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Abstrakt 

 

Diplomová práce se zabývá charakterem a strukturou sídel ve správním území města Sedlec – 

Prčice. Obsahuje část textovou a grafickou. V textové části jsou definovány pojmy charakter a struktura 

zástavby a další související pojmy, jako stavební čára, uliční čára, podlažnost atd. Dále je prováděna 

analýza charakteru a struktury pro pět vybraných sídel v rámci správního území Sedlec – Prčice. V těchto 

sídlech jsou také určeny hodnoty a problémy související s charakterem a strukturou zástavby, případně 

jsou navržena opatření či regulace k vyřešení těchto problémů nebo k předcházení vzniku dalších. 

Součástí textové části je také fotodokumentace vybraných řešených sídel.  

Grafická část má tři části. V první je funkční využití území sídel, druhá část se zabývá rozdělením 

podle typů zástavby a řeší zároveň, jakým způsobem je utvořené oddělení soukromého prostoru od 

veřejného čili uliční čáry. V poslední části jsou znázorněny problémy, narušující výrazně strukturu a 

charakter daných sídel, a jsou navrženy regulativy, které by měly zamezit přílišnému narušení zástavby.  

 

Klíčová slova            
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Abstract 

 

 The diploma thesis deals with the character and structure of settlements in the administrative 

area of Sedlec – Prčice. It contains text and graphic part. The text part defines the concepts of character 

and structure of settlements and other related terms, such as building lines, street lines, storey etc. It 

also analyzes the character and structure for five selected settlements in the administrative area of 

Sedlec – Prčice. In these settlements are also determined the values and problems related to the 

character and structure of the buildings, alternatively measures or regulations are proposed to resolve 

these problems or to prevent the emergence of others. Part of the text part is also photodocumentation 

of selected settlements. 

The graphical part has three parts. The first is a function of land settlements, the second part deals 

with the distribution by types of buildings and addresses at the same time, how is formed department of 

private space from the public (street line). In the last part shows the problems disturbing significantly the 

structure and character of the settlements. In this part are also designed regulations to prevent excessive 

disruption of the building structure. 
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1 Úvod 
 

1.1 Cíle práce 
 

Cílem této diplomové práce je pomoci lépe definovat pojmy charakter a struktura zástavby. Zjistit 

čím jsou nejvíce ovlivněny a tyto poznatky pak názorně ukázat na vybraných sídlech ve správním území 

města Sedlec-Prčice. Dále by pak měla poukázat na to, jaké problémy charakter a strukturu ovlivňují, jak 

lze tyto problémy řešit a zabránit regulativy nově vznikajícím problémům, tak aby zůstávala typická 

zástavba v sídle příliš nenarušená a sídlo si tak drželo svůj charakteristický ráz.  

 

1.2 Metodika práce 

 

Úvod práce bude především o definování pojmů charakter a struktura zástavby. Bude vysvětleno, co 

tyto pojmy znamenají a jaké jsou rozdíly od podobných pojmů, se kterými bývají zaměňovány. 

S charakterem a strukturou souvisí další pojmy, které nemusí být každému známé. Tyto pojmy budou 

v práce rovněž vysvětleny. Jde o pojmy jako stavební čára, uliční čára, podlažnost atd. Dále bude popsáno, 

co nejvíce charakter a strukturu zástavby ovlivňuje a zmíněné určující faktory budou znázorněny na 

několika obrázcích. Posledním tématem této obecné části bude stručně napsáno, jak je možné zástavbu 

regulovat a předcházet tak vznikání objektů narušujících zástavbu stávající.  

V další části přejde práce k analyzování vlastního území. Zde bude vybráno několik sídel, ke každému 

z nich budou stručně uvedeny základní informace, přiložen výřez koordinačního výkresu územního plánu 

a znázorněn vývoj obyvatelstva za posledních 50 let, s čímž souvisí i jak se v sídlech měnil počet domů, 

což bude v tabulce též ukázáno. Pro jednotlivá sídla bude proveden terénní průzkum, při kterém budou 

zaznamenány nejdůležitější rysy ovlivňující charakter a strukturu. Bude například zkoumána podlažnost, 

jaké typy zástavby se v sídle vyskytují, s jakými druhy domů, jak je vytvořena hranice mezi soukromým 

prostorem a veřejným prostranstvím. Jestli je tvořena fasádou domu, lehkým či masivním plotem nebo 

zde není žádná výrazná hranice. Také budou určené problémy narušující charakter a strukturu. Poté  

 

 

budou tyto poznatky stručně poznamenány do katalogových listů pro každé sídlo zvlášť a poté vše 

zakresleno do výkresů.  

 Výkresy budou sestávat ze tří částí. První výkres bude Funkční využití území ploch, kde bude 

zároveň zakreslena návaznost zástavby na přilehlou krajinu. Návaznost bude rozdělena na plynulou a 

neplynulou. V druhé části vznikne výkres Charakter a struktura zástavby, kde bude zástavba rozdělena 

do několika druhů a bude zde znázorněno, jak je oddělen soukromý prostor od veřejného (uliční čára). 

Závěrečný výkres se bude týkat problémů, kde budou problémy znázorněny a roztříděny no několika 

kategorií. Výkres se nazývá Problémy v charakteru a struktuře zástavby.  V textu k němu budou napsáno, 

jak by se tyto problémy daly regulovat. To bude zpracováno pro jednotlivá sídla.  

 

2 Základní identifikační údaje 
 

V diplomové práci jsou řešena vybraná sídla ve správním území města Sedlec-Prčice. Sedlec-Prčice 

se nachází na jižním okraji Středočeského kraje, v okrese Příbram. Jádro města leží přibližně 14 km 

jihovýchodně od města Sedlčany a asi 30 km severozápadně od města Tábor. Správní území města   

Sedlec-Prčice se skládá z 36 místních částí a jeho rozloha zahrnuje 15 katastrálních územích. [1] Jmenovitě 

jsou to tyto katastrální území: Sedlec u Votic, Prčice, Měšetice, Divišovice, Bolechovice I, Přestavlky u 

Sedlce, Dvorce u Sedlce, Vrchotice, Uhřice u Sedlce, Jetřichovice, Šanovice, Sušetice, Veletín, Nové Dvory 

u Kvasejovic a Kvasejovice. [1] S počtem 36 místních částí je Sedlec-Prčice obec s největším množstvím 

místních částí v České Republice. Jsou to tyto místní části: Sedlec, Prčice, Měšetice, Lidkovice, Divišovice, 

Chotětice, Mrákotice, Bolechovice, Vozerovice, Přestavlky, Kvašťov, Dvorce, Víska, Staré Mitrovice, 

Rohov, Záběhlice, Vrchotice, Náhlík, Božetín, Včelákova Lhota, Násilov, Monín, Uhřice, Bolešín, 

Jetřichovice, Záhoří a Kozinec, Moninec, Šanovice, Sušetice, Veletín, Nové Dvory, Myslkov, Kvasejovice, 

Matějov, Stuchanov a Malkovice. [1].   

Rozloha celého správního území Sedlce-Prčice je 64,11 km2. Ke dni 1.1.2018 mělo město celkově                

2 837 obyvatel. [2] 

Sedlec-Prčice správně patří pod obec s rozšířenou působností ve městě Sedlčany. Město Sedlčany 

jsou taktéž i příslušnou obcí s pověřeným obecním úřadem.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Lidkovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chot%C4%9Btice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mr%C3%A1kotice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vozerovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kva%C5%A1%C5%A5ov_(Sedlec-Pr%C4%8Dice)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dvorce_(Sedlec-Pr%C4%8Dice)
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADska_(Sedlec-Pr%C4%8Dice)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Star%C3%A9_Mitrovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rohov_(Sedlec-Pr%C4%8Dice)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1b%C4%9Bhlice_(Sedlec-Pr%C4%8Dice)
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1hl%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BEet%C3%ADn_(Sedlec-Pr%C4%8Dice)
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%8Del%C3%A1kova_Lhota
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1silov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mon%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Uh%C5%99ice_(Sedlec-Pr%C4%8Dice)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bole%C5%A1%C3%ADn_(Sedlec-Pr%C4%8Dice)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1ho%C5%99%C3%AD_a_Kozinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Moninec
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0anovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Su%C5%A1etice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velet%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A9_Dvory_(Sedlec-Pr%C4%8Dice)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Myslkov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mat%C4%9Bjov_(Sedlec-Pr%C4%8Dice)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stuchanov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Malkovice
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Obrázek 1: Sedlec-Prčice poloha 

 

 

3 Charakter a struktura zástavby  
 

3.1 Definice pojmů charakter a struktura zástavby 
 

Charakter a struktura zástavby jsou trochu problematické pojmy, zejména kvůli své 

nejednoznačnosti. I mezi samotnými urbanisty se definování těchto pojmů mírně liší a jsou chápány 

odlišně.  

Ani ve stavebním zákonu tyto pojmy nejsou definovány, je zde pouze uvedeno, že mezi úkoly 

územního plánování patří: stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění 

a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území a na využitelnost navazujícího 

území. [3] Dále pak v oddíle týkajícím se regulačního plánu je popsáno: Regulační plán v řešené ploše 

stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro 

ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí. [3]  

 

Pojem struktura zástavby navíc také bývá zaměňován s jinými úzce souvisejícími pojmy jako 

například urbanistická struktura sídla, plošná struktura sídla a charakter zástavby pak například s pojmem 

obraz města. Tato práce by měla pomoci tyto termíny více specifikovat. 

 

3.1.1 Struktura zástavby 

 

Struktura zástavby, nebo také forma zástavby, je tvořena různými typy zástavby. Typy zástavby jsou 

podobným stylem zastavěné plochy v sídle. Může se jednat například o zástavbu soustředěnou, 

rozvolněnou, rozptýlenou atd., více o typech zástavby v kapitole 3.3.2 Typ zástavby. Strukturu dále 

ovlivňuje vzájemné uspořádání a spolupůsobení prvků zástavby v sídle. Těmito prvky jsou: stavba, 

soubory staveb, motorové a pěší komunikace, nezastavěné prostory v sídle (např. uliční prostory, 

náměstí, návsi, parkové plochy, plochy veřejné zeleně apod.) a plochy využívané pro další funkce (plochy 

pro rekreaci, výrobu, plochy občanské vybavenosti, plochy technické infrastruktury atd.). [5] Struktura 

zástavby se především odvíjí od toho, jaké je její umístění v sídle, což je dáno především formou založení 

sídla, dále pak hustotou zastavění. Formám založení sídla ovlivňujících strukturu zástavby se práce věnuje 

v kapitole 3.3.1 Forma založení sídla (typ půdorysu). 

Strukturu zástavby lze rozdělit na dvě hlavní složky:        

• Půdorysné neboli také plošné uspořádání zástavby  

Jedná se především o umístění zástavby vzhledem k přilehlým veřejným prostranstvím. [4] To 

je ovlivněno zejména již zmíněnou formou založení sídla a viditelné to je při pohledu shora na 

sídlo. Při tomto pohledu může být patrné, že se zástavba v sídle odvíjela například podle hlavní 

cesty či návesního/náměstního prostoru.  

 

• Prostorové uspořádání zástavby  

Prostorové uspořádání tvoří kupříkladu intenzita zastavění pozemků a dále prvky týkající se 

samotných staveb jako hmotové řešení, kde je důležitá hlavně podlažnost, dále pak převládající 

tvary střech (např. sedlové, valbové či ploché střechy) a orientace hřebene vůči veřejným 

prostranstvím (štítová, okapová) a další. [4] 
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3.1.2 Charakter zástavby 

 

Jako charakter zástavby je považován samotný vzhled zástavby. Ten by měl přibližně odpovídat 

charakteru staveb, který je pro danou oblast typický, jako například roubené či poloroubené domy 

v Krkonoších a Jizerských horách. [6] Charakter je vytvářen spolupůsobením struktury zástavby a 

architektonického výrazu jednotlivých staveb, stavebních souborů a nezastavěných ploch. U 

nezastavěných ploch jde především o plochy parkové. [4]  

Architektonický výraz zástavby závisí především na typu domů (obdélníkový, izolovaný, hákový 

atd.), orientaci hřebene vůči návsi (náměstí) či ulici (štítová, okapová) a využití přilehlých volných          

ploch. [4] Na architektonický výraz staveb samotných má vliv zejména osazení staveb v terénu, jejich 

umístění na pozemku, s čímž souvisí jak a zda je v území navržená uliční a stavební čára, poté odstupy 

budov od hranic pozemku či od sousedních objektů. Dalšími faktory určujícími charakter jsou sklon a tvar 

střech, materiálové řešení budov, počet podlaží, vzhled budovy směrem do veřejného prostoru (velikost 

a umístění oken, barevnost fasády a střechy, úroveň vstupů a vjezdů do objektů), měřítko stavby, její 

oplocení atd. [4] 

 

3.2 Související pojmy 

 

Existuje několik pojmů, s kterými bývají termíny charakter a struktura zástavby zaměňovány. 

V případě struktury zástavby jde o pojmy urbanistická struktura nebo plošná struktura sídla. U charakteru 

zástavby bývá takovým podobně vypadajícím pojmem obraz (či tradiční obraz) sídla. Tato kapitola se 

zabývá osvětlením těchto pojmů a dále pak pojmů, které se vážou k tématu charakter a struktura, jako 

například uliční a stavební čára.  

Urbanistická struktura sídla je dána tím, jak se od vzniku sídla v průběhu let měnil způsob 

půdorysného a prostorového uspořádání jeho zastavěných částí, jejichž součástí jsou plochy vysoké 

zeleně přecházející do zeleně krajinné na plochách nezastavěného území. Urbanistická struktura je 

tvořena třemi složkami. První je plošná struktura sídla, druhá struktura ploch vysoké zeleně, kde se jedná 

převážně o parkové plochy a doprovodnou zeleň potoků, a poslední složkou je struktura ploch  

 

nezastavěného území, čímž je myšlena volná krajina navazující na zastavěné území. [4] Dá se tedy říci, že 

urbanistická struktura jsou vzájemně propojené spolupůsobící plochy, které vymezují funkční využití 

území a prostorové uspořádání zástavby. Je výsledkem prostorového uspořádání souborů staveb a lokalit 

sídla, čímž jsou myšleny navzájem se ovlivňující prostorové prvky, které tvoří ulice, bloky, budovy nebo 

veřejná prostranství. [6] 

 

 

Obrázek 2: Základní struktury na příkladu vsi Násedlovice (okr. Hodonín) [4] 

 

Plošná struktura sídla je, jak už je výše zmíněno a patrné z obrázku 1, jednou z částí urbanistické 

struktury. Je to soustava zastavěných ploch řešená podle jednoho ze zvolených hledisek. [4] Těmito 

hledisky jsou:  

a) vymezení historického centra sídla a dalších prostorových celků zástavby a jejich vzájemných 

vztahů, 
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b) vymezení rastru sítě komunikací určujícího prostor ulice a prostor návsi, 

c) vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, 

d) vymezení typů zástavby. [4] 

 

Plošná struktura sídla podle hlediska typu zástavby analyzuje sídlo podle druhů zástavby. Jelikož 

různé druhy zástavby tvoří strukturu zástavby, dá se říci, že v práci řešený jeden ze základních pojmů, 

struktura zástavby, je jedno z hledisek plošné struktury sídla, a to plošná struktura sídla z hlediska typů 

zástavby.  

 

Obrázek 3: Plošná struktura sídla dle vymezení historického centra. Bohaté Málkovice (okr. Vyškov) [4] 

 

 

 

Tradiční obraz sídla (města či vesnice) je tvořen urbanistickou strukturou společně s přírodními 

prvky. [7] Je tedy ovlivňován půdorysem sídla (daný formou založení), typem zástavby, typy obytných 

domů, ale i přítomnými přírodními prvky jako třeba vodní toky. Tradiční obraz se dá také popsat jako 

komplexní představa člověka o sídle na základě smyslových vjemů, zkušeností a poznatků o funkční 

účelnosti města. [7] Obecně je možné říci, že oproti charakteru zástavby, v obrazu města má roli i okolní 

krajina s přírodními prvky, závisí tak na tom, jak do ní sídlo zapadá a jak funguje vzájemné spolupůsobení 

těchto přírodních prvků s prvky zástavby. V práci jsou podrobeny analýze na charakter a strukturu 

zástavby především vesnice, jejichž tradiční obraz tvoří několik specifických rysů, mezi které patří:  

a) menší objemové měřítko zástavby jako celku i jednotlivých staveb; 

b) převažující individuální zástavba; 

c) vyšší podíl veřejných prostranství a zahrad; 

d) regionální specifičnosti urbanistického uspořádání zástavby; 

e) přímá návaznost na krajinu, množství přírodních prvků v zastavěném území. [4] 

 

Uliční čára je hranice mezi pozemky a veřejným prostranstvím nebo veřejným komunikačním 

prostorem. Uzavřená uliční čára vymezuje blok zástavby. [8] Zjednodušeně se dá říci, že je to čára, která 

spojuje přilehlá nároží sousedních předzahrádek. [4] 

 

Stavební čára je linie, kterou musí budoucí zástavba dodržet a nesmí ji překročit směrem 

k veřejnému prostranství (ulici). Stanovuje se v územním plánu. Pokud je tak v územním pánu uvedeno, 

lze od ní ustoupit směrem dovnitř pozemku či ji překročit architektonickými prvky i směrem k veřejnému 

prostranství. [9] Stavebních čar je několik druhů. Rozlišují se dle polohy v bloku (vnitřní, vnější), dle 

návaznosti budov (uzavřená, otevřená) a podle možnosti jejich překročení (závazná, nepřekročitelná). 
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• Vnější stavební čára – Rozhraní, které vymezuje zastavění na pozemcích vůči vnějšímu okolí 

bloku, tzn. směrem do veřejného prostranství či veřejného komunikačního prostoru. [8] Od této 

linie je možné pozemek směrem dovnitř zastavovat.   

