2 6 3
byt do 100m2 1 18 18
byt nad 100m2 0,5 6 12

obytný dům 15 32 100% 32 65
byt 1 obytná místn 2 2 1 80
byt do 100m2 1 11 11 16
byt nad 100m2 0,5 2 4 16

obytný dům 15 28 100% 28 10
byt 1 obytná místn 2 2 1 10
byt do 100m2 1 13 13 18
byt nad 100m2 0,5 0 0 18

obytný dům 9 30 100% 30 10
byt 1 obytná místn 2 3 1,5 10
byt do 100m2 1 6 6 49
byt nad 100m2 0,5 0 0 36

obytný dům 30 27,5 100% 27,5
byt 1 obytná místn 2 5 2,5
byt do 100m2 1 25 25
byt nad 100m2 0,5 0 0

obytný dům 7 84 100% 84 48
byt 1 obytná místn 2 0 0
byt do 100m2 1 0 0
byt nad 100m2 0,5 7 14

Celkem parkovacích stání 685 908
z toho  krátkodobé 188

dlouhodobé 497

krátkodobé dlouhodobé
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8.  Řešení  loka l it
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Neuhof

Pro podrobné řešení je v rámci ÚSVP vybrána lokalita tvořící hlavní veřejné prostranství rozvojové oblati. Cílem je zobrazit prostor v detail-
nějším měřítku, včetně uvedení vstupů do objektů, úprav povrchů apod. Pro lokalitu byla vytvořena situace v měřítku 1:1000, axonometric-
ký pohled a vizualizace z pohledu chodce, které nastiňují atmosféru daného místa. Součástí je návrh povrchů, druhů dřevin a referenčního 
mobiliáře.
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parkovací stání

mlatová pocha 
s listnatými stromy

průchod pro pěší

volná plocha náměstí

20x parkovací stání

nájezdový práh

obousměrný průjezd 
pro automobily

komunitní centrum



43ov architekti / 2018

Detai l  „Neuhof “

Neuhof a jeho okolí sloužil v minulosti mnoha účelům, v poslední řadě jako kasárna, kde se nalézaly výstrojní sklady, stáje a dlaší zázemí, 
sloužící armádě ČR. Tato oblast je již několik let nevyužívána a nabízí zde tak protor pro další rozvoj v území. 

Kompozičně, prostorově i historicky se jedná o hodnotné místo s několika zajímavými objekty, jako je například bývalé kino v jižní části 
dvora. Návrh tyto hodnoty zachovává a dále s nimi pracuje. Navrhujeme zde vznik nového centra, které bude sloužit pro budoucí obyva-
tele okolních rozvojových ploch. Centrum bude mít chrakter dlážděného dvora s dostatečně velkou volnou plochou pro shromažďování 
obytel při kulturních a jiných akcích. Část této plochy bude mlatová, stíněna listantými stromy. Bude nabízet přijmé místo pro pobyt a 
odpočinek obyvatel. Stávající objekty obemykající náměstí najdou svoje nové využití jako drobné podniky a služby (potraviny, řeznictví, 
kavárna, kdeřník) či dílny. Vzhledem k historii dvora sahající až do 16. století je žádoucí zahrnout do funkčního využití také prostory pro 
archiv či prezentaci materiálů, které se území týkají. V severní části je navržena zastavitelná plocha určená pro komunitní centrum, dům 
dětí a mládeže či víceúčelový sál.

Vegetace umístěná v rastru podtrhuje nové využití dvora jako nového náměstí. Vysoko zapěstované koruny lípy srdčité umožní volný 
průchod i průjezd obsluhy a přehlednost prostranství. Skupina 12 stromů v severní části vytvoří dostatečný stín v letních měsících  Jižní 
část prostranství má vegetaci vázanou na parkovací stání.

Dopravně je náměstí obslouženo příjezdovými silnicemi v jižní i severní části, kde vozovka přechází ve dlážděnou plochu. To přináší do 
místa zklidnění automobilové dopravy. Přímo skrz náměstí vede jednosměrný pruh ve směru z jihu na sever. Na náměstí se nalézá 20 
parkovacích stání a další stání jsou v severní části.

