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TÝN NAD VLTAVOU – ÚZEMÍ MĚSTSKÝCH AGLOMERACÍ 

Urbanistická struktura a rozvoj m ěsta 
Obrázek: císařský otisk Týna nad Vltavou z roku 1837              Obrázek: letecký snímek Týna nad Vltavou (2007) 

    
Pro koncepci rozvoje města na obou březích jsou tudíž předurčeny odlišné podmínky pro další zakládání investic na přestavbových a 
rozvojových plochách města. Poloha historického jádra města na pravém břehu řeky zcela jednoznačně předurčila dominantní rozvoj správních, 
kulturních a obytných funkcí v ideální orientaci jižních dobře provětrávaných svahů s ideální (strategickou ) pozicí pro celé údolí řeky. Doplňující 
vývoj města na levém břehu byl vždy v souvislosti s výrobou, obchodem a dopravou (původně především vodní a cestní). Doplňující forma 
bydlení zde vzniká koncem 19. století a pozdějším (prvorepublikovým) sepětím bydlení a podnikání. Zavedení lokální koncové železniční  trati 
začátkem první republiky předznamenalo intenzivnější rozvoj průmyslových podniků na úrovni zpracovatelského a lehkého průmyslu včetně 
cihlářské výroby.  Nelze dále opomenout jeden důležitý městský fenomén a to je rozsáhlý areál vojenských kasáren, jehož levobřežní poloha 
vždy spjatá s ženijním vojskem je v současnosti ministerstvem obrany ČR uvolněna ve prospěch města. S ohledem na sousedící pozemky 
určené pro další podnikatelskou, výrobní zónu je tudíž tato část města přeurčena pro existenci budoucích potřeb městské občanské i technické 
vybavenosti výrobních i nevýrobních služeb. V těžišti  levobřežní části města však nadále zůstává plnohodnotné zabezpečení funkce obytné 
čtvrti Malá strana včetně některých objektů celoměstské občanské vybavenosti. Toto členění města odpovídá historickým a kulturním 
podmínkám. Z hlediska přírodních podmínek okolního území je veškerý rozvoj města na levém břehu limitován specificky utvářenou zalesněnou 
krajinou na jejímž hřebenu oddělujícím údolí města a území kolem JETE je veden nadregionální suchozemský biokoridor. To znamená, přímý 
kontakt zalesněné krajiny s městskou zástavbou de facto ukončuje tímto směrem její další expanzi. Dále tato charakteristika výrazně ovlivňuje 
urbanistickou povahu zástavby na nových plochách a dlouhodobě bude ovlivňovat přestavbu areálu kasáren. Charakteristikou rozvoje města na 
pravém břehu řeky jsou rozsáhlejší volné plochy přičleněné radiálním uspořádáním komunikací vycházejících z centra města. Jsou tudíž 
navržené výrazné pozemkové rezervy pro obytnou nebo smíšenou a obytnou zástavbu na jižním okraji  této části města - nad Podskalím a 
směrem severním po obvodu zastavěných částí prakticky až na terénní horizont tvořený zalesněným vrcholem Semenec a v pokračování 
hřebene oddělujícího rozvodí řeky Lužnice a Vltavy. Doporučený návrh rozvoje města je znázorněn na následujících detailních výřezech 
z řešení ÚS. S ohledem na rozvojový a rekreační potenciál města doporučujeme minimálně redukovat zastavitelné plochy s ohledem na krajinný 
ráz a přechod do volné krajiny. Je doplněn návrh krátkodobých a veřejných kotvišť, přívozu a cyklotras k nim.Týn nad Vltavou je jedním z 
nejstarších sídel na jihu Čech. Město je rozloženo po obou březích řeky Vltavy, nedaleko jejího soutoku s Lužnicí. Jeho existenci dokládají 
historické prameny již v první polovině 11. století. Nejstarší písemná zpráva pochází z prosince roku 1229.  
Obrázek: historická veduta města se dochovala až do současnosti díky vyhlášení MPZ. Technická památka železného mostu bude přemístěna.                               

      

URBANISTICKÉ REGULATIVY 

Uspo řádání pozemk ů a doporu čené regulativy 
V rámci MPZ na pravém břehu řeky Vltavy respektovat dochovanou historickou 
urbanistickou struktura města. Nutno respektovat uliční čáry a historickou parcelaci, 
výškovou hladinu, nepřipustit obdobný necitlivý zásah jako v případě výstavby 
obchodního domu, přípustná dostavba proluk. Nepřipustit narušení panoramatu 
historického jádra města. 
Nejstarší formu kolektivního bydlení ve formě  zděných bytových domů, až po zástavbu 
sídlišť panelových domů, jejichž hromadná výstavba souvisela s výstavbou JETE, 
doporučujeme postupně revitalizovat formou doplnění zeleně, vybavenosti, či 
stavebních úprav (zateplení, využití půdních prostorů, nadstavby obytných podkroví).  
Individuální bydlení je realizováno především formou izolovaných RD na menších 
pozemcích (pod 1000 m2) a starší forma individuálního bydlení je ve formě ulicové 
řadové zástavby. U nově navržených ploch pro bydlení v návaznosti na současně 
zastavěné území situovat hustější formy zástavby ve formě řadových či nízkopodlažních 
bytových domů, směrem do volné krajiny  rozvolněnější formy nízkopodlažní zástavby 
s větší zrnitostí ploch, t.j. na větších pozemcích (nad 800 m2). 

Zeleň v intravilánu 
Nejvýznamnější plochou zeleně v intravilánu je lesopark Bedřichových sadů na místě 
bývalého hradu, kde je nyní provozováno otáčivé hlediště. Další významná plocha 
zeleně je v prostoru městského hřbitova (severně nad náměstím). Severní okraj 
panelového sídliště Hlinecká je lemováno pásem krajinné zeleně, která vstupuje do 
intravilánu města a je potřeba ji respektovat a zachovat. 
Historický sídelní typ Zachovalost historické 

sídelní formy 
Novodobá zástavba  -
doporu čené typy objekt ů 

V MPZ lokační městský typ 
s pravidelným 
obdélníkovým náměstím, 
lemovaným uzavřenými 
bloky měšťanských domů, 
V okrajových částech 
ulicová zástavba  

V MPZ z větší části 
dochována, za západní 
frontou náměstí narušena 
dostavbou mohutného 
bloku obchodního domu. 
Druhé námětí Vinařického 
bylo významně proměněno 
dostavbou základní školy. 

V historickém jádru možná 
dostavba proluk, případně 
citlivá rekonstrukce 
stávajících objektů (typ B*) 
mimo MPZ (typ C*), na 
sídlištích BD (typ D1*), 
v okrajových částech a 
navrhovaných plochách 
bydlení (typ E*) 

* Písmena A – K doporu čné typy objekt ů dle Architektonické rukov ěti 

Ukázky urbanistických detail ů 

    
Za západní frontou Míru v centrální části je charakter MPZ narušen dostavbou velké 
hmoty obchodního domu, netypické pro  formu zástavby v této historické části města.              
Technická památka železného mostu brání nízkou výškou realizaci Vltavské vodní 
cesty. Město hledá variantní řešení pro přemístění, či jeho náhradu. 
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ZÁHOŘÍ – ÚZEMÍ STŘEDNÍCH SÍDEL S HOSPODÁŘSKÝM ROZVOJEM 

Urbanistická struktura a rozvoj obce 
Obrázek: císařský otisk Horního Záhoří (1837) a současnost (2008)           císařský otisk Dolního Záhoří (1837)  a současnost (2008) 

       
Dolní Záhoří a Horní Záhoří, byla původně stavebně odloučená sídla. Ta se vlivem urbanizace území v současnosti zcela spojila,.jak je patrno 
z dolního snímku. K propojení obou sídel došlo díky rozvoji obytné zástavby v sídle Dolní Záhoří. V sídle Dolní Záhoří uvnitř původního 
rozlehlého návesního prostoru byly vystavěny objekty občanské vybavenost (stravovací zařízení a služby) a na jihovýchodním okraji obec byl 
vybudován sportovní areál s fotbalovým hřištěm. Rovněž poloha obce u dopravně významné silnice I/29, na kterou je vázána jedna 
z nadmístních rozvojových os Jihočeského kraje měla vliv na rozvoj hospodářského rozvoje formou výrobních areálů u sídla Svatonice. V sídle 
Horní Záhoří se dodnes dochoval původní charakter návesního prostoru, obklopený zemědělskými usedlostmi. Urbanistická struktura sídla však 
byla narušena výstavbou výrobního areálu na jihovýchodním okraji sídla. Objekty v tomto areálu se vymykají svým tvaroslovím i hmotou 
charakteru původní zástavby. Obec sdružuje dalších 6 místních částí (Jamný, Kašina Hora, Třešně, Svatonice, Dolní Záhoří, Horní Záhoří), leží 
v klínu mezi řekami Vltavou a Otavou, na silnici Písek – Tábor je ideálním nástupním místem do rekreační oblasti Orlické nádrže, s celou řadou 
zajímavých kulturních památek a turistických možností. Doporučený návrh rozvoje obce je znázorněn na následujících detailních výřezech 
z řešení ÚS. Vzhledem k poloze obce v rozvojové ose doporučujeme pouze minimálně redukovat rozvojové plochy vymezené ve schváleném 
ÚP pro obytnou zástavbu s ohledem na původní historickou stopu sídla. Doporučujeme zrušit zastavitelnou plochu na SZ okraji Horního Záhoří 
protože je zde vedení produktovodu s širokým ochranným pásmem. O nejstarších dobách zdejších osad svědčí archeologické nálezy. Jedná se 
zejména o hroby prvních obyvatelů zdejšího kraje, které se vyskytují hlavně poblíž řek a mírných úbočí Píseckých hor včetně oblasti záhořské. 
První písemná zpráva o obci je z roku 1575 Název obce Záhoří (dříve Zahoří) vznikl pravděpodobně podle místa založení osady, to znamená za 
horou, čímž se rozumí vrch Záduší (jihozápadně od Záhoří směrem k Otavě). Podle zmínky z roku 1307 stával v Zahoří panský dvůr.  
Obrázek: současný letecký snímek stavebně spojených sídel Horní a Dolní Záhoří, v levé části snímku je plocha výrobního areálu u sídla 
Svatonice, při silnici I/29. Na snímku uprostřed je centrální část Dolního Záhoří s kostelem a farou, na snímku vpravo je náves v Horním Záhoří 

    

URBANISTICKÉ REGULATIVY 

Uspo řádání pozemk ů a doporu čené regulativy 
V centrální části Dolního Záhoří doporučujeme rehabilitaci bývalého návesního prostoru 
formou vhodných stavebních úprav objektů občanské vybavenosti.  
Původní uspořádání pozemků ve formě drobnějších usedlostí se zelení zahrad a sedů 
se dochovalo pouze v jižní části sídla Dolní Záhoří a jako takové by mělo být 
respektováno a zachováno. U nově navrhovaných ploch pro bydlení doporučujeme 
v prolukách a ve vazbě na zastavěné území možnost umístění hustějších forem 
zástavby ŘD, RD na menších pozemcích (pod 800m2), v přechodu do volné krajiny 
doporučujeme situovat rozvolněnou nízkopodlažní zástavbu s vysokým podílem 
soukromé zeleně zahrad na pozemcích větších nežli 1000m2.  
Sídlo Horní záhoří si naopak dodnes dochovalo původní formu zástavby s protáhlým 
vřetenovitým návesním prostorem, do kterého jsou štíty orientovány původní třístarnné 
zemědělské usedlosti, kterou je potřeba respektovat a nepřipustit nevhodné stavební 
zásahy U nových ploch pro bydlení navrhujeme uplatňovat obdobné principy jako  u 
Dolního záhoří. 
Rušivý prvkem výrobního areálu na východní straně sídla doporučujeme odclonit zelení. 

Zeleň v intravilánu 
V dolním Záhoří je potřeba respektovat a chránit vzrostlé stromořadí po obou stranách 
silnice I/29 v centrální části sídla u kostela. V sídle horní Záhoří je uvnitř návesního 
prostoru skupina vzrostlé veřejné zeleně. Zapojení do krajinného rázu napomáhá i 
vzrostlá zeleň v sadech a zahradách u zemědělských usedlostí. 
Historický sídelní typ Zachovalost historické 

sídelní formy 
Novodobá zástavba  -
doporu čené typy objekt ů 

Dolní Záhoří původní formu 
návesního okrouhlicového 
uspořádání. 
Horní Záhoří má formu 
protáhlého návesního 
vřetenovitě uspořádaní. 

V sídle Dolní Záhoří byla 
historická sídelní forma 
potlačena dostavbou uvnitř 
návsi. V sídle Dolní Záhoří 
se dochovala původní 
sídlení forma i charakter 
zástavby. 

V historickém jádru D. a H. 
Záhoří (typ G*), na okraji 
sídel a v navrhovaných 
plochách (typ D.2* a F*) 

* Písmena A – K doporu čné typy objekt ů dle Architektonické rukov ěti 

Ukázky urbanistických detail ů 

    
V Dolním Záhoří (vlevo) je dochovaná architektonická a pohledová dominanta kostela 
Sv. Michala se hřbitovem a farou v centrální části obce, severní strana původního 
návesního prostoru byla zastavěna objekty občanské vybavenosti. V Horním Záhoří 
(vpravo) je patrná dochovaná původní sídelní forma vřetenovitého návesního typu, 
obklopená zemědělskými usedlostmi. 
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KLUKY, B ŘEZÍ – ÚZEMÍ STŘEDNÍCH SÍDEL S HOSPODÁŘSKÝM ROZVOJEM 

Urbanistická struktura a rozvoj obce  
Císařský otisk  z  roku 1837      Letecký snímek ze současnosti (2008) 

  
Urbanistická struktura obce se rozvinula zejména v sídle Kluky které  se rozrostlo západním  směrem novými plochami pro bydlení ve formě 
rodinných domů. Touto víceméně geometricky uspořádanou formou ulicové zástavby došlo k největšímu zásahu do urbanistické struktury sídla. 
Jedná se v podstatě o vznik satelitního sídliště příměstských RD. Další hrubý zásah do původní urbanistické struktury sídla se odehrál na 
východním okraji sídla Kluky, kde vyrostl rozlehlý výrobní areál zemědělského družstva. Objekty v tomto areálu se vymykají svým tvaroslovím i 
hmotou charakteru původní zástavby. Naopak sídlo Březí si dochovalo do současnosti původní historickou stopu,  s malým návesním prostorem 
obklopeným zemědělskými usedlostmi s průčelími zdobenými štíty selského baroka orientovanými do návsi. Doporučený návrh rozvoje obce je 
znázorněn na následujících detailních výřezech z řešení ÚS.  Při dalším urbanistickém rozvoji doporučujeme redukovat zastavitelné plochy 
vymezené ve schváleném ÚP na S a J okraji sídla Kluky zasahující do volné krajiny. Vesnice se nachází asi 6 km severovýchodně od Písku na 
silnici spojující Záhoří a Albrechtice nad Vltavou. Základní sídelní jednotky jsou Kluky, Březí, Dobešice. Že ve zdejším kraji usadili se lidé již za 
dávných dob, dokazují to pohanské hroby (mohyly). Káceti čili mýtiti les nazývali naši předkové "klučiti" a na místech vyklučených lesů založená 
osada se jmenovala "Klúky" "( později Klauky, Klouky).  Název Kluky se oficiálně používá dle Statistického lexikonu obcí v Čechách ode dne 
14.4.1920.  Před rokem 1575 patřila osada Klouky rodu Švamberků (čili ke Zvíkovu).  

    
Návesní prostor s kapličkou školou v sídle Kluky (vlevo), náves s kapličkou v sídle Březí, charakter zástavby na okraji obce (vpravo)         

URBANISTICKÉ REGULATIVY 

Uspo řádání pozemk ů a doporu čené regulativy 
Původní uspořádání pozemků v sídle Kluky mělo charakter hromadného sídla rostlého 
bez zásadní urbanistické koncepce. V centrální části je patrný malý trojúhelníkový 
návesní prostor, do kterého jsou štíty orientovány převážně dvojstranné zemědělské 
usedlosti. Další zemědělské usedlosti jsou roztroušeny severním a jižním směrem od 
návsi okolo místní komunikace. Sídlo Březí si dochovalo původní kompaktní návesní 
uspořádání, se skupinkou stavebně odloučených drobnějších usedlostí. Proto 
doporučujeme respektovat zejména unikátně dochovanou historickou stopu sídla Březí 
a u sídla Kluky respektovat dochované formy původní urbanistické struktury v prostoru 
návsi a  v jižní části sídla. U nově navržených obytných ploch doporučujeme  v 
prolukách a ve vazbě na zastavěné území možnost umístění hustějších forem zástavby 
ŘD, RD na menších pozemcích (pod 800m2), v přechodu do volné krajiny 
doporučujeme situovat rozvolněnou nízkopodlažní zástavbu s vysokým podílem 
soukromé zeleně zahrad na pozemcích větších nežli 1000m2. 

Zeleň v intravilánu 
V intravilánu obce se uplatňuje vzrostlá zeleň zahrad a sadů u původních zemědělských 
usedlostí. V prostoru návsi je několik soliterních prvků vysoké zeleně, některé nevhodné 
(smrk u návesní kaple v Klukách). Z intravilánu sídel vybíhají  paprskovitě alej 
stromořadí lemující místní komunikace a drobné vodoteče. Doporučujeme ozelenění 
zemědělského areálu, které napomůže lepšímu zapojení do krajinného rázu a zlepšení 
vnímání panoramatu sídla Kluky v dálkových pohledech. 
 
Historický sídelní typ Zachovalost historické 

sídelní formy 
Novodobá zástavba  -
doporu čené typy objekt ů 

Sídlo Kluky  je sídlo 
hromadné rostlé bez 
dominantního prostoru 
návsi. Sídlo Březí je 
návesní sídlo 
okrouhlicového charakteru. 

V sídle Kluky je částečně 
dochovaná historická 
sídelní forma v centrální a 
jižní části sídla. V sídle 
Březí je unikátně 
dochovaná historická 
sídelní forma. 

V historickém jádru sídel 
Kluky a Březí (typ G*), na 
okraji sídla a 
v navrhovaných plochách 
Kluky  (typ D.2* a F*), u 
sídla Březí (typ G* ve 
vazbě na původní zástavbu 
a F* na okraji sídla) 

* Písmena A – K doporu čné typy objekt ů dle Architektonické rukov ěti 

Ukázky urbanistických detail ů 

     
Detaily návesních prostorů v Klukách (vlevo) a v Březí (vpravo) s novorománskými 
návesními kapličkami, které mají obdobný hmotový a architektonický ráz,, jakožto i 
samotné uspořádání usedlostí obou návsí. 
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ČÍŽOVÁ – ÚZEMÍ STŘEDNÍCH SÍDEL S HOSPODÁŘSKÝM ROZVOJEM 

Urbanistická struktura a rozvoj obce  
Obrázek: Císařský otisk Čížové z roku 1837               obrázek: letecký snímek Čížové z roku 2008 

  
Pro území obce Čížová je z hlediska urbanistické a krajinné kompozice její poloha v Čížovské kotlině, ležící severně od Písku. Uvnitř této kotliny 
vystupuje nepřehlédnutelná a jedinečná krajinná dominanta Čížovské hory (512 m n. m.). Ta je korunovaná stromovím, pohledovou a 
architektonickou dominantou věží souboru církevních staveb s kostelem sv. Jakuba Většího, založeného kolem roku 1250 a několikrát 
přestavěného. Samotně sídlo Čížová bylo původně tvořeno hospodářským dvorem a několika drobnými usedlostmi západně od něho. Novodobá 
zástavba se v obci rozvinula jižně a východně od původního historického jádra a to převážně ve formě rodinných a řadových domů, ale i 
bytových domů na východním okraji sídla. Tato zástavba má spíše charakter příměstské zástavby a nerespektuje původní urbanistickou 
strukturu ani architektonický ráz původní zástavby v sídle. Doporučený návrh rozvoje části Topělec, které je součástí podrobnějšího řešení v ÚS, 
je znázorněn na následujících detailních výřezech z řešení ÚS.  Další rozvoj zastavitelných ploch v sídle Čížová doporučujeme situovat ve 
vazbě na zastavěné území na jižním a východním okraji u sídla Čížová, u sídla Topělec výrazně redukovat zastavitelné plochy zasahující do 
volné krajiny na J okraji. Výrobní areály jsou soustředěny východně od Čížové v sousedním sídle Zlivice. Obec Čížovou tvoří několik okolních 
starobylých vesnic: Bošovice, Borečnice, Krašovice, Nová Ves, Zlivice, Topělec, ve kterých je potřeba respektovat dosud dochovaný charakter 
původní zástavby.   

   
Obrázek: panorama sídla Čížová s pohledovou dominantou kostela Sv. Jakuba na návrší, areál kostelu Sv. Jakuba se hřbitovem. 
 

URBANISTICKÉ REGULATIVY 

Uspo řádání pozemk ů a doporu čené regulativy 
Ze snímku stabilního katastru je patrno, že původní uspořádání pozemků v sídle bylo ve 
formě rozlehlého čtyřstranně uzavřeného hospodářského dvora s dominantní budovou 
zámečku, na něj navazovala ulicovka s několika drobnými zemědělskými usedlostmi. 
Doporučujeme respektovat částečně dochovanou urbanistickou strukturu 
v severozápadní části obce a nedopustit negativní pohledové ovlivnění dominanty 
kostela Sv. Jakuba. Proto další rozvoj zastavitelných ploch v sídle doporučujeme 
situovat ve vazbě na zastavěné území na jižním a východním okraji sídla. U sídla 
Topělec výrazně redukovat zastavitelné plochy zasahující do volné krajiny na J okraji. U 
nově navržených obytných ploch doporučujeme  v prolukách a ve vazbě na zastavěné 
území možnost umístění hustějších forem zástavby ŘD, RD, případně venkovských 
bytových domů. na menších pozemcích (pod 800m2), v přechodu do volné krajiny 
doporučujeme situovat rozvolněnou nízkopodlažní zástavbu s vysokým podílem 
soukromé zeleně zahrad na pozemcích větších nežli 1000m2. 

Zeleň v intravilánu 
Zeleň  v intravilánu se dochovala především ve formě zahrad a sadů. Na severním 
okraji sídla a u veřejného prostranství před školou je skupina vysoké veřejné zeleně. 
Další významná zeleň s krajinotvornou funkcí je v areálu kostela Sv Jakuba. Mezi ním a 
zastavěným územím sídla je jako podnož této dominanty zeleň sadů 
 
Historický sídelní typ Zachovalost historické 

sídelní formy 
Novodobá zástavba  -
doporu čené typy objekt ů 

V sídle Čížová se jedná o 
hospodářský dvůr se 
správní budovou ve formě 
venkovského zámečku a 
na něj navazující ulicovka, 
s drobnými zemědělskými 
usedlostmi. 

Historická sídelní forma 
částečně dochována 
v prostoru bývalého 
zámečku a hospodářského 
dvora. Dochován areál 
hřbitovního kostela Sv. 
Jakuba s přilehlou farou a 
dřevěnou zvonicí 

V historickém Čížové (typ 
G*, H*), na okraji sídla a 
v navrhovaných plochách 
(typ E*, D.2* a F*). Pro  
zástavbu ucelené plochy 
volit pouze jeden typ, 
libovolné střídání typů v 
jedné ploše není vhodné. 

* Písmena A – K doporu čné typy objekt ů dle Architektonické rukov ěti 

Ukázky urbanistických detail ů 

   
Historické jádro Čížové se zámečkem a přilehlým hospodářským dvorem (vlevo), areál 
hřbitovního kostela Sv. Jakuba obehnaný ohradní zdí a přilehlou farou (vpravo)
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DOLNÍ NOVOSEDLY – ÚZEMÍ STŘEDNÍCH SÍDEL S HOSPODÁŘSKÝM ROZVOJEM 

Urbanistická struktura a rozvoj obce  
Císařský  otisk  z  roku 1837             Letecký snímek ze současnosti (2008) 

   
Původní urbanistická struktura sídla zůstala poměrně zachována. Nově dostavěné objekty bydlení si podržely charakter a tvarosloví 
zemědělských usedlostí, či domkářských usedlostí. Dokonce i malý zemědělský areál na východním okraji obce má hmotové i půdorysné 
uspořádání odpovídající charakteru zástavby původních zemědělských usedlostí. Pouze novodobá zástavba západně od historického jádra 
obce narušuje původní urbanistickou stopu sídla. Obec leží v rozvojové ose nemístního významu vázané na dopravně významnou silnici I/29, 
ale je od této komunikace vzdálena cca 500 m, vyjma stavebně odloučené části, která leží přímo u silnice. Hospodářský rozvoj je tudíž vázán 
zejména přímo na silnici I/29 a nedaleký kamenolom. Doporučený návrh rozvoje obce je znázorněn na následujících detailních výřezech 
z řešení ÚS. Doporučujeme redukovat plochy na východním okraji obce, protože nerespektují historickou stopu a založení sídla. Dolní 
Novosedly leží na severním předhůří Píseckých hor.. Obec Dolní Novosedly má ještě další osady Horní Novosedly a Chrastiny, celkem zde žije 
185 trvale bydlících obyvatel, z toho je 125 obyvatel v produktivním věku.  Roku 1061 dána knížetem ke klášteru ostrovskému a roku 1230 
náležela klášteru u sv. Jiří v Praze.   
 

                
 Dálkový pohled na sídlo Dolní Novosedly, návesní kaple (vlevo), objekt rázovité hospody , se zdobeným vstupem a vnitřními malbami (vpravo) 
 

URBANISTICKÉ REGULATIVY 

Uspo řádání pozemk ů a doporu čené regulativy 
 
Původní uspořádání pozemků ve formě okrouhlice  s pravidelným okrouhlým  návesním 
prostorem s vnitřní kolonizací je patrné ze snímku stabilního katastru (císařský otisk) 
z roku 1837. Větší zemědělské usedlosti jsou soustředěny v severní polovině návesního 
prostoru, orientovány průčelím do návsi, zatímco v jižní polovině a uvnitř návsi jsou 
soustředěny drobnější usedlosti domkářského typu. Dále doporučujeme navázat na 
započatou zástavbu individuálních RD  v prolukách současně zastavěného území. Na 
přechodu do krajiny rozvolněná zástavba RD (zastav. max. 20%), v návaznosti na 
zastavěné území je možná hustější forma zástavby (u RD do 35%). Kromě toho jsou 
ještě v okrajových částech na východním okraji sídla navrženy plochy po výrobu a 
sklady a sportovně rekreační vybavenost. U těchto ploch je potřeba zajistit přechod do 
volné krajiny souvislým pásem druhově vhodné zeleně po obvodě těchto ploch. 

Zeleň v intravilánu 
 
V intravilánu obce se uplatňuje vzrostlá zeleň zahrad a sadů u původních zemědělských 
usedlostí. V prostoru návsi je několik soliterních prvků vysoké zeleně, které je potřeba 
respektovat. Dále doporučujeme u navrhovaných ploch pro obytnou zástavbu zejména 
v přechodu do volné krajiny situovat větší pozemky (nad 1000 m2). s majoritou 
soukromé a pobytové zeleně zahrad, s druhově  a místně typickými druhy vysoké 
zeleně 
 
Historický sídelní typ Zachovalost historické 

sídelní formy 
Novodobá zástavba  -
doporu čené typy objekt ů 

Dolní Novosedly jsou 
typickou ukázkou 
venkovského návesního 
typu s okrouhlicovým 
uspořádáním  

V centrální části 
dochovaný charakter 
okrouhlé návsi s vnitřní 
kolonizací a původním 
uspořádáním 
zemědělských usedlostí. 
Novodobá zástavba se 
rozvinula mimo historické 
jádro. 

V historickém jádru Dolních 
Novosedel (typ G*), na 
okraji sídla a 
v navrhovaných plochách 
(typ F* a G*). Pro  
zástavbu ucelené plochy 
volit pouze jeden typ, 
libovolné střídání typů v 
jedné ploše není vhodné. 