 

• Vnitřní stavební čára – Vymezuje zastavění na pozemcích směrem dovnitř bloku. Bývá zpravidla 

nepřekročitelná. [8] Společně pak s vnější stavební čárou určují hloubku zástavby, což je 

vzdálenost mezi těmito čarami.  

 

• Uzavřená stavební čára – Rozhraní, které vymezuje zastavění na pozemcích, a to souvisle a 

úplně v celé její šířce. [8] Zástavba začíná od této linie a pozemky jsou souvisle, bez mezer mezi 

stavbami, zastavěny po celé délce této čáry.  

 

• Otevřená stavební čára – Rozhraní, které stejně jako čára uzavřená vymezuje zastavění na 

pozemcích, s tím rozdílem, že zástavba není souvisle po celé její délce, ale je přerušovaná na 

hranicích sousedních pozemků stavebními mezerami. [8] 

 

• Závazná stavební čára – Rozhraní, které vymezuje zastavění na pozemcích, jež musí zástavba 

dodržet po celém jejím průběhu. Pokud to není v regulativu výslovně umožněno, nesmí 

zástavba čáru nikde přesahovat ani od ní ustupovat směrem dovnitř pozemku. [8] 

 

• Nepřekročitelná stavební čára – Rozhraní, které vymezuje zastavění na pozemcích, jež zástavba 

nemusí dodržet v celém svém průběhu. Zástavba může od této linie ustupovat směrem dovnitř 

pozemku, ale nesmí přesahovat směrem ven do veřejného prostranství. [8]   

 

 

Podlažnost je počet nadzemních podlaží budovy nad sebou. Počítá se po hlavní římsu. Počet 

nadzemních podlaží se v různých částí budovy může lišit. Pro potřeby regulace podlažnosti zástavby se 

v tomto případě uvažuje vždy největší počet nadzemních podlaží dosažený v jednom místě budovy při 

přilehlé veřejné komunikaci. [8]   

 

3.3 Hlavní faktory ovlivňující charakter a struktury zástavby 
 

3.3.1 Forma založení sídla (typ půdorysu) 

 

Forma založení sídla byla ovlivněna zejména polohou, kde, v jaké krajině, terénu se nacházelo, 

dobou jeho vzniku a také za jakým účelem bylo sídlo založeno (např. za účelem zemědělství nebo jako 

panské sídlo atd.).  

Základní členění forem založení je na rostlé a pravidelné formy. Ty se pak dělí na několik 

charakteristických typů. Rostlé formy založení neboli také přírodní nebo nepravidelné [4] jsou formy, 

které nemají nějaké pravidelné geometrické uspořádání. Domy byly umisťovány bez nějakého na první 

pohled zřetelného plánu, často velmi nepravidelně. Tyto sídla se většinou nacházejí v horských oblastech 

a oblastech s členitým terénem [4], kde by bylo pravidelné uspořádání složité či dokonce nemožné. 

Pravidelné formy založení sídla neboli také geometrické či normové [4] mají zřetelnou pravidelně 

rozmístěnou zástavbu. Tato zástavba se může v pravidelném tvaru shlukovat například kolem návsi či 

náměstí nebo také liniově podél hlavní trasy nebo vodního toku. 

Jak už bylo řečeno rostlé i pravidelné formy založení se dále dělí na několik typických struktur a 

jelikož se práce převážně zabývá venkovskými sídli (s výjimkou jednoho dvojměstí, které si ale spíše 

zachovává také venkovský charakter), tak zde budou popsány formy založení vesnic. 

• Rostlé formy:  

▪ Hromadné vesnice 

▪ Lineární vesnice (uliční, silniční, řádkové, potoční vesnice) [4] 

 

 

• Pravidelné formy: 

▪ Lánové vesnice – vesnice s lánovou nebo délkovou plužinou  

▪ Návesní vesnice 

▪ Lineární vesnice – (uliční, silniční, řádkové, potoční, ulicovky atd.) [4] 
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3.3.1.1 Rostlé formy založení vesnice 

 

• Hromadné neboli také shlukové vesnice  

V hromadných vesnicích jsou domy rozmístěny bez zřetelného plánu, a to často velmi 

nepravidelně. V těchto vsích nebývá pravidelná pravoúhlá síť komunikací, jsou zde pozemky větších 

rozměrů a větší odstupy jednotlivých obytných staveb. U hromadných vesnic není často patrný návesní 

prostor. Vznikaly většinou ze sedlišť, které zde stály a sestávaly z pár domů (2–10 domů). [10] Nejčastější 

výskyt těchto typů vsí je především v horských oblastech a také v oblastech s členitým terénem. Lze je 

možné nalézt například v Krkonoších, Bílých Karpatech, Beskydech atd. [4] 

 

Obrázek 4: Hromadná ves. Bor (okr. Příbram) [11] 

 

 

 

 

 

• Lineární vesnice  

Lineární vsi mají, jak už název napovídá, podélný tvar. Jde o protáhlou ves, jejíž zástavba je tvořena 

zpravidla řadou nepravidelně rozmístěných domů shlukujících se kolem nějaké osy, a to buď jen po jedné 

straně této osy či po obou. [4] Tuto osu tvoří zejména trasa komunikace nebo vodní tok. Opět se v těchto 

vesnicích většinou nevyskytuje pravoúhlá silniční síť. Podobně jako hromadné vsi se vyskytují spíše 

v horských oblastech a členitých terénech. Ku příkladu opět v Krkonoších, Beskydech, Bílých Karpatech, 

ale taky třeba na Vizovicku. [4]  

Lineárních vesnic může být několik typů například silniční, uliční (ulicovka), potoční či řádková. 

Silniční vsi mají domy rozmístěné oboustranně podél hlavní komunikace. Uliční ves je podobná té silniční. 

Rozdílem je, že komunikace zde je místního charakteru, ve vesnici končí a dále už nepokračuje. V potoční 

vsi je osou zástavby vodní tok a budovy jsou opět nepravidelně rozesety buď na jednom z břehů nebo na 

obou. Řádkové vsi mohou být zařazeny mezi rostlé, ale i pravidelné formy založení.  Domy v řádkové 

vesnici jsou seřazeny vedle sebe v řádku, a to podél celé vsi. Pokud je půdorys zástavby ovlivněn 

přírodním prostředím a je tomuto terénu přizpůsoben, lze řádkovou ves zařadit právě mezi rostlé neboli 

přírodní typy. [12] 

Obrázek 5: Lineární ves. Martínkovice (okr. Náchod) [11] 
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3.3.1.2 Pravidelné formy založení vesnice 

 

• Lánové vesnice 

Tvar půdorysu zástavby lánových vsí je ovlivněn individuálním způsobem hospodaření a je spjatý 

se záhumenicovou plužinou. Domy jsou uspořádány řetězově vedle sebe podél komunikace, vodního 

toku či podél obojího, kdy kolem vodního toku vede komunikace. [12]. Převažují úzké a dlouhé pozemky 

obdélníkového tvaru [4], za nimiž, pokud byla dochována se vyskytuje záhumení cesta spojující pozemky 

s navazujícím lánem pole (plužina), který připadal ke každé usedlosti. [12] Tyto plužiny jsou dodnes 

dochovány jen v malém množství. Domy v lánových vesnicích mají zpravidla hřebeny střech orientovány 

kolmo k veřejnému prostoru (štítová orientace). Zároveň mají budovy od veřejného prostoru pravidelný 

odstup. [4] Tento typ půdorysů vznikal především ve 13. století a byl typický pro lokační vesnice. [12] 

Vyskytují se rovinatém i v horském terénu. Můžeme je kupříkladu nalézt na Broumovsku, v Jižních 

Čechách či Krkonoších. [4] 

Existuje opět několik forem lánových vesnic. Může jít o údolní lánovou ves, které nemají zpravidla 

návesní prostor. Tyto vesnice vznikali především v údolí vodního toku, buď na jednom či na obou jeho 

březích. Terén lánu, přidělený ke každé usedlosti, pak většinou směrem od toku stoupal, proto se na 

tomto lánu měnil sled kultur a způsob obdělávání pozemku. Pořadí na pozemku bylo převážně takové: 

zahrada, pole, louka a les. [13] Dalším druhem byli radiální (lesní) lánové vesnice. Ty mívaly většinou 

uzavřený návesní prostor, tvořen radiálním (kruhovým) paprsčitým uspořádáním pozemků. Díky tomuto 

uspořádání bylo snadné je umisťovat i ve složitých terénních podmínkách, zejména v lese. [13] Dalšími 

variantami mohly být různé kombinace či deformace těchto dvou typů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6: Údolní lánová Ves. Lodhéřov (okr. Jindřichův Hradec) [11] 

 

 

Obrázek 7: Radiální lánová ves. Křišťanovice (okr. Prachatice) [11] 
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• Návesní vesnice 

Návesní vesnice jsou nejrozšířenějším a zároveň i nejstarším typem půdorysu, který vznikal 

v období vrcholného středověku. Jsou tvořeny domy, které se sdružují kolem jádra vsi neboli návsi. Náves 

může mít různé většinou pravidelné tvary, které jsou ale ovlivněny morfologií terénu, proto mohou nastat 

i nepravidelnosti. Tvar může být například obdélníkový, oválný, trojúhelníkový nebo může být i 

nepravidelný. [12] Náves může být méně i více uzavřená, je přesně vyměřena a sbíhají se do ní všechny 

cesty. [14] Bývala také místem pro konání trhů, shromažďoval se zde dobytek nebo zde stál kostel, 

studna, protipožární nádrž či různé hospodářské objekty. K návesní vsi většina připadala traťová a délková 

plužina, ale mohla být vázána i na úsekovou nebo záhumenicovou. [12] Vesnice jsou typické pro staré 

sídelní oblasti zaměřené na zemědělství. [15] Vyskytují se například v jižních Čechách, na Hané nebo jižní 

Moravě. [4] 

Podle O. Máčela lze rozlišovat několik druhů návesních vesnic. Nejstarším typem je okrouhlice, 

která má převážně kapkovitý tvar a váže se na úsekovou plužinu. Dalším druhem je lesní návesní ves. Ta 

má pravidelný kruhový tvar návsi a váže se na záhumenicovou plužinu, uspořádanou do radiálních       

klínů. [12] Sídelní objekty jsou rozmístěny s velkými rozestupy mezi sebou, které jsou využity pro zahrady, 

louky a cesty, směřující do jádra vsi. [16] Dále pak existují čtvercové, obdélníkové, trojúhelníkové a 

nepravidelné. [12] Podle jiných autorů (Frolec a Vařeka; Pešta) lze mezi návesní vesnice zařadit návesní 

ulicovku a návesní silnicovku. Tyto druhy se vyznačují podobnými znaky. Obě mají ulicovou zástavbu či 

dlouhou náves, rozdíl je pouze v tom, že komunikace procházející návsí u ulicovky končí stejně s koncem 

vesnice. [14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8: Návesní ves obdélníková. Břežany (okr. Rakovník) [11] 

 

Obrázek 9: Návesní ves, typ okrouhlice. Černíkovice (okr. Plzeň-sever) [11] 
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• Lineární vesnice 

Lineární vsi pravidelné formy založení mají podobné znaky jako lineární vesnice rostlé formy viz. 

kapitola 3.3.1.3. Rostlé formy založení vesnice. Liší se akorát v tom, že lineární vsi pravidelné formy 

založení nemají budovy rozmístěny náhodně, ale jsou pravidelně uspořádány, a to opět kolem nějaké osy, 

kterou je komunikace či vodní tok.  

Velmi často má ves rastrově uspořádanou uliční síť a opět převažuje štítová orientace hřeben vůči 

veřejnému prostoru. Tyto typy se vyskytují například v oblast Moravského Slovácka. [4] 

 

Obrázek 10: Lineární pravidelná ves. Starý Poddvorov (okr. Hodonín) 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Typ zástavby 

 

Typ zástavby a to, jak na sebe navazují a spolupůsobí různé typy zástavby je největším faktorem, 

ovlivňujícím strukturu zástavby, čímž i celou urbanistickou strukturu vesnice. [4] Z toho důvodu je 

potřeba v územních plánech, regulačních plánech či územních studiích na toto dbát a rozlišovat různé 

typy a následně regulovat a navrhovat novou zástavbu tak, aby nedošlo ke kombinaci nevhodných typů 

zástavby či výraznému narušení stávající zástavby.  

Struktura zástavby v sídlech jen velmi málo sestává z jednoho typu zástavby. Většinou jde o 

kombinaci několika, kdy ve většině případů převažuje ta nejstarší dochovaná, která je doplněná o malé 

procento jiných typů zástavby. To může být způsobeno několika důvody. Třeba časovou posloupností, 

kdy zástavby vznikaly, funkčními vazbami mezi plochami, to jsou například plošné rezervy, kde je 

plánováno rozšíření určitého zařízení, nebo dalším důvodem může být, že v té době vlastník pozemku 

neměl zájem o výstavbu, a tak byla tato proluka zastavěna až v pozdější době.  [4] 

Typy zástavby se mohou rozdělovat různě, například podle publikace Rozmanová a Pokorná:  

Charakter a struktura zástavby venkovských sídel v územních plánech je možné zástavbu rozdělit do čtyř 

základních skupin: řadová, rozvolněná, rozptýlená a plošná zástavba.  Kdy zástavba řadová se dále dělí na 

řadovou zástavbu sevřenou, volnou a jednotnou. [4] Rozčlenění zástavby se v různých zdrojích liší. V této 

práci bylo vytvořeno vlastní rozdělení, vytvořené spojením poznatků z různých zdrojů. Hlavní je rozdělení, 

zda je zástavba soustředěná, rozvolněná nebo rozptýlená a dále sem lze přiřadit další typy, jako areálovou 

zástavbu či drobnou solitérní. Soustředěná a rozvolněná zástavba pak byly ještě rozděleny podle toho 

jakými typy domů jsou tvořeny. Ty byly rozlišeny do těchto druhů: samostatně stojící, hospodářské 

usedlosti, řadové domy, bytové domy a dvojdomky.  
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3.3.2.1 Soustředěná zástavba 

 

Soustředěná neboli také kompaktní zástavba je tvořena uzavřenými formami či bloky zástavby. 

Prostor, který uzavírají je veřejně nepřístupný. Tato forma zástavby vytváří nepropustné plochy, kdy je 

hranice mezi soukromým prostorem a veřejným prostranstvím většinou jasně určená, a to třeba 

oplocením či fasádou domu, přiléhající do ulice. [17] Tímto je jednoznačně vymezené veřejné prostranství 

v sídle a jsou tak tvořeny často uliční prostory a návsi či náměstí.  

V této práci byla soustředěná zástavba rozdělena podle typů domů na: soustředěná samostatně 

stojících domů, soustředěná hospodářských usedlostí, soustředěná řadových domů, soustředěná 

bytových domů a soustředěná zástavba dvojdomků. 

 

• Soustředěná zástavba samostatně stojících domů 

Vytváří nepropustné plochy zástavby, kdy je hranice mezi soukromým a veřejným prostorem tvořena 

většinou oplocením, případně fasádou domu. Jelikož jde o samostatně stojící domy, sousední domy na 

sebe nepřiléhají zdmi, ale naopak je mezi nimi mezera, většinou většího rozměru. Tato zástavba je typická 

především pro vesnický charakter bydlení na vesnicích či na okrajích měst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11: Soustředěná zástavba samostatně stojících domů. Kosova Hora (okr. Příbram) [11] 

Obrázek 12: Soustředěná zástavba samostatně stojících domů - pohled. Kosova Hora (okr. Příbram) [11] 
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• Soustředěná zástavba hospodářských usedlostí 

Je to zástavba s uzavřenými plochami, které opět ohraničuje převážně oplocení. Jsou tvořeny 

hospodářskými usedlostmi, což jsou zachovalé typické stavby statkové charakteru, kdy pozemek 

obsahoval objekt k bydlení a pak hospodářské budovy, a to většinou buď jednu stodolu naproti či dvě 

hospodářské budovy, které společně s obytnou budovou vytváří přibližně tvar U. 

