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PŘEDMĚT, CÍLE A ÚČEL ŘEŠENÍ ÚZEMNÍ STUDIE 

 

Předmětem řešení územní studie jsou vybraná veřejná prostranství obce Rybná nad Zdobnicí. Veřejným prostranstvím 

jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, 

tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Veřejná prostranství jsou součástí 

veřejné infrastruktury, jak ji definuje stavební zákon.  

Veřejné prostranství je plocha vymezená urbanistickými prostředky, tedy především okolní zástavbou. Může být 

rovněž vymezena zelení (zejména stromy) nebo jinými prostorotvornými prvky a způsoby (vodní plochou, vodním 

tokem aj.).  

Veřejná prostranství jsou nositelem identity místa a jsou určující pro charakter sídla. Jsou základním prvkem 

prostorové struktury sídla. Utváření prostranství má zásadní vliv na kvalitu pobytu v něm i v zástavbě, která ho 

obklopuje. Kvalitní veřejná prostranství výrazně přispívají k identifikaci obyvatel s daným místem.  

Územní studie veřejných prostranství je územně plánovacím podkladem pro rozhodování v území a podkladem pro 

zadání a zpracování následujících stupňů projektové dokumentace vybraných celků nebo jejich částí. Je podkladem 

pro úpravy stávajících či návrh nových veřejných prostranství.  

 

OBSAH A ROZSAH ÚZEMNÍ STUDIE 

 

Územní studie řeší veřejná prostranství tří vybraných lokalit 

  

• Rybná nad Zdobnicí - Centrum 

• Rybná nad Zdobnicí - Dvorek 

• Rybná nad Zdobnicí – Dolní část 

Územní studie respektuje podmínky stanovené územním plánem obce, požadavky stanovené v celkové koncepci 

územního plánu i požadavky pro jednotlivé funkční plochy. S ohledem na podrobnější zhodnocení funkčních, 

provozních a kompozičních vazeb navrhuje v detailu urbanistickou koncepci veřejných prostranství v rozsahu  

požadavku zadání územní studie, požadavku objednatele a s ohledem na doporučení metodického návodu vydaného 

Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky. 

 

SEZNAM PODKLADŮ 

 

• Zadání územní studie zpracované 04 / 2019 pořizovatelem Odborem výstavby a životního prostředí 

městského úřadu Rychnov nad Kněžnou 
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• Územně analytické podklady ORP Rychnov nad Kněžnou 

• Územní plán Rybná nad Zdobnicí nabytý účinnosti 20.12.2012 

• Katastrální mapa 

• ZABAGED výškopis 

• Vyjádření vybraných správců technické infrastruktury k existenci sítí a zařízení v území 

• Studie „Rybná nad Zdobnicí – Revitalizace zpevněných ploch v centru obce“ zpracovaná 01 / 2018 Danielem 

Kadavým 

• Dokumentace „III/3128, Rybná nad Zdobnicí – Slatina nad Zdobnicí, SO 803 Sadové úpravy – náhradní 

výsadba“ zpracovaná 05 / 2019 společností Zahrady pro radost s.r.o. 

• Platná legislativa 

• Metodický návod pro pořízení a zpracování územní studie veřejného prostranství vydaný Ministerstvem pro 

místní rozvoj České republiky 

 

OBEC RYBNÁ NAD ZDOBNICÍ 

 

ŠIRŠÍ VZTAHY 

 

Obec Rybná nad Zdobnicí se nachází ve Východních Čechách, v Královéhradeckém kraji, ve správním obvodu obce 

s rozšířenou působností Rychnov nad Kněžnou. 

Situace umístění obce v rámci ČR 

 

Leží na páteřním dopravním tahu – silnici I. třídy I/11 v úseku mezi městy Vamberk a Žamberk. Silnice I. třídy je 

komunikací celostátního významu spojující kraj Středočeský, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a 

Moravskoslezský. Z hlediska širších dopravních vazeb má pro obec význam dopravní systém města Vamberk. Na 

nadregionální úrovni systém města Hradec Králové, kde se kříží několik komunikací první třídy a dálnice D11. Krajské 

město je současně důležitým železničním uzlem. 
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Schéma širších vazeb na okolní sídla 

 

 

 

Obcí protéká Rybenský potok, při severní hranici území obce v „Dolní části“ zvané Pekelec se vlévá do řeky Zdobnice. 

Zástavba území je z převážné části koncentrována v jeho okolí. Potok se ve veřejných prostranstvích obce uplatňuje 

ne příliš výrazně, z velké části regulovaným otevřeným korytem, svým převážně slabým průtokem neposkytuje větší 

potenciál pro rekreační účely, je však důležitým prvkem systému vodního hospodářství v území a neopomenutelnou 

součástí řešení veřejných prostranství. 

