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1 ÚVOD
1.1 CÍL STUDIE
Cílem územní studie je vytvoření funkčně stabilních a aktivních veřejných prostranství v zájmovém území obce
Kubova Huť. Územní studie řeší prostorové uspořádání vybraného území, problémy týkající se nedostatečných
ploch pro dopravu v klidu v řešených lokalitách a navrhuje funkční náplň stávajících ploch veřejných
prostranství včetně systému ploch zeleně. Dále navrhuje odpočinková a relaxační místa a zejména prověřuje
potřebu dopravního napojení a navržení pěších tras, případně zón. Na základě této územní studie lze
koncepčně řešit veřejný prostor s ohledem na potřeby místních obyvatel i obce. Územní studie bude po
schválení možnosti jejího využití pořizovatelem a vložení do evidence územně plánovací činnosti sloužit jako
podklad pro rozhodování o změnách v daném území.
1.2 PODKLADY
Při zpracování územní studie bylo vycházeno zejména z následujících dokumentací a podkladů:
•
•
•
•
•
•
•

digitální katastrální mapa ve formátu *.dgn
územně plánovací podklady ve formátu *.dgn
územní plán Kubova Huť v platném znění (dostupný na webu města Vimperk)
ortofoto – letecké snímky území
pozemky a budovy ve vlastnictví obce ve formátu *.shp
pasport komunikací (*.shp)
studie objektu „Výstavní objekt“ (11/2018)

1.3 PRÁVNÍ VYMEZENÍ POJMU VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ
Pojem veřejné prostranství vymezuje § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, takto: „Veřejným
prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky o další prostory
přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto
prostoru.“
Dále je pojem veřejné prostranství zmíněn ve vyhlášce č. 501/2006 Sb. v aktuálním znění, o obecných
požadavcích na využívání území. Zde jsou stanovena kritéria, která mají být dodržena při navrhování nových
veřejných prostranství. V § 7 je uvedeno:
(1) „Plochy veřejných prostranství se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro
přiměřené umístění, rozsah a dostupnost pozemků veřejných prostranství a k zajištění podmínek pro jejich
užívání v souladu s jejich významem a účelem.
(2) Plochy veřejných prostranství zahrnují zpravidla stávající a navrhované pozemky jednotlivých druhů
veřejných prostranství a další pozemky související dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení,
slučitelné s účelem veřejných prostranství. Pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace,
občanského vybavení anebo smíšené obytné se vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha
veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2; do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace.“
1.3.1 Pojem veřejného prostranství
Zákon o obcích obsahuje jedinou současnou definici veřejného prostranství, jež je zmíněna výše. Veřejná
prostranství jsou otevřené prostory, které jsou přístupné každému bez omezení (nezáleží tedy na vlastnictví
zahrnutých pozemků) a umožňují obecné užívání. Veřejná prostranství se tedy mohou nacházet jak na
pozemcích veřejných (obecní, krajské či státní), tak na pozemcích soukromých.
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Veřejná prostranství slouží k užívání veřejností a plní většinou více vzájemně souvisejících funkcí. Dle § 34
zákona o obcích jsou jako veřejná prostranství vymezena všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná
zeleň, parky a další prostory. Z tohoto vymezení plyne, k čemu jsou veřejná prostranství využívána. Jedná se
především o obsluhu území a s ní spojené funkce – důležitá je funkce dopravní (všechny typy dopravy
(pěší/kolo/motorizovaná doprava), doprava v klidu/v pohybu). Dopravní funkce se týká především veřejných
prostranství typu ulice, chodník apod., ale také náměstí či parků. Další důležitou funkcí je pobyt a setkávání,
(zde se jedná především o náměstí nebo plochy veřejné zeleně na sídlištích) a poslední neméně důležitá je
funkce rekreační (například parky a jiná veřejná zeleň, hřiště).
Veřejná prostranství jsou místy, kde dochází ke každodennímu setkávání obyvatel, k jejich pobytu a rekreaci,
umožňují navazování a také udržování kontaktů mezi obyvateli sídla navzájem. Veřejná prostranství jsou tímto
důležitá pro společenský chod obce.
1.4 DĚLENÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Veřejná prostranství lze dle charakteru rozdělit na dva typy, a to na veřejná prostranství, na kterých převažuje
zpevněný typ povrchu (ulice, náves, centrální prostor sídla) a na veřejná prostranství, jež jsou převážně
nezpevněná (veřejná zeleň, parky).
1.4.1 Typologie veřejných prostranství
Pro Územní studii veřejných prostranství obce Kubova Huť byla veřejná prostranství rozdělena v základním
členění na 6 typů (centrální prostor, komunikace, rekreační, hotelové vícepodlažní objekty, zeleň, parkoviště,
ostatní), v detailním členění pak na celkem 11 typů:
o Centrální prostor sídla
Centrální prostor je jedním ze základních prvků ve struktuře sídla. Především v minulosti byla takový prostor
důležitým středem sídla, místem pro shromažďování a setkávání veřejnosti, pro obchod, plnilo reprezentativní
funkci. V současné době jsou tyto funkce částečně potlačeny. Centrální prostor přesto tvoří v rámci obce jeden
z nejdůležitějších bodů, ať už z hlediska společenského, orientačního nebo kompozičního významu.
Ve Kubově Huti se nachází jeden centrální prostor – hlavní – jež vznikl logicky u železniční trati, zahrnuje
nádražní budovu, blízkou budovu Obecního úřadu a otevřené prostranství se solitérní zelení, jež integruje
křižovatku tvaru Y, která je hlavním křížením místních komunikací v této lokalitě. Na prostor jsou od této
křižovatky směrem k hlavní silnici č.I/4 navázány vícepodlažní objekty hotelů a penziónů. Je vhodné
konstatovat, že s ohledem na urbanistické souvislosti a architektonickou kompozici se ale nejedná o klasický
typ centrálního prostoru (náves). Jeho hlavní funkce s odvoláním na funkce tradiční návsi by měla být zejména
společenská a obchodní, do značné míry ji překrývá funkce dopravní (především pro doprava železniční
s místní železniční zastávkou / budovou). Další lokální prostory, které mají díky svému urbanistickému
uspořádání nebo funkci charakter podružných lokálních center, se nachází v jižním okraji řešeného území (při
místní komunikaci, kde se otvírá trojúhelníková plocha zeleně s prvkem drobné architektury (křížkem) a druhý
naopak v samém severním okraji řešeného území, v návaznosti na hlavní komunikaci č. I/4, jemuž tento
přívlastek dává existence autobusové zastávky, sběrného parkoviště v návaznosti na lyžařský vlek a další
rozlohou významnější objekty (dům č.p. 24 – budova bývalé Schwarzenberské lesní správy), už ale mimo
území, zadavatelem určené k ÚSVP.
o Ulice / komunikace
Ulice, resp. komunikace jsou základním liniovým prvkem ve struktuře sídla. Komunikace mají funkci především
obslužnou dopravní, mohou zde však být i podmínky pro setkávání, pobyt na ulici, rekreaci. Toto velmi záleží
na měřítku komunikace a na jejich vlastnostech, zda má dostatečnou šířku, zda je doplněna o chodník, zda
jsou zde vhodná místa k odpočinku apod. Ulice v Kubově Huti byly rozděleny do celkem 3 kategorií:
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o Komunikace hlavní
Jedná se o komunikace, na nichž probíhá hlavní dopravní a tranzitní funkce. Často jsou to historické cesty,
které se formovaly v minulosti a tvoří hlavní liniovou síť tras v sídle. Jsou významné především pro
automobilovou dopravu. V rámci řešeného území zde byl zařazen silniční tah Vimperk – Strážný Philipppsreut - Passau.(I/4).
o Komunikace obytná
Obytné komunikace slouží převážně přilehlým nemovitostem, případně zde byly zařazeny také málo významné
boční uličky (vedoucí např. ke stání kontejnerů, slepé ulice k nádraží, k hotelu Arnika - nyní domov pro seniory
u domů apod.). Tyto komunikace jsou málo zatíženy dopravou v pohybu, často se však podél nich nacházejí
parkovací plochy.
o Komunikace ostatní
Do kategorie ostatních komunikací byly zařazeny ty, jež nebylo možno začlenit do výše zmíněných kategorií.
Jedná se o komunikace, které jsou schůdné jen pro pěší nebo o asfaltovanou cestu určenou pro pohyb pěších
osob nebo cyklistů. Konkrétně jde v území řešeném ÚSVP např. propoj pro pěší k přechodu pro chodce přes
komunikaci č.I/4, na území navazující trasy Vimperské zlaté stezky nebo NS Hornovlatvické pastviny.
o Rekreační hotelové či jiné vícepodlažní objekty
Jako tyto objekty jsou označovány nové rekreační či jiné ubytovací kapacity v objektech většího měřítka,
stavěná obvykle jako vícepodlažních při použití zprůmyslněných technologií (např. bývalý hotel Arnika). Lze do
této kategorie zařadit i rekreační objekty starší zástavby v širším centru sídla (hotel Kristián, hotel Kuba atd.)
U těchto objektů bývá častým problém chybějící soukromý prostor (případně poloveřejný / polosoukromý
prostor) a chybějící hierarchie veřejných prostranství v rámci území, kde se vyskytují.
V Kubově Huti se v řešeném území nacházejí celkem 1 veřejná prostranství, jež bylo vymezeno jako
prostranství tohoto typu (vícepodlažní ubytovací objekt hotelu Kilian / Kuba při odbočce od silnice I/4 směrem
východním k centrální a hustěji zastavěné části sídla).
o Zeleň parková
Veřejná prostranství osázená zelení, která jsou využívána především pro rekreaci. Do této kategorie jsou
zařazeny plochy veřejné zeleně, které jsou cíleně osázeny parkovými stromy či keři; oproti plochám přírodní
zeleně je tato zeleň více upravována a udržována. Kromě funkcí rekreační a relaxační je zde důležitá
i ekologická funkce.
V Kubově Huti je nejdůležitější plochou zeleně u křižovatky „Y“ v blízkosti vlakového nádraží, dále pak byly
takto zařazeny menší plochy zeleně mezi zástavbou, u nichž je patrné, že byly vytvořeny jako zelené rekreační
plochy (často jsou doplněny také o lavičky, herní prvky).
o Zeleň přírodní
Do kategorie zeleně přírodní byly zařazeny přírodní nebo přírodě blízké plochy zeleně. Jedná se o travnaté
nebo jiným porostem kryté plochy z velké části na pozemcích obce. Většina těchto ploch plní hlavně
ekologickou funkci, některé však i rekreační.
Nejvýznamnější plochou této kategorie v Kubově Huti je území v okolí kapličky a další menší plochy podél
hlavní místní severojižní obslužné komunikace.
o Parkoviště
Vymezena jsou rozlehlejší parkoviště, která primárně slouží svému účelu (u autobusového nádraží / lyžařského
vleku). Nebyla vymezena parkoviště nebo parkovací plochy na jiných veřejných prostranstvích, v rámci
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ubytovacích kapacit typu penzion (jsou mimo řešené území) s výjimkou dvou blízkých malých parkovacích
ploch při místní slepé komunikaci v jižním okraji řešeného území.
o Ostatní
Zde byla zařazena ostatní veřejná prostranství, u nichž nebylo možno definovat hlavní způsob využití.

1.4.2. Charakter a struktura zástavby venkovských sídel v územně plánovací dokumentace
(výňatek z publikace, vydané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v roce 2017)
Návesní prostor
Náves je nejvýznamnějším prostorem vesnice. Představuje zpravidla historickou část obce s dochovaným
půdorysným a prostorovým členěním zástavby. Je dobře identifikovatelná u vybraných pravidelných forem
založených vesnic. Náves se jen výjimečně vyskytuje i u novějších prostorových celků, což je nedostatek; nová
plocha by měla být navržena včetně veřejného prostranství plnícího prostorově i účelově funkci návsi.
Uliční prostor
Uliční prostor je základní skladebný článek vesnice. Ulici nejčastěji tvoří kompaktní řadová sevřená zástavba
nebo volně stojící izolované domy s hřebenem kolmo nebo souběžně s komunikací, případně soubory staveb
(např. velkostatky). Starší zástavba obvykle vytváří organické tvary ulic. Novější zástavba se často rozrůstá
podél komunikací, které jsou vedeny v trase původně účelových komunikací. Ty zpřístupňovaly zemědělské
pozemky v okolí vesnice. Místní komunikace vznikly jejich rozšířením a postupným obestavěním. Vytváří tak
paprsčitou síť s krátkými spojovacími úseky mezi obestavěnými účelovými komunikacemi. Další zástavba je
zpravidla plánovaná jako pravoúhlý rastr ulic.
Veřejná prostranství
Urbanistickou strukturu vesnice významně ovlivňují prostory veřejných prostranství. Veřejná prostranství na
vesnici slouží pro mnoho kulturních a společenských účelů – lidové zábavy, slavnosti, pouťové a cirkusové
atrakce. Zahrnují plochy pro stánkový prodej, plochy pro trhy, jarmarky, herní plochy, památníky obětem válek,
drobnou církevní architekturu, vývěsní informační tabule, ale i zastávky hromadné dopravy a parkování apod.
Většinu těchto účelů zpravidla plní plocha návsi. Zelené plochy s vysokými dřevinami, které jsou součástí
veřejných prostranství, podtrhují význam centrálních prostorů a jsou významově i orientačně dominantními
plochami v urbanistické struktuře vesnice.
Dopravní a technická infrastruktura
Na urbanistickou strukturu vesnice mají výrazný dopad trasy komunikací. Při rozšiřování zástavby pro bydlení
jsou velmi často účelové komunikace (polní cesty) upravovány na místní komunikace a zástavba pokračuje
podél nich do volné krajiny. Urbanistickou strukturu vesnice narušují frekventované komunikace vyšších tříd,
které roztínají sídlo na dvě části. Ty se časem mnohdy začnou rozvíjet jako dvě samostatná sídla, aby
nemusely překonávat bariéru rušné komunikace. Urbanistickou strukturu vesnice mění rovněž velké odstavné
a parkovací plochy. Značnou roli v urbanistické struktuře vesnice sehrávají také šířky komunikací. Šířku
ovlivňuje mimo jiné nutnost uložení inženýrských sítí do vozovky, případně do zeleného pásu nebo chodníku.
Charakteru uličního prostoru a dalších veřejných prostranství výrazně prospívá, pokud je možné odstranit
stožáry vzdušného vedení elektrické energie. Podobně prospěšný je výběr odpovídajících stožárů veřejného
osvětlení zejména při komunikacích a při značených přechodech komunikací v zastavěné části vesnice.
Typ půdorysu vesnice, tj. forma založení vesnice - rostlá či pravidelná.
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1. rostlé formy (přírodní / nepravidelné formy)
1.1 hromadné vesnice
1.2 lineární vesnice (uliční / silniční / řádkové / potoční vesnice)
2. pravidelné formy (geometrické / normové formy)
2.1 lánové vesnice – vesnice s lánovou / délkovou plužinou
2.2 návesní vesnice
2.3 lineární vesnice (uliční / silniční / řádkové / potoční vesnice, ulicovky atd.)
Urbanistické uspořádání nejstaršího osídlení
O urbanistickém uspořádání nejstaršího osídlení u nás jsme informováni pouze díky archeologickým
průzkumům. − Parcelace raného středověku Vesnice raného středověku (9.–11. století) se nachází v tzv. staré
sídelní struktuře, většinou ve vazbě na románský kostel.
Parcelace vrcholného středověku
V období vrcholného středověku (11.–14. století) měly ekonomické poměry přímý následek v potřebě jasně
organizovaného dělení přidělené půdy. To se odrazilo v urbanistické struktuře existujících i nově zakládaných
sídel. Přelidnění sousedních oblastí území na západ od našeho, tehdy řídce osídleného území, vyvolalo proces
středověké kolonizace. V jejím důsledku vznikly tisíce nových sídel. Byla vytvořena sídelní struktura v podobě,
jakou známe v současnosti. Vrcholně středověké uspořádání vesnice je výrazně pravidelné a vychází
z lánového uspořádání (nejčastěji: usedlost–zahrada–sad s vnějším ohraničením cesta–polnosti). Takto
založený urbanistický koncept fungoval až do poloviny 20. století bez větších zásahů.
Plošná struktura sídel v 15. až 18. století
V uvedeném období již nedochází k tak rozsáhlému osídlování jako během vrcholně středověké kolonizace.
Výjimkou je tlak šlechty na dosídlení i odlehlejších kopcovitých a hornatých lokalit. Již během vrcholného
středověku některé vesnice zanikly, buď proto, že se ukázaly hospodářsky jako neživotaschopné nebo byly
zničeny během husitských válek. Nárůst počtu obyvatel ve vesnicích při jejich dosídlování po třicetileté válce
vedl k dělení původních lánových pruhů. Centrální prostory návsí a pozemky podél komunikací byly
zastavovány drobnějšími objekty bezzemků. Na opuštěných pozemcích ve vesnici (ale i ve volné krajině)
vznikají panské velkostatky.
Raabizace
Neefektivní panské velkostatky byly rozděleny reformou (1775–1790) na menší statky, jejich velikost
odpovídala potřebám jedné rodiny. Vznikly dvě stovky vesnic, jejichž půdorys je dán přísně pravidelným
geometrickým uspořádáním.
Historická sociální diferenciace vesnice
Plošnou strukturu sídla ovlivňovalo dodatečné dělení parcel a zahušťování zástavby v již existujících vesnicích.
Šlo především o chudší chalupy a domky. Zaplňovaly se i návesní prostory k provozování řemesel. Mnohé
vesnice s původně velkorysým návesním prostorem svůj charakter zcela ztratily, jiné tlaku čelily vyčleňováním
stavebních míst zejména u cest na okraji vesnice. Zvláštní postavení mohly mít chalupy výměnkářů –
odstupujících hospodářů. U bohatších usedlostí se pro výměnkáře stavěly samostatné chalupy nebo byla
vyčleněna část domu pod střechou hospodáře pro skromnější domácnost výměnkáře.
Vývoj do druhé světové války
Až do poloviny 20. století pokračuje neorganizované zastavování návsí, rozrůstání se zástavby podél
komunikací, vznik dělnických kolonií. Zástavba pro bydlení, která vznikala do začátku 20. století, obsahuje
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formy, jež jsou tvořené pásy domů s okapovou nebo štítovou orientací střech do veřejného prostoru. Řady
štítově orientovaných stavení jsou často propojované bránami. Další formou uvedeného období jsou tří nebo i
čtyřstranné dvorcové statky.
Vývoj po druhé světové válce
Druhá polovina 20. století zpřetrhala potřebu vazby usedlosti na obdělávanou půdu. Hluboké středověké
parcely se staly neefektivní, jejich majitelé je začali dělit a zastavovat. V posledních 70-ti letech způsobilo
největší stavební rozvoj na vesnici slučování zemědělských družstev do velkého komplexu a s tím spojená
potřeba bydlení pracovníků v místě zaměstnání. Současný stavební rozvoj souvisí se zájmem o bydlení ve
vybraných lokalitách (dobrá dopravní dostupnost sídla, blízkost většího města) a všeobecné ochotě vlastníků
k prodeji pozemků. Zástavbu pro bydlení z období let 1950 až 1990 představuje forma izolovaných rodinných
domků, dvojdomků, řadových a bytových domů, sestavovaných téměř výlučně do formy ulic, nebo malých
návsí. Izolované a řadové formy se objevují i v současnosti. Oproti urbanistické bohatosti starší zástavby, je
novější zástavba urbanisticky výrazně chudší.