 

 

Obrázek 13: Soustředěná zástavba hospodářských usedlostí. Bezmíř (okr. Benešov) [11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 14: Soustředěná zástavba hospodářských usedlostí - pohled. Bezmíř (okr. Benešov) [11] 

 

• Soustředěná zástavba řadových domů 

Pozemky s domy jsou uzavřené, nejčastěji oplocením či z jedné strany fasádou domů. Domy na sebe 

přiléhají zdmi. Pozemky kromě případně krajních jsou zastavěny po celé své délce. Pokud jsou fasády 

domů na kraji na pomezí s veřejným prostranstvím, tvoří výrazný uliční prostor či náměstí.  
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Obrázek 15: Soustředěná zástavba řadových domů. Sedlčany (okr. Příbram) [11] 

 

Obrázek 16: Soustředěná zástavba řadových domů - pohled. Sedlčany (okr. Příbram) [11] 

 

 

• Soustředěná zástavba bytových domů 

Tato zástavba stejně jako ostatní soustředěné tvoří uzavřené plochy či bloky, které mají určité 

vymezení soukromého prostoru, například oplocením. Je tvořena bytovými domy, což jsou domy určené 

pro hromadné bydlení s několika byty a zpravidla více nadzemními podlažími. Objevuje se spíše ve 

městech, ale její výskyt není moc značný, bytové domy se spíše nacházejí jako rozvolněná zástavba.  

 

 

Obrázek 17: Soustředěná zástavba bytových domů. Kosova Hora (okr. Příbram) [11] 
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Obrázek 18: Soustředěná zástavba bytových domů – pohled. Kosova Hora (okr. Příbram) [11] 

 

 

• Soustředěná zástavba dvojdomků 

Dvojdomky jsou domy, které jsou i s okolním pozemkem rozděleny na dvě části, většinou poloviny a 

jsou obývány dvěma různými rodinami. Obě poloviny domů jsou většinou postaveny podle stejného stylu 

a bývá zde pak problém s případnými budoucími nadstavbami nebo přístavbami. Jelikož jde o 

soustředěnou zástavbu nachází se kolem domků oplocení, které pozemek odděluje od veřejného 

prostranství. Vyskytují se převážně ve městech, spíše pak na jeho okrajích.  

 

 

 

 

 

Obrázek 19: Soustředěná zástavba dvojdomů. Sedlčany (okr. Příbram) [11] 

 

Obrázek 20: Soustředěná zástavba dvojdomků - pohled. Sedlčany (okr. Příbram) [11] 
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3.3.2.2 Rozvolněná zástavba 

 

Rozvolněná struktura netvoří kompaktní prostor. [4] Pozemky nemají výrazné vymezení mezi 

soukromým prostorem a veřejným prostranstvím. Je možná průchodnost území v rozvolněné zástavbě, 

nebrání jí žádné oplocení. Často bývají pozemky větší a bývají využívány jako zahrady, louky či pole. Tvary 

pozemků v území nevytváří pravoúhlý rastr, budovy jsou na pozemku umístěny nepravidelně bez ohledu 

na okolní sousední objekty, z čehož vyplývá, že i odstupy od veřejného prostoru jsou tu různé. Jak už bylo 

zmíněno bývají často neoplocené, ale mohou být vymezeny skupinami dřevin. [4] Zeleň, a především vyšší 

zeleň, obecně hraje v této zástavbě velkou roli.  

V této práci je rozvolněná zástavba dále dělena podle toho, jaké ji tvoří typy domů do stejných 

kategorií jako u zástavby soustředěné. Nejčastěji se tato zástavba vyskytuje ve formě bytových domů, 

ostatní typy nejsou příliš časté, spíše ojedinělé. 

 

• Rozvolněná zástavba samostatně stojících domů 

Je tvořena domy, které mají převážně větší odstupy od sousedních obytných budov, v žádném 

případě tyto domy nesdílejí stejnou zeď. Pozemky jsou neoplocené, soukromý prostor může být oddělen 

například skupinou zeleně a pozemky bývají zároveň velkých rozměrů. Zástavba se vyskytuje spíše na 

okraji vesnic či měst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 21: Rozvolněná zástavba samostatně stojících domů - pohled. Šebáňovice (okr. Benešov) [11] 

Obrázek 22: Rozvolněná zástavba samostatně stojících domů. Šebáňovice (okr. Benešov) [11] 
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• Rozvolněná zástavba hospodářských usedlostí 

Stejně jako u soustředěné zástavby tohoto typu jsou na pozemku objekty pro bydlení společně 

s hospodářskými budovami a společně vytváří typický statkový charakter. Na rozdíl od soustředěné je 

prostor prostupný a není uzavřen oplocením. Tuto zástavbu lze naleznout především na okrajích vesnic. 

 

 

Obrázek 23: Rozvolněná zástavba hospodářských usedlostí. Mrákotice (okr. Příbram) [11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 24: Rozvolněná zástavba hospodářských usedlostí - pohled. Mrákotice (okr. Příbram) [11] 

 

 

• Rozvolněná zástavba řadových domů 

Rozvolněná zástavba řadových domů je tvořena řadovými domy, které na sebe přiléhají svými 

zdmi. Prostor kolem je průchodný, ohraničený případně pouze lehce zelení. Tento druh se většinou 

nachází v zástavbě městského typu.  
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Obrázek 25: Rozvolněná zástavba řadových domů. Kosova Hora (okr. Příbram) [11] 

 

Obrázek 26: Rozvolněná zástavba řadových domů - pohled. Kosova Hora (okr. Příbram) [11] 

 

 

• Rozvolněná zástavba bytových domů 

Tento typ je z rozvolněných druhů zástavby pravděpodobně nejčastější. Vyskytuje se převážně 

v městech, ale lze ho nalézt i na venkově, kde ale většinou působí rušivě, o to víc, když se nachází na okraji 

venkovské zástavby. Není zde vymezena hranice mezi soukromým prostorem a veřejným prostranstvím, 

většinou pozemek kolem této bytové zástavby lze také považovat za veřejné prostranství.  

 

Obrázek 27: Rozvolněná zástavba bytových domů. Kosova Hora (okr. Příbram) [11] 
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Obrázek 28: Rozvolněná zástavba bytových domů - pohled. Kosova Hora (okr. Příbram) [11] 

 

• Rozvolněná zástavba dvojdomků 

Rozvolněná zástavba tvořena dvojdomky není příliš častá. Má stejné rysy jako soustředěná 

zástavba dvojdomků, pouze je zde rozdíl opět v prostupnosti ploch. Pozemky kolem nejsou uzavřené 

oplocením a jsou tedy průchodné. 

 

 

3.3.2.3 Rozptýlená zástavba  

 

Rozptýlená zástavba je tvořena hlavně samotami. Ty mají velmi rozlehlé pozemky, převážně 

určené pro hospodářství. [4] Jde většinou o soubory staveb sloužících jako hospodářské objekty (nebo 

tak sloužily dříve), kde kolem bývají skupiny dřevin a dále od domu na ně navazují louky a pole. Pozemky 

bývají převážně bez oplocení, vymezené často pouze již zmíněnými dřevinami. Jelikož jsou samoty  

 

samostatně zasazené do krajiny, je u nich nutné respektovat tradiční vzhled tak, aby nebyl narušován 

charakter okolní krajiny.  

 

 

Obrázek 29: Rozptýlená zástavba. Dražky (okr. Příbram) [11] 
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Obrázek 30: Rozptýlená zástavba - pohled. Dražky (okr. Příbram) [11] 

 

 

3.3.2.4 Areálová zástavba 

 

Tato zástavba se týká především areálů výroby. Může jít o areály drobné nerušící výroby nebo o 

areály zemědělské. Lze sem ale zahrnout například i zámecké areály apod. Většinou jde o velké 

ohraničené neprostupné plochy, převážně masivním oplocením. Často je tento pozemek zastavěný více 

budovami, záleží hlavně na tom, o jaký druh výroby jde.  

 

 

 

 

 

Obrázek 31: Areálová zástavba. Sedlčany (okr. Příbram) [11] 

 

 

3.3.2.5 Drobná solitérní zástavba 

 

Mezi tyto zástavby byly zahrnuty především solitérní budovy, veřejná prostranství, kde se 

vyskytují například kapličky a další malé sakrální stavby, dále pak autobusové zastávky či objekty 

technické infrastruktury. Také sem byly zařazeny další malé stavby, jako například malé zahradní domky 

v ovocných sadech. 
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Obrázek 32: Drobná solitérní zástavba. Bolechovice (okr. Příbram) [11] 

 

Obrázek 33: Drobná solitérní zástavba – pohled. Bolechovice (okr. Příbram) [11] 

 

 

3.3.3 Typ obytného domu  

 

Charakter a strukturu zástavby může ovlivnit ještě typ obytného domu. Jak už je psáno v předchozí 

kapitole, kde byly různé zástavby rozděleny i podle toho jaké typy domů je tvoří, existují domy 

samostatně stojící neboli také izolované, pak se dají zvlášť rozlišovat zachovalé hospodářské usedlosti a 

mezi další typy patří řadové domy, bytové domy a dvojdomky. Domy se pak mohou lišit podle svého 

půdorysného, objemového a materiálového řešení a jestli mají nějaké výrazné architektonické prvky. 

Podle toho by se dali rozlišit budovy například na domy obdélné, hákové, trojstranné, dvorcové či   

atriové. [4]   

V řešeném území se z velké většiny vyskytují domy, jež plní funkci rodinného bydlení, ale lze zde 

nalézt i několik bytových domů. Bytové domy se dají roztřídit do několika základních skupin. Podle 

přístupové komunikace se dělí na schodišťové, chodbové, pavlačové, mezonetové a jejich různé 

kombinace. [18] U schodišťových domů je hlavní přístupovou komunikací schodiště, kdy je přístup do 

bytů umístěn na schodišťové podestě nebo mezipodestě. [19] Chodbové domy mají přístup ze společné 

chodby nacházející se uvnitř bytového domu. Vzhledem k tomuto rozložení mají neokrajové byty okna 

pouze do jednoho průčelí. [19] Dalším typem jsou domy pavlačové, které mají přístup také z chodby, 

avšak ta je umístěna na dvorním průčelí domu. [19] Pavlač může být otevřená či uzavřená. Bytové 

jednotky jsou orientované na opačnou stranu pavlače. [20] Mezonetový dům má byty rozděleny na více 

podlaží, kdy je schodiště součástí bytu. [19] Dále mohou existovat různé kombinace těchto druhů 

bytových domů, například jako sendvičový dům, kdy jde o kombinaci schodišťového a chodbového      

typu. [19] Bytové domy lze ještě třídit dle jejich uskupení na domy izolované neboli také bodové a na 

domy sekciové neboli řadové. Bodové domy jsou samostatně stojící bytové domy, většinou hranolového 

tvaru. [19] Sekciové domy sestávají z dvou a více základních skladebných prostorových jednotek neboli 

sekcí. Sekce je opakující se výsek budovy náležící jednomu schodišti. [20] V řešeném území se nachází 

bodové domy schodišťového typu, které lze nalézt například v Měšeticích či Přestavlkách a dále malé 

sekciové domy, sestávající pouze ze dvou sekcí. Ty můžeme vidět zastoupené v Sedlci.  
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Obrázek 34: Obdélný dům. Záluží (okr. Písek) [11] 

 

Obrázek 35: Hákový dům. Košetice (okr. Pelhřimov) [11] 

 

  

 

Obrázek 36: Trojstranný dům. Lukavec (okr. Pelhřimov) [11] 

 

Obrázek 37: Dvorcový dům. Zálší (okr. Tábor) [11] 
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Obrázek 38: Atriový dům. Litomyšl (okr. Svitavy) [11] 

 

 

3.4 Regulativy pro zachování charakteru a struktury zástavby 

 

Nejvíce může stávající zástavbu negativně narušit zejména výrazně odlišný typ zástavby, budova 

netradičního tvaru nebo odlišný tvar pozemku a také stavba zřetelně jiného měřítka. [4] Pro potřeby 

regulovaní zástavby, aby nebyla výrazně negativně ovlivněná stávající, slouží územně plánovací 

dokumenty, jmenovitě pak územní plán, regulační plán a územní studie.  Určité podmínky, jak by zástavba 

měla vypadat je možné stanovit v urbanistické koncepci v územním plánu, stanovit pak podrobnější 

podmínky už je nutné pomocí regulativů. [4]  

V územním plánu se za tímto důvodem stanovují podmínky pro využití ploch. Při jejich určování je 

potřeba brát ohled především na: prostorové uspořádáni zástavby (výše zmíněná forma založení vesnice  

 

 

a typ zástavby), velikost stavebních pozemků, intenzitu zastavění (koeficient zastavění), potřebnou 

půdorysnou velikost zástavby, vztah k uliční a stavební čáře a výškovou hladinu (podlažnost). [4]  

V podrobnějším regulačním plánu se pak zohledňuje: typ obytného domu a jeho orientace vůči 

okolnímu veřejnému prostranství, vzdálenost stavby od hranice pozemků a sousedních staveb, měřítko 

stavby (objem a tvar) a výšková úroveň vstupního podlaží, okapu a hřebene střechy. [4]   

Určení podmínek urbanistické struktury by nemělo přesahovat podrobností územního plánu, 

jejich upřesnění lze následně vykonat, jak už bylo řečeno v regulačním plánu nebo také územní studii či 

případně v územním rozhodnutí. Možné je též pořídit územní plán s prvky regulačního plánu. [4] 

Podmínky nelze vytvářet komplexně pro všechny obce. Je třeba řešit jednotlivé obce nebo i jednotlivé 

prostorové celky v obci samostatně, a to s přihlédnutím k místním specifikám území, aby tak byla 

zachovalá určitá jedinečnost každého z těchto míst. Důležité je určit v sídle hodnoty, dominanty, které je 

pak výhodné zvýraznit a také i negativně působící jevy. Pro zvýraznění určitých hodnot či naopak 

k zmírnění narušujícího objektu velice dobře slouží zeleň, zejména zeleň vysoká. Výsadbu zeleně však 

neumožňuje stanovit územní plán ani regulační ani územní studie.  

Regulativy se používají především pro zastavitelné plochy. U stávající zástavby je to vzhledem k její 

různé hustotě složitější a je nutné zde stanovovat podmínky opatrně. Nevhodně navržené podmínky by 

mohly způsobit ztrátu možnosti zastavění proluk nebo ploch přestavby, čímž by mohlo být zabráněno 

vhodnému využití zastavěného území. [4]   

Stručně řečeno se dá říci, že hlavním úkolem územně plánovacích dokumentů, v kterých se 

stanovují podmínky, je, aby bylo navrženo takové řešení, které daný prostor v území upraví, zachová a 

ochrání hodnoty. Doplní prostor, tak aby jeho hodnoty byly zdůrazněny a negativně působící jevy buď 

napraveny či nějak potlačeny (např. pomocí zeleně) a uchrání místo od dalších nových negativních vlivů 

(nový nevhodný typ zástavby atd.). [4]   
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4 Analýza vybraných sídel  
 

4.1 Sedlec-Prčice  
 

4.1.1 Základní informace 

 

Sedlec-Prčice je jádrem stejnojmenného města. Vzniklo spojením dvou samostatných obcí, a to 

města Sedlec a městyse Prčice. Tyto dvě obce spolu těsně sousedily. Ke sloučení došlo v roce 1957. [21] 

Nachází se přibližně 14 km jihovýchodně od Sedlčan. Toto dvojměstí se rozkládá přes dvě katastrální 

území: Sedlec u Votic a Prčice. Starší a historicky významnější je Prčice [21], ale v současné době je 

významnější Sedlec, kde nalezneme městský úřad a soustřeďuje se zde většina občanské vybavenosti. 

V obou částech zůstala zachována historická zástavba s dochovanými stavbami, proto historická jádra 

těchto částí spadají do městské památkové zóny Sedlec-Prčice. [21] V dnešní době je město proslulé 

především tradičním pochodem Praha-Prčice, jehož je cílovým místem. Tato tradice trvá od založení 

pochodu v roce 1966 a jde o nejvýznamnější a nejmasovější turistickou akci. [22] 

   

4.1.1.1 Sedlec 

 

Sedlec je jihozápadní částí dvojměstí. Leží v katastrálním území Sedlec u Votic, které má rozlohu 

3,64 km2. [23] Podle prvních písemných zmínek je mladší z obou částí, prvně o ní bylo zmíněno v roce 

1318. [23] Avšak jak už bylo řečeno v dnešní době je významnější částí, díky své převládající občanské 

vybavenosti a sídlu městského úřadu.  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 39: Výřez koordinačního výkresu ÚP – Sedlec [24] 

 

4.1.1.2 Prčice 

 

Část Prčice leží na severovýchodě a nachází se ve stejnojmenném katastrálním území o rozloze 

5,89 km2. [22] Jak už bylo řečeno, je z obou částí historicky významnější, kdy její historie sahá až do 11. 

století, kdy patřila pánu Vítkovi z Prčice, zakladateli mocného rodu Vítkovců, jedné z větví            

Rožmberků. [22] Náměstí v Prčici – Vítkovo náměstí – je cílem již zmíněného pochodu Praha-Prčice.  