Ukázky urbanistických detail ů 

 
Detail okrouhlého návesního prostoru s ostrůvkem vnitřní kolonizace  a rozložitými 
původními zemědělskými usedlostmi v severní polovině návesního prostoru 
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ZVÍKOVSKÉ PODHRADÍ – ÚZEMÍ REKREA ČNÍCH AKTIVIT 
Obrázek: Císařský otisk Zvíkovského Podhradí z roku 1830    obrázek: letecký snímek Zvíkovského Podhradí z roku 2008 

   
Původní Podhradí leželo pod Zvíkovským hradem směrem k řece Otavě. Hrad Zvíkov se nachází na vysokém skalnatém ostrohu nad soutokem 
Otavy a Vltavy. Ostroh byl osídlen již v době prehistorické; na přelomu letopočtu zde bylo významné keltské hradiště. Hrad byl založen na 
sklonku vlády krále Přemysla Otakara I. (†1230). První zmínka o hradu je z r. 1234, dodnes se dochovala unikátní architektura rané gotiky. Obec 
tvořilo několik hospodářských staveni, nechyběl hřbitov, ani mlýn, kde se mlelo ještě počátkem 20. století. Podhradí se také pyšnilo kostelíkem 
sv. Mikuláše ze 13. stol.. Jednalo se  o ulicové uspořádání, sledující břehové partie řeky Otavy a Vltavy, kterému vévodila dominanta hradu 
Zvíkov. Karlov, dnešní Zvíkovské Podhradí, vznikl tak, že vrchnost uvolnila nad hradem půdu pro domky vorařů a lesních dělníků. Původní 
zástavba drobnějších usedlostí  a domků měla ulicové uspořádání po obou stranách komunikace k hradu Zvíkov. Nevznikl zde žádný návesní 
prostor, v centrální části ulicovky se dochovala kaple Sv. Václava se zvonicí, ve které je zvon z původního kostelíku Sv. Mikuláše ze zaniklého 
Podhradí. Novodobá obytná zástavba ve formě izolovaných rodinných domů vznikla na východní straně původní zástavby a dle územního plánu 
se bude dále tímto směrem rozvíjet. Vzhledem k atraktivní poloze na soutoku a magnetu národní kulturní památky hradu Zvíkova jsou zde 
rozvinuty služby turistického ruchu ve formě hotelů a soukromých ubytovacích a wellnes zařízení. Doporučený návrh rozvoje obce je znázorněn 
na následujících detailních výřezech z řešení ÚS. S ohledem na rekreační potenciál obce minimálně redukovat zastavitelné plochy a to 
s ohledem na ochranné pásmo hradu Zvíkov a krajinný ráz. Doplněn je návrh krátkodobého kotviště, přívozu a cyklotras k nim. Plochy pro další 
rozvoj občanské vybavenosti jsou navrženy jižně na volných pozemcích u silnice II/121. S rozvojem občanské vybavenosti a turistického ruchu 
souvisí i návrh velké sportovně rekreační plochy mezi stávající zástavbou a parkovištěm u hradu. K výrazným dominantám patři mosty přes 
Otavu a Vltavu, postavené na přelomu 50. a 60. let tzv. letmou betonáží. 
Obrázek: historické foto voroplavby pod Zvíkovem, letecký pohled na skalní ostroh hradu Zvíkova a celkový pohled na Zvíkovské podhradí 

       

URBANISTICKÉ REGULATIVY 

Uspo řádání pozemk ů a doporu čené regulativy 
Původní sídlo Podhradí zaniklo po napuštění údolní nádrže Orlík. Dochoval se hrad 
Zvíkov jako unikátně dochovaná ukázka raně gotického průchozího královského hradu. 
Porto doporučujeme při návrhu nových ploch respektovat podmínky ochranného pásma 
tohoto hradu. 
Původní zástavba v později založeném kolonizačním sídle Zvíkovské Podhradí měla 
ulicové uspořádání s drobnějšími pozemky usedlostí a domků. Novodobá obytná 
zástavba má pravidelné uspořádání pozemků pro individuální RD. U nově navržených 
obytných ploch doporučujeme  v prolukách a ve vazbě na zastavěné území možnost 
umístění hustějších forem zástavby ŘD, RD na menších pozemcích (pod 800m2), v 
přechodu do volné krajiny doporučujeme situovat rozvolněnou nízkopodlažní zástavbu s 
vysokým podílem soukromé zeleně zahrad na pozemcích větších nežli 1000m2. 
Kromě toho jsou ještě v okrajových částech sídla velké pozemky občanské vybavenosti 
ve formě hotelových komplexů. U nově navrhovaných ploch pro občanskou vybavenost 
a sportovně rekreační plochy nutno respektovat podmínky OP hradu Zvíkov a přechod 
do volné krajiny zajistit plochami zeleně vhodné druhové skladby. 

Zeleň v intravilánu 
Severně od centrální části obce je dochovaná plocha vzrostlé veřejné zeleně, kterou je 
potřeba respektovat a zachovat. Další významná plocha veřejné zeleně, kterou je 
potřeba respektovat a dále rozvíjet se nachází při vstupu do obce ve formě vzrostlého 
stromořadí, které podtrhuje hlavní kompoziční osu zástavby. V urbanistickém návrhu 
doporučujeme oddělit navrhovanou plochu obytnou  od sportovně rekreační souvislým 
pásem veřejné zeleně. 
Historický sídelní typ Zachovalost historické 

sídelní formy 
Novodobá zástavba  -
doporu čené typy objekt ů 

Na skalním ostrohu 
průchozí královský hrad se 
systémem opevnění. 
V části Zvíkovské Podhradí 
ulicové uspořádání.  

V prostoru hradu Zvíkov 
unikátně dochovaná forma 
průchozího královského 
hradu. V centrální části 
méně patrná ulicovka, 
dostavěná novodobými 
objekty bydlení a občanské 
vybavenosti, takže původní 
sídelní forma zaniká 

Respektovat podmínky OP 
hradu Zvíkov. 
V navrhovaných  plochách 
pro bydlení (typ D2*, E*, 
F*), v navrhovaných 
plochách občanského 
vybavení (typ I*), 
v plochách pro rodinnou 
rekreaci (typ J*) 

* Písmena A – K doporu čné typy objekt ů dle Architektonické rukov ěti 

Ukázky urbanistických detail ů 

    
Vlevo je patrná původní ulicová forma zástavby s navazující novodobou zástavbou 
rodinných domů a občanské vybavenosti. Vpravo unikátně dochovaná forma 
královského hradu s navrženým krátkodobým kotvištěm, které bude součástí Vltavské 
vodní cesty pro vodní mototuristiku. 
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ORLÍK – STARÉ SEDLO – ÚZEMÍ REKREA ČNÍCH AKTIVIT 

Urbanistická struktura a rozvoj obce 
Obrázek: snímek stabilního katastru obce Staré Sedlo a zaniklého sídla Žďákov, současný letecký snímek Starého Sedla, se zámkem Orlík 

  
Dominantu obce tvoří původně gotický kostel sv. Prokopa na náměstí, který byl barokně přestavěn v letech 1654 a 1753 – 1754. Původní 
historická stopa sídla je formována okolo nepravidelného lichoběžníkovitého náměstí, ze kterého severním směrem vycházely ulice obestavěné 
bloky domů bez většího hospodářského zázemí, což svědčí o tom, že původní obyvatelstvo bylo zaměstnáno především službou šlechtě. 
Novodobá zástavba bytových a individuální RD se rozrostla severním směrem k zámku. Západním směrem v klínu mezi silnicí I/19 a silnicí III. 
třídy vznikla v části Višňovka plocha s individuálními RD, které navázaly na původní řadu domkářské zástavby při silnici. Ve schváleném 
územním plánu je navrženo propojení části Višňovka se Starým Sedlem zastavitelnými plochami pro občanskou vybavenost a bydlení. 
Oprávněnost návrhu těchto ploch je odůvodněna velmi vysokým potenciálem tohoto území pro rozvoj turistického a cestovního ruchu a poloha 
na rozvojové ose v severní části orlicka. Doporučený návrh rozvoje obce je znázorněn na následujících detailních výřezech z řešení ÚS. S 
ohledem na rekreační potenciál obce je doporučeno minimálně redukovat zastavitelné plochy na jihozápadním okraji sídla. Doplněn návrh 
sportovní ho přístaviště a přívozu v zátoce bývalého Žďákova a cyklotrasa k nim. V rámci plochy občanské vybavenosti lze uvažovat i 
s vybudováním kvalitního ubytovacího zařízení, například *****hotelu mezinárodní úrovně. Po vzdutí Orlické nádrže skončila osada Žďákov po 
vodní hladinou a na jejím místě vznikla zátoka ve které je navrženo sportovní přístaviště České unie námořního jachtingu. Nepřehlédnutelná je 
také monumentální stavba Žďákovského mostu o délce 541 m s výškou středu mostu nad Orlickým jezerem přibližně 50 m. Předchůdcem 
dnešního zámku Orlíka byl pravděpodobně malý hrad, vybudovaný na ochranu cesty od Milevska na Mirovice na levém břehu Vltavy nad 
brodem, kde se vybíralo clo z plavby po řece. Koncem 13. století byl původní hrad přestavěn, z dochovaných zbytků však lze rekonstruovat jeho 
podobu. Zámek Orlík, který se původně tyčil na skále nad Vltavou a dnes leží na břehu orlického jezera. Přilehlý park o rozloze 143 ha je 
největším komplexem historické zeleně v jižních Čechách. V parku stojí pseudogotická Schwarzenberská hrobka. Staré Sedlo je připomínáno již 
koncem 13. století jako farní obec s kostelem. Pozoruhodné je, že Staré Sedlo bylo od nejstarších dob označováno jako městys, i když 
privilegium konání výročních trhů a městského znaku získalo až koncem 18. století. 
Obrázek: prostor náměstí ve Starém sedle (vlevo), uprostřed a vpravo pohled na zámek Orlík z vodní hladiny a hlavní vstup z východu. 

     

URBANISTICKÉ REGULATIVY 

Uspo řádání pozemk ů a doporu čené regulativy 
Historická zástavba bloků domů a domků se odehrávala na poměrně malých parcelách 
rozložených po obvodu náměstí a okolo uliční sítě. V historickém jádru je nutno 
v případě dostavby proluk a případné přestavby objektů dodržet uspořádání uliční čáry, 
výškovou hladinu zástavby a členění pozemků. Novodobá zástavba individuálních RD je 
uspořádána do uličních bloků spíše na menších parcelách pod 1000 m2. U nově 
navržených ploch pro bydlení v prolukách a ve vazbě na zastavěné území možnost 
umístění hustějších forem zástavby ŘD, RD na menších pozemcích (pod 800m2, 
zastavitelnost 35%), v přechodu do volné krajiny doporučujeme situovat rozvolněnou 
nízkopodlažní zástavbu (zastavitelnost max. 20%) s vysokým podílem soukromé zeleně 
zahrad na pozemcích větších nežli 1000m2. U nově navrhovaných ploch pro občanskou 
vybavenost a sportovně rekreační plochy nutno respektovat podmínky OP zámku a 
přechod do volné krajiny zajistit plochami zeleně vhodné druhové skladby. 

Zeleň v intravilánu 
Uvnitř náměstí je skupina soliterní vzrostlé zeleně, s podsadbou nízké zeleně 
s dominantním jedincem u kostela sv. Prokopa. Další zeleň v intravilánu je součástí 
zahrad u rodinných domů a stávající zástavby. Na zastavěné území bezprostředně 
navazuje rozsáhlý anglický park u zámku, z něhož vybíhají enklávy zeleně alejí a 
stromořadí spojující zastavěné území a lesopark, který je součástí krajinné památkové 
zóny. Proto je potřeba v poměrně rozlehlých zastavitelných plochách zajistit zejména 
v okrajových částech majoritu zeleně. 
Historický sídelní typ Zachovalost historické 

sídelní formy 
Novodobá zástavba  -
doporu čené typy objekt ů 

Sídelní typ městyse 
s menším lichoběžníkovým 
náměstím. Zámek Orlík 
unikátně dochované 
šlechtické sídlo, s přilehlým 
rozsáhlým anglickým 
parkem, který dal základ 
vzniku KPZ Orlicko  

V prostoru zámku Orlík 
unikátně dochovaná 
forma šlechtického sídla, 
NKP. V centrální části 
Starého Sedla  
dochované historické 
jádro původního 
městyse. 

Respektovat OP NKP Orlík. 
V plochách pro bydlení (typ 
D2*, E*, F*). Pro  zástavbu 
ucelené plochy volit pouze 
jeden typ, libovolné střídání 
typů v jedné ploše není 
vhodné.  V navrhovaných 
plochách občanského 
vybavení (typ I*), v plochách 
pro rod rekreaci a kotviště 
(typ J*, K*) 

* Písmena A – K doporu čné typy objekt ů dle Architektonické rukov ěti 

Ukázky urbanistických detail ů 

  
Prostor malého náměstí s dominantou kostela sv. Prokopa obklopený převážně původní 
zástavbou (vlevo). Vpravo je zátoka v místě zaniklého sídla Žďákov. Je zde navrženo 
obnovení přívozu a sportovní přístav. U Žďákovského mostu by mělo vzniknout jachetní 
nebo krátkodobé kotviště pro plánované turistické využití Vltavské vodní cesty. 
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KUČEŘ – ÚZEMÍ REKREAČNÍCH AKTIVIT 

Urbanistická struktura a rozvoj obce  
Obrázek: snímek stabilního katastru obce Kučeř z roku 1830          letecký snímek Kučeře z roku 2008 

    
První písemná zmínka o obci je z roku 1488. Z hlediska sídelní formy se jedná o sídlo návesního typu, s protáhlým návesním prostorem, 
orientovaným SVV směrem. Původní zástavba v obci je tvořena převážně trojstrannými zemědělskými usedlostmi s průčelím orientovaným do 
návesního prostoru. Na usedlosti navazovaly plochy zahrad a sadů, na které navazovala plužina. Historické jádro původní sídelní formy se 
víceméně dochovalo do současnosti. Centrální prostor návsi však byl doplněn v 19. století o kapli, ke které byl v 20. století velmi necitlivě 
přistavěn objekt kulturního domu. Rozvoj obytné zástavby v sídle pokračoval v prosloužení SVV osy návsi okolo místní komunikace, kde vznikla 
ulicová zástavba drobnější domkářské zástavby na úzkých parcelách a v poslední době i několik individuálních RD venkovského typu. Opačným 
JJZ směrem se rozvinula výrobní zóna s areálem zemědělského družstva, jehož budovy se vymykají měřítku ostatních stavebních objektů 
v sídle. Doporučený návrh rozvoje obce je znázorněn na následujících detailních výřezech z řešení ÚS. Doporučujeme redukovat zastavitelné 
plochy po celém obvodu sídla s ohledem na krajinný ráz, dochovaný sídelní typ, VPZ a reálné možnosti rozvoje sídla. 
Obrázek: návesní prostor v Kučeři s charakteristickou zástavbou drobnějších zemědělských usedlostí (vlevo).  Necitlivá dostavba kulturního 
domu k novorománské kapli uvnitř návsi v centrální části sídla Kučeř (obrázek vlevo) 

     
 

URBANISTICKÉ REGULATIVY 

Uspo řádání pozemk ů a doporu čené regulativy 
Historické uspořádání pozemků zemědělských usedlostí je kolmé na hrany návesního 
prostoru. Toto uspořádání se zachovalo do dnešní doby na severním obvodu sídla. 
Proto doporučujeme na severní straně sídla nenavrhovat žádné zastavitelné plochy a 
zachovat přechod do volné krajiny prostřednictvím zeleně zahrad a sadů.  
Nová zástavba ve formě ulicového uspořádání venkovských usedlostí domkářského 
charakteru je rozvinuta na východním okraji obce. Na jižním okraji obce v místě původní 
plužiny se rozvíjí okolo záhumenní komunikace novodobá zástavba RD, jejíž 
pokračování je navrženo v územním plánu i na druhé straně této komunikace. Na 
přechodu do volné krajiny doporučujeme situovat větší stavební parcely (nad 1000 m2). 
s velkým podílem soukromé zeleně ve formě zahrad, tak aby byl vytvořen předpoklad 
k zapojení obce do krajinného rázu. 
Zemědělský areál na západním okraji sídla doporučujeme doplnit po obvodě vysokou 
zelení vhodné druhové skladby, aby bylo dosaženo lepšího zapojení do krajinného rázu. 
  

Zeleň v intravilánu 
V intravilánu obce se uplatňuje vzrostlá zeleň zahrad a sadů u původních zemědělských 
usedlostí. V prostoru návsi je několik soliterních prvků vysoké zeleně. Výrazná plocha 
vzrostlé zeleně lemuje drobnou vodoteč na jihozápadním okraji sídla, která však byla 
násilně přerušena výstavbou  výrobního areálu 
Historický sídelní typ Zachovalost historické 

sídelní formy 
Novodobá zástavba  -
doporu čené typy objekt ů 

Jedná se o venkovský 
sídelní typ s 
nepravidelným návesním 
uspořádáním, s ostrůvkem 
vnitřní kolonizace 
návesního prostoru. 

V centrální a severní části 
obce zůstal zachováván 
charakter původního 
uspořádání zemědělských 
usedlostí. Návesní prostor 
byl znehodnocen necitlivou 
přístavbou kulturního domu 
ke kapli. 

V historickém jádru (typ 
G*), na okraji sídel a 
v navrhovaných plochách 
(typ F*, G*),  v plochách 
pro rodinnou rekreaci a 
kotvištích (typ J*, K*). Pro  
zástavbu ucelené plochy 
volit pouze jeden typ, 
libovolné střídání typů v 
jedné ploše není vhodné. 

* Písmena A – K doporu čné typy objekt ů dle Architektonické rukov ěti 

Ukázky urbanistických detail ů 

    
Centrální prostor návsi se v současnosti příliš neuplatňuje, protože byl potlačen 
necitlivou přístavbou kulturního domu k novorománské návesní kapli (obrázek vlevo). 
Pás vzrostlé zelně vstupující do intravilánu obce byl násilně přerušen výrobním areálem. 
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KOVÁŘOV - CHRÁST – ÚZEMÍ REKREAČNÍCH AKTIVIT 

Urbanistická struktura a rozvoj obce  
Obrázek: snímek stabilního katastru sídla Chrást z roku 1830.           Letecký snímek sídla Chrást z roku 2008 

   
Sídlo je částí obce Kovářov, nachází se 3 km severoseverozápadně od Kostelce nad Vltavou v blízkosti rekreační oblasti Radava na pravém 
břehu údolní nádrže Orlík. Ze snímku stabilního katastru je patrné historické jádro obce, které se rozvinulo ve víceméně rostlé formě, bez 
zásadního lokačního záměru okolo severně orientované úzké návsi. Zástavbu v historickém jádru tvoří nevelké pozemky původních usedlostí. 
Pozdější zástavba ve formě venkovských domků se rozvinula západním směrem ve formě jednostranné ulicovky na severní straně místní 
komunikace. Další novodobá zástavba ve formě individuálních RD se rozvinula na protější jižní straně této komunikace. Ve schváleném 
územním plánu jsou velkoryse navrženy velmi rozsáhlé rozvojové plochy pro bydlení na severovýchodním okraji sídla. Vzhledem k tomu, že se 
obec nachází v těsné blízkosti velmi silné rekreační oblasti Radava u Orlické nádrže, lze očekávat i další rozvoj obytné zástavby v sídle Chrást. 
Doporučený návrh rozvoje obce je znázorněn na následujících detailních výřezech z řešení ÚS. Doporučujeme redukovat pohledově 
exponované plochy pro obytnou zástavbu na SV okraji sídla s ohledem na krajinný ráz, sídelní typ a reálné možnosti rozvoje sídla. Ve vazbě na 
významnou rekreační oblast u Orlické nádrže je navržena rozvojová plocha nadmístního významu sportovně rekreační pro golfové hřiště. 
Obrázek: návesní prostor s kapličkou a zvoničkou (vlevo), charakteristická zástavba drobných usedlostí domkářského charakteru (uprostřed a 
vpravo), dokumentuje, že šlo o chudší typ sídlení formy, kdy obyvatelé sídla byli zaměstnáni především službou vrchnosti. 

     

URBANISTICKÉ REGULATIVY 

Uspo řádání pozemk ů a doporu čené regulativy 
Uspořádání pozemků zemědělských usedlostí je víceméně rostlého charakteru, ale 
geometricky vázáno na centrální prostor návsi. Toto uspořádání se zachovalo do dnešní 
doby ve formě historického jádra obce. Proto doporučujeme v historickém jádru 
neprovádět žádné rozsáhlejší dostavby či přestavby dochovaných zemědělských 
usedlostí.  
Novější zástavba ve formě jednostranného ulicového uspořádání venkovských usedlostí 
domkářského charakteru je rozvinuta na západním okraji obce. Dále doporučujeme 
navázat na započatou zástavbu individuálních RD na protější straně ulicovky. Naopak 
velkoryse navržené rozvojové plochy pro bydlení na severovýchodním okraji sídla 
doporučujeme redukovat. Na přechodu do volné krajiny doporučujeme situovat větší 
stavební parcely (nad 1000 m2). s velkým podílem soukromé zeleně ve formě zahrad, 
tak aby byl vytvořen předpoklad k zapojení obce do krajinného rázu.  

Zeleň v intravilánu 
V intravilánu obce se minimálně uplatňuje vzrostlá zeleň zahrad a sadů, u původních 
zemědělských usedlostí. Proto doporučujeme u navrhovaných ploch pro obytnou 
zástavbu zejména v přechodu do volné krajiny situovat větší pozemky (nad 1000 m2). 
s majoritou soukromé a pobytové zeleně zahrad, s druhově  a místně typickými druhy 
vysoké zeleně 
Historický sídelní typ Zachovalost historické 

sídelní formy 
Novodobá zástavba 

Jedná se o venkovský 
sídelní typ s malým 
návesním prostorem a 
shlukem usedlostí 
vázaných na návesní 
prostor  

V centrální  části obce 
zůstal zachováván 
charakter původního 
uspořádání zemědělských 
usedlostí. Na západní 
straně obce se rozvinula 
ulicová zástavba 
domkářského charakteru. 

V historickém jádru (typ 
G*), na okraji sídla a 
v navrhovaných plochách 
(typ F* a G*) 
v navrhovaných plochách 
občanského vybavení (typ 
I*), v plochách pro rod 
rekreaci a kotviště (typ J*, 
K*). Pro  zástavbu ucelené 
plochy volit pouze jeden 
typ, libovolné střídání typů 
v jedné ploše není vhodné. 

* Písmena A – K doporu čné typy objekt ů dle Architektonické rukov ěti 

Ukázky urbanistických detail ů 

   
Centrální část obce s dochovaným, charakterem zástavby a vodní plochou (vlevo). 
Bývalá škola na východní okraji dnes využívaná jako proslulé rázovité pohostinství. 
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TEMEŠVÁR – ÚZEMÍ REKREAČNÍCH AKTIVIT 

Urbanistická struktura a rozvoj obce  
 

Obrázek: snímek stabilního katastru z roku 1830             Letecký snímek z roku 2008 

  

Původní historická zástavba sídla Temešvár se nacházela severně od silnice I/29. Tato současná podoba silnice byla vybudována jako obchvat 
původního sídla současně se stavbou Podolského mostu. Novější zástavba v sídle se postupně rozvinula jižně od historického jádra, dnes tedy i 
na jižní straně silnice I/29 a to především ve formě izolovaných rodinných domů. Obec žije především přes letní turistickou sezónu, kdy do 
kempů v okolí Podolska přijíždějí spousty turistů. Severně a jižně od sídla vznikly rozlehlé lokality rodinné rekreace ve formě chatových osad. 
Podolský most je součástí frekventované silnice I/29, spojující Písek s Táborem a je součástí urbanistické rozvojové osy nadmístního významu. 
Nové plochy pro rodinnou rekreaci vymezovat pouze dle schváleného ÚP a doporuční v této ÚS a nezahušťovat stávající chatovou zástavbu.  
Sám Podolský most vyrostl v sousedství starého řetězového mostu ve válečných letech 1939 – 1943 a byl několikrát oceněn na 
architektonických výstavách, především v Paříži 1937 jako „Krásný most Evropy“. Doporučený návrh rozvoje obce je znázorněn na následujících 
detailních výřezech z řešení ÚS. Na základě urbanistického rozboru doporučujeme vypustit zastavitelnou plochu na SZ okraji sídla z důvodu 
kolize s vedením VTL plynovodu a zachování historické stopy sídla v této části. 

       
Severní strana návsi v sídle Temešvár je uzavřeno objektem školy (vlevo), návesní kaple (uprostřed), původní řetězový Podolský most (vpravo)  

URBANISTICKÉ REGULATIVY 

Uspo řádání pozemk ů a doporu čené regulativy 
Původní uspořádání pozemků okolo s malého obdélníkového návesního prostoru je 
patrné ze snímku stabilního katastru (císařský otisk) z roku 1830. Uspořádání pozemků 
zemědělských usedlostí je pravidelné po západní a východní straně návsi, s průčelími 
zemědělských usedlostí orientovanými do návesního prostoru. Uvnitř návesního 
prostoru je umístěna architektonická dominanta novorománské návesní kaple.  Dále 
doporučujeme navázat na novější zástavbu individuálních RD na jižní straně silnice I/29. 
Rovněž je možno akceptovat navržený rozvoj ploch pro rodinnou rekreaci v návaznosti 
na stávající plochy pro rodinnou rekreaci, ale nepřipustit příliš hustou  zástavbu ve 
formě chatových kolonií, tzn. dodržet mezi jednotlivými objekty odstup minimálně 10 m a 
nezahušťovat stávající chatovou zástavbu. Naopak nedoporučujeme rozvíjet 
zastavitelné plochy na severní straně silnice I/29, kde se dochovala původní stopa sídla. 
Na přechodu do krajiny rozvolněná zástavba RD (zastav. max. 20%), v návaznosti na 
zastavěné území je možná hustější forma zástavby (u RD do 35%).  

Zeleň v intravilánu 
V intravilánu obce se uplatňuje vzrostlá zeleň zahrad a sadů, u původních 
zemědělských usedlostí a zeleň v rámci předzahrádek. Dále se dochovala zeleň uvnitř 
návesního prostoru okolo návesní kaple. Doporučujeme u navrhovaných ploch pro 
obytnou zástavbu zejména v přechodu do volné krajiny situovat větší pozemky (nad 
1000 m2) s majoritou soukromé a pobytové zeleně zahrad, s místně typickými druhy 
vysoké zeleně. 
Historický sídelní typ Zachovalost historické 

sídelní formy 
Novodobá zástavba  -
doporu čené typy objekt ů 

Jedná se o venkovský 
sídelní typ s  malým 
návesním prostore, typu 
víska. 

V severní části obce zůstal 
částečně  zachováván 
charakter původního 
uspořádání zemědělských 
usedlostí.  Jižně pod nově 
vybudovanou silnicí I/29 
vznikla nová forma 
zástavby venkovských RD 

V historickém jádru (typ 
G*), na okraji sídel a 
v navrhovaných plochách 
(typ F*, G*), v plochách pro 
rodinnou rekreaci a 
kotviště (typ J*, K*). Pro  
zástavbu ucelené plochy 
volit pouze jeden typ, 
libovolné střídání typů v 
jedné ploše není vhodné. 