Obr.1
Kubohütten / Kubova Huť
Dobová pohlednice
Zimní pohled od
severovýchodu. Vlevo
budova železniční stanice.

Obr.2
Kubohütten / Kubova Huť
Dobová pohlednice
Zletní pohled od
severovýchodu. Vlevo
budova železniční stanice.
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Obr.3
Kubohütten / Kubova Huť
Dobová pohlednice
Pohled od jihu.

Obr.4
Kubohütten / Kubova Huť
Dobová pohlednice
Pohled od jihu. Vpravo
budova nádraží a trasa
železnice, v levé části
původní historické jádro
osady.

Obr.5
Kubohütten / Kubova Huť
Dobová pohlednice na
nádražní budovu a sídlo
od severu.
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2 ANALYTICKÁ ČÁST
2.1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
Zájmové území pro Územní studii veřejných prostranství se nachází v k. ú. Kubova Huť a jeho rozloha 2,36 ha.
Obec Kubova Huť se nachází v okrese Prachatice v Jihočeském kraji, zhruba 8 km jižně od Vimperka. Žije
zde trvale 97 obyvatel. Přes obec vede mezinárodní silnice I/4 Vimperk - Strážný - Pasov. Kubova Huť a
celá podboubínská krajina vyhledávaným místem pro letní i zimní rekreaci.
Požadavek na pořízení územní studie veřejného prostranství nevychází z platného územního plánu Kubova Huť
z roku 2015, ale z potřeb řešit bezpečné pěší propojení tří ústředních lokalit území, tj. záchytné parkoviště
u silnice I. třídy č. 4 s nástupním místem do lyžařského areálu s návazností do obydlené části sídla
a k vlakovému nádraží, odkud přichází další příliv návštěvníků.
Řešené území je pomyslně vymezeno od záchytného parkoviště u silnice I. třídy č. 4, podél této silnice k obci
včetně dolního prostoru lyžařského areálu až ke kapličce, přes silnici I/4 do obce kolem hotelu Kuba až
k vlakovému nádraží včetně celého tohoto prostor a odtud do obydlené části sídla po hlavní místní komunikaci
včetně přilehlé zeleně směrem k silnici I/4 (viz obr. situace)
Další odkazy:
Kraj:
Jihočeský (NUTS3 – CZ031)
Okres:
Prachatice (NUTS4 – CZ0315)
Obec:
Kubova Huť (NUTS5 – CZ 0315563978)
Katastrální území:
Kubova Huť
Výměra obce:
141 ha
Počet obyvatel:
92 (k 1. 1. 2017)
Pověřený obecní úřad: Vimperk
Správní obvod:
Vimperk
GPS souřadnice:
48.983226N, 13.771823E
Nadmořská výška:
960 m n. m.
První písemná zmínka: rok 1728
2.2. ŠIRŠÍ VZTAHY
Z hlediska širších vztahů jsou pro řešené území významné především záměry obsažené v Zásadách územního
rozvoje Jihočeského kraje (dále ZÚR JČK) týkající se silničních komunikací.
Silniční dopravou v obci Kubova Huť trpí rozvoj cestovního ruchu. Ubytovací kapacity a železniční stanice
(nejvýše položená železniční stanice v ČR) se nacházejí východně od silnice I/4,
zatímco sportovní areály jsou na straně západní. V zimních měsících jsou tam problémy s průjezdností. Obcí
Kubova Huť prochází komunikace I/4 ve směru sever–jih a představuje hlavní komunikační propojení ve směru
Strakonice–Vimperk– Horní Vltavice–Strážný. Ve směru SZ–JV je obcí trasována železniční trať, která silnici
mimoúrovňově kříží na vstupu do obce (ze severu).
Předmětem stavby je přeložka dalšího úseku silnice I/4 od hranic s Německem směrem k Vimperku. Stávající
komunikace vede v této části obcí Kubova Huť, kde způsobuje dopravní zátěž, má nevyhovující parametry
a koliduje s železniční tratí. Navrhovaná tunelová trasa by přinesla trvalé řešení uvedených problémů.
Začátek stavby je navržen před obcí Kubova Huť, na relativně rovném úseku před levotočivým obloukem. Konec
stavby je v km 3,100 v blízkosti Kubohuťského potoka. V tomto místě je trasa napojena na navazující stavbu I/4
Horní Vltavice. Silnice I/4 je navržena v kategorii S 9,5/60. Nosným objektem stavby je tunelový objekt,
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provádějící přeložku silnice I/4 pod masivem hory Obrovec. Tunel je veden přibližně rovnoběžně s trasou
stávající silnice, asi 570 metrů západně od centra obce Kubova Huť. Celková délka raženého tunelu
s hloubenými portálovými úseky je 2025 metrů.
Infoleták ŘSD (stav z 10/2018) konstatuje, že Souhlasné stanovisko EIA na silnici I/4 v úseku Strážný – Nová
Houžná bylo vydáno 11. 1. 1995. V dubnu 2014 byl západní obchvat Kubovy Huti předložen v rámci návrhu pro
řízení dle §52 územního plánu obce.
Obecné principy pro návrh
Navržené úpravy veřejného prostoru a zejména centrálního veřejného prostoru v oblasti „křižovatka Y – Obecní
úřad – železniční stanice“ vychází z původního geometrického založení obce a historicky daných základních
principů (vesnice přírodní nepravidelné formy – uliční/silniční). Navržené řešení tak respektuje původní charakter
obce a nadále ho rozvíjí s ohledem na současně možnosti architektonické i stavební. V případě dalšího vývoje
obce tak s ohledem na současné standardy je nutné zavedení některých prvků novodobého charakteru
a v mobiliáři používat drobné atributy užívané i v městském prostředí. To se týká i materiálových povrchů, kdy
v úseku od odbočky z komunikace č.I/4 po budovu nádraží a podél místní páteřní obslužné komunikace původní
principy spoluutvářející venkovský ráz, přirozeně přechází do soudobých povrchů a postupů.
Vymezení majetkoprávních vztahů
Níže uvedená mapa zobrazuje pozemky v majetku obce Kubova Huť.

Pozemky v majetku obce Kubova Huť, vedené v digitalizované formě mapy KN

Komunikace a veřejný prostor
Obec Kubovu Huť v jejím západním okraji, blízko zastavěné části, míjí silnice I/4 (Praha – Strakonice – Volyně –
Vimperk Strážný)
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V roce 1899 byla zbudována železniční trať z Vimperka do Volar, dosahující svým průběhem i Kubovy Hutě,
která si tak mohla od té doby činit nárok na nejvýše vůbec položenou železniční stanici na Šumavě (a dodnes
svými 995 metry nad mořem i v celé České republice). Tato trať je významnou regionální alternativou k silniční
spojnici směrem na hranice s Německem. Je preferovanou spojnicí z vnitrozemí směrem se Šumavou nejen
v letních, ale i zimních měsících, kdy zajišťuje dopravu do zimních středisek (Kubova Huť). Neméně důležitá je
tato trasa pro nákladní železniční dopravu, především pak jako alternativa pro dopravu vytěženého dřeva
z šumavských lesů.
Autobusová zastávka se nachází v obci cca 250 metrů od jejího pomyslného centra, přímo při komunikaci I/4.
Autobusová linka spoje, jedoucích z Vimperka pokračuje dále směrem na Strážný. Je provozovaná ČSAD
AUTOBUSY České Budějovice.
Prostranství kolem páteřních komunikací síla i nádraží jsou z podstaty jedněmi z důležitých veřejných prostorů.
Jejich podoba je determinovaná dobou jejich vzniku (stavby) a ovlivněna proměnami, kterými veřejná doprava po
desetiletí prošla.
2.3 CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
2.3.1 Historie
2.3.1.1 Stručná historie místa
Původně byla obec Kubova Huť sklářská osada. Rozkládá se v nadmořské výšce kolem 1000 m, v místech, kudy
v minulosti procházela historicky známá Zlatá stezka. První písemné zmínky jsou z roku 1728, byla pojmenována
po zámeckém hejtmanovi Gubovi, respektive po lese, jehož jméno nesl. V roce 1728 obdaroval kníže Adam
František Schwarzenberg vimperského měšťana Jana Podschneidera (Padescheyder), který již 22 let pracoval
na Janouškově huti, 160 strychy lesa pod Gubovým lesem, aby zde postavil huť s příslušenstvím a byty pro sebe
a dělníky, a po vytěžení dřeva ke stavbám mu dovolil zde udělat pole, louky a pastviny. 12. září 1729 byla huť
hotova. Vyrábělo se zde tabulové, zrcadlové i bílé sklo. Ovšem Podschneiderovi se nedařilo a roku 1736 byla
huť pro vysoké zadlužení zavřena. Na Kubově Huti zůstalo sedm osadníků, kteří získali podíly. V roce 1899 byla
vybudována železniční trať spojující Vimperk a Volary. Na této trati bylo v Kubově Huti zřízeno nádraží, které
svou polohou ve výšce 995 m nad mořem je nejvýše položenou železniční stanicí v Čechách a střední Evropě.
V obci je několik historických budov např. u Kubešů, u Geců, které jsou ukázkou původní šumavské architektury.
V roce 1908 byla postavena knížecí lesovna a hájenka. 12. října 1912 začala výstavba školy, která byla
dokončena za tři měsíce. Vyučování začalo 5. ledna 1913 se třiceti žáky.
2.3.1.2 I. vojenské mapování

I. vojenské mapování probíhalo v letech 1780-1783. Z mapy je patrná hlavní historická dopravní tepna
z vnitrozemí do Německa, vodstvo (Kubohuťský potok) a také typ urbanistického osídlení sídla (osamocené
stavby domů východně, mírně od komunikace).
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2.3.1.3 Císařské povinné otisky stabilního katastru
Na mapě stabilního katastru z roku 1825 je možno sledovat ve větším detailu typ zastavěného území. Díky
většímu měřítku jsou zpřesněny půdorysy jednotlivých domů a pozemků, lépe lze vidět charakter zástavby
s volněji domy podél komunikací, s náznakem jakési původní malé návsi (dnes urbanisticky zachovaný prostor
s křížkem v téměř samém jižním okraji zastavěného sídla v dnešní podobě), který je podrobněji touto ÚSVP
řešen jako dílčí VP s ozn. C).
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2.3.1.4 III. vojenské mapování

Na mapě III. vojenského mapování z let 1876-1878 nelze pozorovat s urbanistického hlediska zásadní změnu.
2.3.1.5 50. léta 20. století – letecký snímek a státní mapa odvozená (1950)
Na leteckém snímku lze sledovat, jak se sídlo rozrostlo a proměnilo za 30 let od mapování. Zcela zásadním
momentem se stalo přivedení železniční trati v roce1899 do tohoto území a zřízení železniční zastávky
s budovou. Je přirozené, že díky trati dostala lokalita nový impuls, území mezi nádražím a původní zástavbou se
začalo zaplňovat postupně dalšími domy podél severojižní silnice. K nádraží byla trasována nová komunikace
s odbočkou z hlavní silnice směr Strážný – Pasov, při odbočce je patrný jeden z nových rekreačních objektů
(hotel Pawlitschko, dnes hotel Kuba). U vjezdu do území od Vimperka stojí při hlavní silnici budova
Schwarzenberské lesní správy. Rovněž je patrné, že roli jakési návsi jako centrálního veřejného prostoru stále
více přebírá prostranství při hlavní silnici, rep. mezi ní a nádržím (v souvislosti s rozvojem motorizace
a železniční dopravy, turismu a fenoménu horské rekreace.

Ortofotomapa (1952)
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V poslední třetině 20. stol., v souvislosti se socialistickou výstavbou, došlo k zásadním změnám v části řešeného
území i mimo něj. Z důvodů poptávky po větších kapacitách rekreačního hotelového ubytování vznikly velké
centralizované ubytovací kapacity (např. hotel Arnika), měřítkově mnohdy naddimezované místu, realizované
bez ohledu na urbanistickou strukturu i atributy původní šumavské architektury. Další rozvoj přinesl rozvoj
lyžařského areálu i nabídka dalších ubytovacích kapacit na privátní bázi po roce 1989. Je tak de facto položen
základ novým veřejným prostranstvím či proměně původních v podobě tak, jak je známe nyní a tak, jak s nimi
pracuje ÚSVP.

Výřez ze Státní mapy odvozené (1950)

2.3.2 Prostorové uspořádání
Základní urbanistická koncepce obce Kubova Huť je výrazně ovlivněna přírodními podmínkami, návazností na
hlavní silnici č. I/4 a železniční trať. Urbanisticky se jedná o rozvolněnou formu (hromadná silniční rozvolněná
ves). Původní jádro sídla, soustředěné kolem zaniklé sklářské huti a několika dalších domků, se ocitlo zejména
právě díky železnici dnes na jižním okraji zastavěného území obce. Další stavení později i rekreační budovy
přibývaly severně od původní zástavby v nepravidelných rozestupech, většinou samostatně podél komunikace.
V poslední třetině 20.století pak v okraji sídla, už většinou v jeho intravilánu vznikly měřítkem nadměrné,
rekreační budovy, chovající se k přírodnímu prostředí dosti necitlivě. Některé historické budovy v obci zůstaly
zachovány dodnes (budova Schwarzenberské lesní správy, z pozdějších sem lze zahrnout budovu nádraží, hotel
Kuba atd.). Zadavatelem vymezené území pro ÚSVP je v převážné míře vymezeno komunikacemi a případně
blízkými objekty v návaznosti na ně. Zvláště se jedná o území kolem vlakového nádraží, komunikace k hlavní
silnici a samostatně pak pás území nad silnicí č.I/4, zahrnující kapličku ve svahu, ale také autobusovou zastávku
či doplňkově parkoviště v návaznosti na lyžařský areál. Vymezené veřejné prostranství pro ÚSVP tedy ve velké
míře sleduje v kontextu prostorového uspořádání sídla hlavní komunikace a k nim přilehlé plochy zeleně,
výjimečně jsou zahrnuty i partery budov (Obecní úřad, nádraží, plocha před hotelem Kuba). Sídlo nemá žádnou
výraznější historickou dominantu, v některých dálkových pohledech s poněkud měřítkem rušivě uplatňuje např.
hotel Arnika (dnes dům pro seniory) v odstupu od zastavěné části obce v její severovýchodní lokalitě.
V současné době plní funkci hlavního místa pro setkávání a středu obce prostor kolem komunikace mezi
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hotelem Kuba a nádražím. Obec pořádá příležitostně kulturní a vzpomínkové akce rovněž v jejím extravilánu
(lyžařský svah Školní v jeho horní části - 1020 metrů nad mořem).
Veřejnou vybavenost představuje autobusová zastávka u silnice I/4 v relativně dobré docházkové vzdálenosti od
centra obce. Nádraží vlakové je v severním okraji sídla, dobře dopravně přístupné od silnice I/4. V obci jsou 2
hotely a několik vkusně upravených penziónů, dále jsou zde 2 obchody (potraviny a provaznictví), jedna
šumavská hospoda a sezónní bufet. Většina obyvatel je zaměstnána u Lesů České republiky a ve službách pro
turisty. Děti dojíždějí do školy v Horní Vltavici a mládež do středních škol ve Vimperku, Volyně a Strakonic.
2.3.3 Dopravní a technická infrastruktura
Řešené území je z dopravního hlediska umístěno v blízké návaznosti na silnic I/4 (Praha - Strakonice – Volyně –
Vimperk - Strážný) a železniční trať Strakonice – Volary s číslem 168.
Silniční doprava
Historicky se dopravní spojení s okolím zlepšilo po roce 1811, kdy se začalo s budováním silnice z Vimperka do
Pasova k Dunaji. V letech 1857 -1859 byla postavena Lukenská cesta jako hlavní komunikace boubínských
hvozdů, na ni se napojila Kubohuťská cesta směřující z Kubovy Hutě na východ.
Nejvýznamnější současnou silniční komunikací je silnice 1/IV. Spojuje Prahu - Dubenec - Milín - Lety - Novou
Hospodu - Strakonice - Volyni - Vimperk - Strážný – SRN. Tato silnice spadá do kategorie I.třídy a spravuje jí
Ředitelství silnic a dálnic ČR. Vzhledem k tomu, že se jedná o komunikaci, která vede k státní hranici, je
maximálně využívána k mezinárodnímu obchodu a pohybu osob a zboží. Její celková délka je 153,225 km.
Intenzita dopravy na komunikaci I/4 Vimperk – Strážný udává v roce 2016 roční průměr denních intenzit všech
vozidel [počet vozidel / 24 hod] údaj 3 105, špičková hodinová intenzita 295 vozidel /h.

Základní komunikační osy _zdroj ŘSD (2018)

Návrh západního obchvatu Kubovy Huti na silnici I/4 je převzat bez věcné změny z hlediska osy komunikace
z nadřazené ÚPD, kterou jsou ZÚR JČK. Koridor D5/9 je navržen pro západní obchvat silnice I/4 mimo
zastavěné území Kubovy Huti vč. návrhu převedení do tunelového úseku pro zlepšení parametrů silnice
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a komfortu jízdy a pro odstranění konfliktu s navrženým lyžařským areálem SR9, resp. s upřesněním tohoto
záměru nadmístního významu po rozšíření stávajícího lyžařského areálu Kubova Huť – Boubín. Silnici I/4 je na
území obce fyzicky vybudována a do doby realizace obchvatu obce západně v tunelovém úseku pod lesním
komplexem musí být územním plánem respektována jako kapacitní dopravní cesta, která je definována i PÚR
ČR 2008.