V území lze nalézt významný objekt technické infrastruktury. Na severním okraji stojí regulační / 

měřící stanice STL plynovodu. Do této stanice vede vysokotlaký plynovod ze stanice Zvěstov – Votice, je 

zde regulován a dále je plyn rozváděn střednětlakým plynovodem.  
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Obrázek 40: Výřez koordinačního výkresu ÚP – Prčice [24] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Vývoj obyvatelstva 

 

Tabulka 1: Vývoj obyvatelstva mezi lety 1869 – 2018. Sedlec-Prčice [25]  

 Sedlec-Prčice Sedlec Prčice 

 Počet obyvatel Počet obyvatel Počet domů Počet obyvatel Počet domů 

1869 2114 1133 153 981 133 

1880 2171 1155 156 1016 135 

1890 2154 1182 157 972 134 

1900 1969 1072 159 897 139 

1910 1874 1000 163 874 140 

1921 1722 883 165 839 142 

1930 1608 819 191 789 153 

1950 1498 783 204 715 168 

1961 1525 880 348 645 - 

1970 1545 900 196 645 159 

1980 1587 1007 225 580 153 

1991 1646 1111 287 535 187 

2001 1570 1051 293 519 198 

2011 1582 1050 317 532 210 

2018 1509 992 - 517 - 
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Sedlec-Prčice, část Sedlec 

   

Forma založení Pravidelná – návesní  

Druh zástavby 
Jádro tvořeno soustředěnou zástavbou řadových domů. Na ní pak navazuje převážně soustředěná zástavba samostatně stojících domů. Dále se pak místy vyskytuje 

rozvolněná i soustředěná zástavba bytových domů a areálová zástavba. V minimálním množství zde též nalézt soustředěnou zástavbu hospodářských usedlostí a 
soustředěnou dvojdomků. 

Převažující typ domů Ve velké míře se zde nachází domy řadové, ty především v centru, dále pak převažují domy samostatně stojící. Místy se nachází bytové domy a výjimečně dvojdomky.  

Podlažnost Různá, nepravidelná. V jádru části převažuje 2NP+P, na okrajích pak 1NP+P. Také se zde nacházejí bytové domy, které mají podlažnost vyšší, maximálně však 4NP. 

Převažující typ střech Šikmé střechy. Převažují sedlové typy, na okrajích se v novější zástavbě místy objevují valbové střechy.  

Orientace hřebene Orientace je různá, mírně však převažuje okapová orientace, a to především pak v jádru části (náměstí a blízké okolí). 

Uliční čára Většinou nejednoznačná. Na náměstí je pravidelnější a tvořena převážně fasádami domů, na okrajích pak spíše oplocením.  

Stavební čára Převážně pravidelná. V jádru výrazná, tvořena fasádami domu, čímž vytváří charakter místa. Výrazná je také v novějších zástavbách na okrajích.  

Oplocení Různé druhy oplocení, nebývá nikde sjednocené. Převažují lehké druhy plotů před masivními. 

Předzahrádky  Nevyskytují se žádné opravdu typicky charakteristické upravované předzahrádky.  

Návaznost na krajinu Návaznost se dá považovat za plynulou na severu zástavby, na jižním okraji jde spíše o nedostatečnou návaznost.  

Návesný prostor Jasně dané náměstí – Náměstí 7. května – přibližně obdélníkového tvaru.  

Velikost pozemků Ve středu menší pozemky, často s řadovými domy, na okrajích pak větší pozemky s většími mezerami mezi sousedními stavbami. 

Hodnoty sídla Most Karla Burky; zachovalá lidová architektura - MPZ; kostel sv. Jeronýma; drobné sakrální stavby; náměstí s dostatečnou občanskou vybaveností.  

Problémy  
Narušující budovy na náměstí; stavby převyšující svou podlažností zbytek okolní zástavby; nedostatečná návaznost na okolní krajinu na jižním straně; řadová zástavba 

nacházející se na okraji mezi samostatně stojícími domy; nesjednocené řešení bytových domů vyskytujících se u sebe. 
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Příloha: 1.1 A Sedlec sever - Funkční využití ploch 
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Příloha: 1.1 B Sedlec sever - Charakter a struktura zástavby 
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Příloha: 1.2 A Sedlec jih - Funkční využití ploch 
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Příloha: 1.2 B Sedlec jih - Charakter a struktura zástavby 
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4.1.3 Fotodokumentace Sedlec 

 

 

 

 

 

Obrázek 41: Sedlec - Soustředěná zástavba samostatně stojících 
domů 1 

Obrázek 42: Sedlec - Soustředěná zástavba samostatně stojících 
domů 2 

Obrázek 43: Sedlec - Soustředěná zástavba samostatně stojících 
domů 3 

Obrázek 44: Sedlec - Soustředěná zástavba samostatně stojících 
domů 4 

Obrázek 45: Sedlec - Soustředěná zástavba samostatně stojících 
domů 5 

Obrázek 46: Sedlec - Soustředěná zástavba samostatně stojících 
domů 6 
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Obrázek 47: Sedlec - Soustředěná zástavba řadových domů 1 Obrázek 48: Sedlec - Soustředěná zástavba řadových domů s 
pohledem na kostel 

Obrázek 49: Sedlec - Soustředěná zástavba řadových domů 2 

Obrázek 50: Sedlec - Soustředěná zástavba řadových domů na levé 
straně náměstí  

Obrázek 51: Sedlec - Soustředěná zástavba řadových domů na pravé 
straně náměstí  

Obrázek 52: Sedlec - Soustředěná zástavba dvojdomků 
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Obrázek 53: Sedlec - Rozvolněná zástavba bytových domů 1 Obrázek 54: Sedlec - Rozvolněná zástavba bytových domů 2 Obrázek 55: Sedlec - Rozvolněná zástavba bytových domů 3 

Obrázek 56: Sedlec - Areálová zástavba - ZŠ a MŠ Obrázek 57: Sedlec - Areálová zástavba - Drobná nerušící výroba Obrázek 58: Sedlec - Solitérní zástavba - Poliklinika 
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Obrázek 59: Sedlec - Kostel sv. Jeronýma Obrázek 60: Sedlec - Budova fary Obrázek 61: Sedlec - Budova ZUŠ 

Obrázek 62: Sedlec - Náměstí 7. května Obrázek 63: Sedlec - Objekty občanské vybavenosti se zachovalou 
architekturou 

Obrázek 64: Sedlec - Bytový dům na náměstí se zachovalou 
architekturou 
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Sedlec-Prčice, část Prčice 

   

Forma založení Pravidelná – návesní  

Druh zástavby 

Jádro je z velké většiny tvořeno soustředěnou zástavbou řadových domů a jinde převažuje soustředěná samostatně stojících domů. Vcelku hojně je zde zastoupena 

areálová zástavba např. zámecký park, areály výroby a zemědělství, sportovní areál a areál LDN. Místy se zde vyskytuje soustředěná zástavba hospodářských usedlostí 

a také soustředěná bytových domů.  V lokalitě Na Jezerech lze nalézt rozptýlenou zástavbu a také je zde jedna forma rozvolněné zástavby samostatně stojících domů.  

Převažující typ domů V centru se velké míře nachází domy řadové, jinak především samostatně stojící domy. Místy dále hospodářské usedlosti či bytové domy. 

Podlažnost Podlažnost je různá, nepravidelná. Nejvíce se vyskytuje typ 1NP+P, na náměstí jsou pak i domy s 2NP+P. Maximální podlažnost v oblasti má zámek s 3NP+P. 

Převažující typ střech Šikmé střechy. Převažují sedlové typy, místy se objevují valbové střechy, převážně v novější zástavbě na okrajích. 

Orientace hřebene Orientace je různá, okapová i štítová. Kolem náměstí však především okapová.  

Uliční čára Většinou nejednoznačná. Jednoznačná je spíše v nové zástavbě na okrajích, kde je tvořena převážně oplocením a v jádru, kde je tvořena hlavně fasádami domů. 

Stavební čára Převážně pravidelná. V jádru výrazná, tvořena fasádami domu, čímž vytváří charakter místa, dále je výrazná především v oblastech novější výstavby. 

Oplocení Různé druhy oplocení, nebývá nikde sjednocené. Převažují lehké druhy plotů před masivními. 

Předzahrádky  Nevyskytují se žádné opravdu typicky charakteristické upravované předzahrádky. 

Návaznost na krajinu S výjimkou zemědělských areálů a nové zástavby především na jihu je návaznost celkem plynulá.  

Návesný prostor Jasně dané náměstí – Vítkovo náměstí – nepravidelného nebo lichoběžníkového tvaru.  

Velikost pozemků Většinou menší pozemky s menšími mezerami mezi sousedními stavbami, na okrajích jsou pozemky i mezery mezi sousedními objekty větší. 

Hodnoty sídla Zámek se zámeckým parkem; most Karla Burky; zachovalá lidová architektura - MPZ; kostel sv. Vavřince; drobné sakrální stavby; sportovní areál; židovský hřbitov. 

Problémy  Bytový dům v zámeckém areálu; nevhodné přístavby a úpravy domů převážně na náměstí narušující jeho charakter. 
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Příloha: 2.1 A Prčice západ - Funkční využití ploch 
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Příloha: 2.1 B Prčice západ - Charakter a struktura zástavby 



Sedlec – Prčice, charakter a struktura sídel                         
Katedra urbanismu a územního plánování  
 

42 
 

Příloha: 2.2 A Prčice východ - Funkční využití ploch 
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Příloha: 2.2 B Prčice východ - Charakter a struktura zástavby 
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4.1.4 Fotodokumentace Prčice 

 

  

Obrázek 65: Prčice - Soustředěná zástavba samostatně stojících 
domů 1 

Obrázek 66: Prčice - Soustředěná zástavba samostatně stojících 
domů 2 

Obrázek 67: Prčice - Soustředěná zástavba samostatně stojících 
domů 3 

Obrázek 68: Prčice - Soustředěná zástavba samostatně stojících 
domů 4 

Obrázek 69: Prčice - Soustředěná zástavba samostatně stojících 
domů a hospodářských usedlostí 

Obrázek 70: Prčice - Soustředěná zástavba hospodářských usedlostí 
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Obrázek 71: Prčice - Soustředěná zástavba řadových domů 1 Obrázek 72: Prčice - Soustředěná zástavba řadových domů a 
bytového domu na náměstí 

Obrázek 73: Prčice - Soustředěná zástavba řadových domů s 
budovou LDN (vlevo) na náměstí 

Obrázek 74: Prčice - Soustředěná zástavba řadových domů se 
zachovalou architekturou na náměstí  

 

Obrázek 75: Prčice - Soustředěná zástavba řadových domů 2 Obrázek 76: Prčice - Soustředěná zástavba řadových domů (vpravo) 
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Obrázek 77: Prčice - Rozvolněná zástavba bytového domu Obrázek 78: Prčice - Bytový dům v zámeckém areálu Obrázek 79: Prčice - Soustředěná zástavba bytového domu (vpravo) 

Obrázek 80: Prčice - Areálová zástavba - Údržba silnic Obrázek 81: Prčice - Areálová zástavba - Fotbalový stadion Obrázek 82: Prčice - Areálová zástavba - Zámecký areál 
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Obrázek 83: Prčice - Budova bývalé radnice s věžičkou na náměstí Obrázek 84: Prčice - Zámek s parkem Obrázek 85: Prčice - Kostel sv. Vavřince 

Obrázek 86: Prčice - Morová kaple Obrázek 87: Prčice - Církevní zařízení Obrázek 88: Prčice - Most Karla Burky se sochami sv. Floriana a Jana 
Nepomuckého od sochaře Ignáce Platzera [26] 
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4.2 Měšetice 
 

4.2.1 Základní informace 

 

Měšetice leží asi 2 km severozápadně od Sedlce-Prčice. Nachází se ve stejnojmenném 

katastrálním území, do kterého spadají i blízké Lidkovice. Toto území má rozlohu asi 4,26 km2. [27] První 

zmínka o Měšeticích je z roku 1350. Název vsi byl odvozen z osobního jména Měšeta nebo Měšata. [28] 

Vesnice bývala samostatnou obcí, a to od roku 1850 až do roku 1975, kdy se stala součástí města Sedlec-

Prčice. [28] 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Vývoj obyvatelstva 

 

 Počet obyvatel Počet domů 

1869 319 47 

1880 335 47 

1890 303 47 

1900 276 47 

1910 275 45 

1921 265 41 

1930 233 43 

1950 186 47 

1961 178 - 

1970 147 42 

1980 143 36 

1991 114 44 

2001 99 44 

2011 123 47 

2018 122 - 

Tabulka 2: Vývoj obyvatelstva v letech 1869 – 2018. Měšetice [25] 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 89: Výřez koordinačního výkresu ÚP – Měšetice [24] 



Sedlec – Prčice, charakter a struktura sídel                         
Katedra urbanismu a územního plánování  
 

49 
 

Měšetice 

 

Forma založení Rostlá – hromadná ves 

Druh zástavby 

Nejvíce zastoupeny jsou ve vsi soustředěná zástavba hospodářských usedlostí a soustředěná samostatně stojících domů. Na dvou místech se vyskytuje soustředěná 
zástavba řadových domů. Na severu lze pak nalézt rozvolněnou bytového domu, a naopak na jižním okraji území jsou dvě obydlí rozptýlené zástavby. Také se tu 

nachází areály zemědělské výroby, které zatupují areálovou zástavbu. Uprostřed vsi se dále vyskytuje drobná solitérní zástavba, do které spadá hasičská zbrojnice či 
kaplička.  

Převažující typ domů Ve vesnici se nejčastěji nacházejí samostatně stojící domy a hospodářské usedlosti, dále pak výjimečně řadové domy a jeden dům bytový.  

Podlažnost Převažuje podlažnost 1NP+P, maximální je pak 2NP+P, které dosahují asi tři objekty, včetně bytového domu. 

Převažující typ střech Skoro výhradně šikmé střechy sedlové, jen na severu i střechy valbové.  

Orientace hřebene Různá. Je zde zastoupena jak okapová, tak i štítová orientace. Mírně převažuje štítová orientace, a to především v oblasti návsi. 

Uliční čára Nejednoznačná. Převážně tvořena oplocením. 

Stavební čára Nejednoznačná. Nikde příliš výrazná. 

Oplocení Různé druhy oplocení. Převažují lehké ploty nad masivními. 

Předzahrádky  Nevyskytují se žádné opravdu typicky charakteristické upravované předzahrádky. 

Návaznost na krajinu Návaznost na okolní krajinu, krom dvou domů na severním okraji, zástavby na jihu a dvou samot na jihovýchodě, je plynulá.  

Návesný prostor Náves nepravidelného tvaru, zastavená jedním objektem k bydlení.  

Velikost pozemků V jádru menší pozemky, pak na okrajích místy větší pozemky s velkými mezerami mezi sousedními stavbami. 

Hodnoty sídla Zachovalá zástavba hospodářských usedlostí; kaplička na návsi. 

Problémy  Osamocený bytový dům na severním okraji vesnice; neplynulá návaznost na krajinu 
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Příloha: 3. A Měšetice - Funkční využití ploch 
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Příloha: 3. B Měšetice - Charakter a struktura zástavby 
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4.2.3 Fotodokumentace 

 

  

Obrázek 90: Měšetice - Soustředěná zástavba samostatně stojících 
domů a hospodářských usedlostí 

Obrázek 91: Měšetice - Soustředěná zástavba samostatně stojících 
domů 1 

Obrázek 92: Měšetice - Soustředěná zástavba samostatně stojících 
domů 2 

Obrázek 93: Měšetice - Soustředěná zástavba samostatně stojících 
domů 3 

Obrázek 94: Měšetice - Soustředěná zástavba hospodářských 
usedlostí 1 

Obrázek 95: Měšetice - Soustředěná zástavba hospodářských 
usedlostí 2 
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Obrázek 96: Měšetice - Soustředěná zástavba hospodářských 
usedlostí 3 

Obrázek 97: Měšetice - Soustředěná zástavba hospodářských 
usedlostí 4 

Obrázek 98: Měšetice - Pohled na zástavbu z procházející silnice II. 
třídy 

Obrázek 99: Měšetice - Areálová zástavba - Zemědělský areál Obrázek 100: Měšetice - Solitérní zástavba - Hasičská zbrojnice Obrázek 101: Měšetice - Rozvolněná zástavba bytového domu 
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Obrázek 102: Měšetice - Kaplička na návsi Obrázek 103: Měšetice - Hospodářská usedlost se zachovalou 
architekturou 

Obrázek 104: Měšetice - Budova s vhodně restaurovaným štítem 

Obrázek 105: Měšetice - Budova se zachovalou architekturou 1 Obrázek 106: Měšetice - Budova se zachovalou architekturou 2 Obrázek 107: Měšetice - Hospodářská usedlost s relativně 
zachovalým štítem 
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4.3 Přestavlky 
 

4.3.1 Základní informace 

 

Přestavlky se nachází 1,5 km jihovýchodně od Prčice a leží v katastrálním území Přestavlky u 

Sedlce, které se rozkládá na ploše o rozloze 4,37 km2. Do tohoto katastrálního území patří také blízký 

Kvašťov. [29] První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1389, kdy je zmiňován                                       

Jaroslav z Přestavlk. [30] Než se Přestavlky v roce 1980 staly součástí města Sedlec-Prčice bývaly 

samostatnou obcí. [25] Části Přestavlk, která leží u silnice z Prčice, se říká Brandíra, z důvodu, že to byl 

název zájezdní hospody, která zde dříve stávala. [30] 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Vývoj obyvatelstva 

 

 

 Počet obyvatel Počet domů 

1869 270 33 

1880 261 35 

1890 278 36 

1900 243 34 

1910 218 39 

1921 218 37 

1930 214 40 

1950 149 43 

1961 157 110 

1970 138 36 

1980 186 34 

1991 186 43 

2001 167 44 

2011 153 46 

2018 127 - 

Tabulka 3: Vývoj obyvatelstva v letech 1869 – 2018. Přestavlky [25] 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 108: Výřez koordinačního výkresu ÚP – Přestavlky [24] 
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Přestavlky 

 

Forma založení Rostlá – hromadná ves 

Druh zástavby 

Nejvíce zastoupeny jsou soustředěná zástavba hospodářských usedlostí a soustředěná samostatně stojících domů. Na jednom místě se vyskytuje soustředěná 
zástavba řadových domů. Na severovýchodě lze nalézt rozvolněnou zástavbu samostatně stojících domů a uprostřed vsi rozvolněnou bytových domů. Na severním i 

jižním okraji pak leží dvě oblasti rozptýlené zástavby. Velké zastoupení tu má areálová zástavba, tvořena především zámeckým parkem a areálem zemědělského 
družstva. Ve vsi se dále vyskytuje drobná solitérní zástavba, která je zastoupena budovou u fotbalového hřiště, kapličkou či zahradním domkem v sadu.  