Údolí potoka je turisticky atraktivním územím s cykloturistickou trasou propojující hlavní turistické trasy podél řeky 

Zdobnice při severní hranici území a trasy podél Divoké Orlice jižně od území obce s přírodním parkem Orlice a 

historickými památkami v Liticích nad Orlicí a Potštějně, v Doudlebech nad Orlicí, Kostelci nad Orlicí a Žamberku. 

Dalším dostupným turistickým cílem je rekreační plocha vodní nádrže Pastviny a CHKO Orlické hory. 
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Situace širších vztahů 

 

 

 

 

HISTORICKÝ VÝVOJ 

 

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1354. Vznik obce a blízkého okolí je historicky kladen do druhé 

poloviny 13. století, období vlády Přemysla Otakara II., kdy vrcholila kolonizace kraje. Název „Rybná“ potvrzuje, že zde 

bylo v dávné minulosti mnoho rybníků. Tehdy Německá Rybná patřila k panství Drslaviců s hrady Potštejn a Litice. Po 

několikanásobné změně držitele získal panství rod Bubnů, který před rokem 1600 postavil zámek v Žamberku, kam 

byla přesunuta správa panství. 

Struktura historické zástavby je rostlá, rozvolněná, lineární, potoční a silniční, koncentrovaná v údolí Rybenského 

potoka podél severojižní cesty vedoucí z Hradiska přes Rybnou nad Zdobnicí (dříve Německou Rybnou) do Záchlumí. 

Součástí tohoto založení jsou lokality „Centrum“ a „Dolní část“. Lokalita „Dvorek“ je oddělenou strukturou pravidelné, 

návesní formy. 

Středem území z východu na západ prochází významná historická cesta spojující významnější sídla Vamberk a 

Žamberk, její trase odpovídá stávajícímu vedení silnice I/11. Na křížení zmíněných historických cest bylo a je centrum 

obce s koncentrací historicky významných staveb církevní i hospodářské správy obce. 

Z pohledu krajiny jsou v území obce zastoupeny původní úsekové plužiny dané nerovným terénem potočního údolí, 

v okolí „Dvorku“ bylo ve zvlněném terénu původní uspořádání lineárních lánových plužin zrušené industrializací 

zemědělské výroby. 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1354
https://cs.wikipedia.org/wiki/13._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99emysl_Otakar_II.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rybn%C3%ADk
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Historická mapa z 19. stol. s označením stávajícího správního území obce  

 

 

 

Císařské otisky lokalit Rybná nad Zdobnicí „Centrum“, „Dvorek“, „Dolní část“ 

 

     

 

Historická struktura sídla se dochovala, v navazujících obdobích byla uvnitř struktury dílčím způsobem přestavěna 

nebo doplněna. Znatelné doplnění struktury je patrné na okrajích centrální části, ale i to je v relativně omezené míře ve 

formě menších obytných souborů a charakterově odlišných souborů staveb industriální zemědělské výroby.  
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Doplnění historické zástavby lokality „Rybná nad Zdobnicí - Centrum“ 

 

 

 

Doplnění historické zástavby lokality „Rybná nad Zdobnicí - Dvorek“ 
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Doplnění historické zástavby lokality „Rybná nad Zdobnicí - Dolní část“ 

 

 

 

 

VYMEZENÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ ŘEŠENÝCH LOKALIT 

 

Rozsah řešeného území vybraných lokalit je definováno v zadání územní studie zpracovaném pořizovatelem. Územní 

studií jsou hranice řešených území zpřesněna na skutečné hranice veřejných prostranství zjištěná podrobnějším 

studiem území a na hranice definovaná návrhem předpokládaného a doporučeného využití ploch zastavěného území 

a zastavitelných ploch daných územním plánem. Do řešených území jsou zahrnuty i některá stávající nebo navržená 

poloveřejná prostranství s omezeným přístupem staveb občanského vybavení a bydlení v bytových domech včetně 

vlastních staveb. 

 

Hranice řešených území lokalit Rybná nad Zdobnicí „Centrum“, „Dvorek“, „Dolní část“ dle zadání územní 

studie 
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Vymezení hranic veřejných prostranství řešených lokalit Rybná nad Zdobnicí „Centrum“, „Dvorek“, „Dolní 

část“ dle návrhu územní studie 

 

       

 

 

CENTRUM 

 

FUNKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ 

 

Výřez hlavního výkresu územního plánu obce s označením řešeného veřejného prostranství lokality 
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ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU – SPECIFIKACE PROBLÉMŮ A HODNOT 

 

Lokalita je rozdělena na dvě části, historické centrum a správní centrum, mezi oběma částmi prochází silnice I/11, 

silnice I. třídy přináší do obce velkou dopravní zátěž a výraznou bariéru. Silnice I/11 není v celém rozsahu průjezdu 

obcí opatřena přechodem pro chodce. 

