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CENTRUM AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ

VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ

PP CVIČÁK

BÝVALÁ KASÁRNA_ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

LEGENDA

CENTRUM ČESKÉHO KRUMLOVA

BLÍZKÉ PŘÍRODNÍ A REKREAČNÍ CÍLE

OBCHODNÍ A PRŮMYSLOVÁ CENTRA

HROMADNÁ VEŘEJNÁ DOPRAVA

HLAVNÍ DOPRAVNÍ SMĚRY

DUBÍK

CHKO BLANSKÝ LES

OBCHODNÍ ZÓNA

KLEŤ

BÝVALÁ KASÁRNA

KŘÍŽOVÁ HORA

ZÁMECKÁ ZAHRADA

NPR VYŠENSKÉ KOPCE

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA

VYŠNÝ

KAPLICE

VĚTŘNÍ

KÁJOV

ČESKÉ BUDĚJOVICE

POPIS ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

Zájmové území se nachází na úpatí Blanského lesa při okraji CHKO Blanský les v sou-
sedství sídliště Vyšný a obce Vyšný. Bývalá kasárna jsou sevřena dvěmi přírodními re-
zervacemi a to Národní přírodní rezervací Vyšenské kopce a přírodní památkou Cvičák. 

Zájmové území je dobře dopravně dostupné. Z centra města přes Nádražní předměstí 
individuální automobilovou dopravou i pro pěší. Z pohledu veřejné hronadné dopravy 
je skvěle přístupné pro vlakové spojení. Autobusové spojení je již složitější. Nejbližší 
autobusové zastávky - nepočítáme-li velmi zřídka jedoucí MHD - jsou na Špičáku a U 
Trojice což představuje docházkovou vzdálenost cca 15 - 25 minut chůze. Autobusové 
nádraží je v docházkové vzdálenosti ještě dalších cca 15 minut navíc. Pokud jde o pěší, 
tak bývalá kasárna leží na hojně využívané trase Český Krumlov → Kleť (Blanský les). 
Pěší trasa je v sousedství kasáren vedena ulicí U kasáren, která je svým profilem zcela 
nevyhovující pro společnou pěší a automobilovou dopravu!

Přirozené spádové území pro nové lokální centrum, pokud by zde vznikla nová bytová 
výstavba, je obec Vyšný, sídliště Vyšný a Nádražní předměstí. Rozhodně nelze pomi-
nout i dotaci turisty, hlavně o víkendech a volných dnech, která nebude rozhodně 
zanedbatelná, právě s ohledem na rekreační potenciál navazujících území. Dalším zdro-
jem návštěvníků centra může být i připravovaný okruh po krumlovských horizontech, 
který by měl odkrýt dosud ne zcela známé pohledy na historické jádro. Jeho napojení 
na NPR Vyšenské kopce a zřístupnění PP Cvičák by bylo jen žádoucí, protože tyto dvě 
lokality, ačkoli městu blízké, stále ukrývají do jisté míry stále neobjevené krásy přírody.

Pokud budeme řešené území honotit z pohledu nabídky služeb a obchodu lze pouze 
konstatovat, že současný stav a to i v blízkém okolí - docházková vzdálenost cca 10 
min. se blíží téměř nule. Z tohoto pohledu se jedná o velkou příležitost pro potencionál-
ně vzniknuvší nové centrum v oblasti bývalých kasáren. Naprosto logickým prostorem 
je pro něj prostor vymezený objekty bývalého Nového dvora, výstrojního skladu a 
gastrobloku.

POPIS ŠIRŠÍCH VZTAHŮ - HISTORICKÝ VÝVOJ ÚZEMÍ

Zde jednoznačně stojí za povšimnutí zelený koridor v přirozených údolnicích, který 
zde byl po celá léta jistě držen s ohledem na odtok povrchových vod. V 19. století 
byl dnešní Nádražní potok veden jako povrchová vodoteč. S rozvojem výstavby byl 
v oblasti Nádražního předměstí částečně zatrubněn v rozsahu od dolního rybníčku v 
kasárnách až po zahrádkářskou kolonii. V rozsahu dnešní zahrádkářské kolonie je stále 
veden převážně povrchově v regulovaném korytu. V prostoru kruhového objezdu je 
opět zatrubněn a odveden  do Vltavy. S ohledem na budoucí výstavbu v území kasáren 
jednoznačně doporučujeme obnovení koridoru na území bývalých kasáren, s ohledem 
na retenci povrchových vod a rekreační potenciál v maximálním možném rozsahu. 
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PŘIBLIŽNÝ ZÁKRES ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ DO MAPY Z 19. STOLETÍ ZÁKRES ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ DO MAPY Z 50. LET 20. STOLETÍ



Granátník
• 810

Liščí hora
• 613

• 626

• 650

• 600

• 618

• 600

• 596

Vyšný vrch
• 744

Na Skalce
• 825

Palečkův kopec
• 599

Městský vrch
• 608
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ROZBOR DOPRAVY A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ
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Vrchol s výhledem

LEGENDA

Vrchol

Atraktivní místo

Hlavní trasy automobilové dopravy

Důležité vedlejší trasy automobilové dopravy

Směr do Vyšenské ulice

Směr do ulice U kasáren

Zvažované dopravní propojení 
Srnín → průmyslová zóna →Vyšný → Kájov | Chvalšiny

Schematické naznačení cesty po krumlovských horizontech

DOPRAVNÍ VAZBY

Automobilová doprava

Český Krumlov je dostupný ze čtyř směrů, které jsou:

• Český Krumlov → České Budějovice

       → Srnín → Zlatá Koruna | Holubov

• Český Krumlov → Kájov  → Černá v Pošumaví 

          → Chvalšiny → Prachatice

• Český Krumlov → Větřní → Vyšší Brod → Lipno 

          → Vyšší Brod → Studánky

• Český Krumlov → Kaplice → Dolní Dvořiště → Rakousko

Z výše popsaných směrů je nejsilnější směr Český Krumlov → České Budějovice 
a obráceně na silnici 1/39, který je i hlavním směrem příjezdu a odjezdu větši-
ny návštěvníků Českého Krumlova. Navíc je ještě v době, kdy končí pracovní 
doba v průmyslové zóně je nárazově zatěžován dopravou z průmyslové zóny. 
Ostatní směry jsou realtivně nezatížené. Pouze směr Kájov → Český Krumlov 
je nárazově zatěžován hlavně v době letních prázdnin, kdy končí turnusy na 
Šumavě a v okolí Lipenské přehrady.

Dopravní napojení řešeného území_automobilová doprava

Řešené území bývalých kasáren je napojené po místních komunikacích z krum-
lovských městských částí Vyšehrad - ulicí Vyšenskou a Nádražní předměstí - 
ulicí U Kasáren. Ze všech výše jmenovaných směrů je ůzemí napojené z do-
pravních křižovatek na Špičáku  - směr vyšehrad a U Trojice - směr Nádražní 
předměstí. Oba směry se potkávají na křižovatce „Na růžku“, kde je možné se 
rozhodnout pro směr na Vyšenskou ulici nebo ulici U kasáren. 

Ulice Vyšenská je využívána jako hlavní spojnice mezi Českým Krumlovem a 
obcí Vyšný a je kapacitně propustnější než ulice U Kasáren. 

Ulice U Kasáren je vužívána převážně k obsluze obytných domů ve vyšenské 
části U rasa a k přístupu na dvě parkoviště osobních automobilů, která slouží 
jako výchozí bod pro pěší a lyžaře k výstupu na vrchol Kleti případně vycházek 
do Blanského lesa. 

Oběma ulicím je společná absence jakéhokoli chodníku pro pěší, což se zvlášte 
negativně a nebezpečně projevuje v ulici U Kasáren, která je velice úzká, ale 
vzhledem k tomu, že je využívána jako hlavní pěší a cyklistický směr z města 
a do města z prostoru Blanského lesa, dochází zde k mnoha nebezpečným 
situacím ve vztahu k automobilové dopravě. V ulici U Kasáren se zvláště velmi 
naléhavě projevuje absence bezpečného pěšího koridoru.

V budoucnu je možné, že vznikne alternativní propojení Srnín → průmyslová 
zóna → Vyšný → křižovatka Kájov | Chvalšiny | Český Krumlov. Zvažované pro-
pojení by mělo odlehčit komunikaci I/39 právě v čase konců pracovních směn v 

průmyslové zóně. V každém případě by se jednalo o žádoucí alternativní napo-
jení lokality bývalých kasáren, což by se nepochybně příznivě projevilo v době 
přetížení komunikace I/39, kdy by přístupnost této lokality byla velice ztížena 
práve ze směru od Českých Budějovic. Uvedené spojení by ale mělo být řešeno 
tak, aby bylo zajímavé pro obyvatele lokality Vyšný, ale už nikoli pro možný 
tranzit v případě kolabující dopravy na komunikaci I/39 od Českých Budějovic.

Dopravní napojení řešeného území_pěší a cyklisté

Pěší a cyklistické napojení lokality bývalých kasáren Vyšný z centra města je v 
zásadě stejné jako dopravní napojení automobilovou dopravou. Hlavním pro-
blémem je v současné době splynutí všech způsobů dopravy. Naprostá absen-
ce odděleného pěšího a cyklistického směru je velice problematická z hlediska 
bezpečnosti. To se, jak již bylo popsáno výše, projevuje zvláště v ulici U Kasáren.

Zde se přímo nabízí, v případě konverze prostoru kasáren, vést pěší a cyklistické 
tahy nově přes prostor kasáren. Vyřešila by se tím jednak bezpečnost nezra-
nitelnějších účastníků dopravníhp provozu a jednak i větší saturace možného 
budoucího lokálního centra vymezeného bývalým Novým dvorem a bývalým 
gastroblokem. V tomto novém centru by bylo vhodné řešit i parkování pro ná-
vštevníky Blanského lesa což by v celku pravděpodobně vygenerovalo nabídku 
nejrůznějších služeb, které jsou přímo navázány na turistiku v této oblasti, ale 
v současné době se převáženě nacházejí v centru Českého Krumlova. Nebo-li 
nabízí se zde možnost vybudování lokálního centra se zázemím - mimo jiné - 
pro návštěvníky, kteří směřují na Kleť a do CHKO Blanský les. Jistě by to zatrak-
tivnilo lokalitu národní přírodní rezervace Vyšenské kopce a přírodní památky 
Cvičák. V návaznosti na zvažovanou trasu po krumlovských horizontech by se 
z centra bývalých kasáren mohlo stát velmi vyhledávané místo, které nebude 
sloužit pouze místním lidem a lidem z přirozeného spádového okolí - Vyšný a 
Nádražní předměstí, ale stane se i turistickým centrem pro oblast CHKO Blan-
ský les | Kleť, NPR Vyšenské kopce a PP Cvičák. Takováto synergie by měla 
zabezpečit, že zde nevznikne centrum duchů, ale živoucí organismus, který 
obohatí nejenom blízké okolí.

Dopravní napojení řešeného území_veřejná doprava

Nejbližší dostupná veřejná doprava je vlakové spojení, protože vlakové nádraží 
je v bezprostředním sousedství bývalých kasáren. Vlakové nádraží propojuje 
směry do Českých Budějovic a do oblasti lipenska a Šumavy.

Autobusová doprava je mnohem problematičtější. Autobusové nádraží se na-
chází v docházkové vzdálenosti cca 40 minut od lokality kasáren v městské 
části Horní Brána, což v podstatě znamená cestu přes celé město. Blíže cca 
do 25 minut docházkové vzdálenosti se nachází autobusové zastávky Špičák 
a U Trojice. 

Zastávka Špičák sice obsluhuje velkou část autobusových linek „z“ a „do“ Čes-
kého Krumlova, ale pravděpodobně ne všechny linky, které odjíždějí z auto-
busového nádraží jsou dostupné na zastávce Špičák. Zastávka U Trojice pak 
obsluhuje pouze směry na České Budějovice.

S ohledem na velmi řídkou frekvenci MHD je dostupnost autobusové dopravy 
z tohoto území velmi problematická. V zásadě jedinná možnost je individuální 
automobilová dobrava, pěší nebo Taxi. Pěší doprava je navíc značně problema-
tická pro starší občany a občany s omezenou hybností. Využití Taxi není zrovna 
levná záležitost a pro výše jmenovanou skupinu starších občanů a občanů s 
omezenou hybností, právě s ohledem na cenu, téměř nepoužitelná. Cyklodo-
prava by jistě byla možná, ale naráží jednak na chybějící infrastrukturu pro 
cyklisty, geomorfologii terénu a vhodné klimatické podmínky - v zimním období 
masověji těměř nepoužitelná.

Cyklistickou infrastrukturou máme na mysli především úschovny kol, které by 
umožňovaly bezpečné odstavení jízdních kol. S ohledem na vzrůstající oblibu 
motokol mezi starší generací, třeba i možnost nabíjení. Ideálním řešním by 
mohlo být zřízení či vhodná podpora vzniku bikesharingu a scootsharingu na 
území města.

Z pohledu veřejné dopravy je řešené území skvěle obsloužené vlakovou dopra-
vou, ale autobusová doprava a MHD jsou v současnosti velice problematicky 
využitelné. Z toho plyne jednoznačný závěr, že při konverzi území bývalých ka-
sáren je k jeho velikosti a značnému nárůstu obyvatel naprosto nutné řešit 
veřejnou dopravu a napojení na autobusové nádraží případně zastávky Špičák 
a U Trojice. Tím spíš pokud zde vznikne zvažované zařízení péče o seniory.

Závěr

• Dopravně zkapacitnit a na regulérní obousměrnou vozovku rozšířit ulici U 
Kasáren, aby byla alternativou ulice Vyšenské

• Vybudovat severojižní pěší a cykloturistický tak skrz území kasáren a oddě-
lit tak pěší a cyklistickou dopravu od automobilové

• Vybudování zastávek MHD - RP je navrhuje v rámci budoucího centra, ale 
myslíme, že je lepší tuto část raději zklidnit a umístit zastávku na Vyšen-
skou ulici by bylo také dostatečně kmfortní. Pokusit se vyřešit lepší do-
pravní spojení s autobusovým nádražím - vyšší frekvence MHD.
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VYŠNÝ

KÁJOV

LAZEC

PŘÍSEČNÁ

Průmyslová zóna

Obchodní zóna

Křížová hora

PP Cvičák

CHKO Blanský les
PĚŠÍ TRASA A CYKLOTRASA SMĚR KLEŤ

Zámecká zahrada

SRNÍN

CENTRUM

Dubík

NPR Vyšenské kopce

Kvítkův dvůr
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Národní přírodní rezervace
Vyšenské kopce

Přírodní památka Cvičák

Směr Křížová hora, Přídolí

Směr zámecká zahrada, Kájov

Kvítkův dvůr

Dobrkovice

Starý Vyšný

Směr Dubík

Krásné údolí

Zámecká zahrada

P1 P2

P2

P3

AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ

VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ

Směr CHKO Blanský les, Kleť Přímo navazující zelené plochy s rekreačním potenciálem

Přirozené spádové oblasti pro nové lokální centrum v bývalých kasárnách

Hlavní vycházkové směry za rekreací z centra města

Předpokládané hlavní vycházkové směry z centra kasáren

Směry do nového lokálního centra z přirozených spádových oblastí

Hlavní směry automobilové dopravy z města

Budoucí centrum bývalých kasáren

Veřejná doprava_autobus, vlak

Veřejná parkoviště

Atraktivní vycházkové trasy, místa, horizonty a výhledy 

Centrum Českého Krumlova

Řešené území bývalých kasáren

LEGENDA
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Národní přírodní rezervace
Vyšenské kopce

Přírodní památka 
Cvičák

Přírodní památka Cvičák

Vyšný

Nádražní předměstí

Směr CHKO Blanský les, Kleť

Přímo navazující chráněná území v rámci CHKO Blanský les
s rekreačním a odpočinkovým potenciálem

Přirozené spádové oblasti pro nové lokální centrum v bývalých kasárnách

Stávající hlavní dopravní trasa pro automobily, cyklisty a pěší 
ve směru centrum - Blanský les, Kleť 

Předpokládané hlavní vycházkové směry z centra kasáren

Budoucí centrum bývalých kasáren

Veřejná doprava - vlakové nádraží

Možné nové vedení pěších tras a cyklotras z centra CK přes nové 
lokální centrum podél původního obnoveného zeleného koridoru ve
směrech Blanský les, Kleť, Cvičák a Vyšenské kopce 

Přímo navazující zelené plochy s rekreačním potenciálem

Přímo navazující drobná výroba, obchod, služby a garáže

Řešené území bývalých kasáren

LEGENDA

Stávající hlavní dopravní trasa pro automobily, cyklisty a pěší 
ve směru centrum - Vyšný
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Stávající narušený zelený koridor → žádoucí obnovení → retenční schopnost a přirozený směr pro pěší a cykloturisty z Českého Krumlova směrem do Blanského lesa a na Kleť → saturace budoucího centra v bývalých 
kasárnách. V současnosti v zásadě nefunkční jak z hlediska využití zeleně, retence povrchových vod i jako turistické trasy. Omezeně funkční je pouze turistická trasa, ale je nevhodně vedena přes komunikaci pro motorová
vozidla, která je úzká a nedovoluje bezpečný pohyb chodců a cyklistů vers. motorová vozidla. Očekávaný nárůst dopravy vyžaduje oddělenou pěší trasu od komunikace U kasáren pro chodce a cyklisty.

Biokoridor přes bývalá kasárna vmezi NPR Vyšenské kopce a PP Cvičák 
Přibližný rozsah přirozeného budoucího centra v rámci revitalizace území bývalých kasáren 
Pravděpodobný budoucí rozvoj individuální bytové výstavby na území bývalých kasáren  

Logické propojení NPR Vyšenské kopce → budoucí centrum → PP Cvičák. V rámci navrhovaného propojení obou rezervací zachovat biokoridor navržený v územním plánu → logické propojení „zelených“ cest → 
v současnostio nefunkční → s ohledem na funkčnost území a zvýšení jeho atraktivity i pro občany z širšího centra Českého Krumlova je vhodné jej realizovat podle stávající ÚPD → jednoznačně pozitivní dopad 
na funkci budoucího centra a zvýšení rekreačního potenciálu území.

ROZBOR „ZELENÝCH“ VAZEB, PĚŠÍCH TAHŮ ZA REKREACÍ (STÁVAJÍCÍCH I MOŽNÝCH) VE VAZBĚ NA BUDOUCÍ CENTRUM V ÚZEMÍ BÝVALÝCH KASÁREN

LEGENDA
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ROZBOR ZELENĚ A TURISTICKO REKREAČNÍ POTENCIÁL ÚZEMÍ



Přímo navazující chráněná území v rámci CHKO Blanský les
s rekreačním a odpočinkovým potenciálem

Rozsah stávajícího přirozeného koridoru zeleně

Rozsah zeleně daný RP ve stávajícím přirozeném koridoru zeleně

Biokoridor - rozsah dle platné ÚPD

Řešené území bývalých kasáren

LEGENDA

Urbanizovaná zeleň_zahrady RD a zahrádkářské kolonie

Obnovitelné přerušení stávajícího koridoru zeleně

Vodní plochy

Umělý proleh_polder

Navrhované obnovení svedení povrchových vod do obnovené původní otevřené 
vodotěče. Obnovení řešit např. pomocí kinety s bermou v pruhu stávající zeleněPřírodní památka 

Cvičák

Národní přírodní rezervace 
Vyšenské kopce

Vyšný

Nádražní předměstí

ROZBOR „ZELENÝCH“ VAZEB V BLÍZKÉM OKOLÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE VZTAHU KE STÁVAJÍCÍMU REGULAČNÍMU PLÁNU A MOŽNÉ RETENCI POVRCHOVÝCH VOD
ROZBOR ZELENĚ V PROSTORU BÝVALÝCH KASÁREN

Stávající stav

V současnosti je kavalita zeleně v prostoru bývalých kasáren v dosti neutěše-
ném stavu což není s ohledem na celkový stav území nikterak překvapivé. V 
současnosti nejde ani tak o to hodnotit kvalitu a stav zeleně, jako stav přiro-
zeného zeleného koridoru, který prochází územím bývalých kasáren a v různém 
rozsahu poškození a přerušení končí až na březích řeky Vltavy.