Převažující typ domů Ve vesnici se nejčastěji nacházejí samostatně stojící domy a hospodářské usedlosti, dále pak výjimečně řadové domy a jeden dům bytový.  

Podlažnost Převažuje podlažnost 1NP+P, místy je 2NP+P. Maximální je pak 3NP+P, které dosahuje budova zámku. 

Převažující typ střech Převažují šikmé střechy sedlové, místy se objevují i střechy valbové, ty mají převážně nověji vzniklé domy. 

Orientace hřebene Různá. Je zde zastoupena jak okapová, tak i štítová orientace. Ani jedna varianta nijak výrazně nepřevažuje. 

Uliční čára Nejednoznačná. Převážně tvořena oplocením. 

Stavební čára Nejednoznačná. Nikde příliš výrazná. 

Oplocení Různé druhy oplocení. Mírně převažují lehké ploty nad masivními, které však jsou také výrazné, což způsobuje především masivní oplocení zámeckého parku. 

Předzahrádky  Nevyskytují se žádné opravdu typicky charakteristické upravované předzahrádky. 

Návaznost na krajinu Návaznost na okolní krajinu se liší, spíše je plynulá. Jako nedostatečná se považovat především na severu a jihozápadě území.  

Návesný prostor Náves nepravidelného tvaru, ne příliš výrazná.  

Velikost pozemků Uprostřed vsi spíše menší pozemky, v okolí pak větší pozemky s velkými mezerami mezi sousedními stavbami. 

Hodnoty sídla Zámek se zámeckým parkem; kaplička na návsi. 

Problémy  Bytový dům; 2 nevhodně architektonicky řešené domy; rušivý areál drobné výroby; neplynulá návaznost na krajinu. 
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Příloha: 4. A Přestavlky - Funkční využití ploch 
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Příloha: 4. B Přestavlky - Charakter a struktura zástavby 
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4.3.3 Fotodokumentace 

 

  

Obrázek 109: Přestavlky - Soustředěná zástavba samostatně 
stojících domů 1 

Obrázek 110: Přestavlky - Soustředěná zástavba samostatně 
stojících domů 2 

Obrázek 111: Přestavlky - Soustředěná zástavba samostatně 
stojících domů 3 

Obrázek 112: Přestavlky - Náves s převažující soustředěnou 
zástavbou samostatně stojících domů 

Obrázek 113: Přestavlky - Rozvolněná zástavba samostatně stojících 
domů 

Obrázek 114: Přestavlky - Rozvolněná zástavba bytového domu 
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Obrázek 115: Přestavlky - Areálová zástavba - Zemědělský areál Obrázek 116: Přestavlky - Solitérní zástavba - Hasičská zbrojnice Obrázek 117: Přestavlky - Solitérní zástavba - Fotbalové hřiště s 
účelovou budovou 

Obrázek 118: Přestavlky - Kaplička na návsi Obrázek 119: Přestavlky - Areálová zástavba - Zámecký areál Obrázek 120: Přestavlky - Zámek s parkem 
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4.4 Uhřice 
 

4.4.1 Základní informace 

 

Uhřice leží přibližně 0,5 km jihozápadně od Sedlce a nachází se v katastrálním území Uhřice u 

Sedlce, které má rozlohu 2,34 km2. Do tohoto území patří i nedaleká ves Bolešín. [31] Ve spisech je poprvé 

ves zmiňována v roce 1388, kdy je uváděno jméno Ondřej z Uhřic (Andreas de Uhrzicz). [32] Existují dvě 

teorie, podle čeho vznikl název vesnice. První hovoří o tom, že je název odvozen od osobního jména Uher 

(ves lidí Uhrových), druhá říká, že název je, společně se jménem vsi Srbice u Votic a místního jména Polský 

vrch, pozůstatkem rozptýlených zajateckých osad z 11. století. [32] Do roku 1980, kdy došlo k připojení 

Uhřic k městu Sedlec-Prčice, byla ves samostatnou obcí. [25] 

 

 

 

 

 

4.4.2 Vývoj obyvatelstva 

 

 

 Počet obyvatel Počet domů 

1869 163 23 

1880 180 24 

1890 160 24 

1900 155 22 

1910 150 22 

1921 161 22 

1930 138 25 

1950 90 24 

1961 76 75 

1970 74 20 

1980 64 21 

1991 77 28 

2001 74 29 

2011 62 28 

2018 55 - 

Tabulka 4: Vývoj obyvatelstva v letech 1869 – 2018. Uhřice [25] 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 121: Výřez koordinačního výkresu ÚP – Uhřice [24] 
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Uhřice 

 

Forma založení Rostlá – hromadná ves 

Druh zástavby 
Nejvíce zastoupeny jsou ve vsi soustředěná zástavba hospodářských usedlostí a soustředěná samostatně stojících domů. Areálová zástavba je zde zastoupena pouze 

jedinkrát na severu. Na jihu ve větší vzdálenosti od zbytku vsi leží dvě oblasti rozptýlené zástavby. Do drobné solitérní zástavby lze zahrnout hasičskou zbrojnici na 
návsi a objekt technické infrastruktury nacházející se kraji lesa na východě území.  

Převažující typ domů Ve vesnici se nacházejí pouze samostatně stojící domy a hospodářské usedlosti. 

Podlažnost Převažuje podlažnost 1NP+P, maximální je pak 2NP+P, které je dosaženo na třech místech. 

Převažující typ střech Pokud se vyloučí drobné stavby (kůlny, garáže atd.) jsou ve vesnici pouze domy se šikmými sedlovými střechami.   

Orientace hřebene Různá. Je zde zastoupena jak okapová, tak i štítová orientace. Žádný z těchto typů výrazně nepřevažuje.  

Uliční čára Nejednoznačná. Převážně tvořena oplocením. 

Stavební čára Nejednoznačná. Nikde příliš výrazná. 

Oplocení Různé druhy oplocení. Zastoupení lehkého a masivního oplocení je přibližně vyrovnané. 

Předzahrádky  Nevyskytují se žádné opravdu typicky charakteristické upravované předzahrádky. 

Návaznost na krajinu S návazností na okolní krajinu zde nejsou žádné problémy, na všech místech je zajištěn celkem plynulý přechod.  

Návesný prostor Náves není příliš výrazná. Dá se za ni považovat okolí hasičské zbrojnice v jádru vsi. Nemá žádný pravidelný tvar.  

Velikost pozemků S výjimkou pár domů se zde nachází větší pozemky s velkými mezerami mezi sousedními stavbami. 

Hodnoty sídla Zachovalé typy hospodářských usedlostí; kaplička na severu. 

Problémy  Brownfield – rozpadající se hospodářské budovy v místě bývalé tvrze; budova s nevhodnými architektonickými parametry. 
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Příloha: 5. A Uhřice - Funkční využití ploch 
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Příloha: 5. B Uhřice - Charakter a struktura zástavby 
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4.4.3 Fotodokumentace 

 

 

 

 

 

Obrázek 122: Uhřice - Soustředěná zástavba samostatně stojících 
domů 1 

Obrázek 123: Uhřice - Soustředěná zástavba samostatně stojících 
domů 2 

Obrázek 124: Uhřice - Soustředěná zástavba samostatně stojících 
domů (vlevo) a hospodářských usedlostí (vpravo) 

Obrázek 125: Uhčice - Objekt občanské vybaveností - Penzion Obrázek 126: Uhřice - Soustředěná zástavba hospodářských 
usedlostí 

Obrázek 127: Uhřice - Soustředěná zástavba hospodářských 
usedlostí s rozpadajícími se budovami 



Sedlec – Prčice, charakter a struktura sídel                         
Katedra urbanismu a územního plánování  
 

66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 128: Uhřice - Areálová zástavba - Daňový sklad, dříve 
lihovar 

Obrázek 129: Uhřice - Kaplička na severním okraji vesnice Obrázek 130: Uhřice - Budova se zachovalou architekturou 
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5 Problémy ve vybraných sídlech 
 

V této kapitole jsou ukázány problémy, které narušují charakter a strukturu zástavby v řešených 

sídlech. Tyto problémy jsou též znázorněny graficky a číselně ve výkresu č. 6. Problémy v charakteru a 

struktuře zástavby.  Jelikož se v sídlech vyskytuje několik problémů stejného typu a případně se stejným 

způsobem jejich řešení, byly rozděleny do sedmi kategorií. Každý problém je zařazen do příslušné 

kategorie. U každé z nich je popsáno, o jaké závady se jedná a následně je pro každou kategorii navržen 

možný regulativ.  

Tyto kategorie jsou:  

a) Nevhodná funkce objektu 

b) Neplynulá návaznost na okolní krajinu 

c) Nejednotnost způsobu zastřešení 

d) Typologicky nevhodný typ rodinných domů 

e) Nevhodné prostorové a architektonické parametry 

f) Brownfield 

g) Nevhodné rušivé oplocení 

 

Jednotlivá sídla jsou popsány zvlášť, kdy každá kapitola, ho popisující, obsahuje výřez z již 

zmiňovaného výkresu č. 6. Problémy v charakteru a struktuře zástavby, v kterém čísla identifikují 

jednotlivé problémy v území. Ty jsou pak seřazeny v přehledné tabulce, se stručným popisem a zařazením 

do příslušné kategorie.  
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5.1 Identifikované problémy v sídlech 
 

5.1.1 Sedlec 

 

 

 

 

 

 

Číslo 
problému 

Stručný popis problému Kategorie 

7. 
Nesjednocené řešení bytových domů - 3 domy mají 2NP+P     
                                                                      2 domy mají 3NP 

c) 

8. Nevhodná zástavba řadových domů mezi samostatně stojícími domy d) 

9. Nevhodně řešený dům pro výrobu, který není využíván f) 

10. Nevhodný vzhled a výška obchodního domu na náměstí e) 

11. Nevhodně řešený bytový dům na náměstí e) 

12. Nevhodná výška budovy e) 

13. Neplynulá návaznost zástavby na krajinu b) 

14. Neplynulá návaznost zástavby na krajinu b) 

15. Neplynulá návaznost zástavby na krajinu b) 

16. Nevhodná podlažnost domu e) 

17. Nehodící se bytová zástavba na kraji mezi samostatně stojícími domy a) 

Tabulka 5: Sedlec - Problémy narušující charakter a strukturu zástavby 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 131: Sedlec - Výřez z výkresu 6. Problémy v charakteru a struktuře zástavby 

Obrázek 132: Legenda kategorií problémů z výkresu 6. Problémy v charakteru a struktuře zástavby 
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5.1.2 Prčice 

 

 

 

 

 

 

Číslo 
problému 

Stručný popis problému Kategorie 

20. Rušivý bytový dům v zámeckém areálu a) 

21. Nesjednocená výška hřebene budovy LDN e) 

22. Nevhodná přestavba domu na náměstí e) 

23. Zarostlá a rozpadající se hospodářská budova f) 

24. Nevhodná podlažnost domu e) 

25. Bytový dům na okraji mezi samostatně stojícími domy a) 

26. Příliš masivní rušivé oplocení g) 

27. Příliš masivní rušivé oplocení g) 

28. Nevhodná výška budovy e) 

29. Jediná plochá střecha narušující pohled na zástavbu v náměstí a okolí c) 

30. Příliš masivní rušivé oplocení g) 

31. Neplynulá návaznost zástavby na krajinu b) 

32. Neplynulá návaznost zástavby na krajinu b) 

33. Neplynulá návaznost zástavby na krajinu b) 

Tabulka 6: Prčice - Problémy narušující charakter a strukturu zástavby 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 133: Prčice - Výřez z výkresu 6. Problémy v charakteru a struktuře zástavby 

Obrázek 134: Legenda kategorií problémů z výkresu 6. Problémy v charakteru a struktuře zástavby 
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5.1.3 Měšetice 

 

 

 

 

 

 

Číslo 
problému 

Stručný popis problému Kategorie 

1. Bytový dům na okraji vesnice, působící rušivě na venkovský charakter a) 

2. Neplynulá návaznost zástavby na krajinu b) 

3. Neplynulá návaznost zástavby na krajinu b) 

4. Neplynulá návaznost zástavby na krajinu b) 

5. Neplynulá návaznost zástavby na krajinu b) 

6. Neplynulá návaznost zástavby na krajinu b) 

Tabulka 7: Měšetice - Problémy narušující charakter a strukturu zástavby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 135: Měšetice - Výřez z výkresu 6. Problémy v charakteru a struktuře zástavby 

Obrázek 136: Legenda kategorií problémů z výkresu 6. Problémy v charakteru a struktuře zástavby 



Sedlec – Prčice, charakter a struktura sídel                         
Katedra urbanismu a územního plánování  
 

71 
 

 

5.1.4 Přestavlky 

 

 

 

 

 

 

Číslo 
problému 

Stručný popis problému Kategorie 

34. Bytový dům na vesnici, působící rušivě na venkovský charakter a) 

35. 
Nevhodné architektonické řešení domu zemědělského družstva, 
bývalé hospody 

e) 

36. Nevhodné řešení areálu výroby na návsi, působící rušivě na pohled a) 

37. Nevhodné objemové a architektonické řešení domu e) 

38. Neplynulá návaznost zástavby na krajinu b) 

39. Neplynulá návaznost zástavby na krajinu b) 

40. Neplynulá návaznost zástavby na krajinu b) 

41. Neplynulá návaznost zástavby na krajinu b) 

42. Neplynulá návaznost zástavby na krajinu b) 

43. Neplynulá návaznost zástavby na krajinu b) 

44. Neplynulá návaznost zástavby na krajinu b) 

45. Neplynulá návaznost zástavby na krajinu b) 

Tabulka 8: Přestavlky- Problémy narušující charakter a strukturu zástavby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 137: Přestavlky - Výřez z výkresu 6. Problémy v charakteru a struktuře zástavby 

Obrázek 138: Legenda kategorií problémů z výkresu 6. Problémy v charakteru a struktuře zástavby 
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5.1.5 Uhřice 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo 
problému 

Stručný popis problému Kategorie 

18. Areál s rozpadajícími se hospodářskými budovami f) 

19. Nevhodné architektonické a materiálové řešení domu e) 

Tabulka 9: Uhřice - Problémy narušující charakter a strukturu zástavby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 139: Uhřice - Výřez z výkresu 6. Problémy v charakteru a struktuře zástavby 

Obrázek 140: Legenda kategorií problémů z výkresu 6. Problémy v charakteru a struktuře zástavby 
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5.2 Popis kategorií problémů a regulativy 
 

a) Nevhodná funkce objektu 

Zahrnuje problémy:  1. Bytový dům na okraji vesnice, působící rušivě na venkovský charakter  

17. Nehodící se bytová zástavba na kraji mezi samostatně stojícími domy. 

    20. Rušivý bytový dům v zámeckém areálu 

    25. Bytový dům na okraji mezi samostatně stojícími domy 

    34. Bytový dům na vesnici, působící rušivě na venkovský charakter 

    36. Nevhodné řešení areálu výroby na návsi, působící rušivě na pohled 

 

Popis kategorie:  

V této kategorii problémů se nachází objekty, které mají funkční využití rozdílné od ostatních 

objektů zástavby v dané oblasti. Tyto ostatní objekty mají funkci sjednocenou, a tak umístěním objektu 

s výrazně jinou funkcí dochází ke značnému narušení charakteru dané zástavby. V řešeném území je tato 

kategorie zastoupena především umístěním bytových domů v oblastech, kde je zástavba jinak tvořena 

samostatně stojící rodinnými domy venkovského typu.  

