
 
 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

FůKULTů STůVEBNÍ 

Katedra urbanismu a územního plánování 

 

Územní analýza krajiny vybrané části CHKO T ebo sko 

Bakalá ská práce 

 

ůutor práce: Roman Soukup 

Vedoucí práce: Ing. Václav Jetel, Ph.D. 

 

Ň017 ČVUT v Praze 

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že p edkládanou bakalá skou práci jsem vypracoval samostatn  pod 

vedením vedoucího bakalá ské práce, s použitím odborné literatury a dalších ve ejn  

dostupných informačních zdroj , které jsou citovány a uvedeny na konci dokumentu 

v seznamu použité literatury. 

 

 

V Praze dne 28. 5. 2017                                                           ………………………… 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pod kování 

Rád bych pod koval panu Ing. Václavu Jetelovi, Ph.D. za odborné rady, konzultace 

a veškerý čas, který v noval vedení mé bakalá ské práce. Dále bych rád pod koval 

Ateliéru T-plan, s.r.o. za poskytnutí odborné literatury a geoinformačních dat.  



 
 

ÚZEMNÍ ůNůLÝZů KRůJINY VYBRůNÉ ČÁSTI 
CHKO T EBO SKO 

Anotace 

Bakalá ská práce se zabývá vyhodnocením stavu krajiny a sídel ve vybrané části 

CHKO T ebo sko. Teoretická část se zabývá souhrnným popisem ešeného území a 

vyhodnocením vybraných jev  ÚůP, dále hodnotí stav územn  plánovací dokumentace, 

územn  plánovacích podklad , popisuje historický vývoj krajiny a obcí v ešeném území. 

V druhé části bakalá ské práce je provedena analýza současného stavu území se 

zam ením na sídla v krajin . V záv ru jsou shrnuty zjišt ná fakta a navržena doporučení 

pro následné zpracování územn  plánovací dokumentace a obecná opat ení ochrany 

území. 
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SPATIAL ANALYSIS OF SELECTED 

LANDSCAPE OF PLA T EBO SKO 

Annotation 

This bachelor thesis deals with evaluating the condition of the landscape and settlements 

in the selected part of PLA T ebo sko. The theoretical part deals with overall description of 

subject territory and evaluation of selected ÚůP occurences; additionally it evaluates the 

status of urban planning documentation and other supportive documents, describes the 

historical development of the landscape and villages in the subject territory. In the second 

part of the thesis there is an analysis of the current state of subject territory. In conclusion, 

recommendations, general arrangements of the protection of the territory.are proposed  
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SEZNAM ZKRATEK 

CHKO – chrán ná krajinná oblast 

ČOV – čistička odpadních vod 

ČSÚ – český statistický ú ad 

JČK – Jihočeský kraj 

k. ú. – katastrální území 

KPZ – krajinná památková zóna 

NPÚ – národní památkový ú ad 

PUPFL – pozemky určené k funkci lesa 

PLA – protected landscape area 

PR – památková rezervace 

PÚR – politika územního rozvoje 

PZ – památková zóna 

TTP – trvale travní porost 

ÚůP – územn  analytické podklady 

ÚPD – územn  plánovací dokumentace 

ÚPP – územn  plánovací podklady 

ÚP – územní plán 

ZPF – zem d lský p dní fond 

ZÚR – zásady územního rozvoje 
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A. Teoretická část 

1 ÚVOD ů CÍL PRÁCE 

Na Zemi je nep eberné množství unikátních míst, která mají sv j jedinečný genius 

loci. Míst r zného charakteru, od čist  p írodních, jakými jsou mohutná poho í Himalájí, 

Amazonské deštné pralesy, písečné pláže na tropických ostrovech, nekonečné poušt  či 

planiny, až po místa urbanizovaná p ed n kolika tisíci lety nebo nyní. Takovými jsou 

nap íklad poz statky Egyptské civilizace, mayská m sta, evropská m sta založená ve 

st edov ku či m sta vybudovaná v nedávné historii, nap íklad m sto Dubaj.  

Já mám to št stí, že žiji nedaleko oblasti, která ač byla v minulosti p etvo ena 

člov kem pro jeho pot eby, tak si po staletí zachovala sv j p írodní charakter. Jedná se 

o jedinečnou T ebo skou rybniční soustavu. Je nutné nahlížet na tuto kulturní krajinu jako 

p írodn  hodnotnou pro svou biodiverzitu a stejn  tak kulturn  hodnotnou pro d myslná 

vodohospodá ská díla, která vytvo il člov k p ed více než p ti sty lety. Dalším d vodem, 

proč jsem si vybral toto území a toto téma bakalá ské práce je m j kladný vztah 

k venkovské krajin , venkovským sídl m a lidové architektu e, která je dochovaná ve 

v tšin  ešených obcí. 

Cílem této práce je zhodnotit ešené území a evidovat veškeré objekty a lokality 

týkající se vybraných jev  zam ených na hodnoty v území a jejich ochranu z vyhlášky 

500/Ň006 Sb., o územn  analytických podkladech, územn  plánovací dokumentaci 

a o zp sobu evidence územn  plánovací činnosti a zobrazit je ve výkresech. Druhým 

cílem této bakalá ské práce je navrhnutí nových objekt , zjišt ných p i terénním pr zkumu 

a navrhnutí zám r  obcí z údaj  z územn  plánovací dokumentace. 

ůnalýza je zpracována z ve ejn  dostupných dat z webových stránek kraj  a obcí. 

Pro mapová díla byl použit datový model verze ň.4 pro Jihočeský kraj. 

Teoretická část se zabývá analýzou urbanisticky historického vývoje ešeného 

území, p írodních podmínek, demografických podmínek, stavem ve ejné infrastruktury. 

Další část je zam ena na stav již zpracovaných územn  plánovacích podklad  a územn  

plánovací dokumentace, ze kterých vyplívají limity či zám ry pro dané území. 

Praktická část je zpracována formou sídelních karet, ve kterých lokalizuji a popisuji 

objekty a lokality jev  ÚůP zapracované ve stávajících územn  plánovacích podkladech 

a navrhuji nové. Druhou částí v kartách je hodnocení a popsání interiéru sídel, okolní 

krajiny a zhodnocení a vymezení zám r  rozvojových ploch vyplývajících z územních 

plán  obcí. 
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2 ZÁKLůDNÍ ÚDůJE O ÚZEMÍ 

2.1 VYMEZENÍ EŠENÉHO ÚZEMÍ 

ešené území zahrnuje 1Ň obcí ĚBošilec, Dynín, Frahelž, Klec, Lomnice nad 

Lužnicí, Lužnice, Pon draž, Pon drážka, Smržov, Záblatí, Val, Vlkově, z nichž Lomnice 

nad Lužnicí má jediná status m sta. Zájmové území se nachází v Jihočeském kraji na 

rozhraní t ech okres  České Bud jovice, Tábor, Jind ich v Hradec. Rozkládá se zárove  

na t ech územích ORP ĚČeské Bud jovice, T ebo , Sob slavě, z toho Ř obcí náleží ORP 

T ebo , Ň obce náleží ORP České Bud jovice, Ň obce ORP Sob slav. Celé území, krom  

části katastrálního území Dynína, se nachází v CHKO T ebo sko, která byla vyhlášena 

roku 1979. Od roku 1ř77 je území T ebo ska zapsáno do seznamu biosférických 

rezervací UNESCO. V CHKO T ebo sko se ešené území nachází v jejím 

severozápadním cípu. Rozloha celé CHKO je 710 km2[1], rozloha ešeného území je 11ř 

km2. 

 

Obr. 1 Vymezení ešeného území [40] 

Tab. 1 Seznam obcí v ešeném území a jejich náležitost k ORP, zdroje: ÚůP ORP T ebo , ÚůP ORP 
Sob slav, ÚP Bošilec, ÚP Dynín 

Obec Katastrální území Okres ORP Vým ra obce [ha] 

Frahelž Frahelž 
Jind ich v 
Hradec 

T ebo  301 

Klec Klec 
Jind ich v 
Hradec 

T ebo  633 

Lomnice nad 
Lužnicí 

Lomnice nad 
Lužnicí 

Jind ich v 
Hradec 

T ebo  1889 

Lužnice Lužnice 
Jind ich v 
Hradec 

T ebo  1214 

Pon draž Pon draž 
Jind ich v 
Hradec 

T ebo  580 

Pon drážka Pon drážka 
Jind ich v 
Hradec 

T ebo  637 

Smržov 
Smržov u Lomnice 
nad Lužnicí 

Jind ich v 
Hradec 

T ebo  1090 

Záblatí Záblatí u 
Pon draže 

Jind ich v 
Hradec 

T ebo  1028 

Bošilec Bošilec 
České 
Bud jovice 

České 
Bud jovice 

958 

Dynín 
Dynín České 

Bud jovice 
České 
Bud jovice 

1313 
Lhota u Dynína 

Val 

Val u Veselí nad 
Lužnicí Tábor Sob slav 1636 
Hamr nad 
Nežárkou 

Vlkov Vlkov Tábor Sob slav 655 

 

2.2 DEMOGRůFICKÉ ÚDůJE 

Popisovaný stav obyvatelstva je shrnut pod textem v tabulce 2. Na posuzovaném 

území žije 3 859 obyvatel (k 31.12.2015), nejvíce obyvatel žije ve m st  Lužnice nad 

Lomnicí (1 777 obyvatelě, které má i nejv tší hustotu osídlení Ěř4,1 obyv./km2). Naopak 

nejmén  obyvatel žije v obci Pon drážka Ě77 obyvatelě, která má t etí nejnižší hustotu 

osídlení Ě1Ň,1 obyv./km2). Nejmenší hustotu osídlení má obec Záblatí Ě7,Ř obyv./km2), což 

je dáno velkým pom rem velikostí katastrálního území a obce. Pr m rná hustota osídlení 

na ešeném území činí ňŇ.4 obyv./km2, tj. zhruba o 14 obyv./km2 mén  než pr m rná 

hustota osídlení v ORP T ebo . V porovnání s ostatními ORP Jihočeského kraje má ORP 

podpr m rnou hustotu osídlení. Rozložení obyvatelstva je soust ed no do jižní části 

území k m stu Lomnice nad Lužnicí. M sto nabízí více pracovních p íležitostí a občanské 

vybavenosti. Zárove  jižní část je blíže ke spádovému m stu T ebo , kde je nejv tší 
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potenciál pracovních p íležitostí. To potvrzuje i mírný nár st salda migrace v T eboni Ě+6ě 

a nejv tší nár st salda migrace v Lomnici nad Lužnicí (+15). Nejv tší záporné saldo 

migrace obce Lužnice (-16) je p ikládáno poloze obce, která leží mezi m sty Lomnice nad 

Lužnicí a T ebo . Z údaj  o celkovém p ír stku obyvatel je z ejmé, že je zde celkový 

pokles. Pokles obyvatel je v ešeném územím dlouhodobým problémem. 

Tab. 2 Stav obyvatelstva, zdroj: ČSU, k 31.12.2015 

Obec 
Počet 

obyvatel 
P irozený 
p ír stek 

Migrační 
p ír stek 

Celkový 
p ír stek 

Hustota 
obyvatel 
[ob/km2] 

Bošilec 205 -1 7 6 21,4 

Dynín 320 -2 -6 -8 24,4 

Frahelž 159 -3 3 0 52,8 

Klec 171 -1 -1 -2 27,0 
Lomnice nad 
Lužnicí 1777 -16 15 -1 94,1 

Lužnice 423 -1 -16 -17 34,8 

Pon draž 120 1 7 8 20,7 

Pon drážka 77 -1 1 0 12,1 

Smržov 114 3 -1 2 10,5 

Val 251 -2 1 -1 15,3 

Vlkov 162 -2 3 1 24,7 

Záblatí 80 -2 0 -2 7,8 

Celkem 3859 -27 13 -14 Pr m r    32,4 
 

V ešené oblasti je i vysoký index stá í ĚTab. ňě, který vyjad uje množství obyvatel 

starších 65 let na 100 obyvatel ve v ku do 14 let. [2] Pokud index stá í vychází v tší než 

100, tak dochází ke stárnutí obyvatelstva v dané lokalit . Tento jev se ukazuje ve všech 

obcí ešeného území. Nejvyšší index stá í je v obci Klec (292), naopak nejnižší index stá í 

je v obci Záblatí (100). 

Tab. ň Rozložení obyvatelstva do v kových skupin zdroj: ČSU, k 31.12.2015 

Obec 

Podíl obyvatel ve 
v ku 

0-14 na celkovém 
počtu obyvatel Ě%ě 

Podíl obyvatel ve 
v ku 15-64 na 

celkovém počtu 
obyvatel (%) 

Podíl obyvatel ve 
v ku 65 a více na 
celkovém počtu 

obyvatel (%) Index stá í 
Bošilec 15,1 63,4 21,5 142,4 

Dynín 11,6 69 19,4 167,2 

Frahelž 13,2 62,9 23,9 181,1 

Klec 8,8 65,5 25,7 292,0 
Lomnice 
nad Lužnicí 15,3 65,8 18,9 123,5 

Lužnice 16,1 67,4 16,5 102,5 

Pon draž 12,5 65,8 21,7 173,6 

Pon drážka 11,7 66,2 22,1 188,9 

Smržov 13,2 71 15,8 119,7 

Val 15,9 59,8 24,3 152,8 

Vlkov 12,3 61,8 25,9 210,6 

Záblatí 17,5 65 17,5 100,0 

2.3 P ÍRODNÍ PODMÍNKY 

Typickým znakem krajiny T ebo ska je plochý reliéf s rybníky, mok ady, bažinatými 

územími [3], což koresponduje s údaji ČSÚ ke dni 31.12.2015, podle kterých je v sedmi 

obcích zastoupení vodních ploch v tší než Ň0 %. Rozsáhlé rybniční soustavy jsou 

výsledkem úprav, které p etvo ili neobyvatelnou močálovitou krajinu v povodí Lužnice na 

krajinu kulturní. Zdejší krajina je považována za vyváženou a harmonickou, kde funguje 

p irozená obnova ekosystém  a zárove  je krajina využívána člov kem. V posledních 

letech zde vznikla rozlehlá jezera po t žb  št rkopísk . V T ebo sku jsou velmi významné 

i lesy, které tvo í p ibližn  50 % plochy. Rozlehlé, p vodní lesy jsou p edevším na jihu a 

východ . Podíl les  v ešeném území je nižší, tém  ŇŇ %. V krajin  je zastoupeno velké 

množství solitérních strom  a alejí na hrázích rybník  a podél cest.  

Nadmo ská výška zájmového území se pohybuje od 40ř m n. m. do 460 m n. m. [4] 

Nejvyšší bod se nachází na nejzápadn jším výb žku, kde T ebo ská pánev p echází do 

Lišovského prahu. 

2.3.1 Klimatické podmínky 

Celá ešená oblast spadá do klimatického regionu MT10 dle Quitta, který se adí 

mezi mírn  teplé. Charakteristika regionu MT10 je v níže uvedené tabulce. 

Tab. 4 Klimatické podmínky v ešeném území, zdroj: webové stránky ovocná ské unie 

  MT10 

LetD 40-50 

HVO 140-160 

MD 110-130 

LD 30-40 

˚C I -2 - -3 

˚C IV 7-8 

˚C VII 17-18 

˚C X 7-8 

S >1 mm 100-120 

s VO 400-450 
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  MT10 

s VZ 200-250 

sp 50-60 

O >0,8 120-150 

O <0,2 40-50 
 LetD – počet letních dn , HVO – počet dní s teplotou alespo  10 ˚C, MD – počet mrazových dní, LD – počet 
ledových dní, ˚C I – pr m rná teplota v lednu, ˚C IV – pr m rná teplota v dubnu, ˚C VII – pr m rná teplota 
v červenci, ˚C X – pr m rná teplota v íjnu, s>1 mm – počet dn  se srážkami alespo  1 mm, s VO – 
srážkový úhrn ve vegetačním období, s VZ – srážkový úhrn v zimním období, sp – počet dn  se sn hovou 
pokrývkou, oŤ0,Ř – počet jasných dní, o <0,2 – počet zatažených dní 

2.3.2 Geomorfologie 

Provincie: Česká vysočina 

Soustava: II Česko-moravská soustava 

Podsoustavy: IIB Jihočeská pánev  

Celky: IIB-Ň T ebo ská pánev 

Podcelky: IIB-Ňů Lomnická pánev, IIB-ŇB Kardašovo ečická pahorkatina 

Okrsky: Borkovická pánev, Veselská pahorkatina 

 
Jihočeská pánev je tektonicky podmín ná pánev na senonských, neogenních 

sedimentech a permských sedimentech. Reliéf je rovinný až plochý pahorkatinný. Pánev 

je rozd lena na t i části: Českobud jovickou pánev ĚZě, Lišovský práh a T ebo skou pánev 

(V). 

T ebo ská pánev je celek nacházející se ve východní části Jihočeské pánve. Je to 

tektonicky podmín ná pánev v povodí eky Lužnice a na jihozápad  a západ  eky Vltavy. 

Zastoupenými horninami jsou svrchnok ídové a neogenní sedimenty, moldanubické 

horniny a permské sedimenty. 

Lomnická pánev je st ední část T ebo ské pánve ležící p evážn  v povodí eky 

Lužnice. Reliéf je rovinný denudačními plošinami a íčními terasami Lužnice a Stropnice. 

Nachází se zde rašeliništ , p esypy navátých písk  a hojn  zastoupené rybníky. 

Kardašovo ečická pahorkatina je východní část T ebo ské pánve v povodí ek 

Lužnice a Nežárky. Jedná se o plochou pahorkatinu p evážn  na moldanubických 

horninách, senonských a miocenních sedimentech. Do ešeného území zasahuje 

okrajov , pouze v obcích Vlkov a Val. 

Borkovická pánev je okrsek v severní části Lomnické pánve v povodí Lužnice. 

Tektonicky podmín ná pánev na p evážn  na senonských pískovcích a jílovcích 

s pleistocenními íčními terasami Lužnice a rašeliništi, ojedin lými písečnými p esypy 

navátých písk  a hojn  zastoupenými rybníky. 

Veselská pahorkatina je okrsek v severozápadní čísti Kardašovo ečické 

pahorkatiny. Území je plochá pahorkatina v povodí Lužnice a Nežárky na moldanubických 

pararulách s pleistocenními íčními terasami Lužnice a Nežárky. [5] 

Vzhledem ke geologické povaze území se zde nachází ložiska nerostných surovin. 

