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II. Úvo d

1. Z a d án í
Cílem pořízení územní studie veřejných prostranství je vytvořit územně analytický podklad, který bude sloužit zástupcům města pro posuzování městských i soukromých investičních záměrů. Studie bude také sloužit jako podklad zpracovateli územního plánu a jako podklad
pro rozhodování v území městské samosprávy.
„Zadání územní studie je v pravomoci pořizovatele, pořízení studie není podmíněno schválením zastupitelstva. Územní studie není závazná, 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. Obsahem 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.
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2 . Par t i c ip a c e
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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1 . Konc ept usp oř á d án í a f u n kční ho ře š e ní

Komentář ke grafické příloze č.1. Hlavní výkres
Městská část Vyšný je geomorfologicky a krajinářsky jedinečným územím ve správě města Český Krumlov, které se dlouhodobě potýká s
nedostatkem kapacity bydlení. Tyto na první pohled protichudné vstupní aspekty se Územní studie veřejných prostranství (dále jen ÚSVP)
snaží pojmout v souladu a s ohledem na zájmy, jak jednotlivých majitelů pozemků tak záměry města, které zároveň podléhají nelehkým
přírodním poměrům v řešeném území.
Jako základní koncepci ÚSVP autoři navrhují pravidlo stavění podél stávajících komunikací, které si klade za cíl eliminovat nežádoucí
rozrůstání zástavby do volné krajiny a principiálně navazuje na historický vývoj obcí. Na základě výstupů z analytické části (limity, zastavitelnost, přírodní poměry apod.) jsou v souladu s tímto pravidlem vytipovány v doposud nezastavěném území lokality i jednotlivé pozemky,
které představují stavební rezervy. Případná zástavba v nově zastavovaných územích se řídí regulačními prvky, které jsou specifikovány ve
zvláštní kapitole studie. Regulace je definována i pro v současnosti zastavěné lokality, kde jsou určena procenta možné zastavitelné plochy
pozemků.
Jedna z rezerv představuje pozemek města Český Krumlov, nacházející se při vstupu do území bývalého lomu, v blízkosti sportovního klubu
a restaurace. Tento prostor je navržen jako „nová“ náves městské části Vyšný. Potenciál místa podporuje možný vznik Spolkového domu nového kulturního a informačního cetra. Součástí je i případná zástavba přiléhajících rodinných domů, které by doplnily území a propojily
lokalitu se „starou“ návsí novou komunikací. Využití území je podmíněno geologickými průzkumy, mohou se zde nacházet zbylé stavby po
původním zařízení lomu. Možnou alternativou je využití lokality u Lomu pro sportovní účely.
Náves ve „staré části“ Vyšný dnes již s postupným rozrůstáním území přirozeně neplní svou původní funkci. Stále je však obklopena většími
domy, je zde např. sídlo AOPK, které k oživení obce přispívají nebo v budoucnu mohou přispět. Navržená úprava návsi zahrnuje změnu
trasování silnice, vydláždění části veřejného prostoru při zachování dvou památečních lip a obnovení původního objektu kapličky.

Dopravní obslužnost území je zajištěna prodloužením autobusové linky na novou náves a do lokality Nový Dvůr. S tím souvisí i návrh rozšíření některých profilů silnic a doplnění chodníků, které jsou pro bezpečnost chodců nezbytné. Pro východní komunikaci lemující městskou
část je navržena úprava stávajících parkovacích míst, které by však neměla být navyšována s ohledem na komfort bydlení v těchto zónách.
Parkování pro návštěvníky a turisty je uvažováno na stávajících parkovištích při okraji obce, zároveň město počítá s vybudováním nového
kapacitního parkoviště v blízkosti vlakového nádraží při výchozišti turistických tras.
Celé území Vyšný je postiženo přívalovými povodněmi. Morfologie terénu a geologický profil území s obtížnými vsakovacími poměry k riziku povodní přispívá. ÚSVP se s touto hrozbou vypořádává m.j. návrhem úprav toků, zlepšením kapacity průtokových profilů či umístěním
zástavby mimo trasy rozvodněných koryt. Regulace pro konkrétní ohrožené lokality a koncepce protipovodňových opatření jsou popsány
ve zvláštních kapitolách studie.
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schema - kompozice

schema - stavební rezervy
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schema - doprava
P