 

Regulativy: 

V těchto případech jsou možnosti řešení omezené. Především je nutné zamezit, aby došlo 

k dalšímu vzniku takových objektů s nevhodnou funkcí v oblastech s výrazně jinou funkcí a charakterem. 

Aby se toto neopakovalo, je třeba v územním plánu správně určit funkční využití nových zastavitelných 

ploch, s ohledem na stávající zástavbu.  

 

 

 

V případech jako tyto, kdy už domy existují a plní svou, i když nevhodnou funkci, je nutné, aby 

nedocházelo k jejich zvětšování, ale naopak vhodným určitým způsobem k jejich tlumení. Snížit jejich 

výraznost lze docílit vhodnou zelení.  

Další způsob, jak docílit zmírnění tohoto problému u bytových domů, je vytvořit podmínky pro 

život takové, aby bylo přiblíženo venkovskému charakteru. Toho lze docílit utvořením prostoru pro 

zahrádky kolem daného budovy.  

Další, složitější, možností řešení by byla transformace bytových domů na jiný účel, například jako 

objekt výroby či občanské vybavenosti.  

 

b) Neplynulá návaznost na okolní krajinu 

Zahrnuje problémy:  2. až 6. ; 13. až 15. ; 31. až 33. ; 38. až 45.   

 

Popis kategorie: 

Problémem na několika místech zástavby je, že není vytvořen její plynulý přechod do okolní 

krajiny. Často se vyskytuje, že hned za hranicí zástavby je orná půda, což působí rušivě na celou danou 

oblast zástavby a snižuje tak kvalitu takovéhoto prostředí k bydlení.  

 

Regulativy 

Tuto závadu je vhodné řešit nejprve na vlastním pozemku, kde by mělo být zajištěno, aby se 

plocha skládala z většího množství zeleně a nenastal tak vysoký koeficient zastavění. Dále řešit výsadbou 

zeleně, především vysoké.  

Za hranicí pozemku by bylo řešením navrhnout změnu kultury z orné půdy na nějakou přírodě 

bližší, například sady či plochy trvalého travního porostu. 
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c) Nejednotnost způsobu zastřešení 

Zahrnuje problémy:  7. Nesjednocené řešení bytových domů - 3 domy mají 2NP+P     
                                                                                   2 domy mají 3NP 

    29. Jediná plochá střecha narušující pohled na zástavbu v náměstí a okolí 
 

Popis kategorie: 

Pro různé oblasti zástavby v území je typický určitý způsob zastřešení, který převažuje. Problémem 

je, že v oblastech se šikmými střechami se na dvou místech vyskytují domy se střechami plochými. Navíc 

jsou tyto domy výrazné, čímž je celkově narušena jednotnost a též to působí rušivě napohled. V jednom 

případě se jedná o bytové domy ležící v těsné blízkosti, kdy tři z těchto domů mají dvě nadzemní podlaží 

s podkrovím a šikmou sedlovou střechou, zatímco další dva domy mají tři nadzemní podlaží navíc 

s plochou střechou. Tím, že tyto budovy se nacházejí na jednom místě je tato nejednotnost ještě více 

znatelnější. 

 

Regulativy: 

V místech se stejnou zástavbou by měla být zachována určitá jednotnost provedení. Toho lze 

docílit stanovením parametrů zastřešení v dané územně plánovací dokumentaci. Těmito parametry 

mohou být tvar střechy, sklon střechy, tvary vikýřů, materiál, ze kterého bude střecha vyrobena nebo i 

její barva. 

Základem je preferovat v území převažující styl zastřešení, snažit se tak zachovat jednotu a 

eliminovat přílišnou různorodost provedení. 

U stávajících bytových domů by bylo nutné zvážit, zda by bylo vhodné přidělat sedlovou střechu.  

 

 

 

 

d)  Typologicky nevhodný typ rodinných domů 

Zahrnuje problémy:  8. Nevhodná zástavba řadových domů mezi samostatně stojícími domy 
 

Popis kategorie: 

Zde je problémem, že je na určitém místě zástavba tvořena určitým typem rodinných domů a mezi 

nimi se objeví výjimka s typologicky nevhodným jiným druhem domu. V území je tato závada zastoupena 

výskytem řadových domů městského typu na okraji města v zástavbě jinak tvořenou samostatně stojícími 

domy venkovského charakteru. Tyto řadové domy mají malou šířku a pouze malé zahrádky, na rozdíl od 

ostatních okolních domů a je tak narušen již zmíněný venkovský charakter rodinného bydlení.  

 

Regulativy: 

Při už existující výstavbě se s tímto nedá příliš něco dělat. Aby nedocházelo k opakování výstavby 

nevhodných typů domů, bylo by nutné toto zavést do příslušně územně plánovací dokumentace. V té by 

bylo zakotveno, že v rámci charakteru a struktury zástavby je potřebné eliminovat nevhodné typy domů 

ve venkovské zástavbě a nenavrhovat tedy už podobnou zástavbu.  
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e) Nevhodné prostorové a architektonické parametry 

Zahrnuje problémy:  10. Nevhodný vzhled a výška obchodního domu na náměstí 

    11. Nevhodně řešený bytový dům na náměstí 

    12. Nevhodná výška budovy 

    16. Nevhodná podlažnost domu 

19. Nevhodné architektonické a materiálové řešení domu 

21. Nesjednocená výška hřebene budovy LDN 

    22. Nevhodná přestavba domu na náměstí 

    24. Nevhodná podlažnost domu 

    28. Nevhodná výška budovy 

35. Nevhodné architektonické řešení domu zemědělského družstva, bývalé   

hospody 

37. Nevhodné objemové a architektonické řešení domu 

 

Popis kategorie: 

Do této kategorie jsou zahrnuty domy, které svými nevhodnými prostorovými či architektonickými 

parametry výrazně vyčnívají mezi ostatní zástavbou. Týká se to většinou nově vzniklých domů, které svým 

provedením nezapadají do stávající typické zástavby nebo budov, které prošli nevhodnou rekonstrukcí či 

u nich došlo k různým nadstavbám, čímž výrazně převyšují ostatní budovy zástavby a působí tak, jako 

nežádoucí negativní dominanty.  

 

 

 

Regulativy: 

Stejně jako u minulé kategorie, je i v tomto případě nutné stanovit podmínky v příslušné územně 

plánovací dokumentaci, kde bude uvedeno, aby by byl při nově vznikající zástavbě brán ohled na 

charakter a strukturu stávající zástavby. Při přestavbách by se mělo usilovat, aby byly nedostatky budov 

eliminovány a především, aby nedocházelo k jejich zdůrazňování.  

 

 

f) Brownfield 

Zahrnuje problémy:  9. Nevhodně řešený dům pro výrobu, který není využíván 

    23. Zarostlá a rozpadající se hospodářská budova 

    18. Areál s rozpadajícími se hospodářskými budovami 

 

Popis kategorie:  

Jde o objekty či pozemky, které jsou nedostatečně využívaní nebo dokonce vůbec, dále pak 

objekty zanedbané, rozpadající se či dokonce kontaminované, kvůli předchozímu způsobu využití.  

V řešeném území se brownfieldy nachází ve formě zanedbaných, rozpadajících se hospodářských 

budov a jednoho areálu drobné výroby, který není vůbec využíván, ačkoli stáří stavby není vysoké a dá se 

považovat za novějšího data. Objekt toho areálu by se dal zařadit i do kategorie e), jelikož má navíc 

nevhodné architektonické parametry. Větším problémem však je jeho nevyužívání.  
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Regulativy: 

Řešení takovýchto brownfieldů není snadnou záležitostí.  

U nevyužívaných objektů, především výroby, je prvně nutné, zařadit plochu v územním plánu do 

vhodné PRZV (plochy s různým způsobem využití). Tím by mělo být jasně stanoveno, k čemu se objekty 

na těchto plochách mají využívat. 

Preventivním opatřením pro vznik brownfieldů, způsobených nevyužíváním, může také být také, 

že nebude navrhováno příliš nových zastavitelných ploch, aby docházelo k využití již stávajících ploch.  

Pokud jsou problémem kontaminované plochy je třeba je vymezit jako plochy asanace. 

 

 

g)  Nevhodné rušivé oplocení 

Zahrnuje problémy:  26. ; 27. ; 30. 

 

Popis kategorie:  

Sem je zahrnuté nevhodné oplocení, které je příliš masivní, například zděné a zbytečně vysoké. 

Není transparentní a dá se říci, že vytváří určitý nechtěný koridor, což působí rušivě při pohledu na danou 

zástavbu.  

 

Regulativy:  

Řešením, aby se přecházelo vzniku takovéhoto oplocení je stanovit v rámci územní studie či 

regulačního plánu zásady oplocení. Měl by být preferován takový způsob oplocení, který přispívá ke 

kultivování veřejného prostranství. Využívat spíše transparentní formy oplocení, do výšky cca 140 cm a  

 

 

snažit se o určitou jednotnost oplocení pro oblast se stejným typem zástavby. Příliš vysoké masivní zděné 

oplocení nepřipouštět, výjimečně ho lze připustit pouze jen v odůvodněných případech. 
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Příloha: 6. Problémy v charakteru a struktuře zástavby 
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5.3 Fotodokumentace – Příklady problémů 
 

 

 

 

Obrázek 141: Kategorie a) - Problém č. 1. Měšetice Obrázek 142: Kategorie c) - Problém č. 29. Prčice Obrázek 143: Kategorie d) - Problém č. 8. Sedlec 

Obrázek 144: Kategorie e) - Problém č. 12. Sedlec Obrázek 145: Kategorie f) - Problém č. 9. Sedlec Obrázek 146: Kategorie f) - Problém č. 18. Uhřice 
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6 Závěr 

V úvodní části práce byly především specifikovány stěžejní pojmy charakter a struktura zástavby. 

Dále objasněny další pojmy, které s charakterem a strukturou zástavby souvisí, jako například stavební 

čára, uliční čára, podlažnost atd. a také pojmy, se kterými bývají mylně zaměňovány.  

Ze specifikování vyplývá, že struktura zástavby je uspořádání (rozmístění) zástavby. Jde jak o 

plošné (půdorysné), tak o prostorové uspořádání. Struktura je ovlivněna zejména formou založení sídla. 

Na sídle může být stále patrné z jakého důvodu vzniklo a jak se jeho zástavba postupem let vyvíjela. 

Například sídla vzniklá kolem vodního toku s liniovým uspořádáním zástavby. Právě postupem času se 

nově vznikající zástavby liší, proto se dnes sídla často skládají z více druhů zástavby. Tyto druhy jsou pak 

největším rysem struktury zástavby. V této práci jsou druhy zástavby rozděleny na soustředěnou a 

rozvolněnou, s různými podkategoriemi a na ostatní druhy zástavby (rozptýlená, areálová, solitérní).  

Charakterem zástavby je, jednoduše řečeno, jak samotná zástavba vypadá, její vzhled. Každé sídlo 

může mít svůj typický charakter. Například v horských a podhorských oblastech jsou typické roubené či 

poloroubené domy, čímž je vytvářen unikátní charakter těchto sídel. Lze také rozlišovat, zda je zástavba 

venkovského charakteru či městského. Charakter zástavby je vytvářen spolupůsobením její struktury a 

architektonického výrazu. Na architektonickém výrazu se nejvíce podílí typy domů, jejich architektonické 

parametry a orientace jejich hřebene vůči veřejnému prostranství.  

 

V dalších částech byl proveden rozbor jednotlivých řešených sídel, kde bylo zjištěno funkční využití 

ploch v území. To poté sloužilo jako podklad pro rozdělení sídel na oblasti s různými druhy zástavby. 

Zástavba byla rozdělena na soustředěnou a rozvolněnou a podle typů domů, ze kterých se skládá na další 

podkategorie. Dalšími druhy zástavby pak byly ještě rozptýlená, areálová a drobná solitérní.  

Z rozdělení zástavby a osobních terénních průzkumů následně vyšlo najevo, jaké se v jednotlivých 

sídlech nacházejí problémy v charakteru a struktuře zástavby. V celém území pak bylo identifikováno 45 

problémů. Některé problémy jsou podobného typu, proto bylo podle toho rozřazeny do sedmi kategorii 

problémů. Tyto kategorie jsou:  

 

 

a) Nevhodná funkce objektu 

Umístění objektu s výrazně odlišnou funkcí využití do oblasti zástavby s objekty se stejnou funkcí. 

Například bytový dům v oblasti samých rodinných domů venkovského typu.  

b) Neplynulá návaznost na okolní krajinu 

Nevytvořen plynulý přechod zástavby do okolní krajiny. Vlastní pozemky mají vyšší koeficient 

zastavitelné plochy, chybí zeleň a hned za hranicí zástavby se nalézá pole s ornou půdou. Správně by měl 

být přechod vytvořen v pořadí zahrada s dostatkem zeleně, sady či trvalé travní porosty a až dále 

případně orná půda.  

c) Nejednotnost způsobu zastřešení 

Narušení převažujícího typu střech v zástavbě jiným výrazně odlišným typem. Například v zástavbě 

s převažujícími šikmými střechami se vyskytuje prostorově výrazný objekt s plochou střechou.  

d) Typologicky nevhodný typ rodinných domů 

Nastává v případě, kdy se v místech, kde je zástavba tvořena jinak jedním typem rodinných domů 

nachází jiný typologicky nevhodný typ domů. Například, když se v zástavbě venkovského charakteru 

tvořené samostatně stojícími rodinnými domy objeví domy řadové městského typu. 

e) Nevhodné prostorové a architektonické parametry 

Sem spadají domy, které se svými parametry výrazně liší od ostatní stávající zástavby a z této 

zástavby tak viditelně vyčnívají. Těmito parametry mohou být prostorové parametry budovy, její výška, 

podlažnost, materiálové řešení, barva fasády atd.  

f) Brownfield 

Mezi brownfieldy se řadí nedostatečně či dokonce vůbec nevyužívané objekty a pozemky, dále 

objekty zanedbané až rozpadající se či kontaminované plochy. 
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g) Nevhodné rušivé oplocení 

Nevhodným rušivým oplocením je myšleno takové, které je příliš vysoké, masivní, například zděné a 

není transparentní. Takové oplocení může vytvářet určitý nechtěný výrazný koridor veřejného 

prostranství.  

 

Pro každé kategorie byly jednotlivě uvedeny regulativy, které by mohly sloužit jako možnosti řešení 

daných problémů a případně eliminovat, aby vznikaly další problémy podobného typu. Aby tyto 

regulativy byly účinné, mohly by být zakotveny v příslušné územně plánovací dokumentaci. Tou může být 

územní plán, územní studie nebo regulační plán. Úkolem těchto regulativů je zejména eliminovat či 

tlumit nedostatky v charakteru a struktuře zástavby, a naopak chránit a zvýrazňovat stávající zachovalou 

zástavbu a její hodnoty a dominanty.  

 

Na závěr lze porovnat v jakých sídlech se nacházejí jaké kategorie problémů a jejich výsledný počet. 

Z toho je pak možné zjistit, jaké ze sídel má nejvíce a které nejméně problémů a jaké druhy problémů 

v jednotlivých sídlech převažují. Toto porovnání je uvedeno v tabulce 10: Porovnání problémů v 

charakteru a struktuře zástavby v jednotlivých sídlech. Z této tabulky je patrné, že největší výskyt 

problémů je v Prčici, ale není to o moc více než v Přestavlkách či Sedlci. Naopak nejméně jich je v Uhřicích, 

což je dáno, tím že jsou ze všech sídel nejmenší. Dalším důvodem je hlavně také, že mají plynulou 

návaznost zástavby na okolní krajinu, protože zde nevzniká skoro žádná nová výstavba. Návaznost, jak je 

v tabulce vidět, totiž tvoří největší složku ze všech identifikovaných problémů. Dále bývají často 

problémem nevhodné prostorové a architektonické parametry. Ty jsou nejčastější závadou v Sedlci a 

Prčici, což je logické z hlediska toho, že tyto části mají městský charakter, jejich jádra mají zachovalou 

architekturu a jsou proto součástí MPZ Sedlec-Prčice. Z toho důvodu jsou zde takové nedostatky více 

výrazné a rušivé. Ostatní kategorie problémů mají v území nižší zastoupení. Nejvíce vyskytujícím se 

problémem v Měšeticích je neplynulá návaznost na krajinu. Stejné, ba dokonce výraznější je to ještě u 

Přestavlk. V Uhřicích byly identifikovány pouhé dva problémy, kdy jednou se jedná o budovu 

s nevhodnými prostorovými a architektonickými parametry a druhou závadou je brownfield, týkající se 

rozpadajících se hospodářských budov. 

