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Úvod a cíle

Lidská sídla jsou nedílnou součástí krajiny a jejich zasazení do krajiny a vývoj v několika stoletích z
nich dělá významný krajinotvorný prvek ovlivňující nejen vlastní urbanizovaný prostor, ale zejména
krajinu kolem, kterou využívá od nepaměti ke své obživě i odpočinku. Sídla vznikala převážně v dávné
minulosti v různých obdobích tzv. kolonizace krajiny, kdy přicházeli noví osadníci do doposud
neobydlených prostorů, kde počali stavět svá zpočátku primitivní obydlí a využívat okolní krajinu k
pěstování plodin a těžbě surovin. Každé z období kolonizace krajiny neslo sebou typické znaky, které
lze doposud v krajině i v sídle vyčíst.
Urbanizovaný prostor sídla ovlivňuje významnou měrou, ne-li zásadní, krajinný ráz - tvář celé krajiny.
Zpočátku vznikala sídla nahodile na základě prospektorských výprav do neprobádaných území,
především za účelem hledání surovin a výhodných poloh pro bydlení a obživu. Postup kolonizace
krajiny sledoval vodní toky, což potvrzují nálezy i zprávy o vzniku sídel a osad, podél kterých vznikala
později významná správní centra, ze kterých byla řízena kolonizace odlehlých částí území. Vodní toky
byly páteří mnoha obchodních cest.
Pozdější kolonizace území byla velmi promyšlená činnost, jejímž cílem byl určitý ekonomický zisk ze
surovin a též ze zemědělského využití krajiny. Kolonizace byla prováděna z významných center,
klášterů a panství. Sídla byla tzv. „zasazována“ do krajiny, tj. byla plánovitě budována podle určitého
vzoru, který byl vytvořen tzv. lokátory. Lokátor byl vlastně tehdejší urbanista, který byl schopen s
ohledem na přírodní podmínky daného místa najít vhodný prostor pro sídlo daného účelu a typu a
navrhnout jeho uspořádání. Díky tomu vznikaly osvědčené vzory, které se pak opakovaly v rámci
celého státu (řádové vsi, návesní vsi). Venkovský prostor dostával tak novou tvář, kterou vlastně
známe i dnes, a to i přes mnoho změn. Základní forma nesoucí charakter venkova České republiky se
vlastně v převážné části území zachovává dodnes.
Je až překvapivé jak bylo budování a úpadek sídel spjaty s rozvojem nebo úpadkem hospodářství
českých zemí. Především rozvoj zemědělství udával vývoj struktury a textury krajiny, která je vždy
zemědělství základní matricí. Vznikaly tak postupně různé typy tzv. plužiny, což není nic jiného než
uspořádání (struktura) pozemků určitého katastru ve vazbě na dané sídlo. Typy plužiny byly vždy úzce
spjaty s charakterem hospodaření (např. trojpolní systém si vynucoval úseky – úseková plužina).
Plužina se vyvíjela nejen ve vazbě na systém a charakter hospodaření, ale též respektovala reliéf.
Zatímco na rovinách mohly vzniknout dlouhé trati, ve vrchovinných částech krajiny, které byly
kolonizovány většinou později, vznikaly paprsčitě se rozbíhající záhumenice nasedající na lesní
návesní vsi radiální nebo starší okrouhlice. Nejnovějším typem plužiny je nepochybně moderní
scelené bloky. Ty buď respektují základní osnovu předcházejícího typu plužiny danou především
cestami a vodními toky nebo zcela mění tváře zemědělské krajiny ve výrazně agrární velkovýrobní.
Lidská sídla jsou od nepaměti součástí vizuální scény krajiny a vytváří nejen svůj specifický obraz, ale
též vztahy v krajině dané obýváním a využíváním. Vztah sídla a jeho krajinného rámce úzce souvisí s
prostorovým uspořádáním sídla, které navenek ovlivňuje navazující krajinný prostor, jeho prostorové
uspořádání. Tento vztah je důležitý pro pochopení souvislostí a též určitých znaků vyskytujících se
díky tomuto vztahu v obrazu sídla. Obraz sídla, jeho uspořádání a taktéž prostorové členění krajiny se
měnilo v reakci na hospodářský a ekonomický vývoj širšího území. Tato kontinuální změna sledovala
nejen rozvíjející se trendy, ale i úpadky. To vše lze vystopovat právě pomocí identifikace určitých
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znaků vytvářejících obraz sídla v krajině. Kontinuita přirozeného vývoje vždy představuje převzetí
určitého způsobu chování či postupů a technik obyvateli daného prostoru. To se pak projevuje např.
na vzniku určitých forem lidového domu, nebo v charakteru zástavby apod. Vývoj zaznamenává
regionální odlišnosti, ale i globální formy (např. dřevěnice byly postupně nahrazovány zděnými domy,
doškové střechy dřevěnými šindely a později keramickou krytinou, dřevěné komíny byly vyzděny,
mizely některé funkční prvky na domech, neboť byly nahrazeny modernějšími aj.). Tato přirozená
kontinuita vývoje vycházela vždy ze společného základu, přinášela vývoj postupně, vrství jej na sebe.
V období socialismu ve druhé polovině minulého století se však tento postupný vývoj mění. Přichází
první období rozsáhlých změn nařízených mocí shora v celostátním rozměru. Vznikají typizované a
unifikované formy nepřipouštějící jakýkoliv regionální přístup, vznikají normativní postupy a dochází k
postupné degradaci přirozeného zemědělství na velkovýrobní formu a znásilnění krajiny na výrobní
prostor. To s sebou přináší četné zemědělské areály s mnoha halovými objekty, scelování úseků a
záhumenic do bloků a postupné provedení velkoplošných meliorací krajiny napřímením toků a
odvodněním krajiny. Díky tomu krajina ztrácí tvář a mnoho sídel se stává jen obytným prostorem pro
dělníky a zaměstnance. Ztrácí se z nich přirozená sociální struktura a vzniká nová. V tomto období
dostává nová výstavba zcela odlišnou tvář. Výstavby a přestavby jsou prováděny dle unifikovaných
postupů a lze až na výjimky říci, že na celém území státu stejně. Sídla tak ztratila svůj typický obraz a
čeká vesnice svého ducha.
Nejinak tomu bylo na území správního obvodu ORP Tábor. Obývání krajiny zde sahá až k období, kdy
české země obývaly kmeny keltů, o čemž svědčí existence archeologických nálezů v krajině. Souvisle
je však v naší epoše území obýváno až od období tzv. středověké kolonizace. V tomto období vznikala
dnešní podoba struktury sídel.
Cílem této práce však není vypracování historického rozboru území z pohledu vzniku osídlení krajiny
správního obvodu, ale především vypracování rozboru sledujícího určité znaky, které společně vytváří
obraz sídla v krajině. Následující práce se tedy zabývá především venkovskými sídly, analýzou jejich
obrazu a identifikací estetické hodnoty tohoto obrazu. Jde o pokus o vyhodnocení pomocí
sledovaných kritérií do tří kategorií z pohledu estetické hodnoty jejich obrazu.
Cílem této kategorizace je rozlišení atraktivity sídel ve vztahu k hodnotám krajinného rázu. Sídla jsou
v kategorizaci chápána jako určité objekty v krajině, které lze vnímat prostřednictvím určitých jevů a
hodnotit a charakterizovat je. Cílem je tedy kvalitativní hodnocení ve vztahu k ochraně krajinného
rázu, jehož je obraz sídla v krajině nedílnou součástí. Výstup kategorizace umožňuje diferencovaný
přístup k případnému usměrnění jejich budoucího rozvoje.
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Teoretická východiska

V problematice hodnocení krajinného rázu jsou sídla vnímána jako určitý element nesoucí estetickou
hodnotu prostřednictvím svého obrazu a prostřednictvím harmonických vztahů sídla a krajinného
rámce (přírodní podmínky, využití krajiny, tvar a uspořádání pozemků v okolí sídla) a vztahů mezi
sídly navzájem. Obraz sídla v krajině nemusí být přitom vždy vnímán jen jako vizuální otisk sídla v
určitém výřezu krajiny, ale i jako soubor senzuálně zachytitelných charakteristik. Hodnocení sídel se
zaměřuje tedy na vztahy sídla a krajiny a senzuálně zachytitelný obraz sídla v krajině. Úkolem
hodnotitele je identifikovat takové vztahy a prvky obrazu, které jsou nositeli pozitivních hodnot a
naopak. Převažují pozitivní hodnoty, pak lze usuzovat, že takové sídlo je vnímáno jako nositel
estetické hodnoty kulturní charakteristiky krajinného rázu daného území. Obraz sídla může být navíc
posílen o výrazněji se uplatňující prvek, dominantu. Ta, je-li přijímána jako pozitivní hodnota obrazu,
zvyšuje celkovou atraktivnost. Zde můžeme hovořit o zvýšené hodnotě krajinného rázu. Pro
hodnocené území jsou sídla zásadním prvkem krajiny a jejich estetická kvalita se významně podílí na
celkové estetické hodnotě krajinného rázu.
Hodnocení sídel a jejich kategorizace je tedy především identifikace právě estetické hodnoty, která
vychází:






z prostorových vztahů uvnitř sídla,
typických znaků dané zástavby,
vnímatelné siluety sídla,
dominant sídla,
a vztahů sídla a jeho krajinného rámce.

Zachování estetické úrovně obrazu sídla v krajině spočívá v dodržování zásad zajišťujících jeho rozvoj
v kontextu historického prostorového uspořádání sídla a krajiny s respektováním





tradičních forem a proporcí
v ochraně uplatňování hmot jednotlivých stavebních objektů a jejich celkového
architektonického výrazu v průhledech do krajiny
typických siluet a dominant sídla
harmonických vztahů sídla a jeho krajinného rámce.

Ochrana obrazu sídla - představuje ochranu především estetické hodnoty vytvářené kombinací
typických znaků daných výškou zástavby, barevností střech, základními proporcemi stavebních
objektů, zastavěností prostoru, uplatňování zeleně, uspořádáním okrajů sídla (zahrady, humna),
dominantami a sítí komunikací.
Z pohledu krajinného rázu jsou sídla nositeli




kulturní a historické charakteristiky, kterou dávají tradiční prostorové uspořádání zástavby,
tradiční architektonické formy a proporce objektů a jejich typických částí, sakrální
architektura a různé památníky. To vše jsou viditelné a vnímatelné prvky utvářející obraz sídla
v krajině.
harmonických vztahů vyplývající ze vzájemného souladu uspořádání objektů sídla (vnitřní
komunikace, struktura zástavby, voda), obdělávání okolní krajiny obyvateli sídla (charakter
plužiny a síť úvozových cest a komunikací) a vztahů ke správním centrům (tvrze, hrady,
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zámky, města, střediskové obce) s přírodními podmínkami, z prostupnosti krajiny a jejích
částí.
měřítka krajiny dané nejen proporcemi a hmotou jednotlivých staveb, dominantami, ale též
velikosti zastavěného území a převažující velikostí jednotlivých ploch v krajině, a též
vzdálenostmi a komunikacemi.
kulturních dominant představujícími výškové dominanty sídla nebo svébytné dominanty
převyšující svým významem a cenností ostatní „běžné“ objekty sídla.

Tradiční prostorové uspořádání sídla vychází z historického kontextu daného jeho založením
(zasazením do krajiny) a jeho postupným vývojem až do současnosti. Přitom za tradiční nelze
považovat rozvoj, který byl proveden na základě centralizovaného plánování bez ohledu na potřeby a
požadavky daného sídla (vznik sídlišť, výstavba tzv. bytovek na vsi vázaných na výrobní areály
zemědělských družstev aj.) a též živelný rozvoj řetězcových a kobercových zástaveb v okraji sídla
reprezentovaný různými formami víkendového bydlení nebo tzv. bydlením v přírodě spojeným s
převažujícím dojížděním za prací do jiného místa. Takový rozvoj se odehrává bez kontextu a popírá
základní funkci sídla.
Tradiční architektonické pojetí stavebních objektů vychází z kontinuální řady přestaveb původních
objektů od jejich založení po současnost. Jde o kontinuální vývoj nejen funkce, ale i formy spojené s
danou funkcí. Respektování tradičních forem a proporcí je tedy respektování základních funkcí
bydlení na vsi. Dům v zahradě odpovídající velikosti, s provázáním na okolní krajinu v typickém rytmu
členění okolí domu, v uspořádání hmot respektujícím okolní zástavbu. Nemusí však jít vždy o striktní
dodržování pravidel výstavby s ohledem na tradiční historické formy, ale způsob vyjádření moderních
forem, které respektují ty tradiční, neboť z nich vychází a využívá je.
Měřítko určují proporce, velikost a výšky. Je dáno převažující velikostí a výškou stavebních objektů
sídla, poměrem zastavěného a nezastavěného území, vzdálenostmi v sídle a v okolní krajině a též
výskytem dominant.
Vztahy uvnitř sídla jsou dány především prostorovým členěním a uspořádáním jednotlivých
stavebních objektů a vztahy tohoto uspořádání vůči krajinnému rámci. V tradičním pojetí se výrazně
uplatňuje podřízenost vůči přírodním podmínkám daného místa (uspořádání zástavby, tvar plužiny,
vedení komunikací). Tento základní vztah je v současné době moderní zástavbou často ignorován.
Kulturní dominanty sídel tvoří především kostelní věže, ale také panská sídla doprovázená často
komponovanými krajinnými prostory nebo jiné historicky i přírodně významné objekty převyšující
svou kvalitou ostatní (věkovitý strom doprovázený pověstí, památník, významný artefakt dokládající
historii místa aj.).
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Postup kategorizace sídel

Kategorizace sídel představuje vyhodnocení sledovaných jevů, jež spoluvytváří obraz sídla v krajině. V
krajině správního obvodu ORP Tábor lze nalézt přes 250 sídel různého charakteru. Převážnou většinu
tvoří sídla venkovského charakteru, několik městysí a měst, četné jsou samoty o několika
usedlostech. Sídla tvoří určitý obraz v krajině, jíž jsou nedílnou součástí jako svébytné objekty o různé
velikosti, uspořádání, obrazu a výšky. Každé sídlo bylo analyzováno z pohledu několika základních
kritérií; ty vystihují přirozené jevy spojené s přítomností každého sídla:









Kvalita krajinného rámce sídla
Začlenění sídla do krajinného rámce
Dochovanost prostorového uspořádání k založení sídla
Arch. kvalita objektů sídla
Dominanty
Podíl vzrostlé zeleně
Míra úprav a změn
Kulturní a historický význam sídla

a na základě toho bylo zařazeno do třech kategorií:
A. obraz sídla s převahou pozitivních hodnot, sídlo dochované téměř intaktní podobě, s vysokou
estetickou hodnotou
B. obraz sídla mírně narušen, s prvky snižujícími estetickou hodnotu sídla
C. sídlo změněné nebo částečně narušené, obraz sídla významně narušen
Byl tak získán seznam sídel rozdělených do tří základních kategorií A - C dle jejich estetické hodnoty
vyjádřené sledovanými kritérii. K rozlišení jemných nuancí estetické hodnoty obrazu sídla v krajině
byla kategorie rozšířena o příznak +/-. Kdy + znamená inklinování k vyšší kategorii, - naopak ke
kategorii nižší. Vzniká tak stupnice, kterou lze v bodové škále vyjádřit hodnotami 1 – 7, kde 1 je
kategorie A, 2 A-, 3 B+, 4 B, 5 B-, 6 C+, 7 C.
Každé sídlo bylo opatřeno kartou, která byla doplněna základní charakterizací sledovaných kritérií.
Kategorie A ukazuje na nejcennější sídla z pohledu ochrany krajinného rázu pro vysokou estetickou
hodnotu. Pro sídla v této kategorii bylo dále zpracováno podrobnější hodnocení, jehož cílem bylo
stanovení ochranných podmínek k zajištění identifikovaných ochrany pozitivních hodnot ve smyslu
metodiky preventivního hodnocení krajinného rázu (Bukáček, Matějka 1998).
Hodnocení u cenných sídelních útvarů sleduje následující rysy a souvislosti:
1) Zasazení sídla do krajiny a základní typ sídla
a) Zasazení sídla
i) na dno údolí podél jeho osy
ii) na dno údolí do rozšířené části
iii) na okraj říční terasy či okraj nivy nad údolím, na terénní hranu
iv) do závěru údolí
v) do svahu
vi) na návrší
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vii) do prostoru významného hřbetu
viii) na ostroh
b) Původní historické prostorové uspořádání sídla1
i) hromadná ves (shluk zástavby bez plánu)
ii) řadová ves s rozvolněnou zástavbou
iii) řadová ves s řadovou zástavbou a rozvolněnými okraji
iv) kompaktní zástavba s návsí
v) sídlo s rozvolněnými okraji a samotami
vi) roztroušená zástavba
vii) samota, osada
c) Členění plužiny
i) charakter plužiny
ii) převážně dochované tradiční členění, úvozových cest
iii) převážně změněné tradiční členění scelením honů do bloků
2) Znaky přírodní charakteristiky
a) Vzrostlé stromy doprovázejícími usedlosti
i) výrazně se uplatňující zeleň veřejných prostorů
ii) návesní rybník (s břehovými porosty)
iii) sady a výrazně se uplatňující zeleň zahrad
iv) potok protékající sídlem v původním korytě (s břehovými porosty)
b) Charakter přírodních prvků a zeleně v okraji sídla
i) výrazně se uplatňující zeleň zahrad a sadů
ii) výrazně se uplatňující vzrostlé věkovité stromy
iii) rybník (s břehovými porosty) v okraji sídla
iv) potok vycházející ze sídla nebo protékající jeho okrajem (s břehovými porosty)
v) vzrostlá zeleň doprovázející okraje sídla
vi) louky v okrajích sídla
c) Charakter krajinného rámce sídla
i) výrazně se uplatňující reliéf
ii) výrazně se uplatňující skalní útvar
iii) výrazně se uplatňující lesní porosty vytvářející vymezující horizonty
iv) výrazně se uplatňující zapojené porosty drobných lesíků a remízků či chlumů členící
krajinu
v) výrazně se uplatňující vzrostlé věkovité stromy jako solitéry
vi) výrazně se uplatňující vzrostlé věkovité stromy jako stromořadí, aleje
vii) výrazně se uplatňující ovocné stromy doprovázející komunikace
viii) výrazně se uplatňující ovocné stromy v sadech v krajině
ix) výrazně se uplatňující břehové porosty vodotečí a vodních nádrží
x) výrazně se uplatňující vodoteče v přírodním korytě
xi) výrazně se uplatňující vodní nádrže v přírodních březích
xii) výrazně se uplatňující květnaté a podmáčené louky či rašeliniště
1

Jde o prostorové uspořádání jednotlivých objektů sídla vycházející z doby jeho založení a dále z dob jeho
rozvoje. Řada sídel se nerozvíjela kontinuálně, ale v určitých etapách, které mohou být dobře čitelné
v jednotlivých částech zastavěného území.
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xiii) výrazně se uplatňující zeleň remízků a mezí
3) Znaky kulturní a historické charakteristiky
a) Dochovanost historického prostorového uspořádání sídla
i) intaktně dochované
ii) dochovaná s drobnými změnami
iii) dochovaná částečně
iv) částečně setřená
v) setřená
b) Dochovanost původních historických objektů sídla
i) intaktně dochovaná zástavba
ii) převaha tradičních stavebních objektů sídla
iii) velký podíl přestaveb a novostaveb nerespektujících tradiční formy a proporce
iv) s převažujícím novodobým charakterem
c) Indikátory zvýšených hodnot (památné objekty, historicky cenné objekty)
i) přítomnost památného stromu v sídle či jeho okraji
ii) přítomnost přírodní památky v sídle či jeho okraji
iii) přítomnost přírodní rezervace v sídle či jeho okraji
iv) přítomnost kulturní památky v sídle či jeho okraji
v) přítomnost památkově chráněného prostoru v sídle či jeho okraji
4) Funkční vztahy sídla, vizuální projev sídla, obraz sídla v krajině - prostorové vztahy
a) Zasazení sídla do krajiny
i) respektuje přírodní podmínky
ii) nerespektuje přírodní podmínky
b) Charakteristický obraz sídla v krajině
i) výrazný, sídlo dominuje v krajině
ii) typický utvářející siluetu, nezaměnitelný až jedinečný
iii) uplatňující se dílčími průhledy
iv) nevýrazný, sídlo je spíše skryto
c) Dominanty sídla
i) přírodní dominanta
ii) výšková dominanta kostela s kostelní věží
iii) dominanta panského sídla (s komponovaným prostorem)
iv) jiná kulturní dominanta vysokého významu
v) jiná výšková dominanta
vi) dominanta potlačující pozitivní hodnoty
d) Vztahy sídla a jeho krajinného rámce
i) převážně dochované, krajina je obdělávána obyvateli sídla
ii) částečně dochované, krajina je obdělávána obyvateli sídla a zemědělským podnikem v
sídle
iii) bez kontextu, krajina je převážně obdělávána zemědělským podnikem
e) Charakter sídelní formace a vztahy sídla s ostatními sídly
i) správní centrum, páteřní státní komunikace
ii) střediskové sídlo, převážně okresní komunikace
iii) sídlo s vlastní samosprávou
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iv) osada
5) Rozvoj sídla z hlediska ochrany krajinného rázu
a) Rozvojové možnosti sídla
b) bez rozvoje
c) možné dostavby v prolukách
d) možná dostavba na rozvojových plochách
e) Omezení rozvojových možností
i) zásadní zachování prostorového uspořádání sídla
ii) doplnění zástavby s respektováním prostorového uspořádání sídla
iii) doplnění zástavby s respektováním prostorového uspořádání sídla a tradičních proporcí a
orientace
iv) dotvoření struktury zástavby s ohledem na typické znaky vytvářející obraz sídla v krajině
f) Omezující podmínky z hlediska ochrany forem zástavby
i) dbát na zachování tradičních forem, prvků a materiálů ve všech ohledech
ii) respektování tradičních forem a proporcí
iii) zachování charakteru zástavby při individuálním architektonickém výrazu v základních
hmotách a členění
iv) bez omezení
6) Ochranné podmínky zachování obrazu sídla v krajině a jeho harmonických vztahů a měřítka
7) Sledované jevy jsou využity ke stanovení návrhu podmínek rozvoje a ochrany sídla.
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Kategorizace sídel ORP Tábor

Na území správního obvodu ORP Tábor se nachází nebo do tohoto území zasahuje celkem 198
katastrálních území.