* Písmena A – K doporu čné typy objekt ů dle Architektonické rukov ěti 

Urbanistické detaily 

      
Částečně dochovaná původní zástavba u návsi(vlevo), Podolský most (vpravo) 
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ALBRECHTICE NAD VLTAVOU – ÚZEMÍ REKREA ČNÍCH AKTIVIT 

Urbanistická struktura a rozvoj obce  
Obrázek: snímek stabilního katastru z roku 1837          Letecký snímek z roku 2008 

  
Historické jádro Albrechtic nad Vltavou dnes již není příliš patrné, nachází se v severní části současně zastavěného území, západně od kostela. 
Významnou architektonickou a pohledovou dominantou v Albrechticích nad Vltavou je kostel sv. Petra a Pavla, stavba v jádru románská, 
datovaná do 3. čtvrtiny 12. století. Kolem kostela se rozprostírá unikátní vesnický hřbitov, který je zdoben jednotně řešenými kapličkami 
s lidovými malbami a veršovanými náhrobními nápisy. Novodobý rozvoj sídla navázal na komunikační síť ve formě venkovských domků a 
izolovaných RD na jižním a západním okraji sídla. Na východním okraji obce vyrostl areál zemědělské výroby a další výrobní areály. Rozloha, 
měřítko, hmotové a architektonické uspořádání těchto areálů a objektů se zcela vymyká charakteru původní zástavby. Jedná se v podstatě o 
svébytnou výrobní zónu, do které je vhodné situovat další případný rozvoj výrobních a hospodářských aktivit. Doporučený návrh rozvoje obce je 
znázorněn na následujících detailních výřezech z řešení ÚS.  Rozvoj zastavitelných ploch pro obytnou zástavbu je situován zejména do 
jihozápadní části sídla. V historickém jádru neprovádět žádné rozsáhlejší dostavby či přestavby dochovaných zemědělských usedlostí. 
Doporučujeme navázat na započatou zástavbu RD v prolukách a ve vazbě na zastavěné území obce, redukovat zastavitelné plochy zasahující 
do volné krajiny na J a JZ okraji sídla Albrechtice.Obec Albrechtice nad Vltavou tvoří šest sídel: Albrechtice nad Vltavou, Údraž, Jehnědno, 
Chřešťovice, Hladná a Újezd. Obec je v pramenech poprvé zmiňována k roku 1352.  

           
Obrázek: Dominanta Albrechtic je kostel Sv. Petra a Pavla (vlevo) a přilehlý hřbitov s ohradní zdí zdobenou arkádovými  kapličkami s výmalbou. 

URBANISTICKÉ REGULATIVY 

Uspo řádání pozemk ů a doporu čené regulativy 
Původní uspořádání pozemků ve formě ulicovky, s malým trojúhelníkovým návesním 
prostorem na severovýchodním okraji je patrné ze snímku stabilního katastru. 
Uspořádání pozemků zemědělských usedlostí je víceméně rostlého charakteru, 
s průčelími zemědělských usedlostí orientovanými kolmo ke komunikaci. Dominantní je 
umístění hřbitovního kostela Sv Petra a Pavla na návrší severovýchodně nad obcí. Toto 
uspořádání se zachovalo do dnešní doby ve formě historického jádra obce. 
V historickém jádru neprovádět žádné rozsáhlejší dostavby či přestavby dochovaných 
zemědělských usedlostí. Dále doporučujeme navázat na započatou zástavbu 
individuálních RD jednak ve formě pokračování ulicovky a dále v prolukách současně 
zastavěného území. Na přechodu do krajiny rozvolněná zástavba RD (zastav. max. 
20%), v návaznosti na zastavěné území je možná hustější forma zástavby (u ŘD a BD 
do 50%, u RD do 35%).  

Zeleň v intravilánu 
V intravilánu obce se uplatňuje pouze vzrostlá zeleň zahrad a sadů, u původních 
zemědělských usedlostí a zeleň v rámci předzahrádek. Dále doporučujeme rozvinout a 
doplnit již částečně založenou vysokou izolační zeleň okolo výrobních areálů na jejich 
východním okraji. Doporučujeme u navrhovaných ploch pro obytnou zástavbu zejména 
v přechodu do volné krajiny situovat větší pozemky (nad 1000 m2), s majoritou 
soukromé a pobytové zeleně zahrad, s místně typickými druhy vysoké zeleně. 
Historický sídelní 
typ 

Zachovalost historické 
sídelní formy 

Novodobá zástavba  -
doporu čené typy objekt ů 

Jedná se o 
venkovský sídelní 
typ s ulicovým 
uspořádáním a 
 malým návesním 
prostorem. 

V centrální  části obce zůstal 
nepříliš zachováván charakter 
původního uspořádání 
zemědělských usedlostí.  
Dochoval se unikátní areál 
hřbitovního kostela Sv. Petra 
a Pavla s ohradní zdí 
zdobenou věncem 
arkádových kaplí. 

V historickém jádru (typ F*, G*), 
na okraji sídel a v navrhovaných 
plochách (typ E*, D.2* a F*), 
v plochách pro rod rekreaci a 
kotviště (typ J*, K*). Pro  
zástavbu ucelené plochy volit 
pouze jeden typ, libovolné 
střídání typů v jedné ploše není 
vhodné. 

* Písmena A – K doporu čné typy objekt ů dle Architektonické rukov ěti 

Urbanistické detaily  

       
Centrální část sídla Albrechtice s částečně dochovanou původní formou zástavby, 
narušenou novodobou dostavbu objektu občanské vybavenosti (vlevo), dochované 
uspořádání prostoru u hřbitovního kostela Sv. Petra a Pavla (vpravo)   
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VŠEMYSLICE, NEZNÁŠOV – ÚZEMÍ REKREAČNÍCH AKTIVIT 

Urbanistická struktura a rozvoj obce  
Obrázek: snímek stabilního katastru z roku 1837          Letecký snímek z roku 2008 

   
Historické jádro sídla Všemyslice zůstalo dochováno ve své původní podobě až do současnosti. Severně od něj však vyrostly velké výrobní 
areály, které několikanásobně přerostly původní stopu historické zástavby. Rozloha, měřítko, hmotové a architektonické uspořádání těchto 
areálů a objektů se zcela vymyká charakteru původní zástavby. Jedná se v podstatě o svébytnou výrobní zónu, do které je vhodné situovat další 
případný rozvoj výrobních a hospodářských aktivit. Historické jádro sídla Neznášov se rozvinulo okolo zámečku, původně neznašovské tvrze, 
kterou  nechal hrabě Prosper Berchtold přestavět kolem roku 1800 na empírový zámek s kaplí sv. Jana Nepomuckého a obklopil jej menším 
anglickým parkem. Na rozdíl od Všemyslic se v Neznášově rozvinula obytná zástavba ve formě rodinných domů. Ta je v geometricky 
uspořádaných řadách situována na jihozápadním a severovýchodním okraji sídla Neznášova. Na východním okraji sídla naštěstí mimo 
pohledové vnímání historického jádra situována pro tuto obec netypická zástavba řadových a bytových domů s plochými střechami. Doporučený 
návrh rozvoje obce je znázorněn na následujících detailních výřezech z řešení ÚS. V části Všemyslice doporučujeme redukovat zastavitelné 
plochy pro bydlení v sousedství sportovní a výrobní plochy, v sídle Neznášov doporučujeme redukovat předimenzované plochy pro bydlení 
zasahující do volné krajiny a od sídla oddělené prvkem ÚSES (biokoridor).  Obec Všemyslice se nachází nedaleko Týna nad Vltavou, na levém 
břehu řeky Vltavy a její součástí jsou další sídla Bohunice, Neznášov, Slavětice a Všeteč. První písemná zmínka o Všemyslicích je z roku 1352.  
 

         
Obrázek: charakter obytné venkovské zástavby a návesní prostor s kaplí v sídle Všemyslice (vlevo), kostel sv. Trojice v Neznášově  (vpravo). 

URBANISTICKÉ REGULATIVY 

Uspo řádání pozemk ů a doporu čené regulativy 
Původní uspořádání pozemků okolo  úzké, protáhlé trojúhelníkovité návsi má charakter 
ulicovky a je patrné ze snímku stabilního katastru (císařský otisk) z roku 1837. 
Uspořádání pozemků zemědělských usedlostí je víceméně rostlého charakteru, 
s průčelími zemědělských usedlostí převážně  orientovanými kolmo ke komunikaci. Toto 
uspořádání se zachovalo do dnešní doby ve formě historického jádra obce. Proto 
doporučujeme v historickém jádru neprovádět žádné rozsáhlejší dostavby či přestavby 
dochovaných zemědělských usedlostí. Novodobá zástavba se rozvinula především na 
severním okraji obce ve formě výrobní zóny. Plocha výrobní zóny je svou rozlohou 
téměř dvakrát větší nežli původní historické jádro obce. Rovněž měřítko a tvarosloví 
objektů v této zóně se vymyká původnímu charakteru zemědělských usedlostí. Proto je 
žádoucí vytvořit předěl ve formě vysoké zeleně izolační mezi výrobní zónou a zónou pro 
bydlení. Nově navržené plochy pro bydlení  

Zeleň v intravilánu 
V intravilánu obce se uplatňuje pouze vzrostlá zeleň zahrad a sadů, u původních 
zemědělských usedlostí a zeleň v rámci předzahrádek. Okolo komunikací ve výrobní 
zóně jsou založeny stromořadí. Severní část výrobní zóny je na přechodu do volné 
krajiny, respektive od nedalekého navazujícího sídla Slavětice izolována souvislým 
pásem vysoké zeleně. Obdobné opatření doporučujeme provést na jižním okraji výrobní 
zóny. U navrhovaných ploch pro obytnou zástavbu zejména v přechodu do volné krajiny 
situovat větší pozemky (nad 1000 m2), s majoritou soukromé a pobytové zeleně zahrad, 
s místně typickými druhy vysoké zeleně. 
Historický sídelní 
typ 

Zachovalost historické 
sídelní formy 

Novodobá zástavba  -
doporu čené typy objekt ů 

Jedná se o 
venkovský sídelní 
typ s rozšířenou 
ulicovkou ve formě 
protáhlé úzké 
trojúhelníkové 
návsi. 

Historická stopa obce a 
charakter původních 
zemědělských usedlostí 
zůstal víceméně zachován. 
Za severním okrajem obce 
však vyrostla rozsáhlá 
výrobní zóna, která se svou 
plochou a měřítkem zcela 
vymyká původní formě 
zástavby. 

V historickém jádru 
Všemyslic(typ G*), v Neznášově 
(typ A*, E*) na okraji 
a navrhovaných plochách sídla 
Všemyslic (typ F*) u Neznášova 
(typ E*, D.2* a F*),. v plochách 
pro rod rekreaci a kotviště (typ 
J*, K*). Pro  zástavbu ucelené 
plochy volit pouze jeden typ, 
libovolné střídání typů v jedné 
ploše není vhodné. 

* Písmena A – K doporu čné typy objekt ů dle Architektonické rukov ěti 

Urbanistické detaily  

    
Dochovaný prostor návsi se zemědělskými usedlostmi v kontrastu s výrobní zónou. 
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HOSTY – ÚZEMÍ REKREAČNÍCH AKTIVIT 

Urbanistická struktura a rozvoj obce  
Obrázek: snímek stabilního katastru z roku 1828          Letecký snímek z roku 2008 

  
 
Jak je z porovnání obou snímků patrno, obec si doposud uchovala původní uspořádání, se zástavbou víceméně rostlého charakteru. Severní a 
jižní část obce rozděluje Hostecký potok, který dělí intravilán obce pásem zeleně. V centrální části obce je nepříliš výrazný návesní prostor, 
s dochovanou vodní plochou, která je v současné době upravena do formy požární nádrže. Původní půdorysný otisk obce je narušen výrobním 
zemědělským areálem na severovýchodním okraji sídla, kde vznikla rovněž i novější zástavba ve formě domkářských usedlostí. Jižně od obce 
se nachází v místech, která byla podle archeologických průzkumů obydlena již v pravěku statek Nový Dvůr. V r. 1738 je při soutoku řek Lužnice 
a Vltavy připomínána nová stavba nesoucí již název Nový Dvůr. 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. Doporučený návrh rozvoje 
obce je znázorněn na následujících detailních výřezech z řešení ÚS. Doporučujeme redukovat zastavitelnou plochu na jihozápadním a 
východním okraji sídla, zasahující do volné krajiny, v části Nový Dvůr je navržena plocha pro pláž I. kategorie, vodácké tábořiště a základnu 
rychlostní kanoistiky. Obec Hosty leží severně od Týna nad Vltavou, nedaleko soutoku Vltavy a Lužnice. Přímo na soutoku Vltavy a Lužnice, 
zjistil archeolog František Prošek povrchovým sběrem stopy osídlení ze střední doby kamenné. 
 

     
Obrázek: charakter původní zástavby v sídle Hosty (vlevo), návesní kaple (uprostřed), bývalý statek Nový Dvůr upravený na rekreační zařízen 
 

URBANISTICKÉ REGULATIVY 

Uspo řádání pozemk ů a doporu čené regulativy 
Uspořádání pozemků zemědělských usedlostí je víceméně rostlého charakteru, bez 
zásadního lokačního konceptu. Toto uspořádání se zachovalo do dnešní doby ve formě 
historického jádra obce. Proto doporučujeme v historickém jádru neprovádět žádné 
rozsáhlejší dostavby či přestavby dochovaných zemědělských usedlostí. Novější 
zástavba ve formě ulicového uspořádání venkovských usedlostí domkářského 
charakteru je rozvinuta na severním okraji obce. Dále doporučujeme navázat zástavbu 
individuálních RD jednak ve formě pokračování ulicovky a dále v prolukách současně 
zastavěného území. Na přechodu do krajiny rozvolněná zástavba RD (zastav. max. 
20%), v návaznosti na zastavěné území je možná hustější forma zástavby (u ŘD a BD 
do 50%, u RD do 35%). U Nového Dvora je navržena sportovně rekreační plocha pro 
golfové hřiště a návrh pláží v zátoce po těžbě písku. 

Zeleň v intravilánu 
V intravilánu obce se uplatňuje pouze vzrostlá zeleň zahrad a sadů, u původních 
zemědělských usedlostí a zeleň v rámci předzahrádek. Hostecký potok protékající 
středem obce od západu na východ vnáší krajinnou zeleň i do intravilánu.  U 
navrhovaných ploch pro obytnou zástavbu zejména v přechodu do volné krajiny situovat 
větší pozemky (nad 1000 m2) s majoritou soukromé a pobytové zeleně zahrad, s místně 
typickými druhy vysoké zeleně 
Historický sídelní 
typ 

Zachovalost historické 
sídelní formy 

Novodobá zástavba  -
doporu čené typy objekt ů 

Jedná se o 
venkovský sídelní 
typ komunikačního 
sídla rostlého 
charakteru 
s nepříliš 
výrazným 
návesním 
prostorem  

V centrální  části obce 
zůstal zachováván charakter 
původního uspořádání 
zemědělských usedlostí  a 
návesní rybníček. Na 
severovýchodní části sídla 
je historická forma narušena 
výstavbou zemědělského 
areálu 

V historickém jádru (typ G*), na 
okraji sídla a v navrhovaných 
plochách (typ a F* a G*), 
v navrhovaných plochách 
občanského vybavení pro sport a 
rekreaci (typ H*, I*), v plochách 
pro rod rekreaci a kotviště (typ J*, 
K*). Pro  zástavbu ucelené plochy 
volit pouze jeden typ, libovolné 
střídání typů v jedné ploše není 
vhodné. 

* Písmena A – K doporu čné typy objekt ů dle Architektonické rukov ěti 

Urbanistické detaily  

   
Centrum obce s požární nádrží,  zelení malým návesním prostorem s kaplí (vlevo), 
rekreační zařízení Nový Dvůr se zátokou ve které je navržena pláží a základna 
kanoistiky,  severně od Nového Dvora se uvažuje o vybudování golfového hřiště. 
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OLEŠNÁ – ÚZEMÍ REKREAČNÍCH AKTIVIT 

Urbanistická struktura a rozvoj obce 
Obrázek: snímek stabilního katastru z roku 1828               Letecký snímek z roku 2008 

  
 
Původní historická stopa sídla ve formě komunikačního typu sídla se dochovala doposud. V centrální části je narušena pouze výstavbou objektu 
občanské vybavenosti  (pohostinství) a na západním okraji sídla zůstává naštěstí pohledově skryta nevhodná forma zástavby řadových domů. 
Z celkového počtu 89 domů, je 52 je rekreačních objektů a ještě v přilehlé chatové osadě Olešná - Strouhy je 40 rekreačních chat. To vypovídá 
o rekreačním charakteru obce. V obci je dosti využívaný sportovní areál "Na Skalici", kde je tenisový kurt a hřiště na volejbal. Okolní plochy 
tohoto areálu slouží pro sportovní a společenské vyžití občanů a rekreantů v obci. Na jihovýchodním okraji sídla vyrostl rozlehlý areál 
zemědělské výroby a skladů, včetně pěstitelských ploch, naštěstí je však pohledově odcloněn pásem vysoké zeleně. Doporučený návrh rozvoje 
obce je znázorněn na následujících detailních výřezech z řešení ÚS. Ve schváleném územním plánu jsou navrženy rozvojové plochy pro bydlení 
v návaznosti na současně zastavěné území na západním a východním okraji sídla. Plochy na severovýchodním okraji obce jsou již zčásti 
zastavěny, ale nedoporučujeme jejich další rozvoj z důvodu střetu s ÚSES. Obec Olešná je součástí mikroregionu mezi Otavou a Vltavou, kam 
současně patří i okolní obce – Kluky, Oslov, Vlastec, Vojníkov, Vrcovice, Záhoří a Zvíkovské PodhradÍ.  Olešná je jednou z nejmenších obcí v 
regionu a byla založena v roce 1379. V obci žije 88 stálých obyvatel a v novodobé historii se stala samostatnou obcí v roce 1990.  
 

     
Obrázek: nevýrazný návesní prostor s kaplí (vlevo), upravená usedlost s velkou předzahrádkou (uprostřed), členitý štít usedlosti (vpravo) 

URBANISTICKÉ REGULATIVY 

Uspo řádání pozemk ů a doporu čené regulativy 
Původní uspořádání pozemků okolo komunikace s nevýrazným návesním prostorem  je 
patrné ze snímku stabilního katastru (císařský otisk) z roku 1828. Uspořádání pozemků 
zemědělských usedlostí je víceméně rostlého charakteru, ale vázáno kolmo na 
komnikaci. Toto uspořádání se zachovalo do dnešní doby ve formě historického jádra 
obce. Proto doporučujeme v historickém jádru neprovádět žádné rozsáhlejší dostavby či 
přestavby dochovaných zemědělských usedlostí. Novodobá zástavba ve formě 
řadových domů se rozvinula na severním okraji obce nicméně je pohledově ukryta za 
původní zemědělskou usedlostí. Dále doporučujeme navázat rozvoj ploch pro bydlení 
na západním a východním okraji obce, kde nebudou mít negativní vliv na vnímání obce 
v širším kontextu krajinného rázu. Naopak velkoryse navržené rozvojové plochy na 
severním okraji sídla doporučujeme redukovat a respektovat ÚSES. Na přechodu do 
krajiny rozvolněná zástavba venkovských RD (zastav. max. 20%), v návaznosti na 
zastavěné území je možná hustější forma zástavby 

Zeleň v intravilánu 
V intravilánu obce se uplatňuje pouze vzrostlá zeleň zahrad a sadů, u původních 
zemědělských usedlostí a zeleň v rámci předzahrádek. Nejvýznamnější prvek  zeleně 
do intravilánu vnáší Velký potok s bohatě rozvinutou vzrostlou doprovodnou zelení, 
která prochází diagonálně od jihozápadu k severovýchodu celým sídlem. Proto je 
v tomto prostoru vymezen lokální biokoridor jako součást ÚSES. Výrobní a pěstitelský 
areál je dobře ukryt za souvislými pásy vysoké zeleně z jedné strany a z druhé strany 
lesem 
Historický sídelní typ Zachovalost historické 

sídelní formy 
Novodobá zástavba  -
doporu čené typy objekt ů 

Jedná se o venkovský 
komunikační sídelní typ 
s nevýrazným návesním 
prostorem  

V centrální  části obce 
zůstal zachováván 
charakter původního 
uspořádání zemědělských 
usedlostí, avšak je narušen 
dostavbou řadových domů 
v severní části a v prostoru 
návsi objektem občanské 
vybavenosti 

V historickém jádru (typ 
G*), na okraji sídel a 
v navrhovaných plochách 
(typ D.2* a F*, G*), 
v plochách pro rodinnou 
rekreaci a kotviště (typ J*, 
K*). Pro  zástavbu ucelené 
plochy volit pouze jeden 
typ, libovolné střídání typů 
v jedné ploše není vhodné. 

* Písmena A – K doporu čné typy objekt ů dle Architektonické rukov ěti 

Urbanistické detaily  

     
Původní uspořádání pozemků je narušeno řadovou zástavbou a objektem občanské 
vybavenosti (vlevo), neorganizovaný rostlý shluk usedlostí na JV okraji sídla (vpravo) 
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PODOLÍ I – ÚZEMÍ REKREAČNÍCH AKTIVIT 

Urbanistická struktura a rozvoj obce 
Obrázek: snímek stabilního katastru z roku 1828               Letecký snímek ze současnosti (2008) 

   
Obec Podolí I leží v regionu Písecko 12 km jižně od Milevska. Blízkost Orlické přehrady s rekreační oblastí Podolsko s Podolským mostem  a 
hezké lesy činí z území obce zajímavou turistickou a rekreační oblast. Obec má tři části s celkovým počtem 350 trvale bydlících obyvatel, z toho 
je 256 v produktivním věku. Podolí I, je sídlo ve kterém je soustředěna především obytná funkce, správa obce, základní občanská vybavenost, 
služby v historickém jádru sídla a funkce výroby a skladů ve formě zemědělské areálu na JV okraji sídla má charakteru původní zástavby se 
vymykající měřítko a tvarosloví objektů. Rekreační oblast Podolsko leží na pravém břehu Orlické nádrže a jsou zde rozvinuty funkce veřejné a 
rodinné rekreace. Rastory (Horní Rastory  a Dolní Rastory) sestávají převážně z původní zástavby zemědělských usedlostí, přičemž Horní 
Rastory mají charakter izolovaných zemědělských usedlostí, tzv. jednot. Rozvoj ploch pro bydlení se dle schváleného územního plánu bude 
rozvíjet zejména v sídle Podolí I, jednak formou dostavby proluk nebo v návaznosti na zastavěné území sídla. V sídle Dolní Rastory je navržen 
rozvoj ploch pro bydlení ve vazbě na zastavěné území a  místní komunikaci. V části Podolsko nadále zůstává hlavní náplní veřejná a rodinná 
rekreace a rozvoj se předpokládá především s uvažovaným využitím Vltavské vodní cesty pro vodní mototuristiku. Na jižním okraji sídla Podolí i 
je navržena přeložka dopravně frekventované silnice I/29. Doporučený návrh rozvoje obce je znázorněn na následujících detailních výřezech 
z řešení ÚS. Doporučujeme redukovat plochy na S a JV okraji sídla, protože zasahují necitlivě do volné krajiny a krajinné zeleně. 

       
Obrázek: Historické jádro obce s návesním rybníčkem (vlevo), výklenková kaplička u silnice I/29, zimoviště plavidel v Podolsku (vpravo) 

URBANISTICKÉ REGULATIVY 

Uspo řádání pozemk ů a doporu čené regulativy 
Původní uspořádání pozemků v sídle Podolí I okolo komunikace je patrné ze snímku 
stabilního katastru (císařský otisk) z roku 1828. Uspořádání pozemků zemědělských 
usedlostí je víceméně rostlého charakteru, vázáno na komunikační systém. Toto 
uspořádání se zachovalo do dnešní doby ve formě historického jádra obce. Proto 
doporučujeme v historickém jádru neprovádět žádné rozsáhlejší dostavby či přestavby 
dochovaných zemědělských usedlostí. Rozvoj ploch pro bydlení doporučujeme 
redukovat na severním a jižním okraji sídla, tak aby nedocházelo k narušení organizace 
ZPF a zeleně. V sídle Horní Rastory doporučujeme respektovat charakter zástavby ve 
formě izolovaných usedlostí – jednot a tudíž nezahušťovat zástavbu dostavbou proluk 
mezi jednotami.  Na přechodu do krajiny rozvolněná zástavba venkovských RD (zastav. 
max. 20%), v návaznosti na zastavěné území je možná hustější forma zástavby 

Zeleň v intravilánu 
V intravilánu obce se uplatňuje pouze vzrostlá zeleň zahrad a sadů, u původních 
zemědělských usedlostí a zeleň v rámci předzahrádek. Na severním okraji obce 
doporučujeme zachovat stávající remízky zeleně a tuto plochu nezastavovat. Areál 
zemědělské výroby na jihovýchodním okraji obce navrhuje po obvodě doplnit pásem 
vysoké zeleně s vhodnou druhovou skladbou.  Dále doporučujeme u navrhovaných 
ploch pro obytnou zástavbu zejména v přechodu do volné krajiny situovat větší 
pozemky (nad 1000 m2), s majoritou soukromé a pobytové zeleně zahrad, s místně 
typickými druhy vysoké zeleně 
Historický sídelní 
typ 

Zachovalost historické 
sídelní formy 

Novodobá zástavba  -
doporu čené typy objekt ů 

Jedná se o 
venkovský sídelní 
typ komunikačního 
charakteru, bez 
návesního prostoru.  

V centrální  části obce 
zůstalo zachováváno  
původního uspořádání  
zemědělských usedlostí. Na 
SZ okraji sídla se rozvinula 
plocha se zástavbou 
novodobých RD  a na JV 
okraji je struktura sídla 
narušena areálem ZD 

V historickém jádru (typ G*), na 
okraji sídel a v navrhovaných 
plochách (typ D.2* a F*, G*), 
plochy občan. vyb. sport. rekr. 
(typ I*), v plochách pro rodinnou 
rekreaci a kotviště (typ J*, K*). 
Pro  zástavbu ucelené plochy 
volit pouze jeden typ, libovolné 
střídání typů v jedné ploše není 
vhodné. 

* Písmena A – K doporu čné typy objekt ů dle Architektonické rukov ěti 

Urbanistické detaily  

    
Částečně dochované uspořádání pozemků v centrální části sídla Podolí I a rekreační oblast Podolsko, 
s Podolským mostem plážemi, kempinkem a přístavištěm (vpravo) 
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JETĚTICE – ÚZEMÍ REKREAČNÍCH AKTIVIT 

Urbanistická struktura a rozvoj obce 
Obrázek: snímek stabilního katastru z roku 1830       Letecký snímek ze současnosti (2008) 

  
Obec obklopují na severní straně rozsáhlé lesy a na západní straně se rozprostírá Orlická přehrada, u které je postaveno velké rekreační 
středisko Vltava. Východně od obce překlenuje Orlickou nádrž technická památka, velký železniční most přes řeku Vltavu, který byl dostavěn r. 
1889. Historické jádro sídla Jetětice se dochovalo okolo návsi v jižní části zastavěného území. Severovýchodně již mimo pohledové vnímání 
historického jádra je areál zemědělské výroby, s objekty, které se vymykají charakteru a měřítku původní zástavby. Severně od historického 
jádra obce vyrostla novější zástavba ve formě venkovských chalup a individuálních venkovských RD. V sídle Červená převládá nad obytnou 
funkcí rekreační využití jak ve formě veřejných sportovních a  rekreačních zařízení, vázaných zařízení cestovního ruchu ve formě zotavovny MV 
ŽP ČR VLTAVA, tak velkého množství objektů rodinné rekreace. Doporučený návrh rozvoje obce je znázorněn na následujících detailních 
výřezech z řešení ÚS. Doporučujeme redukovat zastavitelnou plochu na SZ okraji obce, z důvodu její předimenzování a upravit navrhovanou 
vodní plochu na J okraji sídla. Obec Jetětice se nachází asi 12 km jihozápadně od Milevska  a je tvořena sídly Jetětice a Červená. První 
písemná zmínka pochází z roku 1463. Počet trvale bydlících obyvatel je 289, z toho v produktivním věku je jich 189.  

     
Obrázek: návesní prostor v sídle Jetětice (vlevo), zotavovna MV v sídle Červená (uprostřed), technická památka železničního mostu (vpravo) 

URBANISTICKÉ REGULATIVY 

Uspo řádání pozemk ů a doporu čené regulativy 
Původní uspořádání pozemků okolo protáhlé, vřetenovité návsi je patrné ze snímku 
stabilního katastru (císařský otisk) z roku 1830. Uspořádání pozemků zemědělských 
usedlostí je orientováno kolmo na protáhlý prostor návsi, s ostrůvkem vnitřní kolonizace. 
Toto uspořádání se zachovalo do dnešní doby ve formě historického jádra obce. Proto 
doporučujeme v historickém jádru neprovádět žádné rozsáhlejší dostavby či přestavby 
dochovaných zemědělských usedlostí. Novější zástavba ve formě venkovských 
usedlostí domkářského charakteru je rozvinuta na severním okraji sídla ve formě 
ulicového uspořádání. Nejnovější zástavba je ve formě nízkopodlažních RD. U 
novodobé zástavby RD doporučujeme se vyvarovat nevhodných katalogových typů 
s eklektickými prvky balustrád u zábradlí, či arkýřů. Doporučujeme využívat pro 
zastavitelné plochy zejména proluky v zastavěném území a v přechodu do volné krajiny 
volit nízkou zastavitelnost (do 20%). V případě výstavby izolovaných pozemků pro RD, 
či rezidenční domy ve vazbě na místní část Jettětické Samoty by měla být zastavitelnost 
pozemku do 10%. 