P

P

schema - příroda
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2. R egu l a c e a re g u l a č n í pr v ky

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 obcím 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 případě městské části Vyšný se zároveň jedná o plochy v cenných částech 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 domů. Regulace směřuje ke
konzervativnímu přístupu k návrhu pro rozvojové plochy a historické části. 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 regulační prvky platné pro jednotlivé lokality, příp. celou městskou část a to i pro změny stávajících staveb či dostavby zastavěných pozemků.
Prvky jsou uplatňovány následovně:

RD
20%

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 městskou část Vyšný je stanovena na 200m2.
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 překročena směrem ven do veřejného prostranství. Pro doplňkové objekty garáží platí čára jako závazná.
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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. Do prostoru návsi výhradně zděným plotem do výšky 1,2m.
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.
Jsou přípustné následujícící typy střech:

pultová

sedlová

stanová

valbová

polovalbová

plochá

mansardová

Pozn.: Regulační prvky týkající se tvarosloví zástavby jsou platné v případě vyjmutí dotčených oblastí z III. zóny CHKO.
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3.

Př í ro d n í p omě r y - k r aj ina, zel e ň, vo d a
2

Komentář ke grafické příloze č.3. Výkres přírodních poměrů

Zonace
CHKO Blanský
les - stav
Zonace CHKO B
Jak vyplývá z analytické části ÚSVP, městská část Vyšný spadá celou
svou plochou
do Velkoplošného
chráněného území CHKO Blanský les.
Zároveň se na tomto území nebo v jeho bezprostřední blízkosti nachází několik Maloplošně chráněných území (NPR Vyšenské kopce, PP
II.
Výří vrch, PP Cvičák, navrhovaná PP Vyšenský mokřad). Tato zvláště chráněná území představují společně s výsledky analýzy odtokových
poměrů jedny z nejdůležitějších 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 živočichů. Celé území řešené ÚSVP spadá do EVL Blanský les. V rámci ÚSVP je zohledněn návrh přírodní památky Vyšenský mokřad, která
2
se nachází v srdci městské části Vyšný
a je také uvažována v plánované zonaci
CHKO Blanský les. Ochrana přírodních biotopů/přírodních
2
2
stanovišť je zároveň ochranou unikátní plochy, která zachovává jedinečné výhledy a průhledy v území i do volné krajiny.
3
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Zonace CHKO - stav					

Zonace CHKO - návrh 04/2018

Územím prochází lokální biokoridor LBK 23 (3) „ K Vyšenským kopcům“ (viz analytická část). Do návrhu je převzato koncepční řešení
úpravy LBK 23(3) dle změny č. 1 regulačního plánu. 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 plynoLegenda
vodu s ochranným a bezpečnostním pásmem, je nutno dodržet následující podmínky:
ZCHU_chko_P

•
•
•

ZCHU_zony_chko_P
ochranné pásmo činí 4 m od boku potrubí na obě strany, při výsadbě stromů nutno počítat s nárůstem koruny i kořenového systému,
ZCHU_zona1_chko_P
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; ZCHU_zona_2_chko_P
k vyjádření předložit další stupeň PD, vč. zákresu do podkladů technické dokumentace.
ZCHU_zona3_chko_P