 

Historické centrum obce s kostelem sv. Jakuba, kaplí, hřbitovem a farou je v přímém sousedství silnice navíc v místě 

napojení silnic III. třídy z jihu z obce Záchlumí a ze severu z obce Slatina nad Zdobnicí. Stykové křižovatky jsou 

s malým odsazením, v nepřehledném místě oblého úseku silnice I/11 s navazujícími zpevněnými plochami 

autobusových zastávek. Zpevněné plochy jsou nekultivované bez jasného tvarování a odlišení funkcí výškou, 

materiálem, barvou apod., nejvýrazněji je tím snížena hodnota a vyznění souboru historických staveb.  

Nevhodné je umístění autobusové zastávky ve směru Vamberk, místo u mostu stísněné zástavbou neposkytuje 

dostatečný prostor pro autobusový záliv a plochu pro nástup, výstup a čekání cestujících včetně umístění přístřešku 

zastávky a neposkytuje dobrý pěší přístup.  

 

Fotodokumentace stávajícího stavu 

    

 

Nekultivované jsou i vegetační plochy veřejné zeleně v okolí hřbitova včetně nástupní plochy a parkování při severním 

vstupu na hřbitov s výhledovým dopravním napojením budoucí zástavby rodinných domů ve východně navazujících 

zastavitelných plochách. Nevhodná je liniová výsadba Zerafů (Tújí) východně od kostela, pro dané prostředí je 

cizorodým prvkem a vytváří pohledovou bariéru na dominantu kostela.  
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Fotodokumentace stávajícího stavu 

    

 

Součástí řešeného veřejného prostranství historického centra jsou i přilehlé plochy v okolí komerčních staveb veřejné 

infrastruktury a bytových domů. Opět se jedná o prostranství s většími, neorganizovanými, spojitými, zpevněnými 

plochami. Kvalita veřejného prostranství je výrazně snížena neorganizovaným umístěním doplňkových staveb garáží, 

stánků apod. Neopomenutelný podíl na působení veřejných prostranství staveb občanského vybavení je i vlastní 

architektonické řešení objektů, zejména parteru stavby, který je funkčně s přidruženým veřejným prostranstvím 

neoddělitelný. 

 

Fotodokumentace stávajícího stavu 

    

 

Správní centrum obce s obecním úřadem, poštou, školou, školkou s přidruženými sportovními plochami a malým 

zázemím pro pořádání kulturních akcí je umístěno jižně od silnice I/11 na silnici III. třídy vedoucí do obce Záchlumí. 

Území je nepříznivě ovlivněno dopravou zemědělské výroby z areálu v blízkosti centra obce, jehož dopravní napojení 

na silnici III. třídy je v předprostoru ZŠ, MŠ a obecního úřadu. Provoz těžké techniky do místa přináší velký rozsah 

zpevněných ploch a omezení bezpečnosti žáků a návštěvníků budov. Velká nedělená zpevněná plocha dále slouží 

k obrátce autobusů, jejichž příjezdem před budovu školy je proti výstupu na zastávkách u silnice I. třídy zajištěna větší 

bezpečnost žáků. Další dopravní zátěží je průjezd vozidel z obce Záchlumí k napojení na silnici I/11 včetně další 

zemědělské techniky. Parkování osobních vozidel v území je neorganizované, s malou kapacitou. 

Veřejné prostranství je neuzavřené bez jasného vymezení a organizace.  

Část veřejné prostranství v okolí Rybenského potoka je nevhodně využita jako skládka materiálu, část s kamenným 

křížem, památníkem obětem I. světové války a studnou je omezeně přístupnou vegetační plochou s nevhodnými 
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výsadbami zabraňujícími pohledu na kostelní věž a historickou strukturu zástavby v okolí kostela a naopak cestou 

z historického centra cloní pohled na budovu obecního úřadu.  

 

Fotodokumentace stávajícího stavu 

    

    

 

Nekoncepčně je řešeno využití okolí bytového domu s poštou, není řešeno parkování rezidentů a hostů, umístění 

zahrádek obyvatel bytového domu před vstupem poštovního úřadu je nevhodné, ke kultivaci je i prostor „dvora“ 

s doplňkovými stavbami skladů a garáží východně od stavby bytového domu. 

 

Fotodokumentace stávajícího stavu 

    

 

Areál školy a školky má potenciál pro zlepšení nebo doplnění vlastního vybavení se sdíleným využitím pro obecní 

zájmy i komerční aktivity. Potenciál rozšíření zahrady s využitím svažitosti terénu na západním okraji území je omezen 
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umístěním zázemí pro pořádání kulturně společenských akcí. Vybavení zázemí je omezené a z hlediska vazby na 

veřejné prostranství je umístění nevhodné.   