Situace výsledné varianty obchvatu obce _zdroj ŘSD (2018)

Doprava v klidu je řešena pro návštěvníky obce především odstavováním vozidel mimo profil komunikace, na
malých parkovacích plochách u RD a především některých penziónů či hotelů. Z hlediska kapacity je pro
ubytovací kapacity dostatečná. Významné větší parkoviště se nachází v přímé návaznosti na komunikaci č. I/4,
když slouží především v zimních měsících pro návštěvníky lyžařského areálu.
Autobusová doprava
Autobusová zastávka se nachází v obci relativně blízko jejího dnešního pomyslného centra přímo při komunikaci
I/4..Do Kubovy Hutě jezdí regionální linky z Vimperka, provozované regionálními dopravci. Jsou to linky
provozované různými dopravci, nejčastěji ČSAD AUTOBUSY České Budějovice
Železniční doprava
Obcí prochází železniční trať Strakonice – Volary s číslem 168 provozovatele GW Train Regio a.s., přičemž více
než polovinou své délky (od Strakonic až po Lipku) sleduje údolí říčky Volyňky. Provoz na úseku trati ze
Strakonic do Vimperka byl zahájen v roce 1893, úsek z Lenory do Volar v roce 1899 a poslední zprovozněný
úsek z Vimperka do Lenory v roce 1900. Železniční stanice Kubova Huť se nachází v obci v její severní části.

Výřez mapy železničních tratí ČR
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Cyklistická doprava
Cyklotrasa č. 1032 (18 km) Vimperk- Lipka-Kubova Huť.
Obtížnost: těžká
Značení: pásové - červená
Komunikace: silnice III.tř, účelové komunikace
Povrch: asfalt, zpevněný povrch
Vhodné pro MTB a trekingové bicykly
Pěší doprava
Pro letní turistiku jsou zde vyznačeny pěší trasy. Po modré značce se například lzee vydat od nádraží k Johnovu
kameni, věnovanému někdejšímu vimperskému knížecímu lesmistrovi Josefu Johnovi, který měl velkou zásluhu
na zřízení boubínské rezervace. Odtud pak přímo k zalesněnému vrcholu Boubína. Po červené značce se zase
lze z Kubovy Hutě vypravit přes Obrovec pod Světlou horu k Vlčímu kameni, který stojí v místech, kde byl 2.
prosince 1874 zastřelen poslední šumavský vlk.
V zimě jsou zde vhodné podmínky pro běžkaře na upravených běžeckých tratích s okruhem: 2 km, 4 km, 6 km
a 20 km v oblasti Kubova Huť-Šerava- Obrovec- Kubova Huť. Běžecká trať je u obce Šindlov napojena na
běžecký okruh lyž. tratí Národního parku Šumava. Na přilehlých svazích jsou dva lyžařské vleky určené pro
výcvik sjezdového lyžování a dále je využíván jeden dětský vlek cca 300 m dlouhý.
Vodní doprava
V řešeném území se nevyskytují plochy využívané vodní dopravou.
Letecká doprava
V řešeném území se nenachází žádné letiště. Nejbližší letiště je Jihočeské letiště v Českých Budějovicích a.s.,
které je držitelem oprávnění provozovat letiště České Budějovice jako veřejné vnitrostátní letiště a neveřejné
mezinárodní letiště s vnější hranicí.
Vodovodní sítě
Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, který spravuje VaK JČ a.s. - středisko Prachatice
a zásobuje pitnou vodou obec K. Huť. Na vodovod jsou napojeni téměř všichni obyvatelé obce + rekreanti tj. cca
350 osob. Na K. Huti je zřízeno 55 přípojek cca 450 m a cca 2,47 km vodovodních řadů z rPE 63 – 1960 m, lPE
90 – 98 m a lPE 110 – 416 m. Kapacita vodovodu je 1,55 l/s.
Hlavním vodním zdrojem je potok pod Volským pramenem a doplňující zdroje jsou 2 vrtané studny. Surová voda
je dopravována gravitací a výtlakem do ÚV. Akumulace upravené vody je ve VDJ o obsahu 100 m3, který je
součást úpravny vody.
Kanalizace
Zástavba s bytovým fondem a objekty sloužící veřejným službám jsou napojeny z 98 % na veřejnou kanalizaci tj.
cca 350 obyvatel (včetně rekreantů). Odpadní vody z nich mají charakter splaškových vod.
Kanalizace v obci Kubova Huť byla vybudována jako kanalizace jednotná. ČOV a s ní i větší část kanalizace byly
vybudovány v roce 1986. ČOV byla upravena v roce 1998. V rámci nové bytové výstavby je stoková síť
průběžně rozšiřována.
Čistírna odpadních vod Kubova Huť je mechanicko biologická. Odpadní voda je vedena přes odlehčovací
komoru, ručně stírané česle, lapák písku, usazovací nádrž do upravené jednotky VHS I (aktivační, dosazovací
prostor). Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny přes měrný žlab do Kubohuťského potoka. Vyprodukované
kaly jsou odváženy na ČOV Volary.
0,076 m3/s, jakost vody nad zaústěním OV – BSK5 1,8mg/l, CHSK 23 mg/l.
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Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se v lokalitě nevyskytují producenti většího množství
odpadních vod.
Zásobování plynem
Dle Územního plánu obce kubova Huť není plynofikace ve obci zatím navrhována.
Zásobování elektrickou energií
Dle Územního plánu obce Kubova Huť v rámci stanoveného způsobu zásobování elektrickou energií nebylo
navrženo umístění nových trafostanic, ale bylo jasně stanoveno, že v rámci stávajících vedení VN a v jejich
ochranných pásmech mohou být umístěny nové, dále nebylo vyloučeno umisťovány nových kabelových vedení
VN i NN v rámci nezastavěného území. Naopak na celém správním území Kubovy Hutě bylo vyloučeno umístění
fotovoltaických a větrných elektráren, vyjma fotovoltaických panelů umístěných na střechách stávajících objektů
Toto skutečnost navazuje na obdobné ustanovení v ZÚR JČK, kdy obec Kubova Huť leží v území, kde je
budování solárních elektráren a větrných elektráren zapovězeno (čl. 29 ZÚR JČK).
ÚP umožňuje budování venkovní vedení VN v rozvojových lokalitách formou podzemního kabelového vedení.
Komunikační vedení
Telekomunikační infrastrukturu ve obci zajišťuje O2 Telefónica Czech Republic, a.s., T-Mobile Czech Republic,
a.s. a Vodafone Czech Republic a.s. Následující mapy znázorňují pokrytí oblasti signálem jednotlivých
poskytovatelů.

Výřez z mapy _technická infrastruktura (2018)

2.3.4 Systém sídelní zeleně
Návrh ÚSVP respektuje zachování ploch veřejné zeleně / veřejných prostranství v rámci zastavěného území
sídla i komunikační osy spojující dnešní centrum a areál tzv. „Pionýráku“. Vymezení ploch veřejných prostranství
jako ploch se zelení a drobnou architekturou, oživí centrum sídla a doplňuje stávající hlavní komunikační osy.
V řešeném území se nachází několik významných ploch zeleně (zahrnuje travní plochy i vzrostlou zeleň). Jedná
se o oblast v návaznosti na dnešní pomyslný střed sídla (pás zeleně od křižovatky „Y“ k vlakovému nádraží),
dále o plochu veřejné zeleně nepravidelného trojúhelníku v historické zástavbě obce (dnes v jižní části
zastavěného území) a o plochu přibližně ve středu řešeného území v návaznosti na odbočku východním
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směrem od severojižní páteřní komunikace. ÚSVP zahrnuje rovněž v západní části řešeného území část svahu
v kontaktu s lesem, kde stojí historická kaplička. Jedná se o pás široký cca 60 m, s chodníkem nad silnicí č. I/4
s mírným odstupem od ní, táhnoucí se od lesa severním směrem k velkokapacitnímu parkovišti
ÚSVP respektuje stávající vzrostlou zeleň v řešeném území. Ta je reprezentována převážně jehličnany (např.
smrk ztepilý), solitérně nebo ve skupinách se vyskytují rovněž stromy listnaté (např. bříza bělokorá). Dále jsou
zde zastoupeny také další druhy stromů, většinou jako solitérní dřeviny: javor klen, buk lesní, jedle bělokorá,
modřín opadavý, lípa srdčitá, jeřáb obecný a třešeň ptačí. V polopřirozených porostech navazujících na okolní
krajinu rostou v hustějších a většinou náletových porostech také vrby jívy, topoly osiky, olše lepkavé, olše šedé,
příp. i dub letní, smrk ztepilý, javor klen, líska obecná, trnka obecná, růže šípková.
Především podél hlavních obslužných komunikací, kde terénní konfigurace takovou situaci uvozuje (výškový
rozdíl komunikace a vyššího přilehlého pozemku – forma jakési „meze“), což je např. levá strana komunikace za
odbočkou z č.I/4 nebo úseky před rodinnými domy či penziony při severojižní páteřní komunikaci, je vysázena
okrasná zeleň formou půdopokryvných nepravidelných záhonů dřevin se skalničkami.
Obecně lze konstatovat, že veřejná zeleň se stromy (solitéry nebo skupiny) je v sídle v řešeném území poměrně
dostatečná, a to jak podél komunikací, tak i na veřejných prostranstvích. Tuto skutečnost částečně podporuje
také zeleň soukromá na pozemcích rodinných domů či pensionů, které jsou často neoddělené ploty a tak zde
soukromé pozemky přirozeně navazují na veřejná prostranství.
2.3.5 Vodstvo
Řešeným územím neprotéká žádná vodoteč. V širším území, údolím východně od sídla protéká vodoteč
s názvem Kubohuťský potok, který je jedním z přítoků Teplé Vltavy.
2.3.6 Krajinný ráz
Území obce Kubova Huť se nachází v oblasti krajinného rázu s ozn. ObKR 20 (Šumava II – CHKO). Prvky
ÚSES v území jsou regionální (RBK, RBC) a lokální (LBK, LBC)
Návrh respektuje cenné průhledy a dálkové pohledy v širším kontextu s okolím. Z prvků ÚSES je zde RBK6
Bukovec – Boubín.
Území obce Kubova Huť je celé v území pod CHKO Šumava a na území Natury 2000 (EVL Šumava a ptačí
oblast Šumava). Z tohoto důvodu je potřeba zachovat a případně doplnit skladbu vzrostlé zeleně blízké zdejší
přírodě. Dále zachovat cenné průhledy a dálkové pohledy v širším kontextu s okolím.
2.3.7 Podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území
2.3.7.1 Ochrana přírodních hodnot území
Plochy, řešené studií se nachází na území velkoplošného chráněného území - 2.zóna chráněné krajinné oblasti
Šumava a Natury 2000 (EVL Šumava). V řešeném území se nenacházejí žádná maloplošná chráněná území.
Z tohoto důvodu je potřeba zachovat a doplnit skladbu vzrostlé zeleně blízké zdejší přírodě. Dále zachovat
cenné průhledy a dálkové pohledy v širším kontextu s okolím.
Ve správním území obce Kubova Huť je vymezen regionální biokoridor RBK6 Bukovec – Boubín nadřazenou
ÚPD, tento koridor je upřesněn na hranice parcel v souladu s pokynem v ZÚR JČK, tedy do 50m oběma směry
maximálně, a dále byl doplněn dvěma lokálními biocentry.
LBC-01 Nad tratí / V ZÚR je vymezeno podstatné rozšíření regionálního biokoridoru RBK6 Bukovec – Boubín,
kdy toto rozšířené lze na úrovni ÚPD obce realizovat pouze formou vloženého lokálního biocentra – proto zde
bylo vymezeno toto biocentrum v souladu s dohodou na úrovni KÚ, OREG a Správy NP a CHKO Šumava
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LBC-02 Kubova Huť / Jde o nové lokální biocentrum vymezené na základě podkladu předaného od zástupců
Správy NP a CHKO Šumava, kdy tento podklad byl korigován tak, aby nedocházelo ke střetu mezi LBC
a vymezeným RBK 6 Bukovec – Boubín. Lokální biocentrum může být součástí regionálního biokoridoru a jedná
se pak o biocentrum tzv. vložené.
V řešeném území ve středu obce se nachází lokality s archeologickými nálezy 1. kategorie (pramenná pánev
Kubohuťského potoka).
2.3.7.2 Ochrana civilizačních a kulturních hodnot území
V řešeném území nebo v blízkém kontaktu s ním se nenachází evidované kulturní památky. Zakomponována do
řešení místní kaplička ve svahu u lesa nad komunikací č, I/4.
2.4 VYMEZENÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Veřejná prostranství byla vymezena na základě ortofotomapy, katastrální mapy, rozborem dalších dodaných
podkladů a průzkumy v terénu. Primárně byla veřejná prostranství vymezována podle hranic pozemků, pokud
však jejich hranice neodpovídala parcelní hranici, byla upravena podle fyzického stavu. Veřejná prostranství byla
vymezena nezávisle na jejich příslušnosti k vlastnictví obcí Kubova Huť.
Centrální prostory byly vymezeny jako souvislé veřejné prostranství (bez vyčlenění zeleně, komunikací apod.),
z důvodů komplexního zhodnocení. Prostranství velkého parkoviště zeleně bylo vymezeno jen tam, kde se
nacházejí na větší kompaktní ploše (u silnice č.I/4) a tedy ne například zelené pruhy u komunikací nebo
jednotlivá parkovací místa. V řešeném území takto byla vymezena celkem 3 významná veřejná prostranství,
která jsou řešena podrobněji samostatně.
U každého prostranství byl určen jeho typ (viz kapitola 1.4.1. Typologie veřejných prostranství), povrch
prostranství, estetika prostranství, u prostranství, které jsou zároveň komunikacemi, pak byla popsána
přítomnost chodníků, povrch komunikace, přítomnost zeleně lemující komunikaci a příp. i stav komunikace.
Analýzou zjištěných charakteristik byly identifikovány problémy pro každé veřejné prostranství (viz problémový
výkres).
Charakteristiky VP
Rozdělení veřejných prostranství dle typu veřejného prostranství je popsáno v kapitole 1.4.1. Typologie
veřejných prostranství.
U všech řešených lokalit - veřejných prostranství byl identifikován povrch prostranství, jehož posouzení umožnilo
základní určení prostranství (zpevněné, nezpevněné a kombinované). Jako veřejné prostranství se zpevněným
povrchem byly vyčleněny komunikace, a parkoviště, jako veřejná prostranství s nezpevněným povrchem byly
vyčleněny plochy zeleně. Do veřejných prostranství s kombinovaným povrchem bylo zařazeno území
s kombinovanou funkcí, zahrnující železniční zastávku, objekt Obecního úřadu a uvažovaný „výstavní objekt“.
Toto území musí být řešeno komplexně a není vhodné od sebe oddělovat složky, jež tvoří celek (zeleň,
parkovací plochy, komunikace, parter budov apod.) a plochy, kde je v současnosti povrch částečně zpevněný
a částečně nezpevněný (např. lokalita železniční stanice). Relativně větší plochy zeleně jsou rozmístěny v centru
v urbanistické návaznosti na hlavní místní obslužnou komunikaci, budovu železniční stanice a budovu OÚ.
V menší míře je pak celistvější zeleň identifikovatelná v řešeném území podél obou stran severojižní páteřní
komunikace a nad silnicí č.I/4 v oblasti kapličky. Obecně lze však konstatovat, že obec netrpí citelným
nedostatkem zeleně, a to díky zelení na plochách v majetku obce i na soukromých plochách zahrad u RD,
penzionů. Výjimečně se setkáme se zelení uliční, kterou tvoří předzahrádky, okrasné záhony a travní plochy, tu
však ještě není možno využít primárně k rekreaci apod.
U komunikací bylo celkově posuzováno více charakteristik. Z hlediska bezpečnosti je důležitým ukazatelem
přítomnost chodníků na komunikaci, kde v úseku komunikace v řešeném dílčím VP bylo sledováno, zda je
lemována jedním chodníkem, má chodníky po obou stranách nebo chodníky chybí.
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Drtivá většina komunikací je bez jakéhokoliv chodníku, je však potřeba uvést, že je to včetně komunikací, jež
chodníky nepotřebují (např. komunikace v obytné zóně obce). Chodník je identifikován v řešeném území
v úseku od parkoviště, resp. zastávky BUS s odstupem nad silnicí č. I/4 v délce cca 110m, kdy na něj navazuje
jediný přechod pro chodce přes tuto rušnou komunikaci v návaznosti na hlavní odbočku do zastavěné části obce.
Toto je výsledek, který až na výjimky není třeba plošně zásadně měnit.
Schéma reflektuje rozmístění komunikací v řešeném území a ukazuje hlavní komunikační tahy obcí. Je patrné,
které komunikace slouží především automobilové dopravě a zároveň jsou vymezeny obytné a pěší zóny
(komunikace formou pojízdného chodníku), pěší komunikace a cyklostezky/cyklotrasy. V území převažují
komunikace funkční třídy C3, což jsou obslužné komunikace uvnitř obytných útvarů, jež zpřístupňují objekty
a území, dále jsou běžné komunikace funkční třídy C2, jež doplňují spojení sběrných komunikací v zástavbě.
Komunikaci třídy D1 představují zklidněné komunikace, kde je za stanovených podmínek dovolená obslužná
doprava (cesta k Obecnímu úřadu a vlakové stanici).
Charakteristiky jednotlivých funkčních tříd komunikací jsou popsány v příloze I - Funkční třídy komunikací.
U komunikací byl také zkoumán materiál jejich povrchu. Drtivá část komunikací v řešeném území je
asfaltovaných. Jsou to hlavní tahy vedoucí obcí a většina místních komunikací a ulic, vzniklých v minulosti.
Páteřní komunikace, které jsou v podélném spádu (především severojižní) je lemována po jedné straně žlabem
s kamenných kostek za účelem sběru a odvodu dešťové vody a vody z tajícího sněhu v jarních měsících. V obci
se nenacházejí komunikace ze žulové dlažby. Jiné povrchy se nacházejí jen výjimečně v nemnoha případech
(živičný chodník před hotelem Kuba, chodník ze zámkové dlažby nad komunikací č. I/4 od zastávky BUS ke
kapličce). Nezpevněných komunikací jsou zanedbatelná část, (komunikace pro pěší v jižní části sídla z jeho
původního historického jádra s vyústěním k přechodu přes komunikaci č. I/4).
Důležitým prvkem, jenž celkový utváří vzhled a pocit z veřejného prostranství, je zeleň. Ta byla vymezena jako
samostatný typ veřejného prostranství, jelikož je však liniová zeleň častým doplňkovým prvkem komunikace, byla
registrována v analýze samostatně jako charakteristika komunikace. Přítomnost zeleně při komunikaci byla
rozčleněna do 4 skupin – ne (komunikace není lemována nebo doplněna zelení a v současné době neexistuje
možnost, jak ji doplnit – například je celý povrch ulice zpevněný, chodník a silnice zabírají veškerou plochu), ano
(komunikace je lemována úmyslně vysázenou zelení – např. záhony, keře), trávník (okolí komunikace je
zatravněno, zde se nabízí možnost doplnit další vegetací) a přírodní (přirozené louky, les apod.). V případech,
kdy prostranství není omezeno (např. obklopeno domy), byla zeleň hodnocena v širším vztahu na přilehlé okolí
(maximální vzdálenost 1m). Z analýzy je patrné, že nedostatkem zeleně není postižena žádná oblast v řešeném
území.
Poslední charakteristikou, zkoumanou u komunikací byl jejich stav. Ten byl ověřován průzkumem území a byl
posuzován s ohledem na typ povrchu. Rámcově byla zvolena čtyřstupňová škála výborný – dobrý – dostatečný –
nedostatečný. Většina komunikací v řešeném území je ve výborném nebo dobrém stavu.
Jako poslední byla hodnocena estetika veřejného prostranství, a to u prostranství všech druhů. Protože estetické
působení na jedince může být velmi subjektivní, bylo do celkového hodnocení započteno množství různých vlivů,
jež celkový vzhled prostranství ovlivňují, a to nejen prvky samotného veřejného prostranství, ale také jeho
nejbližšího okolí. Jedná se o harmonii celkového vzhledu, zeleň a její stav, celkový stav veřejného prostranství
(především povrchů, ale také mobiliáře), vzhled okolí (pořádek/nepořádek v okolí prostranství, fasády okolních
domů, upravenost zahrad, nevzhledné objekty jako kontejnery na odpad).
Prostranství jsou bodově hodnocena v intervalu 1-5, kdy 1 znamená nejlepší vzhled z hlediska estetiky a 5
nejhorší. Průměrné je hodnocení „3“, jež označuje průměrné, ničím speciálně nevynikající či nevyčnívající
prostranství. U ulic jsou to především ty, co jsou upravené, ale chybí jim zeleň, nebo ulice se zelení, která je
ponechána ladem. Body jsou v těchto případech výjimečně snižovány právě za špatný stav zeleně nebo za
špatný stav vozovky. Téměř 3/4 z plochy veřejných prostranství je hodnocena 2 body, jako prostranství
s nadprůměrnou estetikou, jedno třemi body, jako průměrné. Podprůměrně jsou hodnocena 2 lokality z rozlohy
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veřejných prostranství (území parkoviště se zastávkou BUS, prostor za budovou železniční stanice). Potěšující
je, že žádné z veřejných prostranství nedosáhlo na 5 bodů a jeho estetika nebyla hodnocena jako nedostatečná.