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.
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.
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Z hlediska přírodních poměrů zájmovou oblastí také bývalý vápencový lom, který svou západní částí spadá do přírodní památky Výří vrch
a představuje významnou oblast jak z hlediska geologického tak přírodního, kdy zde dochází k rozvoji specifické fauny a flóry. V rámci
ÚSVP je do budoucna navržena ochrana lomu s možnou revizatalizací a případným rekreačním využitím - rozhledny, lávky apod. K tomu
je přizpůsoben i návrh vybavenosti v bezprostředním okolí ve formě infocentra a spolkového domu na nové návsi.
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 preferovanému 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 velkoplošným 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 zapěstovanými korunami, které umožní přehlednost prostoru.
Skupinové výsadby podporující mozaikovitou strukturu krajiny - kombinace všech typů vegetace.
Nové vegetační prvky v řešeném území spadají výlučně do III.zóny CHKO. V lokalitě je k návrhu připraveno maloplošné chráněné území
Vyšenský mokřad, se kterým výsadby sousedí. Všechny ostatní nové vegetační prvky umísťujeme do lokalit bez zvláštní ochrany. V území
navrhujeme zřízení těchto vegetačních prvků:
Mozaikovité výsadby stromů podél nově otevřených vodotečí Vyšenského potoka a obnova travních ploch v návaznosti na zřízení vodních
zdrží a poldrů (lokalita Podhájí)
•
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, dleSTG možno doplnit habr obecný a buk lesní.
•
Druhová skladba travních směsí: dle zařazení STG Stellario-Tilietum směs travin s převahou druhů psineček tenkolistý, psineček výběžkatý, kostřava luční, bojínek luční, lipnice luční, jetel luční. Předpokládá se rozšíření dalších podporovaných druhů
sukcesí z nejbližšího okolí.
Doprovodná vegetace komunikací nové zástavby (lokalita Podhájí, U lomu, Starý vyšný)
•
Struktura výsadeb: linie stromů podél komunikací a veřejně přístupných ploch.
•
Druhová skladba liniových stromů: hlavní druh lípa srdčitá a dub letní, příměs tvoří habr obecný. Stromy s vysoko zapěstovanou korunou. Jednotlivé ulice jsou osázeny jiným druhem stromů.
Doprovodná vegetace pěších komunikací (lokalita Rasovna)
•
Struktura výsadeb: liniová výsadba stromů, skupinová výsadba keřů; slouží k částečnému odclonění stávající zástavby s plocenými pozemky; cesta nově trasuje zelenou turistickou stezku.
•
Druhová skladba stromů: hlavní druh dub letní, příměs tvoří javor mléč, lípa srdčitá, příměs habr obecný a buk lesní.
•
Druhová skladba skupin keřů: hlavní druh kalina obecná, líska obecná, příměs zimolez pýřitý a bez černý.
Bodová vegetace (lokalita náves Starý Vyšný, kaplička pod lomem)
•
Struktura výsadeb: bodová výsadba stromů - solitéry; slouží k doplnění vegetace v exponovaných místech.
•
Druhová skladba stromů: hlavní druh lípa srdčitá, dub letní. Stromy s vysoko zapěstovanou korunou.
Vegetace návsi (lokalita U lomu, křížovatka nad lokalitou Kasárna)
•
Struktura výsadeb: stromy v rastrech; vícekmenné skupiny stromů; slouží jako kostrová vegetace návsi, nezbytná pro regulaci
teploty a vlhkosti v nejteplejším období roku.
•
Druhová skladba stromů: hlavní druh lípa srdčitá, příměs tvoří dub letní a buk lesní. Vánoční strom jedle bělokorá. Alejové stro
my s vysoko zapěstovanou korunou. Vícekmenné stromy jsou vytvořené skupinami těsně k sobě vysazenými stromy.
Obnovu travních ploch v návaznosti na terénní úpravy:
•
Druhová skladba travních směsí:;dle stanovištních podmínek, zařazení STG a potenciální přirozené vegetace.
•
Směs travin podléhá směrnici dle standardů AOPK: SPPK D 02 001 Obnova travních porostů s využitím regionálních směsí.
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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, který ve své horní části protéká v
extravilánu s vhodným tvarem údolí pro vytvoření retenční nádrže příp. využití stávajících rybníků. Podmínkou je vytvoření příkopu pro
sběr a odvedení vod do údolí Nového potoka. Pro vedení příkopu byla vytipována štěrková lesní cesta, na které by bylo nutno překonat cca
2 m výškový rozdíl. 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. Příkopy jsou již kolem cest vytvořeny, ale za zvýšených přívalů jsou svou kapacitou
nedostačující a dochází k ohrožení zástavby nad územím kasáren a k vymílání příkopů. Zkapacitněním těchto sběrných příkopů, které
slouží k zachycení vody, dojde ke snížení průtoku vodotečí během přívalových dešťů. V lokalitě Rasovna jsou dále navrženy příkopy svodné,
které mají větší sklon a odvádí vodu do recipientů v oblasti Kasárna.
Do území je navrhován doplňkový příkop ve formě vyspádovaného retenčního průlehu vedený za zástavbou Rasovny, který by současně
ochránil zástavbu před přítoky z luk jižního svahu kopce s nadmořskou výškou 618 m.n.m. Do území kasáren pod komunikací je nutno
zřídit kapacitní propustek.
V místech navrhované přírodní památky Vyšenské mokřady je navrženo zkapacitnění propustků a úprava tras Vyšenského potoka do podoby přírodě blízkého otevřeného koryta, které stejným způsobem pokračuje původní zástavbou do krajiny.