4.1 Seznam katastrálních území, která jsou předmětem kategorizace
Babčice, Balkova Lhota, Bečice nad Lužnicí, Bechyně, Bechyňská Smoleč, Běleč u Mladé Vožice,
Bendovo Záhoří, Beranova Lhota, Bezděčín, Bežerovice, Bítov u Radenína, Blanice u Mladé Vožice,
Blanička, Blatec u Hodětína, Borotín u Tábora, Božejovice, Bradáčov, Broučkova Lhota, Brtec,
Březnice u Bechyně, Cunkov, Čekanice u Tábora, Čelkovice, Čenkov u Malšic, Černýšovice, Červené
Záhoří, Dědice u Nemyšle, Dlouhá Lhota u Tábora, Dobronice u Bechyně, Dobronice u Chýnova,
Dobřejice, Dolní Hořice, Domamyšl, Doubí nad Lužnicí, Drahnětice, Dražice u Tábora, Dražičky,
Drhovice, Dub u Ratibořských Hor, Dudov, Hartvíkov, Haškovcova Lhota, Hlasivo, Hlinice, Hnojná
Lhotka, Hodětín, Hodonice u Bechyně, Horky u Tábora, Horní Hrachovice, Horní Střítež, Horní Světlá u
Bradáčova, Hoštice u Nemyšle, Hroby, Hvožďany u Bechyně, Chabrovice, Chlístov u Nadějkova, Chlum
u Jistebnice, Chotčiny, Chotoviny, Choustník, Chrbonín, Chýnov u Tábora, Janov u Mladé Vožice,
Jedlany, Jeníčkova Lhota, Jistebnice, Kajetín, Kamenná Lhota u Borotína, Kladruby, Klokoty,
Kloužovice, Košice u Soběslavi, Košín, Kozmice u Chýnova, Krátošice, Krchova Lomná, Krtov, Křekovice
u Vyšetic, Křída u Stádlce, Křtěnovice, Lažany u Chýnova, Lejčkov, Libějice, Libenice u Tábora,
Liderovice, Lom, Makov u Jistebnice, Malešín u Vodice, Malšice, Malý Ježov, Maršov u Tábora,
Mašovice, Měšice u Tábora, Meziříčí, Mladá Vožice, Mlýny u Choustníku, Modlíkov, Moraveč u
Chotovin, Moraveč u Mladé Vožice, Mostek u Ratibořských Hor, Mozolov, Mutice, Nadějkov,
Nahořany u Mladé Vožice, Náchod u Tábora, Nasavrky u Tábora, Nemyšl, Noskov, Nová Ves u
Chýnova, Nová Ves u Mladé Vožice, Nové Dvory u Opařan, Nové Dvory u Pořína, Oblajovice, Obora u
Maršova, Oldřichov u Mladé Vožice, Olší u Opařan, Oltyně, Opařany, Orlov u Jistebnice, Padařov,
Petříkovice, Pikov, Planá nad Lužnicí, Plechov, Podboří, Podolí u Ratibořských Hor, Pohnánec,
Pohnání, Pohoří u Jistebnice, Pojbuky, Pořín, Prasetín, Prudice, Předboř u Choustníku, Psárov,
Radenín, Radětice u Bechyně, Radimovice u Tábora, Radimovice u Želče, Radkov u Tábora,
Radostovice u Smilových Hor, Radvanov u Mladé Vožice, Rašovice u Hlasiva, Rataje u Bechyně,
Ratibořice u Tábora, Ratibořské Hory, Rodná, Řemíčov, Řepeč, Řevnov, Sedlečko u Chotovin,
Senožaty u Bechyně, Sezimovo Ústí, Skopytce, Skrýchov u Malšic, Skrýchov u Opařan, Slapsko, Slapy u
Tábora, Slavňovice, Smilovy Hory, Stádlec, Stará Vožice, Starcova Lhota, Staré Sedlo u Stádlce,
Stojslavice, Stoklasná Lhota, Sudoměřice u Bechyně, Sudoměřice u Tábora, Svoříž, Svrabov, Šebířov,
Tábor, Těchobuz II, Třebelice, Tříklasovice, Turovec, Ústrašice, Velký Ježov, Velmovice, Vilice,
Vlásenice u Makova, Vlčeves, Vodice u Tábora, Vratišov, Vrážná, Vřesce, Všechlapy u Malšic, Vyšetice,
Zadní Lomná, Zadní Střítež, Záhoří u Bechyně, Záhostice, Zárybničná Lhota, Záříčí u Mladé Vožice,
Zhoř u Mladé Vožice, Zhoř u Tábora, Zvěstonín, Želeč u Tábora.

4.2 Analýza hodnocení sídel a jejich zařazení do kategorií
Celkový charakter sídla v krajině je podřízen několika kritériím vytvářejících jeho obraz. Tato kritéria
vychází z původní struktury a jejího vývoje v kontextu historických změn, převažující architektonické
kvality, dominant, začlenění do krajinného rámce (respektování přírodních podmínek a vizuální
soulad), podílu vzrostlé zeleně, míry změn narušujících sídlo ve vztahu k historickému kontextu, a
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jeho významu. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky analýzy provedené na základě průzkumu
snímků, map a dostupných podkladů a práce v terénu z pohledu sledování následujících rysů pro
kategorizaci sídel ORP:
















Krajinný rámec sídla
o bez rušivých komponent
o s rušivými komponentami
o s výraznými rušivými komponentami
Začlenění sídla do krajinného rámce
o bez rušivých objektů
o mírné narušení
o s rušivými objekty
Dochovanost prostorového uspořádání
o zachovalá
o částečně čitelná, dochované jádro
o setřená
Arch. kvalita objektů sídla
o převaha architektonicky kvalitních objektů
o částečně narušená, nevhodné dostavby
o setřená výraznými přestavbami a dostavbami
Dominanty
o sídlo
o architektonický objekt
o přírodní dominanta
o bez dominant
Podíl vzrostlé zeleně
o zásadní podíl
o významný podíl
o malý podíl
Míra úprav a změn
o výrazná až zásadní míra narušení
o viditelná míra narušení
o zanedbatelná míra narušení
Kulturní a historický význam sídla
o vysoký, nadregionální, významné centrum
o místní význam, regionální, centrum
o zanedbatelný

Každý sledovaný rys je hodnocen ve stupnici:




výrazně pozitivní hodnota,
běžná hodnota,
snižuje pozitivní hodnotu,

které jsou v tabulce hodnocení sídel interpretovány pomocí značky „X“. Na základě hodnocení
jednotlivých sledovaných rysů je provedena klasifikace ve stupnici dle citované metodiky:
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A – obraz sídla v krajině je utvářen převahou pozitivních hodnot,
B – obraz sídla v krajině je utvářen běžnými rysy a netvoří výraznou pozitivní hodnotu,
C – obraz sídla snižuje pozitivní hodnoty krajinného rázu jeho rámce a dotčeného okolí.

Jak již bylo v úvodu uvedeno je cílem kategorizace vybrat ta sídla,






kde bude ochrana krajinného rázu uplatňována jako ochrana pozitivních hodnot
utvářených sledovanými rysy daného sídla a k tomu budou směřovány ochranné
podmínky,
dále ochrana zbývajících pozitivních hodnot u těch sídel, kde nejsou tyto hodnoty v
převaze, ale jedná se o běžné typy, jejichž obraz je různě ovlivněn nevhodnou urbanizací
nebo architektonickým pojetím či nevhodnou instalací technicistních prvků, které se
uplatňují v jejich obrazu v krajině
a kde bude ochrana směřována k eliminaci uplatnění některých nepřijatelných
„distrubančních“ znaků v krajinném rázu navazujícího místa či oblasti.

Sídla budou v následujících kapitolách doplněna tzv. kartou, která bude stručnou formou popisovat
základní znaky jednotlivých rysů a výčtem ochranných podmínek. Řešení bude navíc koncipováno tak,
aby bylo možné jej využít jako podklad k výběru vhodných lokalit pro podrobnou analýzu a případný
návrh regulačního plánu.
Pro jednotlivé kategorie sídel budou navrženy ochranné podmínky, u sídel v kategorii A budou tyto
podmínky podrobněji rozpracovány do samostatných karet - tabulek.
Kategorie A by měla zahrnovat sídla vyznačující se dochovanou urbanistickou strukturou (což je vždy
srovnáváno s dobou zasazení sídla), převahou dochovaných nebo nově vybudovaných stavebních
objektů architekturou odpovídajících tradičnímu pojetí v daném místě (odpovídající základní členění
hmot a proporcí, členění fasád, tvarosloví, podlažnost, orientace aj.) a zároveň zanedbatelnou mírou
úprav a změn. Do kategorie A lze zařadit sídla, kde lze nalézt určité změny, ty však jsou v obrazu sídla
potlačeny vzrostlou zelení. Sídlo může navíc být posíleno typickou dominantou, která utváří jeho
specifickou siluetu.
Kategorie B představuje sídla, která lze označit za běžná, vyznačujícími se běžnými nešvary v podobě
dostaveb a novostaveb nerespektující tradiční prostorové uspořádání, které způsobují poničení
typické struktury a čitelnosti obrazu sídla, dále často trpí četnými přestavbami tradičních objektů
nebo jsou doplněna výstavbou novostaveb bez kontextu a respektování tradičního pojetí v tom
smyslu, že tvoří kontrast (tedy novostavby v zahradách usedlostí, na okraji sídla v pohledově
exponovaném místě apod.). Lze shrnout, že tato kategorie sídel oplývá viditelnou mírou úprav a
změn, která se uplatňuje v jejich typickém obrazu v krajině, ale nemění zásadně jejich základní
charakter.
Kategorie C jsou sídla, kde došlo vlivem umístění dostaveb a novostaveb, jejich celkovému pojetí k
zásadní změně obrazu sídla v krajině, který neodpovídá tradičnímu pojetí takového obrazu, a který je
pro krajinu méně přijatelný nebo nepřijatelný.
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4.3 Přehledný seznam sídel zařazených na základě analýzy do jednotlivých kategorií

Sídlo

Krajinný rámec
sídla

Začlenění sídla
do krajinného
rámce

Dochovanost
prostorového
uspořádání

zachovalá

ID

bez rušivých objektů

Následující seznam sídel předkládá jejich základní vyhodnocení z uvedených hledisek. Hodnocení představuje multikriteriální analýzu, jejímž cílem je stanovit
kategorii vyjadřující kódy A – C dle
Arch. kvalita
objektů sídla

Podíl vzrostlé
zeleně

Dominanty

Míra úprav a
změn

Kult. a histor.
význ. sídla

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Babčice
Balkova Lhota
Bečice nad Lužnicí
Bechyně
Bechyňská Smoleč
Běleč u Mladé Vožice
Bendovo Záhoří
Beranova Lhota
Bezděčín
Bežerovice
Bítov u Radenína
Blanice u Mladé Vožice

x

X

X

X

X

X



X

X





X
X

X



X

X

X

X

X

X

X



X

X
X
X





X





X





X

X

X



X



X

X



X




X



X





X

X

X
X



X

X



X

X

X

X

X


X
X

X

X

X




X
X





X

X



X

X

X

X

X

X





X



X







X



X

Kategorie sídla

zanedbatelný

místní význam, regionální, centrum

X





X

vysoký, nadregionální, významné centrum

výrazná až zásadní míra narušení

mírná narušení, zanedbatelná

malý podíl

významný podíl

viditelná míra narušení

X



X



X

X

X

X

X



X

X

X

zásadní podíl

bez dominant

přírodní dominanta

architektonický objekt

sídlo





X



X



X

X
X

X

X

X
X

X



X
X



X

X

X




X

částečně narušená, nevhodné dostavby

X

X



X

setřená

X

X



částečně čitelná, dochované jádro

s rušivými objekty

mírné narušení

s výraznými rušivými komponentami

s rušivými komponentami

bez rušivých komponent



převaha architektonicky kvalitních objektů

X- vyznačení hodnoty

setřená výraznými přestavbami a dostavbami

Legenda značek daného jevu:

AB+
B+
BBB+
AB+
B
B+
B+
B+
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Blanička
Blatec u Hodětína
Borotín u Tábora
Božejovice
Bradáčov
Broučkova Lhota
Brtec
Březnice u Bechyně
Cunkov
Čekanice u Tábora
Čelkovice
Čenkov u Malšic
Černýšovice
Červené Záhoří
Dědice u Nemyšle
Dlouhá Lhota u Tábora
Dobronice u Bechyně
Dobronice u Chýnova
Dobřejice
Dolní Hořice
Domamyšl
Doubí nad Lužnicí
Drahnětice
Dražice u Tábora
Dražičky
Drhovice
Dub u Ratibořských Hor
Dudov
Hartvíkov
Haškovcova Lhota
Hlasivo

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X

x

X
X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

AAB
B
AB+?
B+
C+
AC
C
BB+
B
B+
B
B+
B
B+
B
AB+
B+
B
B
B
AAAB+
A-
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44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Hlinice
Hnojná Lhotka
Hodětín
Hodonice u Bechyně
Horky u Tábora
Horní Hrachovice
Horní Střítež
Horní Světlá u Bradáčova
Hoštice u Nemyšle
Hroby
Hvožďany u Bechyně
Chabrovice
Chlístov u Nadějkova
Chlum u Jistebnice
Chotčiny
Chotoviny
Choustník
Chrbonín
Chýnov u Tábora
Janov u Mladé Vožice
Jedlany
Jeníčkova Lhota
Jistebnice
Kajetín
Kamenná Lhota u Borotína
Kladruby
Klokoty
Kloužovice
Košice u Soběslavi
Košín
Kozmice u Chýnova

X



X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

x

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

B
AB+
A-?
BA
AA
B+
B
B+
B+
AB+
B+
BBB+
C+
AAB
B
B+
B+?
B+?
C
B
B
B
B+
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75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

Krátošice
Krchova Lomná
Krtov
Křekovice u Vyšetic
Křída u Stádlce
Křtěnovice
Lažany u Chýnova
Lejčkov
Libějice
Libenice u Tábora
Liderovice
Lom
Makov u Jistebnice
Malešín u Vodice
Malšice
Malý Ježov
Maršov u Tábora
Mašovice
Měšice u Tábora
Meziříčí
Mladá Vožice
Mlýny u Choustníku
Modlíkov
Moraveč u Chotovin
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5

Rozbor a doporučení pro jednotlivá sídla

5.1 Sídla A, A-

Mapka 2: Zobrazení sídel kategorie A, A-

5.1.1

Babčice

Intaktně dochované venkovské sídlo.
Sídlo
Části:

Babčice ves, osada Osikovec, samoty U Kocoura, Bydlín, Hamr

Hodnoty:






Narušení:

 mírné přestavby tradičních usedlostí
 zemědělský objekt v okraji

Ochrana:







dochované tradiční usedlosti v původním prostorovém uspořádání
budova býv. synagogy (dominanta sídla)
vzrostlá zeleň doprovázející stavební objekty a okraje sídla, sady
dochované prostory samot a osady Osikovec s tradičními objekty
zemědělských usedlostí

stávající charakter sídla (usedlosti, prostorové uspořádání)
budova synagogy
rozsah a charakter ozelenění
přírodě blízký charakter rybníka v okraji sídla
nerušný prostor návsi s návesním rybníkem
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 vhodnými podmínkami požadovat zachování tradičního charakteru
stavebních objektů vycházejícího z tradiční historické podoby
v regionálním tvarosloví
 vhodnými nástroji zachovat a chránit intaktně dochované původní
prostorové uspořádání sídla
 zachovat poměr zeleně a volných nezastavěných ploch
 respektovat přírodě blízký charakter v okolí rybníků
 chránit nerušený prostor Hamru s rybníkem Hamer jeho
historickou hodnotu, přírodní charakter a kulturní kvalitu
 zamezit nevhodnému rozvoji sídla bez kontextu, nezastavovat
náves a volné plochy v sídla a okrajích
 zachovat začlenění zemědělského objektu do krajiny
Krajinný rámec

Hodnoty






Narušení

 bloky orné půdy

Ochrana

 zachovat uvedené hodnoty
 respektovat a zachovat historické trasování komunikací, vazby a
vztahy v krajině, měřítko krajiny (zejména vztahy s okolními sídly a
jejich krajinným rámcem
 krajinná osa spojující synagogu s židovským hřbitovem v krajině u
lesa

Doporučení pro opatření:

 zajistit požadavky ochrany
 respektovat, zachovat a chránit uvedené hodnoty
 respektovat a zachovat stávající charakter samoty pod Hamerským
vrchem
 zabránit vymezování ploch pro výstavbu ve volné krajině
 zamezit dostavbám samot a Osikovce, zachovat jejich charakter i
ráz, chránit architektonickou kvalitu původních stavebních objektů
 zachovat a respektovat prostory zahrad a sadů
 respektovat prostor krajinné osy spojující židovskou synagogu
s židovským hřbitovem a zamezit zastavování prostorů v této ose
nebo jiným formám jejího narušení

5.1.2

stromořadí s ovocnými stromy
rybníky s břehovými porosty
samoty v dochovaném uspořádání a charakteru tradičních objektů
osada Osikovec

Bendovo Záhoří
Sídlo

Části:

samota Větrov

Hodnoty:

 dochované tradiční usedlosti v původním prostorovém uspořádání
 vzrostlá zeleň doprovázející stavební objekty a okraje sídla, sady
 dochovaný prostor samoty Větrov s tradičními objekty
zemědělských usedlostí

Narušení:

 mírná zanedbanost návesního prostoru s kontejnery na tříděný
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odpad
Ochrana:

 charakter stavebních objektů a jejich prostorové uspořádání
 prostorové uspořádání sídla
 okraje sídla se zahradami a sady doprovázené vzrostlou zelení

Doporučení pro opatření:

 respektovat a zachovat uvolněný prostor návsi s kaplí s věkovitými
stromy, zajistit obnovu a udržitelnost zeleně
 zamezit nevhodným přestavbám tradičních objektů a úpravám
jejich okolí, klást důraz na zachování historického výrazu
jednotlivých usedlostí, zachovávat proporce, měřítko, poměr
nezastavěného a zastavěného území i stávající koeficient zeleně,
podlažnost
 respektovat a zachovat rozsah zastavění, stabilizovat zastavěné
území
 zamezit výstavbě vstupující do krajiny
Krajinný rámec

Hodnoty






Narušení

 neúměrně velké bloky orné stírající charakter původní plužiny

Ochrana

 dochovaných mezí a úvozových cest

Doporučení pro opatření:

 zajistit požadavky ochrany
 respektovat, zachovat a chránit uvedené hodnoty
 respektovat a zachovávat dochované meze se vzrostlou zelení
oddělující jednotlivé bloky v duchu osnovy původní plužiny
 respektovat a zachovat stávající charakter samoty Větrov bez
dalšího dostavování a rozšiřování
 zamezit výstavbě ve volné krajině

5.1.3

meze doprovázené vzrostlou zelení
členité okraje lesa
drobné rybníky
úvozové cesty

Blanička
Sídlo

Části:

-

Hodnoty:

 Zemědělské dvory v rozvolněném uspořádání s typickými volnými
plochami zahrad, sadů a luk, volný
 Návesní prostor s kaplí a rybníčkem ve venkovském duchu
 Vzrostlá zeleň v okraji sídla

Narušení:

 Místy zanedbanost tradičních objektů

Ochrana:

 Intaktně dochované sídelních formace
 Přírodního prostředí sídla v okrajích se vzrostlou zelení, stromů
doprovázejících tradiční usedlosti, rybník s břehovými porosty

Doporučení pro opatření:

 Vhodně stanovenými podmínkami zachovat a respektovat
dochovanou podobu původního prostorového uspořádání sídla,
respektovat charakteristické volné plochy v sídle a zamezit
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nevhodným dostavbám sídla bez kontextu
 Chránit charakter tradičních usedlostí a zamezit jejich nevhodným
přestavbám a dostavbám
 Zamezit dostavbám sídla a jeho okolní krajiny
 Zachovat vzrostlou zeleň doprovázející okraje sídla a tradiční
usedlosti
Krajinný rámec
Hodnoty

 Mělké údolí Blanice a jejího přítoku pramenícího v sídle
doprovázené loukami a břehovými porosty
 Charakteristické okraje lesa
 Drobné meze se zelení
 Rybníčky s břehovými porosty a loukami

Narušení

 Scelené bloky orné půdy

Ochrana

 Respektovat členité lesní okraje
 Přírodní charakter údolí Blanice

Doporučení pro opatření:

 Zachovat uvedené hodnoty krajinného rámce

5.1.4

Blatec u Hodětína
Sídlo

Části:

Blatec, Nová Ves, samota Německý dvůr (dnes jen základy)

Hodnoty:

 dochované historické objekty zemědělských usedlostí, dvorů a
chalup v intaktně dochovaném prostorové uspořádání
s charakteristickými prolukami, zahradami, loukami a sady
 návesní kaple

Narušení:

 bez narušení

Ochrana:

 chránit historickou hodnotu

Doporučení pro opatření:

 zachovat sídlo v intaktním stavu
 zamezit nevhodným přestavbám a dostavbám dochovaných
stavebních objektů obou sídel
 prověřit možnost obnovy Německého dvora s podmínkou obnovy
jeho původní funkce
Krajinný rámec

Hodnoty

 potoky, podmáčené louky
 drobné rybníky s břehovými porosty
 členité okraje lesa

Narušení

 scelené bloky orné měnící tradiční uspořádání plužiny sídla,
narušující ekosystémové funkce krajiny

Ochrana

 chránit přírodní hodnotu
 venkovský ráz

Doporučení pro opatření:

 prověřit možnost renaturalizace a revitalizace vhodných částí toků,
obnova podmáčených stanovišť
 zachovat a respektovat plochy s trvalými travními porosty
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 prověřit možnosti založení stromořadí podél cest

5.1.5

Bradáčov
Sídlo

Části:

-

Hodnoty:

 Zemědělské dvory v oválném uspořádání kolem návesního
prostoru s kaplí s typickými volnými plochami zahrad, sadů a luk,
rozvolněnými okraji
 Návesní prostor s kaplí

Narušení:

 Místy zanedbanost
 Ojedinělé dostavby sídla

Ochrana:

 Intaktně dochované sídelních formace
 Přírodního prostředí sídla v okrajích se vzrostlou zelení, stromů
doprovázejících tradiční usedlosti, drobný rybník s břehovými
porosty

Doporučení pro opatření:

 Vhodně stanovenými podmínkami zachovat a respektovat
dochovanou podobu původního prostorového uspořádání sídla,
respektovat charakteristické volné plochy v sídle a zamezit
nevhodným dostavbám sídla bez kontextu
 Chránit charakter tradičních usedlostí a zamezit jejich nevhodným
přestavbám a dostavbám
 Zamezit dostavbám sídla a jeho okolní krajiny
Krajinný rámec

Hodnoty






Narušení

 Scelené bloky orné půdy

Ochrana

 Zachovat stromořadí v krajině

Doporučení pro opatření:

 Zachovat uvedené hodnoty krajinného rámce

5.1.6

Stromořadí
Drobné remízky se zelení
Fragmenty s prvky historického uspořádání krajiny
Drobné potoky s loukami, drobné rybníčky

Cunkov
Sídlo

Části:
Hodnoty:

Sídlo Cunkov, osady Ounuz, Alenina Lhota, Javoří, samota U ounuzské
hájovny
 dochované tradiční zemědělské usedlosti a chalupy v původním
prostorovém uspořádání
 kaple v Cunkově a zvonička v Ounuzi
 vzrostlá zeleň doprovázející stavební objekty a okraje sídla, místy
typická humna se zahradami a sady (Cunkov)
 dochované prostory samot a osad s tradičními objekty
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zemědělských usedlostí a chalup v rozvolněném až rozptýleném
uspořádání
Narušení:

 mírné přestavby tradičních usedlostí
 zemědělský objekt v okraji odlišného měřítka na okraji Cunkova
 rekreační objekt u Ounuzi

Ochrana:

 stávající charakter jednotlivých sídelních útvarů (charakter
usedlostí, jejich prostorové uspořádání)
 rozsah a charakter ozelenění a začlenění sídel do krajiny
 nerušný prostor drobné návsi se zvoničkou

Doporučení pro opatření:

 vhodnými podmínkami požadovat zachování tradičního charakteru
stavebních objektů vycházejícího z tradiční historické podoby
v regionálním tvarosloví
 chránit a zachovat intaktně dochované původní prostorové
uspořádání jednotlivých sídelních útvarů
 zachovat poměr zeleně a volných nezastavěných ploch
 zachovat charakter jednotlivých sídelních útvarů v intaktní podobě
s důrazem na jejich historickou a kulturní hodnotu
 zamezit zastavování sídla rekreačními objekty v návaznosti na areál
golfu
 zamezit výstavbě rekreačních areálů a objektů k rekreaci v sídlech
a jejich okrajích
Krajinný rámec

Hodnoty

 Krajinářsky cenný prostor sestávající s četných prvků historického
uspořádání krajiny, zejména mezí, remízků a úvozových cest
doprovázených vzrostlou zelení s rybníky na drobných potocích a
členitými lesy v okolí Cunkova a Aleniny Lhoty – harmonická
kulturní krajina
 Intaktně dochované prostory osad a samot s charakteristickými
rozvolněnými a rozptýlenými formami zástavby zemědělských
usedlostí a chalup
 Potoky doprovázené břehovými porosty a pásy zeleně s loukami
 Rybníky s břehovými porosty
 Převažující trvale zatravněné plochy luk a pastvin dotvářející ráz
krajiny

Narušení

 Areál golfového hřiště měnící charakter krajinného rámce
venkovské krajiny
 Zemědělský areál odlišného měřítka u Cunkova

Ochrana

 Respektovat a zachovat uvedené hodnoty vytvářející krajinný ráz
 Respektovat přírodě blízký charakter vodních toků a rybníků
 Respektovat a zachovat historické trasování komunikací, vazby a
vztahy v krajině, měřítko krajiny (zejména vztahy s okolními sídly a
jejich krajinným rámcem