Hlavními surovinami jsou živcové písky, št rkopísky, jíly a rašeliny. Ložiska št rkopísk  se 

nacházejí na území Lomnice nad Lužnicí, Lužnice, Pon draže, Pon drážky, Klece. Žádné 

území nebylo a není t ženo. Na území Lomnice nad Lužnicí byla v minulosti povrchová 

t žba jílu a kaolinitu. Další ložisko jíl  se nachází na území obce Klec, není t ženo. [6] 

2.3.3 Vodní režim 

ešené území spadá do povodí eky Vltavy, druhotnými povodími jsou eky Lužnice 

a Nežárka. Úsek eky Lužnice v zájmovém území spadá do hydrologického po adí 1-07-

0Ň, úsek eky Nežárky do hydrologického po adí 1-07-03. [7] 

Nejvýznamn jším vodním tokem je eka Lužnice tekoucí severním sm rem. Ve 

Veselí nad Lužnicí se do ní vlévá Zlatá stoka a eka Nežárka, která zasahuje do ešeného 

území jen okrajov . Druhým významným tokem, je um le vytvo ená Zlatá stoka, která 

propojuje rybníky Rožmberské rybniční soustavy. Spolu s Novou ekou a Starou ekou 

jsou památkov  chrán ny. Dalšími vodními toky protékajícími ešeným územím jsou 

Pon dražský potok, Bošilecký potok a všechny jejich p ítoky. [6] 

Zájmové území spadá do T ebo ské rybniční krajiny, která je typická hojností 

rybničních soustav, um lých stok a kanál , které slouží k napájení a vypoušt ní rybník . 

V zájmovém území se nachází na Ň5Ň vodních ploch, mezi nejv tší pat í Bošilecký ryb., 

Pon dražský ryb., Záblatský ryb., rybník Koclí ov a Velký Tisý. Rybníky se využívají již p t 

set let pro chov ryb. V posledních letech se bohužel vlivem cestovního ruchu a 

nadm rného chovu ryb zhoršuje jakost vod jak v rybnících, tak ve vodních tocích. [6] 

V oblasti T ebo ska není jen velké množství povrchové vody, nalézají se zde 

obrovské zásobárny vody podzemní, která se zdržuje v sedimentech T ebo ské pánve. [8] 
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Kapacita podzemních vod stačí k zásobování celého regionu. Nacházejí se zde studn  a 

vrty, které zásobují rodinné domy i celé obecní vodovody. [6] 

2.3.4 Kvalita ovzduší 
Území nevykazuje žádné p ekročení imisních limit  pro ochranu zdraví. Na území 

nejsou velké továrny, spalovny či jiné stacionární zdroje imisí. V tšina obcí není 

plynofikována, nejb žn jším palivem pro topení je d evo. To m že p i zhoršených 

klimatických podmínkách zp sobit krátkodobé zhoršení kvality ovzduší.  

Drobné zhoršení kvality ovzduší a akustických podmínek se m že vyskytnout u 

liniových zdroj , zejména silnic Dň a I/Ň4. [6], [9] 

2.3.5 Využití ploch v krajin , ZPF 

T ebo ská krajina je unikátní svou vyvážeností spojující samoregulační p írodní 

procesy s hospodá ským využíváním krajiny, proto je nutné dbát o její trvale udržitelný 

rozvoj. 

Dominantou území je velké množství chovných rybník , které mají staletou tradici. 

V T ebo ské pánvi je nejvyšší počet rybník  v ČR. Pr m rný podíl vodních ploch na 

území je necelých ŇŇ %. V obci Klec je zastoupení vodních ploch dokonce 5ň,6 %. 

V ešeném území je v pr m ru Ň1 % lesních ploch. V porovnání se zbytkem oblasti 

Ějihovýchodní částě CHKO T ebo sko je podíl menší, za to je zde zastoupeno více 

zem d lských ploch, tém  50 % vým ry obcí. V území se nachází pom rn  malé 

množství p d I. t ídy bonifikace. Ty se nacházejí výhradn  v niv  eky Lužnice a v jejím 

bezprost edním okolí. [6] Mezi zem d lské plochy se adí orná p da, chmelnice, vinice, 

zahrady, ovocné sady a trvale travní porosty. Jednoznačn  nejv tší zastoupení má orná 

p da, která dosahuje pr m rné hodnoty pro celé území 7ň,8 % vým ry ze zem d lských 

ploch, naopak chmelnice a vinice nejsou zastoupeny v žádné obci. Ovocné sady mají 

minimální zastoupení, nacházejí se pouze v obci Lomnice nad Lužnicí Ěň,Ň haě a obci Klec 

Ě0,4 haě. Zastoupení zahrad je ádov  v jednotkách až desítkách hektar . Plocha trvale 

travních porost  ĚTTPě je v jednotlivých obcí nerovnom rná, hodnoty se pohybují od 1ř,6 

ha ĚFrahelžě do Ň1ň,7 ha ĚValě. Pr m rná hodnota činí 10Ň,1 ha. [10] 

 

 

 

Tab. 5 Funkční využití ploch, zdroj: ČSU, k 31.12.2015 

Obec 
Celková 

vým ra [ha] 
Zem d lská 

p da [%] 
Lesní p da 

[%] 
Vodní 

plochy [%] 

Zastav né 
plochy a 

ostatní plochy 
[%] 

Bošilec 958 51,5 16 21,7 10,8 

Dynín 1313 79,1 8,6 4,6 7,7 

Frahelž 301 65,5 13,6 7,9 13 

Klec 633 21,9 15,4 53,6 9,1 

Lomnice nad 
Lužnicí 1889 61,9 15,4 26,9 9,3 

Lužnice 1214 54,4 29,9 7,4 8,3 

Pon draž 580 53,7 11,7 27,5 7,1 

Pon drážka 637 51,1 20,3 21,9 6,7 

Smržov 1090 29 40,8 25,7 4,5 

Val 1636 39,1 42,3 12,4 6,3 

Vlkov 655 42 29,5 17,9 10,7 

Záblatí 1028 41,6 19,1 34,7 4,6 

Celkem 11934 49,2 21,9 21,9 8,2 

2.3.6 Pozemky určené k pln ní funkce lesa (PUPFL) 

ešené území má podíl lesních ploch necelých ŇŇ % na rozdíl od pr m ru celého 

území ORP T ebo , který činí 46 %. Lesní p dy jsou v tšinou ve velkých lesních celcích, 

které se nachází mezi obcemi Smržov a Šev tín a jihovýchodn  od obce Val. Typickými 

stromy oblasti jsou borovice lesní a duby letní, které tvo í mnoho alejí podél cest či hrází. 

Lesy jsou p evážn  monokulturní skladby. Nejv tší zastoupení mají smrkové monokultury, 

na území pr myslové t žby rašeliny se da í náletovým monokulturám b íz. 
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3 ANůLÝZů HISTORICKÉHO VÝVOJE ÚZEMÍ 

3.1 VÝVOJ KULTIVůCE KRůJINY 

P vodní charakter T ebo ské krajiny s p evládajícími lesy, bažinami, mok ady, 

rašeliništi a zamok enými loukami se v jisté mí e dochoval dodnes, p estože zde 

v pr b hu staletí probíhala postupná kultivace a hospodá ské p etvá ení krajiny. Dnešní 

podobou je krajina kulturní, spojující hodnoty kulturn  historické s hodnotami ekologickými.   

T ebo ská krajina je d kazem dokonalé harmonie technických úprav, zejména 

vodohospodá ských, s p írodními podmínkami. Výsledkem t chto úprav je krajina p írodn  

hodnotná, rozmanitá a zárove  osídlená a využívaná člov kem. V celé oblasti se nachází 

velký počet kulturních i p írodních hodnot, které je nutno chránit. 

Nejvýznamn jší p etvá ení krajiny probíhalo od 14. do 16. století. Jediným možným 

ešením k zúrodn ní krajiny bylo odvodn ní krajiny systémem rybník  a stok do nižších 

poloh pánve Ěseverě.  

Mezi nejstarší rybníky pat í dva rybníky ležící v ešeném území – Bošilecký a 

Záblatský Ěp ed 1ň74ě. Již v letech 1450–1464 se rybničních registrech objevují mimo jiné 

další rybníky ležící v ešeném území a to rybníky: Klec a Pon dražský. [ň] 

Další velké prom ny prob hly v 16. století p edevším díky Št pánkovi Netolickému. 

Jeho prvním rybníkem byl Malý Tisý Ě1507ě. Mezi jeho významné rybníky ležící v ešeném 

území pat í Horusický Ě1511ě a Koclí ov. [ŇŘ] Nejvýznamn jším vodním dílem, které 

vytvo il je Zlatá stoka Ě150Ř-151Řě, která ústí z Lužnice v k.ú. Majdalena protéká k.ú. 

T ebo , P eseka, Smržov, Lomnice nad Lužnicí, Záblatí, Pon draž, Pon drážka, Horusice 

a ústí do Lužnice v k.ú. Veselí nad Lužnicí. 

Dalšími význačnými jmény stavitel  rybník  16. století jsou Jakub Krčín z Jelčan 

Ěrybník Sv t, Rožmberk, V rný, Oplatil, Krčíně a Mikuláš Ruthard z Malešova ĚChlumská 

soustava). 

„Historickým vývojem vznikla krajina neobyčejně členitá, i přes svou plochost málo 

přehledná, prostorově rozmanitá, s významnými hodnotami harmonie zástavby, 

technických děl a přírodního prostředí“ [29] 

 

3.2 VÝVOJ VESNICKÉHO OSÍDLENÍ 

Vývoj osídlení byl úzce spjat s odvodn ním nehostinné mok adní krajiny st ídající 

se s t žko prostupnými lesy, která zde byla do st edov ku. Začátek postupného osídlení 

se datuje na konec 1Ň. století po nástupu vlády rodu Vítkovc . První sídla vznikala podél 

eky Lužnice severn  od T ebon . Mezi nejstarší vesnice ležící v ešeném území pat í 

Pon draž Ě1. písemná zmínka 1Ň5ř, Bošilec Ě1. písemná zmínka 1ň1Řě, Záblatí Ě1. 

písemná zmínka 1ň5Řě. Nov  zakládaná sídla m la pravidelnou dispozici s prostornou 

návsí. [ň0] Zakládání nových sídel pokračovalo až do začátku 15. století, než p išly 

husitské války, které neblaze poznamenaly T ebo skou oblast, nebo  došlo k zániku 

velkého počtu sídel.  

Nejv tší prom na sídel a krajiny probíhá v 16. století, v období renesance. 

Zakládání rybničních soustav a odvodn ní mok inaté krajiny poskytlo zem d lské plochy. 

N která sídla zanikla kv li zakládání či rozši ování rybník . Mezi rybníky a lesy vznikali 

samoty a panské dvory, které byly náhradou poddaným za zabrané statky, které musely 

ustoupit vodním díl m. Nová zem d lská sídla vznikala výjimečn , nap íklad obec Frahelž 

(1549), v období renesance se spíše zakládala feudální sídla a m stečka, nap íklad 

Lomnice nad Lužnicí Ě1. písemná zmínka 154řě. 

Dalším nep íznivým obdobím byla t icetiletá válka Ě161Ř-164Řě, b hem níž bylo 

zničeno velké množství vesnických sídel. Po jejím skončení se lidé zam ili na obnovu 

hospodá ství a opravu zničených vesnic. Zakládaly se pouze panské statky a hamry. 

Konec 17. a celé 1Ř. století bylo ve znamení zvelebování krajiny, sídel i samotných 

usedlostí. V 1Ř. století se výrazn  projevoval v českých zemí barokní sm r, který byl 

zam ený na církevní hodnoty. Církev budovala nové kostely, fary, p estavovala 

st edov ké kostely na kostely barokní. Vznikaly zámečky, stav li se nové státní silnice, 

které byly lemovány alejemi. U cest se budovaly hostince a drobná sakrální architektura.  

Zásadní význam m lo pro venkovská sídla zrušení nevolnictví Ě17Ř1ě. To vedlo k výstavb  

zem d lských usedlostí. Vesnice se rozši ovaly podél výjezdních komunikací i kolem 

historického centra. Vznikaly nové stavební typy – sýpky, mlýny, sušárny ovoce. [Ňř] 

1ř. století p ineslo nár st obyvatel do vesnic a oživení hospoda ení na t ebo ských 

rybnících. V 20. století se T ebo sko dostává na seznam biosférických rezervací 

UNESCO, je vyhlášeno chrán nou krajinnou oblastí, n kolik lokalit je vyhlášeno jako 

maloplošná chrán ná území a nemovité kulturní památky. [ň1] Pro ilustraci postupného 
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územního vývoje jsou níže uvedeny obrázky rybniční krajiny okolo Lomnice nad Lužnicí 

z roku 17Ň0 ĚObr. ňě a územní vývoj T ebo ského panství z roku 13501700 (Obr. 4). 

 

Obr. 3 Rybniční krajina okolo Lomnice nad Lužnicí na map  F. M. Svobody Ě17Ň0ě [ň] 
 

 

Obr. 4 Územní vývoj T ebo ského panství [ň] 

3.3 VÝVOJ LIDOVÉ ůRCHITEKTURY 

ůž do konce 1Ř. století p evažovaly roubené stavby, které byly nahrazeny stavbami 

zd nými. K t mto p estavbám došlo p edevším díky zrušení nevolnictví Ě17Ř1ě a zvýšení 

životní úrovn  obyvatelstva. Dalším d vodem bylo dožití starých roubených staveb, které 

se dožívaly 100-150 let. [30] 

Typickou vesnickou stavbou T ebo ska z tohoto období je mohutná trojstranná 

selská usedlost, tvo ena t emi budovami – obytným domem, sýpkou, stodolou. V první 

polovin  1ř. století p evládá p dorys, kdy obytný d m stojí na jedné stran  pozemku a je 

orientován štítem do ve ejného prostoru. Na druhé stran  pozemku stojí stejn  

orientovaná sýpka. Pr čelí štít  je propojeno bránou, často klenutou do oblouku. Na 

opačném konci pozemku je situována stodola, která uzavírá prostor dvora ĚObr. 5ě. Tento 

typ statku si mohli dovolit bohatší sedláci, kte í disponovali v tší a pravidelnou parcelou. 

[Ňř] Štítové pr čelí bývalo často zdobené, oblíbenými vzory byly kv ty, čty lístky srdíčka a 

vlnky. [32] U menších parcel se objevuje dvojstranná usedlost, kdy je sýpka p ipojena 

k obytnému objektu ĚObr. 6ě. 

 V druhé polovin  1ř. století došlo k pozm n ní p dorysu statku. Obytný d m se 

otočil podélnou Ěokapovouě stranou do návsi a došlo k uzav ení volné strany u trojstranné 

usedlosti. Zm nila se výzdoba pr čelí, uplat ovaly se hladké plochy a p ímé linie.  

Usedlosti vznikající ve Ň0. století čerpají z tradic vytvo ených v 1ř. století. [Ňř] 

Obr. 5 Trojstranná usedlost [41] 
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Obr. 6 Dvojstranná usedlost [4Ň] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 7 Typický obdélný venkovský domek [41] 
 

 

4 OCHRANA PŘÍRODNÍCH A KULTURNÍCH HODNOT 

4.1 OCHRůNů P ÍRODY ů KRůJINY 

Ochrana p írody a krajiny obecn  spadá pod zákon č. 114/1řřŇ Sb., o ochran  

p írody a krajiny. Dle tohoto zákona se ochranou p írody a krajiny rozumí „dále vymezená 

péče státu a fyzických i právnických osob o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a 

jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické nálezy a geologické celky, péče o 

ekologické systémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a přístupnost krajiny.“ [11] 

Zákon vymezuje zvlášt  chrán ná území ĚZCHÚě, která se d lí na velkoplošná chrán ná 

území ĚVZCHÚě a maloplošná chrán ná území ĚMZCHÚě. Mezi VZCHÚ pat í národní 

parky ĚNPě a chrán né krajinné oblasti. Mezi MZCHÚ se adí národní p írodní rezervace 

ĚNPRě, p írodní rezervace ĚPRě, národní p írodní památky ĚNPPě, p írodní památky ĚPPě. 

Po vstupu České republiky do EU p ibyla NůTURů Ň000, což je soubor chrán ných 

území, byla vytvo ena na základ  jednotných princip  na území stát  EU. [12] Spadají do 

ní ptačí oblasti (PO) a evropsky významné lokality (EVL). Zákon dále vymezuje ochranu 

památných strom , zvlášt  chrán ných rostlin, živočich  a nerost . [11]] 

Tém  celé ešené území se nachází v CHKO T ebo sko Ěvyhlášeno 1ř7řě, pouze 

ve t ech obcích ĚBošilec, Dynín, Smržově protíná hranice CHKO jejich katastrální území. 

Na území obcí Bošilec, Lomnice nad Lužnicí, Lužnice, Pon drážka a Záblatí se nachází 1. 

zóna chrán né krajinné oblasti, kterou p esn ji reguluje právní p edpis, kterým se 

chrán ná krajinná oblast vyhlašuje.  