Zeleň v intravilánu 
V intravilánu obce se uplatňuje pouze vzrostlá zeleň zahrad a sadů, u původních 
zemědělských usedlostí a zeleň v rámci předzahrádek. Na západním okraji obce je 
výrazně vyvinutá liniová zelen ve formě stromořadí sledující původní komunikační síť, 
kterou je potřeba respektovat, protože přispívá k zapojení obce do krajinného rázu. 
Proto doporučujeme i u navrhovaných ploch pro obytnou zástavbu zejména v přechodu 
do volné krajiny situovat větší pozemky s majoritou soukromé a pobytové zeleně 
zahrad, s místně typickými druhy vysoké zeleně 
Historický sídelní 
typ 

Zachovalost historické 
sídelní formy 

Novodobá zástavba 

Jedná se o 
venkovský sídelní 
typ s protáhlým 
návesním 
prostorem ve formě 
vřetenovky, 
s ostrůvkem vnitřní 
kolonizace.  

V centrální  části obce 
zůstal zachováván charakter 
původního uspořádání 
zemědělských usedlostí. Na 
severní  straně sídla se 
rozvinula novější ulicová 
zástavba domkářského 
charakteru a novodobých 
RD. 

V historickém jádru (typ G*), na 
okraji sídel a v navrhovaných 
plochách (F*, G*), plochy občan. 
vyb. sport. rekr. (typ I*), 
v plochách pro rodinnou rekreaci 
a kotviště (typ J*, K*). Pro  
zástavbu ucelené plochy volit 
pouze jeden typ, libovolné 
střídání typů v jedné ploše není 
vhodné. 

* Písmena A – K doporu čné typy objekt ů dle Architektonické rukov ěti 

Urbanistické detaily 

   
Detail návesního prostoru v Jetěticích (vlevo), rekreační  zařízení v Červené (vpravo) 
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JICKOVICE – ÚZEMÍ REKREAČNÍCH AKTIVIT 

Urbanistická struktura a rozvoj obce 
Obrázek: snímek stabilního katastru z roku 1830            Letecký snímek ze současnosti (2008) 

   
Obec Jickovice se nachází 12 km západně od Milevska na pravém břehu přehrady Orlík a nedaleko hradu Zvíkov, který ovšem leží na soutoku 
Vltavy a Otavy na protějším břehu. Kromě zemědělského areálu na SV okraji sídla a chatových osad na S a J okraji se dochovala historická 
stopa sídla. Dle schváleného územního plánu jsou navrženy rozvojové plochy pro bydlení na severozápadním a jihozápadním okraji sídla 
Jickovice v prolukách zastavěného území. Rozvojové plochy sportovně rekreační jsou navrženy na jižním okraji sídla Jickovice a plochy pro 
rodinnou rekreaci jsou navrženy na severním okraji sídla jako dostavby v prolukách mezi stávajícími objekty rodinné rekreace. Poměrně velké 
rozvojové plochy jsou odůvodněny velkým potencionálem obce v oblasti turistického a rekreačního ruchu a její atraktivní polohou v kvalitním 
přírodním prostředí. Pro rozvoj rekreace  a turistického ruchu má velký význam navržený přívoz v blízkosti sídla Varta, který spojí území Jickovic 
s ostrohem hradu Zvíkova a prostřednictvím dalšího přívozu i s levým břehem řeky Otavy a  obcí Varvažov. Doporučený návrh rozvoje obce je 
znázorněn na následujících detailních výřezech z řešení ÚS. Doporučujeme redukovat zastavitelnou plochu na JZ okraji sídla a nerozvíjet dále 
zástavbu do volné krajiny v této části sídla. V části Varta je navržen přívoz ke hradu Zvíkov a dále do obce Zbonín. V části Varta nezakládat 
další chatové osady. První písemná zmínka pochází z roku 1220.  V Jickovicích žije 103 trvale bydlících obyvatel a to i včetně osady Varta, u 
které je soustředěno velké množství objektů rodinné rekreace. Severně od obce přibližně 1,5 km daleko se nachází přírodní památka Bachmáč. 

           
Návesní prostor na břehu rybníka v sídle Jickovice (vlevo), návesní kaple (uprostřed), bývalá „císařská“ silnice s budoucím přívozem ve Vartě 

 

URBANISTICKÉ REGULATIVY 

Uspo řádání pozemk ů a doporu čené regulativy 
Původní uspořádání pozemků okolo rybníka, který je součástí návesního prostoru je 
patrné ze snímku stabilního katastru (císařský otisk) z roku 1830. Uspořádání pozemků 
zemědělských usedlostí je víceméně rostlého charakteru, roztroušeno do tří lokalit. Toto 
uspořádání se zachovalo do dnešní doby. Proto doporučujeme v historickém jádru 
neprovádět žádné rozsáhlejší dostavby či přestavby dochovaných zemědělských 
usedlostí. Novější zástavba ve formě venkovských usedlostí domkářského charakteru je 
rozvinuta na jižním okraji sídla Jickovice a na severním okraji vznikla menší plocha 
s rekreačními domy a chatami. V sídle Varta je soustředěna větší část objektů rodinné 
rekrace a to i ve formě chatových osad. U ploch pro výstavbu RD doporučujeme volit 
rozvolněnou nízkopodlažní zástavbu, se zastavitelností pozemku do 25%. U ploch pro 
rodinnou rekreaci volit dostatečnou odstupovou vzdálenost, tj. min 10 m mezi 
jednotlivými objekty a nepřipustit vznik zahatěných chatových kolonií.  

Zeleň v intravilánu 
V intravilánu obce se uplatňuj vzrostlá zeleň zahrad a sadů, u původních zemědělských 
usedlostí a zeleň v rámci předzahrádek. Významným nositelem zeleně do intravilánu je 
Jickovický potok a Obecný rybník s vyvinutými  břehovými porosty.  Vzhledem 
k atraktivnímu krajinnému rázu doporučujeme u navrhovaných ploch pro obytnou 
zástavbu zejména v přechodu do volné krajiny situovat větší pozemky (nad 1000 m2) 
s majoritou soukromé a pobytové zeleně zahrad, s místně typickými druhy vysoké 
zeleně. Rovněž zemědělský areál na SZ okraji obce je potřeba doplnit vhodnou 
druhovou skladbou zeleně. 
 
Historický sídelní 
typ 

Zachovalost historické 
sídelní formy 

Novodobá zástavba 

Jedná se o 
venkovský sídelní 
typ s rostlým 
trsovitým 
charakterem 
zástavby okolo 
vodní plochy 
Obecného rybníka. 

V centrální  části obce 
částečně dochovaná 
struktura původních 
zemědělských usedlostí 
okolo Obecného rybníka. 
Dochoval se i přírodní 
neregulovaný tok 
Jickovického potoka 

V historickém jádru (typ G*), na 
okraji sídel a v navrhovaných 
plochách (typ F*, G*), v plochách pro 
rodinnou rekreaci a kotviště (typ J*, 
K*). Pro  zástavbu ucelené plochy 
volit pouze jeden typ, libovolné 
střídání typů v jedné ploše není 
vhodné. 

* Písmena A – K doporu čné typy objekt ů dle Architektonické rukov ěti 

Ukázky urbanistických detail ů 

  
Centrální část Jickovic s usedlostmi u Obecného rybníka, Varta s budoucím přívozem 
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KOSTELEC NAD VLTAVOU – ÚZEMÍ REKREA ČNÍCH AKTIVIT 

Urbanistická struktura a rozvoj obce 
Obrázek: snímek stabilního katastru z roku 1830            Letecký snímek ze současnosti (2008) 

   
Urbanistické struktura obce je tvořena historickým jádrem s pohledovou a architektonickou dominantou kostela Narození Pany Marie na návrší. 
Další rozvoj obce ve formě venkovských RD je situován východníma západním směrem, kde je i sportovní plocha fotbalového hřiště. Severně 
od obce byla vybudována přeložka silnice I/19, ke které jsou situovány plochy výroby a navržené zastavitelné rozvojové plochy. Ve Žďákově na 
protějším břehu pravidelně fungoval převoz a v historii tam existoval i nejeden dřevěný most. Žďákovský most je ocelový silniční most přes řeku 
Vltavu v okresu Písek, v Jižních Čechách. Je součástí silnice I/19 spojující Tábor s Plzní. Most je unikátní svým jediným ocelovým obloukem, 
jehož rozpětí činí 330 m. Hmotnost oceli samotného oblouku činí 3100 tun. Vozovka je 50 m nad hladinou, 110 m nad dnem údolí. Dle 
schváleného územního plánu se v obci uvažuje s poměrně velkým rozvojem obytné funkce a občanské vybavenosti, což je odůvodněno polohou 
obce na rozvojové ose vázané na dopravně významnou silnici I/19 a atraktivitou území pro cestovní a turistický ruch. Pro jeho rozvoj má velký 
význam i navrhované obnovení žákovského přívozu. Doporučený návrh rozvoje obce je znázorněn na následujících detailních výřezech z řešení 
ÚS. Velkoryse navržené rozvojové plochy pro občanské vybavení a bydlení na severním okraji sídla doporučujeme redukovat. Obec Kostelec 
nad Vltavou leží na pravém břehu Orlické nádrže nedaleko od Orlíka nad Vltavou, se kterým je spojena Žďákovským mostem. Obec sestává ze 
čtyř osad, Kostelec nad Vltavou, Přílepov, Sobědraž a Zahrádka, ve kterých žije 423 trvale bydlících obyvatel a z toho je 269 obyvatel v 
produktivním věku. Nejstarší historie osídlení je zdokumentována východně od obce, kde byly nalezeny zbytky knovízského sídliště.  

    
Kostel Narození Panny Marie je dominanta obce (vlevo), občanská vybavenost v obci (uprostřed), roubená chalupa nedaleko kostela (vpravo) 

URBANISTICKÉ REGULATIVY 

Uspo řádání pozemk ů a doporu čené regulativy 
Původní uspořádání pozemků je rostlého charakteru, bez jasně vymezeného návesního 
prostoru, avšak s dominantním postavením kostela na návrší. Toto uspořádání se 
dochovalo pouze částečně, ale je potřeba respektovat prostor u kostela s farou, který 
tvoří charakteristické panorama sídla Kostelce. Proto doporučujeme neprovádět žádné 
rozsáhlejší dostavby či přestavby v tomto prostoru. Novější zástavba ve formě 
venkovských usedlostí domkářského charakteru a RD je rozvinuta na západním a 
východním okraji sídla. Velkoryse navržené rozvojové plochy pro občanské vybavení a 
bydlení na severním okraji sídla doporučujeme redukovat. Na přechodu do krajiny 
rozvolněná zástavba RD (zastav. max. 20%), v návaznosti na zastavěné území je 
možná hustější forma zástavby (u ŘD a BD do 50%, u RD do 35%). 

Zeleň v intravilánu 
V intravilánu obce se uplatňuje vzrostlá zeleň zahrad a sadů, u původních 
zemědělských usedlostí a zeleň v rámci předzahrádek. Významná skupina vzrostlé 
zeleně je v prostoru u kostela a fary a na jižním okraji sídla, takže napomáhá zapojení 
sídla do krajinného rázu.  Proto doporučujeme u navrhovaných ploch pro obytnou 
zástavbu zejména v přechodu do volné krajiny situovat větší pozemky (nad 1000 m2) 
s majoritou soukromé a pobytové zeleně zahrad, s místně typickými druhy vysoké 
zeleně 
Historický sídelní 
typ 

Zachovalost 
historické sídelní 
formy 

Novodobá zástavba  -doporu čené 
typy objekt ů 

Jedná se o 
venkovský sídelní 
typ rostlého 
charakteru bez 
jasně utvářeného 
návesního prostoru  

Historická forma 
zástavby se dochovala 
zejména v prostoru 
kostela a fary a 
částečně v centrální 
části sídla 

V historickém jádru (typ F*, G*), na 
okraji sídla a v navrhovaných 
plochách (typ D.2* a F*, G*, I*), 
v plochách pro rodinnou rekreaci a 
kotviště (typ J*, K*). Pro  zástavbu 
ucelené plochy volit pouze jeden typ, 
libovolné střídání typů v jedné ploše 
není vhodné. 

* Písmena A – K doporu čné typy objekt ů dle Architektonické rukov ěti 

Ukázky urbanistických detail ů 

  
Dominantu sídla Kostelce, kterou je potřeba respektovat, je kostel s farou na návrší (vlevo), vpravo je  
Žďákovský most a navrhované obnovení přívozu z bývalého Žďákova do Kostelecké zátoky, důležité pro 
rozvoj turistického ruchu zejména cykloturisty, pro něž je jízda po Žďákovském mostě vlivem velkého 
provozu velmi nebezpečná. 
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NEVĚZICE – ÚZEMÍ REKREAČNÍCH AKTIVIT 

Urbanistická struktura a rozvoj obce 
Obrázek: snímek stabilního katastru z roku 1830               Letecký snímek ze současnosti (2008) 

   
Urbanistická struktura historického jádra je ve formě větších zemědělských usedlostí selských a chalupnických. Postupně začínají v Nevězicích 
a okolí vznikat počátkem 18. století menší usedlosti domkářské. Jednalo se o tzv. kopaninský kolonizační rozmach, kdy nové pozemky pro 
domky byly získávány i kácením, klučením a kultivováním okrajových částí lesa. Novodobá zástavba ve formě ulicového uspořádání 
venkovských usedlostí domkářského charakteru a novodobých RD je rozvinuta na jižním okraji obce. Na severním okraji obce vznikl sice 
nevelký zemědělský areál, ale jeho objekty se vymykají měřítku původní zástavby v sídle. Východně od obce je chatová oblast.  Doporučený 
návrh rozvoje obce je znázorněn na následujících detailních výřezech z řešení ÚS. Dále doporučujeme navázat na započatou zástavbu 
individuálních RD jednak ve formě pokračování ulicovky a dále v prolukách současně zastavěného území. Doporučujeme redukovat zastavitelné 
plochy na Z a JV okraji sídla protože zasahují do volné krajiny. Kolem roku 1720 tu přibylo kolem padesáti nových domkářských chalup. Koncem 
roku 1816 bylo započato s přestavbou dosavadního malého dřevěného Lazišťského dvora. Na paměť velkopřevora hraběte Colloreda-Walsee, 
který stavbu povolil a o její průběh se velmi zajímal, byl dvůr roku 1818 přejmenován na Colloredohof - Koloredov a opatřen znakem.   Dnes 
v obci žije 147 trvale bydlících obyvatel a z toho 103 obyvatel v produktivním věku. První písemná zmínka 1499.  Pravěké osídlení krajiny v 
širším okruhu kolem Nevězic dokládají početné nálezy mohylových pohřebišť z mladší doby bronzové (1000 - 700 let př. n. l.). Mnohem později, 
až v 1. století před naším letopočtem, bylo jihovýchodně od Nevězic na velké ostrožně nad řekou Vltavou vybudováno keltské hradiště (opidum). 

      
Budova bývalé školy, nes občanská vybavenost, návesní kaple (obr. vlevo), výklenková kaplička a typické zemědělské usedlosti (vpravo) 

URBANISTICKÉ REGULATIVY 

Uspo řádání pozemk ů a doporu čené regulativy 
Původní uspořádání pozemků okolo malého návesního  prostoru a jeho pokračování 
jižním směrem ve formě ulicovky je patrné ze snímku stabilního katastru (císařský otisk) 
z roku 1830. Uspořádání pozemků zemědělských usedlostí je orientováno kolmo na 
strany návsi a ulicovky. Toto uspořádání se zachovalo do dnešní doby ve formě 
historického jádra obce. Proto doporučujeme v historickém jádru neprovádět žádné 
rozsáhlejší dostavby či přestavby dochovaných zemědělských usedlostí. Novější 
zástavba ve formě ulicového uspořádání venkovských usedlostí domkářského 
charakteru a novodobých RD je rozvinuta na jižním okraji obce. Dále doporučujeme 
navázat na započatou zástavbu individuálních RD jednak ve formě pokračování ulicovky 
a dále v prolukách současně zastavěného území.  Naopak velkoryse navržené 
rozvojové plochy pro bydlení na západním a jihovýchodním okraji sídla doporučujeme 
redukovat a respektovat zde dochovaný původní historický otisk sídla. Na přechodu do 
krajiny rozvolněná zástavba RD (zastav. max. 20%), v návaznosti na zastavěné území 
je možná hustější forma zástavby (u RD do 35%). 

Zeleň v intravilánu 
V intravilánu obce se uplatňuje vzrostlá zeleň zahrad a sadů, u původních 
zemědělských usedlostí a zeleň v rámci předzahrádek. Rovněž asfaltovou plochu návsi 
doporučujeme zejména okolo kapličky oživit rozšířením travnaté plochy s vhodnou 
druhovou skladbou nízké zeleně.  Dále doporučujeme u navrhovaných ploch pro 
obytnou zástavbu zejména v přechodu do volné krajiny situovat větší pozemky (nad 
1000 m2) s majoritou soukromé a pobytové zeleně zahrad, s místně typickými druhy 
vysoké zeleně 
Historický sídelní 
typ 

Zachovalost historické 
sídelní formy 

Novodobá zástavba  -
doporu čené typy objekt ů 

Jedná se o 
venkovský sídelní 
typ s malým 
návesním 
prostorem a 
navzující ulicovkou 

V centrální  části obce 
zůstal zachováván 
charakter původního 
uspořádání 
zemědělských usedlostí. 
Na jižní straně obce se 
rozvinula ulicová 
zástavba domkářského 
charakteru. 

V historickém jádru (typ F*, G*), na 
okraji sídla a v navrhovaných 
plochách (typ D.2* a F*, G*), 
v plochách pro rodinnou rekreaci a 
kotviště (typ J*, K*). Pro  zástavbu 
ucelené plochy volit pouze jeden 
typ, libovolné střídání typů v jedné 
ploše není vhodné. 

* Písmena A – K doporu čné typy objekt ů dle Architektonické rukov ěti 

Ukázky urbanistických detail ů 

    
Dochované původní uspořádání návesního prostoru (vlevo), rekreační oblast s 
množstvím objektů rodinné rekreace na levém břehu Orlické nádrže (vpravo)  
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VRÁŽ – ÚZEMÍ REKREAČNÍCH AKTIVIT 

Urbanistická struktura a rozvoj obce 
Obrázek: snímek stabilního katastru z roku 1830, vlevo Nová Vráž, uprostřed Stará Vráž,   Letecký snímek ze současnosti (2008) 

     
Obec Vráž původně sestávala ze dvou stavebně odloučených sídel Nová Vráž a Stará Vráž. Do urbanistické struktury Nové Vráže zasáhla 
železnice. Zatímco sídlo Nová Vráž je protáhlé, komunikačního typu a nevykazuje příliš velký rozvoj, sídlo Stará Vráž se rozvíjelo zejména 
plochami pro bydlení v RD směrem severním, takže zanedlouho dojde ke spojení obou sídle.Tento rozmach souvisí s výstavbou novogotického 
zámečku, který dnes tvoří dominantu lázeňského komplexu, započal v roce 1869 knížecí rod Lobkowitzů podle návrhu předního vídeňského 
stavitele a architekta Bedřicha Flohra. Pro základ stavby byl využit již exitující lovecký zámeček, o kterém se však nedochovaly téměř žádné 
informace. Zámek byl dostaven v roce 1875. Dne 11. ledna 1936 bylo slavnostně otevřeno nové sanatorium. Vzhledem k tomu, že lázně nemají, 
na rozdíl od jiných obdobných zařízení rozvíjejících se v 1.pol. 20. st., žádný pramen minerálních vod, byl od počátku hlavní důraz při léčbě 
kladen na vodoléčbu, rehabilitaci, masáže, inhalační a klimatické léčebné programy. Později byly léčebné postupy doplněny o léčbu s využitím 
peloidů. V roce 1978 byl obci Vráž přiznán lázeňský statut. S lázeňským statutem počítá i současný územní plán obce, který areál lázní zahrnul 
do lázeňské zóny se značným omezením jiných aktivit, které přímo nesouvisí s poskytováním lázeňské péče. Doporučený návrh rozvoje obce je 
znázorněn na následujících detailních výřezech z řešení ÚS. Doporučujeme vypustit zastavitelné plochy na Z a JV okraji sídla, protože zasahují 
do volné krajiny a zejména plocha na Z necitlivě zasahuje do dosud dochované historické stopy obce. Vráž (někdy také Vráž u Písku) je 
lázeňská obec, ležící asi 8 km severně od města Písek, na levém břehu řeky Otavy, od níž je vzdálená 1 km. V obci žije 300 obyvatel. První 
osídlení kraje kolem Vráže lze datovat již do období 1500 až 1000 př.n.l., tzv. lidem mohylovým, o čem svědčí četné archeologické nálezy. 
Výklad původu názvu Vráž má téměř tajemný nádech, ve staroslovanských jazycích znamenalo slovo vražiti totéž co čarovati. 

     
Náves s kaplí ve Staré Vráži (vlevo), západní průčelí lázeňského sanatoria v původním zámečku (uprostřed), zámecký a lázeňský park (vpravo) 

URBANISTICKÉ REGULATIVY 

Uspo řádání pozemk ů a doporu čené regulativy 
Původní uspořádání pozemků okolo trojúhelníkovité návsi s vnitřní kolonizací ve Staré 
Vráži a jednostranné ulicové uspořádání v Nové Vráži je patrné ze snímku stabilního 
katastru (císařský otisk) z roku 1830. Uspořádání pozemků ve Staré Vráži je víceméně 
rostlého charakteru, v sídle Nová Vráž je patrné jednoznačné kolmé uspořádání 
drobnějších domkářských usedlostí ke komunikaci. Obě sídla nebyla stavebně spojena. 
V poslední době však dochází postupnému srůstání obou sídel, což potvrzuje i 
schválený územní plán. Doporučujeme redukovat velkoryse navržené rozvojové plochy 
pro bydlení na západním okraji sídla, které neúměrně zasahují do volné krajiny a 
zabírají ZPF.  Na přechodu do krajiny rozvolněná zástavba RD (zastav. max. 20%), 
v návaznosti na zastavěné území je možná hustější forma zástavby (u ŘD a BD do 
50%, u RD do 35%). 

Zeleň v intravilánu 
V intravilánu obce se uplatňuje pouze vzrostlá zeleň zahrad a sadů, u původních 
zemědělských usedlostí a zeleň v rámci předzahrádek. V areálu lázní je upravený park 
v anglickém stylu, který nenápadně přechází do volné krajiny, ve které jsou velké lesní 
komplexy.  Proto doporučujeme u navrhovaných ploch pro obytnou zástavbu zejména 
v přechodu do volné krajiny situovat větší pozemky (nad 1000 m2)  s majoritou 
soukromé a pobytové zeleně zahrad, s místně typickými druhy vysoké zeleně 
Historický sídelní 
typ 

Zachovalost historické 
sídelní formy 

Novodobá zástavba  -
doporu čené typy objekt ů 

Jedná se o 
venkovský sídelní typ 
s malým návesním 
prostorem ve Staré 
Vráži a  o 
jednostrannou 
ulicovku v Nové Vráži 

V případě Staré Vráže se 
dochoval nenápadný 
návesní prostor s vnitřní 
kolonizací, v Nové Vráži 
se dochoval charakter 
ulicovky, ale postupně 
dochází k postupnému 
srůstání sídel 

V historickém jádru (typ F*, G*), 
na okraji sídla a v navrhovaných 
plochách (typ D.2* a E*, F*, G*), 
v plochách pro rodinnou rekreaci 
(typ J*). Pro  zástavbu ucelené 
plochy volit pouze jeden typ, 
libovolné střídání typů v jedné 
ploše není vhodné. 

* Písmena A – K doporu čné typy objekt ů dle Architektonické rukov ěti 

Ukázky urbanistických detail ů 

    
Lázně a navazující část Staré Vráže (vlevo), dochovaná ulicovka v Nové Vráži  (vpravo) 
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OSLOV – ÚZEMÍ REKREAČNÍCH AKTIVIT 

Urbanistická struktura a rozvoj obce  
Obrázek: Sv. Anna císařský otisk 1830, současnost (2008)              Oslov, císařský otisk z roku 1830,                    současnost (2008) 

     
Historické jádro sídla Oslov tvoří několik chalup a statků, které tvoří fronty uzavřeného návesního prostoru s pohledovou a architektonickou 
dominantou kostela s farou.  Na SV a SZ od historického jádra vznikly na okraji sídla výrobní areály s nevhodnou formou zástavby vymykající se 
měřítku a charakteru původní zástavby a do značné míry degradují pohledové vnímání dominanty kostela. Jižním směrem se rozvinuly různé 
formy obytné zástavby, od RD a domkářských usedlostí venkovského typu po řadové a bytové domy. Jižní závěr sídla je poněkud nešťastně 
ukončen výrobním areálem s hmotnými objekty. Doporučený návrh rozvoje obce je znázorněn na následujících detailních výřezech z řešení ÚS. 
Velký rozvoj se předpokládá na jižním okraji sídla Oslov, které leží na rozvojové ose místního významu, spojující obec Zvíkovské Podhradí 
s Pískem. Doporučujeme ponechat zastavitelné plochy na Z a JZ okraji sídla navazující na novodobou zástavbu, naopak doporučujeme 
redukovat zastavitelné plochy na V okraji sídla protože narušují dochovanou historickou stopu sídla. Doporučujeme prověřit lokality s hausbóty a 
přístřešky na pravém břehu nádrže, zda se nejedná o nepovolené stavby. Svatá Anna je místní částí obce Oslov. Je to malá část obce na 
úzkém ostrohu na pravém břehu řeky Otavy asi 2 km jižně od obce Zvíkovské Podhradí (vzdušnou čarou). Je zde několik chalup a mnoho chat. 
V jejím středu se nachází kaple Svaté Anny. Kaple Svaté Anny byla založena roku 1545-1548. Podle jedné pověsti je založena na místě 
původní poustevny. Podle další pověsti na místě, kde vyústila tajná chodba z hradu Zvíkova.  Od 18. století se zde každoročně konají poutě po 
svátku Svaté Anny v létě. Osada samotná byla původně chudá, chalupy byly pokryty došky.  Později zde byly pouze dva loďkové převozy. 
Hladina jezera je o 35 metrů výše, než bylo původní řečiště řeky Otavy. Na některých místech jsou viditelné zbytky původní Sedláčkovy stezky.. 
Osada Sv. Anna neumožňuje díky své poloze na úzkém ostrohu žádný větší rozvoj a je díky své výjimečné a dominantní poloze cílem pro 
cestovní a turistický ruch, k čemuž přispěje i navrhované krátkodobé kotviště v rámci Vltavské vodní cesty. Oslov je středně velká vesnice v 
Jižních Čechách v okresu Písek. Nachází se asi 8 km vzdušnou čarou severovýchodně od Písku na silnici vedoucí ze Záhoří na Zvíkovské 
Podhradí, na silnici spojující Tábor a Březnici. První písemná zmínka pochází z roku 1226. 

