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A. VENKOVSKÉ ŠLECHTICKÉ SÍDLO – ZÁME ČEK 

HISTORICKÝ PŘEDOBRAZ,  FUNKCE  
Obrázek: císařské otisky zámečků 1. Varvažov s dvorem (1830), 2. Chřešťovice ( 1837), 3. Červený Újezdec s dvorem (1830), 4. Dražíč s 
dvorem (1828), 5. Koloděje nad Lužnicí (1828) 

            
            -1-     -2-                                           -3-                                         -4-                                        -5- 
1. Varvažov:  
Jednu stranu návsi uzavírá opravená jednopatrová budova barokního zámku. Zámek vznikl přestavbou starších renesančních domů v 18. století 
(dokončen snad 1768). Nová stavba přirostla ke starým hospodářským budovám a sloužila jako soukromá rezidence stavebníka. V letech 1847 
– 1948 patřil Schwarzenbergům, kteří tu zřídili školu. Tehdy také došlo k několika úpravám, např. bylo odstraněno vnější schodiště. Po roce 
1948 bylo varvažovské panství v restitucích navráceno orlické větvi Schwarzenbergů. Součástí areálu zámku je kostel sv. Kateřiny s gotickým 
kněžištěm 
 
2. Chřeěťovice:  
Na zámek byla v 16. stol. Kalenici z Kalenic přestavěna starší tvrz. V roce 1711 se stal majetkem Schwarzenbergů, kteří jej v roce 1719 nechali 
barokně upravit. Na místě zámku stávala původně tvrz, která se poprvé připomíná k roku 1529. Zda přestavba na renesanční zámek proběhla 
právě za jejich pobytu tady, nebo k ní došlo až později, zatím nemůžeme přesně říci. Další stavební akce probíhaly v polovině 18. století, kdy mj. 
vznikly podpěrné pilíře v západní průčelí. Posledními výraznějšími změnami prošel zámek v roce 1819 – tehdy zřejmě také došlo k částečnému 
zazdění nádvorních fasád. 
 
3. Červený Újezdec:  
v letech 1554 – 1572 postavili majitelé Zvíkova – Švamberkové – renesanční zámek. Zámek Červený Újezdec tvoří severozápadní část 
zástavby rozlehlého hospodářského dvora, ležícího severně od rybníka. Zámek je mírně nepravidelná trojkřídlá patrová renesanční budova s 
jakousi obdobou čestného dvora otevřeného na jih, směrem do dvora hospodářského. Dlouhé spojovací křídlo na severu se do čestného dvora 
otevíralo patrovou arkádou, jejíž oblouky v patře jsou dnes druhotně zazděny. Fasádu spojovacího křídla ještě dnes člení vysoký pilastrový řád. 
Kratší křídla na západě a východě měla svá krátká nádvorní průčelí zakončena vysokými renesančními šíty. Podsklepené východní křídlo, k 
jehož východní frontě přiléhá oválná schodišťová věž, nejstarší částí zámku. K určité deformaci původní dispozice zámku došlo jednak 
rozšířením západního křídla na sever, jednak přístavba dlouhého chléva k jeho jižnímu štítovému průčelí. Současní majitelé objektu přistoupili k 
jeho postupné rehabilitaci; její součástí je nejen celkové stavební zajištění areálu, ale i obnova zámeckých fasád s pro Červený Újezdec 
typickými červenými rámy kolem oken. 
 
4. Dražíč:   
Zámek byl v 16. stol. Kalenici z Kalenic přestavěna starší tvrz. V roce 1711 se stal majetkem Schwarzenbergů, kteří jej v roce 1719 nechali 
barokně upravit. Václav Tham nejprve k renesanční tvrzi přistavěl barokní kapli a v pol. 18.st. ji celou přestavěl barokně. V r.1872 provedeny 
úpravy. V r.1924 připojen ke statku. Později patřil JZD jako skladiště. Zámek je jednopatrová budova obdélníkového půdorysu s hospodářským 
dvorem na jižní straně. Nejstarší část je východní, zvenčí zpevněná opěráky. Na ni navazuje jednopatrová budova s arkádami jak v přízemí, tak 
v poschodí, které jsou však již zazděné.  Současný majitel Leopold Deym založil společně s obcí Dražíč společnost s ručením omezeným a vtělil 
jí příznačný název - Zámek Mládí. Tato společnost zde pořádá společné festivaly české a bavorské mládeže. 
 
5. Koloděje nad Lužnicí 
V r. 1714 púvodní tvrz přestavěna na barokní zámek a byla přistavěna kaple sv. Anny. Zámek je jednopatrová budova s věží se zachovanými 
fragmenty sgrafit, pocházejícími z původní tvrze. Zámecká kaple je samostatným křídlem s vrcholně barokním průčelím. Do zámku se vchází 
bosovaným portálem. Zámek je nepřístupný a slouží jako depozitář a v současnosti zde probíhají rozsáhlé rekonstrukční práce. 

 
 

ARCHITEKTONICKÉ REGULATIVY 
PROPORCE, KONSTRUKCE, MATERIÁLY, DETAILY 

               
Zámek Vráž s kostelem a návesním křídlem s pilastry, zámek Chřešťovice, renesanční  

      
přestavba, arkády v nádvoří,    zámek Červený Újezdec s arkádovými oblouky v přízemí  

       
Zámek Dražíč s renesančními arkádami a přistavěnou kaplí, zámek Koloděje n. Lužnicí 

          
s barokní kaplí s pilastry, detail slunečních hodin a detail štítu nad vstupem se znakem  
Proporce: dvojkřídlové, trojkřídlové uspořádání, v některých případech ve formě 
uzavřeného čtyřstranného uspořádání spolu s  hospodářským dvorem, k zámečku často 
připojena kaple. Protáhlý obdélníkový půdorys, 2-3 NP, střechy sedlové, valbové, se 
sklonem více než 45°.  
Konstrukce: převážně zděné, klenuté arkády, dřevěné konstrukce krovů, oken a dveří, 
štukové omítky s výraznou barevností.  
Detaily: fasády zdobeny pilastry římsami a okenními šambránami, okna bohatě členěná, 
keramická tašková krytina. Fasády částečně zdobeny sgrafity, slunečními hodinami, 
erbovními znaky. Kaple zakončeny věžičkou se zvoničkou, komíny s ozdobnými 
hlavami, střešní roviny minimálně členěny malými vikýřky. 
Požadavky na rekonstrukce: objekty jsou vesměs evidovány jako nemovité kulturní 
památky, takže je nutno respektovat podmínky památkové péče, pokud možno zachovat 
původní konstrukce a architektonické prvky. U nevyužitých objektů je nejvhodnější 
revitalizace formou využití pro turistický a cestovní ruch (ubytovací a stravovací 
zařízení) nebo využití pro občanskou vybavenost (sociální péče,  komunity, wellnes…) 
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B. MĚSTSKÝ DŮM V HISTORICKÉM JÁDRU 