NPR Velký a Malý Tisý Ěvyhlášeno 1ř57ě se nachází v jižní části území obce 

Lomnice nad Lužnicí a v jihovýchodním cípu obce Lužnice. Jedná se o významnou 

ornitologickou rezervaci v ČR. [13]  

V zájmovém území se nalézá šest p írodních rezervací. V obci Bošilec je část PR 

Horusická blata Ěvyhlášeno 1řř0ě. Jedná se mezotrofní rašeliništ  a rašelinné louky 

v okolí Horusického rybníka. [14] PR Rašeliništ  Hovízna Ěvyhlášeno 1řř4ě se nachází u 

severní hranice k.ú. Pon drážka. Rašeliništ  leží na pravém b ehu Zlaté stoky. Je to 

významné rašeliništ  na pramenných výv rech. [15] PR Rod a PR V Luhu Ěvyhlášeny 

1990) v k.ú. Val u Veselí nad Lužnicí. Rod je rybník s rašeliništ m, ve kterém se vytvo ily 

ostrovy s litorálními rostlinami. [16] Šestou p írodní rezervací je PR Písečný p esyp u 

Vlkova Ěvyhlášeno 1ř54ě.  
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Jedinou národní p írodní památkou je rašeliništ  Ruda Ěvyhlášeno Ň010ě 

nacházející se v k.ú. Bošilec. Rašeliništ  leží na jihovýchodním okraji Horusického 

rybníka. [17] 

P írodní památky jsou v zájmové území čty i, v k.ú. Vlkov, dv  v k.ú. Lhota u Dynína 

a v k.ú. Lužnice. Ve Vlkov  se nachází PP Kozí vršek Ěvyhlášeno 1řŇ4ě, terénní 

vyvýšenina na severním okraji obce. [18] V k.ú. Lhota u Dynína se nachází PP Lhota u 

Dynína Ěvyhlášeno 1řř1ě, jedná se o jihovýchodní b eh Bošileckého rybníka a podmáčené 

louky v jeho blízkosti [19] a PP Hliní  Ěvyhlášeno 1řř0ě, rašeliništ  u rybníka Hliní . [20] 

V k.ú. Lužnice leží PP Slepičí vršek Ěvyhlášeno 1ř55ě, pískový p esyp severn  od obce 

Lužnice. [21] 

Velká část ešeného území spadá pod ochranu NůTURů Ň000, zejména do Ptačí 

oblasti. Mezi EVL pat í Velký a Malý Tisý, Velký lomnický rybník, Hliní  – Pon drážka, 

Nad jská soustava, Písečný p esyp u Vlkova, Ruda, Lužnice a Nežárka. 

Území T ebo ska je zapsáno do seznamu biosférických rezervací UNESCO a 

T ebo ské rybníky a T ebo ská rašeliništ  spadají pod ochranu mok ad  dle Ramsarské 

úmluvy. [22] 

4.2 OCHRůNů KULTURNÍHO D DICTVÍ 

Kulturní památky jsou p edm tem zákona č. Ň0/1řŘ7 Sb. o státní památkové péči. 

S nabytím účinnosti tohoto zákona byl vytvo en Úst ední seznam kulturních památek, 

který zajiš uje jednotnou evidenci, obsahující základní údaje pro zjiš ování péče o kulturní 

památky. [23] Kulturní památky se d lí na nemovité kulturní památky a movité kulturní 

památky. Mezi nemovité kulturní památky pat í sakrální architektura Ěkostely, katedrály, 

kapličky, boží muka atd.ě, profánní architektura Ěm š anské domy, hospodá ské stavby, 

lidová architekturaě, technické památky, panská sídla a církevní areály, archeologické 

památky Ěkultovní místa, poh ebišt  atd.ě. Movité kulturní památky jsou um lecká díla 

nespojená pevným základem se zemí. Jedná se o díla malí ská, socha ská, liturgické 

p edm ty či archeologické nálezy. Památky prohlášené za národní kulturní památky jsou 

hodny mimo ádn  pečlivé ochrany. [24] V ešeném území se nachází velké množství 

nemovitých kulturních památek Ěviz. Tab. 4). V okolí zájmového území se nachází národní 

nemovitá památka Rožmberská rybniční soustava, která se nachází jižn  od obce 

Lužnice. 

Dalším p edm tem památkové péče jsou památkov  chrán ná území. Je to 

ochrana širších celk  nap . m stského prostoru, návesního prostoru či celé vsi. 

Památkov  chrán ná území jsou rozmanitá a bohatá území s historickým odkazem. Bývají 

v nich často nemovité kulturní památky a zárove  i nemovitosti památkov  nechrán né. 

Péče o tyto památkov  chrán né urbanistické celky vychází z historického a 

architektonického výrazu. Ochrana eší novou výstavbu tak, aby nenarušila ráz území 

nadm rným m ítkem, materiálovou skladbou, dispozicí či barevností.  

Památkov  chrán ná území se rozd lují na památkové rezervace (PR) – m stské, 

vesnické, archeologické a památkové zóny (PZ) – m stské, vesnické, krajinné. Památkové 

rezervace jsou vyhlašovány vládou a podléhají v tší ochran  než památkové zóny, ty 

vyhlašuje ministerstvo kultury. Rozdíl mezi PR a PZ je v mí e uchovalosti historického 

charakteru. PR se vyznačuje kompaktní historickou zástavbou bez narušení novými 

stavbami a velkou mírou architektonicky cenných objekt .  PZ si sv j historický charakter 

uchovala, avšak v n kterých místech byla narušena nevhodnou zástavbou či demolicí.  

Krajinné památkové zóny ĚKPZě zahrnují v tší území kulturní krajiny včetn  malých 

sídel. Ochran  podléhají samotná sídla s historickými a architektonicky cennými objekty, 

významnými urbanistickými celky a zárove  komunikace, vodní plochy, trvalé travní 

porosty a další pozemky v okolní krajin . Velmi d ležité je prostorové uspo ádání sídel, 

udržení charakteristického obrazu krajiny a sídel a respektování historických dominant. 

[25] 

V ešeném území se nachází t i vesnické památkové zóny – Bošilec, Dynín, 

Pon drážka. 

Tab. 6 Nemovité kulturní památky v ešeném území, zdroj: webový portál NPÚ, MunumNet 

Sídlo Památka 
Číslo 

popisné 
Číslo rejst íku 

ÚSKP 
Lokalita 

Frahelž venkovská usedlost 11 47432/3-5694   

Klec hrad Fugelhaus, z ícenina   20802/3-1972 p i rybníku Klec 

Lomnice 
nad Lužnicí 

kostel sv. Jana K titele   29138/3-2006   

kostel sv. Václava   16312/3-2007 nám. 1. kv tna 

výklenková kaplička   25473/3-2008 u objektu čp. 45 

silniční most klenutý   47558/3-5898 

p es Zlatou 
stoku, sm r 
Záblatí 

stará radnice 133 33818/3-2005 nám. 5. kv tna 

Lužnice venkovská usedlost 17 47435/3-5697   
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Sídlo Památka 
Číslo 

popisné 
Číslo rejst íku 

ÚSKP 
Lokalita 

socha sv. Jana 
Nepomuckého   32153/3-2017 u mostu 

venkovská usedlost 16 25184/3-2018   

venkovská usedlost 27 47434/3-5696   

zem d lský dv r 
Rožmberská bašta 40 28953/3-2016 

na sádkách na 
hrázi Rožmberka 

jiná zem d lská stavba – 
bobrovna   47436/3-5698   

kovárna   36292/3-2019 severn  od návsi 
Pon draž  -       

Pon drážka 

venkovská usedlost 15 26514/3-2101   

venkovská usedlost 16 14813/3-2102   

venkovská usedlost 32 26510/3-2104   

kaple   47437/3-5699 náves 

Smržov  -       

Záblatí 

kaplička   37767/3-2376 náves 

venkovská usedlost 6 47438/3-5700   

venkovská usedlost 7 37930/3-2375   

venkovská usedlost 15 47439/3-5701   

venkovská usedlost Ěpouze 
objekt bývalého špýcharuě 17 47440/3-5702   

Bošilec 

kostel sv. Martina   17237/3-58   

venkovská usedlost 8 15669/3-54   

venkovská usedlost Ěpouze 
stájě 9 34979/3-55   

venkovská usedlost 13 32966/3-56   

venkovská usedlost 21 18712/3-57   

Dynín 

venkovská usedlost 8 100091   

venkovská usedlost, z toho 
jen: sýpka a ohradní zeď s 
branou a brankou 25 28779/3-96   

Lhota u 
Dynína venkovská usedlost 11 19407/3-97  

Val 
kaple sv. Jana 
Nepomuckého   22734/3-5084 náves 

Hamr nad 
Nežárkou 

výklenková kaplička sv. 
ůntonína Paduánského p i čp. 14 25596/3-4791  

kostel Nejsv t jší Trojice  30570/3-4789  

Tvrz 44 27190/3-4788  

Fara 3 18819/3-4790  

Vlkov 
kaplička Nejsvat jší Trojice 
a sv. Jana Nepomuckého   25981/3-5117 náves 

 

5 VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA 

5.1 DOPRůVNÍ INFRůSTRUKTURA 

5.1.1 Silniční doprava 

Území je z hlediska dopravní infrastruktury velmi dob e dostupné. Páte ní silnicí je 

I/Ň4 vedoucí z T ebon  do Veselí nad Lužnicí, kde se napojuje na rychlostní silnici D3. Dle 

ZÚR JČK jsou na této silnici naplánovány obchvaty a mimoúrov ové k ížení drážní 

dopravy u Lomnice nad Lužnicí pro zlepšení plynulosti dopravy.  

Lomnicí nad Lužnicí prochází jediná silnice II. t ídy č. 14Ř, která tvo í se silnicí I/Ň4 

k íž. Silnice II/14Ř propojuje m sta Lišov a Novosedly nad Nežárkou. Tato silnice je 

výrazn  zatížena kamionovou dopravou z Dolních Slov nice, kde sídlí firma CORůX, spol. 

s.r.o. nabízející logistické služby a kamionovou p epravu. 

Územími obcí Dynín a Bošilec prochází rychlostní silnice Dň. Ob  obce jsou na ni 

p ímo napojené. 

Sí  silnic III. t ídy je pom rn  hustá s dostatečnými parametry komunikací. 

5.1.2 Železniční doprava 

Hlavní osa drážní dopravy vede z Veselí nad Lužnicí do rakouského m sta Gmünd. 

Tato tra  č. ŇŇ6 má zastávky v ešeném území ve Vlkov  nad Lužnicí, Frahelži, Lomnici 

nad Lužnicí a Lužnici.  

Na severozápadní cípu území vede tra  č. ŇŇ0, České Bud jovice – Benešov u 

Prahy, se zastávkou v Dynín . 

5.2 TECHNICKÁ INFRůSTRUKTURA 

Udržení dobrého stavu hygieny životního prost edí úzce souvisí s technickou 
infrastrukturou, zejména pak nakládání s odpadní vodou.  

 

5.2.1 Nakládání s odpadní vodou 

Vzhledem k povaze území, kdy v tšina území se nachází v CHKO T ebo sko je 

nezbytné se starat o správné nakládání s odpadní vodou. Nejšetrn jší zp sob v či 

životnímu prost edí jsou centrální ČOV pro celé obce. Stav kanalizace a čističek 

odpadních vod je uveden v tabulce 5.  
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Tab. 7 Stav likvidace odpadních vod, zdroj: ÚůP T ebo , ÚůP Sob slav, ÚůP ČB 

Obec Katastrální území ČOV Kanalizace 

Bošilec Bošilec NE ANO 

Dynín 
Dynín ANO ANO 

Lhota u Dynína NE INDIVIDUÁLNÍ 
Frahelž Frahelž ANO ANO 

Klec Klec ANO ANO 

Lomnice nad 
Lužnicí Lomnice nad Lužnicí ANO ANO 

Lužnice Lužnice ANO ANO 

Pon draž Pon draž NE s volnou výustí 
Pon drážka Pon drážka NE s volnou výustí 

Smržov 
Smržov u Lomnice nad 
Lužnicí NE ANO 

Val 
Hamr nad Nežárkou NE NE 

Val u Veselí nad Lužnicí NE NE 

Vlkov Vlkov ANO ANO 

Záblatí Záblatí u Pon draže NE ANO 

  

5.2.2 Zásobování vodou 

V tšina obcí je zásobena z centrální vodovodní sít . Hlavním zdrojem pitné vody je 

úpravna vody v Hamru, n které obce jsou zásobeny vodou z vodní nádrže ímov 

s úpravnou vody v Plavu. Obce Smržov a Vlkov mají individuální zdroje pitné vody.  

5.2.3 Zásobování plynem 

Plynem jsou zásobovány pouze obce Bošilec, Dynín, Lužnice a m sto Lomnice nad 

Lužnicí. Zbylé obce jsou pom rn  malé, plynofikace není do budoucna navržena.  

5.2.4 Zásobování teplem 

Ve v tšin  obcí p evažuje topení d evem, které je dob e dostupné. 

V plynofikovaných obcích se využívá zemní plyn. 

 

 

6 ANůLÝZů STůVU ÚPP, ÚPD 

6.1 STůV ÚZEMN  PLÁNOVůCÍ DOKUMENTůCE ů ÚZEMN  PLÁNOVůCÍCH PODKLůD  

V níže uvedených tabulkách (Tab. 8, Tab. 9ě jsou uvedena data vydání územn  

plánovacích dokument , územn  plánovacích podklad  a jejich zpracovatelé. 

Tab. 8 Stav územn  plánovací dokumentace, zdroj: webový portál ILůS a webové stránky ministerstva pro 
místní rozvoj 

Zpracovávané 
území 

Územn  plánovací 
dokument 

Rok 
vydání Autor 

ČR 

Politika územního rozvoje 
České republiky ve zn ní 
ůktualizace č. 1 2015 

Ministerstvo pro místní rozvoj 
ČR 

JČK 

Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje, 5. 
aktualizace 2017 

Krajský ú ad – Jihočeský 
kraj, odbor regionálního 
rozvoje, územního plánování 
– odpov dný projektant Ing. 
arch. Ludmila Šnejdová 

k.ú. Bošilec Územní plán Bošilec 2016 A + U Design s.r.o. 

k.ú. Dynín, Lhota 
u Dynína Územní plán Dynín rozpracován UPLAN, s.r.o. 
k.ú. Hamr nad 
Nežárkou, Val u 
Veselí nad 
Lužnicí Územní plán Val 2012 

Ing. arch. Jan Stach – ASKA, 
architektonické studio 

k.ú. Vlkov nad 
Lužnicí Územní plán Vlkov 2011 Projektový ateliér ůD, s.r.o. 
k.ú. Lomnice nad 
Lužnicí 

Územní plán Lomnice nad 
Lužnicí 2016 

Ing. arch. Zden k Urbanec 
(Studio HZ) 

k.ú. Lužnice Územní plán Lužnice 2011 
Ing. arch. Ivan Plicka – 
STUDIO 

k.ú. Pon draž Územní plán Pon draž 
schváleno 
zadání - 

k.ú. Pon drážka Územní plán Pon drážka 2010 
Ing. arch. Št pánka ukalová 
(UA Projekce) 

k.ú. Smržov u 
Lomnice nad 
Lužnicí Územní plán Smržov 2010 

Ing. arch. Václav Št pán – 
ůrchitektonický ateliér Št pán 

k.ú. Záblatí u 
Pon draže Územní plán Záblatí 2016 Ing. arch. Blanka Tancerová 

k.ú. Frahelž Územní plán obce Frahelž 2003 Projektový atelier ůD, s.r.o. 

k.ú. Frahelž 
Územní plán obce Frahelž 
– Zm na č. 1 ÚPO Frahelž 2014 Ing. arch. Jaroslav Poláček 

k.ú. Klec Územní plán obce Klec 2004 Projektový atelier ůD, s.r.o. 
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Tab. 9 Stav územn  plánovacích podklad , zdroj: webový portál Jihočeského kraje 

Zpracovávané 
území 

Územn  plánovací 
podklad 

Rok 
vydání Autor 

JČK 
ÚůP Jihočeského kraje, ň. 
aktualizace 2015 

Krajský ú ad – Jihočeský 
kraj, odbor regionálního 
rozvoje, územního plánování 

ORP České 
Bud jovice 

ÚůP ORP České 
Bud jovice, 4. úplná 
aktualizace 2016 

Magistrát m. České 
Bud jovice, odbor územního 
plánování 

ORP Sob slav 

ÚůP ORP Sob slav, 4. 

úplná aktualizace 

2016 

MÚ Sob slav, odbor 
výstavby a regionálního 
rozvoje 

ORP T ebo  
 ÚůP ORP T ebo , 4. 
úplná aktualizace 2016 

MÚ T ebo  - Jakub Hulec, 
Ji í Zahradník, Veronika 
Hačková, Kate ina Baštová 

CHKO 
T ebo sko 

Územní studie, 
Preventivní hodnocení 
krajinného rázu území 
CHKO T ebo sko 2010 

Společnost pro životní 
prost edí spol. s.r.o. - Ing. L. 
Bínová, CSc., Ing. Y. 
Lacinová 

CHKO 
T ebo sko 

Územní studie, 
T ebo sko: Hodnocení 
území chrán né krajinné 
oblasti a biosférické 
rezervace z hlediska 
krajinného rázu 1996 

ATELIER V- doc. Ing. arch. 
Ivan Vorel, CSc. 

T ebo sko, 
Novohradsko 

Územní studie T ebo sko 
Novohradsko 2010 Projektový ateliér ůD s.r.o. 

k.ú. Vlkov nad 
Lužnicí Územní studie Vlkov 2016 ATELIER Klein 
 

6.2 VÝCHODISKů VYPLÝVůJÍCÍ Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 

6.2.1 OB10 Rozvojová oblast České Bud jovice  
Důvody vymezení:  

„Území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského města Českých Budějovic. 
Rozvojová oblast představuje silnou koncentraci obyvatelstva a ekonomických činností, z 
nichž značná část má republikový význam; podporujícím faktorem rozvoje je poloha na 
připravované dálnici D3 s návazností na rychlostní silnici R3 do Rakouska a na IV. 
tranzitním železničním koridoru.“ [26] 
Vymezení: 

V PÚR ČR je vymezena pro území obcí ORP České Bud jovice a Český Krumlov 

Ějen severovýchodní částě. 

6.2.2 OS6 Rozvojová osa Praha–Benešov–Tábor–České Bud jovice–hranice 

ČR/Rakousko Ě–Linz)  

„Důvody vymezení:  
Území ovlivněné připravovaným pokračováním dálnice D3, připravovanou rychlostní silnicí 
R3 na hranice ČR/Rakousko, železniční tratí č. 220 (IV. tranzitní železniční koridor) a 
spolupůsobením center Benešov, Tábor a Soběslav. Navazuje na rozvojovou osu v 
zahraničí.  
 
Vymezení:  
Obce mimo rozvojové oblasti, s výraznou vazbou na významné dopravní cesty, tj. silnici 
I/3 a železniční trať č. 220.“ [26] 
 

6.2.3 C-E551 Koridor železniční dopravy 

„Důvody vymezení:  
Zvýšení atraktivity a kapacity železniční dopravy na hlavních mezinárodních tazích, 

zařazených do tranzitních železničních koridorů. Splnění požadavků TEN-T, AGC a 

AGTC.  

 
Vymezení:  
Praha–Benešov–Veselí nad Lužnicí–České Budějovice–Horní Dvořiště–hranice 
ČR/Rakousko (– Linz).  
Jedná se o tratě č. 221 Praha–Benešov, č. 220 Benešov–České Budějovice a č. 196 
České Budějovice–Horní Dvořiště.“ [26] 
Do zájmového území zasahuje jen velmi okrajov  a to v k.ú. Dynín a k.ú. Bošilec. 
 