 

 

Kategorie 
problémů 

Sídlo 
Počet 

problémů 
stejné 

kategorie 

Sedlec Prčice Měšetice Přestavlky Uhřice 

Počet problémů  

a) 1 2 1 2 0 6 

b) 3 3 5 8 0 19 

c) 1 1 0 0 0 2 

d) 1 0 0 0 0 1 

e) 4 4 0 2 1 11 

f) 1 1 0 0 1 3 

g) 0 3 0 0 0 3 

Počet 
problémů 

celkem 
11 14 6 12 2 45 

Tabulka 10: Porovnání problémů v charakteru a struktuře zástavby v jednotlivých sídlech 

 

Hlavními cíli bylo definovat pojmy charakter a struktura zástavby, což bylo splněno v úvodní 

obecně analytické části práce. Dále měly být poznatky z definování pojmů použity při provedení 

vyhodnocení charakteru a struktury zástavby v jednotlivých vybraných sídel. To bylo provedeno pro sídlo 

Sedlec-Prčice (dvojměstí bylo rozděleno na část Sedlec a část Prčice) a pro nejbližší okolní vesnice: 

Měšetice, Přestavlky a Uhřice. Dalším cílem bylo identifikovat v sídlech hodnoty a problémy týkající se 

charakteru a struktury zástavby a navrhnout zásady pro jejich eliminace. Nejvýznamnější hodnoty byly 

pro jednotlivá sídla znázorněny graficky ve výkresech Charakter a struktura zástavby a ukázány na 

fotografiích v přiložené fotodokumentaci. Problémů bylo nalezeno 45 a byly zaneseny do výkresu:                

6. Problémy v charakteru a struktuře zástavby. Dále byly roztříděny do kategorií a pro každou kategorii 

byly navrženy zásady pro jejich eliminaci či pro zabránění vzniku dalších podobných závad. V závěru práce 

pak bylo provedeno porovnání jednotlivých sídel, kde bylo zjištěno, jaké problémy se v území vyskytují 

nejvíce a které se nejčastěji nachází v jednotlivých sídlech. Všechny cíle diplomové práce tak byly splněny.  



Sedlec – Prčice, charakter a struktura sídel                         
Katedra urbanismu a územního plánování  
 

81 
 

 

7 Zdroje a použitá literatura 
 

[1] Sedlec-Prčice. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- 

[cit. 2019-01-05]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sedlec-Pr%C4%8Dice 

[2] Veřejná databáze ČSÚ. Český statistický úřad [online]. [cit. 2019-01-05]. Dostupné z: 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=uziv-dotaz#k=1&pvokc=43&uroven=70&w= 

[3] Zákon č. 183/2006 Sb: Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). In: Zákony pro lidi. 

2006. Dostupné také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-183#cast3 

[4] ROZMANOVÁ, Naděžda a Zuzana POKORNÁ. Charakter a struktura zástavby venkovských sídel v územních 

plánech. In: Ústav územního rozvoje [online]. Říjen 2017 [cit. 2019-01-05]. Dostupné z: 

http://www.uur.cz/images/1-uzemni-planovani-a-stavebni-rad/politika-

architektury/implementace/tema3/publikace-charakter-a-struktura-venkovskych-sidel-10-2017.pdf 

[5] VOREL, I., R. BUKÁČEK, P. MATĚJKA, M. CULEK a P. SKLENIČKA. Metodický postup posouzení vlivu navrhované 

stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz: ve smyslu $ 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně 

přírody a krajiny (metoda prostorové a charakterové diferenciace území) [online]. Praha: Naděžda Skleničková, 

2004 [cit. 2019-01-05]. ISBN 80-903-2063-5. Dostupné z: 

http://adminu.lhosting4.cz/Include/Data/getfile.php?id=1408&db=uzemieu 

[6] VYMEZENÍ POJMŮ. In: Oficiální stránky města Zlín [online]. [cit. 2019-01-05]. Dostupné z: 

https://www.zlin.eu/clanky/dokumenty/7088/9p0u25linky0-vymezeni-pojmu.pdf 

[7] ROZMANOVÁ, Naděžda a Zuzana GAJDÍKOVÁ. Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech. 

In: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR [online]. Prosinec 2015 [cit. 2019-01-05]. Dostupné z: 

https://www.mmr.cz/getmedia/82ed4e8c-759a-4490-a59f-23d47a3791a4/2016_III_31_Principy-a-zasady-

urbanisticke-kompozice-v-prikladech.pdf 

[8] MAIER, Karel. Názvosloví, příklady metodiky a symboliky užívané pro zpracování regulačních plánů: Regulační 

prvky. In: Ústav územního rozvoje [online]. 2004 [cit. 2019-01-05]. Dostupné z: http://www.uur.cz/images/1-

uzemni-planovani-a-stavebni-rad/pojmy-urbanisticke-kompozice/regulPl2004.pdf 

[9] Základní definice pojmů. In: Architektonická a projekční kancelář DJS [online]. [cit. 2019-01-05]. Dostupné z: 

https://www.djsarchitecture.cz/definice-stavebnich-pojmu 

[10] KUPKA, Jiří. Typy vesnic podle půdorysného uspořádání [přednáška]. In: Katedra urbanismu a územního 

plánování [online]. Praha: ČVUT, Fakulta stavební [cit. 2019-01-05]. Dostupné z: 

http://www.uzemi.eu/predmety/-35-planovani-venkovskeho-osidleni.html?var=dwn 

[11] Mapy.cz. In: © SEZNAM.CZ, A.S. Mapy.cz [online]. [cit. 2019-01-05]. Dostupné z: https://mapy.cz/ 

[12] HEŘMANOVÁ, Lada. Geneze vesnické návsi ve středověku na příkladu vsí v zázemí města Plzně. Plzeň, 2017. 

Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni.  

 

[13] ŠKABRADA, Jiří. Lidové stavby: Architektura českého venkova. Argo, 2005. ISBN 80-7203-082-5. 

[14] HEŘMANOVÁ, Lada. Geneze vesnické návsi ve středověku na příkladu vsí v zázemí města Plzně. Plzeň, 2017. 

Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni. 

[15] PEŠTA, Jan. Plošný průzkum lidové architektury a venkovských sídel. In: Národní památkový ústav [online]. 

Praha, 2014 [cit. 2019-01-05]. Dostupné z: https://www.npu.cz/publikace/plosny-pruzkum-lidove-architektury-a-

venkovskych-sidel.pdf  

[16] HEŘMANOVÁ, Lada. Geneze vesnické návsi ve středověku na příkladu vsí v zázemí města Plzně. Plzeň, 2017. 

Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni. 

[17] POSPÍŠIL, František. Prostředí měst a sídel z pohledu urbanismu a územního plánování [přednáška]. Praha: 

ČVUT, Fakulta stavební, 2018 [cit. 2019-01-05]. 

[18] Typologické druhy bytových domů. In: SlidePlayer [online]. [cit. 2019-01-05]. Dostupné z: 

https://slideplayer.cz/slide/3028239/ 

[19] Typologie obytných budov. In: Stavební komunita [online]. [cit. 2019-01-05]. Dostupné z: 

http://stavebnikomunita.cz/profiles/blogs/typologie-obytnych-budov 

[20] Bytové domy II. [online]. [cit. 2019-01-06]. Dostupné z: http://195.113.227.100/ssstavji/Lorencova/2011-

2012/3.SA%20+%203.SB%20-%202011,2012/TYPOLOGIE/TYPOLOGIE%20-%20%20navrh%20BD%20-%201,8.pdf 

[21] Sedlec-Prčice. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- 

[cit. 2019-01-05]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sedlec-Pr%C4%8Dice 

[22] Prčice. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 

2019-01-05]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C4%8Dice 

[23] Sedlec (Sedlec-Prčice). In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia 

Foundation, 2001- [cit. 2019-01-05]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sedlec_(Sedlec-Pr%C4%8Dice) 

[24] Územní plán Sedlec-Prčice: Koordinační výkres [1 : 5 000]. Sedlec-Prčice, 2018. Dostupné také z: 

http://www.sedlec-prcice.cz/platny-uzemni-plan-mesta-sedlec-prcice-schvaleny-v-roce-2018/ds-1085 

[25] Historický lexikon obcí České republiky - 1869 - 2011. In: Český statistický úřad [online]. [cit. 2019-01-05]. 

Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/20537734/13008415020B.pdf/35ebeb70-337d-4936-a8d7-

4f46ce57a591?version=1.2 

[26] Všechny cesty vedou do Prčice! A to nejen v době legendárního pochodu. Český poutník. In: Krajské 

listy [online]. [cit. 2019-01-05]. Dostupné z: https://www.krajskelisty.cz/stredocesky-kraj/okres-pribram/20282-

vsechny-cesty-vedou-do-prcice-a-to-nejen-vdobe-legendarniho-pochodu-cesky-poutnik.htm 

[27] Měšetice. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- 

[cit. 2019-01-05]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9B%C5%A1etice 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sedlec-Pr%C4%8Dice
http://www.uur.cz/images/1-uzemni-planovani-a-stavebni-rad/politika-architektury/implementace/tema3/publikace-charakter-a-struktura-venkovskych-sidel-10-2017.pdf
http://www.uur.cz/images/1-uzemni-planovani-a-stavebni-rad/politika-architektury/implementace/tema3/publikace-charakter-a-struktura-venkovskych-sidel-10-2017.pdf
http://adminu.lhosting4.cz/Include/Data/getfile.php?id=1408&db=uzemieu
https://www.zlin.eu/clanky/dokumenty/7088/9p0u25linky0-vymezeni-pojmu.pdf
https://www.mmr.cz/getmedia/82ed4e8c-759a-4490-a59f-23d47a3791a4/2016_III_31_Principy-a-zasady-urbanisticke-kompozice-v-prikladech.pdf
https://www.mmr.cz/getmedia/82ed4e8c-759a-4490-a59f-23d47a3791a4/2016_III_31_Principy-a-zasady-urbanisticke-kompozice-v-prikladech.pdf
http://www.uur.cz/images/1-uzemni-planovani-a-stavebni-rad/pojmy-urbanisticke-kompozice/regulPl2004.pdf
http://www.uur.cz/images/1-uzemni-planovani-a-stavebni-rad/pojmy-urbanisticke-kompozice/regulPl2004.pdf
https://www.djsarchitecture.cz/definice-stavebnich-pojmu
http://www.uzemi.eu/predmety/-35-planovani-venkovskeho-osidleni.html?var=dwn
https://mapy.cz/
https://www.npu.cz/publikace/plosny-pruzkum-lidove-architektury-a-venkovskych-sidel.pdf
https://www.npu.cz/publikace/plosny-pruzkum-lidove-architektury-a-venkovskych-sidel.pdf
https://slideplayer.cz/slide/3028239/
http://stavebnikomunita.cz/profiles/blogs/typologie-obytnych-budov
http://195.113.227.100/ssstavji/Lorencova/2011-2012/3.SA%20+%203.SB%20-%202011,2012/TYPOLOGIE/TYPOLOGIE%20-%20%20navrh%20BD%20-%201,8.pdf
http://195.113.227.100/ssstavji/Lorencova/2011-2012/3.SA%20+%203.SB%20-%202011,2012/TYPOLOGIE/TYPOLOGIE%20-%20%20navrh%20BD%20-%201,8.pdf
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sedlec-Pr%C4%8Dice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C4%8Dice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sedlec_(Sedlec-Pr%C4%8Dice)
http://www.sedlec-prcice.cz/platny-uzemni-plan-mesta-sedlec-prcice-schvaleny-v-roce-2018/ds-1085
https://www.czso.cz/documents/10180/20537734/13008415020B.pdf/35ebeb70-337d-4936-a8d7-4f46ce57a591?version=1.2
https://www.czso.cz/documents/10180/20537734/13008415020B.pdf/35ebeb70-337d-4936-a8d7-4f46ce57a591?version=1.2
https://www.krajskelisty.cz/stredocesky-kraj/okres-pribram/20282-vsechny-cesty-vedou-do-prcice-a-to-nejen-vdobe-legendarniho-pochodu-cesky-poutnik.htm
https://www.krajskelisty.cz/stredocesky-kraj/okres-pribram/20282-vsechny-cesty-vedou-do-prcice-a-to-nejen-vdobe-legendarniho-pochodu-cesky-poutnik.htm
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9B%C5%A1etice


Sedlec – Prčice, charakter a struktura sídel                         
Katedra urbanismu a územního plánování  
 

82 
 

 

[28] Měšetice. Sedlec-Prčice: Titulní stránka [online]. [cit. 2019-01-05]. Dostupné z: http://www.sedlec-

prcice.cz/mesetice/d-1460/p1=2068 

[29] Přestavlky (Sedlec-Prčice). In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia 

Foundation, 2001- [cit. 2019-01-05]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99estavlky_(Sedlec-

Pr%C4%8Dice) 

[30] Přestavlky. Sedlec-Prčice: Titulní stránka [online]. [cit. 2019-01-05]. Dostupné z: http://www.sedlec-

prcice.cz/prestavlky/d-1451 

[31] Uhřice (Sedlec-Prčice). In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia 

Foundation, 2001- [cit. 2019-01-05]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Uh%C5%99ice_(Sedlec-

Pr%C4%8Dice) 

[32] Uhřice. Sedlec-Prčice: Titulní stránka [online]. [cit. 2019-01-05]. Dostupné z: http://www.sedlec-

prcice.cz/uhrice/d-1443/p1=2068 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sedlec-prcice.cz/mesetice/d-1460/p1=2068
http://www.sedlec-prcice.cz/mesetice/d-1460/p1=2068
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99estavlky_(Sedlec-Pr%C4%8Dice)
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99estavlky_(Sedlec-Pr%C4%8Dice)
http://www.sedlec-prcice.cz/prestavlky/d-1451
http://www.sedlec-prcice.cz/prestavlky/d-1451
https://cs.wikipedia.org/wiki/Uh%C5%99ice_(Sedlec-Pr%C4%8Dice)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Uh%C5%99ice_(Sedlec-Pr%C4%8Dice)
http://www.sedlec-prcice.cz/uhrice/d-1443/p1=2068
http://www.sedlec-prcice.cz/uhrice/d-1443/p1=2068


Sedlec – Prčice, charakter a struktura sídel                         
Katedra urbanismu a územního plánování  
 

83 
 

 

8 Seznam obrázků, tabulek a příloh 
 

Seznam obrázků 

Obrázek 1: Sedlec-Prčice poloha ................................................................................................................................. 8 

Obrázek 2: Základní struktury na příkladu vsi Násedlovice (okr. Hodonín .................................................................. 9 

Obrázek 3: Plošná struktura sídla dle vymezení historického centra. Bohaté Málkovice (okr. Vyškov) ...................10 

Obrázek 4: Hromadná ves. Bor (okr. Příbram) ..........................................................................................................12 

Obrázek 5: Lineární ves. Martínkovice (okr. Náchod) ...............................................................................................12 

Obrázek 6: Údolní lánová Ves. Lodhéřov (okr. Jindřichův Hradec) ...........................................................................13 

Obrázek 7: Radiální lánová ves. Křišťanovice (okr. Prachatice) .................................................................................13 

Obrázek 8: Návesní ves obdélníková. Břežany (okr. Rakovník) .................................................................................14 

Obrázek 9: Návesní ves, typ okrouhlice. Černíkovice (okr. Plzeň-sever) ...................................................................14 

Obrázek 10: Lineární pravidelná ves. Starý Poddvorov (okr. Hodonín) ....................................................................15 

Obrázek 11: Soustředěná zástavba samostatně stojících domů. Kosova Hora (okr. Příbram) .................................16 

Obrázek 12: Soustředěná zástavba samostatně stojících domů - pohled. Kosova Hora (okr. Příbram) ...................16 

Obrázek 13: Soustředěná zástavba hospodářských usedlostí. Bezmíř (okr. Benešov) .............................................17 

Obrázek 14: Soustředěná zástavba hospodářských usedlostí - pohled. Bezmíř (okr. Benešov)  ..............................17 

Obrázek 15: Soustředěná zástavba řadových domů. Sedlčany (okr. Příbram) .........................................................18 

Obrázek 16: Soustředěná zástavba řadových domů - pohled. Sedlčany (okr. Příbram) ...........................................18 

Obrázek 17: Soustředěná zástavba bytových domů. Kosova Hora (okr. Příbram) ...................................................18 

Obrázek 18: Soustředěná zástavba bytových domů – pohled. Kosova Hora (okr. Příbram) ....................................19 

Obrázek 19: Soustředěná zástavba dvojdomů. Sedlčany (okr. Příbram) ..................................................................19 

Obrázek 20: Soustředěná zástavba dvojdomků - pohled. Sedlčany (okr. Příbram) ..................................................19 

Obrázek 21: Rozvolněná zástavba samostatně stojících domů. Šebáňovice (okr. Benešov) ....................................20 

Obrázek 22: Rozvolněná zástavba samostatně stojících domů - pohled. Šebáňovice (okr. Benešov) ......................20 

Obrázek 23: Rozvolněná zástavba hospodářských usedlostí. Mrákotice (okr. Příbram) ..........................................21 