2.5 VYBRANÁ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Na základě rozboru charakteristik veřejných prostranství, jež jsou zobrazeny ve schématech, průzkumů v území
a konzultací zpracovatele a objednavatele byla vymezena 4 dílčí veřejná prostranství v rámci území, označené
písmenem A až D a ta byla ve studii zpracována detailně.
Jedná se o tato prostranství v tomto řešeném území:

Obr. Situace řešeného území

Řešené území je pomyslně vymezeno od záchytného parkoviště u silnice I. třídy č. 4, podél této silnice k obci
včetně dolního prostoru lyžařského areálu až ke kapličce, přes silnici I/4 do obce kolem hotelu Kuba až
k vlakovému nádraží včetně celého tohoto prostor a odtud do obydlené části sídla po hlavní místní komunikaci
včetně přilehlé zeleně směrem k silnici I/4 Celková rozloha řešeného území je cca 2,36ha.
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Podle platné územně plánovací dokumentace (ÚP Kubova Huť z roku 2015) se řešené území nachází
v plochách s funkčním využitím dopravy, smíšené bydlení a občanského vybavení. Žádná z těchto funkcí
nezakazuje vymezenou plochu využít pro veřejné prostranství či dopravní a technickou infrastrukturu.
A. Veřejný prostor - území v okolí železničního přejezdu.
(centrální prostor, ulice, zeleň, ostatní)
Veřejné prostranství je hojně navštěvováno návštěvníky obce a to díky své pozici v souvislosti spěším koridorem
od železniční stanice směrem do sídla a k lyžařskému areálu. Díky této skutečnosti je u místní hlavní obslužné
komunikace v udržované travní ploše (křižovatka tvaru „Y“) rozmístěn mobiliář pro turisty, informační systém
(info tabule a směrovníky) a dekorativní prvky, mající za cíl zpříjemnit pobyt v tomto veřejném prostoru (výsadba
okrasné zeleně typu skalničky v květináčích ve formě vydlabaného kmene, kamenné menhiry, výtvarné objekty
typu „houba“ atd.). Hlavní obousměrné komunikace jsou živičné, vč. nově rekonstruované užší cesty
s povoleným vjezdem pouze pro obsluhu, vedoucí k budově OÚ a nádražní budově. Část komunikací, které jsou
v podélném i příčném spádu, lemuje po jedné nebo obou stranách žlab z kamenných kostek za účelem dobrého
odvodu vody z dešťů a tajícího sněhu. Železniční přejezd je nechráněný. Veřejná zeleň, která je dobře
udržovaná, reprezentují travní plochy a vzrostlé stromy, převážně jehličnany. Území je bez chodníků.
Přesto, že je patrné, že správa obce věnuje prostoru pozornost a průběžně jej udržuje, bylo v území
identifikováno několik dílčích problémů.
Jako hlavní problémy v tomto prostranství byl definován podoba a rozmístění turistického mobiliáře, z části jeho
technický stav. Většina jeho prvků je poplatná době vzniku a umístění (některé z nich již jsou na místě po
desetiletí). Např. informační tabule někdy nesou zdvojenou informaci, jiné prvky (vydlabané kmeny jako
květináče) nesou známky opotřebení díky náročným klimatickým podmínkám. Nekryté sezení pro turisty je
rovněž zastaralého vzhledu, osazené na plochách z betonových čtvercových dlaždic, plocha v trávě před info
tabulemi je sešlapána a bez trávníku. Z rozmístění jednotlivých prvků turistického mobiliáře a prvků drobné
architektury je patrná jistá nekoordinovanost, vyplývající z toho, jak byly umisťovány postupně bez širšího
konceptu.
Jako problémové se jeví rovněž absence chodníku v úsecích, kde je to prostorově či z hlediska vlastnických
poměrů možné, přirozeně s ohledem na pěší koridory a intenzitu využití území (úsek mezi dvěma křižovatkami,
který přetíná železnice, hranice mezi komunikací a plochou zeleně u křižovatky k železniční stanici. Doplnění
chodníků v této oblasti prospěje větší bezpečnosti chodců, jedná se o lokální řešení, které nelze na stejném
principu aplikovat na další komunikace v obci (komunikace páteřní sever – jih), podél níž se rozkládá zástavba
a to s ohledem na nižší intenzitu dopravy, šířku komunikace (jízdního pruhu) i s ohledem na zachování
charakteru sídla vesnického typu.
B. Plocha v okolí železniční stanice, budovy OÚ a navrhovaného objektu galerie.
(centrální prostor, ulice, zeleň, ostatní)
Veřejné prostranství je významné díky své poloze v souvislosti s nádražní budovou a objektem Obecního úřadu.
Cenná je urbanistická struktura, měřítko budov, jejich architektura i detail zpracování a výtvarných prvků fasád.
Území přímo souvisí, navazuje na předcházející s označením VP A. Mnohdy je tento veřejným prostor prvním,
který vytváří úvodní dojem o obci pro přijíždějící návštěvníky, kteří vystoupí z vlaku na železniční zastávce. Toto
veřejné prostranství má relativně reprezentativní charakter, k čemuž přispívá i květinová a další dekorativní
výzdoba s použitím přírodních materiálů a v inspiraci přírodními motivy (květináče u kmenů, objekty „houby“
v návaznosti na budovu obecního úřadu). V tomto území se nachází rovněž malý sběrný dvůr (dřevěnými
paravány kryté seskupení nádob na tříděný odpad v přímé návaznosti na východní fasádu budovy OÚ).
Hlavní problém této lokality jsou z části totožné s popsanými u VP A (designová podoba a stav mobiliáře pro
turisty), někdy nejednoznačně vymezené zpevněné plochy s tím související. Dalším identifikovaným problémem
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je stav prostoru na konci slepé komunikace cca 50 m za budovou nádraží, která z části slouží k soukromým
účelům (bydlení). V klínovité části pozemku, který je vymezen železniční tratí terénním zlomem, a končí lesním
porostem, je v současnosti zřejmě legální skládka v podobě hromad inertních materiálů (písek, kamenivo). Toto
území hned za udržovanou budovou železniční stanice poněkud degraduje celkový dojem z místa, dobře
viditelné je i z vlakové soupravy.

C. Území historického jádra obce a jeho okolí
(centrální prostor / náves, ulice, zeleň, ostatní)
Veřejné prostranství je částečně rozdílného charakteru oproti předcházejícím, a to zejména ze dvou důvodů.
Prvním je jeho charakter z hlediska terénní konfigurace a dochovaného zřetelného historického otisku v podobě
otevřené trojúhelníkové plochy. Druhým je pak jeho nižší zatížení z hlediska pěších koridorů, kdy se sice jedná
o středně zatížený koridor chodci (turisty), zdaleka však nedosahuje intenzity VP a či VP B, ovlivněných
umístěním nádraží, trasou k lyžařskému areálu i většími hotelovými ubytovacími kapacitami.
V této lokalitě byly identifikovány dílčí problémy, související s podobou turistického mobiliáře, především pak
s podobou ploch pro dopravu v klidu (povrch, nejednoznačné vymezení, dopravní značení). Jedná se o dvě
menší zaštěrkované plochy při severojižní páteřní komunikaci oproti již zmíněné ploše trojúhelníkové. Dalším
problémem, který se nechá aplikovat na tuto lokalitu, ale i na pozemek v křižovatce „T“ cca o 150m severněji
a na též veřejné prostranství u železničního přejezdu (VP A), je absence mobiliáře, solitérních herních prvků na
bázi dřeva pro malé děti. Turistická zastavení, resp. mobiliář v těchto lokalitách dosud nereagoval na současné
trendy a poptávku, na možnost nabídnout dětem herní zážitek na turistické vycházce v doprovodu rodičů
v přírodním prostředí, i když v intravilánu obce.

D. Území zeleně s kapličkou, velkokapacitního parkoviště a autobusové zastávky při komunikaci č. I/4
(ulice, zeleň, parkoviště, ostatní)
Toto veřejné prostranství se z významné části liší od předcházejících a to díky důležitým funkcím, spočívajícím
v dopravě v pohybu a dopravě v klidu, situovaným logicky s ohledem na silnici č. I/4 a lyžařský areál do této
lokality. Původně zadavatelem vymezené území, zahrnující hlavní komunikaci č. I/4a pás zeleně s chodníkem
a kapličkou a část zpevněné komunikace odbočky ke kapacitnímu odstavnému parkovišti, bylo po pracovní
konzultaci rozšířeno na návrh zpracovatele s odkazem na významné prostorové i funkčně souvislosti o plochu
samotného parkoviště.
V tomto území byly identifikovány dva dílčí problémy. První se týká absence chodníku, navazujícího na přechod
pro chodce přes komunikaci č. I/4 směrem do obce s ohledem na jejich bezpečnost. Druhým dílčím problémem
je stávající podoba odstavného parkoviště, kdy schází jednoznačné vymezení a organizace způsobu parkování
spolu s jeho časovou regulací (možná forma zpoplatnění - parkovací automat). Povrch parkovací plochy je
materiálově i rovinností nekonzistentní, je mnohokrát provizorně upravovaný, neumožňuje dobré vsakování
dešťových vod v relativně velké ploše.

3 NÁVRHOVÁ ČÁST
Návrhovou část studie lze rozdělit na dvě dílčí části. První z nich se zabývá obecně řešeným územím, tedy
všemi veřejnými prostranstvími vymezenými na základě analytické části. Pro takové veřejné prostranství byly na
základě analýzy definovány problémy, které jsou zobrazeny v problémovém výkrese i v textové části, kde jsou
problémy popsány a kde je nastíněno doporučení, jak je případně řešit.
Druhá část návrhu je věnována čtyřem veřejným prostranství, jež byla vybrána pro detailní rozpracování (A až
D). V těchto případech se územní studie zabývá problémy více do hloubky, nabízí jejich konkrétní řešení včetně
územní studie veřejných prostranství _ obec Kubova Huť | 2018

| 24
návrhu urbanistické koncepce, návrhu dopravní a technické infrastruktury, zeleně a doporučuje architektonické
řešení pro další zpracování (především drobná architektura, materiálové řešení, vybavení mobiliářem apod.).
3.1 STANOVENÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ
Na základě analýzy bylo v rámci řešeného území definováno několik druhů problémů, jež se objevují v hojnější
míře a které lze je typologizovat. Vybrané problémy byly následně rozděleny dle typu do skupin a byla k nim
navržena doporučení pro jejich řešení.
Nejvýznamnějšími problémy, které lze v rámci řešeného území sledovat, jsou problémy s parkováním, resp. jeho
organizací formou jednoznačného definování ploch, vodorovného značení, opatření typu regulace pro dopravu
v klidu (závora – automat - placené parkoviště), hierarchizace veřejného prostoru formou, doprovázená formou
mobiliáře a vybavení (především pro turisty), problémy s absencí zón pro volnočasové aktivity malých dětí.
(turismus zacílen na rodiny s malými dětmi).
Problém dopravy v klidu je také spojen se skutečností, že hlavně v zimní sezóně bývají po většinu dne veřejná
prostranství, z nichž část slouží jako parkoviště, plná. Někdy se tak se dá mluvit spíše o parkovišti, než
o reprezentativním veřejném prostranství v pravém slova smyslu. Souvisejícím problémem v řešeném území je
nedostatek parkovacích míst pro návštěvníky. Kapacita volných regulérních parkovacích ploch neodpovídá
současné potřebě, auta tak zvláště v zimní sezóně parkují i kolem komunikací, často i na plochách, jež byly
původně zamýšleny jako travnaté. V řešeném území je zlepšení řešení limitováno strukturou zástavby,
dopravním řešením i vlastnickými vztahy, přes to je však i zde možné nalézt navýšení kapacity efektivním
uspořádáním parkovacích míst.
Dalším aspektem spojeným dopravou v pohybu v centru obce v návaznosti na silnici č. I/4 je i snížení
bezpečnosti pro chodce a cyklisty, jelikož v tomto řešeném území se nachází úseky, kde chodníky zcela chybí
a lze je bez větších problémů doplnit. Chodci jsou nuceni jít při samém okraji vozovky, což může být při intenzitě
dopravy na páteřní komunikaci náročné na pozornost jak jejich, tak řidičů.
Další problémy jsou spojeny s nevyužitím potenciálu prostranství typu centrální prostor (okolí přejezdu, zelené
pozemky mezi zástavbou při severojižní místní komunikaci). Často zde chybí mobiliář, je nevhodně umístěn,
nebo špatné skladby co do spektra možností funkce a potřeb, má nevhodnou podobu do dané lokality, prostředí,
příp. je zde nedostatek míst pro relaxaci a odpočinek. Pokud chybí lavičky nebo jiné možnosti k posezení, nebo
jsou na nevhodných místech, lidé místo nenavštěvují cíleně a pouze jím procházejí. Zejména u hlavního
veřejného prostranství (ozn. A, C) je proto navrženo spolu s novou reorganizací plochy doplnění mobiliáře, což
procházející na tato místa více přitáhne nebo obecně místo zkultivuje. V plochách zeleně se také nachází dílčí
místa, kde by bylo možno doplnit herní prvky pro děti a turistický mobiliář. Jistý potenciál skýtá území naproti
nádražní budově, mezi silnicí a tratí, kde ve stávajícím zeleném pásu obec uvažuje umístit objekt občanské
vybavenosti – „výstavní objekt KH“.
Pro některá prostranství byl definován problém poukazující na skutečnost, že prostranství by potřebovalo úpravu
či větší pozornost při údržbě prostor velkokapacitního parkoviště u silnice č. I/4, prostor za železniční stanicí).
Jedná se ale většinou o drobnější záležitosti – rozbitý obrubník, schody, apod., případně nevyhovující stav
komunikace, špatná krajnice, zeleň, neřízená skládka atd.
3.2 DOPORUČENÍ PRO ÚPRAVU VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Výše popsané problémy byly následně rozděleny dle typu do 5 skupin, k nimž byla navržena doporučení, a to:
▪ Vymezení parkovacích míst, řešení problémů s parkováním
Prostranství, která byla vyhodnocena jako vhodná pro toto doporučení, jsou na problémovém výkrese značena
symbolem P v modrém kolečku. Tímto jsou vymezena prostranství, kde je vhodné navrhnout nové využití
stávajících ploch ku prospěchu lepšího využití prostoru pro parkovací místa. Může se jednat o plochy, kde by
bylo vhodné tento problém řešit například vymezením parkovacích míst či jejich reorganizací. Takto by se
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jednoznačněji určila místa, kde se parkovat smí a nesmí. Pokud se tento problém týká větších ploch (parkoviště),
pak značí, že by se parkování mělo přeorganizovat a pokusit se najít další místa, kde by bylo možné vymezit
odstavné plochy. Řešením je tato parkovací místa omezit a důsledně využívat např. časově omezené parkování.

▪ Potřeba údržby / úpravy prostranství
Některá prostranství mají vyšší potřebu údržby nebo potřebují úpravu – tyto problémy jsou pro každé z řešení VP
specifické a jsou popsány u každého z nich. Často se však dají řešit jednoduše – opravou chodníku, novým
povrchem vozovky, prořezáním stromů, natřením a opravou zábradlí apod.

▪ Doplnění mobiliářem
Nedostatek mobiliáře na prostranstvích lze řešit jeho doplněním na vhodná místa, konkrétně se jedná dle typu
označeného prostranství o lavičky, odpadkové koše, stojany na kola apod. Vhodné je v rámci jednoho
prostranství použít jednotný styl mobiliáře.

▪ Doplnění objektů pro odpočinek / relaxační zóna
Jedná se o místa, která byla vytipována jako vhodná pro odpočinkovou nebo relaxační zónu. Zde je vhodné
doplnit k tomu určený mobiliář. Umístění menších i větších herních prvků není potřebné.
▪ Vymezení pěších ploch / úprava pěších ploch
Na některých komunikacích chybí v určitých úsecích chodníky, což je problémem zejména části centra obce
(lokality křižovatky s odbočkou do sídla., chodník podél záchytného parkoviště u lyžařského areálu).