      
Dálkový pohled na Oslov, s dominantou kostela, schovanou za hradbou ŘD (vlevo), kaple Sv Anny, dominanta ve stejnojmenném sídle 

URBANISTICKÉ REGULATIVY 

Uspo řádání pozemk ů a doporu čené regulativy 
Původní uspořádání pozemků okolo pravidelné, velké čtvercové návsi je patrné ze 
snímku stabilního katastru (císařský otisk) z roku 1830. Uspořádání pozemků 
zemědělských usedlostí je pravidelně geometricky vázáno na centrální prostor návsi. 
Uprostřed návsi je jako jednoznačná dominanta celého sídla i okolí kostel. Toto 
uspořádání se zachovalo do dnešní doby ve formě historického jádra obce. Proto 
doporučujeme v historickém jádru neprovádět žádné rozsáhlejší dostavby či přestavby. 
Novější zástavba ve formě ulicového uspořádání venkovských usedlostí domkářského 
charakteru, novodobých RD a ŘD je rozvinuta na jižním okraji obce. Dále doporučujeme 
navázat na tuto započatou zástavbu na jižním okraji obce, ale zástavba by měla být 
jednopodlažní s podkrovím, aby co nejméně narušovala pohledovou dominantu kostela. 
Naopak velkoryse navržené rozvojové plochy pro bydlení na severovýchodním okraji 
sídla doporučujeme redukovat a respektovat zde dochovaný původní historický otisk 
sídla. V případě sídla Sv. Anna doporučujeme zachovat stávající ráz sídla bez dalšího 
většího rozvoje. Na přechodu do krajiny rozvolněná zástavba RD (zastav. max. 20%), 
v návaznosti na zastavěné území je možná hustější forma zástavby (u ŘD a BD do 
50%, u RD do 35%). 

Zeleň v intravilánu 
V intravilánu obce se uplatňuje vzrostlá zeleň zahrad a sadů, u původních 
zemědělských usedlostí a zeleň v rámci předzahrádek. Uprostřed návsi je u kostela 
rovněž několik solitérních prvků vysoké zeleně.  Pro zapojení sídla do krajinného rázu 
doporučujeme u navrhovaných ploch pro veškerou zástavbu, zejména v přechodu do 
volné krajiny situovat větší pozemky (nad 1000 m2) s majoritou soukromé a pobytové 
zeleně zahrad, s místně typickými druhy vysoké zeleně 
Historický sídelní typ Zachovalost historické 

sídelní formy 
Novodobá zástavba  -
doporu čené typy objekt ů 

Jedná se o venkovský 
sídelní typ s velkým 
pravidelným návesním 
prostorem uvnitř něhož je 
dominanta kostela s farou  

V centrální  části obce 
zůstal zachováván 
charakter původního 
uspořádání zemědělských 
usedlostí. Na jižní straně 
obce se rozvinula 
novodobá zástavba. 

V historickém jádru (typ F*, 
G*), na okraji sídla a 
v navrhovaných plochách 
(typ D.2* a F*, G*), 
v plochách pro rodinnou 
rekreaci a kotviště (typ J*, 
K*). Pro  zástavbu ucelené 
plochy volit pouze jeden 
typ, libovolné střídání typů 
v jedné ploše není vhodné. 

* Písmena A – K doporu čné typy objekt ů dle Architektonické rukov ěti 

Ukázky urbanistických detail ů 

      
Detail návesního prostoru s dominantou kostela (vlevo),  Sv. Anna na ostrohu (vpravo) 



                                                                                                                                             

   - 86 - 

 



                                                                                                                                             

   - 87 - 

 



                                                                                                                                             

   - 88 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                             

   - 89 - 

VOJNÍKOV – ÚZEMÍ REKREAČNÍCH AKTIVIT 

Urbanistická struktura a rozvoj obce 
Obrázek: snímek stabilního katastru z roku 1830               Letecký snímek ze současnosti (2008) 

     
Historické jádro obce se postupně rozrůstá z původních tří statků až po dnešních dvacet domů; přibyly moderní rodinné domy, asfaltová silnice 
změnila tvar původní cesty, která obcí prochází. Naštěstí charakter novodobé zástavby nadále respektuje hmotové a architektonické formy 
původní zástavby. Necitlivým zásahem do urbanistické struktury obce byla výstavba zemědělského areálu na jižním okraji sídla, se nevhodně 
hmotově a architektonicky ztvárněnými objekty, vymykajícími se charakteru původní zástavby.  Doporučený návrh rozvoje obce je znázorněn na 
následujících detailních výřezech z řešení ÚS. Doporučujeme vypustit zastavitelnou plochu na SZ okraji sídla, která zasahuje do volné krajiny a 
narušuje dochovaný ráz sídla v této části. V současnosti zahrnuje obec Vojníkov tři vesnice (Držov, Louka, Vojníkov), jednu osadu (Spolí) a 
několik rekreačních území (ve všech vesnicích na břehu řeky Otavy a v osadě Spolí). V obci samotné se nalézá 173 domů a obec má 73 
obyvatel. V chatové oblasti jsou desítky chat, hospoda U Caisů, sokolská ubytovna a staré domy patřící původně k mlýnům. Jezy, které dříve k 
mlýnům též patřily, jsou tři, z toho dva jsou součástí té části řeky, která spadá pod Orlickou přehradu a jsou v dezolátním stavu, jelikož nebyly již 
od 70. let opraveny. Tato oblast poskytuje velké možnosti pro pěší ale i cykloturistiku. Pradávná historie území v okolí dnešního Vojníkova sahá 
až do starší doby kamenné. Z okolí dnešní obce se pak dochovaly pravěké mohyly a různá sídliště – jsou známa hradiště ze starší doby 
bronzové a mohyly ze střední doby bronzové. První zmínka o vesnici v historických pramenech sahá do roku 1542 kdy spadá Vojníkov do 
působnosti královského města Písek.   

       
Obec Vojníkov se  utápí v zeleni zahrad (vlevo),původní  zemědělská usedlost  (uprostřed), rekreační oblast U Caisů (vpravo) 

 

URBANISTICKÉ REGULATIVY 

Uspo řádání pozemk ů a doporu čené regulativy 
Původní uspořádání pozemků ve formě neorganizovaného shluku několika 
zemědělských usedlostí je patrné ze snímku stabilního katastru (císařský otisk) z roku 
1830. Uspořádání pozemků zemědělských usedlostí je víceméně rostlého charakteru, 
vázáno na nepříliš rozvinutý komunikační systém. Toto uspořádání se částečně 
zachovalo do dnešní doby ve formě historického jádra obce. Proto doporučujeme 
v historickém jádru neprovádět žádné rozsáhlejší dostavby či přestavby dochovaných 
zemědělských usedlostí. Novější zástavba ve formě ulicového uspořádání venkovských 
usedlostí domkářského charakteru je rozvinuta na severovýchodním okraji obce, kam 
doporučujeme situovat navrhovanou zástavbu individuálních RD. Naopak velkoryse 
navrženou rozvojovou plochu pro bydlení na severozápadním okraji sídla 
nedoporučujeme navrhovat, ale naopak  respektovat zde dochovaný původní historický 
otisk sídla, s částí dochované plužiny. Na přechodu do krajiny rozvolněná zástavba RD 
(zastav. max. 20%). 

Zeleň v intravilánu 
V intravilánu obce se uplatňuje pouze vzrostlá zeleň zahrad a sadů, u původních 
zemědělských usedlostí a zeleň v rámci předzahrádek. U zemědělského areálu na 
jihozápadním okraji sídla Vojníkov doporučujeme doplnit pás izolační zeleně s vhodnou 
druhovou skladbou, tak aby se  zlepšilo zapojení tohoto areálu do krajinného rázu a 
nebylo příliš narušeno vnímání sídla, které je samo orámováno vzrostlou zelení zahrad. 
Historický sídelní typ Zachovalost historické 

sídelní formy 
Novodobá zástavba  -
doporu čené typy objekt ů 

Jedná se o nejmenší 
venkovský sídelní typ tzv. 
víska, se shlukem několika 
málo zemědělských 
usedlostí 

V centrální  části obce 
zůstal částečně 
zachováván charakter 
původního uspořádání 
zemědělských usedlostí, 
včetně rybníčku na 
jihovýchodním okraji sídla. 
Na východní straně sídla 
se rozvinula ulicová 
zástavba domkářského 
charakteru. 

V historickém jádru (typ 
G*), na okraji sídla a 
v navrhovaných plochách 
(typ F*, G*), v plochách pro 
rodinnou rekreaci (typ J*). 
Pro  zástavbu ucelené 
plochy volit pouze jeden 
typ, libovolné střídání typů 
v jedné ploše není vhodné. 

* Písmena A – K doporu čné typy objekt ů dle Architektonické rukov ěti 

Ukázky urbanistických detail ů 

 
Centrální část obce s částečně dochovanou zástavbu zemědělských usedlostí. 
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KOŽLÍ – ÚZEMÍ S PRIORITOU KRAJINOTVORNÉ FUNKCE 

Urbanistická struktura a rozvoj obce 
Obrázek: snímek stabilního katastru sídla Kožlí z roku 1830           Letecký snímek sídla Kožlí z roku 2008  

   
 
Sídlo je vzdáleno cca 2 km severozápadně od zámku Orlík a 2 km jihozápadně od kempu Velký Vír na levém břehu Orlické nádrže. Tato 
skutečnost dává obci velké předpoklady k uplatnění v oblasti cestovního, turistického ruchu a rekreačních aktivit. První písemná zmínka o obci 
pochází z roku 1396. Ze snímku stabilního katastru je patrné původní trojúhelníkovité návesní uspořádání, s víceméně rostlým uspořádáním  
drobnějších zemědělských usedlostí, bez nějakého zásadního kompozičního záměru. Pozdější výstavba se rozrostla ve formě ulicovky 
západním směrem okolo komunikace (stávající silnice III/10545), ve formě venkovských domků, až po novodobé RD. Severozápadní závěr obce 
je tvořen na jedné straně objektem občanské vybavenosti (ubytovací a stravovací zařízení) se sportovištěm a na druhé straně soukromým 
sídlem ve formě trojkřídlé, na poměry v obci, honosné vily. Další rozvoj obce je dle schváleného územního plánu koncipován ve formě dostavby 
výše zmíněné ulicovky a jako dostavba proluk v současně zastavěném území a po severním obvodu obce. Kromě dvou menších ploch pro 
občanskou vybavenost je převážná většina navržených ploch určena pro smíšenou obytnou funkci. V ÚS Orlicko, je ve vazbě na stávající kemp 
Velký Vír a marínu v Barrandovské zátoce u Orlické nádrže, navržena severovýchodně od obce rozvojová plocha nadmístního významu pro 
sportovně rekreační využití. Protože území obce je součástí KPZ Orlicko je tato sportovně rekreační plocha koncipována jako golfové hřiště, 
s respektováním a zakomponováním veškerých hodnotných ploch krajinné zeleně jak soliterní, tak ve formě alejí či remízků. Doporučený návrh 
rozvoje obce je znázorněn na následujících detailních výřezech z řešení ÚS. 
               Obrázek: návesní prostor s kapličkou v Kožlí (vlevo). Vpravo je plocha a krajina uvažovaná v ÚS Orlicko pro golfové hřiště 

     

URBANISTICKÉ REGULATIVY 

Uspo řádání pozemk ů a doporu čené regulativy 
Původní uspořádání pozemků okolo trojúhelníkovité návsi je patrné ze snímku 
stabilního katastru (císařský otisk) z roku 1830. Uspořádání pozemků zemědělských 
usedlostí je víceméně rostlého charakteru, ale geometricky vázáno na centrální prostor 
návsi. Toto uspořádání se zachovalo do dnešní doby ve formě historického jádra obce. 
Proto doporučujeme v historickém jádru neprovádět žádné rozsáhlejší dostavby či 
přestavby dochovaných zemědělských usedlostí. Novější zástavba ve formě ulicového 
uspořádání venkovských usedlostí domkářského charakteru je rozvinuta na západním 
okraji obce. Dále doporučujeme navázat na započatou zástavbu individuálních RD 
jednak ve formě pokračování ulicovky a dále v prolukách současně zastavěného území. 
Naopak velkoryse navržené rozvojové plochy pro bydlení na severním okraji sídla 
doporučujeme redukovat a respektovat zde dochovaný původní historický otisk sídla, 
s částí dochované plužiny. V případě navrhované sportovně rekreační plochy pro 
golfové hřiště je potřeba do této plochy zakomponovat veškeré hodnotné ploch i 
solitérní prvky krajinné zeleně. 

Zeleň v intravilánu 
V intravilánu obce se uplatňuje pouze vzrostlá zeleň zahrad a sadů, u původních 
zemědělských usedlostí a zeleň v rámci předzahrádek. V sídle je několik nešvarů 
v podobě výsadby soliterní zeleně jehličnanů (smrk), ale i použití těchto dřevin ve formě 
živých plotů. Rovněž asfaltovou plochu návsi doporučujeme zejména okolo kapličky 
oživit rozšířením travnaté plochy.  Proto doporučujeme u navrhovaných ploch pro 
obytnou zástavbu zejména v přechodu do volné krajiny situovat větší pozemky (nad 
1000 m2)  s majoritou soukromé a pobytové zeleně zahrad, s místně typickými druhy 
vysoké zeleně 
Historický sídelní 
typ 

Zachovalost historické 
sídelní formy 

Novodobá zástavba  -
doporu čené typy objekt ů 

Jedná se o 
venkovský sídelní 
typ s malým 
návesním 
prostorem a 
shlukem usedlostí 
vázaných na 
návesní prostor  

V centrální  části obce 
zůstal zachováván 
charakter původního 
uspořádání zemědělských 
usedlostí. Na západní 
straně obce se rozvinula 
ulicová zástavba 
domkářského charakteru. 

V historickém jádru (typ G*), na 
okraji sídla a v navrhovaných 
plochách (typ a F* a G*), 
v navrhovaných plochách pro 
sport a rekreaci (typ I*), 
v plochách pro rod rekreaci a 
kotviště (typ J*, K*). Pro  zástavbu 
ucelené plochy volit pouze jeden 
typ, libovolné střídání typů v jedné 
ploše není vhodné. 

* Písmena A – K doporu čné typy objekt ů dle Architektonické rukov ěti 

Ukázky urbanistických detail ů 

         
Dochované historické jádro obce (vlevo), vpravo novodobá výstavba na       
severozápadním okraji obce s prolukami vhodnými k dostavbě obytnou zástavbou. 
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VARVAŽOV – ÚZEMÍ S DOCHOVANOU HODNOTNOU ARCHITEKTUR OU 

Urbanistická struktura a rozvoj obce 
Obrázek. Snímek stabilního katastru sídla Varvažov z roku 1830)   Letecký snímek sídla Varvažov ze současného období  

   
Původní urbanistická struktura obce s vazbou přilehlé zástavby zemědělských usedlostí na jednoznačnou architektonickou a pohledovou 
dominantu zámku je patrna ze snímku stabilního katastru. Zámek vznikl přestavbou starších renesačních 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. Severovýchodní nároží areálu zámečku uzavírá kostel sv. Kateřiny s gotickým kněžištěm. Pro unikátně 
dochovanou formu původní zástavby je sídlo vyhlášeno jako vesnická památková zóna. Zatímco zástavba v sídle Varvažov je kompaktní, tak 
v části U Mostu se jedná o roztroušené enklávy zemědělských usedlostí. Sídlo postupně zaznamenává úbytek stálého obyvatelstva a v 
současné době zde trvale žije kolem 177 obyvatel, ale je zde velký podíl přechodného bydlení ve formě rodinné rekreace. Dle schváleného 
územního plánu je největší rozvoj ploch pro bydlení soustředěn do části U Mostu ve formě dostavby proluk velmi rozvolněné původní zástavby. 
Doporučený návrh rozvoje obce je znázorněn na následujících detailních výřezech z řešení ÚS. Doporučujeme v části U Mostu redukovat 
zastavitelnou plochu na SZ okraji, protože narušuje historickou stopu jednot a na V okraji, protože příliš zasahuje do volné krajiny. V sídle 
Varvažov doporučujeme vypustit navrženou zastavitelnou plochu občanského vybavení na j okraji protože narušuje historickou stopu, občanské 
vybavení doporučujeme situovat v zámečku a hospodářském dvoře. Varvažov leží 5 km západně od hradu Zvíkova a patří k obcím s nejlépe 
dochovanou lidovou architekturou. Obec  tvoří 3 části - Varvažov, U mostu a Varvažovská Paseka. Blízkost starých slovanských hradišť 
Hradeně na vltavském břehu svědčí o raném slovanském osídlení kraje již v 8. a 9. století. 

   
Zámeček s kostelem Sv. Kateřiny (vlevo), návesní prostor s rybníčkem (uprostřed), původní zemědělské usedlosti jsou součástí VPZ (vpravo) 

URBANISTICKÉ REGULATIVY 

Uspo řádání pozemk ů a doporu čené regulativy 
Uspořádání pozemků zemědělských usedlostí bylo soustředěno východně od 
rozlehlého areálu zámečku, který uzavírá západní stranu protáhlé nepravidelné návsi s 
rybníkem. Toto uspořádání se zachovalo do dnešní doby ve formě historického jádra 
obce. Proto doporučujeme v historickém jádru neprovádět žádné rozsáhlejší dostavby či 
přestavby dochovaných zemědělských usedlostí ani nedávno opraveného zámečku s 
kostelem. Novější zástavba je situována okolo komunikace na severním okraji sídla, ve 
formě RD venkovského typu. Doporučujeme rozvojové plochy pro bydlení navázat v této 
severní části sídle Varvažov a dále citlivě využít pro rozvoj ploch bydlení proluky 
zastavěného území v části U Mostu. Naopak nedoporučujeme situovat plochu 
občanského vybavení na jižním okraji sídla, protože se zde dochoval historický otisk 
sídla a zámečku a tato navrhovaná plocha by mohla znehodnotit i pohledové vnímání 
vesnické památkové zóny. Na přechodu do volné krajiny navrhujeme orientovat 
rozvolněnou zástavbu venkovských RD (zastav. max. 20%). 

Zeleň v intravilánu 
V intravilánu sídla Varvažov se uplatňuje vzrostlá zeleň zahrad a sadů u původních 
zemědělských usedlostí a zeleň přináležející k areálu zámečku. Další významná 
nositelem zeleně do intravilánu sídla je rybní s vodotečí lemovanou doprovodnou zelení, 
procházející středem sídla a návsi. V části U Mostu se jedná o velmi rozvolněnou 
zástavbu s vysokým podílem soukromé a krajinné zeleně. Proto doporučujeme u 
navrhovaných ploch pro obytnou zástavbu zejména v přechodu do volné krajiny situovat 
větší pozemky (nad 1000 m2) s majoritou soukromé a pobytové zeleně zahrad, s místně 
typickými druhy vysoké zeleně. 
Historický sídelní typ Zachovalost historické 

sídelní formy 
Novodobá zástavba  -
doporu čené typy objekt ů 

Jedná se o venkovský 
návesní sídelní typ 
s rozlehlým, protáhlým 
návesním prostorem, se 
zámečkem, kostelem a 
přilehlým hospodářským 
dvorem. 

V centrální  a jižní části 
sídla Varvažov  zůstal 
zachováván charakter 
původního uspořádání 
zemědělských usedlostí se 
zámečkem rybníkem. 
V části U Mostu dochovaná 
velmi rozvolněná zástavba 
původních zemědělských 
usedlostí. 

V historickém jádru (typ A*, 
G*, H*), na okraji sídla a 
v navrhovaných plochách 
(typ F*, G*), v plochách pro 
rodinnou rekreaci (typ J*). 
Pro  zástavbu ucelené 
plochy volit pouze jeden 
typ, libovolné střídání typů 
v jedné ploše není vhodné. 

Urbanistické detaily 

     
Dochovaný areál zámečku s dvorem a kostelem (vlevo), severní část sídla s rybníkem a 
novodobou zástavbou venkovských RD okolo komunikace (vpravo) 
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OSTROVEC – ÚZEMÍ S DOCHOVANOU HODNOTNOU ARCHITEKTUR OU 

Urbanistická struktura a rozvoj obce 
Obrázek. Snímek stabilního katastru sídla Osrtovec  z roku (1830)    Letecký snímek sídla Ostrovec ze současného období  

  
Obě původně stavebně odloučené části Horní a Dolní Ostrovec od sebe dělí údolí říčky Lomnice. Větší urbanistický rozvoj se odehrál v Horním 
Ostrovci, kde kromě ploch pro bydlení v RD vznikly i výrobní a zemědělské areály s nevhodnou formou hmotového a architektonického 
uspořádání objektů, na severním okraji sídla. V Dolním Ostrovci vznikla nová lokalita RD venkovského typu na jihozápadním okraji sídla. Vlivem 
urbanistického rozvoje došlo k postupnému srůstání obou sídel. Doporučený návrh rozvoje obce je znázorněn na následujících detailních 
výřezech z řešení ÚS. Doporučujeme vypustit zastavitelnou plochu na V okraji sídla Dolní Ostrovec, protože narušuje dochovanou historickou 
stopu této části sídla. Doporučujeme prověřit lokality s hausbóty a přístřešky na levém břehu Otavy u Orlické nádrže, zda se nejedná o 
nepovolené stavby. 

         
   Návesní prostor v Dolním Ostrovci (vlevo), původní usedlost v Horním Ostrovci (uprostřed), roubená chalupa v Horním Ostrovci (vpravo) 

URBANISTICKÉ REGULATIVY 

Uspo řádání pozemk ů a doporu čené regulativy 
Uspořádání pozemků zemědělských usedlostí v části Horní Ostrovec bylo roztroušené 
okolo komunikace a ve také ve formě samot – jednot v okolní krajině. Sídlo dolní 
Ostrovec má patrné návesní uspořádání okolo trojúhelníkové návsi, ze které severním 
směrem vybíhá ulicovka, přerušená tokem říčky Lomnice. Toto uspořádání se 
zachovalo do dnešní doby ve formě historického jádra obce. Proto doporučujeme 
v historickém jádru neprovádět žádné rozsáhlejší dostavby či přestavby dochovaných 
zemědělských usedlostí. Novější zástavba je situována okolo silnice ve formě RD mezi 
oběma sídly, čímž došlo k jejich propojení. Rozvoj nových ploch pro bydlení navrhujeme 
dále situovat do proluk v zastavěném území a také v návaznosti na plochy stávající 
novodobé zástavby. Naopak nedoporučujeme plochy pro bydlení do volné krajiny na 
východním okraji Dolního Ostrovce. Plochy pro rozvoj výroby a skladů doporučujeme 
situovat na severní okraj Horního Ostrovce ve vazbě na stávající výrobní areály. Na 
přechodu do krajiny rozvolněná zástavba RD (zastav. max. 20%), v návaznosti na 
zastavěné území je možná hustější forma zástavby (u ŘD a BD do 50%, u RD do 35%). 

Zeleň v intravilánu 
V intravilánu obce se uplatňuje vzrostlá zeleň zahrad a sadů u původních zemědělských 
usedlostí. Další významnou vysokou zeleň je potřeba chránit a rozvíjet v prostou návsi 
v Dolním Ostrovci. Krajinnou zeleň do intravilánu vnáší i říčka Lomnice, lemovaná 
břehovými porosty vysoké zeleně. Proto doporučujeme u navrhovaných ploch pro 
obytnou zástavbu zejména v přechodu do volné krajiny situovat větší pozemky (nad 
1000 m2)  s majoritou soukromé a pobytové zeleně zahrad, s místně typickými druhy 
vysoké zeleně. 
Historický sídelní typ Zachovalost historické 

sídelní formy 
Novodobá zástavba  -
doporu čené typy objekt ů 

Jedná se u Dolního 
Ostrovce o venkovský 
návesní sídelní typ a u 
Horního Ostrovce o 
neuspořádaný rostlý typ 
komunikačního sídla. 

V centrální  části sídla 
Dolní Ostrovec zůstal 
zachováván charakter 
původního uspořádání 
zemědělských usedlostí. 
V části Horní Ostrovec bylo 
původní uspořádání 
narušeno novodobou 
zástavbou. 

V historickém jádru (typ 
G*), na okraji sídla a 
v navrhovaných plochách 
(typ D.2* a F*, G*), 
v plochách pro rodinnou 
rekreaci (typ J*). Pro  
zástavbu ucelené plochy 
volit pouze jeden typ, 
libovolné střídání typů v 
jedné ploše není vhodné. 

* Písmena A – K doporu čné typy objekt ů dle Architektonické rukov ěti 

Ukázky urbanistických detail ů 

      
Návesní prostor v Dolním Ostrovci si dochoval původní uspořádání (vpravo), prorostlá 
původní a nová zástavba v Horním Ostrovci a postupné srůstání obou původně 
stavebně odloučených sídel (vpravo) 
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VLASTEC – ÚZEMÍ S DOCHOVANOU HODNOTNOU ARCHITEKTURO U 

Urbanistická struktura a rozvoj obce 
Obrázek. Snímek stabilního katastru sídla Vlastec z roku 1830           Letecký snímek sídla Vlastec ze současného období  

   
Z výše doložených snímků je zřejmé, že původní historická zástavba zůstala zachována do dnešní doby. Jedná se o uspořádání pozemků 
zemědělských usedlostí soustředěné okolo poměrně rozsáhlé lichoběžníkové návsi. V dalším období pokračoval rozvoj obce novější zástavbou 
severním a jižním směrem podél silnice II. tř. Další rozvoj obce pokračoval západním směrem formou zástavby pro rodinnou rekreaci. Tato 
vybíhající zástavba nekoresponduje zejména co se týče charakteru zástavby s jinak zachovalou a jednotnou strukturou sídla, zásadně ji ale 
nenarušuje. Největším zásahem do původní struktury obce je zemědělský areál na jižním okraji obce, který naprosto nerespektuje urbanistickou 
strukturu sídla a jehož objekty se vymykají měřítku původní zástavby. K sídlu náleží ještě stavebně odloučená část se zastávkou železniční 
dopravy se zástavbou pocházející z jednoho období, které je uspořádáno do protáhlé jednostranné ulicovky, kdy na druhé straně místní 
komunikace je vzrostlé stromořadí lemující komunikaci od Vlasce až po Červený Dvůr. Částí obce Vlastec je sídlo Červený Újezdec, kde 
majitelé Zvíkova postavili v 1/2 16. stol. renesanční zámeček Červený Dvůr, u nějž později vznikl hospodářský dvůr. Zámek i hospodářský dvůr 
se zachoval do současnosti a zatím zámek je zrekonstruován k rekreačnímu a obytnému využití. Především vzhledem k poloze obce v 
dojížďkové vzdálenosti do Písku, poloze na železnici  lze očekávat postupný rozvoj obce. Doporučený návrh rozvoje obce je znázorněn na 
následujících detailních výřezech z řešení ÚS. Doporučujeme redukovat plochy pro obytnou zástavbu s ohledem na krajinný ráz, sídelní typ. V 
Červeném Újezdci doporučujeme provést postupnou revitalizaci hospodářského dvora s ohledem na zachování původního hmotového a 
prostorového uspořádání. Obec Vlastec jejíž částí je sídlo Červený Újezdec se poprvé připomíná r. 1323 jako příslušenství hradu Zvíkova.. 
Přesto si zde již v letech 1554 – 1572 postavili majitelé Zvíkova – Švamberkové – renesanční zámeček Červený Újezdec, u kterého později 
vznikl hospodářský dvůr. 
Obrázek: Charakter původní zástavby v sídle Vlastec (vlevo), uprostřed zámeček Červený Újezdec a přilehlý hospodářský dvůr (vpravo). 

       

URBANISTICKÉ REGULATIVY 

Uspo řádání pozemk ů a doporu čené regulativy 
Uspořádání pozemků zemědělských usedlostí byla soustředěna pouze okolo poměrně 
rozlehlé, protáhlé lichoběžníkové návsi. Toto uspořádání se zachovalo do dnešní doby 
ve formě historického jádra obce. Proto doporučujeme v historickém jádru neprovádět 
žádné rozsáhlejší dostavby či přestavby dochovaných zemědělských usedlostí. Novější 
zástavba je situována okolo silnice II. třídy na severním a jižním okraji obce a je 
uspořádána ve formě venkovských chalup, které poměrně příznivě zapadají struktury 
obce. Uspořádání zástavby v odloučené stavební části u železniční zastávky je 
uspořádáno do pro protáhlé jednostranné ulicovky, kdy na druhé straně místní 
komunikace je vzrostlé stromořadí lemující komunikaci od Vlastce až po Červený 
Újezdec, proto doporučujeme v této části vypustit v územním plánu navržené 
oboustranné  obestavění této komunikace.   
V Červeném Újezdci se dochovala typická forma malého šlechtického sídla ve formě ze 
tří stran uzavřeného renesančního zámečku, ke kterému byl později na jižní straně 
připojen uzavřený hospodářský dvůr. Zatímco revitalizace zámečku zdárně proběhla 
doporučujeme provést i postupnou revitalizaci hospodářského dvora s ohledem na 
zachování původního hmotového a prostorového uspořádání. 