HISTORICKÝ PŘEDOBRAZ,  FUNKCE  
 
Císařský otisk  historického jádra Týna nad Vltavou z roku 1837 (vlevo), severní strana náměstí se specifickým městským domem - bývalým 
arcibiskupským zámkem (uprostřed), městská galerie v domui U Zlatého slunce a sousední dům U Zlatého lva (vpravo) 

     
 
Západní strana náměstí s budovou radnice a navazujícím  renesančním domem (vlevo), východní strana náměstí s městským domem Staré 
pošty (uprostřed), funkcionalistická budova Česká spořitelny, na severozápadním nároží  náměstí  (vpravo) 

     
 
V rozsahu řešeného území vymezeném pro architektonickou a urbanistickou rukověť se vyskytuje pouze jedno sídlo ve formě městské 
aglomerace, město Týn nad Vltavou. Proto je v architektonické rukověti vázán popis typologie městského domu v historickém jádru právě a 
pouze na Týn nad Vltavou. Město Týn nad Vltavou je jedním z nejstarších lokačně založených měst, první písemná zmínka pochází z roku 
1229. Dominantním prostorem města prostor náměstí Míru s pravidelným čtvercovým půdorysem a řadou dochovaných historických domů, které 
původně sloužily k bydlení. Nejrozsáhlejší stavba městského centra je specifický měšťanský dům ve formě arcibiskupského zámku. Jeho dnešní 
podoba je z větší části původní, raně barokní s klasicistními úpravami a dnes slouží jako muzeum. Dalším specifickým městským domem 
v historickém jádru je radnice renesančního původu. Její současná podoba s prvky prolínajících se slohů – baroka, empíru a klasicismu, pochází 
z obnovy po největším požáru města r. 1796. Pro správu města je využíván i sousední dům čp. 25, který byl s budovou radnice stavebně 
propojen. Původ tohoto domu je rovněž renesanční, později byl barokizován, při rekonstrukcích získal arkádové loubí v boční ulici. Dům čp. 86 a 
87 - Stará pošta na náměstí s originálním secesním průčelím s ornamentálními a květinovými vzory vznikl koncem 17. století spojením dvou 
renesančních domů. V roce 1776 vznikla v domě císařská pošta. Dům čp. 37 - U Zlatého slunce, podobně jako soused č. 38 U Zlatého lva, 
vznikl již ve středověku. K jejich přestavbám došlo v polovině 16. století a po třicetileté válce. Na fasádě směrem do náměstí je zazděný původní 
portál, který je někdy prezentován jako renesanční arkáda. Dnešní vzhled domů je opět výsledkem barokních a klasicistních přestaveb. V domě 
u Zlatého slunce je v současné době umístěna galerie. Na severozápadním nároží náměstí vyrostla novodobá funkcionalistické budova České 
spořitelny, která se jediná vymyká charakteru a rázu objektů v historickém jádru, nicméně díky jednotě a čistotě stylu ji lze akceptovat. 
 

   

ARCHITEKTONICKÉ REGULATIVY 
PROPORCE, KONSTRUKCE, MATERIÁLY, DETAILY 

Proporce:  
Budovy správní vykazují velkou šířku traktu, v případě zámku 45 m, u radnice 24 m, 
ostatní domy mají šířky traktů v rozmezí od 14 m do 17 m. Hloubka traktu budov je 
poměrně veliká od 40 m do 50 m, výjimkou je hloubka traktu u bývalého zámku, která 
činí 100 m. Jedná se o budovy dvoj až trojkřídlého uspořádání, jednoduchého 
obdélníkového půdorysu, orientovaného delší stranou do náměstí. Objekty jsou dvou až 
trojpodlažní, zastřešené valbovými střechami se sklonem okolo 45°. 
Konstrukce: 
Konstrukce stěnové zděné, klenuté oblouky arkád a podloubí, dřevěné konstrukce krovů 
a dochovaných stropů, dřevěné konstrukce oken a dveří, výjimečně dochované i 
kamenné portály, fasády štukové. 
Detaily: 
Fasády zdobeny pilastry okenními šambránami, případně i mělkými rizality, barevnost 
jemná pastelová, střešní krytina tašková převážně červené barvy, převážně bez vikýřů a 
střešních oken nebo výjimečně pouze s malými půdními vikýřky. Okna obdélníková 
bohatě členěná. 

   
Detail kamenného portálu a bohaté zdobení a členění oken u radnice 

Požadavky na rekonstrukce a novostavby: 
Rekonstrukce a přestavby stávajících objektů v historickém jádru musí respektovat výše 
popsané proporce, dochované historické konstrukce, detaily a materiály pokud jsou ve 
vyhovujícím stavebně technickém stavu. V případě novostaveb, či dostavby proluk, je 
potřeba respektovat základní proporční a hmotové principy a vazby na okolní zástavbu 
a používat materiály a výrazové prostředky odpovídající charakteru původní zástavby, 
včetně prvků parteru, například kamenné dlažby, obrubníků a podobně. 

   
U stávajících objektů v historickém jádru je potřeba respektovat nejen původní 
materiálové a hmotové členění ale i detaily členění oken a prvky parteru (původní 
dlažba)  
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C. MĚSTSKÝ DŮM MIMO HISTORICKÉ JÁDRO 

HISTORICKÝ PŘEDOBRAZ,  FUNKCE  
 

Panský nebo také Rybičkův mlýn u Vltavy v Týně nad Vltavou (vlevo), původní charakter zástavby v Tyršově ulici v Týně nad Vltavou 
(vpravo) 

          
 

Historické foto západní strany Vinařického náměstí  v Týně nad Vltavou, současná podoba Vinařického náměstí 

          
 