Doporučení pro opatření:

 Zajistit požadavky ochrany
 Respektovat, zachovat a chránit uvedené hodnoty
 Respektovat a zachovat stávající charakter osad a samot, zamezit
jejich stavebnímu rozvoji, chránit jejich historickou hodnotu
vhodnou regulací
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 Zabránit vymezování ploch pro výstavbu ve volné krajině
 Při rekonstrukci dbát na zachování charakteru a uspořádání
usedlostí, včetně barevného řešení střech, členění fasád a oken
 Zachovat a respektovat prostory zahrad a sadů v okrajích sídel a
vzrostlou zeleň doprovázející jednotlivé usedlosti a chalupy
 Zamezit výstavbě objektů ve volné krajině
 Prověřit možnost citlivého začlenění prostorů golfového areálu
uplatňující se rušivě v krajině do krajiny

5.1.7

Domamyšl
Sídlo

Části:

Domamyšl ves, osada Mladá Domamyšl, Bouřilka, Oblajovický mlýn

Hodnoty:

 dochované tradiční usedlosti v původním prostorovém uspořádání
u všech sídelních útvarů
 náves s kaplí (Domamyšl)
 vzrostlá zeleň doprovázející stavební objekty a okraje sídla, sady

Narušení:






mírné přestavby tradičních usedlostí
zanedbanost
nevhodné dostavby (zejména Bouřilka)
zemědělský areál v okraji sídla bez začlenění do krajiny

Ochrana:







stávající charakter sídla (usedlosti, prostorové uspořádání)
budova synagogy
rozsah a charakter ozelenění
přírodě blízký charakter rybníka v okraji sídla
nerušný prostor návsi s návesním rybníkem

Doporučení pro opatření:

 vhodnými podmínkami požadovat zachování tradičního charakteru
stavebních objektů vycházejícího z tradiční historické podoby
v regionálním tvarosloví
 vhodnými nástroji zachovat a chránit intaktně dochované původní
prostorové uspořádání sídla
 zachovat poměr zeleně a volných nezastavěných ploch
 respektovat přírodě blízký charakter v okolí rybníků
 chránit nerušený prostor Hamru s rybníkem Hamer jeho
historickou hodnotu, přírodní charakter a kulturní kvalitu
 zamezit nevhodnému rozvoji sídla bez kontextu, nezastavovat
náves a volné plochy v sídla a okrajích
 zachovat začlenění zemědělského objektu do krajiny
Krajinný rámec

Hodnoty

 stromořadí s ovocnými stromy
 trvale zatravněné plochy s břehovými porosty v okolí vodotečí,
drobné rybníky
 samota Oblajovického mlýna s rybníkem

Narušení

 bloky orné půdy, měřítkem se odlišující zemědělsko-výrobní areál

Ochrana

 zachovat uvedené hodnoty
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 respektovat a zachovat historické trasování komunikací, vazby a
vztahy v krajině, měřítko krajiny (zejména vztahy s okolními sídly a
jejich krajinným rámcem
Doporučení pro opatření:

5.1.8

 zajistit požadavky ochrany
 respektovat, zachovat a chránit uvedené hodnoty
 respektovat a zachovat stávající charakter samoty pod Hamerským
vrchem
 zabránit vymezování ploch pro výstavbu ve volné krajině
 zabránit propojení zástavby Domamyšli s osadou Bouřilka,
zachovat dostatečný odstup
 případný rozvoj směřovat ke straně mezi Domamyšlí a
zemědělským areálem
 prověřit možnost doplnění stromořadí podél cest, kde chybí
 prověřit začlenění zemědělského areálu do krajiny (např. zelení)
 zabránit rozšiřování výstavby v okolí Oblajovického mlýna,
stabilizovat stávající stav

Dub u Ratibořských Hor
Sídlo

Části:

Dub, tvrz Na Polánce s dvorem, samota Chalupa, Stiska, Pod Dubem

Hodnoty:

 Charakteristické původní uspořádání tradičních zemědělských
dvorů ve tvaru široké podkovy kolem návesního prostoru s rybníky
a kaplí
 Prostor bývalé tvrze s dvorem
 Dochované prostory humen se sady a loukami
 Vzrostlá zeleň lemující okraje sídla
 Specifický komponovaný prostor bývalé tvrze Na Polánce
v charakteristickém uspořádání objektů dvora s navazující plužinou
členěnou na pravidelné úseky, s komponovanými alejemi v okolí
vrcholu Homole
 Prostory samot s dvory Stiska, Pod Dubem a Chalupy

Narušení:






Ochrana:

 Zachovat prostory v dochovaném prostorovém uspořádání sídla
Dub
 Chránit prostory tvrzí bez narušení
 Chránit krajinnou kompozici viz dále

Doporučení pro opatření:

 Vymezit ochranný prostor původní urbanistické formace sídla Dub,
zachovat ji bez narušení a chránit prostorové uspořádání objektů,
návesní prostor a charakteristické volné prostory se sady aloukami
ponechat bez zastavění
 Ctít vysokou historickou hodnotu prostoru tvrzí, prověřit možnosti
jejich revitalizace a revitalizace okolních prostorů
 Respektovat krajinný rámec s komponovanými prostory krajiny

Nevhodné přestavby tradičních usedlostí, dostavby sídla v Dubu
Zanedbanost tvrze v Dubu a Na Polánce
Dostavby Dubu bez kontextu
Zemědělský areál v okraji Dubu
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 Zamezit zastavování volné krajiny
Krajinný rámec
Hodnoty

 Komponovaný prostor vějířovitě se rozbíhající z okrajů lesa se
středovým bodem ve vrchu Homole s alejemi, rybníky a pravidelně
členěnými úseky zemědělské krajiny v okolí tvrze Na Polánce a
Dubu
 Údolí Ratibořického potoka, Poláneckého potoka s rybníky a
břehovými porosty
 Nerušená návrší Adamův vrch, Homole, Machočův vrch
 Prvky historického prostorového uspořádání krajiny (meze,
remízky, úvozové cesty)

Narušení

 Stožár mobilního operátora na svahu Machočova vešku

Ochrana






Doporučení pro opatření:

 Respektovat přírodní charakter údolí Ratibořického potoka,
Poláneckého potoka s rybníky a břehovými porosty
 Vymezit, zachovat a respektovat celý prostor komponované krajiny
mezi Dubem, Na Polánce a lesy s vrchem Homole, chránit prvky
prostorového uspořádání, charakter kompozice, udržovat eleje a
zeleň v krajině
 Prověřit možnost revitalizace tvrze Na Polánce
 Respektovat volný krajinný prostor mezi Ratibořicemi a lesy u
Homole
 Chránit historickou hodnotu v území, vymezit její charakteristické
znaky a projevy a stanovit ochranné podmínky, včetně vztahů
v krajině
 Vymezit a respektovat místa výhledů do komponované krajiny a
z ní a stanovit ochranné podmínky

5.1.9

Krajinářské kompozice
Volného prostoru mezi Ratibořicemi (zámkem) a Homolí
Přírodního charakteru údolíček
Vzrostlé zeleně doprovázející liniové objekty v krajině a alejí

Dudov
Sídlo

Části:

-

Hodnoty:

 Tradiční zemědělské dvory a usedlosti v charakteristickém
původním prostorovém uspořádání podél komunikace a návsi s
kaplí

Narušení:

 Dostavby v okraji sídla bez kontextu
 Jednotlivé dostavby v zahradách

Ochrana:

 Zachovávat charakter sídla tradičních zemědělských dvorů
v původním prostorovém uspořádání podél komunikace s návsí
 Chránit charakter jednotlivých usedlostí, členění jejich hmot,
podlažnost, uspořádání a navazující prostory
 Chránit charakteristické proluky a volné prostory sídla, humna
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v okrajích
 Chránit prostor návsi s kaplí
 Respektovat a chránit urbanistickou formaci s tradičními dvory
v původním uspořádání, zamezit jejímu doplňování a zastavování
volných prostorů, zahrad a humen a okrajů sídla
 Chránit a zachovat prostor venkovské návsi s kaplí, prověřit
možnost její revitalizace ve venkovském duchu
 Rozvoj směřovat ke komunikaci v základní ose sídla v v uličním
čitelném uspořádání se sjednocujícími prvky, požadovat začlenění
nové zástavby do krajiny zahradami a k sídlu vhodným tvarováním
a členěním hmot, sladěným měřítkem, orientací a podlažností
 Respektovat rybník v přírodě blízkém prostředí v okraji sídla
 Respektovat hodnoty krajinného rámce

Doporučení pro opatření:

Krajinný rámec
Hodnoty

 Okraje lesů

Narušení

 Scelené bloky orné půdy

Ochrana

 Pohledů na sídlo

Doporučení pro opatření:

 Prověřit možnost renaturalizace a revitalizace Dudovského potoka
a doplnění břehových porostů
 Doplnění stromořadí k příjezdové komunikaci

5.1.10 Hartvíkov
Sídlo
Části:

-

Hodnoty:

 Tradiční zemědělské usedlosti a dvory v charakteristickém
specificky členěném rozvolněném a nepravidelném uspořádáním
v okolí návsi s návesním rybníkem, později utvořená samostatná
formace mimo historickou část sídla se zemědělskými usedlostmi
podél vedlejší komunikace
 Dominanta kostela sv. Petra a Pavla
 Specifický malebný obraz sídla v ose přes návesní rybník ke kostelu
 Historicky cenné objekty
 Vzrostlá zeleň doprovázející jednotlivé dvory, náves a rybník

Narušení:

 Mírná zanedbanost

Ochrana:

 Charakteristický obraz sídla s dominantou kostela
 Původní prostorové uspořádání tradičních usedlostí a dvorů

Doporučení pro opatření:

 Zachovávat intaktně dochovaný prostor starší části sídla kolem
návsi a rybníka jako hodnotu a zamezit zastavování v celém jejím
prostoru
 Chránit specifické hodnoty sídla včetně pohledů na jeho jednotlivé
části
 Zachovat a chránit nerušené výhledy na areál kostela
Krajinný rámec

Akce: Rozbor hodnot sídel správního obvodu ORP Tábor a návrh jejich ochrany

Studio B&M
Na Úvoze 720/32,
59101 Žďár nad Sázavou
http://www.studiobm.cz,

Strana 39

Hodnoty

 Čitelné základní členění původní plužiny
 Úvozové cesty
 Rybníky s břehovými porosty a drobné potoky doprovázené
loukami

Narušení

 Scelení původních úseků do bloků orné půdy

Ochrana

 Chránit přírodní charakter v okolí rybníků
 Chránit čitelné uspořádání základní osnovy plužiny

Doporučení pro opatření:

 Prověřit možnosti doplnění stromořadí k příjezdovým komunikacím

5.1.11 Hlasivo
Sídlo
Části:

Hlasivo, osady Hlasívko, Temešvár, Hlasivské Výlevy, Mindlovka

Hodnoty:

 Soubor sídelních útvarů v rozvodném prostoru vrchu Na Stráži
 Intaktně dochovaný prostor dvorů v původním prostorovém
uspořádání v návesní formaci na trojúhelníkovém půdorysu s návsí
Hlasiva s dochovanými humny v okrajích
 Typická dominanta kostela Narození Panny Marie na návsi
 Intaktně dochované zastavěné prostory osad Hlasivko, Temešvár,
Hlasivské Výlevy, Mindlovka s charakteristickými zemědělskými
usedlostmi a chalupami a typickými prostory zahrad a sadů
s loukami v okrajích a sídle

Narušení:

 Zemědělský areál na okraji Hlasiva bez kontextu a měřítka
 Místy zanedbanost a necitlivě umístěné dostavby v zahradách a
humnech

Ochrana:

 Intaktně dochovaných prostorů sídel s vysokou historickou,
kulturní hodnotou
 Kulturní dominanty kostela v Hlasivu
 Dochovaných prostorů humen

Doporučení pro opatření:

 Chránit dochované prostory sídel, jejich prostorové uspořádání,
jeho charakter, volné prostory charakterizující danou formaci a
humna v okrajích se zahradami a sady a zamezit dostavbám a
úpravám narušujícím cenný stavební soubor daného sídla
 Prověřit a stanovit ochranu pohledového uplatnění kostela
v Hlasivu, zachovat jeho nerušený prostor
 Chránit a zachovávat humna v Hlasivu a zamezit jejich dostavování
 Prověřit ideální případy rozvoje sídla s preferencí uliční formace
podél komunikace k Hlasivským Výlevům v čitelné formaci
s jednoznačným rytmem prostorového uspořádání a objekty
vycházející s charakteru tradičních usedlostí, stanovit případně
podmínky rozvoje
 Zachovávat výhledy ze sídel do krajiny, zachovat přírodní charakter
okolí rybníků a potoků
Krajinný rámec
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Hodnoty

 Závěr údolí Mindlovka s četnými krátkými přítoky, drobnými
rybníky s loukami a břehovými porosty
 Stromořadí kolem cest
 Fragmenty dochovaných prvků historického uspořádání krajiny
 Fragmenty dochovaných prvků historického uspořádání krajiny
 Hospodský rybník s břehovými porosty

Narušení

 Zemědělský areál u Hlasiva bez začlenění do krajiny
 Scelené bloky orné půdy

Ochrana

 Přírodního charakteru prostorů v okolí potoků
 Vzrostlé zeleně v okraji sídel a podél komunikací
 Dochované prvky historického uspořádání krajiny

Doporučení pro opatření:

 Respektovat a chránit uvedené hodnoty krajinného rámce

5.1.12 Hnojná Lhotka
Sídlo
Části:
Hodnoty:

 Dochovaný kompaktní prostor sídla s historickými původními
zemědělskými usedlostmi s návesním prostorem a kaplí
 Dochované okraje sídla s humny a sady v okrajích
 Vzrostlá zeleň doprovázející tradiční usedlosti a okraje sídla

Narušení:

 Nevhodně situované dostavby v okraji sídla

Ochrana:

 Zachovat téměř intaktní podobu sídla v historickém prostorovém
uspořádání

Související hodnoty
krajinného rámce:

 Okraje údolí Lužnice s členitými okraji lesa
 Drobný přítok Lužnice s rybníkem v okraji sídla doprovázený
břehovými porosty a loukami

Doporučení pro opatření:

 Respektovat a chránit historickou podobu sídla danou původním
prostorovým uspořádáním tradičních zemědělských usedlostí,
zamezit nevhodným přestavbám tradičních objektů sídla a
dostavbám narušujícím tuto historickou hodnotu, navrhnout
podmínky ochrany sídla
 Respektovat uvedené hodnoty krajinného rámce
 Zachovávat charakteristické volné prostory uvnitř a na okraji sídla

5.1.13 Hodonice u Bechyně
Sídlo
Části:
Hodnoty:

 tradiční objekty zemědělských dvorů se
v charakteristickém prostorovém uspořádání
 návesní kaple

zdobenými štíty

Akce: Rozbor hodnot sídel správního obvodu ORP Tábor a návrh jejich ochrany
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Narušení:

 necitlivě umístěné dostavby do charakteristických proluk, prostorů
humen a okrajů sídla

Ochrana:

 tradičních objektů zemědělských dvorů a usedlostí
 čitelného původního prostorového uspořádání sídla a jeho částí
 charakteru obrazu jednotlivých objektů se zdobenými štíty a
fasádami
 proluk a charakteristických prostorů humen a zahrad

Doporučení pro opatření:

 zachovávat a chránit prostorové uspořádání sídla a zamezit jeho
zastavování s cílem zachovat čitelné původní prostorové
uspořádání sídla
 zamezit výstavbě v prolukách v sídle a v humnech na okraji sídla
 chránit tradiční charakter fasád a zdobných štítů
 v případě nutnosti prověřit možný rozvoj formou navazující
identické a čitelné formace moderní zástavby
 chránit okraje sídla se vzrostlou zelení zahradami a humny bez
narušení nezastavovat je
Krajinný rámec

Hodnoty

 postupně se prohlubující zářez Hodonicého potoka doprovázeného
vzrostlou zelení a navazující Židova strouha

Narušení

 velkoplošné scelené bloky orné půdy
 prostor letiště s technickými doprovodnými stavbami
 zemědělský objekt bez začlenění do krajiny

Ochrana

 přírodní hodnotu danou potokem a jeho bezprostředním okolím a
prostorem Židovy strouhy

Doporučení pro opatření:

 respektovat a chránit přírodní hodnotu v území
 začlenit zemědělský objekt v okraji sídla do krajiny vhodným
ozeleněním
 revitalizovat a renaturalizovat prostory v okolí potoka
 udržovat ozelenění okrajů letiště a prověřit možnost jejich členění

5.1.14 Horní Hrachovice
Sídlo
Části:

Horní Hrachovice, Dolní Hrachovice, Křížův mlýn, Vaněčkův mlýn

Hodnoty:

 Zemědělské dvory v původním prostorovém rozvolněném
uspořádání několika částí s návesním prostorem s kaplí v údolí
Blanice
 Téměř intaktně dochovaný prostor Horních Hrachovic
 Zemědělské dvory v charakteristickém uspořádání v Dolních
Hrachovicích (snížená hodnota sídla na B)
 Specifické prostory mlýnů Křížova a Vaněčkova s charakteristickými
objekty na Blanici

Narušení:

 Zemědělský areál v okraji Dolních Hrachovic odlišného měřítka
 Četné přestavby a dostavby sídla v Dolních Hrachovicích
 Nevhodně situovaná dostavba rodinným domem v Horních

Akce: Rozbor hodnot sídel správního obvodu ORP Tábor a návrh jejich ochrany
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Hrachovicích
Ochrana:

 Původní prostorové uspořádání sídel a jejich charakter
 Tradiční zemědělské dvory
 Volné prostory v sídle a v okrajích se vzrostlou zelení, loukami a
drobnými sady
 Přírodní rámec údolí Blanice

Doporučení pro opatření:

 Zachovat intaktně dochovaný prostor Horních Hrachovic a zamezit
jeho narušení dostavbami a nevhodnými úpravami tradičních
objektů sídla
 Chránit dochované segmenty s charakteristickými zemědělskými
dvory v původním prostorovém uspořádání v Dolních Hrachovicích
 Respektovat volné plochy v sídle charakterizující jeho prostorové
uspořádání bez zastavění
 Prověřit a navrhnout možnosti začlenění zemědělského areálu
v Dolních Hrachovicích do krajiny
 Respektovat a zachovat prostorů mlýnů Křížova a Vaněčkova,
zamezit jejich zastavění a nevhodnému rozvoji, chránit historickou
a přírodní hodnotu místa
Krajinný rámec

Hodnoty

 Údolí Blanice s břehovými porosty a loukami

Narušení

 Zemědělský areál v Dolních Hrachovicích uplatňující se v krajině
 Scelené bloky orné půdy

Ochrana

 Přírodního charakteru údolí Blanice

Doporučení pro opatření:

 Zachovat, respektovat a chránit prostory údolí Blanice a jejich
přírodní hodnotu, zamezit jejich zastavění
 Respektovat nerušené návrší Na Kopci

5.1.15 Horní Střítež
Sídlo
Části:

Horní Střítež, osada Na Vrších

Hodnoty:

 Tradiční dvory v charakteristickém uspořádání podél hlavní
komunikace se zastavěnou návsí s kaplí
 Místy humna se sady v okraji sídla
 Rybník s loukami v okraji sídla
 Osada
s několika
dvory
v rozvolněném
uspořádání
s charakteristickými zahradami a sady Na Vrších

Narušení:

 Místy nevhodné přestavby a dostavby
 Halové objekty zemědělského areálu odlišného měřítka bez
začlenění do krajiny

Ochrana:

 Původního čitelného prostorového uspořádání sídla
 Charakteru zástavby v podobě tradičních usedlostí v typickém
uspořádání a členění s charakteristickými prostory zahrad a humny
se sady

Akce: Rozbor hodnot sídel správního obvodu ORP Tábor a návrh jejich ochrany
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 Zachovat intaktní podobu prostorového uspořádání s tradičními
dvory a usedlostmi s charakteristickými plochami luk, zahrad a
sadů, stanovit podmínky k ochraně a zamezit nevhodnému
zastavování
 Respektovat návesní prostor s kaplí
 Respektovat a zachovat nerušené okraje sídla a prostor s rybníkem
a loukami
 Prověřit možnosti rozvoje s ohledem na předchozí podmínku
s preferencí čitelné urbanistické formace, s objekty respektující
charakter tradičních objektů sídla svým uspořádáním a členěním
hmot

Doporučení pro opatření:

Krajinný rámec
Hodnoty

 Místy četné prvky historického prostorového uspořádání krajiny
(zejména meze, úvozové cesty)
 Krajinářsky cenný prostor s několika dvory v rozvolněném
uspořádání Na Vrších s četnými mezemi s charakteristickým
uspořádáním mezí a remízků

Narušení

 Scelené bloky orné půdy

Ochrana

 Charakteru prostorů s dochovanými mezemi se zelení
 Krajinářsky cenného prostoru na Vrších

Doporučení pro opatření:

 Respektovat a chránit hodnoty krajinného rámce

5.1.16 Horní Světlá u Bradáčova
Sídlo
Části:

-

Hodnoty:

 Zemědělské dvory v rozvětveném uspořádání v sedle na rozvodí
dvou potoků s kaplí s typickými volnými plochami zahrad, sadů a
luk, volný návesní prostor

Narušení:

 Místy zanedbanost
 Neuspořádanost návesního prostoru

Ochrana:

 Intaktně dochované sídelních formace
 Přírodního prostředí sídla v okrajích se vzrostlou zelení, stromů
doprovázejících tradiční usedlosti, rybník s břehovými porosty

Doporučení pro opatření:

 Vhodně stanovenými podmínkami zachovat a respektovat
dochovanou podobu původního prostorového uspořádání sídla,
respektovat charakteristické volné plochy v sídle a zamezit
nevhodným dostavbám sídla bez kontextu
 Chránit charakter tradičních usedlostí a zamezit jejich nevhodným
přestavbám a dostavbám
 Zamezit dostavbám sídla a jeho okolní krajiny
Krajinný rámec

Hodnoty

 Stromořadí
 Členité okraje lesa

Akce: Rozbor hodnot sídel správního obvodu ORP Tábor a návrh jejich ochrany
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 Drobné remízky se zelení
 Panský rybník s přítokem Novomlýnského potoka s loukami a
břehovými porosty
Narušení

 Scelené bloky orné půdy

Ochrana

 Zachovat stromořadí v krajině
 Respektovat členité lesní okraje

Doporučení pro opatření:

 Zachovat uvedené hodnoty krajinného rámce

5.1.17 Chlístov u Nadějkova
Sídlo
Části:

-

Hodnoty:

 Tradiční zemědělské usedlosti a chalupy v původním prostorém
uspořádání
 Zeleň doprovázející jednotlivé usedlosti a okraje sídla v zahradách
a humnech

Narušení:

 Zanedbanost
 Mírně se uplatňující nevhodně provedené úpravy původních budov

Ochrana:

 Charakter sídla
 Vzrostlá zeleň
 Prostorové uspořádání

Doporučení pro opatření:

 Zachovávat a chránit charakter sídla a sídlo jako ucelený soubor
v dochovaném původním uspořádání
 Zamezit výstavbě narušující dochovanou strukturu sídla a
prostorové uspořádání
 Zachovat kontakt s krajinou
Krajinný rámec

Hodnoty

 Dochované prvky historického členěné krajiny (meze, remízky,
úvozové cesty
 Prostory Novodvorského potoka se zelní
 Členité okraje lesa

Narušení

 Motokrosová dráha

Ochrana

 Charakteru krajinného rámce a prvků historického členění krajiny
 Respektování přírodního prostředí Novodvorského potoka

Doporučení pro opatření:

 Respektovat a zachovat uvedené hodnoty krajinného rámce
 Zamezit výstavbě ve volné krajině

5.1.18 Janov u Mladé Vožice
Sídlo
Části:

Janov, Staniměřice, Horní Kouty, Dolní Kouty

Akce: Rozbor hodnot sídel správního obvodu ORP Tábor a návrh jejich ochrany
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Hodnoty:

 Soubor specifických drobných venkovských sídel situovaných
v údolí Kouteckého potoka, Staniměřice do údolí Novodvorského
potoka
 Charakteristická ukázka venkovské zástavby Mladovožicka s
typickými zemědělskými dvory, chalupami a usedlostmi
v kompaktním uspořádání
 Zemědělské dvory v charakteristickém rozvolněném uspořádání
s typickými volnými plochami zahrad, sadů a luk Horních a Dolních
Koutů na soutocích Koutského potoka s pravostrannými přítoky
 Mohutné zemědělské dvory ve Staniměřicích v charakteristickém
uspořádání k centru návsi se zvoničkou
 Na okrouhlém půdorysu v rozvolněné formaci uspořádané dvory
kolem centra s kostelem Všech svatých s charakteristickým
členěním volných ploch s loukami, zahradami a sady s větvící se
komunikací
 Prostorový vztah dominanty kostela ke kostelu na hradním návrší v
Mladé Vožici

Narušení:

 Místy necitlivě provedené dostavby a přestavby tradičních
usedlostí a dvorů
 Mírně dostavby sídel bez kontextu

Ochrana:

 Převážně intaktně dochovaných sídelních formací v původním
prostorovém uspořádání a charakteristických volných ploch se
sady, zahradami a loukami
 Přírodního prostředí sídla v okrajích se vzrostlou zelení, stromů
doprovázejících tradiční usedlosti
 Nerušeného uplatnění kostela v Janově a vztahové osy kostela
s dominantou kostela na hradním návrší v Mladé Vožici

Doporučení pro opatření:

 Vhodně stanovenými podmínkami zachovat a respektovat
dochovanou podobu původního prostorového uspořádání
jednotlivých sídelních formací, respektovat charakteristické volné
plochy v sídle a zamezit nevhodným dostavbám sídla bez kontextu
 Chránit kulturní dominantu kostela, vymezit osy pohledů uvnitř
sídla a vně sídla na tuto dominantu a stanovit ochranné podmínky
k zachování nerušených pohledů na kostel
 Respektovat prostorový vztah kostela v Janově s kostelem na
hradním návrší v Mladé Vožici
 Chránit charakter tradičních usedlostí a zamezit jejich nevhodným
přestavbám a dostavbám
Krajinný rámec

Hodnoty

 Údolí Kouteckého potoka s přítoky doprovázeného zeleným pásem
břehových porostů, loukami, s údolní nivou
 Prvky historického uspořádání krajiny (fragmenty mezí, remízky,
úvozové cesty doprovázené zelení
 Nerušená návrší vytvářející horizont a výhledy k Mladé Vožici

Narušení

 Scelené bloky orné půdy
 Sjezdovka s vlekem

Ochrana

 Zachovat přírodní charakter údolí

Akce: Rozbor hodnot sídel správního obvodu ORP Tábor a návrh jejich ochrany
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 Zachovat nerušené vymezující horizonty údolí
Doporučení pro opatření:

 Zachovat uvedené hodnoty krajinného rámce
 Respektovat nerušený horizont a zamezit jeho zastavování,
zejména hřeben Hadí hory, Bušové a Na vrších, Třešovky
 Zamezit budování osvětlených sjezdovek
 Respektovat prostory Kouteckého potoka a jeho přítoků a
zachovávat jejich přírodní hodnotu

5.1.19 Jedlany
Sídlo
Části:

Jedlany, Zahrádky Kokánov, Hořejší mlýn, Dolní mlýn, Išov

Hodnoty:

 Zemědělské dvory v tradičním uspořádání kolem návesního
prostoru s rybníkem na oválném půdorysu s v Jedlanech
 Specifický
prostor
Zahrádek-Kokánov
s charakteristickými
chalupami
 Specifické prostory mlýnů Hořejší a Dolní v přírodním prostředí
Chotovinského potoka
 Prostor samostatného dvora Išov

Narušení:

 Nevhodně situované dostavby v Jedlanech a Zhrádkách-Kokánově
 Nevhodně situovaná dostavba domu u Hořejšího mlýna
 Zanedbaný prostor rozpadlého dvora Išov, nevhodně situovaná
dostavba
 Zemědělsko-výrobní areál u Horního mlýna, zanedbané budovy

Ochrana:

 Původní prostorové uspořádání Jedlan, respektovat volné plochy
v sídla a dochovaná humna, respektovat návesní prostor
s rybníkem doprovázeným břehovými porosty
 Začlenění Zahrádek-Kokánov do krajiny
 Samoty mlýnů se specifickými objekty
 Přírodní prostředí Chotovinského potoka a Jedlanského potoka
 Dvory u Jedlanského potoka v Jedlanech

Doporučení pro opatření:

 Zachovat původní prostorové uspořádání Jedlan, respektovat
volné plochy v sídla a dochovaná humna, respektovat návesní
prostor s rybníkem doprovázeným břehovými porosty
 Respektovat prostor Zahrádek-Kokánov a začlenit jeho okraje do
krajiny vzrostlou zelení
 Respektovat a zachovat samoty mlýnů se specifickými objekty a
zamezit jejich dostavování, chránit přírodní prostředí
Chotovinského potoka
 Zachovat a chránit oddělenou formaci s dvory u Jedlanského
potoka v Jedlanech
 Prověřit možnost revitalizace dvora Išov
Krajinný rámec

Hodnoty

 Jedlanský potok a Chotovinský potok doprovázený břehovými
porosty a loukami s několika rybníky v přírodním prostředí
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Narušení

 Scelené bloky orné půdy

Ochrana

 Přírodní charakter prostorů potoků
 Nerušené okraje lesů

Doporučení pro opatření:

 Respektovat a chránit uvedené hodnoty krajinného rámce

5.1.20 Krchova Lomná
Sídlo
Části:

Krchova Lomná, Ústějov, Nový mlýn

Hodnoty:

 Zemědělské dvory a usedlosti položené v rozvolněném uspořádání
podél údolí Radvanovského potoka s centrální částí v kompaktním
uspořádání jednostranně k návsi
 Dochované zahrady a sady v okrajích sídla
 Prostor údolí Radvanovského potoka s břehovými porosty
 Prostor Ústějova se dvěma zemědělskými dvory
 Kaple s alejí u Ústějova
 Prostor Nového mlýna v údolí Blanice

Narušení:

 Místy nevhodné dostavby a přestavby usedlostí
 Ojedinělé dostavby sídla bez kontextu v centrální části

Ochrana:

 Charakteru sídla

Doporučení pro opatření:

 Zachovat a chránit původní prostorové uspořádání sídla a zamezit
nevhodným dostavbám vhodnými podmínkami
 Zachovat venkovský charakter návsi, zamezit jejímu zastavování
 Respektovat přírodní hodnoty dané prostorem Radvanovského
potoka
 Zachovat prostor Ústějova a zamezit jeho zastavování
 Respektovat drobnou krajinnou kompozici kaple sv. Marie u
Ústějova s cestou a alejí a zamezit jejímu narušení
 Chránit a zachovat charakter prostoru Nového mlýna v údolí
Blanice, zamezit jeho zastavování a nevhodným úpravám
Krajinný rámec

Hodnoty

 Údolí Radvanovského potoka s břehovými porosty a loukami
 Drobné rybníky v krajině s břehovými porosty a loukami
 Drobná krajinná kompozice kaple sv. Marie s cestou a alejí
z Ústějova
 Místy (Ustějov) četné dochované prvky historického uspořádání
krajiny (meze, úvozové cesty, remízky)

Narušení

 Scelené bloky orné půdy

Ochrana

 Přírodní charakter údolí Radvanovského potoka
 Charakter členění krajiny s prvky jejího historického uspořádání
 Kompozice s kaplí v krajině Ústějova

Doporučení pro opatření:

 Respektovat, zachovat a chránit uvedené hodnoty krajinného
rámce
 Zachovat nerušená návrší v okolí krchovy Lomné

Studio B&M

Akce: Rozbor hodnot sídel správního obvodu ORP Tábor a návrh jejich ochrany

Na Úvoze 720/32,
59101 Žďár nad Sázavou
http://www.studiobm.cz,

Strana 48

5.1.21 Křekovice u Vyšetic
Sídlo
Části:

Křekovice, Lhýšov, Křekovická Lhota, Vosná

Hodnoty:

 Unikátní soubor vsí vyznačujících se tradičními zemědělskými dvory
v dochovaném
charakteristickém
původním
prostorovém
uspořádání s typickými volnými prostory s loukami, sady a
zahradami situovaných do závěrů údolí drobných potoků
 Charakteristické dvory a usedlosti s charakteristickými prostory,
členěním hmot a fasád, orientaci
 Vzrostlá zeleň doprovázející okraje sídel a některé usedlosti a dvory
 Sady v sídle a okrajích

Narušení:

 Ojedinělé dostavby a přestavby tradičních usedlostí
 Ojedinělé dostavby rodinných domků bez kontextu
 Zemědělské objekty bez začlenění do krajinného rámce u Křekovic
a Vosné

Ochrana:

 dochované měřítko a zasazení sídel do krajiny
 dochované charakteristické prostorové uspořádání jednotlivých
sídel
 dochované typické objekty zemědělských dvorů a usedlostí
 volných prostorů v sídle a proluk a okrajů sídel se sady, loukami a
zelení

Doporučení pro opatření:

 zachovávat a chránit intaktně dochované prostory jednotlivých vsí
a zamezit jejich zastavování, změnám využití, nevhodným
dostavbám a přestavbám tradičních usedlostí
 chránit volné prostory a proluky v sídlech
Krajinný rámec

Hodnoty

 Potoky doprovázené loukami a břehovými porosty a pásy zeleně
vytvářející spolu s kraji lesních porostů přírodní charakter území a
rámce sídel
 Lesíky a jejich okraje

Narušení

 Scelené bloky orné půdy

Ochrana

 Zachovat charakter sídel a jejich zasazení do krajinného rámce
 Zachovat přírodní charakter potoků a drobných rybníků
 Zachovat nerušené horizonty a návrší

Doporučení pro opatření:

 Chránit uvedené hodnoty krajinného rámce
 Zachovat začlenění sídel do krajiny zelení v jejich okrajích

5.1.22 Křída u Stádlce
Sídlo
Části:

-
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Hodnoty:

 Tradiční
usedlosti
zemědělských
usedlostí
v původním
prostorovém uspořádání ve třech částech: půlkruhové formaci
vytvářející náves, v uliční formaci vycházející z návsi a uliční formaci
pozdějších dostaveb podél příjezdové komunikace
 Návesní prostor s kaplí a rybníčkem
 Dochované okraje s humny a zahradami

Narušení:

 Zemědělský areál odlišující se měřítkem a uspořádáním
 Nevhodné a necitlivé přestavby tradičních usedlostí a dostavby
rodinných domů v prolukách a zahradách

Ochrana:

 Zajistit ochranu uvedených hodnot
 Tradičních dvorů a jejich prostorového uspořádání
 Nerušených okrajů sídla se zahradami a humny

Doporučení pro opatření:

 Zachovat a chránit charakter tradičních dvorů a jejich prostorové
uspořádání v jednotlivých částech, zamezit dostavbám v prolukách
a v okrajích sídla
 Novou zástavbu směřovat v extenzivním rozvoji k hlavní
komunikaci navazující na stávající uliční formaci, požadovat její
jednotné prostorové uspořádání a charakteru objektů vycházejícím
z tradičních usedlostí
 Prověřit a navrhnout začlenění zemědělského areálu do krajiny
vhodným způsobem
Krajinný rámec

Hodnoty

 Údolí Oltyňského potoka s břehovými porosty, pásem zapojených
lesních porostů a loukami
 Soustava rybníků v navazujícím prostoru

Narušení

 Scelené bloky orné půdy stírající charakter tradiční plužiny a
měřítko krajiny

Ochrana

 Prostor údolí Oltyňského potoka

Doporučení pro opatření:

 Udržovat a k příjezdové komunikaci doplnit stromořadí
 Respektovat a chránit prostor údolí Oltyňského potoka a jeho
členité okraje, vymezit jeho ochranný prostor

5.1.23 Křtěnovice
Sídlo
Části:
Hodnoty:

 Charakteristicky uspořádané tradiční zemědělské dvory a usedlosti
uspořádané v několika segmentech; kolem návsi, v rozvolněném
uspořádání nad údolíčkem a v podélné formaci podél osy potoka
 Charakteristické volné prostory s loukami a sady v okolí usedlostí a
dvorů
 Návesní prostor s kaplí
 Volný prostor s rybníky doprovázenými břehovými porosty a
loukami
 Sady navazující na usedlosti
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 Prostor potoka s břehovými porosty vytvářející přírodní osu území
Narušení:






Ochrana:

 Tradičních usedlostí v jednotlivých segmentech sídla
 Volné prostory s loukami a sady
 Prostory potoka s břehovými porosty

Doporučení pro opatření:

 Zachovávat prostorové uspořádání jednotlivých usedlostí s volnými
prostory, zahradami a sady, zamezit jejich nevhodnému
zastavování
 Respektovat prostor návsi s kaplí a uvolněný prostor s rybníky
 Zachovávat přírodní charakter potoka
 Prověřit možnosti začlenění zemědělského areálu do krajiny

Místy zanedbanost
Místy nevhodné přestavby a dostavby tradičních usedlostí
Dostavby bez kontextu
Zemědělský areál v okraji sídla

Krajinný rámec
Hodnoty

 Závěr Křtěnovického potoka s několika přítoky, rybníky
doprovázenými břehovými porosty a loukami
 Dochované fragmenty historického uspořádání krajiny (mezí,
úvozové cesty) doprovázené zelení

Narušení

 Scelené bloky orné půdy

Ochrana

 Přírodního charakteru prostorů Křtětínského potoka
 Respektovat a zachovat dochované fragmenty historického
uspořádání krajiny

Doporučení pro opatření:

 Respektovat hodnoty krajinného rámce

5.1.24 Lažany u Chýnova
Sídlo
Části:

-

Hodnoty:

 Unikátní prostor sídla zachovaného v intaktní podobě se
zemědělskými dvory uspořádanými v několika rozptýlených
souborech v charakteristickém přírodním rámci nad údolím
Turoveckého potoka
 Uvolněný návesní prostor s kaplí
 Charakteristické volné prostory se sady a zahradami, zatravněnými
plochami

Narušení:

 Dostavba s rodinnými domky v JV okraji sídla
 Místy zanedbanost

Ochrana:

 Historické kvality sídla, prostorového uspořádání a objektů
jednotlivých dvorů

Doporučení pro opatření:

 Zachovat historický charakter sídla ochranou uspořádání
zemědělských dvorů a zachování volných nezastavěných prostorů
mezi jednotlivými usedlostmi a částmi sídla
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 Respektovat volné nezastavěné prostory se sady a loukami jako
hodnotu sídla
 Respektovat okraje sídla s přírodními prostory zalesněných strání a
břehovými porosty údolí Turoveckého potoka
Krajinný rámec
Hodnoty

 Údolí Turoveckého potoka s břehovými porosty
 Prostor drobného přítoku Turoveckého potoka s břehovými
porosty
 Sady v okraji sídla

Narušení

 Scelené bloky orné půdy v severní části krajinného rámce

Ochrana

 Zachovat přírodní charakter Turoveckého potoka

Doporučení pro opatření:

 Respektovat uvedené hodnoty krajinného rámce
 Zachovávat doprovodné břehové porosty a porosty strání údolí

5.1.25 Liderovice
Sídlo
Části:

Liderovice, samota mlýna Lapáček

Hodnoty:

 Tradiční zemědělské usedlosti a dvory uspořádané v rozvolněné
zástavbě položené jednostranně k zalomené komunikaci
v podkovovitém tvaru
 Návesní prostor s kaplí
 Charakteristické volné prostory se sady, loukami a zelení v okolí
usedlostí
 Dominantní dvůr (dnes výroba sedacích souprav)
 Liderovický mlýn na Kosteleckém potoce
 Prostor mlýna Lapáček na Košínském potoce

Narušení:

 Mírně a potenciálně prostor výroby sedacích souprav

Ochrana:

 Tradičních objektů zemědělských usedlostí a dvorů a jejich
charakteristických prostorů
 Původního prostorového uspořádání sídla
 Návesního prostoru s kaplí

Doporučení pro opatření:

 Zachovat a chránit rozvolněné původní prostorové uspořádání sídla
 Respektovat a zachovávat dochované charakteristické volné
prostory v sídle a jeho okrajích, zamezit jejich zastavování, stanovit
vhodné podmínky ochrany
 Respektovat návesní prostor s kaplí
 Respektovat nerušený prostor mlýna s charakteristickými
budovami
 Respektovat nerušený prostor samoty mlýna Lapáček
s charakteristickými budovami v přírodním prostředí Košínského
potoka, zamezit přestavbám a nové zástavbě
 Udržovat nerušené okraje sídla se vzrostlou zelení
 Zachovávat vzrostlou zeleň v sídle a okrajích, sady a břehové
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porosty Kosteleckého potoka
Krajinný rámec
Hodnoty

 Vzrostlá zeleň dotvářející charakter sídla, navazující na krajinný
rámec
 Dochované prvky historického uspořádání krajiny, zejména
úvozové cesty doprovázené zelení
 Prostory Kosteleckého, Radkovského a Košínského potoků
s břehovými porosty, loukami, četnými rybníky, zvýrazňující
přírodní charakter místa
 Břehové porosty rybníků a hrází

Narušení

 Scelené bloky orné půdy

Ochrana

 Přírodního charakteru prostoru potoků Kosteleckého, Radkovského
a Košínského s ojedinělou kaskádou rybníků doprovázených
břehovými porosty
 Prostor mlýna Lapáček
 Chránit prostory návesního rybníku s průhledy na sídlo, jeho cenný
charakteristický obraz v krajině

Doporučení pro opatření:

 Zamezit zastavování volné krajiny
 Respektovat a chránit vhodnými podmínkami přírodní charakter
prostorů potoků Kosteleckého a Radkovského se soustavami
rybníků před narušením, břehové porosty, louky, dřeviny na
hrázích, charakteristický výraz rybničních prostorů a průhledy do
krajiny
 Zachovávat a chránit prostory Košínského potoka s loukami a
břehovými porosty a specifické místo samoty mlýna Lapáček
s charakteristickými objekty

5.1.26 Malý Ježov
Sídlo
Části:

Malý Ježov, Farův mlýn, mlýn Lučan

Hodnoty:

 Tradiční zemědělské dvory uspořádané v podkovovitém tvaru ve
místy dvou řadách kolem návesního prostoru s kaplí
s dochovanými humny v okrajích se zahradami a sady
 Vzrostlá zeleň v okraji sídla a v sídle
 Venkovský návesní prostor s kaplí
 Intaktně dochovaný prostor Farova mlýna se zemědělskými dvory
v rozvolněném uspořádání
 Prostor mlýna Lučan

Narušení:

 Necitlivě provedené dostavby a přestavby tradičních usedlostí
 Dostavby domů v okraji sídla, chata

Ochrana:

 Zachovávat dochované prostorové uspořádání s charakteristickými
plochami luk, zeleně v sídle a humen v okrajích
 Zachovat vzrostlou zeleň v sídle
 Prostoru Farova mlýna s charakteristickými objekty, rybníkem a
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dvory v rozvolněném uspořádání ke komunikaci
Doporučení pro opatření:

 Respektovat a chránit dochované prostorové uspořádání sídla a
zamezit jeho dostavování
 Zachovávat a chránit tradiční usedlosti, zamezit jejich nevhodným
dostavbám a přestavbám narušujícím uspořádání hmot a
podlažnost, tradiční charakter i měřítko
 Zachovat a chránit intaktně dochovaný prostor Farova mlýna a
dvorů ve specifickém uspořádání a krajinném rámci, zamezit jeho
dostavování a nevhodným přestavbám tradičních usedlostí, chránit
historickou hodnotu, stanovit podmínky ochrany
Krajinný rámec

Hodnoty

 Prostor potoka Barborka s břehovými porosty a loukami a rybníky
 Stromořadí
 Fragmenty prvků historického uspořádání krajiny, úvozové cesty a
meze

Narušení

 Scelené bloky orné půdy

Ochrana

 Chránit přírodní charakter prostorů Barborky s mlýny

Doporučení pro opatření:






Zachovat a chránit krajinářsky hodnotný prostor Faronova mlýna
Zachovat a chránit prostor mlýna Lučan bez zastavování
Respektovat přírodní charakter prostorů v okolí potoka Barborka
Zamezit zastavování volné krajiny

5.1.27 Modlíkov
Sídlo
Části:

Modlíkov, samota: Hromadov

Hodnoty:

 dochované tradiční usedlosti v původním prostorovém uspořádání,
typické objekty sídla jako jsou plaňkové ploty, kamenné zídky
skládané na sucho
 vzrostlá zeleň doprovázející stavební objekty a okraje sídla, sady
 prostory samoty u rybníka Hromadov

Narušení:

 mírná zanedbanost

Ochrana:






Doporučení pro opatření:

 vhodnými podmínkami požadovat zachování tradičního charakteru
stavebních objektů vycházejícího z tradiční historické podoby
v regionálním tvarosloví
 chránit a zachovat intaktně dochované původní prostorové
uspořádání jednotlivých sídelních útvarů
 zachovat poměr zeleně a volných nezastavěných ploch
 zachovat charakter jednotlivých sídelních útvarů v intaktní podobě
s důrazem na jejich historickou a kulturní hodnotu

stávající charakter sídla i samoty (usedlosti, prostorové uspořádání)
rozsah a charakter ozelenění
přírodě blízký charakter Smutné s drobnými rybníky a jejích přítoků
nerušný prostor drobné návsi
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Krajinný rámec
Hodnoty

 Krajinářsky unikátní prostor sestávající s četných prvků
historického uspořádání krajiny, zejména mezí, remízků a
úvozových cest doprovázených vzrostlou zelení a členitými lesy
v okolí Modlíkova – harmonická kulturní krajina
 Intaktně dochovaný prostor Modlíkova s charakteristicky
rozvolněnou formou zástavby zemědělských usedlostí a chalup
 Smutná a její přítoky doprovázené břehovými porosty a pásy
zeleně s loukami
 Drobné rybníky v údolí Smutné s břehovými porosty
 Převažující trvale zatravněné plochy luk a pastvin dotvářející ráz
krajiny

Narušení

 -

Ochrana

 Respektovat a zachovat uvedené krajinné hodnoty vytvářející
krajinný ráz
 Respektovat přírodě blízký charakter vodních toků a rybníků
 Respektovat a zachovat historické trasování komunikací, vazby a
vztahy v krajině, měřítko krajiny (zejména vztahy s okolními sídly a
jejich krajinným rámcem

Doporučení pro opatření:

 Zajistit požadavky ochrany
 Respektovat, zachovat a chránit uvedené hodnoty
 Respektovat a zachovat stávající charakter sídla, zamezit jeho
nevhodnému stavebnímu rozvoji, klást důraz na ochranu historické
a kulturní hodnoty vhodnou regulací
 Zabránit vymezování ploch pro výstavbu ve volné krajině
 Při rekonstrukci dbát na zachování charakteru a uspořádání
usedlostí, včetně barevného řešení střech, členění fasád a oken
 Zachovat a respektovat prostory zahrad a sadů v okrajích sídla a
vzrostlou zeleň doprovázející jednotlivé usedlosti a chalupy

5.1.28 Moraveč u Mladé Vožice
Sídlo
Části:

Moraveč, Slupy

Hodnoty:

 Sídlo Moraveč s tradičními zemědělskými dvory v intaktně
dochovaném
charakteristickém
původním
prostorovém
uspořádání okrouhlice
 Charakteristické dvory a usedlosti s charakteristickými prostory,
členěním hmot a fasád, specifickou orientací
 Vzrostlá zeleň doprovázející okraje sídel a některé usedlosti a dvory
 Charakteristické prostory humen se sady a loukami
 Prostor mlýna Slupy

Narušení:

 Ojedinělé dostavby a přestavby tradičních usedlostí
 Chaty u mlýna Slupy
 Zemědělský objekt v okraji Moraveče
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Ochrana:

 dochované měřítko a zasazení sídla do krajiny
 dochované charakteristické a historicky cenné prostorové
uspořádání sídla
 dochované typické objekty zemědělských dvorů a usedlostí
 okraje sídla se sady, loukami a zelení vytvářející humna