Zeleň v intravilánu 
V intravilánu obce se uplatňuje vzrostlá zeleň zahrad a sadů u původních zemědělských 
usedlostí na severní straně sídla Vlastec. Další významná skupina vzrostlé vysoké 
zeleně vyplňuje prostor návsi. Místní komunikace mezi Vlastcem a Červeným Újezdcem 
je lemována vzrostlým stromořadím. Krajinná kompozice stromořadí se rozvíjí i ze sídla 
Červený Újezdec. Z toho důvodu nedoporučujeme rozvíjet plochy pro bydlení zejména 
v části u železniční zastávky, aby nedošlo k narušení krajinné kompozice zeleně.. 
Historický sídelní 
typ 

Zachovalost historické 
sídelní formy 

Novodobá zástavba 

Jedná se o 
venkovský návesní 
sídelní typ 
s rozlehlým, 
protáhlým návesním 
prostorem. 

V centrální  části sídla 
Vlastec zůstal 
zachováván charakter 
původního uspořádání 
zemědělských usedlostí. 
V části Červený Újezdec 
dochovaná forma malého 
šlechtického sídla 
s připojeným 
hospodářským dvorem. 

V historickém jádru Vlastce (typ 
G*), v sídle Červený Újezdec (typ 
A*, G*, H*), na okraji sídla a 
v navrhovaných plochách (typ F*, 
G*), v plochách pro rodinnou 
rekreaci (typ J*). Pro  zástavbu 
ucelené plochy volit pouze jeden 
typ, libovolné střídání typů v jedné 
ploše není vhodné. 

* Písmena A – K doporu čné typy objekt ů dle Architektonické rukov ěti 

Ukázky urbanistických detail ů 

        
Návesní prostor a původní usedlosti ve Vlastci (vlevo) a zámeček s připojeným 
hospodářským dvorem v Červeném Újezdci (vpravo)  
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KVĚTOV – ÚZEMÍ S PRIORITOU OCHRANY PŘÍRODY A DOCHOVANOU 
HODNOTNOU ARCHITEKTUROU 

Urbanistická struktura a rozvoj obce 
Obrázek: snímek stabilního katastru sídla Květov z roku 1830         letecký pohled na současnou podobu sídla Květov  

    
Ze porovnání snímků je patrno, že se jedná o nevelkou obec, která se příliš nerozvinula a nebyla poznamenána novodobou výstavbou. 
V severní části jsou patrny rozlehlé zemědělské usedlosti, s bohatým dekorem štítů a ohradních zdí. Z toho důvodu jsou zapsány v ústředním 
seznamu kulturních památek a v obci je vyhlášena vesnická památková zóna. Jediným vážnějším rušivým zásahem do zachované původní 
struktury obce je areál zemědělské výroby na severovýchodním okraji obce, který se naštěstí příliš pohledově neuplatňuje. Na zastavěné území 
obce navazuje přírodní památka Rukávečská obora, chráněna z důvodu dochované staré bučiny, která je parkově upravená. Doporučený návrh 
rozvoje obce je znázorněn na následujících detailních výřezech z řešení ÚS. Doporučujeme Redukovat plochy pro obytnou zástavbu s ohledem 
na krajinný ráz, dochovaný sídelní typ, VPZ a reálné možnosti rozvoje sídla. Sídlo Květov je vzdálené cca 7 km od pravého břehu Orlické nádrže 
a nachází se v těsné blízkosti západního okraje rozsáhlého lesního komplexu Rukávečské obory. Tato poloha dává obci šanci uplatnění 
v turistickém ruchu jak v oblasti rekreace u vody, tak v oblasti rekreace v kvalitním přírodním prostředí lesů. První písemná zmínka o obci květov 
pochází z roku 1460.  
   Obrázek: nemovité kulturní památky v sídle Květov se štíty ve stylu vesnického baroka a bohatou výzdobou jsou součástí VPZ 

     

URBANISTICKÉ REGULATIVY 

Uspo řádání pozemk ů 
Uspořádání pozemků zemědělských usedlostí je kolmé ke komunikaci (stávající silnice 
III. Třídy), v centrální části sídla je nenápadný a úzký prostor návsi. Jedná se tedy spíše 
o komunikační typ sídla s oboustraně  obestavěnou ulicovkou. Na severní straně 
ulicovky jsou trojstranné rozlehlé zemědělské usedlosti blatského typu. Na jižní straně 
jsou drobnější dvoustranné usedlosti. Toto uspořádání se zachovalo do dnešní doby ve 
formě historického jádra obce, které je památkově chráněno jako vesnická památková 
zóna. Proto doporučujeme v historickém jádru neprovádět žádné rozsáhlejší dostavby či 
přestavby dochovaných zemědělských usedlostí. Novější zástavba ve formě 
venkovských domků a novodobých RD je rozvinuta na západním okraji obce. Dále 
doporučujeme navázat na započatou zástavbu individuálních RD na západním okraji 
obce a dále v prolukách současně zastavěného území. Zemědělský areál, který se 
vymyká měřítku původní zástavby v obci navrhujeme doplnit pásem vysoké izolační 
zeleně. 

Zeleň v intravilánu 
V intravilánu obce se uplatňuje pouze vzrostlá zeleň zahrad a sadů u původních 
zemědělských usedlostí, zeleň v rámci předzahrádek a na východě vstupuje zeleň do 
obce ve formě stromořadí lemujícího silnici z Rukávečské obory. Pro lepší zapojení do 
krajinného rázu doporučujeme u zemědělského areálu doplnit izolační zeleň s  místně 
typickými druhy vysoké zeleně 
Historický sídelní typ Zachovalost historické 

sídelní formy 
Novodobá zástavba 

Jedná se o venkovský 
sídelní typ komunikační 
s oboustranně 
obestavěnou ulicovkou  

V centrální  části obce 
zůstal zachováván 
charakter původního 
uspořádání zemědělských 
usedlostí. Usedlosti jsou 
pro dochované stavební 
formy selského baroka 
památkově chráněny. 
V obci je vyhlášena VPZ 

Zachovat charakter histor. 
jádra obce, V historickém 
jádru (typ G*, H*), na okraji 
sídla a v navrhovaných 
plochách (typ F*, G*), 
v plochách pro rodinnou 
rekreaci (typ J*). Pro  
zástavbu ucelené plochy 
volit pouze jeden typ, 
libovolné střídání typů v 
jedné ploše není vhodné. 

* Písmena A – K doporu čné typy objekt ů dle Architektonické rukov ěti 

Ukázky urbanistických detail ů 

    
Centrální část obce s památkově chráněnými usedlostmi (vlevo), jihovýchodní okraj 
ulicovky se zelení ve formě stromořadí vstupujícího do obce z Rukávečské obory. 
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PASEKY – ÚZEMÍ S PRIORITOU OCHRANY PŘÍRODY 

Urbanistická struktura a rozvoj obce 
Obrázek: snímek stabilního katastru sídla Paseky  z roku 1837             letecký pohled na současnou podobu sídla Paseky  

     
Paseky byly založeny v 16. století, asi kolem r. 1560, kdy se začaly zakládat vesničky v lesích. Důvodem jejich zakládání byla služba vrchnosti 
ve formě hajných a strážných, kdy byly poddaným darovány kusy lesa, aby si jej vyplanili a vystavěli si tu chalupy. Prvními stavbami Pasek byla 
tedy myslivna a hajnice. Roku 1696 tu bylo osm chalup. Novější zástavba ve formě usedlostí se rozvíjela citlivě v navázání na zastavěné území 
a komunikační skelet sídla, bez jasně formulovaného návesního prostoru. V územním plánu je navržena velkorysá plocha pro bydlení vyplňující 
prostor mezi severním okrajem sídla a lesem a přeložka stávající silnice II/159. Oba tyto záměry mají opodstatnění, protože obec Paseky leží na 
dopravním koridoru, jehož význam vzroste v případě dostavby JETE. Doporučený návrh rozvoje obce je znázorněn na následujících detailních 
výřezech z řešení ÚS. Doporučujeme redukovat plochy na SZ okraji obce, které by mohly narušit krajinný ráz PP Písecké hory. 

                       
Obrázek: sídlo Paseky leží na úpatí PP Písecké hory (vlevo), je to komunikační typ sídla bez návsi (uprostřed), kaple v centrální části (vpravo)   

URBANISTICKÉ REGULATIVY 

Uspo řádání pozemk ů 
Původní uspořádání pozemků sídla komunikačního typu je patrné ze snímku stabilního 
katastru (císařský otisk) z roku 1837. Původně izolované chalupy byly postupně 
doplněny rostlou formou, bez nějakého zásadního urbanistického konceptu dalšími 
chalupami a zemědělskými usedlostmi. orientovanými převážně rovnoběžně 
s komunikační sítí. Ve schváleném územním plánu je navržena velmi rozsáhlá plocha 
pro bydlení, kterou doporučujeme redukovat, respektive upravit tak, aby byly využity 
především proluky v zastavěném území obce a hranice zastavitelné plochy skončila cca 
100 -150 m před okrajem lesa a nestoupala až do nejvyšších poloh, kde by negativně 
ovlivnila dálkové pohledy a krajinný ráz. Na přechodu do krajiny rozvolněná zástavba 
RD (zastav. max. 20%), v návaznosti na zastavěné území je možná hustější forma 
zástavby (u ŘD a BD do 50%, u RD do 35%).  Dalším významným, ale opodstatněným 
zásahem do struktury sídla je návrh přeložky, která by neměla být v žádném případě 
obestavována zejména obytnými plochami. 

Zeleň v intravilánu 
V intravilánu obce se uplatňuje vzrostlá zeleň zahrad a sadů u původních zemědělských 
usedlostí. Za velmi důležité považujeme zachování stávající vzrostlé zeleně jak zahrad 
tak stromořadí a remízků u místní komunikace na severním okraji sídla, které 
napomůžou k lepšímu zapojení velké rozvojové plochy pro bydlení do krajinného rázu. 
Dále navrhujeme doplnění u výrobního zemědělského areálu na jižním okraji obce.  
Historický sídelní typ Zachovalost historické 

sídelní formy 
Novodobá zástavba  -
doporu čené typy objekt ů 

Jedná se o původně 
roztroušenou zástavbu 
jednotlivých chalup, 
postupně rozvinutý na 
venkovský komunikační typ 
sídla,  

Doposud se dochoval 
komunikační typ sídla, který 
byl poměrně citlivě rozvíjen 
okolo stávajících místních 
komunikací, za použití 
vhodných stavebních forem 
novější zástavby. Jediný 
problematický zásah byla 
výstavba zemědělského 
areálu na jižním okraji 
sídla.  

V historickém jádru (typ F*, 
G*), na okraji sídla a 
v navrhovaných plochách 
(typ D.2* a F*, G*), 
v plochách pro rodinnou 
rekreaci (typ J*). Pro  
zástavbu ucelené plochy 
volit pouze jeden typ, 
libovolné střídání typů v 
jedné ploše není vhodné. 

* Písmena A – K doporu čné typy objekt ů dle Architektonické rukov ěti 

Ukázky urbanistických detail ů 

     
Dochovaný charakter zástavby a historické komunikační sítě v centrální části sídla 
(vlevo) a rovněž dochovaný charakter zástavby, uspořádání pozemků, zeleně a 
komunikační sítě na severním okraji sídla (vpravo). 
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KRÁLOVA LHOTA – ÚZEMÍ OSTATNÍCH SÍDEL S VENKOVSKÝM BYDLENÍM 

Urbanistická struktura a rozvoj obce 
 
Obrázek: snímek císařského otisku sídla Králova Lhota z roku 1830,  letecký snímek sídla Králova Lhota  ze současnosti (2008) 

  
Původní urbanistická struktura sídla se rozvinula okolo rozlehlé návsi, kde jsou soustředěny původní zemědělské usedlosti. Novější zástavba ve 
formě venkovských chalup domkářského charakteru a izolovaných RD se postupně  rozvíjela na jihovýchodním okraji sídla. Uvnitř návesního 
prostoru je základní občanská vybavenost prodejny smíšeného zboží a pohostinství, Na východním okraji sídla je vybudováno  sportovní 
zařízení fotbalové hřiště. Na severovýchodním okraji sídla byl vybudován rozlehlý výrobní zemědělský areál, s objekty vymykajícími se měřítku 
původní zástavby v sídle. Doporučený návrh rozvoje obce je znázorněn na následujících detailních výřezech z řešení ÚS. Doporučujeme 
redukovat plochy na Z okraji sídla z důvodu kolize s prvkem ÚSES a na J okraji sídla, protože zasahují do volné krajiny a narušují historickou 
stopu sídla. Obec Králova Lhota se nachází v severní části píseckého regionu 28 km severně od Písku. Okolí je vhodné pro pěší i cykloturistiku. 
První písemná zmínka pochází z roku 1361. Pod obec spadá i osada Laziště. 
 

   
Obrázek: návesní kaple uvnitř návesního prostoru, s nevhodnou zelení jehličnanů a severní fronta původních usedlostí obrácených do návsi 

 

URBANISTICKÉ REGULATIVY 

Uspo řádání pozemk ů 
Původní uspořádání pozemků okolo protáhlé velmi rozlehlé obdélníkové návsi je patrné 
ze snímku stabilního katastru (císařský otisk) z roku 1830. Uspořádání pozemků 
zemědělských usedlostí je soustředěna pouze okolo poměrně rozlehlé návsi, 
s průčelími orientovanými do návsi a většina trojstranných usedlostí byla uzavřena do 
návsi ohraní zdí. Markantní je v podstatě dochovaný ostrůvek vnitřní kolonizace návsi, 
kde se kromě návesní kaple původně nacházely objekty bezzemků. Toto uspořádání se 
zachovalo do dnešní doby ve formě historického jádra obce. Proto doporučujeme 
v historickém jádru neprovádět žádné rozsáhlejší dostavby či přestavby dochovaných 
zemědělských usedlostí. Nově navržené zastavitelné plochy pro bydlení, ve schváleném 
územním plánu, doporučujeme redukovat zejména na jižním a JZ okraji sídla, jednak 
z důvodu jejich předimenzování a také respektování vymezeného prvku ÚSES.. Na 
přechodu do krajiny rozvolněná zástavba RD (zastav. max. 20%), v návaznosti na 
zastavěné území je možná hustější forma zástavby (u ŘD a BD do 50%, u RD do 35%).   

Zeleň v intravilánu 
V intravilánu obce se uplatňuje vzrostlá zeleň zahrad a sadů u původních zemědělských 
usedlostí. Další významné skupiny vzrostlé veřejné zeleně jsou situovány na zábavním 
a východním okraji návsi. Uvnitř návsi byly vysazeny nevhodné druhy jehličnatých 
dřevin (smrk), které bud postupně nahradit druhově vhodnou skladbou  nových dřevin. 
Stávající i navrhované areály výroby a skladů rovněž doporučujeme zejména po jejich 
obvodu doplnit pásem izolační zeleně s vhodnou druhovou skladbou. 
Historický sídelní typ Zachovalost historické 

sídelní formy 
Novodobá zástavba  -
doporu čené typy objekt ů 

Jedná se o venkovský 
návesní sídelní typ 
s rozlehlým, protáhlým 
návesním prostorem a 
bohatou vnitřní kolonizací 
návsi. 

V centrální  části sídla 
zůstal zachováván 
charakter původního 
uspořádání zemědělských 
usedlostí. Dochovala se 
struktura rozsáhlého 
ostrůvku vnitřní kolonizace, 
dochoval  se i návesní  
rybníček, upraven jako 
požární nádrž 

V historickém jádru (typ  
G*), na okraji sídla a 
v navrhovaných plochách 
(typ D.2* a F*, G*), 
v plochách pro rodinnou 
rekreaci (typ J*). Pro  
zástavbu ucelené plochy 
volit pouze jeden typ, 
libovolné střídání typů v 
jedné ploše není vhodné. 

* Písmena A – K doporu čné typy objekt ů dle Architektonické rukov ěti 

Ukázky urbanistických detail ů 

Víceméně dochovaný charakter návesního prostoru s rybníčkem a vnitřní kolonizací 
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PROBULOV – ÚZEMÍ OSTATNÍCH SÍDEL S VENKOVSKÝM BYDLE NÍM 

Urbanistická struktura a rozvoj obce 
Obrázek: snímek císařského otisku obce Probulov z roku 1830                  letecký snímek obce Probulov ze současnosti (2008) 

    
Ze snímku stabilního katastru je patrné protáhlé obdélníkové návesní uspořádání sídla, kdy náves je orientována  od západu k východu a od 
severu k jihu ji protíná komunikace, dnešní silnice III. třídy. Uvnitř návesního prostoru je patrný ostrůvek zástavby vnitřní kolonizace a malá vodní 
plocha návesního rybníčku, která se bohužel do současnosti nedochovala. Převážná část původní zástavby sestává z poměrně rozlehlých 
třístranných zemědělských usedlostí, průčelími orientovanými do návsi. Tato forma zástavby se v centrální části obce dochovala až do 
současnosti. Novodobější zástavba se rozvinula okolo místní komunikace severozápadním směrem ve formě ulicovky oboustranně obestavěné 
usedlostmi ve formě domkářské zástavby. Na opačném, východním okraji obce vyrostl nevelký zemědělský areál, od okolní zástavby je 
odcloněn pásem vysoké zeleně. Na protější straně vzniká nová zástavba ve formě RD. Doporučený návrh rozvoje obce je znázorněn na 
následujících detailních výřezech z řešení ÚS. Doporučujeme redukovat plochy pro obytnou zástavbu s ohledem na potencionální rozvoj obce a 
s ohledem na zachovalost původního sídelního typu. Obec Probulov je leží východně od Čimelic a je vzdálena cca 2 km od Orlíka nad Vltavou. 
Poloha obce je mimo hlavní silniční tah II/19, ale díky nevelké vzdálenosti cca 3 km od zámku Orlík je historicky i územně spjata s orlickým 
panstvím. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1321 
 
Obrázek: novorománská kaplička se zvoničkou na návsi a charakteristická zástavba původních zemědělských usedlostí v centru obce 

       
 

URBANISTICKÉ REGULATIVY 

Uspo řádání pozemk ů 
Původní uspořádání pozemků okolo protáhlé obdélníkové návsi je patrné ze snímku 
stabilního katastru (císařský otisk) z roku 1830. Uspořádání pozemků zemědělských 
usedlostí byla soustředěna pouze okolo poměrně rozlehlé návsi, s průčelími 
orientovanými do návsi a většina trojstranných usedlostí byle uzavřena do návsi ohraní 
zdí. Markantní je v podstatě dochovaný ostrůvek vnitřní kolonizace návsi, kde se kromě 
návesní kaple původně nacházely objekty bezzemků. Toto uspořádání se zachovalo do 
dnešní doby ve formě historického jádra obce. Proto doporučujeme v historickém jádru 
neprovádět žádné rozsáhlejší dostavby či přestavby dochovaných zemědělských 
usedlostí. Novější zástavba je situována okolo místní komunikace. na severozápadním 
a východním okraji obce a je uspořádána ve formě venkovských chalup, které poměrně 
příznivě zapadají struktury obce. Uvnitř návesního prostoru se do dnešní doby 
nedochoval návesní rybníček, který oživoval rozlehlý návesní prostor. Nově navržené 
zastavitelné plochy pro bydlení, ve schváleném územním plánu, doporučujeme 
redukovat zejména na severním okraji obce, jednak z důvodu jejich předimenzování a 
také zachování přechodu do volné krajiny formou zahrad a sadů u stávajících usedlostí.  

Zeleň v intravilánu 
V intravilánu obce se uplatňuje vzrostlá zeleň zahrad a sadů u původních zemědělských 
usedlostí. Další významná skupina vzrostlé vysoké zeleně vyplňuje východní prostor 
návsi a v prostoru bývalého návesního rybníčku.vznikla parkově upravená plocha nízké 
veřejné zeleně. Chvályhodným a málo vídaným počinem je výsadba zeleně po obvodu 
zemědělského areálu.  
Historický sídelní typ Zachovalost historické 

sídelní formy 
Novodobá zástavba 

Jedná se o venkovský 
návesní sídelní typ 
s rozlehlým, protáhlým 
návesním prostorem. 

V centrální  části sídla 
Probulov zůstal 
zachováván charakter 
původního uspořádání 
zemědělských usedlostí. 
Dochovala se struktura 
ostrůvku vnitřní kolonizace, 
ale naopak se nedochoval 
návesní rybníček  

V historickém jádru (typ  
G*), na okraji sídla a 
v navrhovaných plochách 
(typ F*, G*), v plochách pro 
rodinnou rekreaci (typ J*). 
Pro  zástavbu ucelené 
plochy volit pouze jeden 
typ, libovolné střídání typů 
v jedné ploše není vhodné. 

* Písmena A – K doporu čné typy objekt ů dle Architektonické rukov ěti 

Ukázky urbanistických detail ů 

     
Návesní prostor s ostrůvkem vnitřní kolonizace a severovýchodní část obce s organicky 
a nenásilně navázanou novější zástavbou ve formě oboustranné ulicovky. 
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VRCOVICE – ÚZEMÍ OSTATNÍCH SÍDEL S VENKOVSKÝM BYDLE NÍM 

Urbanistická struktura a rozvoj obce 
 
Obrázek. Snímek stabilního katastru sídla Vrcovice z roku 1837                    letecký snímek sídla Vrcovice ze současného období (2008) 

   
Urbanistická struktura historického jádra obce se rozvinula okolo protáhlé návsi, ve formě zemědělských usedlostí orientovaných průčelím do 
návsi. Na severním a hlavně na jižním okraji sídla se rozvíjí novodobá zástavba rodinných domků ulicového typu. V obci je železniční zastávka, 
kaple, několik stavení, hasičská zbrojnice a obchod s potravinami. Jihozápadně od Vrcovic se nad pravým břehem řeky Otavy nacházejí 
pozůstatky hradiště únětické kultury z rozhraní starší a střední doby bronzové. Asi 2 km západně u řeky leží rekreační chatová oblast a plynová 
lávka přes řeku Otavu, využívaná jako spojení do Písku pro pěší a cykloturisty. Doporučený návrh rozvoje obce je znázorněn na následujících 
detailních výřezech z řešení ÚS. Doporučujeme vypustit zastavitelné plochy na Z a JV okraji sídla, protože zasahují do volné krajiny a zejména 
plocha na Z necitlivě zasahuje do dosud dochované historické stopy obce. Sídlo se nachází cca 2 km od řeky Otavy. Na území obce je chatová 
rekreační oblast s kempem přímo u řeky Otavy. Osada je spojena s druhým břehem plynovou lávkou. Místo je vyhledávané k pěší i cykloturistice 
a pro odpočinek. V současné době v obci žije 115 obyvatel, z toho jich je 75 ekonomicky aktivních. 
 

         
Příjezd do sídla Vrcovice z jihu s pohledem na protáhlou náves (vlevo), návesní kaple (uprostřed), plynová lávka a mlýn v pozadí (vpravo)  

URBANISTICKÉ REGULATIVY 

Uspo řádání pozemk ů 
Původní uspořádání pozemků okolo protáhlého návesního prostoru je patrné ze snímku 
stabilního katastru (císařský otisk) z roku 1837. Uspořádání pozemků zemědělských 
usedlostí je převážně orientováno průčelími do návsi. Toto uspořádání se zachovalo do 
dnešní doby ve formě historického jádra obce. Proto doporučujeme v historickém jádru 
neprovádět žádné rozsáhlejší dostavby či přestavby dochovaných zemědělských 
usedlostí. Ve schváleném územním plánu je navržena především dostavba proluk a 
prodloužení později vzniklé ulicovky v jižní části sídla. Nedoporučujeme realizovat 
navrženou plochu na západním okraji sídla, zasahující do volné krajiny Na přechodu do 
krajiny rozvolněná zástavba RD (zastav. max. 20%), v návaznosti na zastavěné území 
je možná hustější forma zástavby (u RD do 35%).   

Zeleň v intravilánu 
V intravilánu obce se uplatňuje vzrostlá zeleň zahrad a sadů u původních zemědělských 
usedlostí, zeleň v rámci předzahrádek.  Krajinnou zeleň do intravilánu vnáší rovněž 
vodoteč Vrcovickéhom potoka (levostranný přítok řeky Otavy), protínající severní okraj 
návsi od východu k západu. Proto doporučujeme u navrhovaných ploch pro obytnou 
zástavbu zejména v přechodu do volné krajiny situovat větší pozemky (nad 1000 m2)  
s majoritou soukromé a pobytové zeleně zahrad, s místně typickými druhy vysoké 
zeleně. 
Historický sídelní typ Zachovalost historické 

sídelní formy 
Novodobá zástavba 

Jedná se o hromadný  
venkovský sídelní typ s 
pravidelným návesním 
uspořádáním, protáhlá 
obdélníková náves má 
charakter rozšířené 
ulicovky  

V centrální  části obce 
zůstal zachováván 
charakter původního 
uspořádání zemědělských 
usedlostí. Jižně se 
rozvinula novodobá 
zástavba ve formě 
izolovaných RD 

V historickém jádru (typ 
G*), na okraji sídla a 
v navrhovaných plochách 
(typ D.2* a F*, G*), 
v plochách pro rodinnou 
rekreaci (typ J*). Pro  
zástavbu ucelené plochy 
volit pouze jeden typ, 
libovolné střídání typů v 
jedné ploše není vhodné. 

* Písmena A – K doporu čné typy objekt ů dle Architektonické rukov ěti 

Urbanistické detaily 

 
Detail protáhlého návesního prostoru s dochovaným uspořádáním usedlostí, pouze na 
severu je patrná novodobá zástavba RD a na východním okraji nově vybudovaný rybník 
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KŘENOVICE – ÚZEMÍ OSTATNÍCH SÍDEL S VENKOVSKÝM BYDLEN ÍM 

Urbanistická struktura a rozvoj obce 
Obrázek. Snímek stabilního katastru sídla Křenovice z roku 1828     letecký snímek sídla Křenovice ze současného období (2008) 

   
Urbanistická struktura historického jádra je rozvinuta ve formě původních zemědělských usedlostí okolo malého návesního prostoru jižně od 
stávající silnice I/29. Z historických památek je možno jmenovat kapli Panny Marie, boží muka svatého Jána, před rodným domem básníka 
Josefa Kostohryze ( č.p. 65), který se zde v roce 1907 narodil. Do urbanistické struktury obce zasáhla zásadně silnice I/29 a ve vazbě na ni i 
rozvojové plochy pro rozvoj bydlení, výrobu a sklady. Areály výroby a skladů s objekty vymykajícími se měřítkem a architektonickým ztvárněním 
charakteru původní zástavby jsou od historického jádra odděleny silnicí I/29. Poměrně velké rozvojové plochy výrobu a služby komerčního 
charakteru jsou navrženy na východním okraji obce a na severním okraji jsou navrženy plochy pro bydlení. Tyto záměry jsou odůvodněny 
polohou obce v rozvojové ose a jejich dobrá dostupnost z frekventovaného silničního spojení mezi Pískem a Táborem. Doporučený návrh 
rozvoje obce je znázorněn na následujících detailních výřezech z řešení ÚS. Doporučujeme redukovat zastavitelné plochy na V a SV okraji sídla 
protože příliš zasahují do volné krajiny. Archeologické nálezy vypovídají o přítomnosti lidí ze střední doby bronzové patřící k česko-falcké 
mohylové kultuře (1550 až 1200 let před Kr.) Zbytky dnes již poničených mohyl jsou patrné v Křenovickém lese a na Petrově vrchu v podolském 
katastru. První písemná zmínka o Křenovicích je z roku 1379.   