Schéma vsakovacího průlehu s povrchovým přívodem vody

Retenční nádrž, Krokočín
22

Vsakovací průleh, Mnichov, www.pocitamesvodou.cz
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4.

D oprava

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 Českého 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 území je plánování dopravy přizpůsobeno vysokému přírůstku obyvatel a vybavenosti, v případě Vyšného je to necelých 300 nových obyvatel.
Automobilová doprava
Pro napojení oblasti Vyšného je plánována nová komunikace spojující Vyšný s Domoradicemi (byla již uvažována ve zpracované „Komplexní 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.

Zaniklé propojení Vyšný a Přísečná-Domoradice-Srnín
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 Domoradicemi
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osobní doprava
nákladní doprava

Kartogram – Scénář 0
Přírůstek generované dopravy z rozvojových ploch bude
dopadat zejména na ulici Na Svahu (+450 os. voz. za 24 hodin) a na již dnes velmi zatížený úsek I/39 mezi okružní křižovatkou U Trojice a okružní křižovatkou u komerční zóny
v Domoradicích. Celkové navýšení dopravy na zmiňovaném úseku silnice I/39 bude o 300 osobních automobilů 24
hodin. Rozvojem v oblasti Vyšného dojde k navýšení intenzit 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 nákladní dopravy nebude mít vznik nového osídlení vliv.

Kartogram – Scénář 1

Realizací nové komunikace, která bude využívána především 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 křižovatce 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 komunikací 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 nastane 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.

Kartogram – Scénář 2
ov architekti / 2018

Novou komunikaci využívají zejména vozidla z oblasti Vyšného, Nádražního předměstí a průmyslové zóny Domoradice. Na kartogramu jsou také zaznamenány průjezdy
nákladních vozidel od západu z I/39 mířících do průmyslové 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.
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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 komunikaci, 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 ve Vyšném snaha zachovat stávající silniční síť s výjimkou již schválených nových příjezdových cest a
návrhu vybudovat novou komunikaci obsluhující možnou zástavbu v oblasti U Lomu. Komunikace, 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 kde se předpokládá nová zástavba je navržen jako
zklidněný, zúžený o chodník, který je v případě obousměrného provozu možnou přejet.

Parkování
Vzhledem k převažující zástavbě rodinnými domy je ve Vyšném parkování řešeno individuálně na jednotlivých stavebních pozemcích. Turisticky vyhledávaná oblast však klade nároky na parkování nárazové, především v letní a zimní sezoně. V současnosti se na území nachází
dvě parkoviště při severovýchodní hranici , která lemuje naučnou stezku Granátník. V rámci ÚSVP je navrženo tato dvě parkoviště zachovat
a nerozšiřovat vzhledem k dalším úpravám dopravy v klidu na území Kasárna Vyšný. Nové parkoviště je navrženo v prostoru nové návsi v
lokalitě U Lomu, kde se předpokládá nový příliv návštěvníků vzhledem k návrhu občanské stavby a rekultivace Lomu včetně vybudování
naučné stezky a napojení na širší vycházkový okruh města.
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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. Nové zastávky jsou navrženy v prostoru nové návsi (Vyšný, U lomu) a na rozcestí Nový
dvůr (Vyšný, Nový dvůr). Zastávka Vyšný, Osada bude přesunuta na novou náves v předpolí lomu.
Pěší a cyklodoprava
Vlivem automobilismu, vybudováním sídlišť a vznikem průmyslových a komerčních zón došlo k nesouměrnému rozvoji dopravní infrastruktury 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 možné
společný provoz akceptovat, za podmínky snížení rychlosti na 30km/hod. V kontextu s úpravami oblasti Kasárna Vyšný je v území vytvořena pěší cesta na Kleť vedoucí od nádraží až k severní hranici, která je vedena mimo hlavní komunikace a vytváří tak klidnou alternativní
turistickou trasu.
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5.