Na přiloženém zákresu do leteckého snímku a následných stránkách je patrný 
jeho vývoj a rozsah v průběhu cca dvou století. Tento koridor zeleně vznikl a 
byl držen na přirozené údolnici, která sváděla a vlastně dosud svádí povrchové 
vody z vrcholů Blanského lesa. Vzhledem k narušení a částečnému zatrubnění 
se drenážní a retenční schopnost do značné míry snížila, přesto je stále ome-
zeně funkční.

Na mapě z 19. století a leteckých snímcích z padesátých let a současnosti je 
koridor čitelný. Vzhledem k současnému stavu bývalých kasáren je vlastně pa-
radoxně největší ve srovnání s dokumentací místa z minulých let. Zde je ale tře-
ba zdůraznit, že se jedná většinou pouze o nekvalitní náletovou rychle rostoucí 
zeleň. V tomto koridoru jsou dvě vodní nádrže, které pravděpodobně sloužily k 
retenci povrchových vod. Jejich stav je nyní žalostný, ale jejich zachování pro 
budoucnost je žádoucí! Jsou důležitým retenčním prvkem a v budoucnosti mají 
i rekreační potenciál. Ne snad jako nádrže na koupání, na to asi nebudou dosta-
tečně zásobeny vodou, ale jako vodní prvek v urbanizované krajině se budou 
skvěle uplatňovat. Navíc lze předpokládat, s ohledem na sousedství přírodních 
rezervací a budoucí biokoridor, osídlení vodním ptactvem a rozmanitou florou. 
Ve spojení s protipovodňovými opatřeními (budou popsána níže), sousední pří-
rodní památkou Cvičák, možnou paralelní cykloturistickou trasou do Blanského 
lesa a nově vzniknuvším centrem bude představovat velice atraktivní místo k 
relaxaci, odpočinku i sportu. Krom toho bude fungovat jako přirozený přechod 
mezi urbanizovanou a volnou krajinou PP Cvičák. 

V poslední době, bylo takové řešení použito v Rokycanech na oceněné řešení protipovodňových 
opatření v Parku u Rakováčku. 

Jak již bylo zmíněno výše, popisovaný koridor má značný rekreační potenci-
ál, ale jeho nejzásadnější funkcí bude regulace odtoku povrchových vod dále 
do Nádražního potoka a z tohoto důvodu je více než žádoucí zelený koridor 
zachovat v co největším možném rozsahu obnovit a podpořit jeho úpravou 
zdržování povrchových vod. Rekreační potenciál je vlastně příjemný vedlejší 
efekt navrhovaného řešení.

Pokud budeme hodnotit záměry regulačního plánu vzhledem k výše popsané-
mu, pak záměr RP v této oblasti jde naprosto proti smyslu přirozeného stavu 
věcí, který respektovali naši předci hospodařící po staletí v těchto místech i v 
dobách, kdy jsme „poroučeli větru a dešti“. Asi dobře věděli proč... Jest otázkou, 
proč RP tuto krajinou přirozenost nerespektuje. V zadání byla pravděpodobně 
preferována maximalizace stavební výtěžnosti celého území, ale stavět v této 
části by bylo nanejvýš nerozumné a nadto i finančně mnohem nákladnější. Dů-
sledkem navrhované koncepce bylo převedení přirozené vodoteče do nesmy-
slně drahého a ve svém důsledku možná i problematického zatrubnění včetně 
dobrovolného zbavení se velice atraktivní části území na úkor jeho zastavě-
nosti. Z čistě ekonomického hlediska je třeba si položit otázku, jaká by byla 
ekonomie výstavby v této části po započtení nákladů na výstavbu zatrubnění 
vodoteče, složitější zakládání, náročnější ochraně proti spodní vodě...

Z našeho pohledu je žádoucí tento koridor, zachovat, obnovit a naopak z něj 
vytěžit maximum pokud jde protipovodňová opatření, rekreaci a trávení volné-
ho času. Zrušená výstavba v této části se dá částečně a možná zcela nahradit 
intenzifikací výstavby v jiných, vhodnějších částech řešeného území. Pone-
chání koridoru ve své přirozenosti s protipovodňovými opatřeními a doplnění 
městského mobiliáře bude rozumnější a jistě i levnější než budovat nesmyslně 
drahé inženýrské dílo. Ze soutisku ploch zeleně regulačního plánu a rozsahu 
stávajícího stavu zeleně je patrná naprostá destrukce, tohoto, po staletí re-
spektovaného a drženého, zeleného koridoru. Jsme přesvědčeni, že doba již 
pokročila jiným směrem a nerespektování přirozených stavů věci v přírodě se 
nám již nejednou vymstilo potažmo náklady na změnu přirozenosti věcí bývají 
zbytečně vysoké a je tedy na zváženou, zda takovým znásilněním opravdu do-
staneme to co očekáváme.

Vazby na okolní zeleň a přírodní rezevace

Řešené území bývalých kasáren se nachází na okraji uvnitř CHKO Blanský les 
a v bezprostředním sousedství má dvě přírodní rezervace. Národní přírodní re-
zervaci Vyšenské kopce a přírodní památku Cvičák. Stávající územně plánovací 
dokumentace stanoví vedení biokoridoru přes území bývalých kasáren, který 
by měl propojit právě výše zmíněné přírodní rezervace. Proti takto stanovené-
mu biokoridoru navrhuje regulační plán jeho přemístění a nové vedení přes pole 
U rasa. Co bylo záměrem této změny se lze pouze domnívat, protože v rámci 
stávajícího regulačního plánu by bylo možné biokoridor provést aniž by to nějak 
výzmanmně ovlivnilo v RP navrhovanou výstavbu. 

Sousedství přírodních rezervací, které s téměř stoprocentní jistotou zabraňují 
další výstavbě v blízkém okolí a mají vysoký rekreační potenciál v přímé návaz-

nosti na řešené území činí z prostoru bývalých kasáren velice  lukrativní plochu 
pro budoucí konverzi na obytnou čtvť a v těchto souvislostech by měly vést 
budoucí úvahy o urbanistickém řešení - vztah městská zástavba na jihu → 
přírodní rezervace na východě a západě → vesnická zástavba obec Vyšný na 
úpatí kopců CHKO Blanský les. Právě uz těchto důvodů by měla výstavba a ur-
banistické řešení prostoru působit jako svorník mezi výše popsaným. Všechny 
obecné předpoklady k tomuto bývalá kasárna splňují. Mají, již dnes, přirozené 
centrum od kterého se vše může odvíjet a kde se může i vše přirozeně po-
tkávat. Přes území kasáren by měla vést hlavní cykloturistická trasa do srdce 
CHKO. NPR a PP. Jistě by bylo vhodné budoucí centrum navázat na vycházkové 
okruhy kolem města. Třeba krumlovské horizonty. Nabízí se přemístění části 
služeb z centra města do některého stávajícího objektu. Například městská 
knihovna, fitness apod.

Jednoduše řečeno, byla by veliká škoda promarnit potenciál území bývalých 
kasáren, který již nenabízí žádné jiné místo v Krumlově určené k výstavbě, na 
pouhý „stroj na bydlení a obchodu“. Nabízí se zde jedinečná možnost zde vybu-
dovat čtvť, která bude nečím víc než pouhým místem na přespání...

Z přiložené fotodokumentace je patrné v jakém území se plocha nachází. Z 
následujícíh obrázků a schemat je patrný vývoj území právě s ohledem na již 
zmiňovaný zelený koridor a to jak negativně se na této části podílí stávající re-
gulační plán, který popisovaný koridor teměř vymazal. Zachování zeleného ko-
ridoru není sentimentální „ekologické vzdychání za padlé stromečky“ ale pouze 
racionální úvaha o tom, proč tento koridor respektovali již generace před námi 
a že to mělo dobrý smysl právě z hlediska hospodaření s povrchovými vodami. 

Závěr

• Fakt že stávající regulační plán uvedený koridor téměř likviduje a do přiro-
zené vodoteče v údolnici navrhuje domy považujeme za jednu z nejproble-
matičtějších částí návrhu, která dle našeho názoru vyžaduje přepracování 
směrem k jeho obnovení a návratu k jeho retenční funkci.

• Tam kde to je možné mimo území kasáren (vymezené oplocením) v souladu 
s regulačním plánem maximálně otevřít bývalé koryto Nádražního potoka

• Do území bývalých kasáren navrhujeme implantovat cykloturistickou stez-
ku podél zeleného koridoru, která oddělí pěší a cyklistickou dopravu od au-
tomobilové dopravy v ulici U Kasáren

• Ponechat trasu biokoridoru přes území, tak jak je definována platným 
územním plánem

• V souvislosti s revitalizací území bývalých kasáren zpřístupnit PP Cvičák
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Přímo navazující chráněná území v rámci CHKO Blanský les
s rekreačním a odpočinkovým potenciálem

Rozsah stávajícího přirozeného koridoru zeleně

Rozsah zeleně daný RP ve stávajícím přirozeném koridoru zeleně

Biokoridor - rozsah dle platné ÚPD

Řešené území bývalých kasáren

LEGENDA

Urbanizovaná zeleň_zahrady RD a zahrádkářské kolonie

Obnovitelné přerušení stávajícího koridoru zeleně

Vodní plochy

Umělý proleh_polder

Navrhované obnovení svedení povrchových vod do obnovené původní otevřené 
vodotěče. Obnovení řešit např. pomocí kinety s bermou v pruhu stávající zeleněPřírodní památka 

Cvičák

Národní přírodní rezervace 
Vyšenské kopce

Vyšný

Nádražní předměstí

ROZBOR „ZELENÝCH“ VAZEB V BLÍZKÉM OKOLÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE VZTAHU KE STÁVAJÍCÍMU REGULAČNÍMU PLÁNU A MOŽNÉ RETENCI POVRCHOVÝCH VOD

15ANALÝZA ÚZEMÍ BÝVALÝCH KASÁREN VYŠNÝ |  ŠIRŠÍ VZTAHY ZELENĚ V NÁVAZNOSTI NA ŘEŠENÉ ÚZEMÍ



16ANALÝZA ÚZEMÍ BÝVALÝCH KASÁREN VYŠNÝ |  GRAFICKÁ ANALÝZA ZELENĚ NAVRHOVANÉ REGULAČNÍM PLÁNEM VE VZTAHU K SOUČASNMU STAVU      



Přímo navazující zelené plochy s rekreačním potenciálem
Přímo navazující komerční plochy_sklady, prodej
Zelený koridor v prostoru bývalých kasáren
Zelený koridor_obnovitelné přerušení s ohledem na retenci povrchových vod
Zelený koridor_neobnovitelné přerušení s ohledem na retenci povrchových vod
Možnost vytvoření retenčního průlehu
Vodní plochy
Objekty bývalého Nového Dvora
Ostatní bezprostředně související objekty se zeleným koridorem

Řešené území bývalých kasáren

Řešené území bývalých kasáren_19.století

HISTORICKÝ VÝVOJ ZELENÉHO KORIDORU V PROSTORU BÝVALÝCH KASÁREN A NAVAZUJÍCÍHO OKOLÍ

Řešené území bývalých kasáren_20.století Řešené území bývalých kasáren_současnost Řešené území bývalých kasáren_platný regulační plán 

LEGENDA
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Řešené území bývalých kasáren

LEGENDA

Stávající koridor nenarušené zeleně ve spádnici

Přerušení zeleného koridoru_obnovitelné

Vodní plochy

Vodoteče ze svahů Blanského lesa

Nevratné narušení spádnice_novodobá zástavba
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Vyšný vrch Liščí horaGranátník

Bývalá kasárna a v pozadí PP CvičákObec vyšný

Panorama z NPR Vyšenské kopce

Panorama z NPR Vyšenské kopce_detail

Sídliště Vyšný

Bílý kámenKleť
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Panorama z NPR Vyšenské kopce_pohled na bývalá kasárna - plocha určená regulačním plánem pro individuální výstavbu

Panorama z NPR Vyšenské kopce_pohled na obec Vyšný a vrcholy Blanského lesa s Kletí
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NPR Vyšenské kopce_jámy po těžbě grafitu

NPR Vyšenské kopce_jámy po těžbě grafitu NPR Vyšenské kopce_vrcholový menhir
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NPR Vyšenské kopce
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KleťVyšný vrch

Bývalá kasárna_plocha pro individuální výstavbuBývalá kasárna_centrum řešeného území

Panorama z PP Cvičák

Obec Vyšný
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Panorama z PP Cvičák_pohled PP Cvičák a na centum Českého Krumlova

Bývalá kasárna

NPR Vyšenské kopce (v pozadí)

Panorama z PP Cvičák

Obec Vyšný
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Obec Vyšný_pole U rasa_pohled k severnímu konci řešeného území bývalých kasáren
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 ODTOKOVÉ POMĚRY A HOSPODAŘENÍ S POVRCHOVÝMI VODAMI
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GEOMORFOLOGIE TERÉNU

Popis území a jeho historický vývoj

Mírně svažitá lokalita bývalých kasáren se nachází v CHKO Blanský les na úpatí 
Blanského lesa a kopcovitých přírodních rezervací NPR Vyšenské kopce a PP 
Cvičák. V důsledku její polohy je přirozeným místem odtoku srážkových vod 
právě ze svahů výše zmíněných území. Hlavní nápor srážkových vod přichází 
z oblasti Blanského lesa ze svahů Granátníku a vrcholu Na skalce. Dalším vý-
znamným zdrojem přítoku srážkových vod do oblasti kasáren je pole U rasa a 
přilehlé kopce přírodních rezervací.

Při pohledu na historické mapy a fotografie je zcela jasně patrný, v předešlých 
kapitolách zmiňovaný, koridor zeleně v sousedství hospodářského Nového dvo-
ra. Nejlépe je patrný, pokud jde o historické prameny, na Císařských povinných 
otiscích map stabilního katastru Čech 1:2880. Jasně patrný je koridor zeleně 
také na leteckých fotografiích z 50. let a současnosti. Na vojenské mapě z roku 
1952 je v oblasti kasáren zcela jasně vyznačen Nádražní potok. Z výše popsa-
ného vyplývá, že uvedené území se zcela logicky, ve své přírodní přirozenosti, 
nabízí právě pro odvod srážkových vod, které míří do oblasti bývalých kasáren. 
Podrobněji viz. Studie odtokových poměrů zpracovaná firmou VRV s.r.o..

V koridoru se nacházejí dva rybníčky či vodní nádrže, které pravděpodobně v 
historii sloužily jako zdroj vody pro Český Krumlov. Svahy z Kleti a Blanského 
lesa byly historicky zdrojem vody pro Český Krumlov - „Nejvýznačnější z těchto 
uvedených vodovodů je vodovod z Blanského lesa, který byl nazýván „starý Krčí-
nův“. Sloužil původně k zásobování zámku a pivovaru, později pouze zámku. Voda 
byla sbírána z několika pramenů a vedena dřevěnými, později litinovými troubami. 
Voda vytékala až do konce minulého století do kašen a kamenných koryt, z kterých 
si ji lidé podle potřeby brali.“

Zdroje povrchových (srážkových) vod

Podíváme-li se na na terénní mapu na protější straně, tak je zcela zřejmé odkud 
přichází největší nápor srážkových vod do oblasti nejen kasárem, ale i obce 
Vyšný. Pro oblast kasáren je nejdůležitšjší přítok ze svahů Granátníku, Na Skal-
ce, bezejmenného vrchu nad polem U rasa a přilehlých vrchů v PP Cvičák. Z 
těchto vrcholů přitéká v případě dešťových srážek poměrně značné množství 
vody, právě do oblasti kasáren. Navíc spodní nadrž je dotována relativně stá-
lým přítokem, pravděpodobně pramenem. Přitékající voda neohrožuje pouze 
zástavbu na úpatí Blanského lesa - podél pole U rasa, ale i prostor kasáren. 
Níže po proudu k zásadním ohrožením zástavby pravděpodobně nedojde v dů-
sledku zatrubnění Nádražního potoka pod železničním náspem a dále potom 
až k záhrádkové kolonii podél ulice Na Svahu. V případě opravdu velikého pří-
valu srážek poslouží železniční násep, po nějakou dobu jistě, jako hráz a trubka 
bude svoji dimenzí regulovat odtok dále do Nádražního potoka. Kritické místo 
se pak objevuje na soutoku Nádražního a Nového potoka v prostoru U Trojice, 
kde může dojít k zaplavení prostoru bývalé Jitony a kruhového objezdu než se 
voda přelije dále do Vltavy.

Řešením je odlehčit Nádražní potok odkloněním části povrchových vod na úpa-
tí Granátníku do Nového potoka. V jeho povodí se nacházejí již dvě nádrže a je 

zde prostor i pro vybudování dalších retenčních kapacit. Navrhované odklonění 
sice vyžaduje nějaká inženýrská opatření, ale ta nejsou v poloze neřešitelných  
úkolů. Máme na mysli překonání převýšení cca 2 metrů na vzdálenosti cca 
200m, aby bylo možné vody ze svahu Granátníku převést do povodí Nového 
potoka. Nutno podotknou, že zmiňovaná úprava se týká pouze situace, kdy 
převedení povrchových vod ze svahu Granátníku bude řešil město Český Krum-
lov výhradně na svých pozemcích. V případě dohody s Lesy České republiky s.p. 
by bylo možné problém odklonění řešit přirozenou cestou vybudováním odleh-
čovacího koryta ve svahu. Vzhledem k tomu, že Lesy České republiky s.p. v této 
oblasti problém povrchových vod také dlouhodobě sužuje, lze předpokládat, že 
dohoda na takovém řešení by nemusela zůstat pouze v rovině návrhu.

NÁVRHY ŘEŠENÍ ODVODU POVRCHOVÝCH VOD Z KASÁREN

Varianty řešení

I v případě, že se povede převést část povrchových vod ze svahu Granátníku 
do Nového potoka, bude do oblasti kasáren stále přitékat voda ze svahů Na 
Skalce, pole U rasa a z kopců v PP Cvičák. V současnosti, vzhledem k minulé 
výstavbě v přirozené údolnici, která navazuje na již zmiňovaný koridor zeleně 
v prostoru kasáren, který v různé míře narušení pokračuje až k Vltavě, je povr-
chová voda vedena převážně v rygolech podél komunikace U Kasáren. Ty ov-
šem nejsou kapacitně dostačující a tak dochází k rozlivu i na silnici a soukromé 
pozemky. Toto je možné z větší části odstranit vybudováním umělého prolehu 
podél západní hranice pozemků na poli U rasa. Voda z této části by byla převe-
dena zatrubněním do uměle vybudované suché nádrže v prostoru navazujícího 
severovýchodního rohu kasáren a odtud řízeným odtokem případně přepadem 
níže. V tomto bodě existují pro odvod povrchových vod dvě možná řešení

1. Odvod povrchových vod zatrubnněním přes řešené území   

(varianta regulačního plánu)

Pozitivní dopady

• Zvětšení plochy určené k zástavbě       

To může být relativní neboť se jedná o trvale zvodněné území pravděpodobně 
včetně vydatnějších podzemních vod vzhledem ke stálé přítomnosti přítoku 
do spodní nádrže i vzhledem k tomu, že oblast bývalého Nového Dvora patřila 
mezi hlavní zdroje vody pro zámek a městský pivovar. Nebo-li stavět na vodo-
teči není rozumný nápad...