Doporučení pro opatření:

 zachovávat a chránit intaktně dochovaný prostor sídla a zamezit
jeho zastavování, změnám využití, nevhodným dostavbám a
přestavbám tradičních usedlostí
 chránit volné prostory a proluky a humna v okraji sídla
 respektovat a chránit vzrostlou zeleň doprovázející jednotlivé
dvory a sídlo jako jeho hodnotu
 zamezit zastavování okolních prostorů
 prověřit a navrhnout možnost začlenění zemědělského objektu na
SZ sídla do krajinného rámce
 chránit prostor Slupského mlýna a zamezit jho dalšímu
zastavování, stabilizovat chatovou zástavbu a ponechat ve
stávajícím stavu
Krajinný rámec

Hodnoty

 Údolí Slupského potoka a potoka Leštiny s přítoky doprovázených
vzrostlou zelení, loukami a porosty ve stráních vytvářející spolu
s kraji lesních porostů přírodní charakter území a rámce sídel
 Fragmenty dochovaných prvků historického uspořádání krajiny
 Lesíky a jejich okraje

Narušení

 Scelené bloky orné půdy

Ochrana

 Zachovat charakter sídla a jeho zasazení do krajinného rámce
 Zachovat přírodní charakter prostorů potoků
 Zachovat nerušené horizonty a návrší jižně nad sídlem

Doporučení pro opatření:

 Chránit uvedené hodnoty krajinného rámce
 Zachovat začlenění sídla do krajiny zelení
 Zamezit zastavování volné krajiny

5.1.29 Mostek u Ratibořských Hor
Sídlo
Části:
Hodnoty:

 Tradiční zemědělské dvory v původním prostorovém uspořádání
v několika formacích: uliční, shluk, rozvolněné s velkými dvory v SZ
části a návesním prostorem s kaplí v závěru údolí přítoku Blanice

Narušení:

 Dostavby bez kontextu, nevhodně upravované fasády a přestavby
tradičních usedlostí

Ochrana:

 Dochovaného původního prostorového uspořádání sídla

Doporučení pro opatření:

 Zachovat a chránit původní prostorové uspořádání sídla a jeho
celkový charakter, zamezit nevhodným dostavbám
Krajinný rámec
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Hodnoty

 Drobné údolí potoka s břehovými porosty a loukami, doprovázené
pásy zeleně
 Dochované prvky historického uspořádání krajiny (zejména
úvozové cesty a meze)

Narušení

 Scelené bloky orné půdy

Ochrana

 Přírodního charakteru údolí potoka
 Mezí a úvozových cest místy doprovázených zelení

Doporučení pro opatření:

 Zachovat uvedené hodnoty krajinného rámce

5.1.30 Mozolov
Sídlo
Části:

Vlastní sídlo Mozolov, osady: Šichova Vesec, Hronova Vesec, samoty:
Vezdrakov, rekreační areál Kadoch

Hodnoty:

 Až intaktně dochované tradiční chalupy a zemědělské usedlosti
v původním prostorovém uspořádání jednotlivých sídelních útvarů
(osady, samoty)
 vzrostlá zeleň doprovázející stavební objekty a okraje sídla, sady
 dochované prostory samot a osad s tradičními objekty
zemědělských usedlostí a chalup v rozvolněném až rozptýleném
uspořádání

Narušení:

 mírné, avšak ojedinělé přestavby tradičních usedlostí

Ochrana:

 stávající charakter jednotlivých sídelních útvarů (usedlosti,
prostorové uspořádání)
 rozsah a charakter ozelenění
 přírodě blízký charakter drobných rybníků v okrajích sídel
 nerušný venkovský ráz v území

Doporučení pro opatření:

 vhodnými podmínkami požadovat zachování tradičního charakteru
stavebních objektů vycházejícího z tradiční historické podoby
v regionálním tvarosloví
 chránit a zachovat intaktně dochované původní prostorové
uspořádání jednotlivých sídelních útvarů
 zachovat poměr zeleně a volných nezastavěných ploch
 zachovat charakter jednotlivých sídelních útvarů v intaktní podobě
s důrazem na jejich historickou a kulturní hodnotu
 stabilizovat rekreační areál u rybníka Kaldoch, zamezit rozšiřování
areálu
Krajinný rámec

Hodnoty

 Krajinářsky unikátní prostor sestávající s četných prvků
historického uspořádání krajiny, zejména mezí, remízků a
úvozových cest doprovázených vzrostlou zelení s drobnými rybníky
na drobných potocích a členitými lesy v okolí Mozolova –
harmonická kulturní krajina
 Intaktně dochované prostory osad a samot s charakteristickými
rozvolněnými a rozptýlenými formami zástavby zemědělských
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usedlostí a chalup
 Potoky doprovázené břehovými porosty a pásy zeleně s loukami
 Rybníky s břehovými porosty
 převažující trvale zatravněné plochy luk a pastvin dotvářející ráz
krajiny
Narušení

 Zemědělské objekty v okraji Hronova Vesce, u Vozdrakova

Ochrana

 Respektovat a zachovat uvedené krajinné hodnoty vytvářející
krajinný ráz
 Respektovat přírodě blízký charakter vodních toků a rybníků
 Respektovat a zachovat historické trasování komunikací, vazby a
vztahy v krajině, měřítko krajiny (zejména vztahy s okolními sídly a
jejich krajinným rámcem

Doporučení pro opatření:

 Zajistit požadavky ochrany vhodnou regulací, respektovat,
zachovat a chránit uvedené hodnoty
 Respektovat a zachovat stávající charakter osad a samot, zamezit
jejich stavebnímu rozvoji, chránit jejich historickou hodnotu
vhodnou regulací
 Zabránit vymezování ploch pro výstavbu ve volné krajině
 Při rekonstrukci dbát na zachování charakteru a uspořádání
usedlostí, včetně barevného řešení střech, členění fasád a oken
 Zachovat a respektovat prostory zahrad a sadů v okrajích sídel a
vzrostlou zeleň doprovázející jednotlivé usedlosti a chalupy

5.1.31 Mutice
Sídlo
Části:

-

Hodnoty:

 Charakteristicky uspořádané tradiční zemědělské dvory a usedlosti
v podkovovitém tvaru kolem návsi s kaskádou návesních rybníků,
v rozvolněném uspořádání
 Návesní prostor s rybníky
 Sady a zahrady vytvářející prostory kolem dvorů
 Prostor potoka s břehovými porosty, loukami

Narušení:






Ochrana:

 Tradičních usedlostí v jednotlivých segmentech sídla
 Volné prostory s loukami a sady
 Návesní prostor

Doporučení pro opatření:

 Chránit dochované prostorové uspořádání jednotlivých usedlostí
s volnými prostory, zahradami a sady, zamezit jejich nevhodnému
zastavování
 Respektovat prostor návsi s rybníky
 Zachovávat přírodní charakter potoka

Místy zanedbanost
Místy nevhodné přestavby a dostavby tradičních usedlostí
Dostavby bez kontextu
Zemědělský areál v okraji sídla
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 Prověřit možnosti začlenění zemědělského areálu do krajiny
Krajinný rámec
Hodnoty

 Levostranný přítok Mutického potoka s rybníčky doprovázený
břehovými porosty a loukami
 Dochované ojedinělé fragmenty historického uspořádání krajiny
(mezí, úvozové cesty) doprovázené zelení

Narušení

 Scelené bloky orné půdy
 Králův vršek bez narušení

Ochrana

 Přírodního charakteru prostorů potoka
 Respektovat a zachovat dochované fragmenty historického
uspořádání krajiny

Doporučení pro opatření:

 Respektovat hodnoty krajinného rámce

5.1.32 Nahořany u Mladé Vožice
Sídlo
Části:

-

Hodnoty:

 Zemědělské dvory uspořádané v intaktní podobě v návesní formaci
v oválném půdorysu kolem uvolněné návsi s typickými volnými
plochami zahrad, sadů a luk v sedle mezi vrchy Třešovka a Skalí

Narušení:

 Místy zanedbanost

Ochrana:

 Intaktně dochované sídelních formace
 Přírodního prostředí sídla v okrajích se vzrostlou zelení, stromů
doprovázejících tradiční usedlosti

Doporučení pro opatření:

 Vhodně stanovenými podmínkami zachovat a respektovat
dochovanou podobu původního prostorového uspořádání sídla,
respektovat charakteristické volné plochy v sídle a zamezit
nevhodným dostavbám sídla bez kontextu
 Chránit charakter tradičních usedlostí a zamezit jejich nevhodným
přestavbám a dostavbám
 Zamezit dostavbám sídla a jeho okolní krajiny
Krajinný rámec

Hodnoty

 Prostor v sedle nad údolím Kouteckého potoka s charakteristickým
členěním krajiny s dochovanými prvky historického uspořádání
krajiny
 Stromořadí
 Nerušená návrší vytvářející horizont, Skalí, Třešovka

Narušení

 Scelené bloky orné půdy

Ochrana

 Zachovat přírodní charakter údolí Kouteckého potoka
 Prvky historického uspořádání krajiny
 Zachovat nerušené vymezující horizonty a návrší

Doporučení pro opatření:

 Zachovat uvedené hodnoty krajinného rámce
 Respektovat nerušené vrchy Skalí a Třešovka
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 Respektovat prvky historického uspořádání krajiny (meze, remízky,
úvozové cesty)

5.1.33 Pikov
Sídlo
Části:

Pikov, Pejšova Lhota, Chomoutova Lhota, Kostelec, Nový Kostelec, dvůr
Vesec, mlýn U Roubíčků

Hodnoty:

 dochované tradiční usedlosti v původním prostorovém uspořádání,
typické objekty sídla jako jsou plaňkové ploty, kamenné zídky
skládané na sucho
 specifické prostorové uspořádání Nového Kostelce, oboustranná
ulicovka s chalupami ve stejném rytmu a uspořádání
 charakteristická a krajinářsky významná dominanta kostela
Narození P. Marie v Kostelci se vzrostlými stromy
 vzrostlá zeleň doprovázející stavební objekty a okraje sídla, sady
 dochovaný prostor Roubíčkova mlýna, dvoru Vesec

Narušení:

 mírná zanedbanost tradičních objektů
 místy dostavby a přestavby tradičních usedlostí

Ochrana:

 stávající charakter jednotlivých sídel, samot a dvora (usedlosti,
prostorové uspořádání)
 rozsah a charakter ozelenění sídel, sady
 nerušného prostoru kostela v Kostelci

Doporučení pro opatření:

 vhodnými podmínkami požadovat zachování tradičního charakteru
jednotlivých chalup a usedlostí vycházejícího z tradiční historické
podoby v regionálním tvarosloví
 chránit a zachovat intaktně dochované původní prostorové
uspořádání jednotlivých sídelních útvarů, respektovat a zachovávat
humna a sady v okrajích, vzrostlé stromy doprovázející tradiční
usedlosti
 zachovat poměr zeleně a volných nezastavěných ploch
 zachovat charakter jednotlivých sídelních útvarů v intaktní podobě
s důrazem na jejich historickou a kulturní hodnotu
 vymezit a respektovat pohledové osy na dominantu kosteleckého
kostela a zachovávat její nerušený prostor
 zachovávat prostory samot, mlýna a dvora ve stávajícím stavu,
zabránit jejich zastavování
 případnou výstavbu směřovat tak, aby nerušila uvedené hodnoty, a
požadovat vhodnou regulací, aby její prostorové členění,
uspořádání hmot, jejich orientace i charakter vycházet z tradiční
obvyklé formy usedlosti
Krajinný rámec

Hodnoty

 Krajinářsky cenný prostor sestávající s četných prvků historického
uspořádání krajiny, zejména mezí, remízků a úvozových cest
doprovázených vzrostlou zelení a členitými lesy – harmonická
kulturní krajina
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 Intaktně dochované prostory drobných venkovských sídel
s charakteristicky rozvolněnou formou zástavby zemědělských
usedlostí a chalup
 Závěry údolíček drobných potoků s rybníky doprovázené
břehovými porosty a pásy zeleně s loukami
 Převažující trvale zatravněné plochy luk a pastvin dotvářející ráz
krajiny
Narušení

 -

Ochrana

 Respektovat a zachovat uvedené krajinné hodnoty vytvářející
krajinný ráz
 Respektovat přírodě blízký charakter vodních toků a rybníků
 Respektovat a zachovat historické trasování komunikací, vazby a
vztahy v krajině, měřítko krajiny (zejména vztahy s okolními sídly a
jejich krajinným rámcem

Doporučení pro opatření:

 Zajistit požadavky ochrany
 Respektovat, zachovat a chránit uvedené hodnoty
 Respektovat a zachovat stávající charakter sídel, zamezit jeho
nevhodnému stavebnímu rozvoji, klást důraz na ochranu historické
a kulturní hodnoty vhodnou regulací
 Zabránit vymezování ploch pro výstavbu ve volné krajině
 Při rekonstrukci dbát na zachování charakteru a uspořádání
usedlostí, včetně barevného řešení střech, členění fasád a oken
 Zachovat a respektovat prostory zahrad a sadů v okrajích sídla a
vzrostlou zeleň doprovázející jednotlivé usedlosti a chalupy
 Respektovat krajinářsky významnou dominantu kosteleckého
kostela s věží

5.1.34 Pohoří u Jistebnice
Sídlo
Části:

-

Hodnoty:

 Shluk zemědělských usedlostí a dvorů ve dvou částech podél
rozvětvených komunikací v původním prostorovém uspořádání
 Věkovité stromy doprovázející usedlosti
 Sady v zahradách, prolukách a okrajích sídla

Narušení:

 Nevhodné přestavby a úpravy tradičních usedlostí

Ochrana:

 Prostorové uspořádání a celkový charakter sídla

Doporučení pro opatření:

 Zachovat a chránit dochované prostorové uspořádání
zemědělských usedlostí, dvorů a chalup
 Stanovit podmínky a doporučení pro stavební úpravy jednotlivých
usedlostí s ohledem na tradiční formy členění hmot, fasád,
orientaci objektů, barevnost střech, usazení oken apod.
 Respektovat jako hodnotu charakteristické proluky a ponechat je
bez zastavění, zachovávat poměr zastavěných a nezastavěných
prostorů a koeficient zeleně
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Krajinný rámec
Hodnoty

 Mělké údolí Smutné a její drobné přítoky doprovázené loukami a
břehovými porosty
 Fragmenty prvků historického uspořádání krajiny (meze, úvozové
cesty, remízky)
 Mozaika polí, luk a pastvin

Narušení

 Scelení půdy do bloků
 Technické úpravy vodních toků, odvodnění krajiny

Ochrana

 Přírodního a přírodě blízkého charakteru prostorů v okolí Smutné
 Prvků historického členění krajiny

Doporučení pro opatření:

 Zajistit ochranu uvedených hodnot

5.1.35 Radvanov u Mladé Vožice
Sídlo
Části:

Radvanov, Starý Bostov, Nový Bostov

Hodnoty:

 Zemědělské dvory ve třech řadách v charakteristickém podélném
rozvolněném uspořádání s typickými volnými plochami zahrad,
sadů a luk s panským dvorem a zámeckým areálem s parkem
v Radvanově Radvanovského potoka
 Specifické prostory s dvory a usedlostmi Starého Bostova
s dominantním dvorem v údolí Kejtovského potoka
 Specifické prostory s dvory a usedlostmi Starého a Nového Bostova
se zemědělskými usedlostmi a domky v jednostranném uličním
uspořádání v údolí v údolí Kejtovského potoka
 Zámecký areál radvanovského zámku s panským dvorem
 Prostor bývalého větrného mlýna nad Radvanovem

Narušení:

 Místy necitlivě provedené dostavby a přestavby tradičních
usedlostí a dvorů
 Mírně dostavby sídel bez kontextu
 Narušení prostorů zámeckého areálu, zejména parku
 Zanedbanost

Ochrana:

 Intaktně dochovaných sídelních formací v původním prostorovém
uspořádání a charakteristických volných ploch se sady, zahradami a
loukami
 Přírodního prostředí sídel v okrajích se vzrostlou zelení, stromů
doprovázejících tradiční usedlosti
 Nerušeného uplatnění Zámku v Radvanově

Doporučení pro opatření:

 Vhodně stanovenými podmínkami zachovat a respektovat
dochovanou podobu původního prostorového uspořádání
jednotlivých sídelních formací, respektovat charakteristické volné
plochy v sídle a zamezit nevhodným dostavbám sídla bez kontextu
 Chránit kulturní dominantu zámku, vymezit osy pohledů uvnitř
sídla a vně sídla na tuto dominantu a stanovit ochranné podmínky
k zachování nerušených pohledů na kostel
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 Chránit charakter tradičních usedlostí a zamezit jejich nevhodným
přestavbám a dostavbám
 Respektovat prostor zámeckého areálu, vymezit jej a chránit,
prověřit možnosti revitalizace
Krajinný rámec
Hodnoty

 Údolí Radvanovského potoka s přítoky doprovázeného zeleným
pásem břehových porostů, loukami, s údolní nivou
 Četné prvky historického uspořádání krajiny (fragmenty mezí,
remízky, úvozové cesty doprovázené zelení
 Stromořadí
 Nerušená návrší vytvářející horizont, Větrák, Hadí hora, Třešovka

Narušení

 Scelené bloky orné půdy
 Zemědělský areál v krajině

Ochrana

 Zachovat přírodní charakter údolí
 Zachovat nerušené vymezující horizonty údolí

Doporučení pro opatření:

 Zachovat uvedené hodnoty krajinného rámce
 Respektovat nerušený horizont a zamezit jeho zastavování,
zejména hřeben Hadí hory, Bušové a Na vrších, Třešovky
 Respektovat prostory Radvanovského potoka a jeho přítoků a
zachovávat jejich přírodní hodnotu

5.1.36 Slapsko
Sídlo
Části:

Slapsko, Vitanovice, Leština, Zahrádka, Javor, samota Spáleniště, Slupy
s mlýnem

Hodnoty:

 Dochované tradiční dvory a usedlosti Slapska ve dvou částech:
v rozvolněné zástavbě s návsí s charakteristickými volnými prostory
se sady a loukami a návesním rybníkem, v uliční řadové formaci
v jižní části sídla
 Leština ve specifickém uspořádání tradičních dvorů a zemědělských
usedlostí ve dvou částech: kolem návesního prostoru v na
půlkruhovém půdorysu, v rozptýleném uspořádání podél
komunikace do krajiny
 Zemědělské dvory uspořádané po dvou stranách venkovské návsi
s rybníkem a potokem v krajinném rámci Podmalovického potoka
vytvářející osadu Zahrádka
 Mlýn ve Vitanovicich a jeho prostor
 Zemědělské dvory Vitanovic v charakteristickém rozvolněném
prostorovém uspořádání ke komunikaci v krajinném rámci údolí
Podmalovickoho potoka

Narušení:

 Zemědělský areál u Slapska
 Dostavby sídel bez kontextu
 Chatová osada u Vitanovic a u mlýna ve Slupech narušující
charakter sídla
 Scelení bloků orné půdy narušující charakteristické uspořádání
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původní plužiny s mezemi
Ochrana:







Související
hodnoty
krajinného rámce:

 Potok Leština s charakteristickými břehovými porosty a loukami a
rybníky u Slapska a Leštiny
 Samota Stíny se zemědělským dvorem
 Samota Javor se třemi dvory v krajinném rámci Podmalovického
potoka se vzrostlou zelení
 Samota Spáleniště se zemědělským dvorem na okraji údolí
Podmalovického potoka
 Zástavba zemědělských dvorů v Zahrádce s charakteristickou návsí
s rybníkem a kapličkou
 Charakteristické zástavby s dvory a chalupami v samotách v krajině

Doporučení pro opatření:

 Zachovat a respektovat dochované původní prostorové uspořádání
sídel, osad i samot
 Zachovat a respektovat charakter venkovských zemědělských
dvorů a usedlostí a jejich charakteristické prostory se sady, loukami
a zelení i navazující krajinný rámec, stanovit podmínky ochrany pro
jednotlivé sídelní útvary v celém prostoru
 Chránit přírodní charakter doprovázející potoky a zejména údolí
Podmalovického potoka
 Chránit charakter rybníku s břehovými porosty a loukami
 Prověřit a navrhnout možnosti začlenění zemědělského areálu u
Slapska do krajiny
 V případě potřeb vymezovat místa k zástavbě výjimečně a
s ohledem na hodnoty sídla i krajinného rámce
 Zamezit rozšiřování chatových osed a výstavbě chat v celém
prostoru, zamezit zastavování volné krajiny
 Respektovat specifické urbanistické formace v území (Zahrádky,
Slapsko) a chránit je před znehodnocením přestavbami a
dostavováním
 Zachovávat a respektovat prvky historického uspořádání krajiny

Prostorového uspořádání sídel
Tradičních zemědělských dvorů
Prostorů s mlýny
Samot
Přírodního charakteru údolí potoků

5.1.37 Starcova Lhota
Sídlo
Části:
Hodnoty:

Vlastní sídlo, osady: Bezděkov, Pohořelice, Křenovy Dvory, Nepřejov,
samoty: Busíny, Boučí, U Bláhů





dochované tradiční usedlosti v původním prostorovém uspořádání
zvonička
vzrostlá zeleň doprovázející stavební objekty a okraje sídla, sady
dochované prostory samot a osad s tradičními objekty
zemědělských usedlostí a chalup v rozvolněném až rozptýleném
uspořádání
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Narušení:

 mírné přestavby tradičních usedlostí
 zemědělský objekt v okraji odlišného měřítka na okraji Starcovy
Lhoty

Ochrana:

 stávající charakter jednotlivých sídelních útvarů (usedlosti,
prostorové uspořádání)
 rozsah a charakter ozelenění
 přírodě blízký charakter rybníků v okolí Starcovy Lhoty navazující
na sídlo
 nerušný prostor drobné návsi se zvoničkou

Doporučení pro opatření:

 vhodnými podmínkami požadovat zachování tradičního charakteru
stavebních objektů vycházejícího z tradiční historické podoby
v regionálním tvarosloví
 chránit a zachovat intaktně dochované původní prostorové
uspořádání jednotlivých sídelních útvarů
 zachovat poměr zeleně a volných nezastavěných ploch
 zachovat charakter jednotlivých sídelních útvarů v intaktní podobě
s důrazem na jejich historickou a kulturní hodnotu
Krajinný rámec

Hodnoty

 Krajinářsky unikátní prostor sestávající s četných prvků
historického uspořádání krajiny, zejména mezí, remízků a
úvozových cest doprovázených vzrostlou zelení s rybníky na
drobných potocích a členitými lesy v okolí Starcovy Lhoty –
harmonická kulturní krajina
 Intaktně dochované prostory osad a samot s charakteristickými
rozvolněnými a rozptýlenými formami zástavby zemědělských
usedlostí a chalup
 Potoky doprovázené břehovými porosty a pásy zeleně s loukami
 rybníky s břehovými porosty
 převažující trvale zatravněné plochy luk a pastvin dotvářející ráz
krajiny

Narušení

 -

Ochrana

 Respektovat a zachovat uvedené krajinné hodnoty vytvářející
krajinný ráz
 Respektovat přírodě blízký charakter vodních toků a rybníků
 Respektovat a zachovat historické trasování komunikací, vazby a
vztahy v krajině, měřítko krajiny (zejména vztahy s okolními sídly a
jejich krajinným rámcem

Doporučení pro opatření:

 Zajistit požadavky ochrany
 Respektovat, zachovat a chránit uvedené hodnoty
 Respektovat a zachovat stávající charakter osad a samot, zamezit
jejich stavebnímu rozvoji, chránit jejich historickou hodnotu
vhodnou regulací
 Zabránit vymezování ploch pro výstavbu ve volné krajině
 Při rekonstrukci dbát na zachování charakteru a uspořádání
usedlostí, včetně barevného řešení střech, členění fasád a oken
 Zachovat a respektovat prostory zahrad a sadů v okrajích sídel a
vzrostlou zeleň doprovázející jednotlivé usedlosti a chalupy

Akce: Rozbor hodnot sídel správního obvodu ORP Tábor a návrh jejich ochrany
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5.1.38 Vratišov
Sídlo
Části:

Vratišov, prostor Micáskova mlýna, samota Prachárna,

Hodnoty:

 dochované tradiční usedlosti ve Vratišově v původním
prostorovém uspořádání podél komunikace s drobnou návsí s
kaplí, typické objekty sídla jako jsou plaňkové ploty, kamenné zídky
skládané na sucho
 vzrostlá zeleň doprovázející stavební objekty a okraje sídla, sady
 prostor Micáskova mlýna u Smutné
 samota se zemědělskou usedlostí Prachárna

Narušení:

 mírná zanedbanost
 zanedbaný zemědělský objekt v okraji sídla

Ochrana:






Doporučení pro opatření:

 vhodnými podmínkami požadovat zachování tradičního charakteru
stavebních objektů vycházejícího z tradiční historické podoby
v regionálním tvarosloví
 chránit a zachovat intaktně dochované původní prostorové
uspořádání jednotlivých sídelních útvarů
 zachovat poměr zeleně a volných nezastavěných ploch
 zachovat charakter jednotlivých sídelních útvarů v intaktní podobě
s důrazem na jejich historickou a kulturní hodnotu
 při rekonstrukci dbát na zachování charakteru a uspořádání
usedlostí, včetně barevného řešení střech, členění fasád a oken

stávající charakter sídla i samot (usedlosti, prostorové uspořádání)
rozsah a charakter ozelenění
přírodě blízký charakter Smutné s drobnými přítoky
vzrostlá zeleň doprovázející tradiční usedlosti v okrajích sídla

Krajinný rámec
Hodnoty

 Krajinářsky unikátní prostor sestávající s četných prvků
historického uspořádání krajiny, zejména mezí, remízků a
úvozových cest doprovázených vzrostlou zelení a členitými lesy
v okolí Vratišova – harmonická kulturní krajina
 Intaktně dochovaný prostor Vratišova s charakteristicky
rozvolněnou formou zástavby zemědělských usedlostí a chalup
 Smutná a její přítoky doprovázené břehovými porosty a pásy
zeleně s loukami vytvářející mělké údolí
 Drobné rybníky s břehovými porosty
 Převažující trvale zatravněné plochy luk a pastvin dotvářející ráz
krajiny

Narušení

 -

Ochrana

 Respektovat a zachovat uvedené krajinné hodnoty vytvářející
krajinný ráz
 Respektovat přírodě blízký charakter vodních toků a rybníků
 Respektovat a zachovat historické trasování komunikací, vazby a
vztahy v krajině, měřítko krajiny (zejména vztahy s okolními sídly a

Akce: Rozbor hodnot sídel správního obvodu ORP Tábor a návrh jejich ochrany
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jejich krajinným rámcem
Doporučení pro opatření:

 Zajistit požadavky ochrany
 Respektovat, zachovat a chránit uvedené hodnoty
 Respektovat a zachovat stávající charakter sídla, zamezit jeho
nevhodnému stavebnímu rozvoji, klást důraz na ochranu historické
a kulturní hodnoty vhodnou regulací
 Zabránit vymezování ploch pro výstavbu ve volné krajině
 Zachovat a respektovat prostory zahrad a sadů v okrajích sídla a
vzrostlou zeleň doprovázející jednotlivé usedlosti a chalupy

5.1.39 Zadní Lomná
Sídlo
Části:

Zadní Lomná, Lhotka, Nový Mlýn

Hodnoty:

 Intaktně dochovaný prostor sídla Zadní Lomná se zemědělskými
dvory uspořádanými v ose potoka a příjezdové komunikace
 Dochovaný prostor dvora Lhotka
 Dochované prostory Nového mlýna a dvora u Novomlýnského
rybníka

Narušení:

 Místy zanedbanost

Ochrana:

 Ochrana sídla jako celku, významná kulturní a historická hodnota
 Potoka s břehovými porosty a loukami

Doporučení pro opatření:

 Respektovat, zachovat a chránit původní prostorové uspořádání
sídla a charakter jeho tradičních objektů a jejich prostoru, zamezit
zastavování sídla a změnám využití území snižujícím jeho
dochovaný charakter a historickou hodnotu
 Chránit a zachovat prostory Nového mlýna, zamezit nevhodným
dostavbám a přestavbám, změnám využití území, snižujícím jeho
stávající charakter
 Chránit a zachovat prostor dvora Lhotka, zamezit nevhodným
dostavbám a přestavbám, změnám využití území, snižujícím jeho
stávající charakter
Krajinný rámec

Hodnoty

 Prostory údolí Novomlýnského potoka s rybníky, břehovými
porosty a loukami s charakteristickými prostory Nového mlýna
 Prostor bočního údolí se sídlem a drobnými rybníky, v závěru
samota dvora Lhotka
 Dochované fragmenty prvků historického uspořádání krajiny

Narušení

 Scelené bloky orné půdy

Ochrana

 přírodní charakter údolí Novomlýnského potoka a jeho přítoku
 historické hodnoty dané uspořádáním krajiny a charakteristickými
prostory samot s mlýny a dvory bez narušení

Doporučení pro opatření:

 Zachovat a chránit přírodní charakter údolí Novomlýnského potoka
a jeho přítoku
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 Respektovat a zachovat historické hodnoty dané uspořádáním
krajiny a charakteristickými prostory samot s mlýny a dvory bez
narušení

5.1.40 Zadní Střítež
Sídlo
Části:

Zadní Střítež, mlýny Ondřejka, Hrstky

Hodnoty:

 Tradiční zemědělské dvory a chalupy v původním rozvětveném
rozvolněném prostorovém uspořádání v ose hlavní komunikace
s charakteristickými volnými prostory a prolukami se sady,
zahradami
 Návesní prostor s kaplí
 Vzrostlá zeleň doprovázející historické dvory a místy okraje sídla
 Prostory mlýnů Ondřejka a Hrstky na Novomlýnském potoce

Narušení:

 Místy nevhodné přestavby tradičních usedlostí
 Zemědělský areál v okraji sídla odlišného měřítka, zanedbanost
 Místy nevhodně situované dostavby v okraji sídla

Ochrana:

 Původního prostorového uspořádání sídla, volných prostorů mezi
usedlostmi s loukami, sady a zahradami¨
 charakteru tradičních usedlostí a chránit je před nevhodnými
přestavbami a dostavbami
 Zachovat venkovský charakter návsi
 Rybník v okraji sídla

Doporučení pro opatření:

 Zachování a ochrana původního prostorového uspořádání sídla,
volných prostorů mezi usedlostmi s loukami, sady a zahradami¨
 Respektovat charakter tradičních usedlostí a chránit je před
nevhodnými přestavbami a dostavbami
 Zachovat venkovský charakter návsi s kaplí
Krajinný rámec

Hodnoty

 Prostory v okolí Novomlýnského potoka s břehovými porosty,
loukami, prostory s mlýny, přítoky
 Zatravněné prostory v okolí sídla
 Dochované fragmenty s prvky historického prostorového
uspořádání krajiny

Narušení

 Scelené bloky orné půdy

Ochrana

 Přírodního charakteru prostorů Novomlýnského potoka
 Historické hodnoty prostorů s mlýny
 prvků historického uspořádání krajiny

Doporučení pro opatření:

 Respektovat a zachovat přírodní charakter Novomlýnského potoka
 Chránit charakter prostorů s mlýny a dvory, zamezit jejich
zastavování a degradaci historické hodnoty
 Zamezit zastavování krajiny mimo zastavěné území sídla
 Chránit nerušená návrší v okolí sídla

Akce: Rozbor hodnot sídel správního obvodu ORP Tábor a návrh jejich ochrany
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5.1.41 Záříčí u Mladé Vožice
Sídlo
Části:

Záříčí, Popovice, samota Bouřilka

Hodnoty:

 Sídlo Záříčí s tradičními zemědělskými dvory v intaktně
dochovaném
charakteristickém
původním
prostorovém
uspořádání, půlkruh naznačující okrouhlicovou formaci, a
rozvětvený shluk dvorů navazující na příjezdovou komunikaci
s návesním prostorem a samostatný shluk dvorů za potokem,
zasazení do údolí Slupského potoka
 Charakteristické zemědělské dvory v kompaktním shluku
v původním prostorovém uspořádání vytvářející charakter osady
(původně dvora) Popovice
 Charakteristické dvory a usedlosti s charakteristickými prostory,
členěním hmot a fasád, specifickou orientací
 Vzrostlá zeleň doprovázející okraje sídel a některé usedlosti a dvory
 Charakteristické prostory humen se sady a loukami
 Prostor původně Záříčského mlýna s rybníkem (bez budov)

Narušení:

 Ojedinělé dostavby a přestavby tradičních usedlostí
 Místy zanedbanost a rozpadlé budovy dvorů
 Vymykající se stavba „bytovky“ v okraji sídla

Ochrana:






Doporučení pro opatření:

 zachovávat a chránit intaktně dochovaný prostor sídel a zamezit
jeho zastavování, změnám využití, nevhodným dostavbám a
přestavbám tradičních usedlostí
 chránit volné prostory a proluky a humna v okraji sídla
 respektovat a chránit vzrostlou zeleň doprovázející jednotlivé
dvory a sídlo jako jeho hodnotu
 zamezit zastavování okolních prostorů
 prověřit a navrhnout možnost začlenění „bytovky“ v SZ okraji sídla
Záříčí do krajinného rámce

dochované měřítko a zasazení sídla do krajiny
dochované charakteristické prostorové uspořádání sídla
dochované typické objekty zemědělských dvorů a usedlostí
okraje sídla s loukami a zelení vytvářející humna, místy sady

Krajinný rámec
Hodnoty

 Údolí Slupského potoka a jeho přítoky doprovázenými vzrostlou
zelení, loukami vytvářející spolu s kraji lesních porostů přírodní
charakter území a rámce sídel
 Fragmenty dochovaných prvků historického uspořádání krajiny
 Lesíky a jejich okraje

Narušení

 Scelené bloky orné půdy

Ochrana

 Zachovat charakter sídla a jeho zasazení do krajinného rámce
 Zachovat přírodní charakter prostorů potoků
 Zachovat nerušené horizonty a návrší jižně nad sídlem

Akce: Rozbor hodnot sídel správního obvodu ORP Tábor a návrh jejich ochrany
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Doporučení pro opatření:
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 Chránit uvedené hodnoty krajinného rámce
 Zachovat začlenění sídla do krajiny zelení
 Zamezit zastavování volné krajiny

5.1.42 Zvěstonín
Sídlo
Části:

Zvěstonín, osady: Hodkov, Zbelítov, Pohoří, Hodkov; samoty: Slabov s
mlýnem, bývalý mlýn ve Zvěstoníně

Hodnoty:

 Charakteristická struktura osídlení drobných osad a vsí
v krajinářsky cenném krajinném prostoru
 dochované tradiční usedlosti v původním prostorovém uspořádání
Zvěstonína
 dochované tradiční usedlosti v původním prostorovém uspořádání
ve dvou částech podél komunikace Hodkově, v kompaktní m
prostoru ve Zbelítově
 prostory
samot
s bývalými
mlýny
s charakteristickými
doprovodnými prvky (náhon, uspořádání budov, charakter
prostoru)
 specifický a krajinářsky hodnotný návesní uvolněný návesní prostor
s kapličkou v Hodkově
 vzrostlá zeleň doprovázející stavební objekty a okraje sídla, sady
 charakteristické uspořádání prostorů navazujících na sídlo
podřízené Smutné a jejím přítokům s dochovanými prvky
historického členění krajiny prostupující prostory jednotlivých
sídel, zejména v Hodkově

Narušení:

 zemědělské objekty odlišného měřítka v krajině a u Zvěstonínského
mlýna
 novostavba u Hodkova odlišného měřítka a členění hmot ve volné
krajině bez kontextu v pohledově exponovaném místě
 dostavby v okraji sídla ve Zbelítově bez kontextu
 místy nevhodné dostavby a přestavby tradičních usedlostí

Ochrana:

 zachovat a chránit stávající charakter krajiny s venkovskými sídly,
dbát na charakter sídel s převahou tradičních usedlostí v původním
prostorovém uspořádání
 rozsah a charakter ozelenění
 chránit jako hodnotu volné plochy, proluky v sídle a ponechat je
bez zastavění
 návesní prostor se Zvoničkou v Hodkově
 specifická místa s bývalými mlýny s charakteristickými prvky a
zástavbou

Doporučení pro opatření:

 zajistit ochranu uvedených hodnot
 vhodnými podmínkami požadovat zachování tradičního charakteru
stavebních objektů vycházejícího z tradiční historické podoby
v regionálním tvarosloví, zamezit nevhodným úpravám, dostavbám
a přestavbám tradičních usedlostí
 chránit a zachovat čitelné a neporušené dochované původní

Akce: Rozbor hodnot sídel správního obvodu ORP Tábor a návrh jejich ochrany
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prostorové uspořádání jednotlivých sídelních útvarů, respektovat
volné plochy a proluky v sídle a jeho okrajích
zachovat oddělenost jednotlivých částí Hodkova (nad kapličkou a
pod ní), Zvěstonína – mlýna a Pohoří,
zachovat prostory samot s mlýny a zamezit v jejich prostorech
výstavbě
zachovat poměr zeleně a volných nezastavěných ploch, ozelenění
tradičních usedlostí a zeleň v okrajích sídla
zachovat charakter jednotlivých sídelních útvarů v intaktní podobě
s důrazem na jejich historickou a kulturní hodnotu
respektovat drobné rybníčky a zachovávat přírodě blízký ráz
v jejich okolí
zachovávat přírodní ráz navazujících prostorů sídla
respektovat prostory se sady v okrajích sídel
Krajinný rámec

Hodnoty

 Krajinářsky cenný a poměrně unikátní prostor sestávající s četných
prvků historického uspořádání krajiny, zejména mezí, remízků a
úvozových cest doprovázených vzrostlou zelení s drobnými rybníky
na Smutné a jejích přítocích a členitými lesy v okolí – harmonická
kulturní krajina
 Intaktně dochované prostory vsí, osad a samot s charakteristickými
rozvolněnými a rozptýlenými formami zástavby zemědělských
usedlostí a chalup
 Smutná s jejími přítoky doprovázené břehovými porosty a pásy
zeleně s loukami
 Drobné rybníky s břehovými porosty a loukami
 Převažující trvale zatravněné plochy luk a pastvin dotvářející ráz
krajiny

Narušení

 -

Ochrana

 Respektovat a zachovat uvedené krajinné hodnoty vytvářející
krajinný ráz
 Respektovat přírodě blízký charakter vodních toků a rybníků
 Respektovat a zachovat historické trasování komunikací, vazby a
vztahy v krajině, měřítko krajiny (zejména vztahy s okolními sídly a
jejich krajinným rámcem

Doporučení pro opatření:

 Zajistit požadavky ochrany
 Respektovat, zachovat a chránit uvedené hodnoty
 Respektovat a chránit prvky historického uspořádání krajiny
doprovázené vzrostlou zelení, zamezit scelování ploch do
velkoplošných honů
 Respektovat a zachovat stávající charakter osad a samot, zamezit
jejich stavebnímu rozvoji, chránit jejich historickou hodnotu
vhodnou regulací
 Zabránit vymezování ploch pro výstavbu ve volné krajině
 Při rekonstrukci dbát na zachování charakteru a uspořádání
usedlostí, včetně barevného řešení střech, členění fasád a oken
 Zachovat a respektovat prostory zahrad a sadů v okrajích sídel a
vzrostlou zeleň doprovázející jednotlivé usedlosti a chalupy
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5.2 Sídla B+

Mapka 3: Zobrazení sídel kategorie B+

5.2.1

Balkova Lhota
Sídlo

Části:

Balkova Lhota, Veselka, Lihovar

Hodnoty:

 Tradiční zemědělské usedlosti a chalupy s dvory v původním
prostorovém uspořádání smíšené formace
 Návesní prostor s kaplí

Narušení:

 Zemědělské objekty v okraji sídla bez začlenění do krajiny
 Ojedinělé přestavby a dostavby bez kontextu
 Skladové haly u železniční stanice

Ochrana:

 Chránit původní prostorové uspořádání sídla a tradiční charakter
usedlostí
 Vzrostlou zeleň doprovázející usedlosti a okraje sídla

Související hodnoty
krajinného rámce:

 Velký rybník s břehovými porosty a loukami v okolí
 Areál bývalého lihovaru ve specifickém uspořádání

Doporučení pro opatření:

 Zachovat historický charakter sídla, stanovit ochranu prostorového
uspořádání, chránit volné prostory v sídle a proluky a zamezit jejich
zastavování
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Respektovat a zachovávat zeleň v okrajích sídla
Respektovat hodnoty krajinného rámce
Zamezit zastavování volné krajiny
Zamezit spojení sídla a samoty na severu u rybníka
Prověřit a navrhnout možnost začlenění zemědělských objektů a
skladových hal u železnice v okraji sídla do krajiny
 Zachovávat charakteristický prostor Lihovaru v historickém rámci,
prověřit možnost jeho revitalizace
 Respektovat prostor samoty Veselka a zabránit jeho zastavění

5.2.2

Bečice nad Lužnicí
Sídlo

Části:

chatová osada u Lužnice

Hodnoty:

 Tradiční zemědělské usedlosti v původním prostorovém
uspořádání ve dvou částech: formace na čtvercovém půdorysu
kolem protažené návsi, v závěru krátkého údolíčka vystupující
k jihu
 Prostor závěru údolí drobného potoka se zelení a loukami

Narušení:

 Necitlivě situované dostavby rodinných domků v okrajích sídla a ve
volné krajině
 Scelené bloky orné půdy
 Chatová osada v údolí Lužnice

Ochrana:

 Zachovat historickou část sídla

Související
hodnoty
krajinného rámce:

 Drobné údolí přítoku Lužnice doprovázené břehovými porosty a
loukami
 Údolí Lužnice s lesy v okrajích

Doporučení pro opatření:

 Zamezit dalším dostavbám v duchu stávajícího provedení mimo
zastavěné území ve volné krajině
 Stabilizovat sídlo a prověřit nutnost vymezených ploch k zastavění
 Prověřit možnosti koncipování nové výstavby s ohledem na
uvedené hodnoty, na vytvoření ucelené kompaktní a čitelné
urbanistické formace vycházející z hodnot sídla, respektující jeho
uspořádání a charakter
 Stabilizovat chatovou osadu a zamezit dalšímu rozvoji výstavby
chat v celém území

5.2.3

Běleč u Mladé Vožice
Sídlo

Části:
Hodnoty:

Běleč, Bzová, prostor samot Šelmberk se zříceninou hradu
 Běleč: Tradiční zemědělské dvory a usedlosti v původním
prostorovém uspořádání v uliční formaci podél protáhlé návsi
s kaplí s dochovanými humny se sady a loukami v okrajích
o Návesní prostor s kaplí

Akce: Rozbor hodnot sídel správního obvodu ORP Tábor a návrh jejich ochrany
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o
o

Vzrostlá zeleň v okraji sídla
Prostory Novodvorského potoka vytvářející přírodní
rámec sídla
 Bzová: Tradiční zemědělské dvory v původním prostorovém
uspořádání v několika shlucích položených k rozvětvené
komunikaci podél osy přítoku Blanice v kontaktu s krajinným
rámcem
 Prostor samot Šelmberk sestávající ze samostatného
zemědělského dvora, mlýnu a zříceniny hradu s hájovnou na
stejnojmenném vrchu
Narušení:







Ochrana:

 Prostory sídel s dochovanými tradičním dvory a usedlostmi
v původním prostorovém uspořádání a navazujícími humny,
zahradami a loukami se vzrostlou zelení
 Chránit historickou hodnotu v podobě stavebních objektů

Související hodnoty
krajinného rámce:

 Dochované prvky historického uspořádání krajiny (fragmenty mezí,
remízky, úvozové cesty doprovázené zelení a selské lesy)
 Rybníky s břehovými porosty na přítocích Blanice
 Stromořadí
 Prostory v okolí přítoků Blanice (Bělečský potok, potok v Bzové)
s břehovými porosty a loukami
 Sady v krajině
 Prostor údolí meandrujícího toku Blanice doprovázené břehovými
porosty a loukami s vyvinutou údolní nivou
 Prostory samot a zříceniny hradu s hájovnou
 Nerušené zalesněné horizonty vrchů Šelmberk, Obora, Husí hora,
stráně Podhoří na východě území oddělující prostor sídla a vrch
Stehlovy
 Dominanta zříc. hradu s věží

Doporučení pro opatření:

 Zachovat a chránit tradiční dochované zemědělské dvory a
usedlosti a jejich prostor v původním prostorovém uspořádání
v Bělči i Bzové, zamezit jejich zastavování a nevhodným úpravám,
vymezit prostor a stanovit jeho ochranu
 Chránit nerušený prostor návsi s kaplí v Bělči a prostor s kaplí v
Bzové
 Zachovat nerušené a intaktně dochované prostory samot v okolí
Šelmberku, dvora a mlýna, zamezit jejich zastavování, chránit před
různými formami narušení, změny využití území
 Zachovat a chránit přírodní hodnotu v území danou vzrostlou
zelení loukami, potoky s rybníky
 Zachovat a chránit prostory údolí Blanice, jejich přírodní hodnoty a
charakter
 Chránit vzrostlou zeleň v sídlech i okrajích, sady i louky
 Rozvoj sídla Běleč směřovat v čitelné urbanistické formaci v uličním

Zanedbanost některých objektů v sídlech
Zemědělský areál u bělče
Četné necitlivé přestavby a dostavby tradičních usedlostí
Dostavby rodinných domů bez kontextu v sídlech a okrajích
Zemědělské objekty v okraji Bzové bez začlenění do krajinného
rámce

Akce: Rozbor hodnot sídel správního obvodu ORP Tábor a návrh jejich ochrany
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uspořádání ke komunikaci č. 137 v jižní části sídla v extenzivní
formě za podmínek respektování uspořádání a členění hmot
v duchu tradiční zástavby
Zamezit zastavování krajiny mimo zastavěná území
Respektovat a chránit uvedené hodnoty krajinného rámce
Zachovat uvedené nerušené horizonty a vrchy
Respektovat dominantu zříc. hradu s věží, nerušené pohledové
uplatnění a výhledy, vymezit podstatné osy a stanovit jejich
ochranu

Beranova Lhota
Sídlo

Části:

-

Hodnoty:

 Sídlo s chalupami a zemědělskými usedlostmi uspořádanými po
obou stranách potoka s rybníky v rozvolněném uspořádání
 Návesní rybníky na potoce doprovázené loukami a břehovými
porosty
 Sady v okrajích sídla

Narušení:

 Četné přestavby a dostavby usedlostí, dostavby domů bez
kontextu

Ochrana:

 Osy směřování zástavby
 Kvalitních dochovaných historických objektů
 Přírodního prostředí návsi s rybníky

Související
hodnoty
krajinného rámce:

 Potok s břehovými porosty a loukami, část Chotovinského potoka,
přírodní charakter

Doporučení pro opatření:

 Zachovávat osu uspořádání sídla
 Respektovat přírodní charakter návesního prostoru s rybníky a
potokem

5.2.5

Bežerovice
Sídlo

Části:

Kamenný dvůr s navazující průmyslovou zónou, Chrobkov, Sádky,
Pouzarovna

Hodnoty:

 tradiční zemědělské dvory v původním prostorovém uspořádání
s charakteristicky zdobenými fasádami
 návesní kaple
 prostor samot Sádky, Pouzarovna

Narušení:

 neuspořádané a nevyváženým způsobem zastavěné prostory
v okolí kamenného dvora narušující ráz krajiny
 chatové osady v okolí Lužnice
 zemědělský areál v okraji Bežerovic
 scelené bloky orné půdy
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Ochrana:

 prostorového uspořádání zemědělských dvorů Bežerovic
 ochrana charakteru jednotlivých objektů a jejich charakteristicky
zdobených fasád
 proluky mezi centrální části v okolí návsi a prostoru za hůrkou
 přírodní hodnoty dané Lužnicí a jejími přítoky

Související
hodnoty
krajinného rámce:

 údolí Lužnice

Doporučení pro opatření:

 zachovat a chránit původní prostorové uspořádání sídla i jeho částí
bez narušení, tj. dostaveb do volných proluk a humen, okrajů sídla
 zamezit propojení výstavbou prostorů Za hůrkou a centrální částí
v okolí návsi
 zachovat a chránit charakter návsi s kaplí a zelení, udržovat zeleň
 začlenit zemědělský areál v okraji sídla do krajiny a zastavěného
prostoru sídla vhodnými úpravami
 stabilizovat chatové osady u Lužnice a Kamenného dvora a zamezit
jejich dalšímu rozvoji, dovolit pouze doplnění ve vhodných
prolukách
 prověřit možnost rekonstrukce a revitalizace budov objektů
Kamenného dvora
 zachovat a chránit prostory samot Sádek a Pouzarovna, ponechat
je bez dalšího zastavění
 prověřit možnost revitalizace prostorů v Kamenném dvoře a jejich
rekonstrukci, uspořádání i začlenění do krajiny vzrostlou zelení
nebo architektonicky kvalitními průčelími, vhodnou úpravou a
členěním fasád apod.