      
Dálkový pohled na sídlo Křenovice od Jihu (vlevo), bývalý rybník upravený na koupací požární nádrž (uprostřed), návesní kaple (vlevo) 

URBANISTICKÉ REGULATIVY 

Uspo řádání pozemk ů 
Původní uspořádání pozemků okolo návesního prostoru v jižní části sídla je patrné ze 
snímku stabilního katastru (císařský otisk) z roku 1828. Okolo malé návsi je patrné 
okrouhlicové uspořádání pozemků s průčelími usedlostí orientovanými do návesního 
prostoru. Komunikační systém okolo něhož se rozvinula severní část zástavby byl 
přerušen nově vybudovanou silnicí I/29. Uspořádání pozemků zemědělských usedlostí 
bylo kolmé ke komunikačnímu systému, ale víceméně rostlého charakteru, bez 
kompozičního záměru. Poměrně velké rozvojové plochy výrobu a služby komerčního 
charakteru jsou navrženy na východním okraji obce a na severním okraji jsou navrženy 
plochy pro bydlení. Tyto záměry jsou odůvodněny polohou obce v rozvojové ose a jejich 
dobrá dostupnost z frekventovaného silničního spojení mezi Pískem a Táborem. 
Rovněž komerčně výrobní  plochu na západním okraji sídla je možno akceptovat za 
předpokladu, že zde bude převládat rozvolněná zástavba s vysokým podílem zeleně. 
Naopak nedoporučujeme plochu pro bydlení v na jihozápadním okraji sídla která 
narušuje zachovanou sídelní strukturu v této části sídla.  Na přechodu do krajiny 
rozvolněná zástavba RD (zastav. max. 20%), v návaznosti na zastavěné území je 
možná hustější forma zástavby (u RD do 35%).   

Zeleň v intravilánu 
V intravilánu obce se uplatňuje vzrostlá zeleň zahrad a sadů u původních zemědělských 
usedlostí, zeleň v rámci předzahrádek.  Dále se v intravilánu dochovala zeleň u dvou 
malých vodních ploch, které přispívají k zapojení sídla do krajinného rázu. Proto 
doporučujeme u navrhovaných ploch pro obytnou a komerčně výrobní zástavbu 
zejména v přechodu do volné krajiny situovat větší pozemky (nad 1000 m2)  s majoritou 
soukromé a pobytové zeleně zahrad, s místně typickými druhy vysoké zeleně. 
Historický sídelní 
typ 

Zachovalost historické 
sídelní formy 

Novodobá zástavba  -
doporu čené typy objekt ů 

Jedná se o 
venkovské hromadné 
sídlo s malým 
návesním prostorem, 
ze kterého severním 
směrem vybíhá 
zástavba ve formě 
ulicovky 

Ve jižní  části obce zůstal 
zachováván charakter 
původního uspořádání 
zemědělských usedlostí. 
Severní strana zástavby 
byla násilně odříznuta 
silnicí I/29 a v této části se 
rozvinuly i větší výrobní 
zóny. 

V historickém jádru (typ F*, G*), 
na okraji sídla a v navrhovaných 
plochách (typ D.2* a F*, G*), 
v plochách pro rodinnou rekreaci 
(typ J*). Pro  zástavbu ucelené 
plochy volit pouze jeden typ, 
libovolné střídání typů v jedné 
ploše není vhodné. 

* Písmena A – K doporu čné typy objekt ů dle Architektonické rukov ěti 

Ukázky urbanistických detail ů 

  
Původní zástavba okolo návesního prostoru (vlevo), novodobá zástavba nad silnicí I/29 
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STEHLOVICE – ÚZEMÍ OSTATNÍCH SÍDEL S VENKOVSKÝM BYD LENÍM 

Urbanistická struktura a rozvoj obce 
 
Obrázek. Snímek stabilního katastru sídla Stehlovice z roku 1830, letecký snímek sídla Stehlovice ze současného období (2008) 

   
Historické jádro obce se dodnes dochovalo ve formě zemědělských usedlostí okolo malého návesního prostoru. Do urbanistické struktury sídla 
zasáhla výstavba železniční tratí. I dnes je těžištěm sídla náves s kaplí obklopená vzrostlou zelení. V jižní části návsi byl vybudován obecní úřad 
a požární zbrojnice. Novější obytná zástavba ve vhodné formě venkovských usedlostí vznikla v prostoru u rybníka jižně pod železniční tratí. 
V sídle se nachází zemědělské družstvo, které zde má dva areály. Jeden areál se nachází na jihovýchodním okraji obce mezi zástavbou a 
železnicí. Druhý areál  potom vně kompaktní zástavby obce západním směrem u Branice.  Rozvojové plochy pro bydlení a výrobu jsou navrženy 
na severním okraji sídla. Doporučený návrh rozvoje obce je znázorněn na následujících detailních výřezech z řešení ÚS. Doporučujeme vypustit 
navrženou zastavitelnou plochu na místě krajinné zeleně na Z okraji obce, která je navíc umístěna ve volné krajině bez vazby na zastavěné 
území a sítě TI. První písemná zmínka pochází z roku 1306. Osídlení se zde však nacházelo již dříve, o čemž svědčí archeologické nálezy. 
Z hlediska památkové péče se jedná o velmi exponovaný útvar. Počet obyvatel od r. 1869 klesá, z původních 256 obyvatel na 94 obyvatel, kteří 
žili v obci při sčítání lidí, domů a bytů r. 2001. Výrazný pokles obyvatelstva nastal v letech 1930-1950.  
 

     
             Původní charakter zemědělských usedlostí v sídle Stehlovice (vlevo), návesní kaple v severní části návesního prostoru (vpravo) 

 
 

URBANISTICKÉ REGULATIVY 

Uspo řádání pozemk ů 
Původní uspořádání pozemků okolo návesního prostoru patrné ze snímku stabilního 
katastru (císařský otisk) z roku 1830. Zástavba vznikala okolo návsi, která tvoří centrum 
obce  a kolem níž je soustředěna původní zástavba zemědělských usedlostí. Charakter 
zástavby odpovídá době vzniku  -  koncem 19. a v 1.1/2 20. století. Původní stavení 
jsou většinou uzavřená dvorcová se sedlovými střechami se sklonem 35-450, o výšce 
1NP. Usedlosti jsou orientovány průčelími do návsi. Objekty jsou rozděleny na část 
obytnou a hospodářskou, v zadní části dvora se nachází stodola. Ve schváleném 
územním plánu je navržena především dostavba proluk a nově je navržena plocha pro 
výrobu a sklady na severním okraji sídla. Tento záměr lze akceptovat, ale 
nedoporučujeme plochu pro občanské vybavení  na místě krajinné zeleně západně od 
obce ve volné krajině bez návaznosti na zastavěné území. Na přechodu do krajiny 
rozvolněná zástavba RD (zastav. max. 20%), v návaznosti na zastavěné území je 
možná hustější forma zástavby (u RD do 35%).     

Zeleň v intravilánu 
V intravilánu obce se uplatňuje vzrostlá zeleň zahrad a sadů u původních zemědělských 
usedlostí, zeleň v rámci předzahrádek.  Další významná soliterní zeleň se nachází uvnitř 
návesního prostoru okolo kaple. Na severním a západním okraji sídla vstupuje do 
intravilánu liniová zeleň ve formě alejí okolo stávajících komunikací. U navržené výrobní 
plochy na severním okraji obce navrhujeme na přechodu do volné krajiny situovat pás 
vysoké zeleně s vhodnou druhovou skladbou. 
 
Historický sídelní typ Zachovalost historické 

sídelní formy 
Novodobá zástavba  -
doporu čené typy objekt ů 

Jedná se o venkovský 
sídelní návesní, 
s protáhlou návsí 
s ostrůvky vnitřní 
kolonizace   

Ve centrální části obce 
zůstal zachováván 
charakter původního 
uspořádání zemědělských 
usedlostí. Původní 
historickou formu narušila 
železnice, která oddělila 
jižní část sídla 
s rybníčkem. 

V historickém jádru (typ 
G*), na okraji sídla a 
v navrhovaných plochách 
(typ F*, G*), v plochách pro 
rodinnou rekreaci (typ J*). 
Pro  zástavbu ucelené 
plochy volit pouze jeden 
typ, libovolné střídání typů 
v jedné ploše není vhodné. 

* Písmena A – K doporu čné typy objekt ů dle Architektonické rukov ěti 

Ukázky urbanistických detail ů 

   
Dochovaný původní charakter zástavby okolo návesního prostoru (vlevo), jižní část 
sídla s rybníčkem upraveným jako požární nádrž byla od návsi oddělena železnicí. 
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MILEVSKO, ČÁST VELKÁ U MILEVSKA – ÚZEMÍ OSTATNÍCH SÍDEL 
S VENKOVSKÝM BYDLENÍM 

Urbanistická struktura a rozvoj obce 
Obrázek. Snímek stabilního katastru sídla Velká z roku 1830,     letecký snímek sídla Velká ze současného období (2008) 

   
Historické jádro sídla Velká se nachází na východ od Hrejkovického potoka. Původní poměrně rozlehlé zemědělské usedlosti jsou soustředěny 
v severní části sídla a drobnější usedlosti domkářského charakteru jsou v jižní části sídla. Novější zástavba ve vhodné formě a původnímu 
charakteru  venkovských usedlostí odpovídající obytné zástavbě se rozvinula SZ, SV a JZ od historického jádra.  Na jihovýchodním okraji sídla 
vznikl poměrně velký výrobní zemědělský areál, který nevhodným měřítkem a architektonickým ztvárněním narušil jinak poměrně dochovaný 
venkovský ráz obce. ÚPnSÚ Milevsko řešil sídlo Velká pouze v podrobnosti širších vztahů a nebyly zde navrženy žádné rozvojové plochy. 
Doporučený návrh rozvoje obce je znázorněn na následujících detailních výřezech z řešení ÚS. V dalším urbanistickém rozvoji sídla 
doporučujeme situovat rozvojové plochy pro bydlení na SV a JZ okraji sídla, plochy pro výrobu a skladování na JV okraji sídla. V katastrálním 
území sídla se nachází přírodní památka Sobědražský prales o rozloze 1,64 ha se nachází v k.ú. Velká u Milevska. Lokalita byla vyhlášena roku 
1986. Jedná se o malý zbytek přirozeného porostu acidofilních bučin s charakteristickou faunou a entomofaunou vázanou na staré listnaté 
porosty asi 2 km od obce Velká. Předmětem ochrany je zbytek přestárlého dubobukového porostu, složeného z 56% dubu letního a 44% buku 
lesního navíc s příměsí modřínu opadavého a borovice lesní. Nejstarší část byla vysázena v roce 1809. 

       
Dochovaný charakter zástavby původních zemědělských usedlostí v sídle Velká a nenásilný přechod do volné krajiny, PP Sobědražský prales 
 

URBANISTICKÉ REGULATIVY 

Uspo řádání pozemk ů 
Původní uspořádání pozemků okolo komunikací je patrné ze snímku stabilního katastru 
(císařský otisk) z roku 1830. Komunikační systém okolo něhož se rozvinula původní 
zástavba se částečně dochoval dodnes.Uspořádání pozemků zemědělských usedlostí 
je víceméně rostlé bez zásadního koncepčního záměru. Původní rozlehlé zemědělské 
usedlosti s trojstranným uspořádáním jsou soustředěny v severní části sídla a drobnější 
usedlosti domkářského charakteru jsou v jižní části sídla. Ve schváleném územním 
plánu nebyly navrženy žádné rozvojové plochy. Vzhledem k potřebám stabilizace 
obyvatel v sídle doporučujeme situovat zastavitelné plochy pro bydlení  na 
severovýchodním a jihozápadním okraji sídla, ve vazbě na již rozvinuté plochy 
novodobé zástavby. Plochu pro výrobní funkce doporučujeme situovat do proluky mezi 
zemědělským  areálem a zastavěným územím sídla u silnice II/121. Na přechodu do 
krajiny rozvolněná zástavba RD (zastav. max. 20%), v návaznosti na zastavěné území 
je možná hustější forma zástavby (u RD do 35%).     

Zeleň v intravilánu 
V intravilánu obce se uplatňuje vzrostlá zeleň zahrad a sadů u původních zemědělských 
usedlostí, zeleň v rámci předzahrádek. Významný prvek liniové zeleně ve formě 
břehových porostů vnáší do intravilánu tok Hrejkovického potoka. U stávající i navržené 
výrobní plochy na jihovýchodním okraji obce navrhujeme na přechodu do volné krajiny 
situovat pásy vysoké zeleně s vhodnou druhovou skladbou. 
 
Historický sídelní typ Zachovalost historické 

sídelní formy 
Novodobá zástavba  -
doporu čené typy objekt ů 

Jedná se o venkovský 
sídelní typ komunikačního 
charakteru, bez jasně 
formulovaného návesního 
prostoru, se zástavbou 
rostlého charakteru. 

Ve centrální části obce 
zůstal zachováván 
charakter původního 
uspořádání zemědělských 
usedlostí. Původní formu 
zástavby narušuje 
zemědělský areál na 
jihovýchodním okraji sídla. 
Dochoval se přírodní tok 
Hrejkovického potoka 

V historickém jádru (typ 
G*), na okraji sídla a 
v navrhovaných plochách 
(typ F*, G*), v plochách pro 
rodinnou rekreaci (typ J*). 
Pro  zástavbu ucelené 
plochy volit pouze jeden 
typ, libovolné střídání typů 
v jedné ploše není vhodné. 

* Písmena A – K doporu čné typy objekt ů dle Architektonické rukov ěti 

Ukázky urbanistických detail ů 

   
Částečně dochovaný původní charakter zástavby v centrální části sídla (vlevo), 
dochovaný přírodní tok Hrejkovického s bohatou břehovou zelení na jižním okraji sídla. 
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CHRÁŠŤANY – ÚZEMÍ OSTATNÍCH SÍDEL S VENKOVSKÝM BYDLENÍM 

Urbanistická struktura a rozvoj obce 
Obrázek. Snímek stabilního katastru sídla Chrášťany z roku 1828, letecký snímek sídla Chrášťany ze současného období (2008) 

    
Urbanistická struktura sídla Chrášťany se rozvinula ve formě drobnějších zemědělských usedlostí jižně od návesního prostoru. 
Nejvýznamnějším kompozičním prvkem je rozlehlá náves v sídle Chrášťany, s architektonickou a pohledovou dominantou kostela sv. 
Bartoloměje. Jednolodní budova s pravoúhle zakončeným presbytářem a hranolovou věží v západním průčelí. Nynější stavba pochází z roku 
1912, kdy nahradila původní, raně gotický kostel, poprvé připomínaný roku 1384. Rozvojové plochy pro bydlení jsou řešeny po obvodu obce 
v návaznosti na novodobou zástavbu a sítě technické infrastruktury. Původní urbanistická struktura sídla byla narušena v prostoru návsi 
výstavbou bytových domů, nevhodnou architektonickou formou a hmotou prodejny smíšeného zboží a areály zemědělské výroby, které naštěstí 
nejsou v pohledovém kontaktu s historickým jádrem sídla. Součástí řešení územního plánu je i doplnění krajinné zeleně s vhodnou druhovou 
skladbou na okraji zemědělských areálů, tak aby byla vytvořena vhodná pohledová a izolační clona mezi funkcí zemědělské výroby a ostatními 
funkcemi, včetně volné krajiny. Rozšíření sportovně rekreační vybavenosti je navrženo v Chrášťanech v návaznosti na stávající sportovní areál 
u školy, na místě bývalého vojenského areálu, jižně od Chrášťan a na pravém břehu Orlické nádrže, v k.ú. Doubravka.  Doporučený návrh 
rozvoje obce je znázorněn na následujících detailních výřezech z řešení ÚS. Doporučujeme redukovat smíšené obytné plochy na jihozápadním 
a východním okraji sídla, zasahující do volné krajiny. 

     
  Dominanta obce Chrášťany, kostel Sv. Bartoloměje (vlevo), venkovské bytové domy (uprostřed), součástí návsi je i požární nádrž se zbrojnicí 

URBANISTICKÉ REGULATIVY 

Uspo řádání pozemk ů 
Původní uspořádání pozemků okolo rozlehlé návsi s rybníkem je patrné ze snímku 
stabilního katastru (císařský otisk) z roku 1828. Uvnitř návesního prostoru je 
architektonická a pohledová dominanta kostela Sv. Bartoloměje a severovýchodní okraj 
návsi je uzavřena dvěma velkými čtyřstrannými usedlostmi dvorcového charakteru. 
Uspořádání pozemků zemědělských usedlostí jižně od návsi je víceméně rostlé bez 
zásadního koncepčního záměru, ve vazbě na systém komunikací. Usedlosti jsou 
orientovány kolmo ke komunikaci. Na severním a západním okraji sídla Chrášťany se 
rozvinula novodobá zástavba jednak ve formě individuálních RD, ale i ve formě 
venkovských třípodlažních bytových domů. Na východním okraji obce vznikly výrobní a 
zemědělské areály. Ve schváleném územním plány lze akceptovat rozvojové plochy 
navržené ve vazbě na stávající zástavbu a inženýrské sítě, vyjma ploch na 
jihozápadním a východním okraji sídla, zasahující do volné krajiny. Na přechodu do 
krajiny rozvolněná zástavba RD (zastav. max. 20%), v návaznosti na zastavěné území 
je možná hustější forma zástavby (u RD do 35%, u řadových a bytových domů až 50%).     

Zeleň v intravilánu 
V intravilánu obce se uplatňuje vzrostlá zeleň zahrad a sadů u původních zemědělských 
usedlostí, zeleň v rámci předzahrádek.  Dalším významným prvkem zeleně v intravilánu 
je parkově upravená zeleň okolo kostela Sv. Bartoloměje. Na jižním okraji sídla se 
uplatňují kompoziční osy zeleně ve tvaru kříže uvnitř hřbitova. Rovněž doporučujeme 
nezastavovat plochu zeleně zahrad na jihozápadním okraji sídla, která tvoří zelený 
rámec sídla a napomáhá nenásilnému přechodu do volné krajiny. 
Historický sídelní typ Zachovalost historické 

sídelní formy 
Novodobá zástavba  -
doporu čené typy objekt ů 

Jedná se o venkovský 
sídelní typ s rozlehlým 
návesním kostelem a  
dominantou kostela uvnitř 
tohoto prostoru  

Ve centrální  části obce 
zůstal částečně 
zachováván charakter 
původního uspořádání 
zemědělských usedlostí 
s dominantním postavením 
kostela. Návesní prostor 
byl narušen nevhodnou 
formou zástavby prodejny 
smíšeného zboží a 
venkovskými bytovými 
domy. 

V historickém jádru (typ F*, 
G*), na okraji sídla a 
v navrhovaných plochách 
(typ D.2* a F*, G*), 
v plochách pro rodinnou 
rekreaci a kotviště (typ J*, 
K*). Pro  zástavbu ucelené 
plochy volit pouze jeden 
typ, libovolné střídání typů 
v jedné ploše není vhodné. 

* Písmena A – K doporu čné typy objekt ů dle Architektonické rukov ěti 

Ukázky urbanistických detail ů 

     
  Návesní prostor s dominantou kostela uvnitř zeleně, jižní stana návsi s požární nádrží 
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SLABČICE – ÚZEMÍ OSTATNÍCH SÍDEL S VENKOVSKÝM BYDLENÍM 

Urbanistická struktura a rozvoj obce 
 
Obrázek. Snímek stabilního katastru sídla Slabčice z roku 1828                letecký snímek sídel Slabčice a Písecká Smoleč současného období  

  
Sídlo Slabčice si dochovalo svou původní historickou stopu a urbanistickou strukturu ve formě zemědělských usedlostí rozesetých východně od 
malého návesního prostoru bez zásadního koncepčního záměru. Kromě návesního prostoru je rozvinuta rostlá neuspořádaná zástavba 
drobnějších zemědělských usedlostí okolo systému místních komunikací. Obdobné uspořádání je i v nedalekém sídle Písecká Smoleč, ve 
kterém je patrný větší rozvoj obytné funkce, nevhodně směřující k postupnému srůstání obou sídel. Doporučený návrh rozvoje obce je 
znázorněn na následujících detailních výřezech z řešení ÚS. Doporučujeme proto vynechat zastavitelnou plochu která propojuje sídla Slabčice a 
Píseckou Smoleč  a narušuje tak historickou stopu sídel.  Rozvíjí se i venkovská turistika, je zde penzion, občané poskytují ubytování 
v soukromí. Velká péče je věnována vodním tokům, opraveny jsou přelivy, hráze a břehy rybníků po povodních. Ve schváleném územním plánu 
jsou navrženy zejména dostavby proluk v zastavěném území sídel Slabčice a Písecká Smoleč. První písemné zprávy o obci pocházejí z druhé 
poloviny 14. století. Archeologické vykopávky však ukazují, že zde žili lidé už v době bronzové. V obci žije v současné době 341 obyvatel, 
průměrný věk obyvatel je 43,4 let. K obci Slabčice patří ještě  další místní části, a to Písecká Smoleč, Nemějice a Březí. K obci patří ještě několik 
samot, a to Široká, Ovčín a samota s osobitým názvem Souložnice. 

       
Charakter zástavby v sídle Slabčice (vlevo), kostel Sv. Josefa na návsi ve Slabčicích (uprostřed), venkovská chalupa na okraji Slabčic (vpravo) 

 

URBANISTICKÉ REGULATIVY 

Uspo řádání pozemk ů 
 
Původní uspořádání pozemků okolo malého návesního prostoru v sídle Slabčice je 
patrné ze snímku stabilního katastru (císařský otisk) z roku 1828. Uspořádání pozemků 
zemědělských usedlostí je rostlé bez zásadního koncepčního záměru. Kromě 
návesního prostoru je rozvinuta rostlá neuspořádaná zástavba drobnějších 
zemědělských usedlostí okolo systému místních komunikací. Obdobné uspořádání je i 
v nedalekém sídle Písecká Smoleč. Dle schváleného územního plánu lze akceptovat 
navrženou obytnou zástavbu ve formě dostavby proluk zastavěného území v obou 
sídlech i sportovní plochu na jižním okraji sídla Slabčice. Naopak nedoporučujeme 
návrh velké plochy mezi oběma sídly, která by znamenalo jejich  stavební propojení a 
tím i narušení historické formy zástavby. Prozatímní vývoj a nárůst počtu obyvatel 
v obou sídlech tomuto záměru neodpovídá. Na přechodu do krajiny rozvolněná 
zástavba RD (zastav. max. 20%), v návaznosti na zastavěné území je možná hustější 
forma zástavby (u RD do 35%) 

Zeleň v intravilánu 
V intravilánu obce se uplatňuje pouze vzrostlá zeleň zahrad a sadů u původních 
zemědělských usedlostí, zeleň v rámci předzahrádek.  Na východním okraji sídel 
Slabčice i Písecká Smoleč se intravilánu dotýká výrazný pás krajinné zeleně jehož 
nositelem je vodoteč Slabčického potoka 
 
Historický sídelní typ Zachovalost historické 

sídelní formy 
Novodobá zástavba  -
doporu čené typy objekt ů 

Jedná se o venkovský 
sídelní typ s návesním 
uspořádáním na nějž 
navazuje rostlé ulicové 
uspořádání.   

Ve centrálních  částech 
sídel Slabčice i Písecká 
Smoleč zůstal zachováván 
charakter původního 
uspořádání zemědělských 
usedlostí.   

V historickém jádru (typ 
G*), na okraji sídla a 
v navrhovaných plochách 
(typ D.2* a F*, G*), 
v plochách pro rodinnou 
rekreaci a kotviště (typ J*, 
K*). Pro  zástavbu ucelené 
plochy volit pouze jeden 
typ, libovolné střídání typů 
v jedné ploše není vhodné. 

* Písmena A – K doporu čné typy objekt ů dle Architektonické rukov ěti 

Ukázky urbanistických detail ů 

   
Detail návesního prostoru v sídle Slabčice (vlevo), detail návesního prostoru v sídle 
Písecká Smoleč (vpravo) 
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DRAŽÍČ – ÚZEMÍ OSTATNÍCH SÍDEL S VENKOVSKÝM BYDLENÍM 

Urbanistická struktura a rozvoj obce 
 
Obrázek. Snímek stabilního katastru sídla Dražíč z roku 1828          letecký snímek sídla Dražíč ze současného období (2008) 

   
Podle snímku stabilního katastru je patrné původní návesní uspořádání s dominantním postavením zámku, který svou polohou na vyvýšeném 
terénu, přirozeně vždy ovládal obec v podzámčí. Bezprostředně k zámku přiléhá poměrně rozsáhlý sad, obehnaný zdí. Západně od zámku je 
barokní patrový špýchar a bývalý hospodářský dvůr. V blízkosti zámku je bývalý lihovar, který byl prodán soukromému podnikateli, který jej 
přestavěl na " Pivovarský dvůr Lipan " a pěstitelskou pálenici. Původní a dodnes poměrně dochovanou urbanistickou strukturu obce narušila 
výstavba zemědělského areálu SV od obce s neúměrným hmotovým měřítkem a nevhodným architektonickým ztvárněním. Doporučený návrh 
rozvoje obce je znázorněn na následujících detailních výřezech z řešení ÚS. Doporučujeme vypustit zastavitelnou plochu na J okraji sídla, před 
areálem zámečku a redukovat předimenzovanou plochu pro výrobu a skladování na SV okraji sídla.  Obec Dražíč spolupracuje již několik let s 
panem L. Graf Deymem, majitelem zámku v Dražíči. Tvoří s p. Deymem s.r.o. " Zámek" Mládí" Dražíč a podílí se na realizaci jednotlivých 
programů. Hlavním programem Evropský festival mládeže. Mládež z Německa, Rakouska, Švýcarska a ČR se setkává v Dražíči. Hlavní 
myšlenkou festivalu je sblížit mladé lidi a pomoci jim překonat jazykové bariéry, navázat nová přátelství a nové kontakty. Obec Dražíč se poprvé 
připomíná v roce 1379., k obci přináleží její osady Březí, Karlov  Nepomuk a Vranov. 

       
Dominanta obce, zámek s přistavěnou kaplí (vlevo), zrekonstruovaný barokní špýchar (uprostřed), bývalý lihovar, dnes Pivovarský dvůr (vpravo) 

 

URBANISTICKÉ REGULATIVY 

Uspo řádání pozemk ů 
Původní uspořádání pozemků okolo protáhlé návsi s dominantou zámku na 
jihozápadním okraji návsi patrné ze snímku stabilního katastru (císařský otisk) z roku 
1828. V severní části jsou velké dvoustranné a třístranné zemědělské usedlosti, zatímco 
v jižní části, v podzámčí  jsou drobné domkářské usedlosti. V ÚP jsou navrženy 
rozvojové plochy převážně v prolukách zastavěného území, pouze na jihozápadním 
okraji sídla je navržena ve vazbě na zastavitelné území a sítě technické infrastruktury 
velká rozvojová plocha smíšená obytná. Doporučujeme vypustit zastavitelnou plochu na 
J okraji sídla, před areálem zámečku a redukovat předimenzovanou plochu pro výrobu a 
sklady na SV okraji sídla. Na přechodu do krajiny rozvolněná zástavba RD (zastav. 
max. 20%), v návaznosti na zastavěné území je možná hustější forma zástavby (u RD 
do 35%, u řadových a bytových domů až 50%).     

Zeleň v intravilánu 
V intravilánu obce se uplatňuje vzrostlá zeleň zahrad a sadů u původních zemědělských 
usedlostí, zeleň v rámci předzahrádek.  Dalším významným prvkem zeleně v intravilánu 
je přilehlý sad u zámečku na jižním okraji sídla, vysoká zeleň na severní straně 
zámečku a soliterní zeleň uvnitř návesního prostoru. 
 
Historický sídelní typ Zachovalost historické 

sídelní formy 
Novodobá zástavba  -
doporu čené typy objekt ů 

Jedná se o hromadné sídlo 
návesního typu, 
s dominantou   zámečku 
na JZ okraji návsi 

Dochovalo se původní 
uspořádání návesního 
prostoru s dominantou 
zámku. Na SV okraji obce 
narušuje celistvost původní 
formy areál zemědělského 
družstva 

V historickém jádru (typ A*, 
F*, G*), na okraji sídla a 
v navrhovaných plochách 
(typ D.2* a F*, G*), 
v plochách pro rodinnou 
rekreaci a kotviště (typ J*, 
K*). Pro  zástavbu ucelené 
plochy volit pouze jeden 
typ, libovolné střídání typů 
v jedné ploše není vhodné. 