6.2.4 D3 Koridor dálnice 

„Důvody vymezení:  
Příprava dokončení základní sítě dálnic a zabezpečení převedení očekávané zátěže 
intenzit dopravy na tuto kvalitativně vyšší úroveň dopravy. Součást TEN-T. 
 
Vymezení:  
Úsek Praha–Tábor–České Budějovice–Dolní Třebonín (E55).“ [26] 
Do zájmového území zasahuje jen velmi okrajov  a to v k.ú. Dynín a k.ú. Bošilec. 

6.3 VÝCHODISKA VYPLÝVůJÍCÍ ZE ZÁSůD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRůJE 

6.3.1 OB10 Rozvojová oblast České Bud jovice  
V PÚR Č  je vymezena tato rozvojová oblast republikového významu, ZÚR JK tuto 

oblast zp es ují na dotčené obce a žádná z obcí ešeného území nespadá do této 

rozvojové oblasti. [27] 
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6.3.2 OS6 Rozvojová osa Praha – České Bud jovice – Hranice ČR 

PÚR ČR na území jihočeského kraje vymezuje tuto rozvojovou oblast 

republikového významu. ZÚR JK tuto oblast zp es uje na dotčené obce. V ešeném území 

se nacházejí dv  obce spadající do OS6: Bošilec, Dynín.  

6.3.3 N-SOB2 Specifická oblast T ebo sko-Novohradsko 

ZÚR JK vymezují Specifickou oblast T ebo sko – Novohradsko, pro kterou jsou 

stanoveny tyto zásady pro územn  plánovací činnost: podporovat vyvážené a únosné 

zatížení p írody, zachovávat p írodní hodnoty se zájmem na rozvoji rekreačního a 

turistického využívání tohoto území, stanovit podmínky na vyvážené využití rekreačního 

potenciálu s ohledem na únosné zatížení krajiny, najít rovnováhu rekreační a produkční 

v rybniční soustav , podporovat využití ploch po rekultivaci dobývacích prostor  

št rkopísk , zejména pro chov ryb a rekreaci.  

Dotčené obce Ěkatastrální územíě ešeného území: Dynín ĚLhota u Dynínaě, Frahelž 

ĚFrahelžě, Klec ĚKlecě, Lomnice nad Lužnicí ĚLomnice nad Lužnicíě, Lužnice ĚLužniceě, 

Pon draž ĚPon dražě, Pon drážka ĚPon drážkaě, Smržov ĚSmržov u Lomnice nad 

Lužnicíě, Val ĚVal u Veselí nad Lužnicí, Hamr nad Nežárkouě, Vlkov ĚVlkov nad Lužnicíě, 

Záblatí ĚZáblatí u Pon dražeě. [27] 

6.3.4 D1 – Dálnice Dň, koridor dopravní infrastruktury mezinárodního a 
republikového významu 

PÚR ČR vymezuje dálniční koridor Dň Praha – Tábor – ČB – Dolní T ebonín. 

Koridor je člen n na 6 úsek . Zájmovým územím prochází pouze úsek D1/4, Veselí nad 

Lužnicí – Šev tín, kde prochází ešenými katastrálními územími Bošilce, Dynína. [27] 

6.3.5 D3 – IV. tranzitní železniční koridor, koridor dopravní infrastruktury 
mezinárodního a republikového významu 

Tento železniční koridor je vymezen v Jihočeském kraji od hranice se 

St edočeským krajem p es České Bud jovice ke státní hranici s Rakouskem. Koridor je 

člen n na 6 úsek . Zájmovým územím prochází pouze úsek Dň/ň, Sob slav – Šev tín, 

kde prochází ešenými katastrálními územími Bošilce, Dynína. [27] 

6.3.6 D15 – Železnice Veselí nad Lužnicí – T ebo  – České Velenice, koridor 

dopravní infrastruktury mezinárodního a republikového významu 

ZÚR JK vymezuje tento koridor pro elektrizaci stávající železnice, včetn  p ípadné 

úpravy trasy železnice. Dotčenými katastrálními územími v ešené oblasti jsou: Vlkov nad 

Lužnicí, Val u Veselí nad Lužnicí, Frahelž, Lomnice nad Lužnicí, Lužnice. [27] 

6.3.7 D10 – Silnice I/24, koridor dopravní infrastruktury nadmístního významu 

ZÚR JH vymezuje koridor Silnice I/Ň4 od k ižovatky s dálnicí Dň jihozápadn  od 

Veselí nad Lužnicí ke státní hranici s Rakouskem. Navrhuje zlepšení parametr  této 

silnice a vymezuje nové obchvaty u Lomnice nad Lužnicí a Suchdola nad Lužnicí. Zám r 

je d len na 4 úseky, do ešeného území zasahují úseky: 

 D10/1, východní obchvat Lomnice nad Lužnicí, návrh nové silnice, nové 

mimoúrovňové křížení se železniční tratí Veselí nad Lužnicí – České Velenice, šíře 

koridoru 200 m. 

D10/2, železniční přejezd Lužnice, úprava trasy, mimoúrovňové křížení silnice se 

železniční tratí Veselí nad Lužnicí – České Velenice jižně od obce Lužnice, koridor šíře 

200 m. [27] 

6.3.8 D37 – Silnice II/147, koridor dopravní infrastruktury nadmístního významu 

ZÚR JK vymezuje p eložky silnice II. t ídy v úseku Týn nad Vltavou – Veselí nad 

Lužnicí. Navrhuje zlepšení parametr  a propustnosti silnice. Koridor je d len na 4 

nespojité úseky. Do ešeného území zasahuje úsek Dň7/ň, Dolní Bukovsko – k ižovatka 

s doprovodnou silnicí k dálnici Dň u Horusického rybníka. Dotčeným katastrálním územím 

je Bošilec. [27] 

6.3.9 V23 – Vodovod Neplachov – Nová Ves nad Lužnicí, koridor ve ejné technické 
infrastruktury nadmístního významu 

Vodovod je rozd len na dva úseky ĚVŇň/1, VŇň/Ňě, ešeným územím prochází úsek 

V23/2, Neplachov – T ebo . Dotčenými katastrálními územími v zájmovém území je 

Dynín, Lhota u Dynína, Lomnice nad Lužnicí, Pon draž, Smržov nad Lužnicí, Záblatí u 

Pon draže [27] 
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6.3.10 Nadregionální biocentra v zájmovém území 
Tab. 10 Nadregionální biocentra zasahující do ešeného území, zdroj: ZÚR JČK 

NKOD Název biokoridoru Dotčená katastrální území v ešeném území 

38 Stará eka 
Lomnice nad Lužnicí, Lužnice, Smržov u 
Lomnice nad Lužnicí 

2006 
Rašeliništ  Ruda – Horusický 
rybník 

Bošilec, Lhota u Dynína, Pon drážka 

 

6.3.11 Regionální biocentra v zájmovém území 
Tab. 11 Regionální biocentra zasahující do ešeného území, zdroj: ZÚR JČK 

NKOD Název biokoridoru Dotčená katastrální území v ešeném území 
679 Pávek Val u Veselí nad Lužnicí 
680 Hamr Hamr nad Nežárkou, Val u Veselí nad Lužnicí 
682 V Panských Záblatí u Pon draže, Dynín, Lhota u Dynína 

683 Rod 
Val u Veselí nad Lužnicí, Frahelž, Klec, Lomnice 
nad Lužnicí 

0 U Blažk  Vlkov nad Lužnicí, Pon drážka 

  

6.3.12 Regionální biokoridory v zájmovém území 
Tab. 12 Regionální biokoridory zasahující do ešeného území, zdroj: ZÚR JČK 

NKOD Název biokoridoru Dotčená katastrální území v ešeném území 

372 
Kozoh lky – Rašeliništ  Ruda, 
Horusický rybník Bošilec 

383 U Zeleného k íže – Dvo išt  Smržov u Lomnice nad Lužnicí 

384 Dvo išt  – Stará eka 
Smržov u Lomnice nad Lužnicí, Lomnice nad 
Lužnicí 

385 V Panských – RK 384 
Smržov u Lomnice nad Lužnicí, Záblatí u 
Pon draže 

477 RK 460 – Rod 
Pon drážka, Frahelž, Vlkov nad Lužnicí, Val u 
Veselí nad Lužnicí, Pon draž 

478 Rod – Stará eka Lomnice nad Lužnicí, Klec, Lužnice 

479 
Rašeliništ  Ruda – 
V Panských 

Pon draž, Záblatí u Pon draže, Pon drážka, 
Lhota u Dynína 

480 Rod – RK 479 Pon draž, Frahelž 

481 RK 384 - Miletín Smržov u Lomnice nad Lužnicí 
482 Stará eka – RK 478 Lužnice 

483 Píska – RK 478 Klec, Lužnice 

484 Pávek – Píska Val u Veselí nad Lužnicí 
488 RK 460 - Hamr Hamr nad Nežárkou, Vlkov nad Lužnicí 
489 Hamr – Pávek Val u Veselí nad Lužnicí 
490 Pávek – U Lapic  Val u Veselí nad Lužnicí 
 

6.3.13 PT/ P – Veselí nad Lužnicí, Horusice, Vlkov, územní rezerva nerostných 
surovin 

ZÚR JK vymezuje územní rezervu pro plochy nadmístního významu pro t žbu nerostných 

surovin. V ešeném území Ěobec Pon drážkaě se nachází zbytkové zásoby št rkopísk . 

[27] 

6.3.14 Krajinné typy dle ZÚR JČK zasahující do zájmového území 
V zájmovém území se nacházejí tyto krajinné typy vymezené ZÚR JČK: rybniční krajina, 

polní krajina, lesopolní krajina, krajina s p edpokládanou vyšší mírou urbanizace. ZÚR 

JČK stanovují charakteristiku jednotlivých typ  krajiny, cílovou charakteristiku jednotlivých 

typ  krajin a základní zásady pro činnost v území a rozhodován, viz tabulky níže. 

Rozložení jednotlivých krajinných typ  lze vid t na obrázku Ň.  

Tab. 1ň Krajina rybniční, zdroj: ZÚR JČK 

KRůJINů RYBNIČNÍ  
Charakteristika krajiny: odlesn ná či naopak lesní krajina, plochý reliéf, složité 
rybniční soustavy propojené um lými či p irozenými kanály a toky, četné vlhké louky, 
vodní nádrže s p irozenými b ehy a dnem, vodní a mok adní společenstva, vlhké louky, 
olšiny, četná avifauna, liniové porosty na hrázích rybník , četné památné stromy, íční 
a potoční nivy  
Cílová charakteristika krajiny:  
zachování charakteru tohoto typu krajiny  

Zásady pro činnost v území a rozhodování o zm nách v území:  
aě zachovat v nejvyšší možné mí e vodní plochy v území a dále podporovat dopl ování 
rybniční soustavy,  
bě dbát na vhodnost vymezování zastavitelných ploch, dalších ploch s rozdílným 
zp sobem využití a volbu dalších možných podmínek využití v územn  plánovací 
dokumentaci s cílem eliminovat riziko zhoršení kvality vod,  
cě územn  plánovacími nástroji podpo it respektování cenných architektonických a 
urbanistických znak  sídel, p ípadn  umožnit i jejich vhodnou dostavbu,  
dě rozvíjet cestovní ruch ve formách p íznivých pro udržitelný rozvoj.  
 
 

 

Tab. 14 Krajina lesopolní, zdroj: ZÚR JČK 

KRůJINů LESOPOLNÍ 
Charakteristika krajiny: reliéf vrchovin a pahorkatin, zem d lská krajina je st ídána s 
lesní krajinou Ělesy na ň0-70 % plochyě, výrazná struktura historické kulturní krajiny, 
potoční a íční nivy, mok ady, lesní porosty se segmenty p írod  blízkých les , p írod  
blízké louky  
Cílová charakteristika krajiny:  
zachování charakteru tohoto typu krajiny  
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Zásady pro činnost v území a rozhodování o zm nách v území:  
aě zachovat v nejvyšší možné mí e stávající rozmanitost krajiny a dále tuto rozmanitost 
podporovat dopl ováním vhodných krajinných prvk , resp. nep ipušt ním vymizení 
prvk  stávajících Ěnap . minimalizací zábor  PUPFLě,  
bě podporovat retenční schopnost krajiny,  
cě územn  plánovacími nástroji podpo it respektování znak  historicky kulturní krajiny, 
cenných architektonických a urbanistických znak  sídel i jejich vhodnou dostavbu,  
d) rozvíjet cestovní ruch ve formách p íznivých pro udržitelný rozvoj.  

 

Tab. 15 Krajina polní, zdroj: ZÚR JČK 

KRůJINů POLNÍ  
Charakteristika krajiny: ploché pahorkatiny až vrchoviny, vysoké zorn ní, velké bloky 
orné p dy, lesní porosty v plošn  nevýznamných segmentech (do 30 % plochyě, skalní 
výchozy ĚKamýky)  

Cílová charakteristika krajiny:  
zachování charakteru tohoto typu krajiny  
Zásady pro činnost v území a rozhodování o zm nách v území:  
aě eliminovat zábor zem d lské p dy s vyšší t ídou ochrany,  
bě p i vhodných územních podmínkách podpo it zvýšení rozmanitosti krajiny,  
cě podporovat retenční schopnost krajiny,  
dě územn  plánovacími nástroji podpo it respektování cenných architektonických a 
urbanistických znak  sídel i jejich vhodnou dostavbu,  
e) rozvíjet cestovní ruch ve formách p íznivých pro udržitelný rozvoj.  

 

Tab. 13 Krajina s p edpokládanou vyšší mírou urbanizace, zdroj: ZÚR JČK 

KRůJINů S P EDPOKLÁDůNOU VYŠŠÍ MÍROU URBůNIZůCE  
Charakteristika krajiny:  
území vymezených rozvojových os a oblastí, do nichž má p edevším sm ovat 
urbanistický rozvoj kraje, vyjma území, kde rozvojové osy protínají specifické oblasti  
Cílová charakteristika krajiny:  
krajina s vyšší mírou urbanizace a s tím spojeným vyšším podílem zastav ných území 
vhodn  zakomponovaných do krajiny  
Zásady pro činnost v území a rozhodování o zm nách v území:  
aě rozvoj zastavitelných ploch v území navrhovat s ohledem na hospodárné využívání 
zem d lského p dního fondu a PUPFL, eliminovat zábor zem d lské p dy s vyšší 
t ídou ochrany a PUPFL, p ednostn  ve vazb  na stávající sídla a vymezené trasy,  
bě vzhledem k nár stu zastavitelných ploch zajistit vhodnými urbanistickými nástroji 
dostatek doprovodné zelen  Ěresp. krajinné rozmanitostiě v území,  
cě dbát na zajišt ní prostupnosti krajiny vhodn  vymezenými souvislými plochami 
zelen , cestní sítí a realizací ÚSES,  
dě preferovat využití brownfield ,  
eě dbát na zajišt ní dostatečné dopravní obslužnosti urbanizovaného území,  
fě rozvíjet cestovní ruch.  

 

 
Obr. 2 Krajinné typy dle ZÚR JČK  
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B.  Praktická část 

7 ANALÝZA SKUTEČNÉHO STAVU 

Praktická část práce se zabývá stavem vybraných jev  ÚůP, jejich popisem a 

zhodnocením jednotlivých objekt  zkoumání. Sledovanými jevy z vyhlášky 500/Ň006 Sb., 

část ů, p íloha 1 jsou:  

7.1  PLOCHY K OBNOV  NEBO OP TOVNÉMU VYUŽITÍ ZNEHODNOCENÉHO ÚZEMÍ  

Pro tyto plochy se používá anglický název brownfields. Jedná se o pozemky, 

nemovitosti nebo areály uvnit  zastaveného území, které ztratily svou funkci, jsou 

nevyužívané nebo z části nevyužívané. Budovy se nachází ve zdevastovaném stavu a 

mohou být kontaminovaná. Často se jedná o výrobní či zem d lské areály na okrajích 

sídel. [33] 

V návrzích územních plán  by m la být snaha tyto plochy eliminovat, což je 

mnohdy velice složité z d vodu majetkoprávních vztah . 

7.2 PůMÁTKOVÉ REZERVůCE VČETN  OCHRůNNÉHO PÁSMů 

Památkové rezervace jsou státem chrán ná území vyhlašovaná vládou. Rozd lují 

se na t i typy – m stské památkové rezervace, vesnické památkové rezervace, 

archeologické památkové rezervace. Jedná se o kompaktní dochovaná území 

s architektonicky hodnotnými objekty s dochovaným p dorysem a p vodním objemem, 

urbanisticky hodnotnou strukturou s p vodní parcelací. [34] 

7.3 PůMÁTKOVÉ ZÓNY VČETN  OCHRůNNÉHO PÁSMů 

Památkové zóny jsou státem chrán ná území vyhlašovaná ministerstvem kultury. 

Rozd lují se na m stské památkové zóny, vesnické památkové zóny a krajinné 

památkové zóny. Jedná se historicky dochovaná území, části obcí, s p vodní 

urbanistickou strukturou, zachovaným p dorysem a hmotovou skladbou zástavby. 