5.2.6

Bítov u Radenína
Sídlo

Části:

samota Doubrava, Bítovský mlýn

Hodnoty:

 tradiční zemědělské dvory v původním prostorovém uspořádání
 kaple

Narušení:

 nevhodně situované dostavby v okraji sídla a v sídle významně
narušující rozvolněné uspořádání a měřítko tradičních objektů

Ochrana:

 dochovaných usedlostí a dvorů a jejich charakteru a prostorů
v jejich okolí
 prostorového uspořádání sídla

Doporučení pro opatření:

 zajistit požadavky ochrany
 respektovat, zachovat a chránit uvedené hodnoty
 respektovat poměr zastavěného a nezastavěného území a stávající
ozelenění
 respektovat a zachovat prostor v okolí kaple
Krajinný rámec

Hodnoty

 členité lesní okraje přírodního parku
 potoky se zelení, břehovými porosty (přírodní charakter)

Akce: Rozbor hodnot sídel správního obvodu ORP Tábor a návrh jejich ochrany

Studio B&M
Na Úvoze 720/32,
59101 Žďár nad Sázavou
http://www.studiobm.cz,

Strana 76

 drobné rybníky s břehovými porosty a loukami
 základní osnova původní plužiny
Narušení

 scelené bloky orné půdy

Ochrana

 ochrana uvedených hodnot
 ochrana obrazu sídla

Doporučení pro opatření:







5.2.7

zamezit zastavování volné krajiny
respektovat a zachovat prostor Bítovského mlýna bez narušení
zachovávat a chránit stromořadí podél příjezdové komunikace
zachovávat a respektovat úvozové cesty
respektovat hranice oddělující jednotlivé bloky v duchu osnovy
původní plužiny
 zamezit výstavbě ve volné krajině

Blanice u Mladé Vožice
Sídlo

Části:

Blanice, Klapův Mlýn, Římalův mlýn

Hodnoty:

 Shluky tradičních usedlostí v původním prostorovém uspořádání
 Dominanta kostela Panny Marie a sv. Václava
 Specifické prostory s mlýny s charakteristickými objekty

Narušení:

 Četné dostavby a přestavby
 Dostavby bez kontextu
 Zemědělsko-výrobní areály v údolí Blanice, Dubina

Ochrana:

 Dochované segmenty s dvory v původním prostorovém uspořádání
s charakteristickými volnými plochami v jejich okolí se sady,
zahradami a loukami
 Pohledového uplatnění dominanty kostela
 Prostorů s mlýny

Související
hodnoty
krajinného rámce:

 Údolí Blanice doprovázené břehovými porosty, loukami a pásy
zeleně ve stráních
 Kaskáda rybníků v krajině nad sídlem

Doporučení pro opatření:

 Zachovávat a chránit dochované segmenty sídla v původním
prostorovém uspořádání s charakteristickými volnými prostory se
sady, loukami a zahradami
 Prověřit pohledové uplatnění kostela, vymezit jej a stanovit
ochranu nerušeného pohledového uplatnění kostela v sídla i
krajině
 Prověřit a navrhnout možnosti začlenění zemědělsko-výrobních
areálů do krajiny
 Zachovat a chránit charakteristické prostory mlýnů, zamezit jejich
dostavování a nevhodným změnám využití
 Respektovat a zachovat uvedené hodnoty krajinného rámce

Akce: Rozbor hodnot sídel správního obvodu ORP Tábor a návrh jejich ochrany
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Broučkova Lhota
Sídlo

Části:

-

Hodnoty:

 dochované tradiční usedlosti a zemědělské dvory v původním
prostorovém uspořádání, typické objekty sídla jako jsou plaňkové
ploty
 vzrostlá zeleň doprovázející stavební objekty a okraje sídla, sady,
místy humna

Narušení:






Ochrana:

 charakter tradičních usedlostí, původní prostorové uspořádání
sídla, humna se sady a vzrostlou zelení
 rozsah a charakter ozelenění sídla a jeho okrajů
 charakteristické proluky

Související hodnoty
krajinného rámce:

 přírodě blízký charakter v prostoru soustavy s rybníky na Polánce,
louky a břehové porosty, vodní tok Polánky, prostor Malolhotského
rybníka
 nerušený prostor Záhorského rybníka
 Malolhotský potok a potok Polánka

Doporučení pro opatření:

 respektovat a zachovat prostorové uspořádání jednotlivých
stavebních objektů sídla, zamezit nevhodným dostavbám do
zahrad, charakteristických proluk a okrajů sídla
 zachovávat charakter usedlostí a směřovat vhodnými
doporučeními případné přestavby v duchu tradičních historických
forem vycházejících z daného regionu
 Zachovat a chránit hodnoty krajinného rámce
 Prověřit možnost revitalizace potoků
 Zachovat přírodní charakter prostorů s rybníky

5.2.9

mírně se uplatňující zanedbané zemědělské objekty
nehodné přestavby tradičních usedlostí, brizolitové fasády
necitlivě umístěná dostavba v okraji sídla
zemědělský areál

Brtec
Sídlo

Části:

-

Hodnoty:

 dochované tradiční usedlosti v původním prostorovém uspořádání,
typické objekty sídla jako jsou plaňkové ploty, kamenné zídky
skládané na sucho
 vzrostlá zeleň doprovázející stavební objekty a okraje sídla, sady

Narušení:

 mírně se uplatňující zanedbané zemědělské objekty v okraji sídla
 nehodné přestavby tradičních usedlostí, úpravy fasád (brizolit)
 necitlivě umístěné dostavby rodinných domů v zahradách

Ochrana:

 charakter tradičních usedlostí, původní prostorové uspořádání
sídla
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 rozsah a charakter ozelenění
 přírodě blízký charakter navazující krajiny s loukami a četnými
mezemi se vzrostlou zelení
Související hodnoty
krajinného rámce:

 četné prvky historického uspořádání krajiny (meze, remízky,
úvozové cesty) doprovázené vzrostlou zelení v krajinném rámci
 nerušený prostor kopce Pahrbek
 členité drobné lesy

Doporučení pro opatření:

 respektovat a zachovat prostorové uspořádání jednotlivých
stavebních objektů sídla, zamezit nevhodným dostavbám do
zahrad, charakteristických proluk a okrajů sídla
 zachovávat charakter usedlostí a směřovat vhodnými
doporučeními případné přestavby v duchu tradičních historických
forem vycházejících z daného regionu
 Zachovat a chránit hodnoty krajinného rámce

5.2.10 Černýšovice
Sídlo
Části:

Hutě, Dvorce

Hodnoty:

 Intaktně dochované sídlo Černýšovice s tradičními dvory
v původním prostorovém uspořádání okolo pravidelné návsi s kaplí
v mělkém údolí Všechlapského potoka
 Specifické sídlo Hutě s tradičními chalupami v původním
prostorovém uspořádání v údolí Lužnice s kaplí
 Samota Dvorce v malebném krajinném rámci okraje údolí Lužnice

Narušení:

 Zemědělské objekty v okraji sídla bez začlenění do krajiny
 Chaty v prostoru vsi Hutě


Související hodnoty
krajinného rámce:

 Údolí Lužnice s navazujícími lesními porosty
 Drobné údolí Všechlapského potoka s rybníky doprovázené pásem
zeleně a luk
 Panský rybník a jeho okolí

Ochrana:

 Dochovaných formací sídel

Doporučení pro opatření:

 Zachovat a chránit návesní pravidelnou formaci Čenýšovic
s tradičními zemědělskými dvory v charakteristickém rytmu
členění, zahrad a humen se zelení doprovázející jednotlivé
usedlosti a zamezit dostavování sídla v prostoru této formace
 Respektovat a chránit prostor venkovské návsi Černýšovic s kaplí
 Zachovat stávající charakter hutí s tradičními chalupami
v původním rozvolněném uspořádání
 Zamezit výstavbě chat v prostoru Hutí, stávající chatové osady
stabilizovat a ponechat bez dalšího rozvoje
 Respektovat a chránit přírodní a přírodě blízký charakter údolí
Lužnice a jeho okrajů a údolí Všechlapského potoka, vymezit tento
prostor jako krajinářsky významný a vhodnou regulací zamezit jeho

Akce: Rozbor hodnot sídel správního obvodu ORP Tábor a návrh jejich ochrany
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narušení

5.2.11 Dědice u Nemyšle
Sídlo
Části:

-

Hodnoty:

 Dochované zemědělské dvory v původním prostorovém
uspořádání podél komunikace protáhlém tvaru v rozvolněném
uspořádání se zahradami, sady a místy dochovanými humny

Narušení:

 Zemědělský areál v okraji sídla v zanedbaném stavu
 Dostavby bez kontextu v okraji sídla
 Zanedbanost některých usedlostí

Ochrana:

 původní prostorové uspořádání sídla

Související
hodnoty
krajinného rámce:

 Stromořadí

Doporučení pro opatření:

 Respektovat a zachovat prostorové uspořádání sídla, zamezit
zastavování charakteristických volných prostorů a dochovaných
humen se sady
 Rozvoj sídla směřovat ke komunikaci ve směru hlavní kosy ke
komunikaci směrem k osadě Na Vrších v čitelném uličním
prostorovém uspořádání

5.2.12 Dobronice u Bechyně
Sídlo
Části:

Ovčín

Hodnoty:

 Tradiční usedlosti v původním prostorovém uspořádání podél osy
Dobronického potoka sestávající z několika samostatných částí:
podhradí, prostor u Lužnice, formace podél potoka s rozvolněnou
zástavbou, centrální část s návsí a uliční formací
 Dochované tradiční zemědělské dvory
 Prostor se zříceninou hradu na ostrohu
 Vodní elektrárna s jezem
 Most přes Lužnici
 Prostor osady Ovčín s rozvolněnou zástavbou
 Fragmenty s prvky původního prostorového uspořádání krajiny
(meze, remízky, úvozové cesty)
 Samostatný gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie

Narušení:

 Stavba odlišného uspořádání a měřítka mimo zastavěné území bez
kontextu k sídlu
 Nevhodné a necitlivé přestavby tradičních usedlostí a dostavby
v charakteristických prolukách
 Chatové osady

Související hodnoty

 Údolní zářez Lužnice s charakteristickým přírodním rámcem

Akce: Rozbor hodnot sídel správního obvodu ORP Tábor a návrh jejich ochrany
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krajinného rámce:

 Údolí Dobroninského potoka doprovázené vzrostlou zelení loukami
a břehovými porosty

Ochrana:

 Uvedených hodnot
 jednotlivých částí sídla
 historické dominanty zříceniny hradu jako „ikony“ celého prostoru

Doporučení pro opatření:

 Zachovávat a chránit uvedené hodnoty, navrhnout jejich ochranu
 Zachovat a respektovat prostorové uspořádání v jednotlivých částí
sídla, zamezit nevhodným dostavbám, zejména bez kontextu
k sídlu a v okrajích narušujících obraz sídla v krajině
 Chránit a zachovat prostor údolí Lužnice a Dobronického potoka,
respektovat převažující přírodní charakter v území
 Chránit a zachovat nerušené uplatnění dominanty hradu
 Zachovat a chránit osadu Ovčín, zamezit zastavování v celém
prostoru
 Zamezit rozvoji chatové osady a stávající lokality ponechat bez
dalšího rozvoje
 Prověřit možnosti revitalizace prostoru zemědělského areálu a
jeho začlenění do krajiny
 Případný rozvoj vést podél příjezdové komunikace v ose potoka a
podmínit jej omezením počtu objektů a vhodně regulovat
charakter stavebních objektů vycházející z tradičních usedlostí a
uspořádání jejich okolí
 Zachovat a chránit prostor v okolí kostela Nanebevzetí Panny
Marie a zachovávat jeho obraz a pohledové uplatnění v krajině

5.2.13 Dobřejice
Sídlo
Části:

Stará Paseka

Hodnoty:

 Tradiční zemědělské usedlosti v původním prostorovém
uspořádání sestávající z několika částí: v návesní formaci, v uliční
formaci s kaplí, v okrajových shlucích jednotlivých dvorů
 Zahrady a drobné sady v okraji sídla
 Vzrostlá zeleň doprovázející usedlosti a okraje sídla
 Prostor drobného rybníka v okraji sídla a louky
 Samota Stará paseka

Narušení:






Ochrana:

 Sídla jako celku, jednotlivých částí, uvedených hodnot

Související hodnoty
krajinného rámce:

 Krajinářsky hodnotný prostor odlesněné enklávy se zalesněnými
okraji údolí Lužnice
 Prostor samoty Stará paseka
 Krátké přítoky Lužnice vytvářející drobné zářezy doprovázené
břehovými porosty a loukami

Zemědělský areál se zanedbanými objekty
Nevhodně situované dostavby v sídle a v zahradách
Necitlivé přestavby tradičních objektů
Zanedbanost některých objektů
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 Chránit a zachovat jednotlivé části s tradičními objektů dvorů
v původním prostorovém uspořádání
 Zachovat a chránit charakter jednotlivých dvorů a jejich okolních
prostorů
 Zachovat a chránit jako hodnotu proluky v sídle a okraje sídla
 Prověřit a navrhnout podmínky rozvoje vycházející ze stanovené
ochrany sídla
 Chránit obraz sídla v krajině a stanovit podmínky této ochrany
 Respektovat a chránit přírodní rámec území s členitými lesními
okraji a potoky
 Zachovat prostor samoty Stará Paseka ve stávajícím stavu a bez
dalšího zastavování

Doporučení pro opatření:

5.2.14 Doubí nad Lužnicí
Sídlo
Části:

-

Hodnoty:

 Tradiční zemědělské dvory a usedlosti uspořádané v původní
formaci kolem obdélníkové návsi s kaplí a rybníkem
 Návesní prostor s rybníkem a kaplí

Narušení:

 Nevhodně situované dostavby v zahradách a okraji sídla bez
kontextu
 Zemědělský areál v blízkosti sídla
 Zanedbaná náves

Ochrana:

 Tradiční charakter sídla daný prostorovým uspořádáním a
historickými objekty dvorů a chalup

Související hodnoty
krajinného rámce:

 Prostory potoků Doubského a Habřího doprovázených vzrostlou
břehovými porosty a loukami, kaskáda rybníčků na Habřím potoce

Doporučení pro opatření:

 Respektovat, chránit a zachovat centrální část sídla kolem návsi
s objekty zemědělských dvorů v původním prostorovém
uspořádání
 Zachovávat charakteristický obraz sídla
 Zamezit výstavbě narušující hodnoty sídla a v okrajích vystupujících
do krajinného rámce
 Prověřit možnosti revitalizace návsi ve venkovském duchu
 Respektovat hodnoty krajinného rámce
 Prověřit možnost začlenění zemědělských objektů v krajině do
krajiny vhodnými formami

5.2.15 Drahnětice
Sídlo
Části:
Hodnoty:

 Tradiční zemědělské dvory a usedlosti čočkovitě uspořádané
v původní formaci kolem protáhlé návsi
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 Humna se sady
Narušení:







Ochrana:

 Tradiční venkovský charakter sídla
 Tradiční dvory a usedlosti v původním historickém prostorovém
uspořádání s humny
 Vzrostlá zeleň v okraji sídla

Související hodnoty
krajinného rámce:

 Drobné rybník
 Fragmenty prvků historického prostorového uspořádání krajiny
(meze, úvozové cesty)
 Kulturní louky

Doporučení pro opatření:

 Respektovat, chránit dochovaný historický prostor sídla s dvory a
usedlostmi
v původním
prostorovém
uspořádání
s charakteristickými prolukami a humny, zamezit zastavování
historické části sídla
 Zachovávat charakteristický venkovský obraz sídla
 Zamezit výstavbě narušující hodnoty sídla a v okrajích vystupujících
do krajinného rámce
 Prověřit možnosti revitalizace návsi ve venkovském duchu
 Respektovat hodnoty krajinného rámce a vzrostlou zeleň v okrajích
sídla
 Prověřit možnost začlenění zemědělského halového objektu a
navazujících prostorů do krajiny vhodnými formami
 Případný rozvoj směřovat v čitelné uliční formaci jižním směrem
podél komunikace č. 122, regulovat charakter objektů, vycházet
z tradičních forem a regulovat jednotné uspořádání a orientaci
stavebních objektů a jejich umístění na pozemku

Vyasfaltovaný návesní prostor
Zemědělský areál v okraji sídla
Zanedbaná náves
Necitlivě upravené fasády a drobné přestavby tradičních usedlostí
Dostavby v okraji sídla bez kontextu

5.2.16 Haškovcova Lhota
Sídlo
Části:

-

Hodnoty:

 Tradiční zemědělské dvory v původním prostorovém uspořádání
 Humna se sady v okrajích sídla
 Drobný návesní prostor s křižovatkou

Narušení:

 Místy nevhodné dostavby s rodinnými domy v okrajích sídla bez
kontextu

Ochrana:

 Tradiční zemědělské dvory v původním prostorovém uspořádání

Související hodnoty
krajinného rámce:

 Údolí smutné doprovázené vzrostlou zelení, břehovými porosty a
loukami

Doporučení pro opatření:

 Zachovat a chránit tradiční ráz jednotlivých zemědělských usedlostí
a jejich výraz vhodnou regulací
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 Zamezit dostavbám v prolukách definujících původní prostorové
uspořádání sídla, zachovávat čitelné původní prostorové
uspořádání sídla
 Zamezit zastavování dochovaných humen se zahradami, loukami a
sady a okrajů sídla kde se projevuje jeho obraz v krajině
 Pečovat o vzrostlou zeleň v sídla a v jeho okrajích
 Prověřit možnost revitalizace prostoru návsi s křižovatkou ve
venkovském duchu bez městských prvků
 Prověřit a navrhnout možnosti rozvoje sídla v duchu jeho ochrany
ucelenou čitelnou formací se sjednocujícími prvky
 Respektovat a chránit krajinářsky hodnotné prostory v okolí
Smutné s navazujícími zatravněnými prostory a vymezit je a
stanovit podmínky ochrany

5.2.17 Hodětín
Sídlo
Části:

Hvožďánek

Hodnoty:

 dochované historické objekty zemědělských usedlostí, dvorů v
intaktně dochovaném prostorové uspořádání s charakteristickými
prolukami, zahradami, loukami a sady
 návesní kaple

Narušení:

 nevhodné dostavby v okrajích, a uvnitř sídla
 zemědělský areál s halovými objekty v okrajích, zanedbané plochy
v jeho okolí narušující obraz sídla v krajině
 místy neuspořádanost

Ochrana:

 chránit historickou hodnotu a charakter tradičních objektů
 původní prostorové uspořádání sídla

Doporučení pro opatření:

 respektovat původní prostorové uspořádání tradičních dvorů a
zachovat jeho ucelený ráz bez dalších dostaveb
 zamezit nevhodným přestavbám a dostavbám dochovaných
stavebních objektů obou sídel
 prověřit možnost rozvoje s ohledem na zachování historické
podoby původního sídla, charakteru jednotlivých objektů, jejich
uspořádání a charakteristických proluk se zahradami a sady
 zachovat návesní prostor ve venkovském duchu
 zachovat a ponechat ve stávajícím stavu dvůr Hvožďánek, bez
dalších dostaveb
Krajinný rámec

Hodnoty

 potoky, podmáčené louky
 drobné rybníky s břehovými porosty
 členité okraje lesa

Narušení

 scelené bloky orné měnící tradiční uspořádání plužiny sídla,
narušující ekosystémové funkce krajiny, odvodnění krajiny

Ochrana

 chránit přírodní hodnotu, blata
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 venkovský ráz
 prověřit možnost renaturalizace a revitalizace vhodných částí toků,
obnova podmáčených stanovišť
 zachovat a respektovat plochy s trvalými travními porosty
 prověřit možnosti obnovy a založení stromořadí podél cest

Doporučení pro opatření:

5.2.18 Hoštice u Nemyšle
Sídlo
Části:

Hoštice, Úlehle

Hodnoty:

 Prostor s venkovskými sídly uspořádanými v ose Chotovinského
potoka
 Charakteristická urb. formace Hoštic převážně v původním
prostorovém uspořádání podél osy Chotovinského potoka
s návesním prostorem s dominantou kostela Neposkvrněného
početí Panny Marie
 Rybníky s břehovými porosty v okraji sídla
 Místy dochovaná humna se sady
 Charakteristický prostor Úlehle s dvory a návesním rybníkem
lemovaným břehovými porosty

Narušení:

 Necitlivě provedené přestavby a dostavby tradičních usedlostí
vzhledem k jejich charakteru
 Nevhodně situované dostavby v okrajích sídla
 Částečně rozpadlý dvůr v Úlehle se zanedbanými prostory

Související hodnoty
krajinného rámce:

 Prostory Chotovinského potoka a jeho přítoků s rybníky, loukami a
břehovými porosty

Ochrana:

 Zachovat a chránit charakter sídla a jeho původního prostorového
uspořádání
 Respektovat přírodní hodnotu prostorů s potoky

Doporučení pro opatření:

 Respektovat původní prostorové uspořádání sídla a jeho celkový
charakter, stanovit vhodné podmínky
 Respektovat přírodní hodnoty v sídle
 Chránit dochované fragmenty okrajů sídel se sady a loukami
 Novou výstavbu případně vést podél komunikace k Úlehle
v uličním uspořádání a s požadavkem na kvalitu a charakter
objektů i členění jejich prostorů vycházejících z tradičních forem
zástavby

5.2.19 Hvožďany u Bechyně
Sídlo
Části:
Hodnoty:

 Tradiční zemědělské dvory v původním prostorovém uspořádání
 Charakteristické zdobené štíty jednotlivých dvorů
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 Návesní prostor s kaplí
 Dochovaná humna v okrajích historické části sídla
Narušení:

 Nevhodné přestavby a dostavby tradičních usedlostí stírající jejich
tradiční ráz
 Nevhodně situované dostavby s rodinnými domy
 Narušení návsi požární nádrží a komunikací
 Zanedbanost některých objektů
 Zemědělský areál v okraji sídla narušující obraz sídla

Ochrana:

 Tradičních zemědělských dvorů s charakteristickými zdobenými
štíty a fasádami
 Původního prostorového uspořádání sídla před dalším narušením
 Nerušených prostorů humen

Související
hodnoty
krajinného rámce:

 Údolí Lužnice
 Základní osnova původní plužiny
 Obora

Doporučení pro opatření:

 Zachovat a chránit tradiční ráz jednotlivých zemědělských usedlostí
a jejich výraz vhodnou regulací
 Zamezit dostavbám v prolukách definujících původní prostorové
uspořádání sídla
 Zamezit zastavování dochovaných humen se zahradami, loukami a
sady
 Pečovat o vzrostlou zeleň v sídla a v jeho okrajích
 Prověřit možnost revitalizovat prostor návsi v duchu venkovského
sídla
 Prověřit a navrhnout způsob začlenění zemědělského areálu do
krajiny
 Při potřebách rozvoje prověřit možnosti vzniku nové zástavby tak,
aby byly respektovány uvedené hodnoty a vznikala čitelná
urbanistická formace vytvářející obraz
 Respektovat uvedené hodnoty krajinného rámce

5.2.20 Chabrovice
Sídlo
Části:

-

Hodnoty:






Narušení:

 Nepříliš vhodně koncipované dostavby sídla v zahradách a okrajích
sídla
 Místy nevhodné přestavby a úpravy tradičních usedlostí
 Místy zanedbanost
 Zemědělský areál v severním okraji sídla s halovými objekty

Ochrana:

 Chránit především charakter tradičních usedlostí a jejich
charakteristický prostor se sady a zahradami, zejména v jižní části