V rozsahu řešeného území vymezeném pro architektonickou a urbanistickou rukověť se vyskytuje jedno sídlo ve formě městské aglomerace, 
pouze město Týn nad Vltavou. Proto je v architektonické rukověti vázán popis typologie městského domu mimo historické jádro právě a pouze 
na Týn nad Vltavou. K prudkému rozvoji Týna došlo v druhé polovině 13. století za biskupa Tobiáše z Bechyně. Ten založil na západním okraji 
osady nové městské centrum, tzv. Nový Týn. Na vltavském toku byly vybudovány jako specifické typy městských domů mimo historické jádro 
čtyři mlýny a tři jezy pro regulaci hladiny.  V 80. letech 14. století měl Týn nad Vltavou již 132 domy a na protilehlém břehu řeky, Malé Straně, 
bylo 33 vlastníků domů spolu s 9 podsedláky. Velkou změnu přinesla dostavba vodního díla Orlík. Vzdutí Vltavy dosáhlo až k Týnu a domy ležící 
v zátopové oblasti, tedy téměř celá městská čtvrť Dolní Brašov i výše zmíněné mlýny, musely být demolovány. Původní zástavba domů mimo 
historické jádro měla převážně ulicový charakter jedno až dvoupodlažních domů. Větší dvoupodlažní domy se nacházely zejména nedaleko 
centrální části, okolo Vinařického náměstí.  Na levém břehu Vltavy na Malé Straně byla převážně jednopodlažní zástavba domkářského 
charakteru. U domků byly malé pozemky většinou jako dvorky, či malé zahrady. Součástí domu byla často i živnost, například ve formě drobné 
řemeslné dílny. V současné době se jako problematická jeví snaha o vylepšení standardu bydlení, s tím souvisí často nevhodná a necitlivá 
změna hmotových proporcí, včetně náhrady či výměny jednotlivých konstrukčních prvků a jejich nahrazování novými materiály, což velmi často 
vede k nevkusným a degradujícím zásahům do tohoto typu zástavby. 
 

 

ARCHITEKTONICKÉ REGULATIVY 
PROPORCE, KONSTRUKCE, MATERIÁLY, DETAILY 

 
Proporce:  
Budovy jsou ve tvaru obdélníku nebo tvaru „L“, delší stranou orientovány do ulice, tvoří 
ulicovou zástavbu, hřebeny střech jsou orientovány rovnoběžně s osou ulice, výjimečně 
štítem do ulice, přičemž bývá připojena ke štítu ohradní zeď s bránou či brankou, 
oddělující vnitroblok dvora, či dvorku od ulice. Výšková hladina je v okrajových částech 
převážně jednopodlažní, blíže k centru dvoupodlažní. Střechy jsou převážně sedlové, 
polovalbové, či mansardové se sklonem okolo 45°. 
 
Konstrukce: 
Konstrukce stěnové zděné, výjimečně klenuté oblouky podloubí, dřevěné konstrukce 
krovů, dřevěné konstrukce oken a dveří, fasády štukové. 
 
Detaily: 
Fasády převážně hladké, případně i zdobené okenními šambránami a pilastry a 
střešními římsami, barevnost v různých jemných barevných odstínech, střešní krytina 
tašková nebo skládaná, u vestaveb a nadstaveb podkoroví jsou často použity vikýře 
nebo střešní okna. Okna obdélníková členěná. 

     
  Vhodné zpracování a použití detailů    Nevhodná úprava detailů u oken a fasády 
 
Požadavky na rekonstrukce a novostavby: 
Rekonstrukce a přestavby stávajících objektů budou respektovat výše uvedené 
proporce, výškovou hladinu a charakter okolní zástavby. V případě novostaveb, či 
dostavby proluk, je rovněž potřeba respektovat výše uvedené základní proporční a 
hmotové principy a vazby na okolní zástavbu a používat materiály a výrazové 
prostředky odpovídající charakteru původní zástavby. 

  
Vhodná rekonstrukce a dostavba nárožního objektu a jeho navázání na původní 
zástavbu (vlevo), nevhodná hmotová, tvarová i materiálová forma přestavby původního 
městského domu v Týně nad Vltavou (vpravo) 
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D.1. BYTOVÝ DŮM MĚSTSKÝ, D.2. BYTOVÝ DŮM VENKOVSKÝ 

TYPOLOGIE,  FUNKCE 
         První bytové domy z 50. let minulého století byly prováděny zděnou technologií a zastřešeny byly sedlovou nebo valbovou střechou 

         
 

Velký rozvoj bytové výstavby vícepodlažních panelových bytových domů proběhl v Týně nad Vltavou v 80. letech minulého století v souvislosti 
s výstavbou   JETE  na sídlišti Hlinecká (vlevo), v 90. letech minulého století se do výstavby bytových domů vrátila zděná technologie 
(uprostřed), bytové domy však vznikaly i ve na venkově ve formě zděných bytových domů venkovského typu (vpravo) 

     
V rozsahu řešeného území vymezeném pro architektonickou a urbanistickou rukověť se vyskytuje pouze jedno sídlo ve formě městské 
aglomerace, město Týn nad Vltavou. Proto je v architektonické rukověti vázán popis typologie bytového domu městského právě a pouze na Týn 
nad Vltavou. Rozvoj průmyslu, občanské vybavenosti, nabídka služeb a pracovních příležitostí v městech s sebou přinesla i zvýšenou poptávku 
po bydlení. V městě Týně nad Vltavou je zaznamenán v poválečném období, od roku 1950 trvalý nárůst počtu obyvatel. V roce 1950 to bylo 
4944 obyvatel, v roce 1970 5299 obyvatel, v roce 1991 6831 obyvatel a v současnosti žije v Týně nad Vltavou téměř 8500 obyvatel. Takovýto 
rozvoj si vyžádal radikální řešení a to ve formě výstavby bytových domů, jejichž počátek proběhl v 50. létech ve formě troj až čtyřpodlažních 
zděných bytových domů a později v 70. až 90. létech minulého století ve formě výstavby sídlišť montovaných vícepodlažních bytových domů a 
to i ve formě sídlišť jako například sídliště Hlinecká, které vzniklo v souvislosti s výstavbou JETE. Bytové domy začaly od 60. let minulého století 
vznikat i na venkově, v souvislosti s rozvojem kolektivizace zemědělství a potřebou nových pracovních míst ve velkých zemědělských 
družstvech. Jednalo se především o zděné typové bytové domy, později i montované typové domy (např. OKAL). Tyto venkovské typové bytové 
domy bohužel ve většině případů nerespektovaly tvarosloví původní venkovské zástavby, takže mnohdy necitlivě narušily původní urbanistickou 
strukturu a charakter sídla. Navíc absence hospodářského zázemí u venkovských BD velmi často vedla k zakládání zahrádkářských kolonií 
s provizorními hospodářskými objekty a přístřešky, hyzdících venkovské prostředí některých sídel. 