Te ch ni ck á in f r ast r u ktu r a

Komentář ke grafické příloze č.5. Výkres technické infrastruktury
Jedním ze zásadních problémů městské části Vyšný je napojení na technickou infrastrukturu. V současnosti není v některých oblastech
vyřešen odvod dešťových 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
Splaškové vody z většiny ploch oblasti Vyšný budou napojeny na stávající kanalizaci, zároveň je navržena dostavba několika uličních stok
ke vzdálenějším a nově navrženým objektům. Dešťové vody budou využívány na pozemcích obyvatel nebo odváděny do místních vodotečí.
Odvodnění dešťových vod ze svahu Kletě bude zabezpečeno stávajícími odvodňovacími příkopy a částečným převodem do Nového potoka
(řešení viz kapitola 3. Přírodní poměry). Zaústění dešťových vod do jetnotné kanalizace se doporučuje až za areálem Kasárna Vyšný, čímž
se zabrání problémům s velkým množstvím dešťových vod prováděných jednotnou kanalizací přes zastavěné území.
Po zatížení navržené kanalizace v lokalitě Vyšný návrhovým 2-letým deštěm z 10.6.2001 bylo určeno, že do kanalizace je možné pouštět
odpadní vody v množství cca 750 l/s. Při uvážení retence dešťových vod v místních rybnících je možné kanaliací provádět cca 7070 l/s.
Energetika
Lokalita Vyšný bude připojena na distribuční síť společnosti E.ON. Stávající VN vedení 22kV v této lokalitě je na navržené odběry nedostačující a bude muset dojít ke kompletní rekonstrukci a dovybavení VN sítě. Součástí této studie je předběžná bilance. Předběžné rozmístění
jednotlivých trafostanic je zakresleno v situačním výkrese. Na hranicích jednotlivých pozemků určených pro rodinné domy budou umístěny
přípojkové pilíře s elektroměrovými rozvaděči. Přípojkové skříně pro bytové domy budou umístěny na fasádách jednotlivých objektů

Lokalita VYŠNÝ - RODINNÉ DOMY
počet RD

82 ks

soudobý příkon RD

počet RD - vytápění tepelným čerpadlem

41 ks

instal. příkon ohřevu vody

počet RD - vytápění plyn. kotlem

41 ks

instal. příkon - tepelné čerpadlo vč. el. dohřevu

CELKEM Ps pro RD

902 kW

CELKEM Pi pro ohřev TUV v RD

164 kW

CELKEM Pi pro tepelná čerpadla s dohřevem v RD

1492,4 kW

CELKEM Ps mezi všemi RD

252,56 kW
131,2 kW

CELKEM Ps pro tepelná čerpadla s dohřevem v RD

341,12 kW

CELKEM Ps - RODINNÉ DOMY

724,88 kW
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2 kW
10,4 kW

426,4 kW

CELKEM Pi

CELKEM Ps pro ohřev TUV v RD

11 kW
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6.

Bi l anč n í t abu l k a

zastavěná
plocha

blok A

rodinný dům

zastavěná počet
počet
plocha
jednotek bytů na
včetně
podlaží
garáže
150
210
84

celkem nových

84

stávající domy

140

celkem

224
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počet
podlaží

počet
celkem
obyvatel počet
na
obyvatel
jednotku
3,5
294

294
3,5

490
784
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7.

Ř eš en í l ok a l it

L omu
U UL omu
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Pro podrobné řešení je v rámci ÚSVP vybrán typická ulice nové zástavby a tři lokality, které tvoří hlavní veřejná prostranství v městské části
Vyšný. Cílem je zobrazit prostor v detailnějším měřítku. Pro každou lokalitu byla vytvořena situace v měřítku 1:1000, axonometrický pohled
a vizualizace z pohledu chodce, která nastiňuje atmosféru daného místa. Součástí je návrh povrchů, druhů dřevin a referenčního mobiliáře.

Nov á u l ic e

Kř ižovat k a

St aré Vy š ný
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nová
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nájezdové prahy
změna dlažby

třídený odpad
na méně exponovaném místě

2x podélné parkování
7x prarkovací stání

zachování lip
←Křen
ov, Laz
ec

obnova kapličky

Čes
ký K
r

uml
ov →

6x prarkovací stání
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D et ai l „ St aré Vy š ný “