3.3. KONCEPCE OBJEKTŮ VYMEZUJÍCÍ VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ NEBO SE NACHÁZEJÍCÍ UVNITŘ
VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
3.3.1. Analytická část - východiska řešení rozhraní veřejných prostranství a ostatních ploch.
Na základě znalosti urbanistického prostředí obce Kubova Huť a způsobu oplocení, který je v obce v naprosto
převažujících případech běžný, je možno konstatovat, že naprosto nepřípustné je nové vysoké netransparentní
oplocení (zejména ve formě masivní zdi, což ale není výjimečný případ pietního místa). Toto oplocení je
v rozporu s typicky používaným nízkým transparentním oplocením v obci Kubova Huť a znamenalo by riziko
ohrožení architektonicko urbanistického rázu sídla a narušení prostředí z hlediska krajinného rázu v této
pohledově vysoce exponované lokalitě.
Pro zajištění zachování architektonicko-urbanistického rázu sídla a lokality a zajištění přiměřeného rozhraní
veřejných a privátních prostor jsou proto v následujících kapitolách zásady řešení oplocení v blízkosti veřejných
prostranství.
3.3.2. Regulace oplocení vymezujících veřejná prostranství či na ně navazujících
Pro hraniční oplocení mezi soukromými pozemky a veřejnými plochami a v prostorech mezi parcelami do
vzdálenosti 5 m od uliční hranice parcely musí být dodrženy tyto podmínky:
Tyto ploty budou mít výšku max. 150 cm, s podezdívkou do výšky max. cca 50 cm (s výjimkou opěrných zdí).
Oplocení orientované do uličního prostoru musí být střídmé a plocha mezi sloupky musí být řešena
transparentní výplní (z důvodů zajištění kontroly nad veřejným prostorem - prevence kriminality).
V rámci uličního prostoru je nutné usilovat o co nejjednotnější architektonické pojetí plotů, podezdívek
a příp. opěrných zdí tvořících součást oplocení pozemků, a to vč. zohlednění řešení vstupů a vjezdů na
pozemek a skříní pro připojení a měření elektřiny a plynu a umístění prostor pro nádoby na komunální
odpad. Pro tento účel je doporučeno zajistit vzorový projekt oplocení, nejlépe ve 2 - 3 alternativách jeho řešení.
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Sloupky a podezdívky mohou být kamenné (vč. gabionu), betonové, z lícových cihel či omítnuté.
Sloupky mohou být kovové, výplňové plotovky s pletivovou sítí či tahokovem nebo řídkými plaňkovými
výplněmi. Pokud budou tyto ploty doplněny živým plotem, měl by živý plot být zastřihován ve výšce max. 120
cm, přičemž podmínkou je použití původních druhů dřevin vhodných do místních podmínek (habr, buk, smrk,…)
a nikoliv importovaných konifer apod. (zeravy, cypřišky, jalovce čínské, …).
Ploty v rozhledových trojúhelnících křižovatek musí být provedeny dle výše uvedených zásad a navíc musí splnit
podmínku výrazné průhlednosti výplní od výšky 90 cm. Vymezení rozhledových trojúhelníků bude součástí
návazných stupňů projektové dokumentace (DUR) a respektování uvedených podmínek je nutné z důvodů
zajištění technických a bezpečnostních podmínek dopravního řešení.
3.3.3. Regulace svahů, násypů, zářezů a opěrných zdí vymezujících veřejná prostranství či na ně navazujících
Řešení svahů, násypů, zářezů a opěrných zdí vymezujících veřejné prostranství či na ně navazujících z grafické
části ÚSVP, částečně pak i z příčných řezů územím a v případě velmi svažitého terénu (cca 15 - 25 %) je možné
řešit rozhraní pozemku a veřejného prostranství opěrnou zdí, případně opěrnou zdí a vjezdem na pozemek a do
garáže rodinného domu v úrovni nivelety komunikace. V rámci doporučené navazující územní studie pro regulaci
zástavby je s ohledem na svažitost území nutno řešit umístění hmot budov ve vztahu k relativně velmi svažitému
terénu a uličnímu prostoru.
3.3.4. Regulace budov, přilehlých či nacházejících se v blízkosti či v plochách veřejných prostranství
V prostorách veřejných prostranství nebo v jejich bezprostřední návaznosti jsou situovány budovy. Tyto budovy
většinou vymezují otevřenou plochu veřejného prostranství (náves, náměstí, ulice). V této studii lze konstatovat,
že základní zásady pro hmotové ztvárnění nových domů, pokud by s nimi bylo uvažováno v proluce na volném
stavebním pozemku nebo náhradou za demolici stávajícího, musí respektovat místně typické a tradiční
tvarosloví řešení budov domů typických pro prostředí Šumavy.
Doporučeno je proto pravoúhlé řešení půdorysu ve tvaru obdélníku, výjimečně ve tvaru L s tím, že půdorys
hlavní hmoty domu by měl ve vztahu k půdorysu vedlejších hmot délkově převažovat. Hmota domu by měla být
jednoduchá a střídmá, bez zbytečného členění nadbytečným množstvím vedlejších prvků typu arkýř, rizalit,
balkon či lodžie. Orientace hlavního hřebene, a tudíž i osy hlavní hmoty domu má podmínku či kolmosti k hranici
(ose) uličního prostoru.

3.4. OBECNÉ PRINCIPY, PLATNÉ PRO VŠECHNA ŘEŠENÁ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ VP
Prvky dopravní infrastruktury
Obecně stanovené principy řešení dopravní infrastruktury v rámci veřejných prostranství:
•

•
•

•

Připojení staveb na komunikace se navrhuje přednostně formou chodníkového nebo stezkového přejezdu,
případně jiným způsobem nenarušujícím komfort křižovaného chodníku a respektujícím prostorovou
kontinuitu pěších.
Komunikace s nejnižší intenzitou motorové dopravy se doporučuje přednostně řešit jako zóny s omezenou
rychlostí se smíšeným provozem motorové a bezmotorové dopravy.
Vzhledem k poměru intenzity dopravy, provozu pěších, potřeby parkování, provoz veřejné dopravy je potřeba
zhodnotit vstupní údaje, potřeby obce v dané lokalitě a toto zcela promítnout adekvátně do konečného
dopravního řešení.
Obecně pro hlavní průjezdnou komunikaci v místech větších šířek bez rozlišení funkce (současné široké
vyasfaltované plochy s průjezdem hlavní komunikace pro provoz vozidel, parkování, zastávka autobusu atd.)
platí pravidlo zúžení na požadované šíře jízdních pruhů a rozdělení funkce. Díky tomu se jasně a čitelně
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•
•
•

•

uskuteční provoz vozidel, parkování, přechodů, autobusových zastávek. Toto je navrženo umírněnou formou
nejnutnějších potřeb v prostoru návsi.
Definovat různé povrchy jiným, rovinným systémem vydláždění pro autobusovou zastávku a pro přechody pro
chodce s použitím světlejšího a kontrastně rozdílného maloformátového dláždění.
Dopravní značení při vjezdu do zvýšené plochy v centru sídla označit pro zpomalení s alternativní svislou
značkou příčného prahu (plata).
V případě velmi frekventované komunikace I. třídy, procházející centre sídla, regulovat při vjezdech rychlost
pomocí chodeckého zpomalovacího semaforu. Chodecký zpomalovací semafor je inteligentní zařízení
omezující rychlost vozidel, která překračují povolenou rychlost ve spojení s chodeckým světelným
signalizačním zařízením, které umožňuje bezpečné přecházení přes přechod na místech se zvýšenou
intenzitou chodců a výskytem dopravních nehod. K optimalizaci chodu SSZ slouží videodetektor, který
monitoruje boční vjezdy na komunikaci, případné tvorby kolon či jiných kolizních situací. Poskytuje řadu
nadstavbových funkcí. Zařízení umožňuje automatické zapnutí/vypnutí semaforu ve stanovený čas (například
v noci), ve vypnutém stavu bliká oranžová.
Alternativně u všech vjezdů do veřejného prostranství osadit zpomalovací pruhy nebo výrazné vodorovně
značení s jasným odkazem pro zpomalení vozidel.

Prvky technické infrastruktury, veřejné osvětlení
•
•
•
•

•

•

Sítě technické infrastruktury v zastavěném území umisťovat zejména do uličního prostoru.
Uspořádání sítí technické infrastruktury v uličním prostoru musí respektovat stávající stromořadí nebo solitérní
zeleň a umožnit jejich obnovu a doplnění.
Podzemní i nadzemní vedení sítí technické infrastruktury soustřeďovat ve společných trasách, pokud je to
možné přednostně je ukládat pod terén.
Prostorové uspořádání sítí technické infrastruktury musí splňovat minimální vodorovné vzdálenosti při
souběhu, minimální svislé vzdálenosti při křížení a minimální krytí podle příslušných technických norem.
Jednotné veřejné osvětlení s důrazem na svícení pouze na veřejný prostor s teplým bílým světlem (Běžné
žlutooranžové sodíkové výbojky jako zhruba 2000 K) s utlumenou svítivostí ve formě ocelového stožáru
s povrchovou úpravou pozink s variantním řešení ve formě černé matné barvy. Vrcholová lampa jako
jednoduchý půlkulový tvar s hlavním svítícím tokem směrem dolů - variantně svítící symetricky se sloupem ve
středu nebo na výložníku, svítící asymetricky. Výška stožáru volena s ohledem na situaci (do 5 m v parkovém
prostoru, do 7 m v uličním prostoru). Doporučeno je svítidlo Philips TownTune Central Post-Top DTD. Toto
svítidlo má jednoduchý, čistý design, který lze integrovat do různých prostředí, a možnost přizpůsobení
prostřednictvím široké škály příslušenství, které dodává obcím nenapodobitelný charakter, zatímco během
dne se může stát kvalitní součástí městského mobiliáře.
Do veřejného prostoru typu parkově upravená plocha nebo přírodní park - zeleň doplnit zabudovaná zemní
svítidla (nasvícení uměleckého objektu nebo pomníku) pro scénické / slavnostní osvětlení nebo sloupková
svítidla pro osvětlení hlavní trasy /pěšiny ú chodníku) pro pěší.

Stromy a vegetace
•

•
•
•

Nová výsadba vzrostlých stromů – ideálně pouze listnatých do nepravidelné aleje jako příjezd do jednotlivých
statků. Výsadbu nových stromů dělat v duchu původních nepravidelných rozmístění do nově definovaného
veřejného prostoru.
Keřové porosty a původní výsadbu nevhodných vyšlechtěných stromů zcela odstranit, kromě stávajících
solitérních vzrostlých stromů. Ke stávajícím vzrostlým stromům vysadit nové dřeviny.
Velké travnaté plochy schopné zasakování srážkových vod z travní směsi parkové vhodné pro pobyt osob.
Zelené kruhové ostrovy kolem stromů schopné zasakování srážkových vod s výsadbou travní směsi typu
květnaté louky.
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•

•

V rámci revitalizací veškerých travnatých ploch provést dosev vhodně zvolenou travní směsi. Technologie
(aerifikace, vertikutace, dosev) optimálně aplikovat na všech travnatých plochách, po domluvě také na
plochách soukromých pozemků před domy tvořícími náves.
Záhonové výsadby (zvláště dekorativních cibulovin) jsou do prostoru centra v podhorském nebo horském
prostředí vhodné především do záhonů na části parkových ploch při pěšinách, příp. i do okrajů pozemků před
domy tvořícími centrum sídla. Možné je také obecné přidávání jarních cibulovin do travnatých ploch podél
pěšin a chodníků.

Předpokládat lze využití těchto domácích stromových druhů:
Buk lesní – Fagus sylvatica
Bříza bělokorá – Betula pendula
Dub letní - Quercus robur
Dub zimní – Quercus petraea
Hloh sp. - Crataegus sp.
Jeřáb ptačí - Sorbus aucuparia
Lípa srdčitá - Tilia cordata
Lípa velkolistá – Tilia platypbyllos
Javor klen – Acer pseudoplatanus
Jilm drsný – Ulmus glabra
Olše lepkavá – Alnus glutinosa
Olše šedá – Alnus incana
Jedle bělokorá – Abies alba
Třešeň ptačí - Prunus avium
Při okrajích a jako nižší pás mezi stromořadím při komunikaci a ostatní stromovou výsadbou bude výsadba podle
potřeby doplněna keřovými výsadbami domácích druhů keřů, jakými jsou například:
Brslen evropský - Fuonymus europaeus
Líska obecná - Corylus avellana
Svída krvavá - Cornus sanguinea
Kalina obecná – Viburnum opulus
Růže šípková – Rosa canina
Olše zelená (Alnus viridis)
Kde to bude možné z hlediska prostorových limitů dané lokality, budou přednostně navrženy taxony domácích
druhů dřevin, které se běžně vyskytují v přírodních ekosystémech v daných geografických podmínkách.
Materiály a povrchy
.
•
Povrch pojízdné komunikace I.a II.třídy a místní obslužné – jedno nebo obousměrné vč. krajnice
z živičného povrchu.
•
Povrch chodníků standard - zámková dlažba šedé nebo béžové barvy (ideálně maloformátová – ne typ
„kost“).
•
Povrch pojízdného chodníku - ulice (většinou zvýšený oproti základní niveletě živičné komunikace, na
kterou navazuje - ze zámkové dlažby).
•
Povrch kolem kontejnerů „hnízda“ s nádobami na tříděný odpad – ze zámkové dlažby šedé nebo béžové,
paravánové krycí zástěny dřevěné, lazura odstín ořech.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Obrubníkové lemování chodníků, ostrůvků zeleně - standardně betonový obrubník silniční nebo parkový
dle situace.
Povrch parkovací plochy standardní v provedení s oddělením vozovky a parkovací plochy s použitím
zámkové / zatravňovací dlažby na parkovací plochu.
Povrch velkých parkovacích ploch (parkovacích pásů) ze zatravňovací betonové dlažby s ohledem na
možnost vsaku srážkových vod.
Plochy mimo komunikaci travnaté, schopné zasakování srážkových vod.
Zelené kruhové ostrovy kolem stromů, schopné zasakování srážkových vod, s rozdílnou vzrostlejší travní
směsí (luční směsi, květinové kombinace s travinami).
Pěšiny a cesty pro pěší v parkových plochách, méně frekventované s mlatovým povrchem.
Ocelové lampy veřejného osvětlení s ideálně černou matnou úpravou (barva antracit).
Ploty, tam, kde je jich potřeba převážně jen dřevěné plaňkové přírodně oxidované do šeda.

Mobiliář
• Sjednocení vzhledu a jednotný vzhled laviček v klasické formě, ale moderní formy, s opěradlem, případně
např. v parku s područkami) v ergonomickém tvaru, s dřevěnými lamelami v přírodní barvě dřeva mořenými
pouze přírodní lazurou na ocelovém základu, ideálně ponechané s možností přesunutí dle potřeb veřejného
prostoru.
• Odpadkové koše jako jednoduchý válcový tvar obložený dřevěnými lamelami v přírodní lazuře s vložkou koše
z ocelového plechu, jako samostatně stojící nebo alternativně jako zavěšený koš na ocelové tyči.
• Dětské hřiště nebo uskupení herních prvků pro děti s použitím certifikovaného vybavení, sestávajícího
v dostatečné míře z dřevěných elementů.
• Stávající i doplňované pozice pro seskupení –„hnízda“ s nádobami na tříděný odpad řešit formou
pohledového překrytí nádob formou dřevěné zástěny tak, aby ve veřejném prostoru nebyl rušivým elementem
v provedení s dřevěnými lamelami v přírodní barvě dřeva mořenými pouze přírodní lazurou na ocelovém
rámu.
• Informační turistický systém (infotabule, rozcestníky, směrovníky, turistická sezení otevřená nebo krytá) –
revidovat nutný počet infotabulí na mnohdy vícenásobné sdělení téže informace i rozmístění (pozice)
s ohledem na efektivitu sdělní v konkrétním místě. Tam kde je to prostorově a kontextuálně možné, řešit
infotabule jako obchozí a tedy oboustranné. Nové prvky informačního systému sídla nebo turistického řešit
pro CHKO Šumava v jednotném designu v moderní formě v použití kovu, dřeva laminátů, plexi.
• Veřejné osvětlení komunikací a parkových ploch se stává především v denním čase významnou součástí
mobiliáře. Používat svítidla LED jednotného provedení a typu centrální nebo na výložníku ve dvou výškách
stožáru v barevném provedení černá barva (antracit).
Venkovní reklama
• Provést jako lokální značení jednotnou a minimalistickou formou na předepsaných místech (např. info tabule
s odkazem na penzion, hotel). A další variantní možnost pouze na jednom drobném místě, např. na
autobusovém nádraží, zastávce ve formě jasně definovaného malého formátu.
• V určitých lokacích (především v historickém centru, v blízkosti historických objektů) není venkovní reklama
žádoucí.
• V případě nutnosti dle individuelního odborného posouzení provést jako lokální značení jednotnou
a minimalistickou formou na předepsaných místech.

3.5 VYBRANÁ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Důležitým, prioritním cílem návrhu VP je stanovit pravidla použití jednotlivých prvků od zeleně přes druhy
povrchů pro komunikace po zvolený mobiliář, také případně, má-li konkrétní veřejné prostranství takový
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potenciál, rovněž měřítko a podobu případných dostaveb, novostaveb (podlažnost, tvar střech atd.), utvářejících
veřejné prostranství v přirozené vzájemné koexistenci do charakteristického celku, který odpovídá lokalizaci sídla
z hlediska jeho polohy, charakteru krajiny (Šumava), kulturně historických tradic, ale také s ohledem na jeho
velikost, vybavenost atd. Takto utvářená - plánovaná, modernizovaná prostranství v sídle dávají pak jejich
uživateli, návštěvníkovi, turistovi jednoznačnou informaci o vyspělosti i koordinaci všech stupňů územního
plánování, činnosti samosprávy sídla a pomáhají se díky charakteristické podobě konkrétního prostoru v sídle
také návštěvníkovi lépe orientovat (historické centrum, památná místa, významná zeleň atd.).
Obecně lze konstatovat, že návrh úprav soustavy významných veřejných prostranství v obci Kubova huť je
hierarchizován, kdy za nejdůležitější jsou považována ve velké většině veřejná prostranství v současném
pomyslném centru obce (okolí budovy nádraží, budova OÚ), a ta spolu s lokalitou původního historického jádra
řeší ÚSVP podrobněji. Vždy se v takovém případě jedná o řešení estetické, funkční, ale s menšími nároky na
investice při realizaci (betonové dlažby a obrubníky atd. i jednodušší opravitelnost v případě havárie
inženýrských sítí atd.
Podobný přístup je volen i s ohledem na použitý mobiliář či veřejné osvětlení.