 

Fotodokumentace stávajícího stavu 

    

Hodnotou, kterou je třeba návrhem podpořit je zachovalá struktura historické zástavby území s významnějšími 

historickými stavbami a objekty ve vazbě na výrazné přírodní a krajinné prvky modelace terénu a vodního toku. Hlavní 

dominantou uplatňující se i v širším území obce a krajině je kostel sv. Jakuba v „historickém centru“. Pro „správní 

centrum“ je dominantní stavbou budova školy, budova obecního úřadu je méně dominantní, ale neméně důležitá. 

  

Fotodokumentace stávajícího stavu 
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KONCEPČNÍ NÁVRH 

 

Historické centrum obce  

Cílem návrhu řešení veřejných prostranství historického centra obce je ochrana a zvýraznění hodnot území v podobě 

souboru historických staveb s dominantou kostela sv. Jakuba a odstranění provozních problémů území s ohledem na 

koncepci budoucího rozvoje vlastního území i navazujících ploch danou územně plánovací dokumentací. 

 

Perspektivní pohled – nadhledová perspektiva 

 

 

V uličním prostranství silnice I/11 je navržen přesun autobusové zastávky ve směru Vamberk, zastávka je nově 

umístěna v místě zastávky ve směru Žamberk, poloha má dobrou vazbu na komerční objekty veřejné infrastruktury 

občanského vybavení obce a parkovou plochu u kostela. Pro dobrou dostupnost a bezpečný provoz pěších je 

navržena kultivace zpevněných ploch s odlišením jejich funkcí výškou, materiálem a barevností. Pro bezpečný přechod 

silnice I/11 je navržen přechod pro chodce, je umístěn v přehledném místě v přímém úseku silnice při východních 

závěrech autobusových zastávek. Autobusové zastávky jsou vybaveny přístřešky a dostatečnými zpevněnými 

plochami pro rozptyl cestujících. 
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Perspektivní pohled 

 

  

Je navržena kultivace vegetačních ploch v okolí hřbitova s kostelem ve formě parku rozděleného na část klidovou, 

blíže hřbitovu s mlatovými cestami, výsadbami, lavičkami apod. a část aktivní, dále od hřbitova s vazbou na navazující 

komerční zařízení a budoucí zástavbu rodinných domů s doporučeným využitím pro dětské hřiště fitpark apod. 

Komerční zařízení v sousedství parkové plochy její kultivací získá hodnotnou vazbu, kterou je vhodné využít v orientaci 

jeho vlastního uspořádání interiéru i exteriéru. Veřejné prostranství jižně od zmíněného komerčního zařízení je 

z východní strany nově vymezeno budoucí, předpokládanou, možnou a doporučenou zástavbou. Možné využití 

budoucí zástavby je dáno podmínkami využití plochy stanovených územním plánem, např. bydlení, ubytování, 

stravovací zařízení, občanské vybavení.  

Součástí parku je i severní nástupní prostor hřbitova, jeho řešení je neoddělitelné od řešení navazujících ploch 

dopravní infrastruktury zahrnující parkovací plochy pro návštěvníky hřbitova a výhledové dopravní napojení budoucí 

zástavby rodinných domů.  

Návrh budoucí křižovatky předpokládá z důvodu bezpečnosti provozu drobnou úpravu trasy silnice III. třídy, budou 

zajištěny dobré rozhledové poměry a dojde ke zpomalení vozidel přijíždějících do centra obce. Zklidněný režim 

dopravy je naznačen a podpořen změnou materiálu vozovky v rozsahu silnice III. třídy od této křižovatky přes 

křižovatku se silnicí III. třídy ve směru Pekelec (lokalita Rybná nad Zdobnicí – Dolní část) až k napojení silnice III. třídy 

na silnici I/11. Odlišným materiálem je zvýrazněn a propojen soubor historických staveb centra. 

Vlastní plocha nástupního prostoru hřbitova je mlatová, stejně jako parkové cesty. V parku u nástupního prostoru 

hřbitova je navrženo nové umístění památníků obětem I. světové války původně umístěného v blízkosti obecního 

úřadu. 

Parkovací plocha je v nutném rozsahu stání a dopravní obsluhy mlatová, zbývající plochy jsou navrženy jako travnaté 

se sadovými úpravami.    
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Perspektivní pohled 

 

 

Perspektivní pohled 
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Správní centrum obce  

Cílem návrhu je vytvoření důstojného veřejného prostranství odpovídajícího správnímu centru obce s dostatečnou 

kapacitou parkovacích stání a bezpečným pohybem pěších. 