ARCHITEKTONICKÉ REGULATIVY 
PROPORCE, KONSTRUKCE, MATERIÁLY, DETAILY 

Proporce:  
U zděných bytových domů obdélníkový půdorys, v poměru stran 1:3, až 2:3, 
nízkopodlažní většinou 2 – 3 NP s technickým podlažím částečně zapuštěným, 
obdobně tomu bylo i u venkovských bytových domů. Střechy byly převážně sedlové 
nebo valbové s nízkým sklonem do 30°, u venkovských  domů i okolo 40° s využitím 
podkroví. U montovaných panelových domů byly půdorysné proporce od klasických 
obdélníkových půdorysů, přes dlouhé „deskové domy, až po bodové o čtvercovém 
půdorysu. Zastřešení bylo převážně ve formě ploché střechy, výšková hladina 
vícepodlažní, nejčastěji od 5. do 9. NP. U bytových domů budovaných v posledním 
období jsou uplatňovány i členitější půdorysy a různé tvary a typy střech. 
Konstrukce: 
U prvních bytových domů konstrukce stěnové zděné, později pilířové s výplňovým 
zdivem, stropy nejdříve montované z nosníků a vložek, později železobetonové 
panelové, dřevěné konstrukce krovů, původně dřevěné konstrukce oken i dveří, později 
celopanelové systémy např. T06B, MS71, VVÚ ETA, umožňovaly variabilnější dispozice 
a půdorysné tvary domů, střechy ploché jednovrstvé nebo větrané dvouvrstvé, okna a 
dveře z dřevěných lepených profilů, kovová, kombinovaná, později plastová.  Slabinou 
starších systémů byl nízký tepelný odpor konstrukcí oken a stěn, takže v posledním 
období se provádí komplexní zateplování fasádními tepelně izolačními systémy. 
Detaily: 
Fasády převážně hladké, u starších zděných systémů bez balkonů a lodžií, u novějších 
systémů i prefabrikované prvky balkónů, v posledním období i prvky zimních zahrad, 
střešních teras, prosklených arkýřů apod.                                                                                                                                   

     
Strohé řešení původních detailů oken a balkónů (vlevo), snaha o kreativnější řešení 

(uprostřed), vhodné řešení barevnosti a detailu balkónů a oken (vpravo) 
Požadavky na rekonstrukce a novostavby: 
Rekonstrukce a přestavby stávajících objektů jsou zaměřeny především na zlepšení 
tepelně technických vlastností formou výměn oken a zateplovacích systémů fasád, 
včetně řešení nové barevnosti. Jsou realizovány i střešní nadstavby se šikmým 
zastřešením a využitím podkroví, je potřeba střídmější řešení barevnosti a tvarů. 
Rekonstrukcemi a přestavbami nedojde k zásadním změnám výškových poměrů 
v území, kde se objekt nachází.  Palčivý je i nedostatek parkovacích a odstavných stání 
pro automobily, proto je potřeba u novostaveb řešit dostatečnou kapacitu míst pro 
automobily a budovat i parkovací domy. 

     
Příliš výrazná barevnost fasád a nevhodná barevná kombinace (vlevo), vhodné řešení 

městského BD a tvaroslovím hmotovým řešením přijatelný typ venkovského BD 
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E. MĚSTSKÝ A PŘÍMĚSTSKÝ RODINNÝ DŮM 

TYPOLOGIE,  FUNKCE  
 

        
Kvalitní prvorepubliková funkcionalistická vila (vlevo), městský atypický, ale přesto vhodný rezidenční dům (uprostřed ze zahrady, z ulice vpravo) 

       
Starší vhodný typ příměstského RD (vlevo), nevhodný typ příměstského domu „Šumperák“ (uprostřed), vhodná střízlivá forma RD (vpravo)  

     
Nevhodná forma městského ŘD ve svahu (vpravo), nejnovější vhodná funkcionalistická forma dřevostavby RD a ukázka atypického 
nízkoenergetického RD ve formě dřevěné hrázděné konstrukce s výplní balíky slámy a velkými prosklenými plochami orientovanými na jih 
(vpravo). 
Městský a příměstský rodinný dům je v řešeném území řešen převážně ve formě izolovaných domů ve formě městské vily, rezidenčního domu 
se sídlem firmy, nebo izolovaných RD na různě velkých pozemcích dříve min. 400 m2,, později až 1000 m2, v současné době je největší 
poptávka po pozemcích od 600 do 1000 m2, výjimečně větších. Dříve byly domy i dvougenerační, dnes jednogenerační, se zázemím pro hosty. 
 
 

ARCHITEKTONICKÉ REGULATIVY 
PROPORCE, KONSTRUKCE, MATERIÁLY, DETAILY 
 
Proporce:  
Budovy jsou ve tvaru obdélníku v poměru stran 2 : 3, nebo se blíží čtvercovému 
půdorysu. Výšková hladina 1NP s podkrovím,  2NP, výjimečně 3NP. Střechy nejdříve 
šikmé okolo 40°, pozd ěji ploché nebo pultové, v současném období různé typy 
zastřešení a krytiny, což často vede k rozháranosti zástavby. 

 
Nevhodná proporce příměstského rodinného domu 

Konstrukce: 
Konstrukce stěnové dříve převážně zděné cihelné, nyní použití plynosilikátových 
materiálů, montované sendvičové konstrukce dřevostaveb s tepelně izolační výplní 
z dřevité, či minerální vlny, atypické konstrukce nízkoenergetických domů (například 
hlína nebo sláma), u starších typů RD probíhá zateplování fasád, střech a výměna 
oken. 
Detaily: 
Fasády převážně hladké, případně i zdobené barevným lemováním oken, barevnost 
dříve střídmá (odstíny šedi a bílá), dnes mnohdy velmi výrazná. V současnosti je kladen 
důraz na kvalitní konstrukční řešení detailu oken a dveří s důrazem na minimalizaci 
tepelných ztrát objektu, realizace zimních zahrad za účelem pasivního zateplení. 

     
Zimní zahrada „přilepená“ k RD, detail výplně ze slámy (uprostřed), nevhodný detail RD 
Požadavky na rekonstrukce a novostavby: 
Rekonstrukce a přestavby stávajících objektů jsou zaměřeny především na zlepšení 
tepelně technických vlastností formou výměn oken a zateplovacích systémů fasád, 
včetně řešení nové barevnosti. U rekonstrukcí i novostaveb je potřeba respektovat 
výšku a charakter okolní zástavby, na okraji zástavby i krajinný ráz a usazení do terénu.  