3.5.1. VEŘEJNÝ PROSTOR – ÚZEMÍ V OKOLÍ ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU - (VP A)
Jedná se o nejexponovanější veřejné prostranství obce a to především s ohledem na jeho umístění (křižovatka,
blízká železniční stanice, budova obecního úřadu). Návrh se tedy soustřeďuje logicky v současných urbánních
podmínkách na řešení parteru, ploch zeleně a zpevněných ploch v návaznosti na dvě za sebou následné silniční
křižovatky tvaru „Y“ a železniční přejezd. Tento veřejný prostor je navázán na další stejně významný, jímž je
parter, okolí Obecního úřadu a budovy železniční stanice (VP B). Ten řeší studie rovněž samostatně ve větším
detailu.
Princip stávající řešení, funkční zónování je v základních principech studií respektováno, dochází však vzhledem
k mnohdy zastaralé podobě, řešení a umístění mobiliáře (turistický info systém, turistické sezení, přírodní
dekorace typu kameny a menhiry) k modernizaci celkového řešení parteru spolu doplnění dalšího funkčního
mobiliáře (herní prvek pro malé děti) a krátkých úseků chodníků, tam kde to situace (prostorové a majetkové
poměry) umožňuje. Ty mají přispět k větší bezpečnosti chodců pohybujících se v této lokalitě většinou od
železniční stanice směrem k lyžařskému areálu nebo do rekreačních objektů.
Přiměřenost technického řešení a dílčí detaily pak byly voleny tak, aby vyhovovaly podmínkám na přiměřeně
náročnou údržbu v období celého roku, tedy letní a zimní sezóny, které se logicky s ohledem na horské
klimatické podmínky v sídle zásadně liší. Především náročnost zimní údržby však nesmí být důvodem
k rezignaci na ambici doplnit tento veřejný prostor o nový turistický mobiliář, herní prvek či okrasnou zeleň
formou okrasných záhonů různých druhů, nenáročných na údržbu.
3.5.1.1. Návrh urbanistické koncepce
Stávající urbanistická koncepce tohoto významného centrálního prostoru v souvislosti se stávajícím dopravním
řešením zůstává zachována. Úprava zpevněných ploch, výměna a doplnění mobiliáře či doplnění zeleně na ni
nemají vliv.
3.5.1.2. Návrh dopravní a technické infrastruktury
Úpravu dopravní infrastruktury na tomto VP představuje zlepšený uživatelský komfort pro chodce z hlediska
bezpečnosti doplněním chodníku mezi dvěma křižovatkami tvaru „Y“ a chodník lemujícího plochu s informační
relaxační funkcí pro turisty (dospělé i děti) v kontaktu s křižovatkou, vymezenou stávající slepou komunikací na
principu pojízdného chodníku, vedoucí k budově OÚ a železniční stanice. Dále se jedná také o pěší komunikací
a zpevněnou plochou, související s výstavním objektem, který obec uvažuje realizovat cca oproti nádražní
budově mezi kolejištěm a silnicí.
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Stávající technická infrastruktura uložená pod zemí nebude navrženým řešením narušena. Nově je doplněno
osvětlení parteru parkovými svítidly typu LED v souvislosti s částí řešeného veřejného prostranství. Doporučeno
je v rámci návrhu nového typu mobiliáře vč. veřejného osvětlení v obci vyměnit stávající technicky zastaralá
svítidla VO, osvětlující silniční komunikaci a chodníky podél centrálního prostoru a hlavní komunikace
v zastavěné části obce a to i přes skutečnost, že oproti jiným obcím stejné nebo podobné velikosti v regionu,
jsou esteticky nadprůměrná a v území jednotného vzhledu.
Jednotné veřejné osvětlení je navrženo s důrazem na svícení pouze na veřejný prostor s teplým bílým světlem
(Běžné žlutooranžové sodíkové výbojky jako zhruba 2000 K) s utlumenou svítivostí ve formě ocelového stožáru
s povrchovou úpravou pozink s variantním řešení ve formě černé matné barvy. Vrcholová lampa jako jednoduchý
půlkulový tvar s hlavním svítícím tokem směrem dolů - variantně svítící symetricky se sloupem ve středu nebo na
výložníku, svítící asymetricky. Výška stožáru volena s ohledem na situaci (do 5 m v parkovém prostoru, do 7 m
v uličním prostoru). Doporučeno je svítidlo Philips TownTune Central Post-Top DTD. Toto svítidlo má
jednoduchý, čistý design, který lze integrovat do různých prostředí, a možnost přizpůsobení prostřednictvím
široké škály příslušenství, které dodává obcím nenapodobitelný charakter, zatímco během dne se může stát
kvalitní součástí městského mobiliáře
3.5.1.3. Návrh ploch zeleně
Stávající zeleň v tomto dílčím řešeném území veřejného prostoru je plně respektována a studie ji zachovává.
Dochází ale k náhradě dekorativní zeleně nevhodné druhové skladby (cypřišky atd.)., vysazované do
dekorativních prvků ve formě vydlabaných dřevěných kmenů, které již mnohdy vzhledem k omezené životnosti
materiálu (dřevo) jsou na její hranici. Proto návrh volí soudobé, době nepodléhající, netendenční řešení formou
okrasných záhonů ve stávající travní ploše u křižovatky k železniční stanici a OÚ (obloukový pás, lemující nově
navržené sezení pro turisty s informačními tabulemi a pás oproti němu přes komunikaci v blízkosti nově
umisťovaného herního prvku pro malé děti). V tomto dílčím řešeném území začíná i pás nového živého plotu,
oddělujícího kolejiště a novou pochozí komunikační plochu v souvislosti s „výstavním objektem“ a jeho parterem
(živý plot může být vysazen např. z habru obecného, buku lesního nebo i smrku ztepilého).
Doplnění okrasných záhonů návrh předpokládá ve formě smíšených štěrkových záhonů cibulovin, okrasných trav
a trvalek. Jedná se o smíšené trvalkové záhony s vyšším stupněm autoregulace. Jsou to smíšené záhony
trvalek, cibulovin a okrasných trav, kde v jednom záhonu roste náhodně rozmístěno několik různých druhů a tato
směs díky svému složení vytváří zelenou plochu vysoce atraktivní po celý rok bez vysokých nároků na údržbu.
Rostliny se do těchto záhonů vysazují dle specifického plánu a mulčování se provádí vrstvou štěrku nebo
okrasného kačírku bez mulčovací textilie. Květinové záhony se zvýšenou autoregulační schopností mají několik
výhod. Kromě toho, že poskytují estetický zážitek a zvyšují atraktivnost daného prostoru téměř po celý rok, tak
především nekladou vysoké nároky na údržbu a jsou proměnlivé v průběhu sezony i v různých letech. Dají se
také snadno obměnit, přizpůsobit aktuálním potřebám a případně i zrušit a nahradit trávníkem nebo jiným
druhem záhonu. Údržba dobře založených ploch se skládá zejména z pletí případných náletů a odstranění
suchých částí květin 1x/rok v předjaří. Neokopává se. Rostliny není nutno v průběhu sezóny ošetřovat (pokud
nechceme prodloužit dobu kvetení např. odstraňováním odkvetlých květů). Podmínkou pro údržbu je dobrá
znalost rostlin, aby nedošlo k vypletí požadovaných rostlin. Výsadby není nutno zalévat. Suché části rostlin se
neodstraňují na podzim, ale nechávají se až do období předjaří (cca konec února), kdy se mohou sekačkou,
křovinořezem či jednotlivě nůžkami odstranit suché nadzemní části rostlin a to cca 5 cm vysoko nad zemí.
Odkvetlá květenství, struktury a textury některých rostlin jsou zajímavé i v zimním období a slouží jako úkryt
bezobratlých živočichů. Už po krátké době vývoje (po 1 - 2 letech) vzniká velmi působivá výsadba, jejíž
charakter je tvořen mnoha různými druhy s odlišnou texturou, velikostí a barvou listů a květů. Výběr rostlin je
proveden na základě požadavku stálého sledu kvetení, který je velmi důležitý pro změnu vzhledu daného
veřejného prostranství v průběhu celého roku. Při výsadbě na jaře je vhodné trvalky doplnit letničkami, pro rychlý
efekt kvetení již v prvním roce.
Úpravy stávající vegetace a rozmístění a druhová skladba nových rostlin byly navrženy tak, aby se zvýšila
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estetická hodnota a druhová rozmanitost daných veřejných prostranství, při minimálních nárocích na následnou
údržbu výsadeb. Konkrétní druhové složení výsadeb musí zohlednit místní podmínky a bude řešeno v rámci
zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. Důraz bude kladen na použití autochtonních druhů.
3.5.1.4 Požadavky na podrobné řešení
3..5.1.4.1 Architektonicko-stavební řešení (zejména materiálové řešení)
Návrh pracuje se základním předpokladem revitalizace veřejného prostoru, především s jeho v současnosti
nejproblematičtějšími částmi, kterými jsou stav a rozmístění mobiliáře a chybějící chodníky. Navrženými
úpravami dochází k celkové kultivaci zpevněných a zatravněných s cílem zatraktivnění veřejného prostoru
především pro návštěvníky obce. Vždy je sledován účel jejich modernizace a oživení veřejného prostranství.
Důležitým aspektem navrženého řešení je jednoduché, čitelné strukturování či člení ploch s ohledem na jejich
funkci a význam s cílem vytvořit přehledný prostor z hlediska bezpečnosti i údržby pozemků. Celistvější travní
plochy mají přispět k efektivní údržbě zeleně a k jejich kvalitnímu rychlému sečení.
Vhodně zvolené materiály na řešení parteru veřejného prostranství, kde významných část plochy představuje
veřejná zeleň, spoluvytváří celkový dojem, tak jej zaznamená návštěvník - turista. V konkrétním případě jsou
vzhledem k významu místa a koncentraci jeho návštěvníků navrženy zpevněné plochy chodníků a plochy
odpočívadel z kamenné kostkové dlažby (m.j. i v návaznosti na totožný materiál, použitý již nyní na odvodňovací
žlaby podél některých komunikací a to z části i v tomto dílčím řešeném území.) Zůstává zachován stávající druh
povrchu (zámková dlažba) v parteru železniční stanice
Obec Kubova Huť disponuje vhodným příkladem použití přírodního materiálu v adekvátním prostředí, když
v centru obce podél části komunikací a páteřní komunikace sever - jih, která je ve značném spádu, jsou
realizovány úseky se žlaby pro sběr a odvod dešťové vody z přírodního materiálu (formou šedé štípané kostkové
kamenné dlažby).
Materiály a povrchy
•
Povrch pojízdné komunikace III.třídy a místní obslužné – jedno nebo obousměrné vč. krajnice z živičného
povrchu.
•
Povrch pojízdného chodníku - komunikace (většinou zvýšený oproti základní niveletě živičné komunikace,
na kterou navazuje) – žulová kostka šedá, příp. míšením v kombinaci s okrovou barvou.
•
Parkové pěší komunikace doplňkové (pěšiny) s mlatovým povrchem v okrové barvě.
•
Obrubníkové lemování chodníků, ostrůvků zeleně - standardně betonový obrubník silniční nebo parkový
dle situace.
•
Povrch parkovací plochy – zámková dlažba šedé nebo béžové barvy (ideálně maloformátová – ne typ
„kost“), výjimečně v odůvodněných případech v živičném provedení.
•
Plochy mimo komunikaci travnaté, schopné zasakování srážkových vod.
•
Ocelové lampy veřejného osvětlení s ideálně černou matnou úpravou (barva antracit).
•
Ploty, tam, kde je jich potřeba převážně jen dřevěné plaňkové přírodně oxidované do šeda.
3.5.1.4.2. Vybavení veřejného prostranství, drobná architektura, mobiliář
Podstatnou součástí, která utváří spolu s materiálovým řešením a řešením zeleně podobu veřejného tohoto
prostranství, jsou i vhodná volba prvků drobné architektury a mobiliáře. Ten je volen s ohledem na funkčnost,
jednoduchost a nadčasovost (doporučeny jsou geometrické střídmé tvary), ale také s ohledem na funkci, která
mu náleží v rámci reprezentativního veřejného prostoru.
Studie počítá s koordinovanou, kompletní výměnou stávajícího drobného mobiliáře (lavičky, koše, turistické
informační tabule a rozcestníky) a s jeho doplněním, v případě informačních tabulí na základě faktografické
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revize informačního sdělení. Sledován je jednotný, moderní koncept, který nabídne návštěvníkovi přehledný
a vícevrstevnatý přístup k informaci s ohledem na technologickou gramotnost, věk uživatele (QR kódy atd.).
Prvky informačního turistického systému je vhodné realizovat jako atypické, v jednoduchém designu.
Ideální je provedení v přírodní barvě dřeva pouze přírodní lazurou nebo s hloubkovou impregnací, bez lazury,
kovové části v antracitové matné barvě. Studie preferuje s ohledem a design a cenovou přiměřenost použití
základního mobiliáře od českého výrobce Street Park.
Mobiliář
•

•
•

•
•

Sjednocení vzhledu a jednotný vzhled laviček v centru sídla v klasické formě, ale moderní formy, s opěradlem,
(případně např. v parku s područkami) v ergonomickém tvaru, s dřevěnými lamelami v přírodní barvě dřeva
mořenými pouze přírodní lazurou na ocelovém základu
Odpadkové koše jako jednoduchý válcový tvar obložený dřevěnými lamelami v přírodní lazuře s vložkou koše
z ocelového plechu, jako samostatně stojící nebo alternativně jako zavěšený koš na ocelové tyči.
Informační turistický systém (infotabule, rozcestníky, směrovníky, turistická sezení otevřená nebo krytá) –
revidovat nutný počet infotabulí na mnohdy vícenásobné sdělení téže informace i rozmístění (pozice)
s ohledem na efektivitu sdělní v konkrétním místě. Tam kde je to prostorově a kontextuálně možné, řešit
infotabule jako obchozí a tedy oboustranné. Nové prvky informačního systému sídla nebo turistického řešit
pro CHKO Šumava v jednotném designu v moderní formě v použití kovu, dřeva laminátů, plexi.
Solitéry nebo uskupení herních prvků pro děti s použitím certifikovaného vybavení, sestávajícího v dostatečné
míře z dřevěných elementů, ideálně objekt s přírodním, příp. pohádkovým motivem (mravenec, drak atd.).
Veřejné osvětlení komunikací a parkových ploch se stává především v denním čase významnou součástí
mobiliáře. Používat svítidla LED jednotného provedení a typu centrální nebo na výložníku ve dvou výškách
stožáru v barevném provedení černá barva (antracit).

Venkovní reklama
• V určitých lokacích (především v okruhu křižovatek) není venkovní reklama žádoucí.
• Provést jako lokální značení jednotnou a minimalistickou formou na předepsaných místech (např. info tabule
s odkazem na penzion, hotel). A další variantní možnost pouze na jednom drobném místě, např. na
autobusové zastávce nebo železniční stanici, ve formě jasně definovaného malého formátu.
• V případě nutnosti dle individuelního odborného posouzení provést jako lokální značení jednotnou
a minimalistickou formou na předepsaných místech.