Obrázek 24: Rozvolněná zástavba hospodářských usedlostí - pohled. Mrákotice (okr. Příbram) ............................21 

Obrázek 25: Rozvolněná zástavba řadových domů. Kosova Hora (okr. Příbram) .....................................................22 

Obrázek 26: Rozvolněná zástavba řadových domů - pohled. Kosova Hora (okr. Příbram) .......................................22 

Obrázek 27: Rozvolněná zástavba bytových domů. Kosova Hora (okr. Příbram) .....................................................22 

Obrázek 28: Rozvolněná zástavba bytových domů - pohled. Kosova Hora (okr. Příbram) .......................................23 

Obrázek 29: Rozptýlená zástavba. Dražky (okr. Příbram) .........................................................................................23 

Obrázek 30: Rozptýlená zástavba - pohled. Dražky (okr. Příbram) ...........................................................................24 

Obrázek 31: Areálová zástavba. Sedlčany (okr. Příbram)..........................................................................................24 

Obrázek 32: Drobná solitérní zástavba. Bolechovice (okr. Příbram) .........................................................................25 

Obrázek 33: Drobná solitérní zástavba – pohled. Bolechovice (okr. Příbram) ..........................................................25 

Obrázek 34: Obdélný dům. Záluží (okr. Písek) ...........................................................................................................26 

Obrázek 35: Hákový dům. Košetice (okr. Pelhřimov) ................................................................................................26 

Obrázek 36: Trojstranný dům. Lukavec (okr. Pelhřimov) ..........................................................................................26 

Obrázek 37: Dvorcový dům. Zálší (okr. Tábor) ..........................................................................................................26 

Obrázek 38: Atriový dům. Litomyšl (okr. Svitavy) .....................................................................................................27 

 

 

Obrázek 39: Výřez koordinačního výkresu ÚP – Sedlec ............................................................................................ 28 

Obrázek 40: Výřez koordinačního výkresu ÚP – Prčice............................................................................................. 29 

Obrázek 41: Sedlec - Soustředěná zástavba samostatně stojících domů 1 .............................................................. 35 

Obrázek 42: Sedlec - Soustředěná zástavba samostatně stojících domů 2 .............................................................. 35 

Obrázek 43: Sedlec - Soustředěná zástavba samostatně stojících domů 3 .............................................................. 35 

Obrázek 44: Sedlec - Soustředěná zástavba samostatně stojících domů 4 .............................................................. 35 

Obrázek 45: Sedlec - Soustředěná zástavba samostatně stojících domů 5 .............................................................. 35 

Obrázek 46: Sedlec - Soustředěná zástavba samostatně stojících domů 6 .............................................................. 35 

Obrázek 47: Sedlec - Soustředěná zástavba řadových domů 1 ................................................................................ 36 

Obrázek 48: Sedlec - Soustředěná zástavba řadových domů s pohledem na kostel ................................................ 36 

Obrázek 49: Sedlec - Soustředěná zástavba řadových domů 2 ................................................................................ 36 

Obrázek 50: Sedlec - Soustředěná zástavba řadových domů na levé straně náměstí .............................................. 36 

Obrázek 51: Sedlec - Soustředěná zástavba řadových domů na pravé straně náměstí ........................................... 36 

Obrázek 52: Sedlec - Soustředěná zástavba dvojdomků .......................................................................................... 36 

Obrázek 53: Sedlec - Rozvolněná zástavba bytových domů 1 .................................................................................. 37 

Obrázek 54: Sedlec - Rozvolněná zástavba bytových domů 2 .................................................................................. 37 

Obrázek 55: Sedlec - Rozvolněná zástavba bytových domů 3 .................................................................................. 37 

Obrázek 56: Sedlec - Areálová zástavba - ZŠ a MŠ .................................................................................................... 37 

Obrázek 57: Sedlec - Areálová zástavba - Drobná nerušící výroba ........................................................................... 37 

Obrázek 58: Sedlec - Solitérní zástavba - Poliklinika ................................................................................................. 37 

Obrázek 59: Sedlec - Kostel sv. Jeronýma ................................................................................................................. 38 

Obrázek 60: Sedlec - Budova fary ............................................................................................................................. 38 

Obrázek 61: Sedlec - Budova ZUŠ ............................................................................................................................. 38 

Obrázek 62: Sedlec - Náměstí 7. května ................................................................................................................... 38 

Obrázek 63: Sedlec - Objekty občanské vybavenosti se zachovalou architekturou ................................................. 38 

Obrázek 64: Sedlec - Bytový dům na náměstí se zachovalou architekturou ............................................................ 38 

Obrázek 65: Prčice - Soustředěná zástavba samostatně stojících domů 1 ............................................................... 44 

Obrázek 66: Prčice - Soustředěná zástavba samostatně stojících domů 2 ............................................................... 44 

Obrázek 67: Prčice - Soustředěná zástavba samostatně stojících domů 3 ............................................................... 44 

Obrázek 68: Prčice - Soustředěná zástavba samostatně stojících domů 4 ............................................................... 44 

Obrázek 69: Prčice - Soustředěná zástavba samostatně stojících domů a hospodářských usedlostí ...................... 44 

Obrázek 70: Prčice - Soustředěná zástavba hospodářských usedlostí ..................................................................... 44 

Obrázek 71: Prčice - Soustředěná zástavba řadových domů 1 ................................................................................. 45 

Obrázek 72: Prčice - Soustředěná zástavba řadových domů a bytového domu na náměstí .................................... 45 

Obrázek 73: Prčice - Soustředěná zástavba řadových domů s budovou LDN (vlevo) na náměstí ............................ 45 

Obrázek 74: Prčice - Soustředěná zástavba řadových domů se zachovalou architekturou na náměstí................... 45 

Obrázek 75: Prčice - Soustředěná zástavba řadových domů 2 ................................................................................. 45 

Obrázek 76: Prčice - Soustředěná zástavba řadových domů (vpravo) ..................................................................... 45 

Obrázek 77: Prčice - Rozvolněná zástavba bytového domu ..................................................................................... 46 

Obrázek 78: Prčice - Bytový dům v zámeckém areálu .............................................................................................. 46 

Obrázek 79: Prčice - Soustředěná zástavba bytového domu (vpravo) ..................................................................... 46 

Obrázek 80: Prčice - Areálová zástavba - Údržba silnic ............................................................................................ 46 

file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534506969
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534506970
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534506971
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534506972
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534506973
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534506974
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534506975
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534506976
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534506977
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534506978
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534506979
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534506980
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534506981
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534506982
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534506983
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534506984
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534506985
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534506986
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534506987
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534506988
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534506989
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534506990
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534506991
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534506992
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534506993
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534506994
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534506995
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534506996
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534506997
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534506998
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534506999
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507000
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507001
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507002
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507003
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507004
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507005
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507006
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507007
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507008


Sedlec – Prčice, charakter a struktura sídel                         
Katedra urbanismu a územního plánování  
 

84 
 

 

 

Obrázek 81: Prčice - Prčice - Areálová zástavba - Fotbalový stadion ........................................................................46 

Obrázek 82: Prčice - Prčice - Areálová zástavba - Zámecký areál..............................................................................46 

Obrázek 83: Prčice - Budova bývalé radnice s věžičkou na náměstí .........................................................................47 

Obrázek 84: Prčice - Zámek s parkem .......................................................................................................................47 

Obrázek 85: Prčice - Kostel sv. Vavřince ....................................................................................................................47 

Obrázek 86: Prčice - Morová kaple ...........................................................................................................................47 

Obrázek 87: Prčice - Církevní zařízení........................................................................................................................47 

Obrázek 88: Prčice - Most Karla Burky se sochami sv. Floriana a Jana Nepomuckého od sochaře Ignáce Platzera 47 

Obrázek 89: Výřez koordinačního výkresu ÚP – Měšetice ........................................................................................48 

Obrázek 90: Měšetice - Soustředěná zástavba samostatně stojících domů a hospodářských usedlostí .................52 

Obrázek 91: Měšetice - Soustředěná zástavba samostatně stojících domů 1 ..........................................................52 

Obrázek 92: Měšetice - Soustředěná zástavba samostatně stojících domů 2 ..........................................................52 

Obrázek 93: Měšetice - Soustředěná zástavba samostatně stojících domů 3 ..........................................................52 

Obrázek 94: Měšetice - Soustředěná zástavba hospodářských usedlostí 1 ..............................................................52 

Obrázek 95: Měšetice - Soustředěná zástavba hospodářských usedlostí 2 ..............................................................52 

Obrázek 96: Měšetice - Soustředěná zástavba hospodářských usedlostí 3 ..............................................................53 

Obrázek 97: Měšetice - Soustředěná zástavba hospodářských usedlostí 4 ..............................................................53 

Obrázek 98: Měšetice - Pohled na zástavbu z procházející silnice II. třídy ...............................................................53 

Obrázek 99: Měšetice - Areálová zástavba - Zemědělský areál ................................................................................53 

Obrázek 100: Měšetice - Solitérní zástavba - Hasičská zbrojnice ..............................................................................53 

Obrázek 101: Měšetice - Rozvolněná zástavba bytového domu ..............................................................................53 

Obrázek 102: Měšetice - Kaplička na návsi ...............................................................................................................54 

Obrázek 103: Měšetice - Hospodářská usedlost se zachovalou architekturou .........................................................54 

Obrázek 104: Měšetice - Budova s vhodně restaurovaným štítem ..........................................................................54 

Obrázek 105: Měšetice - Budova se zachovalou architekturou 1 .............................................................................54 

Obrázek 106: Měšetice - Budova se zachovalou architekturou 2 .............................................................................54 

Obrázek 107: Měšetice - Hospodářská usedlost s relativně zachovalým štítem ......................................................54 

Obrázek 108: Výřez koordinačního výkresu ÚP – Přestavlky [24] .............................................................................55 

Obrázek 109: Přestavlky - Soustředěná zástavba samostatně stojících domů 1 ......................................................59 

Obrázek 110: Přestavlky - Soustředěná zástavba samostatně stojících domů 2 ......................................................59 

Obrázek 111: Přestavlky - Soustředěná zástavba samostatně stojících domů 3 ......................................................59 

Obrázek 112: Přestavlky - Náves s převažující soustředěnou zástavbou samostatně stojících domů .....................59 

Obrázek 113: Přestavlky - Rozvolněná zástavba samostatně stojících domů ...........................................................59 

Obrázek 114: Přestavlky - Rozvolněná zástavba bytového domu .............................................................................59 

Obrázek 115: Přestavlky - Areálová zástavba - Zemědělský areál ............................................................................60 

Obrázek 116: Přestavlky - Solitérní zástavba - Hasičská zbrojnice ............................................................................60 

Obrázek 117: Přestavlky - Solitérní zástavba - Fotbalové hřiště s účelovou budovou ..............................................60 

Obrázek 118: Přestavlky - Kaplička na návsi ..............................................................................................................60 

Obrázek 119: Přestavlky - Areálová zástavba - Zámecký areál .................................................................................60 

Obrázek 120: Přestavlky - Zámek s parkem ..............................................................................................................60 

Obrázek 121: Výřez koordinačního výkresu ÚP – Uhřice ..........................................................................................61 

Obrázek 122: Uhřice - Soustředěná zástavba samostatně stojících domů 1 ............................................................65 

 

 

Obrázek 123: Uhřice - Soustředěná zástavba samostatně stojících domů 2 ............................................................ 65 

Obrázek 124: Uhřice - Soustředěná zástavba samostatně stojících domů (vlevo) a hospodářských usedlostí 

(vpravo) ..................................................................................................................................................................... 65 

Obrázek 125: Uhčice - Objekt občanské vybaveností - Penzion ............................................................................... 65 

Obrázek 126: Uhřice - Soustředěná zástavba hospodářských usedlostí .................................................................. 65 

Obrázek 127: Uhřice - Soustředěná zástavba hospodářských usedlostí s rozpadajícími se budovami .................... 65 

Obrázek 128: Uhřice - Areálová zástavba - Daňový sklad, dříve lihovar ................................................................... 66 

Obrázek 129: Uhřice - Kaplička na severním okraji vesnice ...................................................................................... 66 

Obrázek 130: Uhřice - Budova se zachovalou architekturou .................................................................................... 66 

Obrázek 131: Sedlec - Výřez z výkresu 6. Problémy v charakteru a struktuře zástavby ........................................... 68 

Obrázek 132: Legenda kategorií problémů z výkresu 6. Problémy v charakteru a struktuře zástavby .................... 68 

Obrázek 133: Prčice - Výřez z výkresu 6. Problémy v charakteru a struktuře zástavby ........................................... 69 

Obrázek 134: Legenda kategorií problémů z výkresu 6. Problémy v charakteru a struktuře zástavby .................... 69 

Obrázek 135: Měšetice - Výřez z výkresu 6. Problémy v charakteru a struktuře zástavby ...................................... 70 

Obrázek 136: Legenda kategorií problémů z výkresu 6. Problémy v charakteru a struktuře zástavby .................... 70 

Obrázek 137: Přestavlky - Výřez z výkresu 6. Problémy v charakteru a struktuře zástavby..................................... 71 

Obrázek 138: Legenda kategorií problémů z výkresu 6. Problémy v charakteru a struktuře zástavby .................... 71 

Obrázek 139: Uhřice - Výřez z výkresu 6. Problémy v charakteru a struktuře zástavby .......................................... 72 

Obrázek 140: Legenda kategorií problémů z výkresu 6. Problémy v charakteru a struktuře zástavby .................... 72 

Obrázek 141: Kategorie a) - Problém č. 1. Měšetice ................................................................................................ 78 

Obrázek 142: Kategorie c) - Problém č. 29. Prčice .................................................................................................... 78 

Obrázek 143: Kategorie d) - Problém č. 8. Sedlec ..................................................................................................... 78 

Obrázek 144: Kategorie e) - Problém č. 12. Sedlec ................................................................................................... 78 

Obrázek 145: Kategorie f) - Problém č. 9. Sedlec...................................................................................................... 78 

Obrázek 146: Kategorie f) - Problém č. 18. Uhřice ................................................................................................... 78 

 

 

Seznam tabulek 

Tabulka 1: Vývoj obyvatelstva mezi lety 1869 – 2018. Sedlec-Prčice [25] ............................................................... 29 

Tabulka 2: Vývoj obyvatelstva v letech 1869 – 2018. Měšetice [25] ........................................................................ 48 

Tabulka 3: Vývoj obyvatelstva v letech 1869 – 2018. Přestavlky [25] ...................................................................... 55 

Tabulka 4: Vývoj obyvatelstva v letech 1869 – 2018. Uhřice [25] ............................................................................ 61 

Tabulka 5: Sedlec - Problémy narušující charakter a strukturu zástavby ................................................................. 68 

Tabulka 6: Prčice - Problémy narušující charakter a strukturu zástavby .................................................................. 69 

Tabulka 7: Měšetice - Problémy narušující charakter a strukturu zástavby ............................................................. 70 

Tabulka 8: Přestavlky- Problémy narušující charakter a strukturu zástavby ............................................................ 71 

Tabulka 9: Uhřice - Problémy narušující charakter a strukturu zástavby ................................................................. 72 

Tabulka 10: Porovnání problémů v charakteru a struktuře zástavby v jednotlivých sídlech ................................... 80 

 

 

file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507009
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507010
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507011
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507012
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507013
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507014
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507015
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507016
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507017
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507018
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507019
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507020
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507021
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507022
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507023
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507024
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507025
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507026
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507027
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507028
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507029
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507030
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507031
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507032
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507033
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507034
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507035
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507036
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507037
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507038
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507039
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507040
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507041
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507042
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507043
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507044
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507045
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507046
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507047
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507048
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507049
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507050
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507051
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507052
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507052
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507053
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507054
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507055
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507056
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507057
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507058
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507059
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507060
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507061
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507062
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507063
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507064
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507065
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507066
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507067
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507068
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507069
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507070
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507071
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507072
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507073
file:///C:/Users/Dell/Desktop/diplomka/diplomka%20text%201.docx%23_Toc534507074


Sedlec – Prčice, charakter a struktura sídel                         
Katedra urbanismu a územního plánování  
 

85 
 

 

Seznam příloh 

1.1 A Sedlec sever - Funkční využití ploch 

1.1 B Sedlec sever - Charakter a struktura zástavby 

1.2 A Sedlec jih - Funkční využití ploch 

1.2 B Sedlec jih - Charakter a struktura zástavby 

2.1 A Prčice západ - Funkční využití ploch 

2.1 B Prčice západ - Charakter a struktura zástavby 

2.2 A Prčice východ - Funkční využití ploch 

2.2 B Prčice východ - Charakter a struktura zástavby 

3. A Měšetice - Funkční využití ploch 

3. B Měšetice - Charakter a struktura zástavby 

4. A Přestavlky - Funkční využití ploch 

4. B Přestavlky - Charakter a struktura zástavby 

5. A Uhřice - Funkční využití ploch 

5. B Uhřice - Charakter a struktura zástavby 

6. Problémy v charakteru a struktuře zástavby 

 