• Možné omezení obtěžujícího hmyzu

Negativní dopady

• Finančně náročná součást infrastruktury a to jak v oblasti primárních ná-
kladů, tak i následných pokud jde o údržbu a potřebné revize

• Stavba bez budoucí možnosti navýšení kapacity

• Ignoruje přirozený stav udržovaný zde po staletí     

Již v minulosti se na mnoha jiných místech ukázala problematičnost „znásil-

ňování“ přirozeného stavu věcí a čistě technického přístupu. Nemáme tím na 
mysli nic jiného než to, že příroda si nakonec stejně prosadí svou i proti naší vůli 
a proto navrhujeme opustit uvedené řešení a zabývat se levnější a přirozenější 
variantou, navíc i s rekreačním potenciálem, která respektuje po staletí udržo-
vané staus quo, které nepochybně mělo svůj dobrý důvod.

• Na stavbu zatrubnění není možné získat dotaci EU

2.   Odvod povrchových vod pomocí povodňového parku    

      (varianta navrhovaná firmamVRV i EKO EKO)

Pozitivní dopady

• Povrchové vody budou vedeny po přirozené spádnici, která takto funguje 
již po staletí

• Stavbu je možné z větší části profinancovat dotacemi EU.    

Zde je ovšem nutné upozornit na fakt, že projekčně by navrhované řeše-
ní mělo být pravděpodobně zpracováno do roku 2020

• Na spádnici jsou dvě nádrže, které budou sloužit jako retence i jako vodní 
prvek (tyto nádrže jsou i součástí varianty č.1)

• Spádnice bude upravena jako povodňový park, který krom své hlavní funk-
ce bude plnit i funkci rekreační a estetickou.      

Mezi budoucí zástavbu a povodňový park bychom velmi doporučovali vetknout 
pěší a cyklistickou stezku směrem na Blanský les a Kleť, protože stávající pro-
línání automobilové dopravy s cyklisty a pěšími je nebezpečné a diskomfortní 
pro kteréhokoli účastníka silničního provozu v této části!

• Jde i o stavbu ekologickou, která bude fungovat jako přirozený přechod 
nezi zástavbou a PP Cvičák a bude součástí navrhovaného biokoridoru 
mezi NPR Vyšenské kopce a PP Cvičák.

• Vytvoří atraktivní prostředí např. pro vznik služeb z oblasti gastronomie, 
cestovního ruchu a sportu v historických budovách bývalého Nového dvo-
ra, které by mohly těžit z přítomnosti hlavní turistické trasy na Kleť a do 
Blanského lesa, rybníčků a prostředí parku. Příklady řešení viz. dále.

Negativní dopady

• Navrhované řešení zmenší plochu určenou regulačním plánem k výstavbě. 

K tomu lze namítnou snad pouze to, že se nejedná o tak zásadní velikost plo-
chy, která by po přepracování regulačního plánu nebyla nahraditelná v jiných 
částech. Nebo-li toto nevnímáme z pohledu ekonomie celého projektu jako zá-
važný problém a to tím spíš, že je třeba se na zástavbu v této části podívat i z 
pohledu realizačních nákladů na zakládání, hydroizolace atd.
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Možné rozdělení převedení části 
povrchových vod do Nového potoka

Povrchové vody ústící
do Nádražního potoka

Povrchové vody ústící
do Vyšenského potoka 
a Hučnice

Zaústění do Polečnice
Zaústění do Vltavy

Přibližné hlavní směry povrchových vod z blízkých svahů a údolnic

Vytnačení hřebenů se směry stékání povrchových vod

Řešené území bývalých kasáren

LEGENDA

Přibližná dělící hranice oddělení části povrchových vod do povodí Nového potoka

Přirozené hlavní směry odtoku povrchových vod z oblasti Vyšný (vč. kasáren)

Granátník
• 810

Liščí hora
• 613

• 626

• 650

• 600

• 618

• 600

• 596

Vyšný vrch
• 744

Na Skalce
• 825

Palečkův kopec
• 599

Městský vrch
• 608
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• U suché nádrže nebo v období srážkově chudším může docházet lokálně ke 
zvýšení obtěžujícího hmyzu.

ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ

Shrnutí

Obě výše uvedené a popsané varianty jsou nepochybně realizovatelné v celém 
svér rozsahu. Jak již bylo výše uvedeno, jako mnohem smysluplnější řešení se 
nám jeví varianta „přírodní“ nežli varianta „technická“, protže její přínos je více 
než sporný a nadto je nesmyslně nákladná s ohledem na její přínos. Navíc bez 
možnosti získání dotací z fondů EU. Naproti tomu „přírodní“ varianta je v mno-
ha ohledech šetrnější, levnější a navíc přináší přidanou hodnotu v podbě parku 
s vodním prvkem a rekreačně relaxačním potenciálem. Nezanedbatelné veliké 
plus této varianty je vysoká profinancovatelnost z fondů EU. Z tohoto pohledu 
je přírodní varianta naším jednoznačným favoritem pro realizaci a s ohledem 
na možnosti financování z fondů EU, by se v tuto chvíli měla stát v prostoru 
bývalých kasárem jednoznačnou prioritou!

Doporučení

• Neprodleně započít práce, které umožní do roku 2020 zpracovat projekt, 
tak aby byl schválitelný. To vyžaduje buďto změnu regulačního plánu nebo 
schválení nového územního plánu, který bude odrážet řešení nového regu-
lačního plánu. S ohledem na platnost nového stavebního řádu se jeví jako 
zdaleka nejrychlejší změna regulačního plánu. V každém případě by bylo 
škoda nevyužít dotačních titulů na řešení problému povrchových vod v 
prostoru kasáren.

• V rámci změny nebo zpracování nového regulačního plánu zapracovat cyk-
loturistickou stezku s vazbou na nové centrum v bývalých kasárnách.

• V souvislosti s řešením na Nádražním potoce vybudovat průleh na poli 
U rasa a odklon části povrchových vod ze svahů Granátníku do Nového 
potoka

• Řešení Nádražního potoka v prostoru kasáren jednoznačně řešit jako po-
vodňový park viz např. řešení v Rokycanech.

• Otevřít koryto Nádražního potoka v co největším rozsahu např. mezi oplo-
cením areálu kasáren a zahrádkami za sídlištěm Vyšný. 

• Suché retenční nádrže neřešit pouze jako jednoúčelové stav-
by pro zadržení povrchových vod, ale dát jim jim přidanou hodnotu.  

Nabízí se třeba řešení v podobě bazénového skate parku, který by byl využíván 
dětmi ke sportu a v případě povodní by pak sloužl jako retence s řízeným od-
tokem. Rozhodně se nejedná o jednoúčelové zařízení využívané pouze skate-
boardisty, ale jsou zcela běžně využívána i pro jízdu na inline bruslích, BMX ko-
lech, koloběžkách apod. Zkloubit sportovní aktivity, navíc i vizuálně atraktivní, 
s funkcí retence je možná cesta jak vybudovat dotovatelné protipovodňové 
opatření, které je vlastně sportovním zařízením, které v Českém Krumlově na-
prosto citelně chybí stejně tak jako dostatek míst pro neorganizovaný sport 

a to zdaleka nejen mládeže. Je možná třeba připomenout, že skateboarding a 
jeho různé mutace už dávno nejsou sportem „divné“ mládeže, ale jde o sport 
ucházející se o zařazení na letní olympijské hry... Toto kontrastuje s, v zásadě 
pro běžnou veřejnost nepřístupným, lehkoatletickým a fotbalovým areálem 
vedle něhož se krčí skateboardový mrzák a mládež vyznávající tento sport jez-
dí do Českých Budějovic, Linze atd... Lokalita kasáren s napojením na přírodu 
Blanského lesa a přilehlých rezervací tak přímo vybízí alespoň k částečnému 
obohacení neorganizované nabídky sportu v Českém Krumlově zvláště pak pro 
mládež, která je v dnešní době značně ohroženou věkovou skupinou. Snad pou-
ze na dokreslení jen to, že v příbuzném sportu snowboardingu máme světová 
esa jako jsou Eva Samková, Šárka Pančochová, Ester Ledecká, Martin Černík...

Příklad přírodního řešení koryta Nádražního potoka

Příklady možných řešení pro koridor zeleně s retenčními prvky Netradiční umělecké pojetí bazénového skate parku

Skate park je atraktivní místo přitahující mládež ke sportování i okounění...

I dětská hřiště lze řešit jako bazén, který může mít retenční funkci...I tak lze pojmout a využívat retenční prostor
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VÝTAH Z TECHNICKÉ ZPRÁVY

Charakteristika území

Řešené území je charakterizováno územím městské části Českého Krumlova 
Vyšný. Jedná se zástavbu, která ohrožována povodněmi a zároveň je území 
zatíženo mnoha žádosti o výstavbu, které mohou povodňové ohrožení ještě 
zvýšit.

Do rozsahu řešení jsou zahrnuty kasárny, ve kterých jsou dva rybníčky a při 
řešení srážkových vod v  zástavbě Vyšný jsou jak tyto rybníčky, tak lokalita 
kasárna významná.

Přehledná situace řešeného území

Popis toku

Z hlediska vodních toků, které jsou pro lokalitu Vyšný důležité, se jedná o Vy-
šenský potok, Nádražní potok (PB Nového potoka) a Nový potok. Vyšenský 
potok vytváří významné povodňové ohrožení zástavby a další dva toky jsou 
v řešení zahrnuty z důvodu zjišťování využití pro převod a retenci povodňo-
vých vod, jelikož v povodí Vyšenského potoka nelze nalézt efektivní možnost 
retence. K  ohrožení lokality Vyšný dochází i mimo vodní toky a to zejména 
v lokalitách Podhájí a Rasovna.

Problematická místa

Míst, které jsou ohroženy povodněmi, je v lokalitě Vyšný řada. Největší ohrožení 
je z Vyšenského potoka a je podrobně popsáno ve studii odtokových poměrů 
v povodí Vyšenského potoka. Na obrázku níže jsou ohrožená místa doplněna 
zejména o ohrožení povrchovým soustředěným odtokem.

Situace odtokových poměrů a povodňového ohrožení

Návrhy opatření - odklon z povodí Vyšenského potoka (převody vody)

Návrh opatření je zaměřen ke snížení přítoku vody do intravilánu Vyšný obno-
vou historických příkopů podél cest a odkloněním části povodňových vod z po-
vodí Vyšenského potoka. Podmínkou realizovatelnosti je nalezení retenčních 
prostor pro odkloněný objem povodňové vody. Posuzované možnosti převodu 
části povodí Vyšenského povodí do povodí vedlejšího jsou dvě. Jednou mož-
ností je převod do povodí Nového potoka a druhou je převod do povodí Ná-
dražního potoka. V současnosti jsou již v lokalitě příkopy podél cest, ale jejich 
kapacita byla při nedávných povodních dostatečná vyčerpána. Pro zajištění 
ochrany je potřeba jejich řádná obnova a doplnění.

Odklon do povodí Nového potoka

Odklon povodňových vod do povodí Nového potoka byl posuzován z důvodu 
možného nalezení retenčních prostor. Povodí Nového potoka ve své horní polo-
vině toku protéká v extravilánu s vhodným tvarem údolí pro vytvoření retenční 
nádrže, příp. využití stávajících rybníků.

Vytvoření příkopu pro sběr a odvedení vod je podmíněno cestou, podél které by 
byl příkop trasován. Z tohoto důvodu je jedinou možností štěrková lesní cesta 
zobrazena na následujícím obrázku.

Situace trasování příkopu pro převod části z povodí Vyšenského potoka do povodí Nového potoka

Podélný profil v ose příkopu trasovaného podél komunikací (staničení odpovídá výše zobrazené 
situaci)

Z  výše zobrazeného podélného profilu byl vytvořen detail problematického 
úseku, ve kterém nelze dosáhnout zaručeného sklonu pro převod vody do po-
vodí Nového potoka. Na úseku podél lesní cesty je nejvyšší místo u parkoviště 
v lese na staničení 200 m, které je výškově o 2 m výše, než by bylo pro převod 

Kritické místo s převýšením cca 2m
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Regulační plán Vyšný (28.1.2010), vlevo: Hlavní výkres, vpravo: TI - Zásobování vodou a kanalizace

Retenční prostory

Retenční prostory jsou v lokalitě kasáren důležité nejen pro nakládání se sráž-
kovými vodami v rámci areálu budoucí zástavby v kasárnách, ale i pro zachyce-
ní přítoku z výše položeného povodí. Retence je důležitá, protože vodní tok dále 
pokračuje do zástavby s dlouhými zatrubněnými úseky.

Parametry možné retence jsou rámcové, jelikož při výstavbě v areálu kasáren 
budou nepochybně probíhat i významné terénní úpravy a výsledné parametry 
se v následujících fázích projektové dokumentace budou upřesňovat.

Přehled možných retenčních prostor

Polosuchá nádrž č.1 v  jižní části areálu kasáren je nejníže položenou nádrží 
v rámci areálu. Nádrž má již v současnosti stálou hladinu nadržení. Okolní te-
rén je oproti hladině na nižší úrovni. V případě navýšení úrovně hráze lze získat 
významný retenční prostor.

Polosuchá retenční nádrž č.2 je nejvýznamnější retenční prostor celé lokality. 
Retenční nádrž bude mít hladinu stálého nadržení a velký retenční prostor.

Malá suchá nádrž, do které ústí přítoky z povodí.

Retenční schopnost přirozených rozlivů není zanedbatelná a to zejména z po-
hledu typických povodní na jižním svahu Kletě. Povodně jsou zde typicky 
s rychlým nástupem a poklesem a vysokým kulminačním průtokem. Přirozené 
rozlivy zároveň slouží při extrémních povodní k převádění významné části prů-
toků inundačním územím.

možné. Na základě této skutečnosti nelze s možností převodu do povodí nové-
ho potoka počítat.

pozn. A8000: 

Pokud jde o převedení vody do Nového potoka, tak nesouhlasíme s tezí, že převod 
vody není s ohledem na dvoumetrové převýšení v rozsahu cca 200m možné. Je to 
sice jistá překážka, ale rozhodně ne nepřekonatelná vhodným technickým řešením, 
které zrovna v tomto případě má své opodstatnění. 

Lze zde jistě vybudovat novou vodoteč, která tento problematický úsek prorazí 
anebo lze tuto část zatrubnit. Vzhledem k přínosu takového řešení ho nelze zavrh-
nout pouze konstatováním, že s ohledem na nevelký přírodní „hrb“ je takové řešení 
nerealizovatelné. V kraji Josefa Rosenauera bychom dnes byli za nýmandy, pokud 
bychom se něčím podobným nechali odradit, když podobné problémy řešili naši dě-
dové při stavbě Schwarzenberského kanálu před téměř 240 lety... Možná se oprav-
du vyskytnou objektivní důvody proč takové řešení opustit, ale opustit bychom ho 
měli až ve chvíli, kdy takové důvody budou po důkladném prověření všech možností 
realizace neoddiskutovatelně na stole!

Pokud bychom chtěli zvolit čistě přírodní řešení, pak je nutné převod vody přetra-
sovat. Zde se sice dostáváme na pozemky Lesů České republiky s.p., ale jak již bylo 
dříve řečeno i Lesy Čr řeší v této lokalitě problémy s povrchovou vodou a tak by asi 
dohoda na nějaké formě spolupráce při řešení společného ohrožení nemusel být 
nepřekonatelný problém.

Odklon do povodí Nádražního potoka

Odklon povodňových vod do povodí Nádražního potoka, který protéká kasárna-
mi, se skládá ze dvou základních částí. Prvním je sběr povrchových vod příkopy 
kolem cest a druhým je bezpečný svod těchto vod do retenčních prostor. Již 
v současnosti jsou vytvořeny příkopy podél cest, které takto odvádějí povrcho-
vou vodu, ale za zvýšených přívalů je současné řešení nedostatečně vyhovující 
a dochází k ohrožení zástavby v lokalitě nad kasárnami a velkému namáhání a 
vymílání příkopů.

Navrhuje se dostatečný sběrný příkop, který by zachytil veškerou vodu ze spá-
dového povodí a svedl ji do  kritického místa u křižovatky, kde by docházelo 
k rozdělení povodňových vod do dvou svodných příkopů. Jeden je stávající a 
druhý se navrhuje jako odlehčení. Trasování nového svodného příkopu je na zá-
padní hraně stávající zástavby, kde by zároveň došlo i k ochraně této zástavby 
proti povrchovému odtoku z přilehlých luk. Na spodním konci by byl vytvořen 
propustek pod komunikací do kasáren, kde by bylo se srážkovými vodami dále 
nakládáno.

Výsledky zhodnocení a doporučení

Možné opatření pro snížení povodňového ohrožení v povodí Vyšenského po-
toka je odklon části povodí do povodí Nádražního potoka. Odklon do povodí 
Nového potoka nelze realizovat z důvodu nevhodných výškových poměrů.

Opatření již v současnosti částečně existuje, avšak v nedostatečné míře, která 
v nedávných letech při povodňové situaci nedostatečně plnila funkci. Navrhuje 

se vytvoření, příp. zkapacitnění příkopu podél cesty, který zachytí povrchový 
odtok a bezpečně ho svede na severní hranici zástavby Rasovna. Z tohoto mís-
ta je v současnosti pomocí dvou propustků pod komunikací voda převedena na 
východní okraj silnice v ulici U Kasáren, odkud podél komunikace pokračuje až 
ke kasárnám, kde vtéká do zatrubnění. I přes již tyto dva stávající propustky 
a příkop, byla zástavba Rasovna ohrožena. Stávající příkopy a propustky kapa-
citně nestačily na přítok vody. Proto se navrhuje posílení formou vybudování 
nové trasy příkopu a průlehu, které lemuje lokalitu Rasovna ze západní strany. 
Trasa vede ve velké části po stávající louce, a proto se doporučuje v  tomto 
úseku vybudování místo příkopu průleh. V průlehu bude voda proudit o malé 
hloubce, čímž se proudění zpomalí. Zároveň průleh netvoří takovou liniovou 
bariéru jako příkop a lze bez problémů přecházet, či přejíždět drobnou tech-
nikou. Pod panelovou cestou u kasáren by byl vytvořen propustek a dále by 
se s přitékající vodou nakládalo v rámci kasáren. Toto řešení zároveň ochrání 
zástavbu Rasovna, která je ohrožována povrchovým odtokem z přilehlých luk 
a akumulací vody nad panelovou cestou. Součástí průlehu resp. zeleného pásu 
může být stezka pro pěší, která může navazovat na stezku v rámci budoucího 
využití kasáren.

pozn. A8000: 

S doporučeními VRV s.r.o. souhlasíme pouze s výhradou ohledně možnosti převede-
ní části povrchových vod ze svahů Granátníku do Nového potoka viz. poz. A8000 
výše.

KASÁRNA - RETENČNÍ PROSTORY A SRÁŽKOVÉ VODY

Regulační plán

V lokalitě stávajících kasáren má dle regulačního plánu vzniknout rozsáhlá zá-
stavba. Dešťové vody mají být zaústěny do stávajících dvou rybníků, příp. rov-
nou do vodního toku (pouze zástavba v nejnižších lokalitách na jihu).

Jelikož se nad kasárnami nachází již významná plocha povodí, ze které jsou 
srážkové vody svedeny údolnicemi a příkopy právě na severní hranici kasáren, 
je řešení v rámci regulačního plánu nešťastné. V regulačním plánu je vedeno 
zatrubnění, do kterého ústí koryto procházející zástavbou a propustkem pod 
silničním náspem a příkop lemující silnici v ulici U Kasáren, skrz velkou část nové 
zástavby až do stávajícího rybníku. V případě zvýšeného přítoku, který by se 
kapacitně nevešel do zatrubnění dojde k rozlivu do husté zástavby. V takovém 
případě již v budoucnu nebude možné situaci zlepšit.