Stará náves jako původní historické centrum obce Vyšný působí v současné době trochu jako křižovatka cest, nikoliv jako centrum obce.
Návrh si bere za cíl dojem z prostoru změnit a navrátit sem jeho hlavní hodnotu. Oproti hrubopisu prošel návrh návsi úpravou a byly zapracovány některé připomínky obyvatel.
Namísto asfaltových silnic navrhujeme střed obce vydláždit kamennou kostkou. Náves tak získá zklidněný a přijemný charakter a cesty dostanou detail. Panelová silnice do Boletic by se v rámci úprav návsi měla rekonstruovat a panely odstranit aby se při průjezdu automobilem
eliminoval hluk.
Kompozici jubilejních lip uprostřed návsi doplňuje nový objekt kapličky, která se zde původně dle historických map nacházela. Kolem objektů domů je jasně vymezen prostor určený pro parkování a prostor pro průjezd aut. Kapacitně byl počet parkovacích míst v této lokalitě
navýšen a reaguje tak na současné potřeby místních obyvatel a podniků. Tříděný odpad je přemístěn na méně exponované místo, kde je
vytvořen dlažděný plácek pro snadný přístup. Prostor bude také vybaven novým městským mobiliář jako jsou lavičky, směrové ukazatele,
informační tabule pro turisty a veřejné osvětlení.
Návrh podporuje konání menších komunitních a sousedských akcí. Umožňuje také budoucí možné využití okolních objektů pro drobné
podnikání, prodej nebo služby (např. komunitní centrum, dům se sociílními či zdravotními službami apod).
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nájezdový práh
změna povrchu

33x parkovací stání

tříděný odpad

spolkový dům

vstup Lom

návrh regulované
zástavby
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D et ai l „U L omu“

Nová náves je navržena v místě původního areálu patřícího k lomu. V lomu se těžil granitový vápenec a težební činnost byla ukončena v
roce 1994, v současnosti lom zarůstá náletovými stromy a stává se cennou přírodní lolalitou. Cílem návrhu je lom přirozeným způsobem
zpřístupnit veřejnosti např. formou geoparku s naučnou okružní stezkou. Nepředpokládáme velké investice, spíše jednoduchou turistickou
stezku s naučnými zastaveními.
Předpolí lomu, pozice hospody a křižovatka mají potenciál pro vytvoření druhého centra obce. Navrhujeme zde velkorysou náves s parkem s listnatými stromy v jejím středu. Po obvodu plochy je stromová kulisa z buku lesního a dubu letního. Zpevněná plocha parkoviště
doplněna vysokokmeny lip srdčitých. V jihozápadním rohu trávníku je umístěna jedle bělokorá, která poslouží jako stabilní vánoční strom.
Centrální travnatá plocha je dělená mlatovými cestami a lemována dlážděnou silnicí, určenou pro pohyb vozidel i chodců, oddělenou různými typy dlažební kostky. Nájezdové prahy a samotná dlažba s hrubou strukturou přináší do místa zklidnění automobilové dopravy a podtrhuje význam místa jako nového centra vesnice. Navržená a regulovaná zástavba v jižní části jasně definuje tvar návsi a ukazuje, kde končí
veřejné a začíná soukromé. Předprostor domů dává možnost pro drobné zahradní úprvavy a intervence vlastníků objektů (předzahrádky,
lavičky, okrasné keře), které tak obohatí náves a hranici mezi veřejným a soukromým změkčují. Do návsi mají domy severní orientaci, k jihu
jsou obráceny soukromými zahradami.
V západní části návsi, která je i jejím čelem, navrhujeme objekt významnějšího charakteru - spolkový dům, který v sobě sdružuje i prostory
informačního centra pro návštěvníky geoparku v bývalém lomu. Ve spolkovém domě může být zázemí geoparku, turistické informace,
klubovna skautského oddílu i víceúčelový sál. Chráněný předprostor slouží jako čekárna autobusové zastávky. Kolem objektu vede žlutá
turistická trasa, ze které je možné odbočit na vycházkový okruh po geoparku.
U spolkového domu je také počítáno s parkovacími stáními pro 33 automobilů. To je provedeno v dlažbě ve stejné úrovni s okolními povrchy tak, aby v případě potřeby bylo možné automobily přeparkovat a uspořádat zde na volném zpevněném prostranstvím akce jako jsou
trhy apod.
Kontejnery na tříděný odpad jsou umístěny za spolkovým domem. Náves bude vybavena městským mobiliářem jako jsou lavičky, odpadkové koše, veřejné osvětlení, rozcestníky a informační tabule.
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D et ai l „ Kř iž ov at k a“