Podmínkou pro vytvoření kvalitního prostředí je změna dopravního řešení v rámci širších vtahů. Zátěž dopravou ze 

směru obce Záchlumí bude odstraněna realizací přeložky silnice III. třídy z vnitřního území obce na jeho východní 

okraj, jak je již navrženo koncepcí územního plánu návrhovou plochou DS (Dopravní infrastruktura – silniční), veřejně 

prospěšná stavba lokality Z10. Stávající silnice III. třídy uvnitř obce je tedy výhledově místní obslužnou komunikací. 

Realizace přeložky je současně řešením problému otáčení autobusů v předprostoru školy resp. jeho nároků na rozsah 

zpevněných ploch. Po realizaci přeložky autobus obcí projede a na silnici I/11 se napojí prostřednictvím přeložky.  

 

Výřez z hlavního výkresu územního plánu – přeložka silnice III. třídy 

 

 

Z předprostoru ZŠ a MŠ je třeba odstranit dopravu ze zemědělského areálu v obci, zejména pohyb těžké zemědělské 

techniky. Změna resp. doplnění dopravního napojení pro těžkou techniku je v souladu s územním plánem možné 

prostřednictvím stabilizované plochy dopravní infrastruktury DS při severním okraji zástavby centrální části obce 

s napojením na silnici I/11. Redukce provozu na osobní dopravu výrazně přispěje k bezpečnosti pěších nejen 

v předprostoru školy, ale i v širším území uvnitř obce. 
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Výřez z hlavního výkresu územního plánu – dopravní napojení zemědělského areálu (těžká technika) 

 

 

Pro jasné vymezení veřejných prostranství je navržena možná a doporučená zástavba. 

 

Perspektivní pohled – nadhledová perspektiva 

 

 

Je navrženo doplnění stavby rodinného domu v charakteru jižně navazujících staveb rodinných domů s umístěním 

hmoty obdélného půdorysu při severní hranici pozemku s orientací štítu sedlové střechy směrem do ulice, jižním 

dvorem a protvarovanou hranicí veřejného prostranství. Umístění stavby uzavírá předprostor ZŠ a MŠ, uzavírá uliční 

prostranství silnice III. třídy v opozici k budově obecního úřadu, dále společně s budovou školy rámuje průhled 
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k bytovému domu s poštou a dále ke sportovnímu areálu. V průhledu ulicí od sportovního areálu a pošty vymezuje 

průhled ukončený budovou obecního úřadu s pohledem na vstup do budovy. 

 

Perspektivní pohled 

 

 

Perspektivní pohled 
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Je navrženo odstranění doplňkových staveb skladů bytového domu, skladové prostory je navrženo umístit do nového 

objektu přístavby bytového domu, který svým umístěním odděluje zahradu bytového domu s omezeným přístupem 

pouze pro obyvatele domu od uličního veřejného prostranství obsluhy školního dvora, školní zahrady, sportovního 

areálu a vlastní bytový dům. 

 

Perspektivní pohled 

 

 

Je navržena možnost doplnění zástavby v areálu ZŠ a MŠ určené pro tělovýchovu a vzdělávaní sdíleně s využitím pro 

obecní zájmy i komerční aktivity. Za vhodné je do souboru staveb zahrnout i zázemí pro pořádání kulturních akcí a 

stávající místo uvolnit pro školní zahradu. Možná budoucí zástavba se objeví v závěru průhledu uličního prostranství 

pro její obsluhu. 

Pro redukci pojízdných zpevněných ploch je navrženo umístění kolmých parkovacích stání podél neprůjezdné 

obslužné komunikace vedoucí od budovy obecního úřadu ke sportovně kulturnímu areálu. 

Zahrada bytového domu pro soukromé účely jeho obyvatel je z východu přesunuta na západ od bytového domu, 

plochu stávajících zahrádek je navrženo kultivovat do veřejného prostranství s převážně sadovými úpravami. 

Veřejné prostranství podél školního dvora je navrženo rozšířit a školní zahradu zvětšit západním směrem. 

Předprostor školy je navržen částečně dlážděný se zklidněným průjezdem osobní dopravy, část plochy je pojednána 

v mlatovém povrchu. Symetrická kompozice fasády budovy školy s centrálním vstupem s výrazným schodištěm je 

zvýrazněna návrhem aleje stromů. Plocha bude vybavena mobiliářem včetně přístřešku autobusové zastávky, která je 

řešena zastavením v rámci profilu budoucí obslužné komunikace.  
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Perspektivní pohled 

 

 

Perspektivní pohled 
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Perspektivní pohled 

 

 

Veřejné prostranství v okolí Rybenského potoka je plochou vázanou na budovu obecního úřadu, cílem návrhu je tuto 

vazbu podpořit a plochu pojednat jako pobytovou s pěší vazbou na historické centrum obce. 