3.5.2. PLOCHA V OKOLÍ ŽELEZNIČNÍ STANICE, BUDOVY OÚ A NAVRHOVANÉHO VÝSTAVNÍHO
OBJEKTU KH - (VP B)
Tomuto veřejnému prostranství, jež je přímým pokračováním VP A, dominuje budova železniční stanice, domek
s přičleněným objektem malého měřítka, kde sídlí Obecní úřad. Studie se zaměřuje především na drobnější
úpravy parteru v blízkosti železniční stanice a budovy OÚ, související s exponovaností místa (návštěvníci lokality
ve velké míře vystoupí na železniční zastávce a jdou užší slepou, nově rekonstruovanou živičnou komunikací na
principu pojízdného chodníku s regulovaným vjezdem pouze pro dopravní obsluhu podél jihozápadních fasád
obou budov na křižovatku a směrem do zastavěné části obce, k rekreačním objektům či lyžařskému areálu.
Tyto úpravy představuje doplnění vyhlídkových bodů s lavičkami na hraně komunikace a svahu na jihozápadní
hraně komunikace, když z této pozice jsou zajímavé vyhlídky do krajiny jižním směrem, k Horní Vltavici.
Samostatným dílčím prostorem, který studie v této lokalitě kultivuje, je prostor skládky materiálu za budovou
nádraží při železniční trati, když je zde umístěn servisní a technický dvůr obce, vymezený nově vyšší optickou
bariérou z dřevěných palisád, tak aby zůstal odcloněn především z pohledu od železniční trati. Za nádražní
budovou (východní štít, resp. s mírným odstupem od něj stojící skladový, sběratelsky dekorovaný objekt
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s tabulemi a artefakty s železniční tématikou) je nově vymezena zpevněná plocha ze zámkové (alt. zatravňovací
dlažby), kde mohou být odstaveny osobní automobily obyvatel drážního domku.
Zcela zásadním, novým vstupem z hlediska urbanismu, architektury i nové funkce občanské vybavenosti v tomto
území je pak umístění „výstavního objektu“, tedy objektu s funkcí společenskou a kulturní, a objektu „přístřešku
pro kola“ cca 50 m východně od něj. Oba nové architektonicky specificky řešené objekty na principu moderní
architektury s použitím tradičních přírodních materiálů jsou prověřovací architektonickou studií, kterou obec
disponuje od 11/2018, situovány do stávající mírně svahové plochy za kolejištěm oproti nádražní budově.
Umístění těchto objektu si logicky vyžaduje i řešení přístupové komunikace a parteru samotného. Pěší a příp.
dopravní obsluha mohou doputovat k těmto objektům od křižovatky po širším chodníku, před „výstavním
objektem“ pak studie umisťuje větší, resp. širší zpevněnou plochu ze zatravňovací dlažby s ohledem na kontext
s architekturou objektů i podmínky pro vsakování dešťových vod. Doplňkově studie kultivuje i plochy zeleně,
konkrétně se jedná o umístění trvalkového záhonu trojúhelníkového půdorysu v kontaktu se severozápadním
štítem budovy železniční stanice a živý plot oproti „výstavnímu objektu“,
3.5.2.1. Návrh urbanistické koncepce
Stávající urbanistická koncepce tohoto veřejného prostranství zůstává zachována. Jednotlivé funkční zóny,
vyčleněné pro objekty dopravní infrastruktury, občanské vybavenosti, bydlení, dopravu v klidu, veřejnou zeleň
atd. jsou respektovány. Výrazným vstupem do stávající, de facto ustálené urbanistické struktury je však situování
nových budov „výstavního objektu“ a objektu „cyklistického přístřešku“ do zeleného pásu severně od kolejiště.
Tento záměr bude vhodné prověřit ještě v navazujících stupních PD i z hlediska ochranného pásma dráhy,
dopravní obslužnosti, pěších koridorů i širších vztahů. Z hlediska využití plochy dle územního plánu obce,
měřítka, vzájemných poměrů jednotlivých dílčích hmot navrhovaných objektů jsou v konkrétním území a typu
sídla akceptovatelné bez výhrad.
3.5.2.2. Návrh dopravní a technické infrastruktury
Úpravu dopravní infrastruktury na tomto VP představuje řešení parteru a přístupové komunikace pro pěší
a dopravní obsluhu v souvislosti s obcí uvažovaným umístěním „výstavního objektu“ a objektu přístřešku pro
cyklisty“. Napojení je navrženo formou pojízdného chodníku odbočkou z komunikace za železničním přejezdem.
Stávající technická infrastruktura uložená pod zemí nebude navrženým řešením narušena. Doporučeno je
v rámci návrhu nového typu mobiliáře vč. veřejného osvětlení v obci vyměnit a doplnit v rámci plánovaného
parteru veřejného prostoru „výstavního objektu“ stávající technicky zastaralá svítidla VO, osvětlující slepou
komunikaci za úsporná svítidla typu LED.
Jednotné veřejné osvětlení je navrženo s důrazem na svícení pouze na veřejný prostor s teplým bílým světlem
(Běžné žlutooranžové sodíkové výbojky jako zhruba 2000 K) s utlumenou svítivostí ve formě ocelového stožáru
s povrchovou úpravou pozink s variantním řešení ve formě černé matné barvy. Vrcholová lampa jako jednoduchý
půlkulový tvar s hlavním svítícím tokem směrem dolů - variantně svítící symetricky se sloupem ve středu nebo na
výložníku, svítící asymetricky. Výška stožáru volena s ohledem na situaci (do 5 m v parkovém prostoru, do 7 m
v uličním prostoru). Doporučeno je svítidlo Philips TownTune Central Post-Top DTD. Toto svítidlo má
jednoduchý, čistý design, který lze integrovat do různých prostředí, a možnost přizpůsobení prostřednictvím
široké škály příslušenství, které dodává obcím nenapodobitelný charakter, zatímco během dne se může stát
kvalitní součástí městského mobiliáře
3.5.2.3. Návrh ploch zeleně
Veřejné prostranství patří také díky umístění mezi významné plochy v sídle. Tuto skutečnost může zdůraznit
ideová studie „výstavního objektu“, situovaná dle rozhodnutí vedení obce zpracovatelem studie objektu do této
lokality. Stávající vzrostlá zeleň, která se vyskytuje v tomto dílčím území, zůstává zachována. Jedná se
o solitéry či menší uskupení dřevin v travních plochách. V předprostoru před severozápadním štítem nádražní
budovy je navržen záhon s trvalkami, zamulčovaný štěrkem nebo kačírkem, jež vyžaduje pouze minimální
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nároky na údržbu a přitom vytváří silný okrasný efekt po dobu téměř celého roku. Jedná se o záhon typu
„Silbersommer“ neboli záhon s vyšším stupněm autoregulace. Jsou to smíšené záhony trvalek, cibulovin
a okrasných trav, kde v jednom záhonu roste náhodně rozmístěno několik různých druhů a tato směs díky
svému složení vytváří zelenou plochu vysoce atraktivní po celý rok bez vysokých nároků na údržbu. Rostliny se
do těchto záhonů vysazují dle specifického plánu a mulčování se provádí vrstvou štěrku bez mulčovací textilie.
Do štěrkových trvalkových záhonů budou navrženy konkrétní taxony rostlin a jejich směsi, vyzkoušené
v Dendrologické zahradě v Průhonicích a na jiných místech v ČR i v zahraničí v podobných typech záhonů a na
podobných stanovištích, vhodné do místních podmínek. Budou vybrány takové druhy, aby na exponovaných
místech nedocházelo k zabránění výhledu na sousedních komunikacích. Konkrétní druhové složení výsadeb
musí být řešeno v rámci zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. Důraz bude kladen na použití
autochtonních druhů. Tuto výsadbu doplňuje pás střihaného živého plotu, opticky dělícího prostor kolejiště od
parteru ideovou studií navrhovaného „výstavního objektu“. Tento živý plot v horských klimatických podmínkách
Šumavy může být z např. z habru obecného, buku lesního nebo i smrku ztepilého.
3.5.2.4 Požadavky na podrobné řešení
3..5.2.4.1 Architektonicko-stavební řešení (zejména materiálové řešení)
Návrh pracuje se základním předpokladem revitalizace veřejného prostoru, především s jeho v současnosti
nejproblematičtějšími částmi, kterými jsou území za budovou železniční stanice, a volná plocha, pás táhnoucí se
od železničního přejezdu do pozice cca 100 m za objekt náraží severně od kolejiště. Zvolené principy, přístup
k řešení jsou v hlavních charakteristikách totožné s těmi, které jsou aplikovány na související veřejné prostranství
západněji, s označením VP A. Navrženými úpravami dochází ke kultivaci prostoru současné skládky cca 50 m
za nádražní budovou, ale především celkové kultivaci v okolí uzlového dopravního bodu s cílem zatraktivnění
veřejného prostoru především pro návštěvníky. Řešení v rámci ÚSVP do sebe integruje téma a výsledné řešení
architektonické studie s názvem „Výstavní objekt KH“, který si obec nechala zpracovat samostatně nezávislým
zpracovatelem a informaci ke koordinaci s ní požádala v závěrečné fázi zpracování ÚSVP. I v případě tohoto VP
je sledován účel jejich modernizace a oživení veřejného prostranství a to zejména a prostřednictví vložení nové –
kulturně společenské funkce právě prostřednictvím „výstavního objektu“ se samostatným objektem menšího
objemu „přístřešek na kola“. ÚSVP řeší parter objektu s ohledem na materiálové řešení, širší návaznost na
veřejné prostranství, které studie objektu v širších vztazích v zásadě neřešila. Důležitým aspektem navrženého
řešení je jednoduché, čitelné strukturování či člení ploch parteru před objektem s ohledem na jejich funkci
a význam část komunikace pro pěší k objektu ve formě pojízdného chodníku pouze pro dopravní obsluhu
(plocha z kamenné kostky), pokračování parteru východně nabízí oddychovou a relaxační plochu pro cyklisty
z logiky navrhovaného umístění přístřešku na kola (plocha ze zatravňovací dlažby, mobiliář na sezení).
Materiály a povrchy
•
Povrch pojízdné komunikace místní obslužné – jedno nebo obousměrné vč. krajnice z živičného povrchu.
•
Povrch chodníků standard – zámková dlažba šedé nebo béžové barvy (ideálně maloformátová – ne typ
„kost“).
•
Povrch kolem kontejnerů „hnízda“ s nádobami na tříděný odpad – ze zámkové dlažby šedé nebo béžové,
paravánové krycí zástěny dřevěné, lazura odstín ořech.
•
Obrubníkové lemování chodníků, ostrůvků zeleně - standardně betonový obrubník silniční nebo parkový
dle situace.
•
Povrch vlastních parkovacích pásů parkovacích ploch ze zatravňovací betonové dlažby s ohledem na
možnost vsaku srážkových vod, navazující pojezdové plochy z živice.
•
Plochy mimo komunikaci travnaté, schopné zasakování srážkových vod.
•
Ocelové lampy veřejného osvětlení s ideálně černou matnou úpravou (barva antracit).
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3.5.2.4.2. Vybavení veřejného prostranství, drobná architektura, mobiliář
Podstatnou součástí, která utváří spolu s materiálovým řešením a řešením zeleně podobu veřejného tohoto
prostranství, jsou i vhodná volba prvků drobné architektury a mobiliáře. Ten je volen s ohledem na funkčnost,
jednoduchost a nadčasovost (doporučeny jsou geometrické střídmé tvary), ale také s ohledem na funkci, která
mu náleží v rámci reprezentativního veřejného prostoru, kde kromě současné historické, architektonicky
hodnotné budovy železniční stanice je tento význam akcentován navrhovaným umístěním „výstavního objektu“.
Studie počítá s koordinovanou, kompletní výměnou stávajícího drobného mobiliáře (lavičky, koše a s jeho
doplněním.
Důležitou roli hraje a součástí mobiliáře se stává osvětlení ploch zeleně, komunikací lokality (stožárová svítidla
VO), všechna výhledově s ohledem na ekonomičnost provozu v provedení LED. Jednotlivé prvky osvětlení jsou
navrženy jako typové, v jednotném designovém duchu v barvě šedostříbrné.
V současnosti je v řešeném území skutečnost taková, že v lokalitě za budovou obecního úřadu jsou umístěny
kontejnery na tříděný odpad organizovaně pod přístřešky s lamelami v kombinaci kovu, dřeva. Toto řešení je
v daném kontextu akceptovatelné z hlediska estetického i funkčního, když v detailu provedení i komplexnosti
řešení jsou ještě rezervy. Studie respektuje stávající místo kontejnerového „hnízda“. Pokud budou v řešeném
území i v celém intravilánu realizována další, doporučuje sledovat umístění kontejnerových nádob či popelnic za
lehké paravány - stěny, vytvořené kolem skupin nádob eliminuje negativní estetické působení různobarevných
a velikostně rozličných nádob na odpad v rámci veřejného prostoru.

Mobiliář
•

•
•

•

•
•
•

Sjednocení vzhledu a jednotný vzhled laviček v centru sídla v klasické formě, ale moderní formy, s opěradlem,
(případně např. v parku s područkami) v ergonomickém tvaru, s dřevěnými lamelami v přírodní barvě dřeva
mořenými pouze přírodní lazurou na ocelovém základu
Odpadkové koše jako jednoduchý válcový tvar obložený dřevěnými lamelami v přírodní lazuře s vložkou koše
z ocelového plechu, jako samostatně stojící nebo alternativně jako zavěšený koš na ocelové tyči.
Informační turistický systém (infotabule, rozcestníky, směrovníky, turistická sezení otevřená nebo krytá) –
revidovat nutný počet infotabulí na mnohdy vícenásobné sdělení téže informace i rozmístění (pozice)
s ohledem na efektivitu sdělní v konkrétním místě. Tam kde je to prostorově a kontextuálně možné, řešit
infotabule jako obchozí a tedy oboustranné. Nové prvky informačního systému sídla nebo turistického řešit
pro CHKO Šumava v jednotném designu v moderní formě v použití kovu, dřeva laminátů, plexi.
Stávající nebo upravené pozice pro seskupení –„hnízda“ s nádobami na tříděný odpad řešit formou
pohledového překrytí nádob formou dřevěné zástěny tak, aby ve veřejném prostoru nebyl rušivým elementem
v provedení s dřevěnými lamelami v přírodní barvě dřeva mořenými pouze přírodní lazurou na ocelovém
rámu.
Zástěny či oplocení hospodářských či servisních dvorů v exponovaných lokalitách blízko pěších či dopravní
tahů formo plných plotových polí‚ materiál dřevo nebo palisády).
Ploty, tam, kde je jich potřeba převážně jen dřevěné plaňkové přírodně oxidované do šeda.
Veřejné osvětlení komunikací a parkových plch se stává především v denním čase významnou součástí
mobiliáře. Používat svítidla LED jednotného provedení a typu centrální nebo na výložníku ve dvou výškách
stožáru v barevném provedení černá barva (antracit).

Venkovní reklama
• Provést jako lokální značení jednotnou a minimalistickou formou na předepsaných místech (např. info tabule
s odkazem na penzion, hotel). A další variantní možnost pouze na jednom drobném místě, např. na
autobusové zastávce nebo železniční stanici, ve formě jasně definovaného malého formátu.
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•

V případě nutnosti dle individuelního odborného posouzení provést jako lokální značení jednotnou
a minimalistickou formou na předepsaných místech

3.5.3. ÚZEMÍ HISTORICKÉHO JÁDRA OBCE A VEŘEJNÝ PROSTOR SEVERNĚ OD NĚJ - (VP C)
První veřejný prostor byl při vzniku sídla ústředním. Jednalo se o otevřený trojúhelníkový prostor se sklářskou
hutí, obklopený domky. Tento urbanistický základ zůstal dochován do současnosti a to nejen ve formě otevřené
nezastavěné plochy, komunikace, ale i domů ve větších rozestupech podél komunikace / návsi, které jsou
zachovány mnohdy na půdorysech původních. ÚSVP v této lokalitě plně respektuje stávající funkční plochy
(trojúhelníková plocha zeleně – trávník v mírném svahu a v ní osazený křížek), dvě menší parkovací plochy
oproti přes komunikaci. Travní plocha zůstává volná, pouze v blízkosti křížku je osazena jedna lavička. V cípu
pozemku při komunikaci a odbočce pěší trasy jihozápadním směrem k silnici č. I/4 a z části k obslužné trase pro
blízké objekty bydlení je navržen v travní ploše záhon cibulovin. Toto řešení umožňuje část pozemku využívat
v zimním období pro skládku sněhu, zároveň však kultivuje prostor s historickým základem, zatraktivňuje jej
zejména pro turisty. S turistickými aktivitami souvisí i umístění laviček mezi parkovací plochy a solitérního
herního prvku do travní plochy, nacházející s východně od nich.
Cílem zvoleného rozmístění, rozložení solitérních herních prvků s výrazným podílem dřeva v zastavěné části
obce podél její páteřní komunikace rozvolněnou formou ve třech dílčích místech, která se k tomu vzájemnou
polohou, resp. vzdáleností nabízí, je nevytvořit jedno centrální dětské hřiště, ale nabídnout přirozené podmínky
pro odpočinek a odreagování dětí, vydávajících s rodiči do Kubovy Hutě zejména za rekreací a turistikou.
Zvolená místa pro herní prky jsou tak vázána na komunikační pěší uzly či veřejná prostranství, vybavená
turistickým mobiliářem.
Druhý prostor, ležící při páteřní severojižní komunikaci v místě odbočky východním směrem, cca 100 m
severním směrem od prvního, blíže novodobému centru, představuje otevřené veřejné prostranství menší
zatravněné plochy se solitérní zelení v jeho okraji. Územní plán obce, resp. jeho poslední změna, která v době
zpracování studie nebyla v platnosti, přiřazuje tomuto pozemku funkci veřejného prostranství. Děje se tak
s ohledem na jeho umístění na dělení komunikací, významné pěší komunikační trasy zejména pro návštěvníky
sídla i s ohledem na potřebu skladování sněhu z komunikací v tomto dílčím území. ÚSVP v tomto případě
respektuje záměr, vyjádřeným v územně plánovací dokumentaci a podporuje jej umístěním drobného mobiliáře
v travní ploše. Jedná se o umístění malého dřevěného altánku (kryté odpočinkové sezení pro turisty)
a rozmístění herních prvků pro malé děti malého měřítka s použitím přírodních materiálů (dřevo), kdy motiv –
tvar herního prvku je inspirován přírodou a živočichy (mravenci). Z hlediska zeleně návrh respektuje pozici
významného vrostlého listnatého stromu v jihozápadním cípu veřejného prostranství – travní plochy.
3.5.3.1. Návrh urbanistické koncepce
Stávající urbanistická koncepce toho lokálního území zůstává zachována. Navrhované řešení dopravní ani
stavebně architektonické na ni nemá vliv.
3.5.3.2. Návrh dopravní a technické infrastruktury
Úpravu dopravní infrastruktury na tomto VP představuje legalizace, resp. jednoznačné upořádání dvou sobě
vzdáleností blízkých malokapacitních parkovišť pro osobní automobily v návaznosti na páteřní severojižní
obslužnou komunikaci v sídle v souvislosti s rekreačními objekty formou značených parkovacích stání celoplošně
ze zatravňovací dlažby (nyní zaštěrkovaná či mlatová plocha).
Stávající technická infrastruktura uložená pod zemí nebude navrženým řešením narušena. Jednotné veřejné
osvětlení je navrženo s úspornými svítidly typu LED s důrazem na svícení pouze na veřejný prostor s teplým
bílým světlem (Běžné žlutooranžové sodíkové výbojky jako zhruba 2000 K) s utlumenou svítivostí ve formě
ocelového stožáru s povrchovou úpravou pozink s variantním řešení ve formě černé matné barvy. Vrcholová
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lampa jako jednoduchý půlkulový tvar s hlavním svítícím tokem směrem dolů - variantně svítící symetricky se
sloupem ve středu nebo na výložníku, svítící asymetricky. Výška stožáru volena s ohledem na situaci (do 5 m
v parkovém prostoru, do 7 m v uličním prostoru). Doporučeno je svítidlo Philips TownTune Central Post-Top
DTD. Toto svítidlo má jednoduchý, čistý design, který lze integrovat do různých prostředí, a možnost
přizpůsobení prostřednictvím široké škály příslušenství, které dodává obcím nenapodobitelný charakter, zatímco
během dne se může stát kvalitní součástí městského mobiliáře
3.5.3.3. Návrh ploch zeleně
V rámci studie tohoto VP z hlediska zeleně návrh předpokládá pouze umístění trojúhelníkového okrasného
záhonu v travní ploše, sledující historický půdorys otevřeného veřejného prostranství. Jedná se o smíšený
trvalkový záhon složený ze směsi trvalek, okrasných trav a cibulovin, zamulčovaný štěrkem nebo kačírkem, jež
vyžaduje pouze minimální nároky na údržbu a přitom vytváří silný okrasný efekt po dobu téměř celého roku.
Konkrétní druhové složení výsadeb musí být řešeno v rámci zpracování dalších stupňů projektové dokumentace.
Důraz bude kladen na použití autochtonních druhů. Stávající vzrostlá zeleň zůstává zachována, v případě
vzrostlých stromů je doporučeno prověřit jejich zdravotní stav formou dendrologického průzkumu a na základě
něj přijmout příslušná opatření.
3.5.3.4 Požadavky na podrobné řešení
3..5.3.4.1 Architektonicko-stavební řešení (zejména materiálové řešení)
V řešeném území se jedná z hlediska parteru o nový typ povrchu lokálních parkovacích ploch /zatravňovací
dlažba) s lemováním z betonových obrubníků. Doporučeno je volit typ zatravňovací dlažby s oblými, resp.
kruhovými „kameny“, nikoli nejčastěji užívanou dlažbu geometrickou,diagonální nebo dokonce voštinovou ze
zeleného plastu.
Vhodným typem je např. zatravňovací „kámen“ od výrobce Godelmann, typ Linux.
Materiály a povrchy
•
Povrch pojízdné komunikace místní obslužné – jedno nebo obousměrné vč. krajnice z živičného povrchu.
•
Sběrné žlaby pro odvod dešťové vody při kraji komunikace nebo související pochozí plochy před vjezdy
k budovám z kamenných žulových štípaných kostek.
•
Povrch parkovací plochy standardní v kombinaci parkovacích pásů ze zatravňovací dlažby s ohledem na
možnost vsaku srážkových vod a navazujících ploch v živičném provedení.
•
Plochy mimo komunikaci travnaté, schopné zasakování srážkových vod.
•
Ocelové lampy veřejného osvětlení s ideálně černou matnou úpravou (barva antracit).
3.5.3.4.2. Vybavení veřejného prostranství, drobná architektura, mobiliář
Mobiliář pro tento prostor představuje osvětlení komunikace lokality (stožárová svítidla VO), všechna výhledově
s ohledem na ekonomičnost provozu v provedení LED. Jednotlivé prvky osvětlení jsou navrženy jako typové,
v jednotném designovém duchu v barvě šedostříbrné.
Pokud bud doplňován i další mobiliář (lavičky a odpadkové koše), studie preferuje s ohledem a design a cenovou
přiměřenost použití mobiliáře od českého výrobce StreetPark. Konkrétněji je v dané lokalitě vhodný elementární
tvar lavicového sezení bez opěradla na principu opracovaného dřevěného trámu s designovým detailem.
Vybavení dětským herním prvkem je doporučeno z prvků z akátového dřeva. Ty jsou výjimečná díky svému
vzhledu i vlastnostem akátu samotného. Nerovnosti rostlého akátového dřeva, jeho různá tloušťka i křivost dělají
z každého typu unikát. Přirozená forma a struktura dřeva je neopakovatelná a dodává hřišti individuální
charakter. Na pohled přívětivé obliny a křivky, na omak příjemný povrch, ale tvrdé a odolné jádro. Akát je jednou
z nejtvrdších, a tedy nejodolnějších domácích dřevin. Díky svým jedinečným vlastnostem, hustotě dřevní hmoty
a přirozeně vysokému obsahu impregnačních látek je schopen odolávat povětrnostním vlivům, parazitům,
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houbám, plísním a drobným škůdcům. Tematické herní sestavy vytvářejí své malé světy ve vesnicích,
v přírodních areálech. V kontextu horského prostředí Šumavy je možné použít herní prvky inspirované přírodou
a živočichy či zvířaty (mravenec, cvrček, mamut, nebo pohádkový drak.).
Mobiliář
•

•

•
•

Sjednocení vzhledu a jednotný vzhled laviček v jednoduché elementární formě, v přírodní barvě dřeva
mořenými pouze přírodní lazurou nebo s hloubkovou impregnací, bez lazury na ocelovém základu ve dvou
typech (s opěradlem / jednoduchý „trámový“ tvar, umístěný volně v travní ploše).
Odpadkové koše jako jednoduchý válcový tvar obložený dřevěnými lamelami v přírodní lazuře s vložkou koše
z ocelového plechu, jako samostatně stojící nebo alternativně jako zavěšený koš na ocelové tyči.
Solitéry nebo uskupení herních prvků pro děti s použitím certifikovaného vybavení, sestávajícího v dostatečné
míře z dřevěných elementů, ideálně objekt s přírodním, příp. pohádkovým motivem (mravenec, drak atd.).
Veřejné osvětlení komunikací a parkových plch se stává především v denním čase významnou součástí
mobiliáře. Používat svítidla LED jednotného provedení a typu centrální nebo na výložníku ve dvou výškách
stožáru v barevném provedení černá barva (antracit).