V památkových zónách je mén  kulturních památek a architektonický vzhled nemusí být 

ucelený jako je tomu u památkových rezervací. V sídlech mohlo dojít k narušení části zóny 

nov jší zástavbou. [34] 

7.4 KRůJINNÉ PůMÁTKOVÉ ZÓNY VČETN  OCHRůNNÉHO PÁSMů 

Krajinné památkové zóny jsou území chrán ná pro kulturní hodnoty krajiny. Jedná 

se o architektonicky komponované krajiny s cestami a alejemi, poutní místa, oblasti se 

zbytky hornické činnosti či kulturní krajina kolem vesnic, dokládající zem d lský vývoj 

včetn  rybničních soustav, do této krajiny nesporn  ešené území pat í. [34] 

7.5 NEMOVITÉ KULTURNÍ PůMÁTKY, P ÍPůDN  SOUBOR 

„Jde o stavby, pozemky a další historická cenná díla, spojená pevným základem se 

zemí. Vedle hradů, zámků a tvrzí to jsou také kostely, kláštery, kaple, fary, městské domy 

a paláce, venkovská lidová architektura, technické a průmyslové stavby, divadla, muzea, 

morové sloupy, křížky, boží muka apod.“ [24] 

7.6 NEMOVITÉ NÁRODNÍ KULTURNÍ PůMÁTKY, P ÍPůDN  SOUBOR 

NKP jsou nejvýznamn jší kulturní památky národa. Vláda prohlašuje památky podle 

§ 4 zákona č. Ň0/1řŘ7 Sb. o státní památkové péči za národní kulturní památky. [35] 

7.7 PůMÁTKY UNESCO VČETN  OCHRůNNÉHO PÁSMů 

Památky, které mají nadnárodní význam a jsou cenné pro celé lidstvo. Seznam 

památek UNESCO vychází z úmluvy o ochran  sv tového p írodního a kulturního d dictví 

z roku 1972. Tento seznam obsahuje památky, sídla či p írodní lokality a útvary 

s mimo ádnou celosv tovou hodnotou. [36] 

7.8 URBůNISTICKÉ HODNOTY 

„Urbanistická hodnota území spočívá v uspořádání, návaznosti i vlastnostech 

prostorů a staveb, zejména přístupných veřejnosti (průhledové osy, orientační,  

architektonické dominanty území, členitost a různorodost zástavby apod.). Jedná se 

nejen o hodnotu dlouhodobě rozvíjené urbanistické struktury jednotlivých sídel, ale i o 

hodnotu krajiny, vytvořené a kultivované dlouhodobým hospodařením.“ [37] 

Urbanistické struktury jsou nejstarším dokladem založení sídla, které bylo ovlivn ny 

mnoha faktory nap . klimatickými podmínkami, reliéfem, dobou založení a pr b h 

historického vývoje. 

https://www.npu.cz/nemovite-pamatky
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7.9 REGIONY LIDOVÉ ůRCHITEKTURY 

Území se zvýšeným výskytem dochovaných objekt  lidové architektury ve svém 

p vodním umíst ní a urbanistické skladb . Jednotlivé regiony se mohou lišit v dispozicích 

statk , hmotového rozložení budov, stavebních materiálech či dekoru. [38] 

ešené území spadá do regionu lidové architektury T ebo ska. Typickými prvky 

tohoto regionu jsou zd né usedlosti z 1ř. století. Zdobení čelních štít  je st ídm jší. Do 

území pronikají i prvky regionu Sob slavsko-veselských blat, která se vyznačují 

zdobn jšími štíty. Tyto vlivy se objevují v severní části území, v obcích Bošilec a Dynín. 

7.10 HISTORICKY VÝZNůMNÉ STAVBY, P ÍPůDN  SOUBOR 

„Budovy nebo soubory budou významné svou minulostí, např. dějiště nějaké bitvy 

nebo rodiště známé osobnosti.“ [38] 

7.11 ARCHITEKTONICKY CENNÉ STůVBY, P ÍPůDN  SOUBOR 

„Jedinečné stavby a jejich soubory nezapsané do Ústředního seznamu kulturních 

památek ČR (např. stavby významných architektů, slohově čisté budovy, dochované 

stavby lidového stavitelství).“ [38] 

ůrchitektonicky cenné stavby v ešeném tvo í p edevším drobná sakrální 

architektura u cest nebo památníky v nované d ležitým událostem či návesní kaple. 

Z d vodu vysokého počtu objekt  jsem se rozhodl stavby pouze zobrazit ve výkresu 

kulturních hodnot Ěvýkres č. Ň). 

7.12 VÝZNůMNÉ STůVEBNÍ DOMINANTY 

Stavby a jejich soubory, jejich umíst ní v terénu či charakter je činí výrazn  viditelné 

a do velké míry ovliv ující vizuální charakter sídla i krajiny. [38] 

Dominanty rozd luji na pozitivní, které pozitivn  ovliv ují siluetu krajiny Ěkostely, 

rybníkyě, a negativní, které negativn  ovliv ují siluetu krajiny Ěvelké haly, zem d lské 

areály, v žové vodojemyě. Dominanty nemusejí být jen vertikální, obzvlášt  v rybniční 

soustav  se objevuje ada horizontálních p írodních dominant v podob  rozsáhlých 

vodních ploch.  

7.13 ÚZEMÍ S ůRCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY 

„Na celém území naší republiky – které bylo osídleno či jinak využíváno člověkem 

od počátků lidstva do současnosti – lze učinit archeologický nález. Pro celé území 

republiky proto archeologové používají v souladu se zákonem o památkové péči pojem 

„území s archeologickými nálezy“.“ [39] V území s archeologickými nálezy je nutné, aby p i 

každém zásahu do terénu Ěnap . stavební práceě byli archeologové informováni. 

7.14 OBLůST KRůJINNÉHO RÁZU 

„Území se stejnými typickými znaky či velmi podobným souborem typických znaků, 

odrážejících jeho trvale udržitelný stav a vývoj. Soubor typických znaků dané oblasti 

krajinného rázu je určen jejími charakteristikami, zejména přírodními kulturními  

a historickými.“ [1] 

7.15 MÍSTO KRůJINNÉHO RÁZU 

„Homogenní část krajiny z hlediska přírodních, kulturních a historických 

charakteristik a výskytu estetických a přírodních hodnot, které odlišují místo krajinného 

rázu od jiných míst krajinného rázu.“ [1] 

7.16 MÍSTO VÝZNůMNÉ UDÁLOSTI 

„Lokalita nebo i rozsáhlejší území spojené s historicky významnou událostí (např. 

bojiště, poutní místa, místa národopisných slavností, místa, která inspirovala umělecká 

díla).“ [38] 

7.17 VÝZNůMNÝ VYHLÍDKOVÝ BOD 

„Veřejně přístupné místo, jehož vyvýšené umístění v terénu (vrchol kopce, úbočí) 

nebo v rámci stavby (rozhledna, věž) umožňuje přehlédnout významnou a atraktivní část 

okolního území.“ [38] 
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8 KARTY SÍDEL 

V jednotlivých kartách se zabývám charakteristikou sídel ešeného území. Krom  

vybraných jev  ÚůP zmín ných v části 7 se zabývám urbanisticky historickým vývojem 

sídel, sídelním typem sídel, hodnocením a návrhem zám r  sídel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bošile  - II. voje ské apová í - Bošile  - )M  Pohled západ í  s ěre  a o e  Bošile  

Náves obce Bošilec

NEVYSKYTUJÍ SE

BOŠILEC

URBůNISTICKY HISTORICKÝ VÝVOJ SÍDLů

SÍDELNÍ TYP
Protáhlá okrouhlice se zastav ným středem a návesním rybníkem. Vytváří ulicový typ zástavby. 

Dochovalé p vodní usedlosti jsou orientovány štítem do veřejného prostoru. 

VESNICKÁ PůMÁTKOVÁ ZÓNů

Obec ležící 6 km jihozápadn  od m sta Veselí nad Lužnicí byla založena na začátku 15. století. Obec se 
nachází na západní stran  Bošileckého rybníka a má dv  části - Bošilec, Svatý Martin. V části Svatý 
Martin je postaven stejnojmenný kostel. Pozd ji byl název části obce z map vynechán. Náves obce je 

podlouhlá a zakřivená, kolem ní je p vodní zástavba tvořená usedlostmi dvorcového typu. Vývoj obce je 
významný především v jižní části Bošilce a jihovýchodn  od části Svatý Martin. Nové plochy jsou tvořeny 
především rodinnými domy či venkovskými staveními. Druhý vývoj obce se odehrává severn  od Bošilce, 

kde je postaven zem d lský areál.

BROWNFIELDS

NEVYSKYTUJÍ SE
PůMÁTKOVÉ REZERVůCE

NEVYSKYTUJÍ SE

KRůJINNÁ PůMÁTKOVÁ ZÓNů
ANO

NEMOVITÉ KULTURNÍ PůMÁTKY
kostel sv. Martina - zmínky z r. 1210, v ž dostav na r. 1836, komlex kostela, hřbitova a márnice
venkovská usedlost čp. 8 - venkovská usedlost trojstranného typu, dochovalé štítové zdobení

venkovská usedlost Ěpouze stájě čp. 9 - stáj p vodní, obytný d m zrekonstruován
venkovská usedlost čp. 13 - venkovská usedlost trojstranného typu, stodola nedochovalá, opravené 

pr čelí
venkovská usedlost čp. 21 - dochovalý trojstranný p dorys, opravené pr čelí

PůMÁTKY UNESCO

NEMOVITÁ NÁRODNÍ KULTURNÍ PůMÁTKů
NE

NůVRŽENO V ÚůP



Pohled na typická venkovská stavení blatského typu

Nevhod á  zástav a

vzhledem k velkému počtu objekt , jsou pouze zobrazeny ve výkresu hodnot

MÍSTů S ůRCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY
oblast p vodního osídlení

MÍSTO KRůJINNÉHO RÁZU

vzhledem k rovinatému povrchu území jsou vyhlídkové body nevýrazné

REGION LIDOVÉ ůRCHITEKTURY
typ sob slavsko-veselských blat, dle ÚůP dochovalá lidová architektura

HISTORICKY VÝZNůMNÉ STůVBY
NEVYSKYTUJÍ SE

ůRCHITEKTONICKY VÝZNůMNÉ STůVBY

MÍSTO VÝZNůMNÉ UDÁLOSTI
NEVYSKYTUJÍ SE

VÝZNůMNÝ VYHLÍDKOVÝ BOD

Táborsko-Sob slavsko

zobrazeno ve výkresu hodnot

HODNOCENÍ  ů NÁVRH ZÁM R  SÍDLů  

OBLůST KRůJINNÉHO RÁZU

POZITIVNÍ DOMINůNTY 
kostel sv. Martina - vertikální dominanta ležící v části Svatý Martin                                                 

Bošilecký rybník - přírodní horizontální dominanta, jeden z nejstarších rybník  v Třeboňské pánvi, 
jihovýchodn  od obce

NEGůTIVNÍ DOMINůNTY
zem d lský areál - severní okraj obce, rozsáhlý areál

URBůNISTICKÉ HODNOTY
návesní prostor vymezen dle ÚůP

Vzhledem k absenci ČOV by m la být její výstavba prioritním zám rem obce, s tím koresponduje i 
zavedení kanalizace do všech nemovitostí v obci. Obec by se m la rozvíjet rovnom rn  kolem 

historických center v rozumném vymezení nových zastavitelných ploch. Vzhledem k VPZ v obci je 
nepřípustné, aby nová výstavba narušovala ráz obce, nejlepším řešením by byl regulační plán.                

Stávající ÚP navrhuje velkorysé množství rozvojových ploch pro bydlení a rozšiřuje zem d lský areál a 
další plochy pro výrobu a skladování, s t mito návrhy nesouhlasím a ve výkresu zám r  navrhuji 

kompaktn jší a střídm jší množství rozvojových ploch.

INTERIÉR SÍDLů

Obec  má dv  historická centra. Menší obecní část s kostelem sv. Martina, márnicí a hřbitovem je dále 
tvořena izolovanými rodinnými domy. Druhá část je tvořena velkou zakřivenou okrouhlicí. Návesní prostor 

je tvořen obdélníkovou nádrží a travnatým placem s n kolika vzrostlými stromy. Skladba strom  je 
nevhodn  zvolena, ubírá na celkovém dojmu z návesního prostoru. Okolo návsi jsou vesnické 

dvouštítové usedlosti s  čelní orientací. Dvouštítová pr čelí jsou zdobena ve sob slavsko-veselském 
stylu. Interiér obce je v n kterých místech narušen novostavbami nebo nevhodnými rekonstrukcemi.

OKOLNÍ KRůJINů
Krajina v jižním a západním okolí obce Bošilec je tvořená obd lávanými poli, Bošileckým rybíkem a 
velkou lesní plochou vchodn  od obce. Velký zásah do krajiny představuje rychlostní komunikace  a 

budoucí dálnice západn  od obce. 
NÁVRH ZÁM R  SÍDLů



Dy í  - II. voje ské apová í - Dy í  - )M  Pohled vý hod í  s ěre  a o e  Dy í

Náves obce Dynín

typ sob slavsko-veselských blat, dle ÚůP dochovalá lidová architektura

NůVRŽENO V ÚůP

REGION LIDOVÉ ůRCHITEKTURY

PůMÁTKY UNESCO
NEVYSKYTUJÍ SE

URBůNISTICKÉ HODNOTY
navrhuji vymezit návesní prostor 

NEVYSKYTUJÍ SE

KRůJINNÁ PůMÁTKOVÁ ZÓNů

BROWNFIELDS

NEVYSKYTUJÍ SE
PůMÁTKOVÉ REZERVůCE

DYNÍN

URBůNISTICKY HISTORICKÝ VÝVOJ SÍDLů

SÍDELNÍ TYP
Okrouhlice s kompaktní zástavbou venkovských usedlostí dvorcového typu. Náves eliptického tvaru s 

rybníčkem a kaplí uprostřed.

VESNICKÁ PůMÁTKOVÁ ZÓNů
ANO

NEMOVITÁ NÁRODNÍ KULTURNÍ PůMÁTKů
NE

O obci Dynín ležící západn  od Bošileckého rybníka a jižn  od obce Bošilec byla poprvé uvedena zmínka 
v r. 1341. Obec v pr b hu třicetileté války byla vypálena a její obnov  se dosáhlo až v druhé polovin  17. 

století. Kompaktní zástavba kolem eliptické návsi je tvořena typickými dvorcovými usedlostmi. Nejv tší 
stavební vývoj zažívala obec v 20. století, kdy za první republiky byla postavena škola a v 70. letech byly 
postaveny zem d lské areály na jižní a východní stran  obce. Na západní stran  obce sm rem k silnici I. 

třídy probíhá zástavba nových rodinných dom .

venkovská usedlost čp. 8 - dvorcový p dorys, opravené zdobené pr čelí
venkovská usedlost čp. 25 -  z toho jen: sýpka a ohradní zeď s branou a brankou, obytný d m 

zrekonstruovaný

NEMOVITÉ KULTURNÍ PůMÁTKY



Pohled a výškovou do i a tu - sila v ze ědělské  areálu

Alej ja lo í o e ý h podél esty do Bošil e

NE

vzhledem k rovinatému povrchu území jsou vyhlídkové body nevýrazné

HISTORICKY VÝZNůMNÉ STůVBY

ůRCHITEKTONICKY VÝZNůMNÉ STůVBY
NEVYSKYTUJÍ SE

POZITIVNÍ DOMINůNTY

Ve stávajícím ÚP obce Dynín se pokračuje v navrhováních nových zastavitelných ploch, které narušují 
kompaktnost sídla. Tento postup je nevhodný a navrhuji zastavitelné plochy blíže návesnímu prostoru, 
aby se sídlo rozvíjelo rovnom rn  kolem centra. Vzhledem k VPZ v obci by domy nem ly rušit vesnický 

ráz a dodržovat venkovské tvarosloví. Rozšíření fotovoltaické elektrárny je tolerováno.

Krajina je rovinatá, zem d lského charakteru. Podél komunikací mezi poli jsou časté aleje ovocných 
strom . Dominantou obce Dynín je areál u rychlostní komunikace s v žovými sily, které dosahují výšky 50 

m. 

vzhledem k velkému počtu objekt , jsou pouze zobrazeny ve výkresu hodnot

INTERIÉR SÍDLů

OKOLNÍ KRůJINů

NÁVRH ZÁM R  SÍDLů

V obci Dynín se dochoval celý návesní prostor, který je dominantním a zároveň velice přehledným. Na 
návsi nalezneme vodní plochu lemovanou vrbami, velkou travnatou plochu s n kolika vzrostlými stromy a 

budovy obecního úřadu a hasičské zbrojnice. V levém konci návsi stojí izolovaný rodinný d m 
orientovaný okapovou stranou. Tento d m narušuje urbanistickou strukturu návesního prostoru. Zástavba 
okolo návsi je čeln  orientovaná se zdobenými štíty a malými předzahrádkami, které dodávají návesnímu 

prostoru na malebnosti. Navazující zástavba západn  od návsi je tvořena izolovanými rodinnými domy 
převážn  čtvercového p dorysu a domy pro hromadné bydlení. Parcelace novostaveb je nekompaktní s 

historickým jádrem. Jižním a východním sm rem jsou postaveny zem d lské areály a fotovoltaická 
elektrárna. Tyto plochy neblaze přispívají k okolnímu krajinnému rázu a narušují pohled na krajinu.

NEGůTIVNÍ DOMINůNTY

HODNOCENÍ  ů NÁVRH ZÁM R  SÍDLů  

MÍSTů S ůRCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY

zem d lský areál - rozsáhlý předimenzovaný prostor, komín, v žový vodojem, vysoké budovy ve 
špatném stavu, na jihu obce                                                                                                                                                   

zem d lský areál - kulturní vertikální dominanta, 50m vysoká sila, v severozápadní cípu k.ú.

oblast p vodního osídlení
OBLůST KRůJINNÉHO RÁZU

Táborsko-Sob slavsko
MÍSTO KRůJINNÉHO RÁZU

VÝZNůMNÝ VYHLÍDKOVÝ BOD

zobrazeno ve výkresu hodnot
MÍSTO VÝZNůMNÉ UDÁLOSTI

NEVYSKYTUJÍ SE



Pohled sever í  s ěre  a o e  Frahelž
Frahelž - II. voje ské apová í - Frahelž - )M  

Pohled a částeč ě zastavě ou áves o e Frahelž
NEVYSKYTUJÍ SE

REGION LIDOVÉ ůRCHITEKTURY
NE

NůVRŽENO V ÚůP

venkovská usedlost čp. 11 - zdobené pr čelí s atikou, dochovalý dvorcový p dorys

PůMÁTKY UNESCO
NEVYSKYTUJÍ SE

URBůNISTICKÉ HODNOTY

BROWNFIELDS

zem delský areál - evidován jako brownfield, západn  od obce      
PůMÁTKOVÉ REZERVůCE

NEVYSKYTUJÍ SE

KRůJINNÁ PůMÁTKOVÁ ZÓNů

FRAHELŽ

URBůNISTICKY HISTORICKÝ VÝVOJ SÍDLů

Obec Frahelž leží 4 km severn  od Lomnice nad Lužnicí a západn  od Nad jské soustavy rybník . Obec 
byla založena jako okrouhlice s volnou zástavbou dvorcového typu. Pozd ji byla náves zastavována a 

p vodní struktura se tak uchovala pouze v severní části návsi. Rozvoj obce probíhal především 
jihozápadním sm rem podél komunikace a železniční trati, kde vznikla ulicová zástavba. Jižn  od obce 

se nachází velký zem d lský areál s v žovým vodojemem. 