Je navrženo očištění plochy od porostů a uskladněného materiálu a nechat vyniknout koryto potoka. Kamenné zdění 

koryta s betonovým zákrytem je navrženo navýšit s místním doplněním sedáků plnících funkci laviček. S ohledem na 

vodní režim potoka je doporučeno dno koryta kultivovat kamenným vsypem a výsadbou vhodných travin.  

Přilehlé plochy jsou navrženy jako zpevněné, plocha při silnici III. třídy dlážděná, plocha na opačném břehu mlatová. 

Pojízdná plocha podél budovy úřadu, na mostku a částečně za mostkem je navržena dlážděná v úrovni pochozích 

ploch pro pohledové sjednocení a zklidnění provozu. V obou částech je navrženo stromořadí.  

V dlážděné ploše, která je hlavním předprostorem obecního úřadu je zachováno umístění kamenného kříže, který je 

v prostoru díky otevření očištěním od porostů pohledové exponovanější. Otevřením prostoru jsou dále umožněny 

pohledy na historickou strukturu obce s dominantou kostela. Prostor je dále doplněn o informační nebo výstavní panely 

pro účely zveřejnění informací obecní správy, kulturního dění, informací o historii obce apod. 

Pěší komunikace s historickým centrem obce je zajištěna návrhem pěší lávky při vnější straně stávajícího mostního 

tělesa s návrhem navazujícího chodníku. 
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Perspektivní pohled 

 

 

Perspektivní pohled 
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Perspektivní pohled 

 

 

Perspektivní pohled 
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Perspektivní pohled 

 

 

Perspektivní pohled 
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Výřez situace 

 

  



 

 
ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V RYBNÉ NAD ZDOBNICÍ   29 

NÁVRH 

 

Výsledný návrh je úpravou koncepčního návrhu na základě požadavků obce a pokynů pořizovatele. 

 

Historické centrum obce 

V této části došlo pouze k drobným změnám. Především byl zvětšen prostor parkoviště severovýchodně od kostela. 

Kapacita parkoviště je 27 míst. Úprava parkoviště vedla k přesunutí prostoru vymezeného pro umístění nádob na 

tříděný odpad. Ten se nyní nachází u zdi kostela v předprostoru severního vstupu do areálu kostela. 

 

Perspektivní pohled 

 

 

 Správní centrum obce 

Výrazných změn doznala především ulice a její okolí spojující předprostor obecního úřadu a sportovní areál. Bylo 

upraveno řešení parkovacích stání včetně kapacity.  

Byly vypuštěny ostrůvky zeleně s vzrostlou vegetací členící řadu parkovacích míst podél obslužné komunikace ke 

sportovnímu areálu. 

V předprostoru školy je doplněno několik K+R parkovacích stání. 

V okolí bytového domu a pošty jsou na místo vegetačních ploch navržena parkoviště nahrazující kolmá stání podél 

obslužné komunikace. Poloha skladů pro bytový dům byla upravena. Nyní je objekt umístěn rovnoběžně s bytovým 

domem. V důsledku těchto změn byla upravena plocha určená pro zahrady bytového domu.  

Asfaltový povrch komunikace přechází v jejím závěru u sportovního areálu do mlatového povrchu s umístěním 

několika dalších parkovacích stání. Komunikace dále vede k objektu plnícímu funkci zázemí pro pořádání kulturních 

akcí, jako účelová komunikace je také navržena jako mlatová.  
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Hřiště je orientováno ve směru sever – jih a je umístěno při hranici areálu. Výsledným návrhem je zachováno umístění, 

charakter a měřítko stávajícího společensko-kulturního zařízení na západním konci řešeného území pouze 

s doplněním hygienického zázemí. Tělocvična a drobné stavby/přístavby MŠ a ZŠ jsou zachovány ve stávajícím 

rozsahu bez předpokladu rozvoje nebo přestavby. 

   

Perspektivní pohled  

 

Perspektivní pohled  
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Perspektivní pohled  

 

Perspektivní pohled  
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Perspektivní pohled  

 

Technická infrastruktura 

Stávající technická infrastruktura je zakreslena v podrobnosti podkladů předaných jejich správci. Jsou navrženy 

přeložky nadzemních vedení podzemním vedením a přeložka vodovodu pro možnost výsadby kompoziční zeleně.  

Návrh veřejného osvětlení včetně výpočtu osvětlení bude proveden v dalším stupni dokumentace.  