* Písmena A – K doporu čné typy objekt ů dle Architektonické rukov ěti 

Ukázky urbanistických detail ů 

  
Návesní prostor s ostrůvkem vnitřní kolonizace, doplněný o požární nádrž a 
s dochovanou vodní plochou na východním okraji návsi (vlevo), areál zámku s přilehlým 
sadem, dochovaná malá vodní plocha s barokní sýpkou západně od zámku a 
Pivovarský dvůr „Lipan“ na místě bývalého lihovaru severně od zámku (vpravo) 
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LETY, ČÁST PUKŇOV – ÚZEMÍ OSTATNÍCH SÍDEL S VENKOVSKÝM BYDLENÍM 

Urbanistická struktura a rozvoj obce 
 
Obrázek. Snímek stabilního katastru sídla Pukňov z roku 1830                letecký snímek sídla Pukňov ze současného období (2008) 

   
Urbanistická struktura sídla Pukňov je charakteristické roztroušenou rostlou zástavbu formy víska a dochovala se až na drobné, víceméně citlivé 
dostavby či přestavby až dodnes. Ze snímku stabilního katastru je původní uspořádání drobných usedlostí, jejichž shluk je patrný zejména ve 
východní části sídla. Tyto usedlosti byly v pozdější době dostavěny do dnešní formy rozlehlejších usedlostí venkovského typu. Do dnešní doby 
se zachovala malá vodní plocha rybníčku jižně od místní komunikace. Doporučený návrh rozvoje obce je znázorněn na následujících detailních 
výřezech z řešení ÚS. Ve schváleném územním plánu je navržena především dostavba proluk a prodloužení později vzniklé ulicovky ve 
východní části sídla. Tento záměr lze akceptovat, při respektování a zachování rybníčku na jižní straně místní komunikace. V sídle Pukňov 
doporučujeme redukovat předimenzované plochy pro bydlení na S a J okraji sídla, protože zasahují do volné krajiny a necitlivě narušují doposud 
dochovanou původní urbanistickou strukturu a stopu sídla. Dále doporučujeme prověřit plochu na V okraji sídla s maringotkami a přístřešky, zda 
se nejedná o nepovolené stavby.. Sídlo Pukňov je částí obce Lety, která leží u silnice I/4, blízko hranice se Středočeským krajem. Samotný 
Pukňov se nachází v blízkosti Orlické nádrže, mimo hlavní turistické tahy. Přes sídlo však přijíždějí návštěvníci rekreačního zařízení Pukńov na 
břehu Orlické nádrže.  
 

     
Obrázek: drobnější zástavba v centrální části sídla s dřevěnou zvoničkou a zrekonstruovaná rozlehlá usedlost ve východní části sídla (vpravo) 

 

URBANISTICKÉ REGULATIVY 

Uspo řádání pozemk ů 
Původní uspořádání pozemků okolo komunikací je patrné ze snímku stabilního katastru 
(císařský otisk) z roku 1830. Komunikační systém okolo něhož se rozvinula púvodní 
zástavba se dochoval dodnes.Uspořádání pozemků zemědělských usedlostí je 
víceméně rostlé bez zásadního koncepčního záměru. Jedná se jednu z nejmenších 
forem osídlení typu víska. Původní drobnější zemědělské usedlosti, z nichž v období 
prvního mapování císařských otisků, byla tzv. spalná (čili dřevěná, či roubená), byly 
postupně přestavěny do zděné formy a rozšířeny. Ve schváleném územním plánu je 
navržena především dostavba proluk a prodloužení později vzniklé ulicovky ve východní 
části sídla. Tento záměr lze akceptovat, při respektování a zachování rybníčku na jižní 
straně místní komunikace. Jihovýchodně pod sídlem se nacházejí objekty maringotek 
s pevně zabudovanými přístřešky, které nejsou zaneseny v katastru nemovitostí.   

Zeleň v intravilánu 
V intravilánu obce se uplatňuje pouze vzrostlá zeleň zahrad a sadů u původních 
zemědělských usedlostí, zeleň v rámci předzahrádek.  Na sever od obce jsou rozvinuty 
krajinářsky koncipované aleje a stromořadí, které jsou charakteristické zejména pro 
krajinnou památkovou zónu Orlicko, která navazuje na jižní okraj správního území. 
 
Historický sídelní typ Zachovalost historické 

sídelní formy 
Novodobá zástavba  -
doporu čené typy objekt ů 

Jedná se o venkovský 
sídelní typ jedné 
z nejmenších forem 
osídlení – víska   

Ve východní  části obce 
zůstal zachováván 
charakter původního 
uspořádání zemědělských 
usedlostí. Jižně pod místní 
komunikací se dochoval 
malý rybníček patrný i 
z císařského otisku (1830) 

V historickém jádru (typ F*, 
G*), na okraji sídla a 
v navrhovaných plochách 
(typ D.2* a F*, G*), 
v plochách pro rodinnou 
rekreaci a kotviště (typ J*, 
K*). Pro  zástavbu ucelené 
plochy volit pouze jeden 
typ, libovolné střídání typů 
v jedné ploše není vhodné. 

* Písmena A – K doporu čné typy objekt ů dle Architektonické rukov ěti 

Ukázky urbanistických detail ů 

    
Původní charakter rostlé zástavby ve východní části sídla a dochovaný rybníček (vlevo     
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MARÍNA, SPROTOVNÍ PŘÍSTAV, JACHETNÍ PŘÍSTAV 

Urbanistická struktura  

 
Podmínky pro jachting, který je jednou z významných sportovně rekreačních aktivit a jehož výhodou je možnost provozování v prodloužené sezóně od konce dubna do konce 
října, nejsou v případě vodní nádrže Orlík tak optimální, jako např. v prostoru vodní nádrže Lipno. Je to dáno dvěma hlavními důvody. Tvar vodní plochy je výrazně protáhlý a 
velmi úzký bez lokálních rozšíření do rozlehlých ploch, s výjimkou prostoru u přehradní hráze. Plachtění je tak méně komfortní a vyžaduje více manévrování a křižování. To je 
navíc komplikováno velmi proměnlivými podmínkami větrného proudění v úzkém údolí nádrže. Tuto skutečnost, která na druhou stranu není zásadní překážkou pro provozování 
jachtingu, umocňuje druhý nepříznivý faktor, kterým je morfologický charakter břehu a z něho plynoucí problémy s výběrem vhodných lokalit pro přístavy, provozním řádem 
povolené výrazné kolísání výšky hladiny a relativně malý počet cest, umožňujících příjezd k vodě z komunikací. Tyto vlastnosti břehových partií nádrže vytvářejí komplikace při 
lokalizaci a realizaci přístavišť a kotvišť rekreačních plavidel. Úzkému tvaru nádrže by přitom lépe odpovídal relativně větší počet kotvišť s menší kapacitou, než několik 
kapacitních přístavišť, neboť větší počet kotvišť umožňuje rychlejší a rovnoměrnější rozptyl plavidel na vodní ploše.Kotvení lodi bude umožněno v několika typech zařízení, jež 
jsou podrobně popsána v samostatné kapitole. Vybavení mariny se skládá ze zařízení provozního, ubytovacího a zařízení pro využití volného času. Provozní vybavení marin 
musí obsahovat všechna zařízení, jež si jejich provoz vyžaduje a jež jsou i jinde ve světě běžná. Jedná se především o zařízení, jež budou povinná jakožto základní vybavení, 
bez něhož marina nebude smět být provozována. Mariny jsou exklusivním prostředím pro klubový život, neměly by se však proměnit v uzavřené oplocené pevnosti, do nichž je 
nečlenům vstup zcela zakázán. Provozní vybavení marin musí obsahovat všechna zařízení, jež si jejich provoz vyžaduje a jež jsou i jinde ve světě běžná. Mariny, jež budou 
vybaveny čerpacími stanicemi pohonných hmot, zařízením pro odčerpávání fekálních a nádních vod, sběrem TKO a zařízením pro tankování pitné vody do plavidel budou 
povinny tyto služby poskytovat na komerční bázi všem zájemcům. 
 

URBANISTICKÉ REGULATIVY 
 
Jedná se především o zařízení, jež budou povinná jakožto základní vybavení, bez něhož marina nebude 
smět být provozována : 
• ochrana kotviště před vlnobitím, 
• kotevní zařízení - plovoucí lávky, bóje, 
• oplocení a střežení plavidel v době nepřítomnosti majitele, 
• zařízení pro spouštění lodí na vodu - svážnice, šikmé sjezdy, zpevněné plochy pro autojeřáb, vlastní 

jeřáb. Pokud v marině bude toto zařízení vypuštěno, nebo výrazně zjednodušeno (navrhne se třeba 
pouze šikmý sjezd), musí být tato služba pro plavidla, pro něž je dostupné vybavení mariny 
nedostatečné, smluvně zajištěna v jiném zařízení, 

• jachtařské veřejnosti přístupné sociální zázemí (WC, umývárny či sprchy s teplou a studenou vodou), 
• zajištěné místo pro ukládání odpadů - kontejner, plocha pro ukládání pytlů apod., 
• zajištěný způsob zneškodňování odpadních vod - vlastní ČOV, napojení na obecní ČOV, jímku na 

vyvážení, 
• zařízení pro odčerpávání fekálních odpadních vod z plavidel, napojené na vlastní systém nakládání s 

odpadními vodami. Menší typy chemických WC jsou vybaveny odnímatelnou nádrží; zařízení, 
umožňující její vyprázdnění, bude rovněž součástí každé mariny, 

• zařízení pro odčerpávání nádních vod ze strojoven plavidel a navazující systém jejich zneškodnění, 
• zařízení pro tankování paliva do plavidel. Toto zařízení bude instalováno mimo ostatní kotviště tak, aby 

v případě úniku pohonných hmot do vody bylo neprodleně možno okolo plavidla instalovat plovoucí 
nornou stěnu a rozsah havárie tak omezit na minimum, 

• zařízení pro tankování pitné vody do plavidel, 
• parkoviště pro vozidla majitelů lodí, včetně plochy pro umístění přívěsů na transport lodí, krátkodobě 

kotvících v marině, 
• zimoviště pro plavidla, jež na orlické vodní nádrži budou celoročně - nemusí být součástí konkrétní 

mariny, mohou být zajištěna i jinde, avšak celkový počet míst musí odpovídat počtu plavidel, celoročně 
na vodní nádrži Orlík kotvících. Plochy pro zimoviště musí být situovány nad kótou 353,60 m n. m., 

• kancelář správy přístavu, jež zabezpečí agendu, spojenou se spuštěním lodi na vodu, 
• v marině musí být rovněž stálá služba, jež na příkaz Povodí Vltavy, státní podnik zajistí neprodlené 

odstranění plavidel z hladiny a jejich uložení v zimovišti v případě, že hladina nádrže bude trvale klesat 
a došlo by k ohrožení plavidel v marině, 

• vodočet pro sledování stavu hladiny, 
• v marině musí být ubytovací kapacity pro majitele plavidel, 
• součástí zařízení mariny musí být restaurace a další potřebné vybavení pro klubový život. 

Další vybavenost již z provozního hlediska není závazná a povinná, rozšiřuje však služby pro uživatele a 
může pomoci i z hlediska ekologie zabezpečením služeb, jež by při provádění v nouzových podmínkách 
mohly znamenat ohrožení životního prostředí : 

• dílna pro seřizování a opravy motorů - tyto činnosti mimo určené a řádně zabezpečené prostory nesmí 
být prováděny, 

• zařízení pro dobíjení a případně i údržbu akumulátorů, 
• servis pro opravy a údržbu plavidel (od údržby nátěrů až po opravy poškozených plavidel) - tyto činnosti 

mimo určené a řádně zabezpečené prostory nesmí být prováděny, 
• odtahová služba, 
• servis pro opravu lodní výstroje, 
• prodejna jachtařských potřeb, 
• prodejna propan-butanu, 
• supermarket, 
• sportovní zařízení, fitnesscentrum, sauna, solárium apod. 
Z hlediska nároků na urbanisticko architektonické regulativy a požadavky je nutné: 
• realizovat a rozvíjet zařízení této kategorie na základě komplexně zpracovaných urbanisticko 

architektonických studií 
• stavební objekty musí splňovat nároky na patřičný krajinářský a urbanistický kontext, což musí být 

zohledněno v jejich architektonickém řešení, ve volbě použitých materiálů a jejich barevnosti 
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SPORTOVNÍ A JACHETNÍ KOTVIŠT Ě S KEMPINGEM 

Urbanistická struktura  

Kotviště s rozšířenou vybaveností by měla dát jachtařům možnost zaparkovat vozidla a spustit loď na vodu ve sportovním přístavu a v průběhu pobytu na lodi dále celoročně 
kotvit na tomto typu kotviště. Sloužit by měla jednak jachtařům a dále i pro kotvení hausbótů. Tato zařízení mohou existovat na samostatné bázi, ale je možné je realizovat i jako 
doplňková zařízení (jakési depandance) sportovních přístavů. Služby v místě kotvení jsou omezeny na základní pobytový standard, který by kromě ukotvení lodi měl umožnit 
pohodlný pobyt posádky. 
Jedním z hlavních předpokladů úspěšné revitalizace Orlické nádrže je  zlepšení standartu vybavení stávajících ubytovacích zařízení, zejména kempů a tábořišť, které na rozdíl 
od ostatních zařízení vykazují největší problémovost nejen v úrovni hygieny vybavení a služeb, ale i po stránce jejich architektonicko - urbanistických závad. Největší závadou 
jsou trvale nainstalované přenosné či mobilních zařízení (stany, obytné přívěsy) v lokalitách tábořišť a kempů, což vede k jejich improvizovanému "vylepšování" a výsledkem je 
zamoření krajiny podél vodní plochy nelegálními slumy malých rybářských osad a celoročně parkujícími karavany, trvalými stany a přístřešky v kempech a tábořištích. 
Ubytování osob v těchto typech zařízení se předpokládá v trvalých objektech, přenosných a pohyblivých zařízeních (tedy v pevných stanech, stanech, obytných přívěsech - 
karavanech, obytných automobilech, chatách či chatičkách). Areál musí být napojen na pitnou vodu, kanalizaci, elektřinu, telefon a požární vodovod. Z hlediska délky a 
charakteru provozu se bude jednat o sezónní pobytová zařízení. Kapacita území je dána jednou stanovou jednotkou a příslušnou výměrou, která činí na tuto jednotku 150 m2, 
vč. celé vybavenosti kempu. Praxe ukazuje, že z provozního hlediska a subjektivního pocitu ubytovaných nejsou kapacitní zařízení nad 100 jednotek ideální. Vzhledem ke 
specifickému charakteru území, lze doporučit a předpokládat integraci provozu kempů s kotvišti rekreačních plavidel. Vybavenost těchto areálů potom bude odpovídat oběma 
funkcím. 
 

 

URBANISTICKÉ REGULATIVY 
Vybavení sportovních a jachetních kotvišť: 
Je obdobné jako u maríny, či sportovních přístavů, ale ve skromnějším provedení 
Vybavení kempů a tábořišť: 
• oplocení s vjezdem 
• bezprašné cesty a komunikace 
• odstavné parkoviště nad kótou maximálního vzdutí, 
• recepce a provozní objekt správy (ubytování správce), 
• stálá lůžková kapacita v pevných objektech 
• plocha pro stanování, obytné přívěsy či automobily 
• kuchyňky s umývárnami nádobí a jídelnami 
• umývárny s teplou a studenou vodou (umyvadla, sprchy), splachovací WC 
• společenské prostory s restauračním zařízením 
• prodej občerstvení a drobných potřeb 
• zdroj pitné a užitkové vody 
• doporučen je zdroj elektřiny pro kempové jednotky 
• půjčovna stanů, vybavení a sportovních potřeb 
• plochy pro sportovní a rekreační činnosti 
• místa pro táborový oheň, pikniková místa s možností nákupu či zásobení dřevem či dřevěným uhlím 
• zajištění první pomoci 
• možnost praní a žehlení 
• celodenní služba recepce a dozoru 
• denní úklid a odstraňování odpadu 
• mezinárodní značení na příjezdových komunikací 
• alespoň mobilní prodejna potravin, 
 Součástí areálu je příjezdová cesta a vnitřní komunikace, jakož oplocení celého zařízení. 
Oplocení areálu je podmínkou pojištění provozovatele kempu a je-li kemp vzdálen od vody natolik, že jeho 
součástí není pláž, je vše bez problémů. Pokud však je kemp spojen s pláží, nastává (především 
legislativní) problém, neboť Povodí Vltavy, státní podnik jakožto vlastník nádrže ze zákona zodpovídá za 
údržbu břehových pozemků a z tohoto důvodu břehové pozemky nesmí být oplocovány. Proto navrhujeme 
tři možnosti řešení vzniklé situace : 
• pozemek pláže nebude oplocen, ale oplocení kempu proběhne za hranicí břehového pozemku, přičemž 

bude plot vybaven dostatečným množstvím branek, jež budou otevírány pouze přes den 
• pozemek pláže bude oplocen a na obou koncích vybaven vraty 4 m širokými pro průjezd techniky 

Povodí Vltavy, státní podnik, přičemž klíče od zámků bude mít jak provozovatel kempu, tak i Povodí, 
• pozemek bude oplocen po hranici břehového pozemku, v plotě bude dostatek uzamykatelných branek. 

Po dobu trvání sezóny pak bude oplocení ještě doplněno uzavřením pláže; po ukončení sezóny 
provozovatel kempu toto oploceni vždy demontuje, aby umožnil přístup Povodí Vltavy, státní podnik 
přístup na břehové pozemky. 

 Z hlediska nároků na urbanisticko architektonické regulativy a požadavky je nutné : 
• realizovat a rozvíjet zařízené této kategorie na základě komplexně zpracovaných urbanisticko 

architektonických generelů, zpracovaných s přihlédnutím k reálné etapizaci a nikoli formou 
bezkoncepčního nahodilého rozšiřování 

• stavební objekty musí splňovat nároky na patřičný krajinářský a urbanistický kontext, což musí být 
zohledněno v jejich architektonickém řešení, ve volbě použitých materiálů a jejich barevnosti 

• pevné objekty se doporučují realizovat jako jednopodlažní s plochou příp. se šikmou střechou s ev. 
využitím podkroví.  

• z předchozích bodů vyplývá nutnost zabránit a eliminovat levná provizorní řešení, která poškozují 
estetický vzhled areálů 

• součástí areálů musí být jejich koncepční ozelenění 
- zdroj elektřiny 
- zdroj pitné a užitkové vody 
- místnost pro odstraňování a skladování odpadu z chemických WC 
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VODÁCKÉ TÁBO ŘIŠTĚ 

Urbanistická struktura  
 

 
 
Specifickým typem ubytovacích zařízení jsou vodácká tábořiště, která by byla zaměřena na specifické potřeby turistické vodácké plavby po 
nádrži. Svým pojetím by tato tábořiště byla skromnější než předchozí typy ubytovacích zařízení, ale na druhou stranu by obsahovala některou 
specifickou vybavenost (např. dílnu a možnost zabezpečení sportovních lodí). Odpadky budou ukládány do odpadových nádob a odváženy. 
Dešťové vody z parkoviště a zpevněných ploch budou zajištěny tak, aby nedocházelo k znečištění vody v nádrži 
 
 
 
 
 

 
 
 

URBANISTICKÉ REGULATIVY 
 
Navrženo je následující vybavení těchto areálů: 
• areál s centrálním polyfunkčním obslužným objektem musí být zásobován pitnou 

vodou, napojen na přívod elektřiny a mít řešenu likvidaci odpadních splaškových vod 
s těmito místnostmi : 

místnost pro přípravu jídel a mytí nádobí 
klubovna - jídelna 
2 - 4 ubytovací pokoje po dvou lůžkách pro přespání v období s nízkou vnější 

teplotou mimo letní období 
umývárna a WC 
skladové a provozní místnosti, dílna 
zdroj elektřiny 

• stálá lůžková kapacita v pevných objektech charakteru malých 2 lůžkových 
nájemních chatek, chatky nebudou vytápěny ani napojeny na vodohospodářské sítě, 
pouze na elektrický rozvod NN (osvětlení). 

• plocha pro stanování 
• zdroj pitné a užitkové vody 
• místa pro táborový oheň, pikniková místa  
• docházková služba recepce a dozoru 
• denní úklid a odstraňování odpadu 
• oplocení s vjezdem, zpevněné cesty,  parkoviště – tato dopravní zařízení nejsou 

určena závazně, kromě takto vybavených areálů mohou být realizována zařízení bez 
přímé dopravní přístupnosti automobilem, areály mohou být během výstavby i 
provozu dopravně obsluhovány z vody a parkování návštěvníků může být řešeno 
v jiných lokalitách v docházkové vzdálenosti. Realizace parkovacích stání v areálu a 
přímo u obytných chatek je podmíněna kromě dopravní dostupnosti i nutností 
nenarušit estetický a krajinný ráz lokality. 

• místo pro úschovu lodí (oplocený pozemek) 
• plocha  pro slunění a koupání 
 
Z hlediska nároků na urbanisticko architektonické regulativy a požadavky je nutné: 
• architektonické řešení areálu musí splňovat nároky na patřičný krajinářský a 

urbanistický kontext, což musí být zohledněno v jejich architektonickém řešení, ve 
volbě použitých materiálů a jejich barevnosti 

• doporučeno je velmi komorní, minimalistické a skromné pojetí, s důrazem na 
odolnost materiálů a jejich přírodní charakter 

• centrální obslužný objekt se musí realizovat jako jednopodlažní s plochou či se 
šikmou střechou s event. podkrovím. U objektu je nutné vhodné materiálové 
i barevné řešení.  

• obytné chatky musí být architektonicky stylové a kvalitní, možné je i jednotné řešení, 
nutný je kontext hmoty i materiálů s okolním prostředím. Vzhledem k nutnosti 
zamezení následné možné konverze chatek na chaty rodinné rekreace je navržena 
max. výměra půdorysu místnosti 10m2, přičemž chatky mohou mít jedinou místnost. 
Chatky mohou mít u vchodových dveří malou krytou terasu. Chatky musí být 
jednopodlažní, nepodsklepené, s nízkou šikmou (doporučena je sedlová, stanová či 
pultová) střechou. 

• z předchozích bodů vyplývá nutnost zabránit a eliminovat levná provizorní řešení, 
která poškozují estetický vzhled areálů 

• součástí areálů musí být jejich koncepční ozelenění, doporučeno je mj. prostorové 
vymezení živými ploty či jinak formovanou zelení 
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PLÁŽE 

Urbanistická struktura  
 

 
Pláže a jejich zázemí: reliéf krajiny a údolní charakter vodní nádrže Orlík nedávají předpoklady pro nalezení dostatečného množství ideálních 
ploch pro realizaci pláží, které by měly dostatečnou šířku, sklon, orientaci a ideální přístup a v neposlední řadě i vhodnou kulturu půdního krytu 
(nelesní pozemky). Teoretická kapacita vodní hladiny pro koupání je tak, mimo jiné faktory, výrazně limitována i kapacitou vhodných břehových 
lokalit, které by měly přirozené předpoklady pro realizaci pláži a pobřežních rekreačních ploch. Nezbytné je proto počítat i s využitím ploch, které 
sice nemají ideální parametry, ale je z nich přijatelný přístup k vodě, jsou dostupné a mají alespoň určitou plochu umožňující slunění a pobyt. 
Určitou možností v lokalitách, kde vůbec není možné lokalizovat plochu pláže, je vytvoření plováren charakteru plovoucího mola, ostatně i tato 
zařízení již v řešeném území existují a jejich další výhodou je eliminace negativních vlivů kolísání úrovně hladiny. Tyto lokality jsou z 
prostorových důvodů podstatně méně kapacitní a tudíž i jejich vybavení musí být přiměřeně skromné vzhledem k předpokládané kapacitě. Pro 
řadu rekreantů ovšem mohou být tato zařízení o to přitažlivější díky intimnějšímu a klidovějšímu charakteru. Zařízení I. kategorie představuje 
komplexně vybavená zařízení areálového typu, která budou či jsou realizována v návaznosti na kapacitní rekreačně ubytovací zóny a prostory, 
či v návaznosti na hustě osídlená sídla a sídla s vysokým podílem rekreačního využití. V každém případě vždy půjde o místa, kde lze reálně 
očekávat velmi silný nápor rekreantů. Zařízení II. kategorie budou nekomerčního charakteru a jejich správa a vybavenost by měla být 
financována z rozpočtu obcí či jiných vhodných subjektů, jako příspěvek ochraně životního prostředí. 
 

URBANISTICKÉ REGULATIVY 
Zařízení I. kategorie: vybavení těchto pláží musí dosahovat vysokého standartu a 
obsahovat atraktivní doplňkovou sportovně rekreační a obslužnou vybavenost. Podle 
místních podmínek bude nezbytná i adekvátní úprava vstupu do vody. 
Závazné je vybavení následujícími zařízeními : 
plocha pro koupání - bude vytýčena plavebními znaky a bójemi 
pláž - odpočinková plocha (travnatá, příp. písečná, částečně odstíněná, navazující na 
vodní hladinu,  
provozní zázemí (správa pláže, pokladny, místnost první pomoci, sklady, dílny, případně 
byt správce), 
stanoviště plavčíka - stálá služba, 
šatny a převlékací boxy, 
dětský koutek s brouzdalištěm 
WC - napojené na kanalizaci, případně chemické, 
sprchy a umývárny - napojené na kanalizaci 
parkoviště v blízkosti areálu (předpokládá se použití zatravňovacích prefabrikátů, aby 
nedocházelo k nárůstu nepropustných ploch) 
bufet (občerstvení) 
Doplňkové je vybavení následujícími zařízeními : 
restaurace 
prodejní stánky (trvalého charakteru), 
půjčovna loděk (přístavní molo), 
aquaparky, vodní atrakce 
sportoviště (půjčovna sportovního nářadí),  
Z hlediska nároků na urbanisticko architektonické regulativy a požadavky je nutné : 
realizovat a rozvíjet zařízení této kategorie na základě komplexně zpracovaných 
urbanisticko architektonických generelů, zpracovaných s přihlédnutím k reálné etapizaci 
a nikoli formou bezkoncepčního nahodilého rozšiřování 
stavební objekty musí splňovat nároky na patřičný krajinářský a urbanistický kontext, 
což musí být zohledněno v jejich architektonickém řešení, ve volbě použitých materiálů 
a jejich barevnosti 
pevné objekty se doporučují realizovat jako jednopodlažní s plochou příp. se šikmou 
střechou s ev. využitím podkroví. 
součástí areálů musí být jejich koncepční ozelenění 
 
Zařízení II. kategorie: 
Závazné je vybavení následujícími zařízeními: 
plocha pro koupání - vytýčí se pouze plavebními znaky na břehu, 
odpočinková plocha - pláž, případně plovoucí molo se vstupem do vody 
WC - předpokládá se chemické WC v samostatné buňce, nádoby na odpad 
místo pro odstavení vozidel v docházkové blízkosti pláže (nemusí a nemělo by být 
přímo u areálu). 
otevřená sportoviště 
stanoviště pro mobilní prodej občerstvení, 
Z hlediska nároků na urbanisticko architektonické regulativy a požadavky je nutné : 
architektonické řešení areálu musí splňovat nároky na patřičný krajinářský a 
urbanistický kontext, což musí být zohledněno v jejich architektonickém řešení, ve volbě 
použitých materiálů a jejich barevnost 
doporučeno je velmi komorní, minimalistické a skromné pojetí, s důrazem na odolnost 
materiálů a jejich přírodní charakter 
mobilní či pevné objekty WC či event. další objekty se musí realizovat jako 
jednopodlažní s plochou příp. se šikmou střechou bez podkroví. U objektů je nutné 
vhodné materiálové i barevné řešení 
součástí areálů musí být jejich koncepční ozelenění, doporučeno je mj. prostorové 
vymezení živými ploty či jinak formovanou zelení 
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