Přítok vody z povodí a kasáren

V rámci lokality kasáren a jejich budoucího zastavění je třeba řešit nakládání 
nejen se srážkovými vodami z  lokality kasáren, ale i vody přitékající z povodí 
výše. Jedná se zejména o přítok z příkopu podél silnice v ulici U Kasáren a přítok 
z luk a údolnice nad silničním náspem panelové cesty. Oba tyto přítoky se na 
hranici kasáren stékají a dále voda proudí směrem k rybníku.

Hodnoty celkového přítoku a objemy vody jsou vyčísleny v následující tabulce.
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Doporučení trasování koryta

Dle regulačního plánu je přítok vody z povodí do rybníčků v kasárnách a dále do 
vodního toku zatrubněno a trasováno v komunikacích mezi budovami. Dopo-
ručuje se 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 s málo kapacitní kynetou, která by převáděla běžné a nízké povod-
ňové průtoky, a berm, které by sloužili k přirozenému a řízenému rozlivu. Bermy 
by převáděly vyšší průtoky a zároveň vytvářely retenci vody. Za běžných stavů 
lze bermy volně využívat pro volnočasové aktivity.

Hlavním cílem doporučení je vytvoření otevřeného koryta a zajištěním prosto-
ru pro odvod dešťových vod. Odrazujícím případem stávajícího návrhu zatrub-
nění dle regulačního plánu může být situace severně nad zástavbou, kdy byla 
přirozená údolnice zastavěna a srážkové vody proudící po terénu se přirozeně 
vrací do údolnice a vytvářejí povodňové ohrožení. 

Doporučovaná trasa respektuje přirozenou údolnici v kasárnách a je zobrazena 
na předchozím obrázku. 

Příčný řez složeným korytem

Závěr

Předmětem řešení bylo zhodnocení požadavků na výstavbu v  lokalitě Vyšný. 
V  lokalitě jsou evidovány desítky žádostí na výstavbu. Pro tento výhledový 
stav byl vyhodnocen vliv na odtokové poměry pomocí srážko-odtokového mo-
delu. Dále byly hodnoceny možné opatření pro snížení povodňového ohrožení 
Vyšenského potoka v podobě odklonu části povodí pomocí příkopů a zhodno-
cení lokality Kasáren.

Hodnocení žádostí o výstavbu bylo provedeno v  lokalitě Vyšný, která z velké 
části zasahuje do povodí Vyšenského potoka a částečně do povodí Nádražního 
potoka. Právě povodí Vyšenského potoka je ohroženo povodněmi a cílem bylo 
zjištění, zda by případná nová výstavba neměla negativní vliv na odtokové po-
měry. Pro hodnocení byly vytvořeny předpoklady ploch jednotlivých pozemků, 
ploch zástavby a nepropustných ploch. Zhodnocení bylo provedeno pomocí 
srážko-odtokového modelu sestaveného pro stávající a výhledový stav. Z hle-
diska významnějších povodňových událostí je vliv zástavby resp. zvýšení ne-
propustných ploch mírný a dosahuje maximálního zvýšení kulminačního prů-
toku o 200 l.s-1 (0.2 m3.s-1). Vliv zastavěnosti může být zřetelný při menších 
povodňových situacích, které jsou vyvolány krátkým vydatným deštěm. Právě 
z  tohoto hlediska je, v případě povolení výstavby, důležité zajistit lokální re-
tenci vod z nepropustných ploch. To platí nejen pro střechy zástavby, ale i pro 
přístřešky a zejména příjezdové cesty a silnice. Při dodržení jasných pravidel 
nakládání se srážkovými vodami lze negativní vliv zástavby eliminovat.

Žádostí o výstavbu v lokalitě Vyšný je řada a proto byly zhodnoceny jednotlivé 
žádosti i z dalších hledisek, které zajistily, aby případná výhledová zástavba ne-
způsobila ohrožení a zároveň nebyla sama ohrožena. Na základě těchto hledi-
sek, byly stanoveny podmínky, za kterých lze akceptovat zástavbu, a omezení, 
která je potřeba respektovat při plánování výstavby.

Možné opatření pro snížení povodňového ohrožení v povodí Vyšenského po-
toka je odklon části povodí do povodí Nádražního potoka. Odklon do povodí 
Nového potoka nelze realizovat z důvodu nevhodných výškových poměrů.

Opatření již v současnosti částečně existuje, avšak v nedostatečné míře, která 
v nedávných letech při povodňové situaci nedostatečně plnila funkci. Navrhuje 

se vytvoření, příp. zkapacitnění příkopu podél cesty, který zachytí povrchový 
odtok a bezpečně ho svede na severní hranici zástavby Rasovna. Z tohoto mís-
ta je v současnosti pomocí dvou propustků pod komunikací voda převedena na 
východní okraj silnice v ulici U Kasáren, odkud podél komunikace pokračuje až 
ke kasárnám, kde vtéká do zatrubnění. I přes již tyto dva stávající propustky a 
příkop, byla zástavba Rasovna ohrožena. Stávající příkopy a propustky kapacit-
ně nestačily na přítok vody. Proto se navrhuje posílení formou vybudování nové 
trasy příkopu a průlehu, které lemuje lokalitu Rasovna ze západní strany. Trasa 
vede ve velké části po stávající louce, a proto se doporučuje v tomto úseku 
vybudování místo příkopu průleh. V průlehu bude voda proudit o malé hloubce, 
čímž se proudění zpomalí. Zároveň průleh netvoří takovou liniovou bariéru jako 
příkop a lze bez problémů přecházet, či přejíždět drobnou technikou. Pod pa-
nelovou cestou u kasáren by byl vytvořen propustek a dále by se s přitékající 
vodou nakládalo v rámci kasáren. Toto řešení zároveň ochrání zástavbu Rasov-
na, která je ohrožována povrchovým odtokem z přilehlých luk a akumulací vody 
nad panelovou cestou. Součástí průlehu resp. zeleného pásu může být stezka 
pro pěší, která může navazovat na stezku v rámci budoucího využití kasáren.

Zhodnocení lokality kasáren bylo provedeno se zaměřením na možné retenční 
prostory a výhledovou zástavbu v souvislosti s územním a regulačním.

Dle regulačního plánu je přítok vody z povodí do rybníčků v kasárnách a dále do 
vodního toku zatrubněno a trasováno v komunikacích mezi budovami. Dopo-
ručuje se 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 s málo kapacitní kynetou, která by převáděla běžné a nízké povod-
ňové průtoky, a berm, které by sloužili k přirozenému a řízenému rozlivu. Bermy 
by převáděly vyšší průtoky a zároveň vytvářely retenci vody. Za běžných stavů 
lze bermy volně využívat pro volnočasové aktivity.

Hlavním cílem doporučení je vytvoření otevřeného koryta a zajištěním prostoru 
pro odvod dešťových vod. Odrazujícím případem stávajícího návrhu zatrubnění 
dle regulačního plánu může být situace severně nad zástavbou, kdy byla přiro-
zená údolnice zastavěna a srážkové vody proudící po terénu se přirozeně vrací 
do údolnice a vytvářejí povodňové ohrožení. 

Doporučovaná trasa respektuje přirozenou údolnici v kasárnách. Podél otevře-
ného koryta lze vytvořit stezku, která by dále mohla navazovat na stezku podél 
navrhovaného průlehu u lokality Rasovna až do nitra Vyšného. Tím by se Vyšný 
zpřístupnilo pěším. 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 po-
době přirozených rozlivů do bermy složeného koryta.

pozn. A8000: 

Celá technická zpráva „Studie odtokových poměrů Český Krumlov_Vyšný včetně 
všech příloh je k dispozici u zadavatele, kterým byl Městský úřad Český Krumlov.

Zprávu zpracovala firma VRV a.s., Vodohospodářský rozvoj a výstavba
akciová společnost, Nábřežní 4, Praha 5, 150 56
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Přirozené rozlivy

Otevřené přírodě blízké koryto vodoteče
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STÁVAJÍCÍ OBJEKTY KASÁREN - ZHODNOCENÍ A DOPORUČENÍ 
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Plocha zájmového území

LEGENDA

Stávající objekty

Demolované objekty
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Katastrální mapa s vyznačením polohy objektu

Letecký pohled na objekt_Google maps Gastro blok_vstupní fasáda Interiér jídelny

Fasáda k Vyšenské ulici

Hlavní vtupVýdej jídel
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SHRNUTÍ A ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ PRO VYUŽITÍ OBJEKTU

Shrnutí

Objekt gastro bloku je samostatná budova z větší části podsklepená. 

• Konstrukce - dozdívaný železobetonový skelet

• Dispozice - s ohledem na konstrukční systém halová s vyzdívanými příčka-
mi a čtyřmi schodišťovými jádry

Doporučení

Objekt bývalého gastro bloku je skeletová železobetonová konstrukce, pravdě-
podobně montova. Tento fakt z domu činí poměrně zajímavý objekt z hlediska 
budoucího využití, protože právě konstrukce je to co je hlavním benefitem celé 
budovy. Konstrukční systém umožňuje v zásadě odstranit veškeré vyzdívky a 
tím pádem s budovou nakládat dle potřeb. Jedinná omezení dává pouze statika 
celé konstrukce, ale jinak je prostor pro budoucí konverzi téměř neomezený. To 
z uvedeného objektu činní jeden z nejzajímavějších pro budoucí konverzi v celé 
oblasti kasáren.

Návrh na možné využití

• S ohledem na výše napsané doporučujeme objekt věnovat nějaké spo-
lečensko kulturní funkci.                      

Nabízí se třeba úvaha o přemístění Městské knihovny z bývalé prelatury se vše-
mi navazujícími funkcemi. Jistě by bylo vhodné ji doplnit víceúčelovým sálem 
pro různé drobnější akce pro které v Českém Krumlově takový prostor zoufale 
chybí. Stávající prostory jako je sál hotelu Růže, Prokyšův sál, Městské divadlo 
jsou například pro klubovou scénu zcela nevhodné. Jízdárna je zase příliš veliká 
a tedy též nevhodná a klub Fabrička stojí i padá s přestavbou prostoru bývalé 
Jitony. Přemístění Městské knihovny by dávalo smysl z mnoha dalších důvodů 
jako je možnost moderního provozu neomezované historickou budovou bývalé 
Prelatury. Navázání na možný vznik základní školy a mateřské školky. Dopravní 
dostupnost - stávající knihovna je pro naprostou většinu občanů automobilem 
nedostupná a taška knih se na nejbližší parkoviště dokáže pronést. Navíc 40 
volných minut parkování není málo, ale na návštěvu knihovny je to i tak po-
měrně krátká doba. Tím pádem je placené parkování dalším handicapem pro 
stávající umístění knihovny.                

Regulační plán

Přestavba bývalého gastrobloku s možnou dostavbou víceúčelového sálu a 
jeho organického zapojení do budoucího možného centra vyžaduje změnu re-
gulačního plánu
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Katastrální mapa s vyznačením polohy objektu

Letecký pohled na objekt_Google maps Učební blok_vstupní fasáda Učební blok_budova učeben s budovou dílen

Chodba dílenského bloku
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SHRNUTÍ A ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ PRO VYUŽITÍ OBJEKTU

Shrnutí

Objekt učebního bloku se skládá ze dvou oddilatovaných budov. 

Budova školy

• Konstrukce - zděný dvoupatrový objekt, částečně podsklepený

• Dispozice - kancelářský pětitrakt s jedním schodišťovým jádrem

Budova dílen

• Konstrukce - zděný jednopatrový objekt, nepodsklepený, pravděpodobně 
panelové stropy s hřebenovými světlíky

• Dispozice - halová

Doporučení

Objekt bývalého učebního bloku je zděná budova v relativně dobrém stavu. 
Jedná se o klasickou kancelářskou pětitraktovou dispozici což v kombinaci se 
zděným konstrukčním systémem v zásadě předurčuje její využití například na 
kancelářskou, školní nebo ubytovací funkci. 

Návrh na možné využití

• S ohledem na nárůst bytových kapacit a tím pádem i obyvatel v této části 
města by bylo vhodné objekt využít například jako základní školu, mateř-
skou školu apod.         

Během setkávání při tvorbě strategického plánu bylo také velmi frekventova-
né téma alternativního školství - Waldorfská škola apod. Z našeho pohledu je 
taková budova velice vhodná pro školní funkci. Rozhodně jako základ ano. Ve 
zděném pětitraktovém objektu je možné zřídit učebny a zázemí školy. Objekt 
bývalých dílen je využitelný třeba jako tělocvična. Poloha i konstrukce objek-
tu umožňuje rozvoj půdorysně i výškově. Umístění hned vedle Vyšenské ulice 
zajišťuje vynikající dopravní dostupnost. Navázaní na NPR Vyšenské kopce po-
skytuje prostor pro školní i mimoškolní venkovní aktivity dětí

• Ubytovací kapacita pro žáky středních škol v Českém Krumlově

• Kancelářská budova

Regulační plán

Ponechání budovy bývalého školního bloku vyžaduje změnu regulačního plánu, 
protože v platném regulačním plánu je bohužel budova dílen učebního bloku 
navržena k demolici.
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č.60 č.61

Katastrální mapa s vyznačením polohy objektu

Letecký pohled na objekt_Google maps Zdravotní blok_západní fasáda Zdravotní blok_lůžková část
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44ANALÝZA ÚZEMÍ BÝVALÝCH KASÁREN VYŠNÝ |  FOTODOKUMENTACE A POLOHA OBJEKTU



1.NP

2.NP

3.NP

ŘEZ

±0,000

+3,400

+6,700

+9,900

+13,200

CHODBY, PODKROVÍ 

LEGENDA

SCHODIŠTĚ

VYUŽITELNÉ PROSTORY

STŘECHY

NOSNÉ KONSTRUKCE

ROVINA ŘEZU

< 
15

 0
00

 >

< 51 600 >

< 
15

 0
00

 >

< 51 600 >

< 
15

 0
00

 >

< 51 600 >

č.69

SHRNUTÍ A ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ PRO VYUŽITÍ OBJEKTU

Shrnutí

Objekt bývalého zdravotního bloku je:

• Konstrukce - zděný stěnový konstrukční systém, nepodsklepený

• Dispozice - chodbový trojtrakt s vloženým schodišťovým jádrem ve střední 
části

Doporučení

Objekt bývalého zdravotního bloku je zděná budova, která byla postavena v 
prostoru bývalých kasáren jako jedna z posledních a je tedy i v dobré stavební 
kondici. Přesto, že objekt je po stavební stránce poměrně zachovalý, tak jest 
otázkou jak jej v budoucnu, s ohledem na dispozici a konstrukční systém využít.

Stěnový konstrukční systém a chodbová dispozice objektu jsou z pohledu pů-
vodní funkce naprosto pochopitelým a ideálním řešením pro daný účel zdravot-
ního zařízení. Bohužel toto se již nedá říci z dnešního pohledu, kdy se bavíme 
pravděpodobně o zcela odlišném využití a chodbový systém, navíc pouze s 
jedním schodištěm je velmi problematicky využitelný.

Jako klasický bytový dům téměř nikoli protože by se jednalo o jednostranně ori-
entované byty s naprosto neekonomickým prostorem chodby. Jako ubytovací 
zařízení např. pro sociálně vyloučené asi ano, ale tady narážíme na budoucí so-
ciální skladbu území a ta již dopředu, pokud někdo nechce zkoušet nesmyslné a 
drahé sociální inženýrství,  zde vylučuje takový objekt či objekty umístit. Využít 
objekt jako kancelářskou budouvu by bylo s ohledem na okolí a budoucí poten-
ciál území nevhodné a navíc poptávka v Českém Krumlově není dostatečná pro 
naplnění taokvého objektu. Zdravotnické zařízení asi také není nejlepší řešení s 
ohledem na polohu objektu vzhledem k centru a faktu, že v sousedství možná 
vznikne zařízení pro seniory, které bude zdravotnickým zařízením disponovat.

Využít stávající objekt jako bytový dům je asi to nejlepší možné řešení, ale 
pouze za cenu konverze chodbové dispozice na dispozici schodišťovou.  Toho 
lze dosáhnout vložením nebo přistavěním dalších schoišťových jader s výtahy 
což umožní s objektem pracovat v příčném směru a dům využít na byty v celé 
šířce (hloubce) objektu. 

Závěrem tedy je konstatování, že dům lze využít na bydlení, ale pokud má mít 
kvalitu odpovídající kvalitě místa, pak to bude za cenu výrazné přestavby. Ov-
šem než padne definitivní rozhodnutí bylo by vhodné zpracovat jednoduchou 
studii využitelnosti objektu, která odhalí možnosti i možná úskalí takové kon-
verze a přibližné náklady na takovou přestavbu. Studie také nakonec může uká-
zat, že s ohledem na náklady a využitelnost celého ůzemí bude výhodnější ob-
jekty odstranit. To co dnes vypadá jako čiré šílenství se nakonec může ukázat 
jako rozumná cesta, která otevře cestu k větší urbanistické flexibilitě a využití 
území v této části bývalých kasáren. Z našeho pohledu je nutné být otevřeni 
ke všem variantám řešení, které povedou k nejlepším výsledkům bez ohledu na 
minulé záměry a nabízející se možnosti poctivě prověřit a to i ty, které vyžadují 
změnu regulačního plánu, tak aby vznikl harmonický celek.
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Letecký pohled na objekty_Google maps
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Pohled na ubytovací bloky z NPR Vyšenské kopce

46ANALÝZA ÚZEMÍ BÝVALÝCH KASÁREN VYŠNÝ |  FOTODOKUMENTACE A POLOHA OBJEKTŮ



1.NP

2.NP

3.NP

ŘEZ

±0,000

+3,250

+6,500

+9,650

+13,500

CHODBY, PODKROVÍ 

LEGENDA

SCHODIŠTĚ

VYUŽITELNÉ PROSTORY

STŘECHY

NOSNÉ KONSTRUKCE

ROVINA ŘEZU

< 
15

 0
00

 >

< 46 200 >

< 
15

 0
00

 >

< 46 200 >

< 
15

 0
00

 >

< 46 200 >

SHRNUTÍ A ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ PRO VYUŽITÍ OBJEKTU

Shrnutí

Objekty bývalých ubytovacích bloků jsou v zásadě stejné jako výše popsaný 
bývalý zdravotní blok:

• Konstrukce - zděný stěnový konstrukční systém, blok A nepodsklepený, 
bloky B a C jsou podsklepené se zvýšeným přízemím

• Dispozice - chodbový trojtrakt s vloženým schodišťovým jádrem ve střední 
části

Doporučení

Objekty bývalých ubytovacích bloků jsou zděné budovy, které byly postaveny v 
prostoru bývalých kasáren jako jedny z posledních a jsou tedy i v dobré staveb-
ní kondici. Přesto, že objekty jsou po stavební stránce poměrně zachovalé, tak 
jest otázkou jak je v budoucnu, s ohledem na dispozici a konstrukční systém 
využít.

Stěnový konstrukční systém a chodbová dispozice objektu jsou z pohledu pů-
vodní funkce naprosto pochopitelým a ideálním řešením pro daný účel zdravot-
ního zařízení. Bohužel toto se již nedá říci z dnešního pohledu, kdy se bavíme 
pravděpodobně o zcela odlišném využití a chodbový systém, navíc pouze s 
jedním schodištěm je velmi problematicky využitelný.

Pokud se budeme bavit o bloku A, tak pro něj bezezbytku platí to co pro bývalý 
zdravotní blok.