Venkovní reklama
• Provést jako lokální značení jednotnou a estetickou formou na předepsaných místech (např. info tabule
s odkazem na penzion, hotel, obchod atd.).
• Provést jako lokální značení jednotnou a minimalistickou formou na předepsaných místech (např. info tabule
s odkazem na penzion, hotel).
• V případě nutnosti dle individuelního odborného posouzení provést jako lokální značení jednotnou
a minimalistickou formou na předepsaných místech.
•

3.5.4. ÚZEMÍ ZELENÉHOPÁSU S KAPLIČKOU, ZÁCHYTNÉHO PARKOVIŠTĚ A ZASTÁVKY BUS
PŘI KOMUNIKACI I/4 - (VP D)
Tento veřejný prostor je součástí širšího území sídla v návaznosti na silnici č. I/4 a přilehlý lyžařský areál (vlek)
v jeho severozápadní hranici. Sestává ze dvou základních funkčních ploch, jimiž jsou plocha zeleně s kapličkou,
chodníkem a silniční komunikací a plocha parkoviště se zastávkou BUS (doprava v klidu). První funkční zóna,
resp. část, zařazená zadavatelem do řešeného území, doznává návrhem pouze drobných úprav (umístění
mobiliáře a okrasné zeleně v travní ploše v kontaktu s kapličkou) spolu s doplněním chodníku v návaznosti na
stávající přechod do centra obce.
V druhé funkční zóně je pak cílem nahradit stávající otevřenou zpevněnou živičnou plochu pro parkování
plochou kultivovanou, organizovanou a především zcela funkční, která by veřejný prostor z hlediska jeho kvality
pozvedla, nikoli spíše degradovala, jak tomu bylo dosud. Návrh se soustřeďuje na efektivní vymezení systému
parkovacích míst formou kolmých parkovacích míst, s doplněním stromové zeleně v krajích parkovacích pásů.
Rovněž částečně doplňuje chodník u krajového parkovacího ostrůvku, ale i na protější straně komunikace
v úseku křižovatky a přechodu pro chodce. Vymezení funkce tohoto prostoru pro dopravu v klidu má přispět
k celkové kultivaci veřejného prostoru v tomto území, který má vzhledem k soukromému vlastnictví, bohužel
mimo možnost zásadního vlivu obce, značné rezervy. Tento prostor byl integrován do řešení VP, i když je těsně
za hranicí řešeného území, určeného původně zadavatelem a to po vzájemné dohodě v závěrečné fázi
zpravování ÚSVP.
3.5.4.1. Návrh urbanistické koncepce
Stávající urbanistická koncepce toho lokálního monofunkčního území zůstává zachována. Navrhované řešení
dopravní ani stavebně architektonické na ni nemá vliv.
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3.5.4.2. Návrh dopravní a technické infrastruktury
Úpravu dopravní infrastruktury na tomto VP představuje legalizace, resp. jednoznačné upořádání parkoviště pro
osobní automobily formou značených parkovacích stání. K zlepšení situaci, kdy osobní automobily parkují dosud
v ploše nahodile, dochází návrhem tří dvojic a jednoho samostatného pruhu parkovacích stání s jednosměrným
sytémem vjezdu a výjezdu na komunikaci (kapacita parkoviště 56 parkovacích stání). Uživatelský komfort pro
chodce z hlediska bezpečnosti představuje doplnění částí chodníku při komunikaci v řešeném území
v návaznosti na stávající přechod pro chodce.
Stávající technická infrastruktura uložená pod zemí nebude navrženým řešením narušena. Doporučeno je doplnit
veřejné osvětlení parkovací plochy ve stejném provedení, jako je tomu v dalších částech veřejného prostranství
obce.
Jednotné veřejné osvětlení je navrženo s úspornými svítidly typu LED s důrazem na svícení pouze na veřejný
prostor s teplým bílým světlem (Běžné žlutooranžové sodíkové výbojky jako zhruba 2000 K) s utlumenou
svítivostí ve formě ocelového stožáru s povrchovou úpravou pozink s variantním řešení ve formě černé matné
barvy. Vrcholová lampa jako jednoduchý půlkulový tvar s hlavním svítícím tokem směrem dolů - variantně svítící
symetricky se sloupem ve středu nebo na výložníku, svítící asymetricky. Výška stožáru volena s ohledem na
situaci (do 5 m v parkovém prostoru, do 7 m v uličním prostoru). Doporučeno je svítidlo Philips TownTune
Central Post-Top DTD. Toto svítidlo má jednoduchý, čistý design, který lze integrovat do různých prostředí,
a možnost přizpůsobení prostřednictvím široké škály příslušenství, které dodává obcím nenapodobitelný
charakter, zatímco během dne se může stát kvalitní součástí městského mobiliáře
3.5.4.3. Návrh ploch zeleně
V rámci studie tohoto VP jsou navrženy dosadby stromů v krajích parkovacích pásů do ostrůvku, jenž odděluje
parkoviště od komunikace a vymezuje vjezd do a výjezd z něj. Vhodným druhem stromu k výsadbě by mohl být
např. javor klen (Acer pseudoplatanus) nebo v případě nutnosti použití malokorunného stromu také kulovitý
kultivar jasanu Fraxinus excelsior ‘Globosum’. Založení trávníku na malých plochách ostrůvkových by bylo
neefektivní, náročné na údržbu a pravděpodobně z hlediska kvality neudržitelné. Proto jsou do těchto malých
ploch doporučeny souvislé skupiny půdopokryvných dřevin (skalník, břečťan,…) anebo smíšené trvalkové
záhony. Jak souvislý záhon půdopokryvných dřevin tak i smíšený trvalkový záhon usnadní údržbu o tyto plochy
a zároveň vhodně doplní toto veřejné prostranství. Založení smíšeného trvalkového záhonu nízkých trvalek,
cibulovin a okrasných trav je rovněž navrženo pro oživení prostoru v blízkosti kapličky ve stávající travní ploše. V
případě použití trvalkových záhonů navrhujeme smíšené trvalkové záhony s vyšším stupněm autoregulace. Jsou
to smíšené záhony trvalek, cibulovin a okrasných trav, kde v jednom záhonu roste náhodně rozmístěno několik
různých druhů a tato směs díky svému složení vytváří zelenou plochu vysoce atraktivní po celý rok bez vysokých
nároků na údržbu. Rostliny se do těchto záhonů vysazují dle specifického plánu a mulčování se provádí vrstvou
štěrku nebo okrasného kačírku bez mulčovací textilie. Květinové záhony se zvýšenou autoregulační schopností
mají několik výhod. Kromě toho, že poskytují estetický zážitek a zvyšují atraktivnost daného prostoru téměř po
celý rok, tak především nekladou vysoké nároky na údržbu a jsou proměnlivé v průběhu sezony i v různých
letech. Dají se také snadno obměnit, přizpůsobit aktuálním potřebám a případně i zrušit a nahradit trávníkem
nebo jiným druhem záhonu. Údržba dobře založených ploch se skládá zejména z pletí případných náletů
a odstranění suchých částí květin 1x/rok v předjaří. Rostliny není nutno v průběhu sezóny ošetřovat (pokud
nechceme prodloužit dobu kvetení např. odstraňováním odkvetlých květů). Výsadby není nutno ani zvlášť
zalévat. Odkvetlá květenství, struktury a textury některých rostlin jsou zajímavé i v zimním období a slouží jako
úkryt bezobratlých živočichů. Uschlé části rostlin se proto neodstraňují na podzim, nechávají se až do období
předjaří (cca konec února), kdy se mohou sekačkou, křovinořezem či jednotlivě nůžkami odstranit a odvézt. Už
po krátké době vývoje (po 1 - 2 letech) vzniká velmi působivá výsadba, jejíž charakter je tvořen mnoha různými
druhy s odlišnou texturou, velikostí a barvou listů a květů. Výběr rostlin je proveden na základě požadavku
stálého sledu kvetení, který je velmi důležitý pro změnu vzhledu daného veřejného prostranství v průběhu celého
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roku. Alternativou těchto trvalkových záhonů na daném místě jsou souvislé záhony nízkých a půdopokryvných
keřů. Konkrétní druhové složení výsadeb musí být řešeno v rámci zpracování dalších stupňů projektové
dokumentace. Důraz bude kladen na použití autochtonních druhů.
3.5.4.4 Požadavky na podrobné řešení
3..5.4.4.1 Architektonicko-stavební řešení (zejména materiálové řešení)
Parkovací plocha je řešena formou parkovacích pásů z betonové zatravńovací dlažby, pojezdové plochy mezi
nimi pak z živičného povrchu. Obrubníky na vymezení ostrůvků se zelení jsou betonové. Pro doplňovaný úsek
chodníků při hlavní komunikaci v návaznosti na parkoviště je navržena zámková dlažba. Doporučeno je typově
použít dlažbu přírodního odstínu, (v případě volby probarvené pak v tlumeném okrovém odstínu), vyvarovat se
pak nejrozšířenějších „sídlištních“ velkoměstských a bohužel i vesnických řešení (dlažba typu „kost“).
Upřednostněny jsou dlažby vícesměrného spárořezu při kombinaci geometrických „kamenů“ více velikostí.
Obrubník je vhodné použít ve stejném materiálu a barevnosti, jako je samotná dlažba.
Materiály a povrchy
•
Povrch pojízdné komunikace I.třídy a místní obslužné – jedno nebo obousměrné vč. krajnice z živičného
povrchu.
•
Povrch chodníků standard - zámková dlažba šedé nebo béžové barvy (ideálně maloformátová – ne typ
„kost“).
•
Obrubníkové lemování chodníků, ostrůvků zeleně - standardně betonový obrubník silniční nebo parkový
dle situace.
•
Povrch parkovací plochy standardní v kombinaci parkovacích pásů ze zatravňovací dlažby s ohledem na
možnost vsaku srážkových vod a navazujících ploch v živičném provedení.
•
Plochy mimo komunikaci travnaté, schopné zasakování srážkových vod.
•
Zelené kruhové ostrovy kolem stromů, schopné zasakování srážkových vod.
•
Ocelové lampy veřejného osvětlení s ideálně černou matnou úpravou (barva antracit).
3.5.4.4.2. Vybavení veřejného prostranství, drobná architektura, mobiliář
Mobiliář pro tento prostor představuje osvětlení plochy parkoviště, komunikace lokality (stožárová svítidla VO),
všechna výhledově s ohledem na ekonomičnost provozu v provedení LED. Jednotlivé prvky osvětlení jsou
navrženy jako typové, v jednotném designovém duchu v barvě šedostříbrné.
Pokud bud doplňován i další mobiliář (lavičky a odpadkové koše), studie preferuje s ohledem a design a cenovou
přiměřenost použití mobiliáře od českého výrobce StreetPark s tím, že zde je vhodné vzhledem k lokalitě a její
funkci se vyvarovat většího množství dřevěných elementů jako součásti konkrétního prvku (výrobku).
Mobiliář
•
•
•

Sjednocení vzhledu a jednotný vzhled laviček v klasické formě, ale moderní formy, s opěradlem, bez
područek, v ergonomickém tvaru, ideálně celokovové (výplně např. tahokov).
Odpadkové koše jako jednoduchý válcový tvar z perforovaného plechu s vložkou koše z ocelového plechu,
jako samostatně stojící nebo alternativně jako zavěšený koš na ocelové tyči.
Veřejné osvětlení komunikací a parkových plch se stává především v denním čase významnou součástí
mobiliáře. Používat svítidla LED jednotného provedení a typu centrální nebo na výložníku ve dvou výškách
stožáru v barevném provedení černá barva (antracit).

Venkovní reklama
• Provést jako lokální značení jednotnou a estetickou formou na předepsaných místech (např. info tabule
s odkazem na lyžařský areál, penzion, hotel, obchod atd.).
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4. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ
Základním obsahem územní studie je vymezení veřejných prostranství na území obce a zpracování jejich
analýzy, které je možné využít pro veškeré činnosti spojené s využíváním veřejných prostranství a s plánováním
jejich změn. Vymezení veřejných prostranství bylo zpracováno nad katastrální mapou, takže je lze využít pro
zapracování do územního plánu sídla.
Návrhy vybraných prostranství lze využít jako podklad pro další podrobnější studie a projektovou dokumentaci.
KOMUNIKACE (PĚŠÍ CESTY, SILNICE)
Je potřeba dbát na kvalitu podoby architektonického detailu a využití parteru přilehlých objektů. Směrem do
komunikace umisťovat prostory pro obchody a služby s přímým vstupem z ulice, a nikoliv technické zázemí.
• Dopravní uspořádání komunikace a její tvarosloví, stejně jako umístění technických objektů a vybavení
mobiliářem je nutno podřídit kompozici celku. Koncepci návrhu či parterových úprav ulice, tedy její
výslednou podobu, je nutné odvíjet zejména od vyhodnocení jejího urbanistického významu
a převládajícímu charakteru (pěší cesta, silnice páteřní nebo ostatní) a taktéž jejímu potenciálu.
• Součástí komunikace jsou i průhledy dotvářející její obraz a usnadňující orientaci chodce. Průhledy je
důležité zachovávat, případně dokomponovat stromy, stromořadím.
• Prostorové uspořádání komunikace a její objektové vybavení je nutné komponovat pro lidské měřítko, pro
chůzi, a nikoliv pouze pro motorovou dopravu.
VÝZNAMNÁ MÍSTA KŘÍŽENÍ
• Místotvorný potenciál významných míst křížení a prostranství, vzniklý rozšířením komunikací (plácky, nároží,
zákoutí apod.), je vhodné využít například k vytvoření charakteristického, příjemně neformálního pobytového
prostranství např. umístěním solitérního stromu, pobytového mobiliáře, drobných architektonických prvků či
výtvarných děl.
• Usilovat o rozvoj těchto míst jako kvalitního veřejného prostranství plnohodnotně využitelného pro všechny
skupiny obyvatel sídla.
CENTRÁLNÍ PROSTOR
• Využití prostoru je nutné navrhovat jako polyfunkční.
• Prostor navrhovat tak, aby nabízelo, dostatek míst k sezení, stín, prvky obohacující vnímání a užívání
prostředí např. vodní prvek či umělecké dílo.
• Dopravní uspořádání a jeho tvarosloví, stejně jako umístění vegetačních prvků, technických objektů
a vybavení mobiliářem, je nutné podřídit kompozici celku.
• Plocha prostoru nesmí obsahovat bariéry, které brání zejména přirozenému pěšímu pohybu.
• Měřítko drobných objektů v prostoru je nutné navrhovat tak, aby odpovídalo míře celkového prostoru.
PARKOVÉ PLOCHY A TRAVNATÉ PLOCHY
Při návrhu nových ploch zeleně i při úpravách stávajících parkových ploch zohledňovat jak urbanistické, tak
krajinné souvislosti.
• Reflektovat atmosféru místa, srozumitelnost a logiku parkových a travnatých ploch v rámci širších souvislostí
i vztah člověka k místu.
• Při umisťování interaktivních volnočasových prvků — herní prvky pro děti apod., nesmí tyto prvky přebíjet
přirozenost prostoru, musí být vhodně do prostoru vhodně zakomponovány.
.
5. POŽADAVKY NA ZMĚNU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
ÚSVP obce Kubova Huť nevyvolává požadavky na úpravy územně plánovací dokumentace sídla.
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6 PŘÍLOHY
6.1 GRAFICKÉ PŘÍLOHY
.
1
2
3
4
5
6

Hlavní výkres 1 : 2 000
Širší vztahy a majetkové poměry 1 : 2 000
Komunikace 1 : 2 000
Problémový výkres 1 : 2 000
Dopravní a technická infrastruktura 1 : 2 000
Řez 1 : 200

7
8
9
10

VP A
VP B
VP C.
VP D

Okolí železničního přejezdu 1 : 200
Okolí budovy OÚ a železniční stanice 1 : 200
Okolí historického jádra obce 1 : 200
Parkoviště při komunikaci č.I/4 1 : 200

11 Vizualizace – okolí železničního přejezdu (VP A)
12 Vizualizace - okolí železničního přejezdu - detail (VP A)
13 Vizualizace - okolí železničního přejezdu - nadhled (VP A)

6.2. OBRAZOVÁ PŘÍLOHA
I – Mobiliář, materiály a barevnost _ referenční vyobrazení

6.3. TABULKOVÁ ČÁST
I – Funkční třídy komunikací

Pozn.: Po dohodě s pořizovatelem ÚSVP bylo u některých výkresů dohodnuto jiné měřítko vzhledem
k rozměrům (rozsahu) řešeného území.
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