   
Příklady vhodných forem městské a příměstské zástavby ve formě ŘD a RD 
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F. RODINNÝ DŮM VENKOVSKÝ 

HISTORICKÝ PŘEDOBRAZ, TYPOLOGIE,  FUNKCE  
 

         
Původní charakter venkovského rodinného domu ve formě samostatně stojící usedlosti domkářského charakteru s předzahrádkou  

      
Citlivě zachovaný charakter venkovského domu (vlevo), necitlivé úpravy detailů oken a říms (uprostřed), vhodný typ venkovského domu 
s vhodným oplocením a vhodným usazením do terénu, včetně velké plochy zahrady napomáhající k zapojení do krajinného rázu (vpravo) 

         
Nevhodný typ rodinného domu do venkovského prostředí (vpravo a uprostřed), vhodná úprava původního venkovského domu s pavlačí (vpravo) 
Venkovský rodinný dům se postupně vyvinul z usedlostí domkářského charakteru,  neboli chalup, bez větších navazujících  pozemků a polností, 
s jednoduchým průchozím uspořádáním. Toto však dispozičně nevyhovovalo stále se zvyšujícím požadavkům na komfort a kulturu bydlení, 
takže se postupně začal přizpůsobovat městským a příměstským RD, až po nevhodné formy rezidenčních domů nebo domů ve stylu 
podnikatelského baroka které narušuj.charakter zástavby venkovských sídel, zejména pokud jsou v pohledovém kontaktu s původní zástavbou. 
 

ARCHITEKTONICKÉ REGULATIVY 
PROPORCE, KONSTRUKCE, MATERIÁLY, DETAILY 

Proporce:  
Původní objekty jsou ve tvaru protáhlého obdélníku nebo tvaru, později se proporce 
měnily a blížily se čtverci nebo členitějším tvarům ve tvaru „L“, nebo „U“. Původně 
jednopodlažní, výjimečně dvoupodlažní výšková hladina, v současnosti převládá 1NP 
s obytným podkrovím.  Střechy původně převážně sedlové nebo plovalbové se sklonem 
okolo 45°,  v ětšinou bez střešních vikýřů a oken. V současnosti jsou střechy se sklonem 
okolo40°,se st řešními okny a vikýři. 

 
Nevhodné proporce a oplocení rodinného domu ve venkovském prostředí 

Konstrukce: 
Konstrukce stěnové zděné, dříve i roubené domy, v současnosti se opět začínají 
používat dřevěné konstrukce ve formě srubů nebo sendvičových panelů, dřevěné 
konstrukce krovů, dřevěné konstrukce oken a dveří, fasády štukové, v současnosti se 
používají do venkovského prostředí  méně vhodné plastové rámy okenních otvorů. 
Detaily: 
Fasády převážně hladké, případně i zdobené okenními lemováním, barevnost v různých 
jemných barevných odstínech, střešní krytina tašková nebo skládaná, u vestaveb a 
nadstaveb podkoroví jsou často použity vikýře nebo střešní okna. Okna by měla být 
obdélníková, střídmě členěná. 

      
Nevhodné tvary a členění oken, vstupu a zábradlí (vlevo a uprostřed), vhodné (vpravo) 
Požadavky na rekonstrukce a novostavby: 
Rekonstrukce a přestavby stávajících objektů jsou zaměřeny především na vhodné 
dispoziční úpravy, vybudování sociálních zařízení a využití podkroví, výměny oken a 
dveří. Rekonstrukce, přestavby i novostavby RD budou respektovat a výšku zástavby a 
přiměřeně výše popsané proporce, charakter a materiály  původní zástavby. Na okraji 
sídel dbát na vhodné usazení do terénu a dostatečné plochy zeleně zahrad (pozemky 
nad 1000 m2) s vhodnou druhovou skladbou na přechodu do volné krajiny. 

   
V odůvodněných případech lze akceptovat i moderní formy RD, ale i tradiční formy RD 
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G. ZEMĚDĚLSKÁ, RODINNÁ USEDLOST 

HISTORICKÝ PŘEDOBRAZ, TYPOLOGIE,  FUNKCE  
  

         
Nejstarší typy zemědělských usedlostí byly dřevěné roubené, s doškovou střechou, což je patrné i ze snímků stabilního katastru (1828 – 1837), 
ve kterých jsou zakresleny jako objekty „spalné“ (žluté), objekty „nespalné“ – zděné (červené), později byla převážná část přestavěna na zděné 

          
Ke konci 19. století se na zemědělských usedlostech projevovat vlivy tzv. „selského Baroka“ vyznačující se bohatým tvarování a zdobením štítů, 
někdy i plastickým štukovým dekorem a výraznou barevností fasád (vlevo a vpravo), na rozdíl od střídmější klasicistní formy průčelí  (uprostřed) 

   
Zvláštní formou usedlostí jsou tzv. „jednoty“ ve formě čtyřstranných usedlostí o samotě (vlevo), novodobá forma rodinné usedlosti se vyznačuje 
rovněž izolovaností od zástavby v obci, na velkém pozemku, s doplňkovými hospodářskými objekty (vpravo) 
Zemědělské usedlosti jsou nejstarší formou objektů pro bydlení ve venkovských sídlech. Sestávaly zpravidla z části obytné, na kterou 
navazovaly chlévy a maštale tak že tvořily jedno křídlo usedlosti. Druhé křídlo usedlosti tvořily zpravidla hospodářské objekty sýpek, špýcharů, 
skladů. Tyto dvě křídla byly zpravidla orientovány průčelím do návsi a uzavřeny ohradní zdí s vjezdem.  U větších usedlostí tvořily třetí křídlo 
stodoly, kolny či přístřešky.  Obytnou část zpravidla tvořila obytná „sednice“ s otopným zařízením, spojovací chodba, černá kuchyně a komora. 

ARCHITEKTONICKÉ REGULATIVY 
PROPORCE, KONSTRUKCE, MATERIÁLY, DETAILY 

 
Proporce:  
Zemědělské usedlosti je možno rozdělit podle půdorysného uspořádání rozdělit na 
dvoustranné, či třístranné, s protáhlým obdélníkovým tvarem křídel orientovaných 
zpravidla kolmo do návesního prostoru, uzavřených do návsi ohradní zdí s vjezdem, 
třetí křídlo orientované do zahrady nebo navazující plužiny bylo zpravidla kratší. 
Zpravidla se jednalo převážně o jednopodlažní objekty, s výjimkou patrových sýpek u 
bohatších usedlostí. Zvláštní formou byly čtyřstranné usedlosti, které zpravidla byly 
umístěny ve volné krajině ve formě samot („jednot“). U novodobých rodinných a 
rekonstruovaných zemědělských usedlostí je využíváno i k obytným či ubytovacím 
účelům i podkroví. Střechy jsou nejčastěji sedlové nebo polovalbové se sklonem okolo 
40 – 45°. 
Konstrukce: 
U nejstarších usedlostí byly konstrukce dřevěné roubené, často byla zděná pouze 
sýpka, protože uchovávala plody celoroční práce, sklizenou úrodu. Později postupně 
docházelo k přestavbám na zděné konstrukce nejdříve z lomového kamene, později 
z pálených cihel. Konstrukce krovů oken a dveří byly a jsou dřevěné, v současnosti se 
používají na místo původních masivních konstrukce lepené pro jejich větší únosnost a 
tvarovou stálost. 
Detaily: 
Fasády původně roubené s tmelenými spárami, později omítané hladké, v období 
selského baroka s bohatým štukovým dekorem a plastickými prvky říms, pilastrů, volut a 
okenními šambránami s bohatou barevností fasád. 