Pokud se bavíme o blocích B a C, tak zde je situace pravděpodobně mnohem 
příznivější neboť o objekty má zájem zahraniční investor, který by zde chtěl 
zbudovat ubytování pro seniory a na místě již zbouraného železobetonového 
skeletu vystavět zařízení pro seniory s Alzheimerovou chorobou. V tomto kon-
krétním a na území bývalých kasáren zatím ojedinělém projektu se nabízí asi 
jedno z nejvhodnějších možných využití pro objekty B a C. Pro to, aby bylo mož-
né záměr realizovat v plném rozsahu, tak jak ho předkládá investor, je nutné 
změnit regulační plán, protože stávající neumožňuje realizovat především cen-
trum pro postižené Alzheimerovou chorobou, které má svá provozní specifika 
a jejichž realizace naráží na nekompatibilitu se stávajícím regulačním plánem.

Pokud jde o náš názor ohledně realizace výše zmiňovaného investičního zámě-
ru a funkční náplně pro území bývalých kasáren, tak se z naší strany jedná o 
zajímavý projekt s vhodnou funkcí pro dané území i objekty a doporučujeme 
jeho vznik podporovat. Myslíme si, že inkluze seniorů mezi běžnou aktivní po-
pulaci je z mnoha důvodů velmi žádoucí a v tomto prostředí v návaznosti na 
budoucí centrum a služby s ním spojené rozhodně nebudou mít pocit vyčlenění 
ze společnosti. 

Regulační plán

S ohledem na výše popsané změnit v této části regulační plán, aby bylo možné 
tento, pro území vhodný projekt realizovat.
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SHRNUTÍ A ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ PRO VYUŽITÍ OBJEKTU

Shrnutí

Objekt bývalého vševojskového skladu je zděná, jednopatrová, svými rozměry 
naprosto atypická budova s klasickou vzpěradlovou konstrukcí krovu

• Konstrukce - zděný stěnový konstrukční systém s cca 1000 mm vyso-
kými průvlaky s pravděpodobně monolitickým železobetonovým stropem. 
Stropní konstrukce, vzhledem ke svým rozměrům, bude dimenzována na 
značné zatížení, což je nesporná výhoda tohoto objektu. Krov je vzpěra-
dlové konstrukce, trámový, obložený pravděpodobně sádrokartonovými 
deskami.

• Dispozice - konstrukce vševojskového skladu umožnila vytvořit otevřenou 
halovou dispozici, která je dělena pouze nenosnými příčkami. Vzpěradlová 
konstrukce krovu zase umožnila vytvoření halového prostoru v podkro-
ví. Objekt disponuje poze jedním vnitřním schodišťovým jádrem a jedním 
,pravděpodobně těžkotonážním, nákladním výtahem.

Doporučení

Objekt bývalého vševojskového skladu je natolik specifická budova, že bude 
takřka nemožné pro ni definovat nějakou funkci, která by ji mohla využít jako 
celek. Výhodou tohoto objektu je hloubka jeho traktu, která činní 13 300 mm. 
To vybízí k tomu objekt příčně dělit na jednotlivé provozní jednotky. Rozhodně 
to není problém v přízemní části a s ohledem na konstrukci stropů by to neměl 
být ani zásadní problém pro podkroví, protože stropní konstrukce s masivními 
průvlaky by měla bez problémů umožnit vložení schodišť a propojit tak přízemí 
s podkrovím. 

S ohledem na značnou délku objektu, který tvoří příliš dlouhou bariéru bychom 

doporučovali objektem prorazit jeden nebo dva průchody, které mohou být 
využity i jako jakési mini pasáže, kde bude třeba umístěna zahrádka nebo sem 
může expandovat obchodní jednotka krytá před povětrnostními vlivy apod.

Vzhledem k umístění objektu si lze představit i jeho možné dostavby, které 
naruší současnou nevzhlednou utilitární „kládovitost“.

Regulační plán

Pokud bychom chtěli změnit a rozbít nevzhlednou „kládovitost“ objektu nebo 
jej provozně přizpůsobit nějaké zajímavé a vhodné funkci, která bude podmíně-
na např. dostavbou nebo jiným stavebním zásahem vybočujícím ze stávajícího 
půdorysu je opět nutné zpracovat změnu regulačního plánu, který v tuto chvíli 
podobné zásahy naprosto neumožňuje.

Jedná se o zajímavý objekt se značným potenciálem využití, ale stávající re-
gulační plán ho bez možnosti jakékoli změny půdorysu uzavírá pro výraznější 
změnu či architektonický počin a tím mu vnucuje současnou „boudovitě-kládo-
vitou architekturu“, která není problematická pro předchozí funkci, ale pro vznik  
lokálního městského centra jsou v tomto konkrétním případě limity stávajícího 
regulačního plánu nešťastné. Z našeho pohledu je spíše žádoucí ducha býva-
lých kasáren setřít, jak to jen bude možné a spíše podpořit a zdůraznit, že se 
historicky jednalo o zemědělskou usedlost, která fungovala v souladu se svým 
okolím a jistě taková atmosféra bude příjemnější než atmosféra kasáren...                      
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Katastrální mapa s vyznačením polohy objektů
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SHRNUTÍ A ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ PRO VYUŽITÍ OBJEKTU

Shrnutí

Objekty bývalé strážnice a velitelství jsou objekty zděné. Strážnice je jednopa-
trový objekt se sedlovou polovalbovou střechou. Budova velitelství je dvoupa-
trová s velmi mírně spádovanou střechou skoro plochého charakteru.

Velitelství

• Konstrukce - zděná dvoupatrová budova s pravděpodobným podsklepe-
ním, které  bylo využíváno jako kryt. Rozsah podsklepení se nám nepo-
dařilo s ohledem na nepřístupnost a absenci dokumentace zjist. Střešní 
konstrukce bude pravděpodobně trámová.

• Dispozice - zděný trojtrakt se schodišťovým jádrem ve střední poloze. Po-
kud jde o sklepení (kryt) nelze v uto chvíli k němu cokoli napsat, protže 
neexistují podklady. Zde bude nutné alespoň zjednodušené mapování jeho 
rozsahu a velikosti zaměřením.

Strážnice

• Konstrukce - zděný stěnový konstrukční systém, nepodsklepený. Zdivo 
bude pravděpodobně plná pálená cihla nebo kamen, stropy budou asi po-
valové konstrukce s rákosovým podbitím. Kro bude pravděpodobně kla-
sická hambalková soustava. Vzhledem k tomu, že nebyla možnost fyzické 
prohlídky jsou tyto údaje pouze v oblasti doměnek a poznatků z obdob-
ných staveb.

• Dispozice - je v současnosti neuspořádaná po mnoha přestavbách. V pů-
dorysu jsou zakreslené původní stopy nosných zdí, které ve větších či men-
ších fargmentech (podle dostupné dokumentace) přetrvávají.  

Doporučení

Strážnice  je zděný objekt, který lze využít jistě mnoha způsoby, ale v případě 
rozhodnutí o jeho zachování ve struktuře bývalých kasáren ho jeho poloha v 
místech, kde by mohla být autobusová zastávka a jeden z hlavních vjezdů do 
prostoru možného budoucího centra, do jisté míry předurčuje pro využití v 
segmentu služeb anebo gastronomie. S ohledem na jeho architekturu by z něj 
mohl být například příjemný hostinec.

Objekt bývalého velitelství by byl pravděpodobně použitelný, jako bytový dům 
čemuž nahrává jak konstrukční systém, tak i velikost a pravděpodobná mož-
nost zvýšení o patro nebo minimálně plnohodnotné podkroví. Ovšem je otáz-
kou jaký je jeho skutečný stavební stav a jak je možné jej využívat s ohledem 
na suterénní prostory krytu. 

Regulační plán

S ohledem na výše popsané, nelze v tuto chvíli dát jednoznačné doporučení, 
protože ponechání či snesení obou objektů by mělo být předmětem hlubší ur-
banistické analýzy ve vztahu navrhovaným změnám regulačního plánu, k vzni-
ku možného centra a výstavbě v jižní části území.

51ANALÝZA ÚZEMÍ BÝVALÝCH KASÁREN VYŠNÝ |  OBJEKT Y BÝVALÉHO VELITELSTVÍ A STRÁŽNICE_POPIS A PŮDORYSY M 1:500



Katastrální mapa s vyznačením polohy objektu

Letecký pohled na objekt_Google maps
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DIVERZANT

SHRNUTÍ A ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ PRO VYUŽITÍ OBJEKTU

Shrnutí

Objekt bývalé vilky jejíž původní účel jsme nezjistili. Vždy asi sloužila k bydlení, 
ale pravděpodobně také vždy tak či onak asi souvisela s provozem zemědělské 
usedlosti Nový dvůr. Její stávající stav je celkem obstojný, přesto vyžadující zá-
sadnější rekonstrukci hlavně poku jde o celou technickou infrastrukturu domu 
a dřevěné fasádní prvky včetně střechy.

• Konstrukce - zděný stěnový konstrukční systém, podsklepený. Zdivo bude 
pravděpodobně plná pálená cihla, stropy budou asi trámové nebo pova-
lové konstrukce s rákosovým podbitím. Krov bude pravděpodobně podle 
dostupné dokumentace ležatá stolice. Zděné statické konstrukce se zdají 
být v obstojném stavu nevyžadujícím zásadní sanace snad krom sanace 
vlhkosti suterénního zdiva.

• Dispozice - není nijak zvláště zajímavá, ale je možné ji relativně dobře s 
ohledem na nosné zdivo upravovat a tedy poskytuje celkem slušný poten-
ciál pro rekonsrukci na příjemné bydlení

Doporučení

Rouzhodně doporučujeme objekt vilky zachovat jednak jako stavební doklad 
doby i jako hezký utilitární objekt sloužící pro bydlení případně třeba jako sídlo 
firmy. Další dobrý důvod pro ponechání stavby je ten, že na území Českého 
Krumlova se nacházejí minimálně další dva podobné domy (Kaplická ulice a ulice 
Příkrá) a tak tento objekt doplňuje mozaiku  bytových domů pravděpodobně 
vzniklých v jednom časovém období.

Regulační plán

Regulační plán navrhuje tento objekt odstranit. Vzhledem k výše popsanému v 
kapitolách o zeleni a povrchových vodách považujeme návrh regulačního plá-
nu v části podél komunikace U Kasáren za nevhodný a tudíž není z našeho 
pohledu nutné ani žádoucí vilku demolovat. Naopak z ní udělat další magnet v 
řešeném území, protože jak jsme již napsali dříve, jsme přesvědčeni o tom, že 
regulačním plánem navrhované kapacity umíme jeho přepracováním nahradit 
v jiných místech. 

Čili závěr pro regulační plán zní - území v této části přeřešit tak, aby zde mohla 
zůstat vika a bylo možné realizovat výše popsaná protipovodňová opatření.
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Objekt kina - jihovýchodní nároží a bývalá hospodářská budova - jižní fasáda Objekt kina - jižní fasáda

Objekt kina - východní fasáda Objekt kina - východní fasáda, vpravo vpředu hospodářská budova, vpravo vzadu vševojskový sklad
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Hospodářská budova - západní fasáda Hospodářská budova - západní fasáda

Hospodářská budova - východní fasáda Hospodářská budova - východní fasáda
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Hospodářská budova - interiér Hospodářská budova - interiér

Hospodářská budova - východní fasáda, vlevo budova bývalého kina
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Objekt technických dílen - severní fasáda Objekt technických dílen - interiér

Hrázděný domeček vedle vševojskového skladu     Objekt technických dílen - severnmí fasáda
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Objekt kotelny - západní fasáda  Mobilní plynová kotelna

Trafostanice Eon VTL regulační stanice plynu
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pro zasakování dešťových vod, pokud průzkum prokáže vhodné prostředí. Pod-
mínkou je separace nečistot na kanalizaci před danou nádrží.

Správnou funkcí nádrží dojde ke snížení průtoku odtoku z povodí označeného 
jako C (***) cca o jednu třetinu (na 750 – 800 l/s). Důvodem relativně nízké 
účinnosti transformace odtoku je nemožnost umístění nádrží v uzávěrovém 
profilu. Před návrhem obejmu retenčních nádrží a projekčními pracemi na do-
plněném rybníčku je nutno přesně určit kapacitu zatrubněného potoka s ohle-
dem na množství odváděných dešťových vod.

Zdroj:  textová část regulačního plánu

Elektro rozvody a telekomunikace

Řešeným územím prochází kmenová VN linka 22kV Č.Krumlov s odbočkami na 
jednotlivé vývodové trafostanice. Kabelové rozvody NN budou ukončeny u 
jednotlivých objektů kabelovými přípojkovými skříněmi osazenými v oplocení 
objektů nebo na venkovních fasádách objektů na veřejně přístupném místě. 
Uložení jednotlivých napájecích kabelů a osazení kabelových přípojkových skří-
ní je patrné z výkresové dokumentace. Napájecí vedení v chodnících a ve vol-
ném terénu budou uložena ve výkopech hloubky 80cm v pískovém loži a kryta 
výstražnou fólií z PVC. Vedení v krajnici místních komunikací budou ložena ve 
výkopu hloubky 120cm v pískovém loži a kryta výstražnou fólií z PVC. Vede-
ní při přechodech místních komunikací budou uložena ve výkopech hloubky 
120cm v kabelových chráničkách PE 90, 110mm.

Navrhovaná nová N-TS 2

Lokalita „Novákův Kopec, Kasárna Sever“- Propočet navýšení příkonu lokality

Z nových kioskových trafostanic TS do 630 kVA osazených v lokalitě „KASÁR-
NA SEVER“ – parc.č. 576/3 , bude nově napojena zástavba 67 RD a stávající 
zástavba výše uvedené lokality. Příprava TUV v nové zástavbě el. energie, pro 
30% zástavby (20RD) ponechat na rozvodech rezervu pro vytápění elektrickou 
energií.

Soudobý příkon 1 RD, BJ – VT dle ČSN 33 2130-Z2                    11 kW.

Instalovaný příkon

Vysoký tarif –       67 RD x 11 kW/RD 737.00 kW

Příprava TUV –        67 RD x 2 kW/RD 134.00 kW

Rezerva pro el.vytápění –    20RD x 18 kW/RD 360.00 kW

Celkem instalovaný příkon       1231.00 kW

Soudobý příkon

Vysoký tarif            737 kW x 0.30 221.10 kW

Příprava TUV             134 kW x 0.8 107.20 kW

Rezerva pro el.vytápění           360 kW x 0.8 288.00 kW

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA V ÚZEMÍ KASÁREN    

Existují tři základní zdroje o technické infrastruktuře v území kasáren z nichž 
lze čerpat omezené informace o jejím rozsahu a stavu. Jedním zdrojem jsou 
podklady od správců sítí, ale vzhledem k tomu, že prostor bývalých kasáren je 
dlouhodobě odpojen a sítě technické infrastruktury nejsou využívány je vůbec 
otázkou, v jakém technickém stavu se nacházejí a jak moc jsou využitelné v 
budoucnosti při přestavbě celého území.

Druhým zdrojem je textová část regulačního plánu, kde existují rámcové popisy 
stávajícího stavu a je zde asi i nejvíce informací, které lze využít.

Dalším zdrojem je technická dokumentace pro stavební povolení na výstavbu 
infrastruktury od firmy Tebodin, ale ta nám pouze ukazuje kompletní nový ná-
vrh technické infrastruktury vycházející ze stávajícího regulačního plánu a tak 
nám o současném stavu technické infrastruktury v území neprozradí téměř 
nic. Přesto tato dokumentace obsahuje alespoň rámcový popis stávajícího 
stavu v prostoru kasáren a v danou dobu je to asi relativně nejaktuálnější zdroj 
informací o stavu a rozsahu inženýrských sítí v prostoru bývalých kasáren, 
protže vychází z popisu v regulačním plánu a sem tam něco doplňuje. Přesto 
textová část regulačního plánu je v tuto chvíli asi nejucelenější dokument o 
inženýrských sítích v prostoru bývalých kasáren.

Pokud jde o stav a rozsah inženýrských sítí na území bývalých kasáren je třeba 
počítat také s mnoha překvapeními z důvodu utajování čehokoli, co se ocitlo za 
plotem kasáren naší lidově demokratické armády. Jedna věc je tedy dostupná 
dokumentace a druhá, co si armáda za plotem vybudovala sama a dnes již ni-
kdo netuší co a kde. Tuto skutečnost je třeba mít stále na paměti při provádění 
zemních prací, protože si myslíme, že zde nebude nouze o různá překvapení. 

Zásobování vodou

Zájmová lokalita je zásobována pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potře-
bu. Zdrojem vody je prameniště Blanský les, situované v Blanském lese (vydat-
nost 4.84 + 2.50 l/s) severně nad osadou Vyšný pod Kletí. Zdroj má vyhlášené 
ochranné pásmo (mimo řešené území).

Voda je svedena gravitačně do VDJ Vyšný 1x 150 m3 (657.30/654.00), který 
tvoří nejvýše položené tlakové pásmo (TP Vyšný) zásobované řadem PE 110. Z 
tohoto tlakového pásma je napojeno nižší lakové pásmo (TP Vyšný PK a TP Vy-
šný redukce) opět řadem PE110 (jihozápadní část zájmového území) přes pře-
rušovací komoru 1x 15 m3 (601.00/598.50) a přes redukci tlaku (cca 578.00). 
Voda z přepadu VDJ Vyšný je převedena do VDJ Vojsko Vyšný (viz dále).

Voda je dále samostatně svedena řadem AC100 přes objekt bývalého od-
kyselovacího filtru do VDJ Vojsko Vyšný 1x 150 m3 (615.10/611.90). Odtud je 
voda vedena do areálu bývalých kasáren řadem AC125 (TP Vojsko Vyšný) a 
déle pro sídliště Vyšný. Přepad z VDJ Vojsko Vyšný je sveden zpětně původním 
výtlačným řadem LT150 do VDJ Nádraží 1x 650 m3 (581.42/576.42), kam je 
dopravována převážně voda z Vodárenské soustavy Jižní Čechy. ČS Nádraží se 
nevyužívá.

Prameniště Vyšný sídliště (kopaná studna se zářezy) je mimo provoz a s jeho 

využitím se neuvažuje. Vlastní rozvodná síť je z PE a PVC 110 a 90 a je mož-
no ji využít pro budoucí zásobování vodou. Vodovodní síť na území bývalých 
kasáren je z AC125 a 100 a s jejím využitím se neuvažuje (i z důvodu jiného 
dispozičního uspořádání navrhované zástavby). Dále je navržen nový přívodní 
řad z VDJ Vojsko Vyšný do spotřebiště. Přívodní řad z prameniště Blanský les 
do VDJ Vojsko Vyšný se navrhuje také vyměnit (původní řad je z 30-tých let 
minulého století).

Pro nejvýše položenou zástavbu v okolí VDJ Vyšný bude zřízena AT stanice s 
rozvodným řadem tj. samostatné tlakové pásmo. Nová vodovodní síť je na-
vržena přednostně jako okruhová. Je potřeba respektovat tlaková pásma za-
mezit jejich propojení). Pro potřeby napájení plánované vodní plochy v oblasti 
lomu je navrženo vybudování řadu ze studny ležící na parcele 500/1, které je v 
současné době nevyužívána.

Zdroj:  textová část regulačního plánu

Odkanalizování území

VV řešeném území je vybudována kanalizace pro veřejnou potřebu. Jedná se 
převážně o jednotnou kanalizační síť s odlehčením, nověji budovaná kanalizace 
je oddílného systému. Materiálem kanalizace je nejčastěji kamenina (budováno 
v letech 1988-1991 v akci Z). Součástí kanalizačního systému je čerpací stanice 
Vyšný v západní části zájmového území (5 l/s, 23 m, hrubé předčištění) s vý-
tlačným řadem.

Odpadní vody jsou odváděny na kanalizační síť města Český Krumlov a dále 
na centrální městskou ČOV s vyústěním vyčištěných odpadních vod do Vltavy.