 

 
ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V RYBNÉ NAD ZDOBNICÍ   33 

PŘÍKLADY MATERIÁLOVÉHO PROVEDENÍ A CHARAKTERU PRVKŮ VEŘEJNÝCH 

PROSTRANSTVÍ 

 

V historické části obce Rybná nad Zdobnicí, především v okolí obecního úřadu a Rybenského potoka, je vhodné volit 

povrchy odpovídající historickému charakteru a významu místa. Pochozí i pojížděná část veřejného prostranství bude 

dlážděná kamennou dlažbou. Pro pochozí a pojížděnou část je nutné volit jiné druhy dlažby (velikost, směr pokládky, 

odstín…), aby bylo zřejmé oddělení části pro pohyb osob a vozidel.  

 

Příklady dlažeb  

  

Příklady umístění stromů v dlažbě, v mlatu 

 

Prvky uplatňujícími se ve veřejném prostranství v centru obce jsou panely sloužící pro informování veřejnosti o správě 

obce, kulturním dění apod. Podél potoka jsou po obou stranách rozmístěny dřevěné sedáky, položené na kamenné 

zdi. Před školou je umístěna autobusová zastávka. Vzhledem k potřebám obce by u zastávky měl být dostačující 

jednoduchý a střídmý přístřešek. V místě přemostění Rybenského potoku je most rozšířen o dřevěnou lávku. 
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informační panely dřevěný sedák 

 

autobusová zastávka lávka 

 

Parkovací stání je vhodné materiálově nebo barevně odlišit od povrchu vozovky. Lze je řešit různými typy a formáty 

dlažeb. 

 

Příklad provedení parkovacích stání 

 

Pro celkové působení veřejného prostoru je důležitá i volba oplocení, které veřejné prostranství vymezuje. Vhodné je 

volit jednoduché sloupkové oplocení. 
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 Příklady oplocení 
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DVOREK 

 

FUNKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ 

 

Výřez hlavního výkresu územního plánu obce s označením řešeného veřejného prostranství lokality 

   

 

ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU – SPECIFIKACE HODNOT A PROBLÉMŮ 

 

Dvorek je malou sídelní strukturou, lokalita zahrnuje náves, 3 uliční prostranství s jejich navazující plochou cest 

v krajině. 

Hlavními hodnotami území je zachovalá struktura historické zástavby venkovského sídla s malebnými uličními 

průhledy a osazení v krajině s výhledy do krajiny. Na jižním okraji obce se nachází tzv. Masarykova vila, místo pobytu 

význačných osobností politického a kulturního života země. Při krajinné cestě severně od návsi se nachází kamenný 

kříž, výhled v místě jeho polohy je umenšen protější stavbou a dle místního zjištění zcela zastíněn v případě parkování 

nákladního automobilu na zpevněné ploše přidružené komunikaci. 
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Fotodokumentace stávajícího stavu 

    

 

 

Fotodokumentace stávajícího stavu 

     

 

    

 

 

 

 

 

 

V území je patrná nedostatečná údržba vegetace, která zamezuje pohledům do krajiny. Veřejná prostranství 

postrádají vybavení mobiliářem, místa zastavení s lavičkou. Náves je vhodné doplnit o prvky podporující 

komunitní život sídla, její prostor je neuzavřený bez dojmu semknutosti. Ne příliš vhodné je umístění nádob na 

tříděný odpad na pohledově exponovaném místě  
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Fotodokumentace stávajícího stavu 

   

 

 

NÁVRH 

 

Cílem návrhu je zachování a podpora venkovského charakteru lokality. Kromě návrhu možného a doporučeného 

doplnění zástavby v centrální části jsou navrženy pouze drobné zásahy. 

Doplnění zástavby je navrženo v charakteru okolní svou velikostí, proporcí, tvarem i umístěním. 

Komunikace s asfaltovým povrchem bude zachována pouze v hlavním průjezdu sídlem, zbývající zpevněné plochy je 

navrženo realizovat s mlatovým povrchem. 

V ploše návsi je navržena výsadba vzrostlého stromu s kruhovou lavicí okolo kmenu, pro zastavení, setkání a 

odpočinek. Strom vytvoří dominantu prostoru, plochu v jeho okolí je navrženo zpevnit nepravidelným kladem kamenů 

v travnaté ploše. Dalším návrhovým prvkem v prostoru návsi je kamenné ohniště s okolní kamennou dlažbou 

v provedení zpevnění v okolí stromu. Ohniště je funkčním prvkem komunitního života vhodné pro sídlo daného měřítka 

a charakteru. 

Zastavení s lavičkou na návsi je doplněno o další dvě na cestách. Jedno je navrženo u komunikace vedoucí od silnice 

III. třídy z jihovýchodu na okraji zástavby ve starém sadu přilehlém Masarykově vile. Komunikaci od silnice III. třídy je 

navrženo doplnit stromořadím. Druhé zastavení je navrženo v pokračování komunikace od návsi severovýchodním 

směrem. Volba místa je vázána na polohu kamenného kříže. Výhled v místě jeho umístění je umenšen protější 

stavbou a dle místního zjištění zcela zastíněn v případě parkování nákladního automobilu na zpevněné ploše 

přidružené komunikaci, z toho důvodu je navrženo více sedů v širším pásu podél komunikace ve formě schodnic 

zapuštěných ve svahu zářezu komunikace. 