         
Bohatá barevnost a plastický dekor štítů (vlevo), necitlivá vestavba podkroví u 
památkově chráněného objektu s použitím trojkřídlých oken a vytahované omítky (vlevo) 
Požadavky na rekonstrukce a novostavby: 
Rekonstrukce a přestavby stávajících objektů jsou zaměřeny především na vhodné 
dispoziční úpravy, vybudování sociálních zařízení a využití podkroví, výměny oken a 
dveří. Je potřeba respektovat původní hmotové a tvarové uspořádání a volit vhodné 
materiály a barevnost, včetně struktury povrchů.  Rekonstrukce, přestavby i novostavby 
rodinných usedlostí by měly přiměřeně respektovat charakter a materiály  původní 
zástavby a na okraji sídel dbát na vhodné usazení do terénu a dostatečné plochy 
zeleně zahrad (pozemky nad 1000 m2) s vhodnou druhovou skladbou na přechodu do 
volné krajiny. 

   
Vhodné formy rodinné usedlosti (vlevo), možnosti úprav,  či výstavby repliky usedlosti 
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H. HOSPODÁŘSKÝ DVŮR 

HISTORICKÝ PŘEDOBRAZ, TYPOLOGIE,  FUNKCE  

             
Samostatný hospodářský dvůr Nový Dvůr a Koloredov (vlevo), hospodářský dvůr jako součást  zámečků Červený Újezdec  a Varvažov (vpravo) 

   
Původní podoba hospodářského dvora Nový Dvůr před rekonstrukcí zdevastovaný a ve špatném stavebně technickém stavu (obr. uprostřed) 

         
Současná podoba Nového Dvora, který byl díky atraktivní poloze na soutoku Vltavy a Lužnice přestavěn na rekreační zařízení (vlevo a 
uprostřed), částečná rekonstrukce hospodářského dvora u zámečku v Červeném Újezdci (vpravo) 
V r. 1738 je při soutoku řek Lužnice a Vltavy připomínána nová stavba nesoucí již název Nový Dvůr. V letech 1736 – 1738 byly pozemky Nového 
Dvora zkrášleny dvěma dvouřadovými alejemi a v zahradách bylo tehdy vysázeno 1158 stromů. Statek Nový Dvůr pak sloužil až do 70. let 
minulého století zemědělským účelům. V tomto období byl statek jen využíván a na objektu nebyly prováděny žádné větší opravy. Postupně 
tedy chátral a poté, již jako zcela zdevastovaný, byl opuštěn. V roce 1982 započala přestavba zdevastovaného objektu na nynější rekreační 
zařízení. V roce 1593 vznikl dvůr ve Varvažově nově byla vystavěna konírna, kolna a sýpka. Na jižní straně přiléhá ke vjezdové bráně pivovar. 
V severozápadním rohu nádvoří stál špýchar, stoupa na dělání krup, komůrky pro hlídače a služebné, sklípek. Dvůr na Vrábsku spolu s dvorem 
v Koloredově vznikl v souvislosti s velkou dosídlovací akcí, která se začala už po roce 1650. 

 
 

ARCHITEKTONICKÉ REGULATIVY 
PROPORCE, KONSTRUKCE, MATERIÁLY, DETAILY 

 
Proporce:  
Hospodářské dvory vznikaly, jak je patrno ze snímků stabilního katastru vlevo, jednak 
ve volné krajině ve formě izolovaných trojstranných nebo čtyřstranných uzavřených 
areálů, nebo byly přistavěny k drobným šlechtickým sídlům zámečkům, kdy jedno křídlo 
tvořil právě objekt zámečku. Jednalo se o jedno až dvojpodlažní objekty zastřešenými 
sedlovými, valbovými, či polovalbovými střechami se sklonem okolo 45°. 
Konstrukce: 
Konstrukce stěn byly kamenné z lomového zdiva, později zděné z pálených cihel. 
Konstrukce stropů nad chlévy, maštalemi často klenuté. Ve formě české nebo pruské 
placky,  někdy spojené klenebními pásy, vyskytovaly se i náročnější formy klenutí 
s pásy ukotvenými do středových sloupových podpor. Zastřešení bylo řešeno masivními 
dřevěnými krovy.  
Detaily: 
Fasády štukové hladké, u hlavních vstupů a budov správce zdobené štíty plastickým 
dekorem., slunečními hodinami, stěny objektů zdobeny pilastry a falešnými arkádami. 
Nad hlavními vjezdy zdobené falešné štíty.  

   
Zdobený štít nad vjezdem a vstupní brána (vlevo a uprostřed), zdobený štít u správní 
budovy v Červeném Újezdci, s nepůvodními trojdílnými okny patře, které bude potřeba 
nahradit vhodnějším typem  (vpravo). 
Požadavky na rekonstrukce a novostavby: 
Tyto objekty skrývají velký potenciál ve využití pro služby cestovního a turistického 
ruchu, jejich atraktivita stoupá pokud jsou spojeny se zámečkem. Rekonstrukce a 
přestavby stávajících objektů je potřeba zaměřit především na vhodné dispoziční 
úpravy, vybudování sociálních zařízení a využití podkroví, výměny oken a dveří. Je 
potřeba respektovat, i u případné novostavby, původní hmotové a tvarové uspořádání a 
volit vhodné materiály a barevnost, včetně struktury povrchů.   