SÍDELNÍ TYP
Okrouhlice s volnou zástavbou dvorcového typu, část čn  zastav ná náves. Jižním sm rem zástavba 

přechází do ulicového typu. Orientace usedlostí je podélná i čelní.

VESNICKÁ PůMÁTKOVÁ ZÓNů
NE

NEMOVITÉ KULTURNÍ PůMÁTKY

NEMOVITÁ NÁRODNÍ KULTURNÍ PůMÁTKů
NE



Pohled a rozsáhlý ze ědělský areál s věžový  vodoje e

Do hovalá část původ í ávsi 

ůRCHITEKTONICKY VÝZNůMNÉ STůVBY
vzhledem k velkému počtu objekt , jsou pouze zobrazeny ve výkresu hodnot

oblast p vodního osídlení
OBLůST KRůJINNÉHO RÁZU

CHKO Třeboňsko

NE

HISTORICKY VÝZNůMNÉ STůVBY
NEVYSKYTUJÍ SE

ÚP obce Frahelž navrhuje velkorysé zastavitelné plochy pro bydlení a nové místní komunikace. Mým 
řešením je ponechání n kterých zastavitelných ploch navazujících na stávající zástavbu.

MÍSTů S ůRCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY

POZITIVNÍ DOMINůNTY 

NEGůTIVNÍ DOMINůNTY
zem d lský areál + v žový vodojem - kulturní výšková dominanta, rozsáhlý zem d lský areál, jižn  od 

obce

INTERIÉR SÍDLů

OKOLNÍ KRůJINů

NÁVRH ZÁM R  SÍDLů

HODNOCENÍ  ů NÁVRH ZÁM R  SÍDLů  

P vodní návesní uspořádání obce bylo narušenou komunikací. P vodní struktura s dvorcovými 
usedlostmi se dochovala pouze v severní části návsi kolem rybníka. Na dochovaném návesním prostoru 

je kaplička, hasičská zbrojnice, konzum a dva samostatné domy. Štíty objekt  jsou střídm ji zdobené. 
Další rozvoj obce pokračuje podél komunikací, kde jsou samostatné domy orientovány okapovou stranou 

a nov jší rodinné domy.   

Krajina má zem d lský charakter a n kolika remízy a menšími lesními plochami. Severn  od obce se 
nacházejí dva malé rybníky. V krajin  se nacházejí dva zem d lské areály, které narušují pohledy na 

zdejší okolí. Navíc je katastrální území protnuto silnicí I. třídy, která vytváří bariéru v území.

vzhledem k rovinatému povrchu území jsou vyhlídkové body nevýrazné

MÍSTO KRůJINNÉHO RÁZU
zobrazeno ve výkresu hodnot

MÍSTO VÝZNůMNÉ UDÁLOSTI
NEVYSKYTUJÍ SE

VÝZNůMNÝ VYHLÍDKOVÝ BOD



Ha r  - II. voje ské apová í 8 - 8 Hamr - ZM10 (2017) Pohled sever í  s ěre  a o e  Ha r

Uli ová zástav a v o i Ha r

NE

PůMÁTKY UNESCO
NEVYSKYTUJÍ SE

BROWNFIELDS

NEVYSKYTUJÍ SE
PůMÁTKOVÉ REZERVůCE

NEVYSKYTUJÍ SE

KRůJINNÁ PůMÁTKOVÁ ZÓNů

HAMR 

URBůNISTICKY HISTORICKÝ VÝVOJ SÍDLů

Sídlo se nachází jihovýchodn  od m sta Veselí nad Lužnicí. O Hamru jsou zmínky již ze začátku 14. 
století. Sídlo je netradičn  založené, tvořené skupinami usedlostí podél n kolika komunikací. Vývoj sídla 

postupuje hlavn  podél komunikace vedoucí do Valu.  Hamr je administrativn  připojená k obci Val.

SÍDELNÍ TYP
P vodní sídlení typ je z části návesní a z části ulicovka. Usedlosti jsou orientovány převážn  štíty do 

veřejného prostoru. Zástavba je rozptýlena podél n kolika komunikací.

VESNICKÁ PůMÁTKOVÁ ZÓNů
NE

NEMOVITÉ KULTURNÍ PůMÁTKY

NEMOVITÁ NÁRODNÍ KULTURNÍ PůMÁTKů
NE

výklenková kaplička sv. ůntonína Paduánského - postavena na přelomu 18.-19. st., barokní styl, přední a 
boční op ráky, klenbovaný interiér, severn  od obce u řeky Nežárky

kostel Nejsv t jší Trojice - renesanční stavba z roku 1581, sgrafita, zvonička, ukomunikace k Valu
tvrz - postavena v pol. 15. století, cenný interiér a konstrukce, v uzavřeném hospodářství, východn  od 

obce

fara čp. 3 - postavena 1724, gotický styl, obdélný p dorys, valbová střecha, naproti kostelu



Pohled od ostu přes Nežárku a tvrz

Pohled a kostel Nejsvatější troji e z příjezdové esty od Valu

vzhledem k velkému počtu objekt , jsou pouze zobrazeny ve výkresu hodnot

oblast u kostela Nejsv t jší trojice
OBLůST KRůJINNÉHO RÁZU

CHKO Třeboňsko
MÍSTO KRůJINNÉHO RÁZU

NE

REGION LIDOVÉ ůRCHITEKTURY
NE

HISTORICKY VÝZNůMNÉ STůVBY
NEVYSKYTUJÍ SE

ůRCHITEKTONICKY VÝZNůMNÉ STůVBY

URBůNISTICKÉ HODNOTY
NEVYSKYTUJÍ SE

Hamr je částí obce Val a ÚP byl vypracován stejným zpracovatelem, který kvalitn  navrhoval rozvojové 
plochy. D ležitým návrhem je ČOV a kanalizace pro obec. Ta je situována na severozápadním okraji 

Hamru. Zastavitelné plochy jsou navrženy střídm , vyplňují se proluky v zastavitelném území a v západní 
části doplňuje zástavbu do kompaktního celku.

MÍSTů S ůRCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY

POZITIVNÍ DOMINůNTY 
středov ká tvrz - kulturní výšková dominanta u řeky Nežárky , východní část obce                                                                                                 

kostel Nejsv t jší trojice - kulturní výšková dominanta,  jižní část obce
NEGůTIVNÍ DOMINůNTY

INTERIÉR SÍDLů

OKOLNÍ KRůJINů

NÁVRH ZÁM R  SÍDLů

HODNOCENÍ  ů NÁVRH ZÁM R  SÍDLů  

Interiér obce tvoří skupiny domk  podél komunikací. Zachovala se jejich čelní orientace i p vodní obdélný 
p dorys. Obec nemá návesní prostor, ale malebnosti této obce přispívá pohled z komunikace od Valu na 
renesanční kostel Nejsv t jší trojice, faru, zvoničku a hřbitov. Další dominantou je trvz, která stojí při řece 

Nežárce.

Významným krajinným prvkem v území je řeka Nežárka, která vytváří meandry, podél ní je bohatá 
břehová vegetace. Krajina je členitá remízy a malými skupinami strom . Západní část obce má 

zem d lský charakter.

zobrazeno ve výkresu hodnot
MÍSTO VÝZNůMNÉ UDÁLOSTI

NEVYSKYTUJÍ SE
VÝZNůMNÝ VYHLÍDKOVÝ BOD

vzhledem k rovinatému povrchu území jsou vyhlídkové body nevýrazné



Kle  - II. voje ské apová í 8 - 8 Klec - ZM10 (2017) Pohled sever í  s ěre  a o e  Kle

Náves o e Kle

NEMOVITÉ KULTURNÍ PůMÁTKY

NEMOVITÁ NÁRODNÍ KULTURNÍ PůMÁTKů
NE

NůVRŽENO V ÚůP

hrad Fugelhaus, zřícenina - pouze fragmenty obvodových zdí, nachází se na západní stran  rybníka Klec

BROWNFIELDS

zem d lský areál - bývalé JZD, východn  od obce
PůMÁTKOVÉ REZERVůCE

NEVYSKYTUJÍ SE

KRůJINNÁ PůMÁTKOVÁ ZÓNů

VESNICKÁ PůMÁTKOVÁ ZÓNů
NE

pouze n kolik jednotlivých dom , spíše nedochovaná lidová architektura

KLEC

URBůNISTICKY HISTORICKÝ VÝVOJ SÍDLů

První zmínka o obci se datuje k roku 1388. Byla založena jako okrouhlice s rozvoln nou zástavbou. 
Okolní domy byly orientovány především dvouštítovým pr čelím do návsi. Obec se rozvijela jižním 
sm rem podél komunikace, kde okapov  orientované rodinné domy vytváří ulicový typ zástavby.

SÍDELNÍ TYP
P vodní založení obce je typ okrouhlice s volnou zástavbou. Pozd jší vývoj obce sm řuje k ulicovému 

typu zástavby. 

PůMÁTKY UNESCO
NEVYSKYTUJÍ SE

URBůNISTICKÉ HODNOTY
NEVYSKYTUJÍ SE

REGION LIDOVÉ ůRCHITEKTURY



Ry ič í hráz s letitý i du y

Oprave á původ í ve kovská stave í

zobrazeno ve výkresu hodnot
MÍSTO VÝZNůMNÉ UDÁLOSTI

NEVYSKYTUJÍ SE
VÝZNůMNÝ VYHLÍDKOVÝ BOD

oblast p vodního osídlení                                                                                                                              
zřícenina hradu Fugelhaus

zem d lský areál - bývalé JZD, východn  od obce

ůRCHITEKTONICKY VÝZNůMNÉ STůVBY
vzhledem k velkému počtu objekt , jsou pouze zobrazeny ve výkresu hodnot

HISTORICKY VÝZNůMNÉ STůVBY
NEVYSKYTUJÍ SE

MÍSTů S ůRCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY

POZITIVNÍ DOMINůNTY 
Nad jská soustava rybník  - přírodní horizontální dominanta, severn  od obce                                                               

areál bašty nad jské soustavy - kulturní dominanta ve volné krajin , severn  od obce                                                             
rybníky Klec a Pot šil - přírodní horizontální dominanta, jižn  od obce                        

NEGůTIVNÍ DOMINůNTY

Návrh rozvojových ploch byl zvolen tak, aby došlo k ucelení sídelního útvaru. Rozvojové plochy jsou 
situovány ve východní části Klece. Tento zám r navrhuje i stávající ÚP obce Klec. Nepříznivým objektem 
je zem d lský areál v jihovýchodní části, jeho ochranné pásmo brání v další zástavb . Nedílnou součástí 

návrhu zám r  je vybudování ČOV situované severozápadn  od obce. 

NÁVRH ZÁM R  SÍDLů

HODNOCENÍ  ů NÁVRH ZÁM R  SÍDLů  

INTERIÉR SÍDLů

OKOLNÍ KRůJINů

P vodní uspořádání návsi se nedochovalo, dochovaly se pouze n která venkovská stavení trojstranného 
typu, která jsou kladnou hodnotou vsi. Tato stavení se nachází v severní části obce, jižním sm rem na n  
navazuje zástavba r zného typu z r zných období. V obci se nachází velké plochy soukromých zahrad. 

Obec p sobí neuspořádan  a roztáhle. 

Okolní krajina je tvořena rozsáhlými vodními plochami Nad jské soustavy rybník  na severu území a 
rybníky Klec a Pot šil na jihu. Na hrázích u rybník  Nad jské soustavy jsou všudypřítomné dubové aleje. 
V rybnících jsou časté malé ostr vky, kde často hnízdí ptactvo. Tyto ostr vky narušují jednolitost vodních 

ploch a vytvářejí tak neopakovatelný pohled na tam jší rybniční krajinu. U východní hranice začíná 
rozsáhlá lesní plocha tzv. Kolenecká obora. Západní hranici k.ú. tvoří řeka Lužnice s břehovou vegetací.

vzhledem k rovinatému povrchu území jsou vyhlídkové body nevýrazné

OBLůST KRůJINNÉHO RÁZU
CHKO Třeboňsko

MÍSTO KRůJINNÉHO RÁZU



Lhota u Dy í a - II. voje ské apová í - Lhota u Dy í a - )M  Vý hod í pohled a o e í část Lhota u Dy í a

Náves o e Lhota u Dy í a

venkovská usedlost čp. 11 - dochovaný patrový špýchar, obytný d m postaven 1907, špýchar z roku 
1862

NEVYSKYTUJÍ SE

návesní prostor vymezen dle ÚůP
REGION LIDOVÉ ůRCHITEKTURY

typ sob slavsko-veselských blat, dle ÚůP dochovalá lidová architektura
HISTORICKY VÝZNůMNÉ STůVBY

NůVRŽENO V ÚůP

PůMÁTKY UNESCO
NEVYSKYTUJÍ SE

URBůNISTICKÉ HODNOTY

NEMOVITÉ KULTURNÍ PůMÁTKY

NEMOVITÁ NÁRODNÍ KULTURNÍ PůMÁTKů
NE

BROWNFIELDS

NEVYSKYTUJÍ SE
PůMÁTKOVÉ REZERVůCE

NEVYSKYTUJÍ SE

KRůJINNÁ PůMÁTKOVÁ ZÓNů

VESNICKÁ PůMÁTKOVÁ ZÓNů
NůVRŽENů DLE ÚůP JČK

LHOTA (u Dynína)

URBůNISTICKY HISTORICKÝ VÝVOJ SÍDLů

První písemné zmínky o Lhot  u Dynína pocházejí z 14. století. Sídlo leží jižn  od Bošileckého rybníka a 
administrativn  patří pod obec Dynín. Vývoj sídla byl za staletí minimální, nepřibyly žádné výrazné 

zastav né plochy.

SÍDELNÍ TYP
Náves trojúhelníkového p dorysu s okolní zástavbou usedlostí dvorcového typu. Častý výskyt nástaveb a 

atikových polopater u usedlostí. 



Podhled a Lhotský dvůr - věžový vodoje , alej du ů

Ve skovské stave í čp.  dvor ového typu s adstav ou u 
o jektu sýpky, ohatě zdo e é

vzhledem k rovinatému povrchu území jsou vyhlídkové body nevýrazné

ůRCHITEKTONICKY VÝZNůMNÉ STůVBY
vzhledem k velkému počtu objekt , jsou pouze zobrazeny ve výkresu hodnot

oblast p vodního osídlení
OBLůST KRůJINNÉHO RÁZU

CHKO Třeboňsko

Lhota nemá kanalizaci ani ČOV, ale vzhledem k její velikosti to je nerealizovatelné, proto není ani v 
návrhu ÚP. ÚP obce Dynín navrhuje čtyři rozvojové plochy, které udržují kruhový p dorys obce a její 

kompaktnost. Lhota u Dynína pro svou malebnost je právoplatn  navržena na vesnickou památkou zónu.

MÍSTů S ůRCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY

POZITIVNÍ DOMINůNTY 

NEGůTIVNÍ DOMINůNTY
plechová hala - kulturní dominanta, skladová hala, budova ve špatném stavu, narušuje ráz obce                    
hydroglobus - kulturní výšková dominanta, v žový vodojem, jižn  od obce, u Lhotského dvora

INTERIÉR SÍDLů

OKOLNÍ KRůJINů

NÁVRH ZÁM R  SÍDLů

HODNOCENÍ  ů NÁVRH ZÁM R  SÍDLů  

Interiér obce je velmi zachovalý. Na návsi trojúhelníkového p dorysu je pouze kaplička mezi dv mi 
lípami. Okolní zástavbu tvoří také zachovalá typická venkovská stavení dvorcového typu. V tšina 

usedlostí je orientovaná štíty do návesního prostoru. Štíty jsou opravené a bohat  zdobené. Časté jsou 
nadstavby a atiky. Na východní stran  obce stojí mohutný zem d lský sklad ve špatném stavu. Rozvoj 

obce je minimální, sídlo je kompaktní. 

Krajina je rovinatá, tvořena zem d lskými plochami.  Severním a severovýchodním sm rem se nalézají 
podmáčené louky, které jsou přírodními památkami ĚLhota u Dynína, Hlinířě a menší rybníky.  Podél 

komunikací do sousedních obcí jsou letité dubové aleje. Jižním sm rem se nachází velký hospodářský 
dv r, který byl rozšířen o další zem d lské budovy, nádrže a vodojem. V žový vodojem je výraznou 

výškovou dominantou poškozující pohled na krajinu. 

MÍSTO KRůJINNÉHO RÁZU
zobrazeno ve výkresu hodnot

MÍSTO VÝZNůMNÉ UDÁLOSTI
NEVYSKYTUJÍ SE

VÝZNůMNÝ VYHLÍDKOVÝ BOD

NE



Lo i e ad Luž i í - II. voje ské apová í - Lo i e ad Luž i í - )M  

Pohled vý hod í  s ěre  a ěsto Lo i e ad Luž i í

Nám stí s radnicí m sta Lomnice nad Lužnicí

BROWNFIELDS

PůMÁTKOVÉ REZERVůCE
NEVYSKYTUJÍ SE

zem d lský areál - bývalé JZD, východn  od obce                                                                                            
bývalá výrobna nábytku - evidováno jako brownfield, severn  od kostela sv. J. Křtitele                                   

bývalý výrobní areál - evidováno jako brownfiled, východní konec m sta                                                                             
bývalý objekt Kinokavárny Delta

LOMNICE NAD LUŽNICÍ

URBůNISTICKY HISTORICKÝ VÝVOJ SÍDLů

SÍDELNÍ TYP
Sídlo m stského typu založené do kruhu. Komunikace protínající centrum vytvořily bloky zástavby a tím 

vznikla dlouhá obdélná nám stí. Bloky jsou tvořeny domy velkými vnitroblokovými zahradami.

M sto leží v srdci třeboňské rybniční soustavy, cca 8 km severn  od Třebon . První písemná zmínka o 
obci Lomnice je z roku 1220, jednalo se o feudální sídlo. To se rychle rozvíjelo a roku 1382 obec získává 

statut m sta. M sto bylo založeno do kruhového tvaru. Historické centrum tvoří dv  dlouhá obdélná 
nám stí s kompaktní zástavbou okolo. M sto se rozvíjelo okolo p vodního centra, novodobý rozvoj m sta 

se odehrává severn  od centra podél komunikací sm rem na Veselí nad Lužnicí.