Křižovatkou vede hlavní cesta spojující mětstkou šást Vyšný s centrem Českého Krumlova. Napojuje se zde vedlejší komunikace směřující
ke staré návsi a silnice vedoucí k nové rozvojové ploše v oblasti Kasárna určené pro rodinné bydlení. Středem tohoto křížení je travnatá plocha s listantými stromy. Křížení je pro přehlednost osvětleno lampami veřejného osvětlení. Ulice v severní části křižovatky je navržena jako
jednosměrná a je určena pouze pro dopravní obsloužení stávajících objektů rodinných domů. Nově jsou k vozovkám navrženy chodníky
s přechody pro zlepšení bezpečnosti chodců. Přes křižovatku vede v její východní části navrhovaná možná trasa biokoridoru, který může
doznat změny.
Centrální plocha křižovatky je zatravněna. Po obvodu jsou vysazeny vysokomeny dubu letního a lípy srdčité, u pěší komunikace.vícekmenné buky lesní.
Současně slouží křižovatka i jako místo zastavení linkové autobusouvé dopravy. Tato funkce je zde zachována a podpořena přidáním nového
zastávkového přístřešku i v opačném směru jízdy. Zastavení autbusu bude nadále probíhat v prostoru silničního pruhu tak, aby autobus
cíleně zpomaloval dopravu.
Zajímavým stávajícím prvkem je kaplička, ke které je navržen důstnojnější přístup z nově navrženého chodníku. Pěší trasa chodníku slouží
především jako nová spojnice staré návsi a autobusových zastávek. Chodník mířící k návsi je lemován stromořadím a veřejným osvětlením.
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D et ai l „ Nov á u l ic e“

Nově navržená zástavba podél ulice Pod Hájí navazuje na principy tvorby prostru, které jsou uvedeny v předchozích kapitolách. Zastavění je
možné podél stávající silnice, při jižní hraně vozovky musí být domy orientovány štítem kolmo na komunikaci a musí dodržet stavební čáru,
aby byly zachovány průhledy do údolí. Domy při severní straně vozovky mohou od uliční čáry ustupovat. Vozovka je navržena pro režim
obytné zóny, kdy je rychlost aut omezena 30km/hod. Aby se omezil poměr zpevněných ploch, je celková šířka komunikace 6m, z toho 2m
tvoří chodník. V případě že se auta míjejí, jedno najíždí na pochozí část vozovky.
Rozhraní veřejných a soukromých ploch je vedeno 3m od okraje vozovky. Vlastníci domů zde mohou vytvořit tradiční předzahrádku s
nízkým oplocením. Pod chodníkem je prostor pro umístění sítí technické infrastruktury. Veřejný prostor je lemován odolnějšími ovocnými
stromy. V plánu jsou vyznačeny dvě místa s vyhlídkou na vzdálený horizont.
Vysázeny budou vysokokmeny alejových stromů. Vysoko zapěstované koruny umožní volný průjezd dopravní obsluze. Stromy jsou umístěny na katastrálních hranicích pozemků. Větší rozestupy stromů zachovají vyšší osluněnost travnatých ploch v okolí.
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Mobi l i ář

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)

Odpadkový koš NANUK - NNK110
• odpadkový koš na jedné noze
• ocelová konstrukce, opláštěný dřevěnými lamelami, 45l

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
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Mříže ke stromům Arbottura
• ochranná mříž ke stromům
• ocelová kruhová

Stojan na kola uni 2
• stojan pro 4 kola
• kovová konstrukce, barva kovářská čerň

Philips TownGuide Performer LED
• teplá bílá, 3000 K
• světelný zdroj
• integrální LED modul

Pítko VEN

Sloupky MIELA

• materiál cortenový
plech

ov architekti / 2018

49

Pov rchy

Žulová kostka štípaná - teplý odstín

Mlat

Asfalt
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St romy

Hrušeň obecná - Pyrus communis

Lípa srdčitá - Tilia cordata

Buk lesní - Fagus sylvatica

Javor babyka - Acer campestre
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Třešen ptačí - Prunus avium

Habr obecný - Carpinus betulus

Lípa velkolistá - Tilia platyphyllos Scop.

Dub letní - Quercus robur
ov architekti / 2018
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IV.

Sh r nut í

Územní studie městské části 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 rozprostřela
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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