   
Zrekonstruovaný renesanční zámeček s hospodářským dvorem v Červeném Újezdci  
(vlevo), pohled do nádvoří rekreačního zařízení  v Novém Dvoře (vpravo) 
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I. UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - HOTEL 

HISTORICKÝ PŘEDOBRAZ, TYPOLOGIE,  FUNKCE  

       
Hostinec v bývalém Žďákově (vlevo),  hostinec a plavecká hospoda U Hesounů (uprostřed),  hostinec, plavecká hospoda  U Souhradů (vpravo) 

      
Skleněný zámeček – zotavovna policejních zaměstnanců a Housův mlýn v Červené (vlevo a uprostřed), nerealizovaný návrh penzionu 
v Podolsku od  Ing. Arch. B Hlavy (vpravo) 

       
Hotel ve Zvíkovském Podhradí (vlevo), hotel Pivovarský dvůr s malým pivovarem tamtéž (uprostřed), hotel zotavovna MVČR v Červené (vpravo) 
Pohostinství, stravovací a ubytovací služby mají v řešeném území dlouho tradici, od dob kdy byla Vltava a Otava využívána k plavbě jako vodní 
cesta. Nejstarší formou byly plavecké hostince, které byly postupně rozšiřovány i o ubytovací služby. Postupem času vznikaly poměrně velká 
ubytovací zařízení, ale i zotavovny státních zaměstnanců, protože kvalitní přírodní prostředí bylo velmi atraktivní a vyhledávané. Po vybudování 
Orlické přehrady byla zejména v minulém století vybudována řada ubytovacích a rekreačních zařízení ve formě hotelů, zotavoven, či kempů. 
V současnosti vlivem zhoršující se kvality vody zájem investorů upadá, takže prvořadým úkolem je zajistit kvalitní vodu v nádrži a prosperitu a 
tím i předpoklady pro novou prosperitu ubytovacích zařízení a rozvoj rekreace u Orlické nádrže. 
 

ARCHITEKTONICKÉ REGULATIVY 
PROPORCE, KONSTRUKCE, MATERIÁLY, DETAILY 

Proporce:  
Proporce nejstarších ubytovacích zařízení ve formě plaveckých hospod měly podobu 
venkovské chalupy, s jedním podlažím a využitím podkroví, postupně se vyvinuly až ve 
vícepodlažní penziony(až pětipodlažní), na půdorysu převážně obdélníkovém se 
šikmými sedlovými střechami. Stávající zařízení hotelového typu v řešeném území mají  
rovněž jednoduché půdorysy, tvary nejčastěji ve tvaru „L“. Výšková hladina je nízká, NP 
až 2 NP, výjimečně 4 NP, s využitím podkroví, šikmé střechy nejčastěji sedlové. 
Výhledově s předpokládaným rozvojem rekreačního využití orlické nádrže je možno 
uvažovat se zařízeními hotelového typu vyššího standardu, s atypickým řešením, 
reagujícím na specifické terénní podmínky a požadavky a poptávky po rekreačním 
využití Orlické nádrže. 
Konstrukce: 
Původně konstrukce zděné, s dřevěnými konstrukcemi krovů, oken a dveří. Rovněž 
současné konstrukce ubytovacích zařízení používají víceméně tradiční konstrukce a 
materiály. V případech odůvodněných kvalitním architektonickým řešením jsou 
přípustné i moderní konstrukční systémy za použití kovu, železobetonu, skleněných, či 
plastových materiálů 
Detaily: 
U stávajících objektů se jedná převážně o klasické stavební detaily. U novějších 
zařízení odvážnější detaily prosklených výtahů a fasád.  Při výstavbě nových zařízení je 
potřeba volit detaily podle vazby na přírodní prostředí nebo specifické využití objektu. 

       
Detail proskleného výtahu, detail dřevěného zábradlí, detail hotelového atria s rampami 
Požadavky na rekonstrukce a novostavby: 
Rekonstrukce a přestavby stávajících objektů jsou zaměřeny především na vhodné 
dispoziční úpravy, zkvalitnění sociálních zařízení, vybavenosti a služeb. V případě 
nových hotelů je potřeba uvažovat i se zařízeními vyššího standardu, odpovídajícímu 
světovému trendu, s kvalitním architektonickým řešením, reagujícím na terénní 
konfiguraci a specifické požadavky využití vodní hladiny Orlické nádrže. Při těchto 
atypických řešeních je vždy potřeba brát ohled na umístění objektu a jeho vnímání 
v kontextu s krajinným prostředím a nemovitými, či národními kulturními památkami 
v řešeném území. Novostavby menšího rozsahu budou vycházet původního typu a 
charakteru zástavby, atypická řešení musí být odůvodněna architektonickou kvalitou. 

      
Příklad hotelu kopírujícího terén a maximálně respektujícího krajinný ráz (vlevo), luxusní 
hotel, marína s atypickým proskleným zastřešením navazující na jachetní přístav  
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J. RODINNÁ REKREACE - CHATA 

HISTORICKÝ PŘEDOBRAZ, TYPOLOGIE,  FUNKCE  
 

             
Historickým předobrazem chat byly drobné doplňkové objekty k chalupám a usedlostem a samotné drobnější usedlosti a osamělé chalupy, které 
díky svému umístění v atraktivním prostředí, se později staly vyhledávanými objekty k rekreačnímu využití, mnohé však zanikly (obr. nahoře) 

     
Využití původní chalupy pro rodinnou rekreaci (vpravo), chaty jsou často soustředěny do chatových osad (uprostřed) chata srub (vpravo) 

    
Nevhodné příklady a časté nešvary u Orlické nádrže, provizorní, bizardní objekty, maringotky, přístřešky u karavanů (obrázky v dole) 

Z počátku, tedy již za 1. republiky, byly chaty skromné a nebylo jich mnoho. Postupně se staly standardem, přibývaly a zvětšovaly se. Chatové i 
zahrádkové osady se institucionalizovaly, zaváděla se elektřina a vodovod. zvelebují a zvětšují a nezřídka jsou vybaveny, někdy i užívány k 
trvalému bydlení nebo pronajímány jako ubytovací objekty v rámci cestovního ruchu. Kromě nežádoucího prorůstání a zahušťování zástavby ve 
volné krajině s tím souvisí dopravní zatížení, otázky likvidace odpadních vod a odpadů, možné kontaminace půd a vod, způsob a důsledky 
vytápění.  
 