M STSKÁ PůMÁTKOVÁ ZÓNů
NE

NEMOVITÉ KULTURNÍ PůMÁTKY

NÁRODNÍ KULTURNÍ PůMÁTKů

KRůJINNÁ PůMÁTKOVÁ ZÓNů
NůVRŽENO V ÚůP

kostel sv. Jana Křtitele - postaven zřejm  roku 1358, dnešní novogotická podoba je z roku 1872, 
severozápadní konec m sta

kostel sv. Václava - založen roku 1359, prob hlo n kolik oprav, nejnov jší oprava z let 2000-2005, stojí 
na Václavovo nám stí v centru m sta

výklenková kaplička - zd ná výklenková kaplička sv. Floriana, na komunikaci do Záblatí
silniční most klenutý - mostek přes Zlatou stoku sm rem na Záblatí

stará radnice - postavena před rokem 1604, v roce 1799 vyhořela a přestav na do dnešního pozdn  
barokního vzhledu, stojí na nám stí 5. kv tna

Rožmberská rybniční soustava



)ástav a do ů podél ko u ika e s ěre  k o i Kle

POZITIVNÍ DOMINůNTY 
kostel sv. Jana Křtitele - kulturní vertikální dominanta                                                                                                                                   

kostel sv. Václav - kulturní vertikální dominanta                                                                                                   
Velký a Malý Tisý - přírodní horizontální dominanta, jižn  od m sta

NEGůTIVNÍ DOMINůNTY
hydroglobus - v žový vodojem, severn  od kostela sv. Jana Křtitele                                                                                                                                                                                                                                                  

PůMÁTKY UNESCO
NEVYSKYTUJÍ SE

URBůNISTICKÉ HODNOTY
navrhuji vymezení urbanisticky hodnotného prostoru v centrální historické části 

REGION LIDOVÉ ůRCHITEKTURY
NE

HISTORICKY VÝZNůMNÉ STůVBY
NEVYSKYTUJÍ SE

ůRCHITEKTONICKY VÝZNůMNÉ STůVBY
vzhledem k velkému počtu objekt , jsou pouze zobrazeny ve výkresu hodnot

MÍSTů S ůRCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY

HODNOCENÍ  ů NÁVRH ZÁM R  SÍDLů  

V historickém centru se nachází tři velká veřejná prostranství. Hlavním nám stím je nám stí 5. kv tna. 
P dorys je protáhlý, obdélný. Nám stí je nov  opraveno, chybí více zelených ploch. Václavovu nám stí 

dominuje kostel sv. Václava, kolem kterého je park. Třetí významný prostor je vedle nám. 5. kv tna. Je to 
dlouhé zakřivené, obdélné nám stí s parkovou úpravou. V historickém centru se dochovaly domy s 

p vodním p dorysem a hmotovým řešením. Na centrum navazuje nov jší zástavba převážn  rodinných 
dom . 

Okolní krajina je rovinatá, zem d lského charakteru, který narušuje n kolik menších rybník . Síť 
komunikací je lemována aleji r zných druh  listnatých strom . Dominantou jižní části území je Velký a 

Malý Tisý rybník a menší vodní plochy kolem. V krajin  se nachází n kolik hospodářských dvor .

oblast historického centra m sta                                                                                                                              
tři lokality východn  od m sta

OBLůST KRůJINNÉHO RÁZU
CHKO Třeboňsko

MÍSTO KRůJINNÉHO RÁZU
zobrazeno ve výkresu hodnot

MÍSTO VÝZNůMNÉ UDÁLOSTI
NEVYSKYTUJÍ SE

VÝZNůMNÝ VYHLÍDKOVÝ BOD

vzhledem k rovinatému povrchu území jsou vyhlídkové body nevýrazné

Rozvojové plochy jsou situovány kolem historického centra, kde by m ly plynule navazovat na stávající 
zástavbu. Ta by m la být řešena v regulačním plánu, který by stanovoval hmotové proporce a 

architektonické řešení budov. Stávající ÚP m sta Lomnice nad Lužnicí dále navrhuje rozsáhlou výrobní 
plochu východn  od obce, tento zám r byl zredukován na poloviční rozlohu. Stejn  tak byl zredukován 

počet rozvojových ploch na severu m sta.

Pohled z již ího okraje ěsta - vlevo věž kostela sv. Ja a Křtitele, 
uprostřed věžový vodoje , kostel sv. Vá lava

INTERIÉR SÍDLů

OKOLNÍ KRůJINů

NÁVRH ZÁM R  SÍDLů



Pohled severový hod í  s ěre  a o e  Luž i e
Luž i e - II. voje ské apová í - Luž i e - )M  

Náves o e Luž i e

BROWNFIELDS

NEVYSKYTUJÍ SE
PůMÁTKOVÉ REZERVůCE

NEVYSKYTUJÍ SE

KRůJINNÁ PůMÁTKOVÁ ZÓNů

VESNICKÁ PůMÁTKOVÁ ZÓNů
NůVRŽENů DLE ÚůP JČK

NEMOVITÉ KULTURNÍ PůMÁTKY

NEMOVITÁ NÁRODNÍ KULTURNÍ PůMÁTKů
Rožmberská rybniční soustava

NůVRŽENO V ÚůP

LUŽNICE

URBůNISTICKY HISTORICKÝ VÝVOJ SÍDLů
Obec leží 4 km jihovýchodn  od m sta Lomnice nad Lužnicí na levém b ehu eky Lužnice. Nejstarší 
zmínka o obci Lužnice se datuje k roku 1371. Byla založena jako vesnice s trojúhelníkovou návsí s 

rozvoln nou zástavbou. Okolní zástavba je dvorcová s orientací štít  do návsi. Rozvoj obce probíhal 
zejména na sever a na jih od návsi. V severní části jsou stavení do tvaru L a velký zem d lský areál. 

Jižn  od návsi rodinné domy lemují komunikaci do T ebon  a tím tvo í ulicový typ zástavby.

SÍDELNÍ TYP
P vodn  založená jako návesní typ s trojúhelnou návsí. S pozd jším rozvojem obce p evažuje ulicový typ 

zástavby.

venkovská usedlost čp. 17 - dochovaný dvorcový p dorys, dvouštítové pr čelí se st ídmou výzdobou
     socha sv. Jana Nepomuckého - kamenná socha u mostu p es eku Lužnici

venkovská usedlost čp. 16 - zachovalý dvorcový p dorys, opravené zdobené štíty s volutami, na návsi
venkovská usedlost čp. 27 - zachovalý dvorcový p dorys, opravené štíty se skromným zdobením, na 

návsi
zem d lský dv r Rožmberská bašta - rybá ská bašta na hrázi rybníka Rožmberk

jiná zem d lská stavba - bobrovna, nízký zd ný objekt, dochovaly se jen op zné zdi 
kovárna - zachovalý objekt kovárny u domu čp. 41

PůMÁTKY UNESCO
NEVYSKYTUJÍ SE



Ke p u řeky Luž i e

Do hovalá zástav a ve kovský h do ů a ávsi

VÝZNůMNÝ VYHLÍDKOVÝ BOD

OBLůST KRůJINNÉHO RÁZU
CHKO T eboňsko

MÍSTO KRůJINNÉHO RÁZU
zobrazeno ve výkresu hodnot

MÍSTO VÝZNůMNÉ UDÁLOSTI

vzhledem k rovinatému povrchu území jsou vyhlídkové body nevýrazné

NEVYSKYTUJÍ SE

NEVYSKYTUJÍ SE
ůRCHITEKTONICKY VÝZNůMNÉ STůVBY

vzhledem k velkému počtu objekt , jsou pouze zobrazeny ve výkresu hodnot

MÍSTů S ůRCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY
oblast p vodního osídlení

NE

NE

POZITIVNÍ DOMINůNTY 

NEGůTIVNÍ DOMINůNTY

URBůNISTICKÉ HODNOTY
navrhuji vymezit návesní prostor

REGION LIDOVÉ ůRCHITEKTURY
styl T eboňských blat, dochovalá lidová architektura

HISTORICKY VÝZNůMNÉ STůVBY

Vzhledem k úbytku obyvatel není nutné vymezovat tolik rozvojových ploch, jako je tomu ve stávajícím ÚP 
obce Lužnice. Navrhuji vypln ní proluk v obci a menší rozvojovou plochu na severu obce pro funkci 

bydlení. U kempu u eky Lužnice je navržena plocha určená pro sport. Návesní prostor je právoplatn  
navržen na vesnickou památkovou zónu.

INTERIÉR SÍDLů

OKOLNÍ KRůJINů

NÁVRH ZÁM R  SÍDLů

HODNOCENÍ  ů NÁVRH ZÁM R  SÍDLů  

Návesní prostor s dominantní kaplí a okolní dvorcovou zástavbou je dochovalý a udržovaný. Náves je 
prostorná s velkými plochami zelen .  Okolní stavení mají malé oplocené p edzahrádky, které taky 

pozitivn  p ispívají ke vzhledu návsi. Nov jší zástavba plynule navazuje na stávající. Je nutné udržet 
hmotovou dispozici venkovských dom , aby dojem z malebné obce nebyl narušen. 

Charakter okolní krajiny je zem d lský. eka Lužnice a b ehová vegetace p ízniv  ovlivňuje zd jší 
krajinu. Ve volné krajin  se nachází n kolik hospodá ských dvor . Východní cíp území je pokryt lesním 

porostem.



Po ědraž - II. voje ské apová í - Po ědraž - )M  Pohled vý hod í  s ěre  a o e  Po ědraž

Náves o e Po ědraž

PONĚDRAŽ

URBůNISTICKY HISTORICKÝ VÝVOJ SÍDLů

Obec leží cca 8 km jižním sm rem od Veselí nad Lužnicí vedle Pon dražského rybníka. První písemná 
zmínka o obci pochází z roku 1259. Školní budova byla postavena roku 1877. Vývoj obce postupuje 

podél komunikace sm rem k silnici I/24. Jedná se především o izolované rodinné domy nebo venkovská 
stavení typického obdélníkového p dorysu. Severn  od návsi byl postaven zem d lský areál.

SÍDELNÍ TYP

Návesní typ. Náves obklopena usedlostmi s dvouštítovým pr čelím.

NEVYSKYTUJÍ SE

BROWNFIELDS

NEVYSKYTUJÍ SE
PůMÁTKOVÉ REZERVůCE

NEVYSKYTUJÍ SE

NE

REGION LIDOVÉ ůRCHITEKTURY
styl Třeboňských blat, dochovalá lidová architektura

HISTORICKY VÝZNůMNÉ STůVBY
NEVYSKYTUJÍ SE

PůMÁTKY UNESCO
NEVYSKYTUJÍ SE

URBůNISTICKÉ HODNOTY

NÁRODNÍ KULTURNÍ PůMÁTKů
Rožmberská rybniční soustava

VESNICKÁ PůMÁTKOVÁ ZÓNů
NE

NEMOVITÉ KULTURNÍ PůMÁTKY

KRůJINNÁ PůMÁTKOVÁ ZÓNů
NůVRŽENO V ÚůP



Pohled a ze ědělskou kraji u se solitér í lípou srdčitou

)latá stoka s řehovou vegeta í

oblast p vodního osídlení
OBLůST KRůJINNÉHO RÁZU

CHKO Třeboňsko

POZITIVNÍ DOMINůNTY 

MÍSTů S ůRCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY

NEGůTIVNÍ DOMINůNTY

zem d lský areál - velké haly, narušují pohled na obec z příjezdové silnice,  severn  od návsi

Pon drážský rybník - přírodní horizontální dominanta, jižn  od obce

vzhledem k velkému počtu objekt , jsou pouze zobrazeny ve výkresu hodnot
ůRCHITEKTONICKY VÝZNůMNÉ STůVBY

MÍSTO KRůJINNÉHO RÁZU
zobrazeno ve výkresu hodnot

Obec nemá územní plán. Navrhuji revitalizaci návesního prostoru. Výrazn jší rozvoj obce je možný v 
severní části, podmínkou by bylo vystav ní přístupové komunikace. N kolik rozvojových ploch je 

umíst no na jižním okraji obce v blízkosti Zlaté stoky, proto je nutný pr zkum hranice povodňového 
území.

INTERIÉR SÍDLů

OKOLNÍ KRůJINů

NÁVRH ZÁM R  SÍDLů

HODNOCENÍ  ů NÁVRH ZÁM R  SÍDLů  

Interiér obce p sobí neudržovaným dojmem. Návesní prostor je tvořen neupravovanou zelení bez 
parkových úprav. Dominantou návsi je vetší kaple. Okolní p vodní zástavba je narušena nevhodnými 

dostavbami a přestavbami. Nedaleko návsi se nachází nevhodná, objemná, multifunkční budova. 
Navazující zástavbu tvoří izolované rodinné domu podél komunikace. 

Dominatou okolní krajiny je Pon drážský rybník situovaný východn  od obce. Zbytek krajiny má 
zem d lský charakter. Příznivým prvkem v krajin  je Zlatá stoka lemovaná břehovou vegetací. Podél 

komunikace sm rem na Frahelž je dubová alej.

MÍSTO VÝZNůMNÉ UDÁLOSTI
NEVYSKYTUJÍ SE

VÝZNůMNÝ VYHLÍDKOVÝ BOD
vzhledem k rovinatému povrchu území jsou vyhlídkové body nevýrazné



Po ědrážka - II. voje ské apová í - Po ědrážka - )M  Vý hod í pohled a o e  Po ědrážka

Náves o e Po ědrážka

BROWNFIELDS

NEVYSKYTUJÍ SE
PůMÁTKOVÉ REZERVůCE

NEVYSKYTUJÍ SE

KRůJINNÁ PůMÁTKOVÁ ZÓNů

VESNICKÁ PůMÁTKOVÁ ZÓNů
ANO

NEMOVITÉ KULTURNÍ PůMÁTKY

NÁRODNÍ KULTURNÍ PůMÁTKů
Rožmberská rybniční soustava

NůVRŽENO V ÚůP

venkovská usedlost čp. 15 - zachovaná dispozice, opravený zdobený štít obytného domu a špýcharu
venkovská usedlost čp. 16 - zachovaná dispozice, zdobený štít, špýchar s atikou, nedaleko návsi

venkovská usedlost čp. 32 - zachovaná dispozice, zdobený štít obytného objektu
kaple - z přelomu 18.-19. století, prost  zdobená, obdélný p dorys, na návsi

PONĚDRÁŽKA

URBůNISTICKY HISTORICKÝ VÝVOJ SÍDLů

Obec leží 6 km jižním sm rem od Veselí nad Lužnicí. První zmínka o obci se datuje k roku 1259. Obec 
byla založena jako návesní s rozptlýlenou zástavbou. Usedlosti jsou štítov  orientovány. Rozvoj obce 
probíhal jižním sm rem podél komunikace k Pon draži. Východn  od obce byl postaven zem d lský 

areál.

SÍDELNÍ TYP

Návesní typ s okolní štítov  orientovanou zástavbou. Venkovské usedlosti mají dvorcový p dorys.

PůMÁTKY UNESCO
NEVYSKYTUJÍ SE

URBůNISTICKÉ HODNOTY
NEVYSKYTUJÍ SE



Pohled a ze ědělský areál s věžový  vodoje e  již ě od o e

Do hova é usedlosti - tradič í atika

oblast p vodního osídlení
OBLůST KRůJINNÉHO RÁZU

NE

MÍSTů S ůRCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY

NEVYSKYTUJÍ SE

POZITIVNÍ DOMINůNTY 

NEGůTIVNÍ DOMINůNTY
zem d lský areál - rozsáhlý predimenzovaný areál, východn  od obce                                       

hydroglobus - kulturní výšková dominanta, v žový vodojem, u zem. areálu

REGION LIDOVÉ ůRCHITEKTURY
styl Třeboňských blat, dochovalá lidová architektura

HISTORICKY VÝZNůMNÉ STůVBY

ůRCHITEKTONICKY VÝZNůMNÉ STůVBY
vzhledem k velkému počtu objekt , jsou pouze zobrazeny ve výkresu hodnot

Rozvojové plochy jsou navrženy stejn  jako ve stávajícím ÚP obce Pon drážka, který vhodn  navrhuje 
plochy bydlení v prolukách zastav ného území. U malé vodní plochy jižn  od obce je navržena plocha 

pro individuální rekreaci. 

INTERIÉR SÍDLů

OKOLNÍ KRůJINů

NÁVRH ZÁM R  SÍDLů

CHKO Třeboňsko
MÍSTO KRůJINNÉHO RÁZU
zobrazeno ve výkresu hodnot

MÍSTO VÝZNůMNÉ UDÁLOSTI
NEVYSKYTUJÍ SE

VÝZNůMNÝ VYHLÍDKOVÝ BOD
vzhledem k rovinatému povrchu území jsou vyhlídkové body nevýrazné

HODNOCENÍ  ů NÁVRH ZÁM R  SÍDLů  

Návesní prostor obdélného p dorysu s kaplí uprostředem je obestaven sm sí p vodních usedlostí 
dvorcového typu a nov jšími domy, které narušují venkovský harmonický dojem. Návesní prostor však 
p sobí zanedbaným dojmem, komunikace je ve špatném stavu, chybí parková zeleň. Nov jší zástavba 

pokračuje jižním sm rem a tvoří jí izolované domy převážn  vesnického charakteru. V obci je velké 
množství ploch soukromých zahrad.

Krajina je rovinatá, zem d lského charakteru. Krajinými dominantami jsou dva rybníky - Pon drážkovský 
a Švancenberk. Na východní stran  k.ú. jsou členité lesní plochy. V krajin  se nachází n kolik samot v 

podob  hodpodářských dvor .