 

Technická infrastruktura 

Stávající technická infrastruktura je zakreslena v podrobnosti podkladů předaných jejich správci. Jsou navrženy 

přeložky nadzemních vedení podzemním vedením pro možnost výsadby kompoziční zeleně. 
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PŘÍKLADY MATERIÁLOVÉHO PROVEDENÍ A CHARAKTERU PRVKŮ VEŘEJNÝCH 

PROSTRANSTVÍ 

 

Návrh si klade za cíl zachovat a podpořit venkovský charakter veřejného prostranství. Pro dosažení tohoto záměru je 

vhodné volit přírodní materiály pro všechny typy povrchů a mobiliáře. Hlavními prvky veřejného prostoru je ohniště a 

lavice kolem kmene vzrostlého stromu. 

 

Ohniště 

    

 

Dlažba 
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 Dřevěná lavice 

    

  

 

Kamenné stupně 
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DOLNÍ ČÁST 

 

FUNKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ 

 

Výřez hlavního výkresu územního plánu obce s označením řešeného veřejného prostranství lokality 

   

 

ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU – SPECIFIKACE HODNOT A PROBLÉMŮ 

 

Jinak zachovalá okolní struktura a charakter území jsou v řešené lokalitě zasaženy výraznějšími novodobými zásahy. 

Charakter území výrazně určuje dopravně technické řešení příjezdové komunikace resp. zpevnění břehu Rybenského 

potoka s navazující mostní konstrukcí, rozvinutý výrobní areál s rozsáhlou manipulační plochou v rámci řešeného 

území a charakter stavby č.p. 156 formálně odlišné od okolní historické zástavby.  

Dům č.p. 156 je v současné době nevyužívaný, na podnět ze strany obce je úkolem územní studie prověřit možnost 

jeho využití pro veřejné a komerční aktivity s přidruženým veřejným prostranstvím, což podmínky stanovené územním 

plánem v dané ploše umožňují. 

Manipulační plocha byla v nedávné době opatřena novým povrchem, její rozsah nelze s ohledem na potřebnou 

manipulaci s technikou omezit ani kultivovat, s plochou není možné pracovat jako s kvalitním veřejným prostranstvím 

pro venkovní pobyt a aktivity objektu č.p. 156. Za kvalitnější plochu je možné považovat prostor mezi domem a 

potokem.  
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Fotodokumentace stávajícího stavu 

     

 

Nejkvalitnější venkovní plocha s vazbou na dům je zahrada sousedního domu č.p. 38 západním směrem od č.p. 

156, kde se uplatňují pohledy na strukturu historické zástavby území osazené do svažitého terénu.   

U komunikace v blízkosti sousedního domu je kamenný kříž se dvěma vzrostlými lípami.  

  

Fotodokumentace stávajícího stavu 

  

 

NÁVRH 

 

Pro kvalitní využití objektu č.p. 156 pro veřejné a komerční aktivity ve formě komunitního centra je podmínkou 

přidružení části zahrady sousedního domu. Objekt je navržen k rekonstrukci část je doporučena ponechat jako 

uzavřená pro zázemí, část orientovaná k potoku je doporučena otevřít a využívat jako krytý venkovní prostor. Pobytové 

plochy interiéru i exteriéru je vhodné orientovat směrem k potoku a do zahrady východním směrem. Plocha u potoka je 

návrhem doplněna ohništěm, východní zahrada je vhodná např. pro umístění dětského hřiště, zbývající přilehlé plochy 

jsou navrženy jako zpevněné s mlatovým povrchem pro předprostor vstupu a umístění parkovacích stání. Provoz 

komunitního centra je vhodné kombinovat s komerčním využitím např. pronájmem. Je možné uvažovat i s částečným 

oplocením s omezením přístupu v průběhu akce apod. 

Návrh využití ploch je doporučením s ohledem na okolní vazby, konkrétní návrh rekonstrukce stavby včetně vazeb na 

venkovní plochy je předmětem architektonické studie stavby na podkladu její dokumentace a podrobného zhodnocení 

jejího technického stavu.  
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Technická infrastruktura 

Stávající technická infrastruktura je zakreslena v podrobnosti podkladů předaných jejich správci. Jsou navrženy 

přeložky nadzemních vedení podzemním vedením a přeložka vodovodu pro možnost výsadby kompoziční zeleně. 
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