ARCHITEKTONICKÉ REGULATIVY 
PROPORCE, KONSTRUKCE, MATERIÁLY, DETAILY 

Proporce:  
Proporce venkovské chalupy využívané jako rekreační objekt většinou zůstaly 
zachovány a citlivě respektují původní charakter zástavby, tj. převážně jednopodlažní 
zástavba na jednoduchém obdélníkovém půdoryse, se šikmou sedlovou nebo 
polovalbovou střechou. U nově budovaných objektů je možno sledovat tři zásadní 
vývojové fáze. Nejstarší typy chat měly uměřené proporce na jednoduchém nebo  
čtverci se blížícím půdorysu, jednopodlažní, se šikmou střechou, v 70. A 80. Letech 
minulého století v důsledku velkého boomu těchto zařízení a nedostatku volných a 
vhodných pozemků, bylo omezeny půdorysné rozměry chat zahradních domků, takže 
ve snaze po maximálním využití podlahové plochy docházelo k disproporčním řešením, 
kdy na malém půdoryse vznikaly převýšené objekty s technickým podlažím obytným 
patrem a strmou střechou umořující vestavbu podkroví. V posledním období se chaty 
mnohdy blíží charakteru RD a původní objekty jsou rozšiřovány nadstavovány, což vede 
k dalšímu zahušťování zástavby v již tak příliš zastavěných chatových osadách, či 
zahrádkářských koloniích. 
Konstrukce: 
U původních chalup konstrukce zděné, s dřevěnými konstrukcemi krovů, oken a dveří. 
U nejstarších typů chat převážně dřevěné rámové konstrukce oplášťované dřevěným 
obkladem, dřevěné stropy,  okenní rámy a dveře, dřevěné nebo vazníkové krovy. 
Postupně se uplatňovaly zděné konstrukce s montovanými stropy, v posledním období 
opět ožívají dřevostavby ve formě srubových objektů. 
Detaily: 
U původních chalup se jedná převážně o klasické stavební detaily, u oken často 
doplněné okenicemi. U nejstarších typů chat s fasády ve formě opláštění  z palubek 
nebo půlkruhových profilů. Okenní a dveřní otvory často doplněny okenicemi, 
umožňujícími ochranu objektu mimo sezónu. U srubových objektů se opět vyskytují 
typické detaily nárožních spojení a výplně spár.  

     
Nevyhovující hygienické vybavení, nevhodné řešení detailů, vhodné detaily (vpravo) 
Požadavky na rekonstrukce a novostavby: 
U stávajících objektů v zahuštěné zástavbě nerozšiřovat půdorysy nepoužívat různé 
druhy nevhodných materiálů a nepřipustit disproporční řešení formou převýšených 
nadstaveb nevhodných přístaveb a provizorních přístřešků. U novostaveb dodržovat 
minimální odstupové vzdálenosti 10 m mezi jednotlivými objekty. Respektovat omezení 
daná terénní konfigurací, hmotu přizpůsobit podmínkám krajinného rázu a maximálně 
využít největší devizu atraktivního přírodního prostředí. 

   
Vhodné typy objektů pro rodinnou rekreaci v řešeném území 
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K. RODINNÁ REKREACE - HAUSBÓT 

HISTORICKÝ PŘEDOBRAZ, TYPOLOGIE,  FUNKCE  

     
Obytné plavidlo typu hausbót Petr Vok Röslera – Ořovského zachycené na kresbě z r.1911 při „koníčkování“ (vlevo), tentýž v kotvišti 
(uprostřed), hausbót na Vltavě v období 1. republiky (vpravo)  

          
Častý nešvar vyskytující se u orlické nádrže, nefunkční hausbóty na břehu (vlevo a uprostřed), minimalistický hausbót (vpravo) 

      
Moderní typ hausbótu využívající všech dostupných technických možností nabízí plnohodnotné ekologické bydlení 

Hausbót se postupně vyvíjel od nejjednodušších forem jednoduché obytné nástavby ne plovoucím zařízení, až po sofistikovaná zařízení 
využívající všech dostupných možností moderní techniky. Technologie je zaměřena na maximálně ekologický a nízkoenergetický provoz těchto 
zařízení. Splachuje se tady dešťovou vodou, která se sbírá na střeše se solárními panely na ohřev vodu a výrobu elektřiny. Energie je ukládána 
do akumulátorů. Dům vyhřívá použitá voda ze sprchy, myčky nebo pračky, jež cirkuluje v potrubích pod podlahou, předtím než se pročistí. Stéká 
do vodních zásobníků, díky kterým má loď uzavřený koloběh vody. Jsou to fakticky septiky, které pročišťují použitou vodu. Voda se čistí tak, že 
se jí zalévá zahrádka bambusů a růží. Kořeny rostlin vodu profiltrují a bakterie v čisticích nádržích a trubkách práci dokončí. Poslední slovo má 
zvláštní filtr, který pomocí takzvané reverzní osmózy pročistí vodu natolik, až je opět pitná, někdy dokonce až příliš destilovaná. 

ARCHITEKTONICKÉ REGULATIVY 
PROPORCE, KONSTRUKCE, MATERIÁLY, DETAILY 

Proporce:  
plovoucí zařízení nebo malé plavidlo (plavidlo, jehož délka nepřesahuje 20 m), určené 
k dlouhodobému pobytu posádky, a to buď prakticky výhradně v místě kotviště, nebo s 
předpokládaným občasným přesunem malou rychlostí. Proporce jsou různé od 
minimalistických s půdorysnou plochou pod 10 m2, až po trvale ukotvené obytné 
hausbóty s plochou nad 100 m2. Kotviště bude třeba dovybavit tak, aby vyhověla 
ekologickým požadavkům. Hausbóty, jež dosud na orlické nádrži kotvily a jež jsou po 
legislativní stránce plavidly, budou pak moci i nadále kotvit ve zvoleném náležitě 
vybaveném přístavu. 
Konstrukce: 
Nosná plovoucí část buďto ve formě malého plavidla, nebo plováková konstrukce, 
z různých materiálů (dřevo, plasty, kov). Konstrukce obytné části převážně dřevěná 
rámová s dřevěným oplášťováním. U moderních konstrukcí dokonalá tepelná izolace, 
včetně zařízení na čištění odpadních vod a výrobu elektrické energie 
Detaily: 
U starších zařízení se jedná převážně o detaily jako u starších typů dřevěných chat. 
Okenní a dveřní otvory často doplněny okenicemi, umožňujícími ochranu objektu mimo 
sezónu. U moderních zařízení jsou konstrukční detaily obdobné jako u  současných 
dřevostaveb, navíc doplněné o plovoucí kořenové čističky odpadní a dešťové vody, 
s možností její recyklace i jako pitné vody. Vytápění formou rekuperace a využití solární 
energie k vytápění ohřevu TUV a výrobě elektrické energie. 

   
Zahrádka funguje jako čistička vody (vlevo), vnitřní uspořádání hausbótu (vpravo) 

Požadavky na rekonstrukce a novostavby: 
U stávajících hausbótů je potřeba zajistit jejich uvedení do řádného technického stavu, 
to jest přeměnit je na plavidla či plovoucí zařízení, jež přes léto budou zakotvena ve 
vybavených přístavech (dosavadní lokality jsou jako kotviště naprosto nedostatečně 
vybavená). Hausbóty mohou, nebo nemusí mít motor (do zimoviště mohou být vlečeny), 
ale musí být vybaveny podle technických požadavků na plavidla, nebo plovoucí zařízení 
a zejména musí být perfektně vyřešena likvidace odpadů (a to jak tuhých komunálních 
odpadů, tak i odpadních vod – např. předpokládá se instalace chemických WC). 

   
Příklad přestavby tlačného remorkéru na plovoucí restauraci  