S ržov - II. voje ské apová í - S ržov - )M  Pohled jihový hod í  s ěre  a o e  S rov

Původ í áves í prostor o e S ržov

NE

BROWNFIELDS

NEVYSKYTUJÍ SE
PůMÁTKOVÉ REZERVůCE

NEVYSKYTUJÍ SE

KRůJINNÁ PůMÁTKOVÁ ZÓNů

VESNICKÁ PůMÁTKOVÁ ZÓNů
NE

NEMOVITÉ KULTURNÍ PůMÁTKY

NEMOVITÁ NÁRODNÍ KULTURNÍ PůMÁTKů
Rožmberská rybniční soustava

NůVRŽENO V ÚůP

SMRŽOV

URBůNISTICKY HISTORICKÝ VÝVOJ SÍDLů

Obec ležící 2,5 km západn  od Lomnice nad Lužnicí byla založena roku 1367 jako ves návesního typu s 
rozvoln nou zástavbou. S pozd jším rozvojem obce vznikl prostor kolem vesnického rybníka, který 
nahradil funkci návsi. Obec se rozvíjela východním sm rem od p vodní zástavby ke komunikaci do 

Lomnice nad Lužnicí. Severn  od p vodní návsi byl postaven zem d lský areál.

SÍDELNÍ TYP
Návesní typ s rozvoln nou zástavbou dvorcových usedlostí štítov  orientovaných. Prostor kolem 

návesního rybníčku je tvořen izolovanými rodinnými domy.

PůMÁTKY UNESCO
NEVYSKYTUJÍ SE

URBůNISTICKÉ HODNOTY
NEVYSKYTUJÍ SE

REGION LIDOVÉ ůRCHITEKTURY
styl Třeboňských blat, dochovalá lidová architektura

HISTORICKY VÝZNůMNÉ STůVBY
NEVYSKYTUJÍ SE



Pohled a áves í prostor kole  vod í plo hy

Do hova á původ í stave í

oblast p vodního osídlení
OBLůST KRůJINNÉHO RÁZU

vzhledem k rovinatému povrchu území jsou vyhlídkové body nevýrazné

MÍSTů S ůRCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY

NEGůTIVNÍ DOMINůNTY, BROWNFIELDS

zem d lský areál - severn  od p vodní návsi

ůRCHITEKTONICKY VÝZNůMNÉ STůVBY
vzhledem k velkému počtu objekt , jsou pouze zobrazeny ve výkresu hodnot

POZITIVNÍ DOMINůNTY 

rybník Koclířov - horizontální dominanta, hráz se starými duby, východn  od vsi

Stávající územní plán navrhuje dv  velké rozvojové plochy pro bydlení. Navrhuji jejich zredukování. Dále 
je v ÚP navrženo rozšíření zem d lského areálu. Ten je již negativní domintou užšího okolí a není 

vhodné jeho rozšíření.

INTERIÉR SÍDLů

OKOLNÍ KRůJINů

NÁVRH ZÁM R  SÍDLů

CHKO Třeboňsko
MÍSTO KRůJINNÉHO RÁZU
zobrazeno ve výkresu hodnot

MÍSTO VÝZNůMNÉ UDÁLOSTI
NEVYSKYTUJÍ SE

VÝZNůMNÝ VYHLÍDKOVÝ BOD

HODNOCENÍ  ů NÁVRH ZÁM R  SÍDLů  

Obec p sobí chaotickým dojmem. Z p vodní struktury osídlení se dochovalo jen n kolik usedlostí a 
kaple. P vodní malou náves s kaplí nahradila prostorná náves s vodní plochou uprostřed. Okolní 

zástavba je rozvoln ná a nejednotná, objevují se zde jednotliv  hodnotné, dochované usedlosti a rodinné 
domy z pozd jších let. Náves nep sobí reprezentativn . V obci jsou velké plochy soukromých zahrad.

Krajina je rozd lená na tři pomyslné pásy - západní pás pokrývají lesy, střední pokrývají obd lávaná pole 
a obec, východní pás tvoří rybník Koclířov se Zatou stokou tekoucí podél n j.



Val - II. voje ské apová í 8 - 8 Val - ZM10 (2017) Pohled vý hod í  s ěre  a o e  Val

Náves o e Val

navrhuji vymezit návesní prostor
REGION LIDOVÉ ůRCHITEKTURY

styl Třeboňských blat, dochovalá lidová architektura

KRůJINNÁ PůMÁTKOVÁ ZÓNů
NůVRŽENO V ÚůP

PůMÁTKY UNESCO
NEVYSKYTUJÍ SE

URBůNISTICKÉ HODNOTY

BROWNFIELDS

PůMÁTKOVÉ REZERVůCE
NEVYSKYTUJÍ SE

stavební objekt - navrženo pro objekt brownfields, u komunikace sm rem na Hamr, čp. 43                 
zem d lský areál - navrženo pro objekt brownfields, architektonicky hodnotné avšak nevyužívané budovy 

VESNICKÁ PůMÁTKOVÁ ZÓNů
NE

NEMOVITÉ KULTURNÍ PůMÁTKY

NEMOVITÁ NÁRODNÍ KULTURNÍ PůMÁTKů
NE

kaple sv. Jana Nepomuckého - postavena 1750, dnešní podoba je z 1. třetiny 19. století, obdélný p dorys 
s polokruhovým záv rem, na návsi

VAL

URBůNISTICKY HISTORICKÝ VÝVOJ SÍDLů

Obec leží 6 km jihovýchodn  od Veselí nad Lužnicí. Byla založena již před rokem 1400 jako návesní typ. 
Zástavba kolem návsi je dvorcového typu se štítovou orientací. Rozvoj obce je patrný podél komunikace 

sm rem k Hamru severním sm rem. Byl postaven také zem d lský areál na východní stran  obce.

SÍDELNÍ TYP
Návesní typ s rybníčkem a štítov  orientovanými venkovskými usedlostmi. V rozvojové části podél 

komunikace sm rem na Hamr jsou obdélná domkařská stavení a izolované rodinné domy.



Hospodářský dvůr vhod ý k reko struk i

Pohled a avazují í zástav u podél ko u ika e s ěre  a Ha r

ůRCHITEKTONICKY VÝZNůMNÉ STůVBY
vzhledem k velkému počtu objekt , jsou pouze zobrazeny ve výkresu hodnot

HISTORICKY VÝZNůMNÉ STůVBY
NEVYSKYTUJÍ SE

NEVYSKYTUJÍ SE
MÍSTů S ůRCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY

oblast p vodního osídlení

CHKO Třeboňsko
MÍSTO KRůJINNÉHO RÁZU

ÚP obce Val kvalitn  navrhuje rozvojové plochy určené k individuálnímu bydlení. Navazuje na stávající 
zástavbu a vyplňuje proluky v zastav ném území.  ÚP navrhuje v obecní části Hamr ČOV a v obou 

částech jednotnou kanalizaci.

POZITIVNÍ DOMINůNTY 

soustava rybník  - nejv tší z nich Rod, přírodní horizontální dominanta, na jihu katastrálního území

NEGůTIVNÍ DOMINůNTY

INTERIÉR SÍDLů

OKOLNÍ KRůJINů

NÁVRH ZÁM R  SÍDLů

OBLůST KRůJINNÉHO RÁZU

HODNOCENÍ  ů NÁVRH ZÁM R  SÍDLů  

Obec Val se pyšní dochovanou návesní strukturou. Náves je tvořená velkou plochou veřejné zelen  se 
vzrostlými listnatými stromy, návesním rybníkem, kaplí sv. J. Nepomuckého a zvoničkou. Okolní zástavbu 

tvoří venkovské usedlosti střídm  zdobené. Dochovala se čelní orientace i hmotová proporce objekt . 
Nov jší navazující zástavba sm rem na část Hamr je tvořena izolovanými domky, které dodržují obdélné 
p dorysy a čelní orientaci. Dojem v obci narušuje velký hospodářský dv r situovaný východn  od návsi 

Objekt je ve špatném stavu, je nutná rekontrukce.

Okolní krajina je mírn  zvln ná. Obec leží na vyvýšeném míst . V centrální části k.ú., kolem obce, je 
krajina zem d lského charakteru, Jižní okraj k.ú je tvořen rozsáhlými lesními plochami. V krajin  je velké 

množství tzv. jednot a hospodářských dvor . Východní hranici území tvoží řeka Nežárka, která tvoří 
meandry.

zobrazeno ve výkresu hodnot
MÍSTO VÝZNůMNÉ UDÁLOSTI

NEVYSKYTUJÍ SE
VÝZNůMNÝ VYHLÍDKOVÝ BOD

vzhledem k rovinatému povrchu území jsou vyhlídkové body nevýrazné



Vlkov - II. voje ské apová í 8 - 8 Vlkov - ZM10 (2017) Pohled jihový hod í  s ěre  a o e  Vlkov

Uli ová zástav a v o i Vlkov

BROWNFIELDS

NEVYSKYTUJÍ SE
PůMÁTKOVÉ REZERVůCE

NEVYSKYTUJÍ SE

KRůJINNÁ PůMÁTKOVÁ ZÓNů

VESNICKÁ PůMÁTKOVÁ ZÓNů
NE

VLKOV

URBůNISTICKY HISTORICKÝ VÝVOJ SÍDLů

Obec leží asi 4 km jižn  od Veselí nad Lužnicí na pravém břehu řeky Lužnice. Byla založena jako krátká 
ulicovka se statky dvorcového typu. Rozvoj obce byl na východ  od p vodní zástavby a zde probíhal 

podél železnice  sm rem k Veselí nad Lužnicí. Nov jší zástavba podél železnice je tvořena objekty do 
tvaru písmene L nebo jednoduchými vesnickými staveními. 

SÍDELNÍ TYP
Usedlosti p vodní zástavby jsou dvorcového typu, orientované štíty. Ulicovka s typem stavení do tvaru 

písmene L nebo jednoduché obdélné domkařské objekty. 

NEMOVITÉ KULTURNÍ PůMÁTKY

NEMOVITÁ NÁRODNÍ KULTURNÍ PůMÁTKů
NE

NůVRŽENO V ÚůP

kaplička Nejsvat jší Trojice a sv. Jana Nepomuckého - postavena roku 1856

PůMÁTKY UNESCO
NEVYSKYTUJÍ SE

URBůNISTICKÉ HODNOTY
NEVYSKYTUJÍ SE

REGION LIDOVÉ ůRCHITEKTURY
lidová architektura není dochovalá



Pohled a Vlkovský ry ík

)ástav a do ků dodržují í ve kovské tvarosloví

OBLůST KRůJINNÉHO RÁZU

vzhledem k rovinatému povrchu území jsou vyhlídkové body nevýrazné

NE

NE

MÍSTů S ůRCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY

NEVYSKYTUJÍ SE
ůRCHITEKTONICKY VÝZNůMNÉ STůVBY

vzhledem k velkému počtu objekt , jsou pouze zobrazeny ve výkresu hodnot
POZITIVNÍ DOMINůNTY 

NEGůTIVNÍ DOMINůNTY

HISTORICKY VÝZNůMNÉ STůVBY

Stávající územní plán navrhuje velkorysé rozvojové plochy pro bydlení. V mém návrhu ponechávám 
plochy které zkompaktní obec a vyplní proluky v zastav ném území. Zástavba je navrhována především 

podél komunikací sm rem k Veselí nad Lužnicí.

INTERIÉR SÍDLů

OKOLNÍ KRůJINů

NÁVRH ZÁM R  SÍDLů

CHKO Třeboňsko
MÍSTO KRůJINNÉHO RÁZU
zobrazeno ve výkresu hodnot

MÍSTO VÝZNůMNÉ UDÁLOSTI
NEVYSKYTUJÍ SE

VÝZNůMNÝ VYHLÍDKOVÝ BOD

HODNOCENÍ  ů NÁVRH ZÁM R  SÍDLů  

Obec je velmi nekompaktní, zástavbu tvoří domy podél n kolika komunikací. Domy však respektují 
hmotové proporce a p dorysné dispozice. Obec nemá žádný centrální prostor, což p sobí nepřehledným 

pocitem v sídle.

Krajina je pom rn  členitá a rovinatá. Na obec navazují lesní plochy a Vlkovský rybník z východní strany. 
Zapadn  od obce má krajina zem d lský charakter s unikátním písečným přesypem. Krajinu protíná 

železniční trať, kterou lemují vzrostlé stromy.

NEVYSKYTUJÍ SE



S ržov - II. voje ské apová í - )á latí - )M  Pohled již í  s ěre  a o e  )á latí

Náves o e )á latí

BROWNFIELDS

NEVYSKYTUJÍ SE
PůMÁTKOVÉ REZERVůCE

NEVYSKYTUJÍ SE

KRůJINNÁ PůMÁTKOVÁ ZÓNů

VESNICKÁ PůMÁTKOVÁ ZÓNů
NE

NEMOVITÉ KULTURNÍ PůMÁTKY

NEMOVITÁ NÁRODNÍ KULTURNÍ PůMÁTKů
Rožmberská rybniční soustava

NůVRŽENO V ÚůP

kaplička - barokní podoba, přistav na k domu čp. 29
venkovská usedlost čp. 6 - stavení do tvaru L, drobné geometrické zdobení štítu, severn  od návsi

venkovská usedlost čp. 7 - dochovalý p dorys, zdobené pr čelí, na návsi
venkovská usedlost čp. 15 - dochovalý p dorys, zdobené pr čelí - hrubá omítka s hladkými pásy, na 

návsi

ZÁBLATÍ

URBůNISTICKY HISTORICKÝ VÝVOJ SÍDLů

Obec ležící 3 km od Lomnice nad Lužnicí byla založena koncem 13. století. Zástavba tvoří ulicovku, která 
se u návesního rybníčka rozv tvuje a komunikace s rybníkem vytváří dojem návsi. Rozvoj obce je velmi 

malý, byl postaven zem d lský areál jižn  od obce. Nová zástavba je především u komunikace sm rem k 
areálu.

SÍDELNÍ TYP

Ulicovka s usedlostmi štítov  orientovanými. Dochoval se dvorcový p dorys statk .

PůMÁTKY UNESCO
NEVYSKYTUJÍ SE



Typi ký ve kovský o jekt tvaru L

)á latský ry ík ohut ý i du y a hrázi

MÍSTO VÝZNůMNÉ UDÁLOSTI

VÝZNůMNÝ VYHLÍDKOVÝ BOD

oblast p vodního osídlení
OBLůST KRůJINNÉHO RÁZU

CHKO Třeboňsko
MÍSTO KRůJINNÉHO RÁZU
zobrazeno ve výkresu hodnot

NEVYSKYTUJÍ SE

vzhledem k rovinatému povrchu území jsou vyhlídkové body nevýrazné

MÍSTů S ůRCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY
NE

POZITIVNÍ DOMINůNTY 

Záblatský rybník - přírodní horizontální dominanta regionu, vzrostlé duby na hrázi, západn  od obce

NEGůTIVNÍ DOMINůNTY

URBůNISTICKÉ HODNOTY
NEVYSKYTUJÍ SE

REGION LIDOVÉ ůRCHITEKTURY
styl Třeboňských blat, dochovalá lidová architektura

HISTORICKY VÝZNůMNÉ STůVBY

ůRCHITEKTONICKY VÝZNůMNÉ STůVBY
vzhledem k velkému počtu objekt , jsou pouze zobrazeny ve výkresu hodnot

kamenný menhir - na hrázi Záblatského rybníka                                                                                                  
dvojitý kříž - jižn  od obce

D ležitým návrhem je výstavba ČOV, která má být situována východn  od obce. Ve stávajícím ÚP obce 
Záblatí jsou navrženy čtyři rozvojové plochy pro bydlení. 

INTERIÉR SÍDLů

OKOLNÍ KRůJINů

NÁVRH ZÁM R  SÍDLů

HODNOCENÍ  ů NÁVRH ZÁM R  SÍDLů  

Malá náves s obdélným ryníčkem a kaplí srostlou s budovou školy je obklopena usedlostmi venkovského 
rázu. Usedlosti mají dochovalé p dorysné dispozice i hmotové uspořádání. Zástavba pokračuje podél 

silnice. Obec je kompaktní, p sobí malebn  a zachovale.

Okolní krajinu tvoří rozsáhlá plocha Záblatského rybníka západn  od obce, obd lávaná pole na východu 
obce a v jižní části katastrálního území je vetší lesní plocha. Územím protéká Zlatá stoka, která podporuje 

břehovou vegetaci. Podél komunikací jsou dubové aleje.
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9 ZÁV R 

T ebo ská rybniční krajina je velmi hodnotnou a výjimečnou krajinou minimáln  

národního m ítka. Její podobu vytvo il z velké míry člov k, který vytvo il n co malebného 

a harmonického. Na druhé stran  je to práv  člov k, který je v dnešní dob  nejv tší 

hrozbou pro zdejší rovnováhu ekosystému i pro zdejší krajinný ráz. 

Z analýzy územn  plánovací dokumentace a územn  plánovacích podklad  

vychází n kolik nadregionálních zám r , zejména v dopravní infrastruktu e, které vytvo í 

bariéry v krajin , avšak usnadní a umožní plynulejší dopravu obyvatel v regionu. Pro 

obyvatele Lomnice nad Lužnicí je významný východní silniční obchvat, který odlehčí 

doprav  v centru m sta, kudy nyní vede silnice I/Ň4 a odkloní ji mimo m sto. Dalším 

d ležitým nadregionálním zám rem vyplívajícím ze ZÚR je elektrifikace a p ípadné 

pozm n ní trasy železniční trati Veselí nad Lužnicí – T ebo . Z územních plán  obcí je 

z ejmá snaha o centralizaci čišt ní odpadních vod v čistírnách odpadních vod, což 

p isp je k životnímu prost edí ešeného území. Návrhové plochy pro bydlení považuji ve 

v tšin  územních plán  za p edimenzované vzhledem k poklesu počtu trvalých obyvatel. 

Rozvojové plochy vhodné k navržení jsou zobrazeny ve výkresu zám r . 

Velká část této bakalá ské práce se zabývá revizí hodnot v sídlech a v krajin . Do 

katalogu sídel a výkresu hodnot jsou dopln ny objekty pozitivních i negativních dominant, 

brownfield  a urbanisticky hodnotných prostor . Nejčast jší negativní dominantou jsou 

zem d lské areály, které jsou p ítomny u tém  každého sídla. Navrhuji d kladn jší 

analýzu využití t chto prostor, která prov í, zda se nejedná o plochy brownfield . Ve 

vesnických památkových zónách a urbanisticky hodnotných prostorech je nutné, aby 

budoucí zástavba dodržovala zejména architektonické tvarosloví vesnických dom  

a urbanistickou strukturu parcelace. D ležitým krokem k dodržování architektonických 

prvk  je vypracování regulačních plán  a jejich dodržování či popularizace územních 

studií zabývající se problematikou krajinného rázu nebo urbanistický a architektonickým 

zpracováním ve venkovských sídlech. 
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