Změnou RP je pro Vyšné navržen oddílný kanalizační systém, který počítá s vy-
užitím stávající čerpacístanice (ČS). Stávající jednotná kanalizace bude využita 
jako dešťová. Nová kanalizace je navrhovaná jako oddílná splašková s doplně-
ním oddílné dešťové kanalizace. Navrhované trasy jsou přizpůsobeny návrhu 
dispozičního uspořádání zástavby. Kanalizační síť na území bývalých kasáren je 
navrhovaná převážně nová. Přesto pro další stupně projektové dokumentace 
je nutno zajistit pasportizaci stávající kanalizace vč. zatrubněného potoka.

Protože v zájmovém území byly a budou určité problémy s kapacitním odtokem 
dešťových vod, důrazně se doporučuje maximální množství srážkových vod 
zasakovat do půdy přirozeným způsobem a minimalizovat zpevňování ploch 
nepropustnými materiály.

Individuální likvidace (zasakování) dešťových vod je navrženo pro zástavbu 
rodinných domků nad lokalitou bývalých kasáren (povodí označeno jako C3). 
V zónách určených pro výstavbu rodinných domů je nutné zavázat jejich sta-
vebníky (investory) k tomu, aby na svých pozemcích zřídili vsakovací retenční 
nádrže , popř podzemní nádrže na zachycování dešťové vody. Přepad dešťo-
vých vod bude řešen vsakem. Pro minimalizaci průtoků odtoku dešťových vod 
z lokality bývalých kasáren (střechy, komunikace a zejm. parkovací plochy) jsou 
změnou RP navrženy 3 podzemní velkoobjemové retenční nádrže s přepadem 
do dešťové kanalizace a vyústěním do potoka. Nádrže jsou řešeny jako zakryté 
suché poldry pod plochou parkovišť a hřiště. Nádrže zároveň mohou sloužit i 
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Doporučení

Pokud mluvíme o nějakých doporučeních ve vztahu ke stávajícím inženýrským 
sítím, tak je těžké, za stávajícího stavu, nějaké vlastně vydávat snad krom je-
diného a to je provést pasportizaci a průzkum stavu těch sítí, které by bylo 
možné v budoucnu využít Dle našeho názoru to jsou tyto sítě a objekty:

• Kanalizace

• Vodovod

• Některé přípojky elektro

• VTL regulační stanice plynu

Celkem soudobý příkon          616.30 kW

Stávající TS 61

Lokalita „Kasárna Střed“ - Propočet navýšení příkonu lokality

Z nové kioskové trafostanice TS do 2x630 kVA osazené v lokalitě „KASÁRNA 
STŘED“ – parc.č. 21/34 bude nově napojena zástavba 124BJ a objekty občan-
ské vybavenosti. Příprava TUV, vytápění objektů centrální zdroj, případně plyn.

Soudobý příkon 1 BJ – VT dle ČSN 33 2130-Z2               11 kW.

Instalovaný příkon

Vysoký tarif                124 BJ x 11 kW/BJ 1364.00 kW

Rezerva pro objekty občanské vybavenosti       900.00 kW

Celkem instalovaný příkon       2264.00 kW

Soudobý příkon

Vysoký tarif           1364 kW x 0.28 381.92 kW

Rezerva pro objekty občanské vybavenosti         900 kW x 0.7 630.00 kW

Celkem soudobý příkon                                  1011.92 kW

Navrhovaná nová N-TS 4

Lokalita „Kasárna Jih“- Propočet navýšení příkonu lokality

Z nové kioskové trafostanice TS do 630 kVA osazené v lokalitě „KASÁRNA JIH“ 
– parc. č. …… bude nově napojena zástavba 128BJ a objekty občanské vybave-
nosti. Příprava TUV, vytápění objektů centrální zdroj, případně plyn.

Soudobý příkon 1 BJ – VT dle ČSN 33 2130-Z2               11 kW 

Instalovaný příkon

Vysoký tarif                128 BJ x 11 kW/BJ 1408.00 kW

Celkem instalovaný příkon                                                          1408.00 kW

Soudobý příkon

Vysoký tarif          1408 kW x 0.28 394.24 kW

Celkem soudobý příkon           394.24 kW

Zdroj:  textová část regulačního plánu

Rozvody plynu a tepla

V areálu bývalých kasáren jsou v zemi uložená ocelová potrubí teplovodů, pa-
rovodů, STL a VTL plynovodů.

Do areálu je jako zdroj tepla přivedena parovodní přípojka DN 150, která končí 
ve výměníkové stanici. Souběžně s parovodním potrubím je vedeno zpět ke 

zdroji tepla ve městě kondenzátní potrubí DN 65. Zaměření parokondenzátní 
přípojky bylo získáno od Městského úřadu Český Krumlov. Z výměníkové stani-
ce jsou rozvedeny do severně položených novějších objektů areálu teplovodní 
potrubí DN 80 ÷ 200, parovodní potrubí DN 65 a kondenzátní potrubí DN 40. 
Teplovodní a parokondenzátní potrubí z výměníkové stanice bylo překresleno 
z dokumentace skutečného provedení „Český Krumlov – teplofikace kasáren 
II.etapa“ z roku 1998.

Dalším zdrojem energie pro areál je VTL plynovodní přípojka DN 80, která končí 
ve VTL regulační stanici plynu umístěné v areálu. Zaměření VTL plynovodní 
přípojky bylo získáno od E.ON Česká republika, s.r.o. Z VTL regulační stanice je 
veden STL plynovod DN 40 do budovy bývalé správy objektů a STL plynovod 
DN 80 do plynové kotelny. Z plynové kotelny jsou do objektů mezi výměníko-
vou stanicí a plynovou kotelnou rozvedeny teplovody.

V jižní části areálu se nalézají funkční STL plynovody v majetku E.ON Česká 
republika, s.r.o., které zásobují plynem stávající zástavbu v obci.

Zákres těchto teplovodů v situaci je orientační, jelikož k tomuto potrubí nebyli 
v době zpracování této dokumentace k dispozici žádné podklady.

Zdroj Tebodin Czech Republic s.r.o.

Závěr

Vzhledem k očekávané výrazné přestavbě bývalých kasáren je asi rozumné 
provést kompletní pasportizaci využitelných inženýrských sítí v území. Jedná 
se hlavně o páteřní rozvody kanalizace a pitné vody, které by bylo možné teo-
reticky využít podle toho v jakém se nacházejí stavu. 

Pokud jde o kanalizaci, tak cca před deseti lety zde byly prováděny kamerové 
zkoušky, ale vzhledem k tomu, že deset let je dlouhá doba, tak doporučujeme 
provést nejen nové kamerové zkoušky, ale i geodetické zaměření kanalizačního 
řadu. Pokud bude v dobrém stavu, tak by asi bylo rozumnější a bezpečnější jej 
využít jako dešťovou kanalizaci a nově vybudovat kanalizaci splaškovou.

Co se týká vodovodního řadu, nemáme žádné informace o jeho stavu či něja-
kých nedávných průzkumech, které by alespoň něco vypovídaly o jeho kondici. 
V každém případě je potřeba vzít v úvahu fakt, že v kasárnách bylo tankové 
vojsko a těžká nákladní vozidla, tak je otázka jak tyto rozvody vypadají v místě 
častých přejezdů. Tedy pokud by zde byla úvaha využít i stávající rozvody vody, 
pak si to vyžádá zodpovědný a důkladný průzkum, zvláště pak v místech se 
zvýšeným rizikem deformace vodovodního řadu. Tím spíš, že se jedná o tlakové 
rozvody.

Rozvody plynu bychom s ohledem na bezpečnost rovnou navrhovali vybudovat 
kompletně znovu od regulační VTL stanice. 

Rozvody elektro, slaboproud, veřejné osvětlení budou muset být pravděpo-
dobně kompletně vybudovány nově. Otázkou je v jakém stavu budou elektro 
přípojky ke stávajícím objektům a zda budou dostatečně kapacitní s ohledem 
na novou funkci. Navíc je třeba vzít do úvahy platné ČSN a vedení sítí v rámci 
celého území, aby vše mělo nějaký logický řád a nejednalo se o „pavoučí síť“.
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Plocha zájmového území

LEGENDA

Stávající objekty

Demolované objekty

 

Stavby občanské vybavenosti na pozemcích v lokalitě bývalých kasáren: 

 

Občanská vybavenost  s bydlením                                                                              OV.b                                 

Pozemek p.č. 21/37 

 Hlavními funkcemi objektu na tomto pozemku jsou zařízení obchodní sféry a služeb a funkce 
bydlení. 

 Toto hlavní využití může být doplněno o další funkce lokálního významu (tj. pro potřeby obyvatel 
této lokality): 
 maloobchodní a stravovací služby, 
 ubytovací a sociální služby  (pension, dům s pečovatelskou službou, domov důchodců), 
 zařízení péče o děti, školské zařízení, 
 drobné lokální služby obyvatelům, 
 zdravotnická zařízení (ordinace), 
 sportovní a relaxační zařízení, 
 zařízení pro kulturu a církevní účely, 
 zařízení pro administrativu, 
 nezbytná technická vybavenost, 

 Podmínky přípustného využití + nepřípustné využití  viz regulativy ploch OV dle ÚPO 
 

 

Občanská vybavenost  kultura                                                                                    OV.k                                    

Pozemek p.č. 21/47 

 Hlavními funkcemi objektu na tomto pozemku jsou: 
 zařízení občanské vybavenosti a služeb – centrum volného času a kulturního vyžití, 
 církevní stavby 
 zařízení pro relaxaci a sport, 
 veřejné stravování a ubytování  

 Toto hlavní využití může být doplněno o další funkce lokálního významu (tj. pro potřeby obyvatel 
této lokality): 
 doplňková obchodní zařízení, 
 řemeslné a výtvarné dílny 
 služební či pohotovostní byty, 
 komerční administrativa, 

 Podmínky přípustného využití + nepřípustné využití  viz regulativy ploch OV dle ÚPO 
 

 

Občanská vybavenost  obchod, administrativa                                                           OV.o1      

Pozemek p.č. 21/41 

 Hlavními funkcemi objektu na tomto pozemku jsou zařízení obchodní sféry a komerční 
administrativy. 

 Toto hlavní využití může být doplněno o další funkce lokálního významu (tj. pro potřeby obyvatel 
této lokality): 
 maloobchod a obchodní sklady 
 nerušící výrobní služby 
 zařízení pro relaxaci a sport, 
 služební či pohotovostní byty, 
 veřejné stravování, 
 zařízení zdravotní a sociální péče 

 Podmínky přípustného využití + nepřípustné využití  viz regulativy ploch OV dle ÚPO 
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Občanská vybavenost – mimo zdravotní a sociální péči                                             OV.o2       

Pozemky p.č. 21/40,  21/39, 21/38  a 21/50 

 Hlavními funkcemi objektů na těchto pozemcích jsou zařízení obchodní sféry a komerční 
administrativy. 

 Toto hlavní využití může být doplněno o další funkce lokálního významu (tj. pro potřeby obyvatel 
této lokality): 
 nerušící výrobní služby, 
 zařízení pro relaxaci a sport, 
 služební či pohotovostní byty, 
 veřejné stravování, 

 Podmínky přípustného využití  viz regulativy ploch OV dle ÚPO 
 Nepřípustné využití objektů: 

 zařízení pro zdravotní  a sociální péči,  
všechny druhy činností, které hlukem, prachem, exhalacemi  nebo organolepticky narušují 
prostředí sousedících pozemků. 

 výrobní a skladovací činnosti (umísťování staveb pro výrobu, skladování a velkoobchod) 
 
 
 
 
 
 
c) Dopravní napojení  a obslužnost  stavebního pozemku  

Vymezená : 

 vyznačením vjezdu na pozemek  popř. příjezdem ke stavebnímu pozemku 
 umístěním odstavných a parkovacích stání pro účel využití pozemku  
 užíváním staveb na něm umístěných v rozsahu požadavků příslušné české technické normy pro 

navrhování místních komunikací, což zaručuje splnění požadavků této vyhlášky 
 
 
 
 
 

d) Technická infrastruktura  
Ŕešení napojení pozemku na hlavní vedení a řady technické infrastruktury včetně zajištění zásobování  
energiemi a teplem 

 navržená poloha sdružených pilířů pro připojení objektu (pozemku) k sítím technické 
infrastruktury – vedení ei.nn, plynu a spojů; jedná se o závazný regulativ regulačního plánu 

 navržené vedení a ukončení přípojek hlavních uličních řadů  na hranici parcel – tj. přípojek vody, 
dešťové a splaškové kanalizace 

 
 
 
 
 

e) Nakládání s odpady a odpadními vodami  
podle zvláštních předpisů, které na pozemku vznikají jeho užíváním nebo užíváním staveb na něm 
umístěných, vsakování dešťových vod nebo jejich zdržení na pozemku    

Protože v zájmovém území byly a budou určité problémy s kapacitním odtokem dešťových vod, důrazně 
se doporučuje maximální množství srážkových vod zasakovat do půdy přirozeným způsobem a 
minimalizovat zpevňování ploch nepropustnými materiály, tj. řešit tuto problematiku v souladu s § 2vyhl. 
č.501/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 269/2009 Sb..  
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centra pořádat i akce, které s ohledem na rušení otáčivého hlediště nemohou 
být v Krumlově pořádány. Možný vznik centra v bývalých kasárnách může velmi 
težit z bytové výstavby, ale jsme přesvědčeni, že zde může fungovat i čilý spole-
čensko kulturní a sportovní život, protože zde lze realizovat mnoho z toho co v 
Českém Krumlově chybí. V prostoru centra Českého Krumlova nejsou kapacity 
tyto nedostatky řešit a když k tomu připočteme fakt, že pro běžného krumlov-
ského občana se centrum, díky turistické invazi, pomalu stává nepřátelským 
územím, tak se nabízí jedinečná šance vyřešit alespoň část potřeb občanů zde. 
Jest otázkou, kdy a zda vůbec se povede obnovit rovnováhu v centru města 
tak, aby jej krumlovští občané opět začali vyhledávat a aktivně v něm žít. Mini-
málně po tuto dobu se jedná o dobrou alternativu.

Doporučení

• zpřístupnit některé objekty, které je možné zpřístupnit, pro různé spole-
čensko kulturně podnikatelské aktivity. Důsledkem takového rozhodnutí 
bude fakt, že se lidé naučí již v této chvíli do prostoru bývalých kasáren 
chodit. Dnes jsou kasárna pro běžnou veřejnost nepřístupná. Že zde může 
vyrůst něco smysluplného a fukčního dokazuje klub Fabrička v bývalé Ji-
toně, který zde stojí a padá s budoucí přestavbou areálu Jitony. Ve městě 
zoufale chybí prostory pro alternativní kulturu a tou není zdaleka pouze 
hudba. Bývalý areál Jitony byl využíván i skejťáky, protože poskytoval krytý 
prostor a jsme přesvědčeni, že ve chvíli, kdy se objeví možnost zde něco 
podnikat, tak se vhodné a dobré nápady i náplň najdou. To nejdůležitější 
pro jakékoli místo, které aspiruje na to, aby se stalo byť i lokálním centrem 
je to, aby k němu lidé získali vazbu, aby se do něj naučili chodit. Stejný 
přístup se osvědčil v případě Centra IGY v Českých Budějovicích, které v 
ranných devadesátých letech nebylo ve výrazně lepším stavu než mnoho 
stávajících objektů v bývalých kasárnách a byly zde služby nejrůznějšího 
druhu od maloobchodu, přes supermarket až po lékaře. Možná námitka, že 
se bývalé pekárny nacházely na uzlu MHD je sice oprávněná, ale my tím-
to příkladem chceme poukázat hlavně na fakt, že i „nenavoněné“ budovy 
mohou být předmětem živého zájmu a nemusejí pouze nečinně stárnout 
a chátrat, ale než dojde k zásadní rekonstrukci. Naopak, mohou stále žít a 
pomoci k tomu, aby se lidé do místa naučili chodit a získali k němu vztah 
díky kterému se pak budou vracet. Fakt, že se lidé naučili chodit a využívat 
prostor bývalých pekáren může jistě také za současný úspěch dnešního 
IGY.

• V regulačním plánu provést změny v prostoru budoucího centra tak, aby 
bylo možné mnohem volněji nakládat s formou, objemy a využitím stávají-
cích budov. Stávající plán až příliš svazuje možné stavební a funkční využití 
stávajících objektů. Volnější formy by byla spíše k užitku věci.

• Provést změny, které umožní vznik cykloturistické trasy v severojižním 
směru s navázáním na koridor zeleně a centrum. Důsledkem bude oživení 
centra a jeho větší životaschopnost

• Bude-li to jen trochu možné navrhnout zkapacitnění ulice U Kasáren, ales-
poň na úroveň panelové cesty.

VÝCHOZÍ PODKLADY

Byli jsme vyzváni k posouzení regulačního plánu obce Vyšný v prostoru býva-
lých kasáren. Celému posouzení předcházelo několik návštěv prostoru kasáren 
a přilehlého okolí, abychom lépe pochopili vztahy v rámci celé oblasti. Mluvíme 
o vztazích kasárna ⟶příroda, člověk, doprava, město, obec apod. Dále jsme 
provedli zevrubnou prohlídku přístupných objektů a jejich dostupné dokumen-
tace. Důležitou součástí našeho přemýšlení o tom co na stávajícím regulačním 
plánu funguje a co ta nefunguje, byla i prezentace závěrů Studie odtokových 
poměrů v oblasti Vyšný a schůzka na tvorbou nového územního plánu, která 
se týkala právě řešeného území a sousedního území bývalé Jitony. Shrnrme-li 
tedy sumu výchozích podkladů, pak jsou to tyto:

1. Stávající platný regulační plán obce Vyšný   
zpracovatel Ing. Arch. Petr Wízner

2. Studie odtokových poměrů Český Krumlov               
zpracovatel Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

3. Dostupná stavební dokumentace ke stávajícím objektům

4. ZTV kasárna Vyšný - dokumentace DÚR a DSP    
zpracovatel Tebodin Czech Republic s.r.o.

5. Projekt Krumlovia - základní dokument

6. Prohlídka řešeného území a jeho přilehlého okolí

7. Prezenztace Studie odtokových poměrů Český Krumlov

8. Schůzka nad tvorbou územního plánu v oblasti kasáren Vyšný

Na základě studia výše popsaných materiálů jsme dospěli k pojmenování ne-
funkčních a kritických míst platného regulačního plánu v oblasti kasáren. Zde 
je dobré připomenout, že to nemá být kritika ani zpracovatele stávajícího re-
gulačního plánu a ani jeho koncepce v oblasti bývalých kasáren, která vznikla 
na základě jiného zadání a tehdejšího pohledu města Český Krumlov na vyu-
žití předmětného území. Naše posouzení nevychází z posuzování regulačního 
plánu ve vztahu k původnímu zadání, ale posuzujeme jej z hlediska nového 
pohledu a potřeb města Český Krumlov v tomto území.

NEFUNKČNÍ A KRITICKÁ MÍSTA - ŠIRŠÍ VZTAHY A DOPRAVA

Průzkumem vazeb v rámci širších vztahů na území kasáren se objevilo několik 
zajímavých vazeb, které bybylo vhodné podpořit právě z důvodu zapojení úze-
mí bývalých kasáren nejen na přirozené spádové oblasti, kterými jsou Nádražní 
předměstí a obec Vyšný, ale i na zbytek města Český Krumlov. Hlavním důvo-
dem je, aby se z budoucí nové čtvrti stala organická součást městského orga-
nismu. K tomu by mělo dopomoci několik opatření z nichž některá jsou zcela 
jasná a logická, ale některá tak jasná již nejsou. Navíc se do našeho uvažování 
zapojily i náměty občanů ze schůzek nad tvorbou strategického plánu. Jedním 
z takových námětů je tvorba vycházkových okruhů na které již započaly pří-
pravné práce.