Středem náměstí vede osa protínající stávající objekty. Vznikají zde takto nové možnosti průchodu na náměstí, to je svému okolí otevře-
nější a protupnější. Průchod na východní straně se přímo napojuje na turistickou trasu vedoucí zeleným pásem kolem Nádražního potoka.
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Mobi l iář

Lavička Miela - LME 756 

• materiálová varianta tropické dřevo
• kostra - slitina hliníku spojená dřevěnými lamelami pomocí      
   šroubových spojů z nerezu
• kotvení pod dlažbu, v projektu i varianta židle (mlatový povrch)

Zastávkový přístřešek s rovnou střechou REGIO - REG210a

• ocelová nosná konstrukce
• střecha z bezpečnostního skla
• zadní a boční stěny z kaleného skla
• dřevěné prvky
• bez osvětlené reklamní vitríny

Odpadkový koš NANUK - NNK110

• odpadkový koš na jedné noze
• ocelová konstrukce, opláštěný dřevěnými lamelami, 45l
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Stojan na kola uni 2

• stojan pro 4 kola
• kovová konstrukce, barva kovářská čerň

Mříže ke stromům Arbottura

• ochranná mříž ke stromům
• ocelová kruhová

Philips TownGuide Performer LED

 
• teplá bílá, 3000 K
• světelný zdroj 
• integrální LED modul

Pítko VEN

• materiál cortenový 
plech

Sloupky MIELA
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Povrchy

Žulová kostka štípaná - teplý odstín

Mlat

Asfalt
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Stromy

Hrušeň obecná - Pyrus communis

Javor babyka - Acer campestre

Buk lesní - Fagus sylvatica

Javor klen - Acer pseudoplatanus
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Dub letní - Quercus robur

Třešen ptačí - Prunus avium

Habr obecný - Carpinus betulus

Lípa velkolistá - Tilia platyphyllos Scop.
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IV.  Shrnut í

Územní studie oblaasti kasárna Vyšný prošla složitým procesem navrhování. Studii provázela poměrně úzká spolupráce se zástupci města a 
to od zadání po finální návrh. Připomínky ke studii přicházely jak ze strany zadavatele, tak ze strany laické i odborné veřejnosti.  Výsledek 
této studie je částečně kompromisní, jelikož nikdy nemohou být splněny požadavky všech dotčených subjektů. Škála připomínek se rozpro-
střela na stupnici od „stavět co nejvíce“ po „nestavět vůbec“. Příklady v okolí Krumlova, kdy se nová výstavba vymkla z rukou a stavební 
společnosti území vytěžili na maximum nehledě na veřejný prostor, vedly zadavatele i autory této studie k obezřetnějšímu postupu.   

Z procesu práce na ÚSVP vykrystalizovaly tyto základní principy:

•	 stavět	podél	stávajících	komunikcí
•	 přizpůsobit	návrh	cenným	přírodním	poměrům	v	území
•	 učinit	maximum	pro	zlepšení	hospodaření	s	vodu	v	době	sucha	i	v	době	přívalových	dešťů
•	 zlepšit	bezpečnost	na	komunikacích	-	chodníky,	veřejné	osvětlení
•	 dopravně	dopravně	Vyšný	přes	Domoradice
•		 v	co	největší	možné	míře	využít	současnou	infrastrukturu
•		 zlepšit/vytvořit	nová	kvalitní	veřejná	prostranství
•		 nové	zástavbě	a	novým	ulicím	dát	jednoznačný	svébytný	charakter

Územní	studie	slouží	jako	podklad	pro	územní	plán.	Ten	má	být	živým	dokumentem	na	10-15	let.	Dojde	li	studie	naplnění,	v	Horním	Vyšný	
bude možné navýšení počtu domů maximálně dvojnásobné. 

Autoři ÚSVP děkují:

Panu	místostarostovi	Hermannovi,	který	svým	nasazením	pro	věc	hledá	životaschopný	kompromis	napříč	všemi	skupinami.

Paní	Hermanové	za	odbornou	a	profesionální	pomoc	a	radu.

Panu architektu Bustovi za možnost se na studii podílet. 

Panu architektu Koubkovi za trpělivost při zpracování návrhu.
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