Problém, nefunkčnost, kritické místo

• Autobusová zastávka MHD v prostoru budoucího centra rozhodně není 
chybou, ale myslíme si, že její umístění a ponechání na Vyšenské ulici před 
dnešním hlavním vstupem do areálu kasáren by bylo dostatečně komfort-
ní a raději bychom preferovali zklidnění centra.     
Umístění zastávky MHD je důležité s ohledem na navázání a dostupnost 
budoucího centra celého území. S touto vazbou by se stala hlavním bodem, 
přes který bude prostřednictvím MHD centrum napojeno.  Může být i jedním 
z výchozích bodů k nástupu turistů do Blanského lesa ⟶ Kleti a přilehlých 
rezervací. Z hlediska fungování budoucího centra je zastávka v tomto místě 
důležitá protože předchozí i následující obsluhují hlavně obytné části území a 
nejsou zrovna blízko. Tím spíš, bavíme-li se zde o vzniku centra pro seniory. Je 
tedy pouze otázkou jestli ji ponechat v místě navrhovaném regulačním plánem 
nebo nedaleko na Vyšenské ulici a nezavádět tak další dopravu, nadto autobu-
sovou, do území. Myslíme si, že její poloha na Vyšenské ulici není méně správná 
ani méně komfortní než její navrhovaná poloha v rámci centra

• Nedostatečné pěší propojení podél ulice U Kasáren směrem do Blanského 
lesa ⟶ Kleti        

Chybějící kontinuální napojení z Nádražního předměstí směrem do Blanského 
lesa je z našeho pohledu neobhajitelné. Ano, může zde zaznít argument, že ten-
to směr je pro pěší obsloužitelný přes území kasáren, ale to u panelové komuni-
kace chodníky končí a dál není řešena žádná alternativa pro pěší mimo ulici U 
Kasáren. Zde jsou chodci nuceni přejít zpět na vozovku a navíc v místech, kde 
je ulice U Kasáren nejužší a dlouhodobě zde dochází k nebezpečným situacím 
chodec ⟶ cyklista ⟶ autmobily. Jsme naprosto přesvědčeni o nutnosti řešit 
dostatečné a bezpečné pěší a cyklistické napojení na prostor Blanského lesa. 
Pokud toto není řešeno regulačním plánem, tak jde o chybu, kterou je nutné 
napravit! V prostoru kasáren se nabízí koridor zeleně, který bude sloužit jako 
protipovodňové území a jeho součáastí by taková stezka mohla být.

• Ulice U Kasáren je ponechána v původním šířkovém profilu což nepovažu-
jem, s ohledem na poměrně značný nárůst dopravy oproti dnešnímu stavu, 
za rozumné. Minimálně v rozsahu po panelovou komunikaci by bylo vhodné 
tuto komunikaci rozšířit na standardní profil obousměrné vozovky III. třídy

• V rámci řešení pěší a cykloturistické dopravy jednoznačně podpořit vznik 
severojižní trasy přes budoucí centrum, protože zde pomůže zvyšovat a 
udržovat život služeb.        

Centrum by nemělo být pouze lokálním centrem pro obytnou výstavbu v okolí, 
ale mělo by se stát třeba i hlavním nástupním bodem pro turistiku a odpočinek 
v rámci CHKO Blanský les pro turisty směřující tímto směrem z Českého Krum-
lova. Předpokládat, že takové centrum udrží při životě pouze spádové oblasti 
je podle našeho názoru nereálný předpoklad. Turistický ruch a infrastruktura 
s ním spojená může celý prostor velice zatraktivnit i pro mnoho služeb, které 
by se zde těžko samostatně uživily. Potenciální přítomnost Městské knihovny, 
multifunkčního sálu, školy apod. pouze zvýší jak život v centru, tak i důvody 
proč sem jet krom toho, že jdu na Kleť nebo zde bydlím. Nabízí se zde v rámci 
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v této části centra vytvořit multifunkční společensko kulturní prostor, který je 
přímo navázán na centrum služeb a obchodu s tím, že jistá míra prolínání funk-
ci je vhodná, protože bude lidi nutit k tomu užívat a objevovat oba prostory. 
Pak je asi logické mít parkování automobilů v části centra, která je koncipována 
spíše ryze komerčním směrem a v části, která je více směřována na trávení 
volného času a kulturu, mít klidový parkově upravený prostor. Přesto by zde 
němělo dojít k tvrdému zónování funkcí, právě s ohledm na život celého centra.

Příklad přírodně řešeného amfiteátru „vlnobití “ u Fakulty designu a umění  Západočeské univerzity 
v Plzni.

NEFUNKČNÍ A KRITICKÁ MÍSTA - VODOHOSPODÁŘSTVÍ

Nepochybně jedním z největších problémů je nakládání s povrchovými a dešťo-
vými vodami. Jak již bylo řečeno v kapitole 4 o odtokových poměrech, regulační 
plán a následně z něho vycházející projekty ZTV navrhují převedení povrcho-
vých vod přicházejících k severovýchodnímu rohu kasáren převést zatrubněním 
do horního rybíčku a ten používat jako polosuchou retenci s řízeným odtokem.

Ve shodě se zpracovatelem Studie odtokových poměrů Český Krumlov i firmou 
Eko Eko zpracovávající koncepční studii nakládání s dešťovými a splaškovými 
vodami na území bývalých kasáren, navrhujeme nezastavovat stávající, byť lo-
kálně narušený, koridor zeleně a vést jím otevřenou, přírodě blízkou vodoteč 
se systémem umělých hrázek a prolehů se začleněním do kaskády stávajících 
rybníčků. Takové řešení odpovídá přirozenému stavu věcí v řešeném území již 
po staletí. Sílu povrchových vod a vody obecně by v tomto území nebylo dobré 
podceňovat, protože z území bývalého Nového dvora vedlo jedno z hlavních 
zásobovacích potrubí vodou pro zámek a městský pivovar. Z toho tedy lze 
usuzovat, že zde vody byl vždy dostatek což nakonec dokládá stálý přítok do 
spodního rybníčka, který je, na rozdíl od horního, se stálou vodní hladinou.

• Zapracovat zastávku autobusové MHD k prostoru hlavního vjezdu do are-
álu kasáren

• Navrhujeme zrušit až příliš předurčující funkční určení objektů.  

Například „Občanská vybavenost - mimo zdravotní a sociální péče“. Otázka zní 
a proč zde má být vyloučena tato funkce? Jaký je důvod? Určitá míra regulace 
může smysl dávat, ale jsme přesvědčeni, že „Občanská vybavenost“ je dosta-
tečná míra a zbytek ponechme na životě, lidech, poptávce a nabídce, protože 
nikdo z nás nemá křišťálovou kouli, aby stoprocentně řekl, že tohle zde bude 
fungovat a tohle nikoli. V konečném důsledku se přehnaná regulace nakonec 
může obrátit proti jejímu smyslu a zabránit žádanému rozvoji v území.

NEFUNKČNÍ A KRITICKÁ MÍSTA - ZELEŇ

Máme-li pojmenovat problematická a nefunkční místa jak na území bývalých 
kasáren, tak i v regulačním plánu, tak to je jednoznačně koridor zeleně. V pro-
storu bývalých kasáren je jeho stopa a retnční funkce s funkcí přirozené údol-
nice jakž takž zachována. Naproti tomu regulační plán uvedený koridor téměř 
vymazává, což považujeme za zásadní pochybení a zbytečné znásilňování při-
rozeného stavu s dikutabilním přínosem pro stavebí využitelnost území. 

V regulačním plánu pak vidíme ještě možnost ponechat biokoridor v poloze de-
finované územním plánem. Nevidíme zde nutnost k tomu biokoridorem území 
kasáren obcházet, ale naopak spatřujeme v protažení biokoridoru jistá pozitiva 
pro území kasáren. Vzhledem k tomu, že ani původní trasa biokoridoru z ÚPD 
nijak zásadně neomezuje výstavbu není důvod jej zachovat ± v trase, kde je de-
finován územním plánem. jednoznačné pozitivum spatřujeme v tom, že v úze-
mí budue zabezpečen dostatek kvalitní zeleně, která zatraktivní a zpříjemní v 
této oblasti města život. Bude to zároveň logické propojení rezervací ve směru 
západ - východ a koridorem zeleně v severojižním směru. Oba směry - trasy - se 
protínají právě v prostoru centra a zase tak podporují jeho návštěvnost a chuť 
zde pobýt, pojíst, popít, rekreavat se, relaxovat... Míst bez zeleně máme v cent-
ru dostatek a ačkoli tu jsou velké zelené plochy, tak mají jeden zásadní handicap 
a ten spočívá v tom, že na něj není navázána naprosto žádná infrastruktura z 
oblasti služeb. Z oblasti gastronomie je zde pár marginálních snah tyto služby 
nabídnout, ale většímu rozvoji služeb a gastronomie v těchto plochách brání 
jejich charakter historických zahrad. Chcete-li si dát pivo pod kaštany nebo 
lípami máte v centru města smůlu. Naopak bývalá kasárna by takovou nabídku 
bez problémů mohla nabízet, ale je třeba toto území urbanizovat s rozmyslem 
a ne pouze s úmyslem z něj vytěžit stavebí maximum. Bylo by zlé, pokud by 
území kasáren skončilo tak odstrašujícím způsobem, jako je výstavba v Dolním 
Třeboníně, kde v době vzniku nebyl zasazen snad jediný strom...

Vlastně relativně rozumný příklad zástavby paradoxně poskytuje socialistic-
ká výstavba vojenských „dvouletkových“ domů z padesátých let. Ačkoli ryze 
socialistické sídliště, tak ještě nebylo ani zdaleka poznamenáno zhovadilou 
intenzifikací vrcholného socialismu osmdesátých let a nabízí tak dnes vlast-
ně celkem příjemné bydlení v zeleni. Dalším příjemným příkladem je socreální 
sídliště Trojická v Českých Budějovicích, které má z pohledu zeleně ještě větší 
kvalitu. Nejsme žádní fandové socialistické architektury, ale je faktem, že ačkoli 
socialistický realismus byl značně pokleslý směr, tak ve svém klasicky pojatém 

urbanismu dnes poskytuje překvapivé hodnoty, kterým jsou později postavená 
sídliště na hony vzdálená. A bohužel i mnoho současných projektů. Bohužel 
dnešní stav je asi do velké míry dán kupní silou obyvatelstva. Do ceny bydlení 
se promítá nejenom cena objektu jako takového, ale i infrastruktura a úprava 
okolí, tak se nakonec nelze moc divit, že některé projekty jsou téměř bez zeleně.

Pokud se v rámci kasáren vydefinují rozumně koridory zeleně a zelené plo-
chy, tak lze jistě mnoho parkových úprav připravit tak, aby byly dotovaltelné z 
fondů EU například i v rámci budování protipovodňových opatření. Jednou ze 
zásadních položek jsou právě zemní práce, které s protipovodňovými opatření-
mi nepochybně souvisí. Možná i zřízení biokoridoru je tak či onak dotovatelná 
položka. Tedy v tomto ohledu by bylo vhodné na změně regulačního plánu také 
zapracovat a v rámci kasáren vydefinovat „zelené páteře“ tak, aby byly reali-
zovatelné s pomocí dotačních titulů, když už jsou k dispozici. Do roku 2020 
by s ohledem na dotace, mělo být jasno, jak se zeleným koridorem. Možná by 
tedy stálo za úvahu se co nejdříve zamyslet i nad řešení pateřní zeleně v území 
kasáren a založit to maximum, které nebude bránit a ani nebude ohrožováno 
budoucím stavebním rozvojem území. V tomto směru máme na mysli hlav-
ně původní koridor zeleně s jeho blízkým okolím, biokoridor. Případné parkové 
úpravy v budoucím centru jsou podmíněny alespoň urbanisticko prostorovým 
modelem centra, protže dokud nebude jasné, jak je možné stávající budovy 
rozvíjet, tak zde nemá cenu provádět jakékoli sadové úpravy hlavně s ohledem 
na pravidla dotačních titulů a jejich udržitelnosti.

Doporučení

• Obnovit koridor zeleně s jeho přirozenou retenční funkcí a podpořit zde 
vytvoření rekreačně odpočinkových funkcí.      

V této souvislosti zde zpřístupnit maximum možných prostor kasáren, aby zde 
již mohly začít vznikat služby, které přitáhnou zájem občanů, naučí je do pro-
storu kasáren chodit a získat vztah k místu, což je pro budoucí úspěch centra 
naprosto klíčový moment.

• Ponechat případně upravit prostup biokoridoru územím kasáren, tak jak je 
definovám územním plánem.       

Zde je třeba, pokud má Český Krumlov zájem o vybudování senior centra v jižní 
části kasáren viz. níže, komunikovat s investorem a jeho architekty, protože 
součástí centra je plánována poměrně rozsáhlá parková plocha a možná by 
nebylo od věci ji přiřadit k biokoridoru nebo z ní učinit i jeho součást.

• V rámci regulačního plánu přesunout zeleň z prostoru vymezeného budo-
vami bývalého Nového dvora a vševojskového skladu do prostoru vymeze-
ného vševojskovým skladem a gastroblokem.     

Navrhovaná změna má logiku v případě navrhované funkce kulturní instituce 
v případě bývalého gastrobloku, kde by mohla být např. Městská knihovna, 
multifunkční sál, klubová scéna apod. V souvislosti s tím má parková zeleň 
opodstatnění i v návaznosti na možnou školní funkci v budově bývalé školy. Při 
dostavbě budov v severní a jižní části by vznikl uzavřený prostor jakéhosi vnit-
robloku, kde by se mohly konat různé kulturní akce, které se teď, s ohledem na 
místo a otáčivé hlediště, v centru v zásadě konat nemohou. Jednoduše řečeno 
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skoro žádné a to ani na parcele o velikosti 1500m2 a pokud ano, pak velmi 
často za cenu budování neprůhledného plotu, bohužel častokrát z tůjí načež 
má občas člověk pocit, že projíždí hřbitovem...

Současná nabídka je téměř výhradně soustředěna na parcely pro izolované 
domky, ale právě s ohledem na cenu a kupní sílu se často jedná o miniaturní 
parcely nezřídka o velikost do 500 m2, kde je sice možné dům postavit, ale zby-
tek pozemku je už tak malý, že to je velice vzdálené pohodlí života v rodinném 
domě se zahradou.

Navrhujeme se zamyslet nad nabídkou různorodého bydlení, které vyžaduje 
různě velikou parcelaci, aby to dávalo smysl urbanisticko architektonický i ob-
chodní. Směrem k centru by mohla mít výstavba individuálního bydlení více 
městský charakter a směrem k úpatí Blanského by měla přejít do izolovaných 
rodinných domů. Na okraji celého území by pak měly být ty největší parcely s 
volným výhledem do krajiny, aby za nemalou kupní cenu poskytovaly nějakou 
další přidanou hodnotu. 

Jakkoli se může zdát zástavba átriovými domy při pohledu na urbanistické 
řešení území „strašidelná“ pokud jde o míru zastavění, tak naopak v konečném 
důsledku nabízí taková výstavba násobně lepší kvalitu veřejného prostoru i by-
dlení než většina „ulic“ v příměstských satelitech, které občas připomínají vzor-
kovnu oplocení než ulici. Na druhou stranu pokazit se dá cokoli a není smyslem 
prosazovat jeden typ zástavby nad druhým. Každý může mít své kvality když 
se chce a je snaha. Spíše chceme připomenout alternativy k současné praxi, 
které navíc mohou nabídnout mnohem kvalitnější bydlení i veřejný prostor.

Příklady zástavby átriovými domy_Finsko

Problém, nefunkčnost, kritické místo

• Téměř naprostá likvidace koridoru zeleně v přirozené údolnici, která slouží 
po staletí jako sběrač povrchových vod ze svahů Granátníku a vrchu Na 
Skalce

• Svedení povrchových vod do horního rybníčka zatrubněním ⟶ nemož-
nost navýšení kapacity ⟶ v případě vyššího přívalo vody hrozí zahlcení 
potrubí a následná zátopa okolí

• Převážně příčné vedení komunikací ve směru východ ⟶ západ je další 
zbytečnou, ale odstranitelnou bariérou pro přirozený odtok povrchových 
vod

Doporučení

• V regulačním plánu provést změny, které povedou k obnovení přirozeného 
stavu v území.

• Vypustit budovaní nákladného a nadto i finančně a údržbově náročného 
zatrubnění mezi panelovou komunikací a horním rybníčkem

• Vypustit objekty bytových domů podél ulice U Kasáren a jejich kapacitu 
přemístit jinam v rámci řešeného území. V místo ponechat zcela bez zá-
stavby anebo zde umístit drobnější zástavbu typu rodinných domů, které 
ale budou svoji architekturou reagovat na specifikum místa, vodoteč a 
potenciálně záplavové území tzn. nebudou tvořit bariéru na údolnici, ale 
ponechají vodě volný průtok.

   

       
Příklad řešení domu nebránícího průtoku vody     

Takové řešení může být nejen velice atraktivní a přitažlivé viz. obrázek, ale i 
lomerčně zajímavé. Pravdou ale zůstáva, že se rozhodně nejedná o levný typ 
zástavby, ale jistá výjimečnost kasáren s ohledem na přírodní vazby a okolních 
přírodních rezervací asi vyžaduje i výjimečný a neotřelý přístup..

NEFUNKČNÍ A KRITICKÁ MÍSTA - URBANISMUS

Pokud budeme mluvit o urbanistickém řešenícelého území bývalých kasáren, 
pak je vhodné jej pro tyto potřeby analýzy rozděli na tři části, tak jak jsou v 
zásadě definovány ve stávajícím regulačním plánu. Je to oblast individuálního 
bydlení na severu, centrum kasáren a jižní část bydlení v bytových domech.

Problém, nefunkčnost, kritické místo - severní část

V této oblasti spatřujeme dva základní problémy, které by bylo vhodné řešit.

• Parcelace území tak jak je navržená, nepochybně umožňuje individuální vý-
stavbu ale... Výměra nejmenších parcel, kterých je opravdu minimum, se 
pohybuje ± kolem 800m2, plocha běžné parcely je  většinou kolem  1100m2 
plus a některé parcely mají výměru blížící se k 1500m2.     

Nemyslíme si, že na velkých parcelách je cokoli špatného, ale je třeba vzít v 
úvahu, že po výstavbě infrastruktury se náklady na koupi metru čtverečního 
stavební parcely mohou pohybovat v cenové relaci 1700,- Kč plus a to vychází-
me z cen v současnosti prodávaných parcel ve Vyšném, bez toho, aby majitelé 
investovali cokoli do výstavby infrastruktury... Budeme-li přesto vycházet z 
této ceny, pak náklady na pořízení i té nejmenší parcely budou ± 1 400 000,- 
Kč, na nákup běžné parcely ± 2 000 000,- Kč a těch největších parcel ± 2 500 
000,- Kč a to se jedná o střízlivý odhad. Z toho plyne celkem jednoduchá úvaha 
jestli je v Českém Krumlově na nákup takových pozemků vůbec reálná kupní 
síla, protože pak se s cenou za rodinný dům na nejmenším pozemku pohybuje-
me reálně kolem 5 500 000 plus.

Zhodnotíme-li střízlivě kupní sílu místního trhu, pak by asi bylo rozumné se nad 
stávající parcelací zamyslet a rozumně ji strukturovat tak, aby výstavba zde 
byla dosažitelná pro širší okruh zájemců. To znamená se zamyslet vůbec nad 
strukturou a typem bydlení, které by v této části mělo vzniknout. Nevíme, co 
bylo impulsem k tomu, že zde byla zvolena taková velikost stavebních parcel 
(požadavky CHKO?), ale faktem je, že takto veliké parcely se budou v Českém 
Krumlově těžko prodávat právě s ohledem na jejich cenu. Dobrý úmysl nabíd-
nout stavební pozemky k výstavbě individuálního bydlení pak zůstane asi z 
větší části  pouze dobrým úmyslem. 

Asi by bylo vhodné se zamyslet a „oprášit“ i jiné typy individuálního bydlení, 
které jsou v dnešní době z nepochopitelného důvodu ignorovány - řadový dům, 
átriový dům, dvojdomek. Je veliká škoda, že tento typ výstavby je opomíjen. 
Řadové domy, při vhodném uspořádání, poskytují mnohem větší míru soukromí 
než jakýkoli izolovaný rodinný dům, byť i na velké, pozemku. Pozemek kolem 
600m2 je pro řadový domek dostatečný, aby měl i slušnou zahradu. Vezmeme-
-li v úvahu átriový domek, tak nám na něj stačí parcela o velikosti kolem 400 
m2 a v tomto případě získáme absolutní soukromí átria! Mimochodem, stávající 
átriové domy postavené v osmdesátých letech v Českých Budějovicích např. 
ulice V Oblouku, patří mezi jedny z nejžádanějších nemovitostí v Budějovicích 
vůbec a často i přes vysokou cenu jsou ihned prodané právě pro kvalitu živo-
ta a soukromí, které nabízí. Naopak izolovaný dům nám neposkytne soukromí 
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žijme to co nám zde nabízí příroda nebo třeba infrastrukturu protipovodňových 
opatření aby nebyla jednoúčelová, ale aby chránila i bavila. Z našich životů se 
pomalu ale jistě vytrácí spontánost a tak nabídněme lidem sportoviště, která 
lze využívat libovolně kým, libovolně kdy podle chuti a uvážení. A že budou tře-
ba některá za poplatek? Myslíme, že když budou mít svoji kvalitu, tak fungovat 
budou i za úplatu. Navíc, pokud se bude jednat o sportoviště, která se jinde 
na území města nenachází, tak sem zase přilákají další návštěvníky díky nimž 
bude centrum zase fungovat lépe... 

Doporučení

• upravit parcelaci a urbanistickou strukturu pro výstavbu individuálního by-
dlení, aby byla dostupná širšímu okruhu potenciálních stavebníků.

• V rámci přepracování urbanistické struktury umožnit severojižní průchod 
celým územím kasáren pro pěší a cyklisty. Pro tento průchod následně na-
najít prostor pro jeho pokračování (pole U rasa, lesem po východním okraji 
ulice U Kasáren?), které projde bezpečně až do Blanského lesa.

• Vymístit plochu sportovišť a nahradit ji plocho pro bydlení.

Problém, nefunkčnost, kritické místo - centrum území

K problematice centra již bylo, na rozdíl od severní části, mnohé řečeno výše a 
tak zde shrneme připomínky a naše doporučení pro tuto část území kasáren.

• Přemístění parkování ze západního „vnitrobloku“ do východního „vnitroblo-
ku“ a parku naopak s ohledem na funkcionalitu a zónování prostoru centra. 
Zjednodušeně řečeno parkové úpravy přiřadit k části u které bychom na-
vrhovali převažující kulturně společnskou funkci, parkování k části kde by 
měla převažovat funkce obchodu a služeb a prostor u zeleného koridoru, 
který by měl mít rekreačně odpočinkovou funkci navázat na střední část 
centra s převahou obchodu a služeb s tím, že tyto mohou částečně do 
prostoru zeleného koridoru expandovat.

• Kulturně společenský prostor navrhujeme uzavřít výstavbou, která může 
být smíšeného charakteru - služby a bydlení

• Část mezi ulicí U Kasáren a historickou budovou ponechat převážně bez 
výstavby a pokud zde nějaké objekty umisťovat tak spíše asi utilitární, kte-
ré doplňují a podporují rekreační a odpočinkový charakter území. Rozhodně 
nebránit rozumné expanzi služeb např. gastronomi do prostoru zeleně, pro-
tože jde o vhodné doplnění a zatraktivnění uvedeného prostoru.

• Před prostorem centra umístit na Vyšenské ulici zastávku MHD

Problém, nefunkčnost, kritické místo - jižní část

Jižní část regulačního plánu v prostoru území bývalých kasáren je asi nejméně 
problematickou částí a prozatím také jedinou, kde je k dispozici reálný a navíc 
vhodný investiční program. Přesto, pokud se budeme bavit o podpoře zmíně-
ného investičního záměru, kterým je stavba zařízení pro seniory a seniory s 
Alzheimerovo chorobou, včetně potřebného zdravotního servisu je i zde nutné 

Příklad řešení, které spojuje výhody řadového i átriového domu

• Druhý problém nebo zádrhel spatřujeme v tom, že současný návrh v se-
verní části území kasáren je bariérou pěšímu a cyklistickému severojižnímu 
směru do Blanského lesa a na Kleti. I tohle je další dobrý důvod ke změnám 
v urbanistické struktuře regulačního plánu. Uvolní se tak přímý a bezpeč-
ný směr pro pěší a cyklisty, který je dnes veden nevyhovujícím způsobem 
společně s automobily ulicí U Kasáren. Takové propojení souvisí navíc s bu-
dováním protipovodňových opatření v koridoru zeleně, který beztak vyvolá 
potřebu změny regulačního plánu na území kasáren a tak není důvod s tím 
spojit návrh severojižního pěšího a cyklistického tahu.

• Jako třetí problém zde vnímáme umístění plochy sportovišť, která, alespoň 
jak se zdá podle návrhu regulačního plánu obsahuje hřiště na malou kopa-
nou a dva tenisové kurty pravděpodobně se správcovským objektem nebo 
klubovnou. 

Jako problém to vnímáme ve dvou rovinách. První je ta, že v Krumlově zcela 
zásadně chybí sportoviště pro neorganizovaný sport, které je možné navště-
vovat kdykoli, bez nutnosti nějaké registrace, členských příspěvků, pravidelných 
tréninků apod. Je prokázanou skutečností, že tenhle fakt odrazuje plno lidí od 
alespoň občasného sportování a pro mládež to platí dvojnásob, protože jestli 
někdo nesnáší, pravidelnost tréninků, pevný časový rozvrh apod., tak to je prá-
vě generace teenagerů, která navíc patří mezi nejohroženější skupiny. Myslíme 
si, že je mnohem zajímavější vybudovat taková sportoviště v blízkém soused-
ství. Například pro výstavbu nepoužitelné pole U Rasa, kde sportoviště roz-
hodně nijak negativně neovlivní dálkové pohledy ze zámecké věže nebo Křížové 
hory. Jako další se nabízí prostor mezi sídlištěm Vyšný a kasárnam u stávajících 
garáží nebo třeba městský pozemek na straně Vyšenských kopců. V Českém 
Krumlově je relativně dobré zázemí pro organizovaný sport, relativní dostatek 
kvalitních dětských hřišť ale pro skupinu teenagerů zde není, až na žalostný 
skate park, téměř nic. Když se náhodou už skupina takových „dětí“ domluví, že 
si třeba zahrají fotbálek, tak nemají téměř kde. V tomto ohledu jsou ve městě 
velké rezervy. 

Druhá rovina s tou první v zásadě souvisí, protože pokud by v navrhovaném 
místě mělo vzniknout neorganizované sportoviště nebo třeba i sportoviště 
částečně organizované, ale dostupné komukoli kdykoli, tak lze předpokládat, 
že nepůjde o oázu klidu, ale o celkem hlučný prostor, který nebude přilehlou 
obytnou zástavbou příliš nadšeně vítán. Další nevýhodu v takovém umístění 
spatřujeme v umístění v lukrativním místě, kde je rozhodně zajímavější umístit 
ještě další bydlení a mít tak urbanisticky homogení část území. 

Plocha sportovišť je nahraditelná v rámci kasáren i přilehlého území, protože 
oprostíme-li se od vize fotbalových a tenisových hřišť a otevřeme svoji mysl, 
pak se můžeme bavit například o skate parku řešeném jako retenční nádrž 
v zeleném koridoru, lezecké stěně na nějakém objektu - gastroblok? populár-
ní jsou běžecké trasy se zařízeními pro funkční trénink - bývalý cvičák nebo 
obecně v okolí kasáren? BMX traťe - také v prostoru cvičáku? Na svazích Kleti 
třeba řešit MTB traily, jako jsou např. Beskydské traily v okolí Javorníku, které 
jsou mimochodem také v CHKO. Rovná zatravněná plocha, kde se dá sedět při 
koncertech, ale i hrát fotbal a dalo by se vyjmenovat plno dalších sportovních 
zařízení, která jsou tak trochu „neviditelná“, ale o to víc zde schází. Prostě vyu-
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o významný krok, jak lidi naučit kasárna vnímat jako jejich prostor, kam se bu-
dou chtít vracet i jako významný signál, že se zde začíná docházet ke změná-
nám a nadále to nebude území s nálepkou „hic sunt leones“ či „terra incognita“.

Velmi bychom také doporučovali zpracování důkladnou hmotově urbanistickou 
studii a to dříve než přistoupíme k jakýmkoli změnám regulačního plánu. Ana-
lýza, jakkoli se nám to může či nemusí líbit, poměrně jednaznačně prokázala, že 
s ohledem na požadavky doby a společenskou objednávku je stávající regulační 
plán překonaný a je spíše brzdou rozvoji celého území než jeho motorem. Dů-
vody viz. výše. 

Díky hmotově urbanistické studii lze prověřit hmotové limity území, urbanis-
tické vazby v území i vazby na okolní zástavbu a terén, průhledy a dominanty 
které slouží k identifikaci místa i orientaci v něm. Na základě takové studie má 
potom smysl stanovovat nějaké limity pro dané území a i přes toto vše, kdy se 
na 3D modelu a případně i fyzickém modelu o území dozvíme mnoho poznatků, 
které pouze „na papíře“ identifikovat nedokážeme, tak i přesto bychom měli 
mít na paměti budoucí flexibilitu ukáže-li se, že pro nějakou část území existuje 
ještě lepší řešení než to, které se nám nabízí dnes. Již bylo řečeno, že město je 
živoucí organismus a jeho vývoj ovlivňuje mnoho faktorů a zabráníme-li mož-
nosti evoluce, tak se za poměrně krátký čas dostaneme do dnešní situace.

Něco naprosto jiného jsou nastavené regulace regulačního plánu v relativně 
stabilizovaném území obce Vyšný, kde dochází k doplňování jejího organismu 
a aby ten fungoval, je třeba jej nijak brutálně nenarušit a zde má stávající re-
gulační plán jistě ještě nějakou životnost a opodstatnění. V prostoru kasáren 
se bohužel stal brzdou jejich rozvoje a konverze. Analýza zde ukázala až příliš 
konfliktů z hlediska dnešních požadavků samosprávy i obyvatel města Český 
Krumlov, které jsou jednotlivě neřešitelné. Jediným správným řešením je změna 
celé koncepce, protože právě proto, že město je živoucí organismus, tak jedna 
nemocná část jeho DNA zapříčiní často kolaps celého organismu. A na regulač-
ním plánu v prostoru kasáren můžeme takový kolaps pozorovat, protože vše je 
tak provázáno a regulováno, že je téměř nemožné provést lokální změnu, aby 
to nemělo negativní dopad na okolí.

Doporučení

• Regulační plán v prostoru kasáren přepracovat s ohledem na požadavky 
samosprávy a obyvatel města. V rámci návrhu provést předběžný průzkum 
reálné kupní síly a v návrhu tuto informaci zohlednit - týká se především 
individuální výstavby a bytové výstavby.

• Před zpracováním nebo v rámci zpracování nového návrhu regulačního 
plánu vypracovat 3D hmotově urbanistickou studii, která prověří limity 
území a pomůže nastavit regulativy pro výstavbu a využití území

• Regulační plán zapracovat jako součást územního plánu s takovou mírou 
regulace, aby byla funkční, ale umožňovala změny a úpravy tam, kde se 
ukáže lepší řešení nebo lepší požadavky na využití v části území než by bylo 
nalezeno při zpracování hmotově urbanistické studie.

• Provést podrobnou pasportizaci inženýrských sítí v prostoru kasáren

provést změny, aby tento záměr byl vůbec realizovatelný. Navíc zde máme také 
problém, byť v rámci celého území kasáren nejmenší, s koridorem zeleně a jeho 
využití k protipovodňovým opatřením, protože pokud v rámci jeho sanace pa-
važujeme za smysluplné měnit regulační plán výše proti toku Nádražního po-
toka, pak dává smysl si zde ponechat prostor pro jeho úpravy, aby celé řešení 
koridoru zeleně včetně navazujícího území za hranicí kasáren měloo funkční i 
krajinářskou logiku. Navíc navazující území za oplocením kasáren je příležitos-
tí k propojení nové výstavby u kasáren, sídliště Vyšný a budoucí výstavby v 
prostoru kasáren do organického celku, který by fungoval jak urbanisticky, tak 
i funkčně. Jistý problém jsou zde zahrádky, které jsou na pozemcích města a 
bylo by nutné je odstranit. Otázkou je, jak je toto území a zahrádky smluvně 
ošetřeno a zda takovému vysídlení nebrání dlouhodobé pronájmy.

• Investiční záměr na výstavbu zařízení pro seniory není možné realizovat 
beze změny regulačního plánu. Předložený návrh pravděpodobně vychází 
z dlouholetých zkušeností investora s takovým zařízením. Možná můžeme 
polemizovat s tím jestli je možné celý návrh urbanisticky přeřešit tak, aby 
odpovídal regulačnímu plánu pokud jde o objekty, ale rozhodně je nereálné 
projekt přeřešit tak, aby zde byl umístěn v souladu s regulačním plánem 
potřebný oplocený park, který slouží k vycházkám pacientů. Oplocení je po-
třebné neboť je ochraňuje v důsledku jejich nemoci před nástrahami okolí, 
které nejsou schopni vyhodnotit. Tedy realizace uvedeného záměru není 
beze změny regulačního plánu možná.

• Dalším problémem který regulační plán vyřešil změnou trasování a který 
je zde potřeba vyřešit je průchod biokoridoru a to opět není beze změny 
regulačního plánu možné

• Nakonec je zde otázka rozsahu a koncepce řešení koridoru zeleně včetně 
protipovodňových opatření. Jak moc a zda vůbec bude třeba regulační plán 
v tomto místě měnit je otázka na kterou nebudeme znát odpověď dokud 
nezačnou reálné práce na protipovodňových opatřeních a to minimálně v 
rozsahu potřebných k tomu, aby změna regulačního plánu v této části byla 
podložena reálnými vstupními daty o rozsahu změn a nezbytné územní 
potřebě k těmto opatřením.

Doporučení

• Zvážit reálnost prezentovaného investičního záměru na stavbu zařízení 
pro seniory. V případě pozitivních závěrů zde iniciovat změnu regulačního 
plánu, aby uvedený záměr bylo možné realizovat.

• Provést změny vedoucí k realizaci biokoridoru územím kasáren mezi NPR 
Vyšenské kopce a PP Cvičák.

• Upravit regulační plán tak, aby bylo možné realizovat protipovodňová opat-
ření související s revitalizací původního koridoru zeleně.

• Regulační plán řešit včetně navazujících a neřešených území mezi prosto-
rem kasáren a sidlištěm Vyšný aby bylo možné tato území logicky propojit 
do jednoho organického celku. 

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Rámcový popis inženýrských sítí je v předchozí kapitole, ale aby bylo možné 
o stavu inženýrských sítí v prostoru bývalých kasáren napsat nějaké opravdu 
věcné a relevantní informace, tak k tomu je třeba udělat jejich podrobnou pa-
sportizaci, abychom věděli jaké sítě, v jakém rozsahu, dimenzích a stavu se zde 
nacházejí. Nějaká opravdu relevantní dokumentace, které by bylo možné věřit 
a spolehnout se na její údaje neexistuje. Tyto informace bude nutné získat 
průzkumem přímo v řešeném území.

ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ

Analýza regulačního plánu v prostoru kasáren by rozhodně neměla být chápá-
na jako „vše do teď bylo špatně“, neměla by být chápána jako kritika původního 
zadání a ani jako kritika zpracovatele. Jsme si vědomi, že zadání vznikalo v něja-
ké době, v nějakém společenském klimatu a s nějakou společenskou poptávkou 
a objednávkou. Regulační plán prostě nevznikl ve vzduchoprázdnu a je svým 
způsobem odrazem doby a tak ho vlastně i chápeme. Jeho vznik nebyl rozhod-
ně zbytečný, protože s bezmála desetiletým odstupem se od něj můžeme od-
razit a díky tomu,  vidíme nedostatky, které má s ohledem na požadavky dnešní 
doby. Vidíme že příliš rigidní regulace rozvoji příliš nepomáhá, spíše naopak. 

Navíc dnes máme k dispozici něco co tehdy zadavetel ani zpracovatel neměli 
a tím je zkušenost z participativního plánování a tvorby strategického plánu. 
Známe potřeby občanů, kteří se v rámci tohoto procesu měli možnost vyjádřitk 
tomu co v organismu města postrádají, co jim vadí, co by chtěli zlepšit atd. 
Máme k dispozici výstupy z Komplexní dopravní koncepce města Český Krum-
lov, Studii odtokových poměrů ze svahů Blanského lesa ad. To jsou všechno 
velmi důležité informace a vstupy, které, kdyby byly k dispozici již při tvorbě 
stávajícího regulačního plánu, tak by jeho podobu nepochybně ovlivnili. A v 
neposlední řadě je to změna klimatu ve společnosti a tím pádem i změna spole-
čenské poptávky. To všechno jsou také důvody, které ukazují, jak problematický 
dokument může regulační plán být a nejen ten, v dlouhodobém horizontu, když 
až moc reguluje území, kde je pak problém flexibilně reagovat na požadavky 
doby. A to tím spíš, když nahrazuje územní rozhodnutí.

Z toho plyne naprosto logický závěr, zda a jak moc je nutné, nebo spíše žádou-
cí, tak velké rozvojové území regulovat, protože jeho řešení a výstavba v něm 
není záležitost na dva tři roky, ale mnohem delší časový úsek. Mimo jiné, právě 
s ohledem na čas a financování, se zde ukázalo, že předpoklad o realizaci celého 
území v rámci jedné etapy je naprosto nereálné. Naše doporučení je jednoznač-
ně pro etapizaci řešení území kasáren. Málokdo z nás je takový vizionář, aby 
dokázal definovat co je pro takové území to nejlepší, jaká bude společenská 
poptávka, jak se bude vyvíjet, jak ho přijmou lidé, jak do toho zasáhnou další 
nepředvídatelné okolnosti jako možné finanční krize apod., aby zde nevzniklo 
prázdné město duchů, jako se to stalo leckde v Evropě. I z těchto důvodů vel-
mi doporučujeme prostor kasárem co nejdříve otevřít lidem a jejich aktivitám, 
protože to je jedna z přirozených a vlastně i nejlevnějších cest, jak lidi naučit do 
místa chodit, získat k němu vztah, zjistit co zde lidé preferují, jako mají předsta-
vu o využití území, co je zde životaschopné, co zde umře apod. Něco začlenit 
do budoucího organismu kasáren půjde něco ne, ale ze sociálního hlediska jde 
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Změna RP související s protipovodňovými a dopravními opatřeními

Změna RP související s vymístěním sportovišť

Změna RP související se změnou parcelace a uliční sítě

Změna RP související se změnami v centrální části kasáren

Změna RP související s funkcionalitou objektu

Změna RP související s výstavbou senior a alzheimer centra

Změna RP sovisející s trasou biokoridoru

LEGENDA NAVRHOVANÝCH ZMĚN RP
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