Tradiční zemědělské dvory a usedlosti podél komunikace a návsi
Vzrostlá zeleň a stromořadí
Návesní prostor s rybníčkem
Sady v okraji sídla
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sídla
 Zachovat a respektovat prostor, prověřit možnost jeho revitalizace
 Okraje sídla se vzrostlou zelení a sady v jižní části
 Zachovat dochované objekty tradičních usedlostí a místa
s charakteristickými prolukami a sady
 Chránit a respektovat prostor návsi s rybníčkem, prověřit možnost
jeho revitalizace
 Vymezit a respektovat hodnoty krajinného rámce
 Chránit a zachovávat aleje a stromořadí
 Respektovat prostory s rybníky na potocích a zachovat jejich
přírodní charakter
 Zachovávat vzrostlou zeleň v okrajích sídla
 Prověřit možnosti začlenění zemědělského areálu do krajiny
vhodným způsobem
 Požadovat začlenění okrajů sídla do krajiny

Doporučení pro opatření:

5.2.21 Chlum u Jistebnice
Sídlo
Části:

-

Hodnoty:

 dochované
tradiční
usedlosti
v původním
kompaktním
prostorovém uspořádání
 vzrostlá zeleň doprovázející stavební objekty a okraje sídla,
 sady v okraji sídla

Narušení:

 místy zanedbanost, ojedinělé dostavby
 přestavby a dostavby tradičních usedlostí
 dostavby rodinných domků v zahradách

Ochrana:

 především dochované prostorové uspořádání sídla
 rozsah a charakter ozelenění
 sady v okrajích sídla

Související hodnoty
krajinného rámce:

 Krajinářsky cenný prostor sestávající s četných prvků historického
uspořádání krajiny, zejména mezí, remízků a úvozových cest
doprovázených vzrostlou zelení a členitými lesy v okolí sídla –
harmonická kulturní krajina
 Rybníky v okraji krajinného rámce na přítoku Smutné
 Převažující trvale zatravněné plochy luk a pastvin dotvářející ráz
krajiny

Doporučení pro opatření:

 zachovat tradiční charakter sídla, zamezit jeho nevhodnému
stavebnímu rozvoji, klást důraz na ochranu historické a kulturní
hodnoty vhodnou regulací
 chránit a zachovat dochované původní prostorové uspořádání sídla
podél komunikace, respektovat proluky a nezastavěné plochy
v sídle jako hodnotu
 nevymezovat plochy pro výstavbu bez kontextu a zamezit výstavbě
v zahradách a sadech
 zachovat poměr zeleně a volných nezastavěných ploch
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 respektovat a zachovat sady v okrajích sídla
 respektovat, zachovat a chránit uvedené hodnoty krajinného
rámce
 zabránit vymezování ploch pro výstavbu ve volné krajině

5.2.22 Chotčiny
Sídlo
Části:

-

Hodnoty:

 Jednotlivé dvory a zemědělské usedlosti a jejich prostory
uspořádané kolem návsi na obdélníkovém půdorysu
 Dochovaná humna a sady v jižní části a ve fragmentech v sídle

Narušení:

 Dostavby a přestavby tradičních usedlostí
 Dostavby rodinných domů v sídle bez kontextu, zejména v severní
části
 Náves s kaplí a zelení

Ochrana:

 Tradičních dvorů a usedlostí
 Prostory Mašovického potoka a členité okraje lesa s rybníkem

Doporučení pro opatření:

 Respektovat a chránit tradiční usedlosti a dvory a jejich prostory
 Chránit venkovský charakter návsi s kaplí
 Respektovat dochované okraje se sady, dochovanými humny
(zejm. J část)
 Respektovat přírodní hodnoty v území s drobnými potoky, rybníky
 Respektovat fragmenty prvků historického uspořádání krajiny
 Respektovat prostory obory
 Zamezit výstavbě ve volné krajině

5.2.23 Chrbonín
Sídlo
Části:
Hodnoty:

 Tradiční zemědělské dvory se zastavěným nárožím položené podél
rozšířené protáhlé návsi s kaplí a vycházejících komunikací
v původním prostorovém uspořádání

Narušení:






Ochrana:

 Prostorového uspořádání tradičních dvorů a usedlostí
 Ochrana návesního prostoru
 Jednotlivých zemědělských dvorů a jejich charakteristických
prostorů
 Sadů a humen v severním okraji sídla

Četné dostavby bez kontextu v zahradách a okrajích sídla
Přestavby tradičních usedlostí
Zanedbanost některých prostorů v okrajích sídla
Zemědělský areál v okraji sídla odlišného měřítka bez začlenění do
krajiny
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Související hodnoty
krajinného rámce:

 Prvky historického uspořádání krajiny (meze, úvozové cesty,
remízky) u lesa JV od sídla

Doporučení pro opatření:

 Zajistit ochranu čitelnost prostorového uspořádání centrální sídla
 Chránit charakter jednotlivých dvorů a usedlostí a jejich
charakteristický prostor v celém sídle
 Zachovat a chránit dochovaná humna se sady, zejména v severní
části sídla
 Respektovat prostor návsi s kaplí, prověřit možnost její revitalizace
ve venkovském duchu
 Respektovat sady a dochovaná humna v okrajích sídla a zamezit
jejich zastavování
 Respektovat a chránit hodnoty krajinného rámce
 Zamezit výstavbě ve volné krajině

5.2.24 Kajetín
Sídlo
Části:
Hodnoty:

 Tradiční usedlosti a dvory na čtvercovitém půdoryse původního
uspořádání kolem návesního rybníka s kaplí a podél komunikací
 Sady v okraji sídla
 Vzrostlá zeleň doprovázející postupně se zařezávající Kajetínský
potok s kaskádou rybníků doprovázených břehovými porosty a
loukami

Narušení:

 Nevhodné přestavby tradičních usedlostí a úpravy jejich prostředí

Ochrana:

 Přírodního prostředí Kajetínského potoka, zeleň
 Původního prostorového uspořádání tradičních objektů

Související
hodnoty
krajinného rámce:

 Počátek drobného údolí Kajetínského potoka s kaskádou rybníků
doprovázeného loukami a břehovými porosty

Doporučení pro opatření:

 Zachovat a respektovat uvedené hodnoty sídla
 Chránit volné plochy a proluky před zastavěním, zamezit
zastavování sídla v okrajích a bez kontextu
 Chránit prostory Kajetínského potoka

5.2.25 Kamenná Lhota u Borotína
Sídlo
Části:
Hodnoty:

Kamenná Lhota, mlýn Přibík
 Tradiční zemědělské usedlosti v původním prostorovém
uspořádání v historické části Kamenné Lhoty v okolí zámku a v části
u lesa
 Zámek v Kamenné Lhotě se zámeckou zahradou
 Samota s mlýnem Přibík u rybníka s tradičními objekty
zemědělského dvora
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Narušení:

 Dostavby rodinných domů bez kontextu
 Chatová osada v okraji lesa

Ochrana:

 Původního uspořádání sídla a tradičních chalup a zemědělských
usedlostí
 Zámku a jeho prostoru
 Mlýn Přibík s rybníkem

Související
hodnoty
krajinného rámce:

 Krajinářsky hodnotný prostor sestávající s četných prvků
historického uspořádání krajiny, zejména mezí, remízků a
úvozových cest doprovázených vzrostlou zelení a členitými lesy
v okolí sídel – harmonická kulturní krajina
 Krajinný prostor mlýna Přibík
 Převažující trvale zatravněné plochy luk a pastvin dotvářející ráz
krajiny
 Rybníky mezi Libenicí a Sychrovem, prameniště a podmáčené louky
s charakteristickou květenou

Doporučení pro opatření:

 zachovat tradiční charakter sídla a jeho částí, respektovat typické
objekty a zamezit jeho nevhodnému stavebnímu rozvoji, klást
důraz na ochranu historické a kulturní hodnoty vhodnou regulací
 chránit a zachovat dochované původní prostorové uspořádání
jednotlivých částí sídla, respektovat charakteristické proluky v sídle
a volné prostory jako jeho hodnotu související s prostorovým
uspořádáním sídla
 respektovat zámek a jeho prostor
 stabilizovat chatovou osadu a zamezit jejímu dalšímu rozvoji
 nevymezovat plochy pro výstavbu v prostoru v okolí mlýna a ve
volné krajině mimo zastavěné území sídla
 zachovat poměr zeleně a volných nezastavěných ploch
 respektovat a zachovat sady v okrajích sídla
 respektovat, zachovat a chránit uvedené hodnoty krajinného
rámce
 zabránit vymezování ploch pro výstavbu ve volné krajině

5.2.26 Kladruby
Sídlo
Části:

-

Hodnoty:

 Tradiční dvory a zemědělské usedlosti v původním prostorovém
uspořádání kolem uvolněného návesního prostoru s kaplí

Narušení:

 Nevhodné přestavby a dostavby tradičních usedlostí
 Dostavby rodinných domků v sídle
 Zanedbanost a místy neuspořádanost

Ochrana:

 Prostorového uspořádání tradičních dvorů a historické kvality
jednotlivých objektů

Související
hodnoty
krajinného rámce:

 Kladrubská hora
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 Chránit jako hodnotu charakteristické volné prostory v sídle a
zamezit jejich zastavování
 Zachovat volný prostor návsi s loukami a kaplí
 Respektovat drobné rybníčky v okraji návsi
 Respektovat prostor Kladrubské hory
 Zachovat sady a vzrostlou zeleň v okraji sídla

Doporučení pro opatření:

5.2.27 Kozmice u Chýnova
Sídlo
Části:

Kozmice, mlýn a dvůr Za Petrovým

Hodnoty:

 Dochované tradiční dvory uspořádané kolem návsi s kaplí na
obdélném půdorysu


Narušení:

 Necitlivé dostavby prostoru sídla bez kontextu v zahradách a
prolukách, na okraji sídla
 Necitlivé přestavby tradičních usedlostí
 Zemědělský areál na okraji sídla v krajině

Ochrana:

 Historických hodnot v území
 Tradičních dvorů v původním prostorovém uspořádání kolem návsi
 Fragmenty humen

Související
hodnoty
krajinného rámce:

 Sady v prostoru za Petrovým a na okraji sídla
 Prostor mlýna Za Petrovým s retenční nádrží
 Břehové porosty doprovázející potoky

Doporučení pro opatření:

 Chránit prostory samoty Za Petrovím a zamezit jejímu zastavování,
prověřit možnost revitalizace prostoru v okolí mlýna
 Respektovat přírodní hodnoty (louky, břehové porosty
 Prověřit možnost revitalizace a renaturalizace technicky
upravených částí potoků

5.2.28 Krtov
Sídlo
Části:

-

Hodnoty:

 Dochované tradiční zemědělské dvory a usedlosti v původním
historickém prostorovém uspořádání kolem návsi a komunikace
 Prostor návsi s kaplí
 Hodnotné a architektonicky cenné objekty sídla tradičních
usedlostí a zemědělských dvorů
 Vzrostlá zeleň doprovázející tradiční usedlosti a okraje sídla,
humna

Narušení:

 Četné, nevhodně situované a koncipované dostavby sídla bez
kontextu
 Zemědělský areál v okraji sídla a v okraji lesa u příjezdové
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komunikace
Ochrana:

 Hodnoty sídla, zejména humna, a dochovaná centrální část s návsí
obklopenou zemědělskými dvory, tradiční zemědělské usedlosti a
dvory, charakteristické proluky
 Dochovaná humna navazující na historické jádro sídla

Doporučení pro opatření:

 Respektovat centrální prostor sídla s návsí a zemědělskými dvory
v původním
prostorovém
uspořádání
s charakteristickými
prolukami, prostor kaple, dochovaná humna a zabránit jejich
zastavění a nevhodným přestavbám tradičních usedlostí
 Respektovat prostor s rybníka v okraji sídla se vzrostlou zelení a
břehovými porosty, louky
 Prověřit možnosti začlenění zemědělských areálů do krajiny
 Zamezit zastavování volné krajiny

5.2.29 Lejčkov
Sídlo
Části:

-

Hodnoty:

 Tradiční zemědělské usedlosti a dvory v původním rozvolněném
prostorovém uspořádání
 Zahrady se sady navazující na jednotlivé usedlosti
 Návesní prostor s kaplí
 Rybník s břehovými porosty s potokem v okraji sídla dotvářející
jeho krajinný rámec

Narušení:

 Necitlivé dostavby a přestavby tradičních usedlostí
 Zanedbanost
 Ojedinělé dostavby narušující uspořádání sídla

Ochrana:

 Prostorového uspořádání podřízeného reliéfu údolíčka
 Přírodě blízké prostory v okraji sídla s rybníkem
 Prvků historického uspořádání krajiny

Doporučení pro opatření:

 Respektovat a zachovat charakter sídla v původním prostorovém
uspořádání tradičních dvorů s charakteristickými volnými plochami
a humny v okrajích se sady a zamezit jejich zastavování
 Respektovat tradiční dvory zachovat a jejich charakter
 Respektovat přírodní hodnotu danou břehovými porosty a
rybníkem
 Zamezit zastavování volné krajiny a respektovat prvky historického
uspořádání krajiny doprovázené vzrostlou zelení

5.2.30 Libenice u Tábora
Sídlo
Části:

Libenice u Tábora, Nové Libenice, osady Sychrov, Boratkov, Hatov,
Předbojov, několik samot Strnadovna, pod Holým vrchem,
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Hodnoty:

 Libenice: dochované tradiční usedlosti zejména v severní části sídla
v původním prostorovém uspořádání
 Nové Libenice: původně osada s několika dvory později dostavěná
chalupami u Libenického rybníka, kaple
 Předbojov s rekonstruovanými usedlostmi v moderním pojetí se
sady v okolí
 Hatov: tradiční zemědělské usedlosti v původním prostorovém
uspořádání se sady
 Sychrov: dva zemědělské dvory v původním uspořádání a
tradičního charakteru doprovázené zelení
 Boratkov: zemědělské usedlosti v původním kompaktním
uspořádání doprovázené vzrostlou zelení a sady
 Vzrostlá zeleň doprovázející stavební objekty a okraje sídel,
 Sady v okraji sídel
 Tradiční charakter chalup

Narušení:

 místy zanedbanost, ojedinělé dostavby
 místy přestavby a dostavby tradičních usedlostí bez kontextu

Ochrana:

 především dochované prostorové uspořádání tradičních stavebních
objektů
 rozsah a charakter ozelenění
 sady v okrajích sídla

Související hodnoty
krajinného rámce:

 Krajinářsky hodnotný prostor sestávající s četných prvků
historického uspořádání krajiny, zejména mezí, remízků a
úvozových cest doprovázených vzrostlou zelení a členitými lesy
v okolí sídel – harmonická kulturní krajina
 Převažující trvale zatravněné plochy luk a pastvin dotvářející ráz
krajiny
 Rybníky mezi Libenicí a Sychrovem, prameniště a podmáčené louky
s charakteristickou květenou

Doporučení pro opatření:

 zachovat tradiční charakter sídel, respektovat typické objekty a
zamezit jeho nevhodnému stavebnímu rozvoji, klást důraz na
ochranu historické a kulturní hodnoty vhodnou regulací
 chránit a zachovat dochované původní prostorové uspořádání
jednotlivých sídelních útvarů, respektovat charakteristické proluky
v sídle a volné prostory jako jeho hodnotu související
s prostorovým uspořádáním sídla
 nevymezovat plochy pro výstavbu v prostorech samot a ve volné
krajině mimo zastavěné území sídla
 zachovat poměr zeleně a volných nezastavěných ploch
 respektovat a zachovat sady v okrajích sídla
 respektovat, zachovat a chránit uvedené hodnoty krajinného
rámce
 zabránit vymezování ploch pro výstavbu ve volné krajině

5.2.31 Malešín u Vodice
Sídlo
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Části:

-

Hodnoty:

 Tradiční dvory s charakteristickými prostory se sady
 Návesní prostor s kaplí

Narušení:

 Dostavby sídla bez kontextu

Ochrana:

 Jednotlivých dvorů a jejich prostorů, historické hodnoty

Související hodnoty
krajinného rámce:

 Stromořadí podél komunikací

Doporučení pro opatření:

 Zachovávat tradiční dvory a jejich nerušené volné prostory se sady,
zamezit dalšímu dostavování zahrad a humen a volných prostorů
v sídle
 Novou zástavbu vést podél komunikace východním směrem
v čitelném uspořádání a se sjednocujícími prvky jako jsou
orientace, členění hmot, měřítko vycházející z tradičních objektů
sídla

5.2.32 Mašovice
Sídlo
Části:

-

Hodnoty:

 Jednotlivé dvory a zemědělské usedlosti a jejich prostory
uspořádané ve dvou větvích kolem návsi

Narušení:

 Dostavby a přestavby tradičních usedlostí
 Dostavby rodiných domů v sídle bez kontextu, zejména v severní
části
 Náves s kaplí

Ochrana:

 Tradičních dvorů a usedlostí
 Prostory Velmovického potoka a členité okraje lesa

Doporučení pro opatření:

 Respektovat a chránit tradiční usedlosti a dvory a jejich prostor
jižně od návsi s kaplí
 Chránit venkovský charakter návsi s kaplí
 Respektovat přírodní hodnoty v území s drobnými potoky, rybníky
 Respektovat fragmenty prvků historického uspořádání krajiny
 Respektovat okraje sídla a ponechat je bez zastavění v místech, kde
se dochovaly louky se zelení a sady

5.2.33 Meziříčí
Sídlo
Části:
Hodnoty:

 Tradiční zemědělské usedlosti a dvory v původním prostorovém
uspořádání v několika částech: návesní, ulicové

Narušení:

 Nová zástavba bez kontextu nerespektující prostorové uspořádání
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sídla
 Degradace zámeckého prostoru zemědělským areálem
nevhodným zastavěním, zanedbanost budovy zámku
 Zemědělský areál s halovými objekty v krajině

a

Ochrana:






Doporučení pro opatření:

 Zachovávat čitelné původní prostorové uspořádání sídla a zamezit
jeho degradaci nevhodně umisťovanými zastavitelnými plochami,
přehodnotit stávající zastavitelné plochy snižující tuto hodnotu
sídla
 Respektovat tradiční usedlosti a jejich charakteristické volné
prostory s loukami a sady a zabránit jejich zastavování, stanovit
ochranné podmínky pro tyto prostory, jež jsou důležitým faktorem
ke vnímání obrazu sídla v krajině
 Novou zástavbu směřovat ke komunikacím v ucelených čitelných
formacích a sjednocení základními prvky, jako je uspořádání hmot,
orientace, podlažnost aj.
 Zajistit ochranu prostoru zámeckého areálu, vymezit ochranný
prostor, prověřit možnosti revitalizace tohoto prostoru
 Prověřit možnosti a navrhnout začlenění zemědělského areálu do
krajinného rámce
 Vymezit a chránit prostor Vlásenského potoka a jeho přírodní
charakter a zachovat dostatečný odstup od tohoto prostoru,
stanovit ochranné podmínky

Původního prostorového uspořádání
Tradičních historických objektů sídla jejich charakteru
Vzrostlá zeleň v okrajích sídla, humna a sady
Přírodní charakter Vlásenického potoka s rybníky

5.2.34 Mlýny u Choustníku
Sídlo
Části:
Hodnoty:

 Tradiční zemědělské dvory se zastavěným nárožím položené podél
rozšířené protáhlé návsi v původním prostorovém uspořádání
 Kostel Sv. Kateřiny
 Architektonicky kvalitní budovy
 Prostor mlýna u Vařečků

Narušení:






Ochrana:

 Prostorového uspořádání centrální části sídla
 Jednotlivých zemědělských dvorů a jejich charakteristických
prostorů
 Sady a humna v okrajích sídla se vzrostou zelení

Četné dostavby bez kontextu
Přestavby tradičních usedlostí
Zanedbanost některých prostorů
Zemědělský areál v okraji sídla odlišného měřítka bez začlenění do
krajiny
 Dostavby v okraji sídla bez kontextu
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Související
hodnoty
krajinného rámce:

 Údolí Černovického potoka se vzrostou zelení a břehovými porosty,
loukami
 Prvky historického uspořádání krajiny (meze, úvozové cesty,
remízky)

Doporučení pro opatření:

 Zajistit ochranu prostorového uspořádání centrální části sídla
 Chránit charakter jednotlivých dvorů a usedlostí a jejich
charakteristický prostor v celém sídle
 Zachovávat nerušený prostor kostela, nerušené výhledy na kostel,
respektovat kulturní dominantu v krajině, navrhnout vhodný
způsob
 Respektovat sady a dochovaná humna v okrajích sídla a zamezit
jejich zastavování
 Respektovat a chránit hodnoty krajinného rámce
 Zachovat a chránit nerušený prostor mlýna U Vařečků

5.2.35 Moraveč u Chotovin
Sídlo
Části:

Moraveč, Rzavá

Hodnoty:

 Zemědělské dvory Moravče v rozvolněném uspořádání podél
rozvětvených komunikací, a ve shlucích v údolí Košínského potoka
 Rozvolněná zástavba Rzavé na čtvecovém půdorysu

Narušení:

 Četné dostavby bez kontextu
 Stavby průmyslových provozů u Rzavé
 Prostor dálnice D3

Ochrana:

 Dochovaných historických objektů dvorů
s charakteristickými volnými prostory se sady

Související
hodnoty
krajinného rámce:

 Prostory Košínského potoka a Černého potoka s loukami a
břehovými porosty, přírodní charakter
 Výhledy na dominantu kostela v Chotovinách

Doporučení pro opatření:

 Zachovat a chránit dochované dvory a usedlosti, zamezit nevhodné
výstavbě halových objektů v sídle i krajině
 Prověřit možnost začlenění koridoru dálnice D3 do krajiny
 Stabilizovat prostor průmyslové zóny u Rzavé a zamezit jeho
dalšímu rozšiřování
 Respektovat výhledy na dominantu kostela v Chotovinách a
zamezit výstavbě narušující tyto výhledy
 Respektovat a chránit přírodní charakter potoků

a

segmentu

5.2.36 Noskov
Sídlo
Části:
Hodnoty:

Noskov, Chocov
 Noskov sestávající ze dvou částí oddělených návsí s rybníkem na
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Noskovském potoce zachovávajících si původní prostorové
uspořádání typický zemědělských dvorů, zasazený do mělkého
údolí
 Cennější Chocov v podobném uspořádání jako Noskov, zasazený do
závěru údolí potoka, sestávající ze dvou částí oddělených návsí
s rybníkem na přítoku Slupského potoka zachovávajících si původní
prostorové uspořádání typický zemědělských dvorů s volnými
plochami
Narušení:

 Nevhodné dostavby a přestavby tradičních usedlostí v obou
sídlech, především v Noskově
 Dostavby rodinných domů bez kontextu
 Chatová osada u rybníka Požáry Narušující Z okraj sídla
 Zemědělský areál v krajině

Ochrana:

 Tradičních zemědělských dvorů v původním prostorovém
uspořádání v obou sídlech
 Návesního prostoru s rybníkem a břehovými porosty

Související
hodnoty
krajinného rámce:

 Prostor Noskovského potoka s rybníky a přítoky Slupského potoka
s břehovými porosty a loukami
 Okraje lesa a zeleň zakrývající chatovou osadu v Noskově

Doporučení pro opatření:

 Dbát na zachování obou uvedených urbanistických formací bez
narušení, stanovit podmínky k zachování těchto formací, ochranu
volných prostorů mezi dvory a usedlostmi před zastavění či
změnou využití, ochranu návesních prostorů s rybníky, zachování
volných okrajů sídla s loukami bez zastavění
 Zachovat a chránit charakter jednotlivých usedlostí, jejich
uspořádání a volné prostory
 Respektovat prostory v okraji sídla se sady a zabránit jejich
zastavování
 Chránit přírodní a venkovský charakter návesních prostorů
s rybníky
 Prověřit a navrhnout možnost začlenění zemědělského areálu do
krajiny
 Prověřit možnost revitalizace Noskovského potoka pod sídlem

5.2.37 Nová Ves u Mladé Vožice
Sídlo
Části:
Hodnoty:

 Tradiční zemědělské dvory uspořádané podél větvící se
komunikace napříč mělkým údolím Novoveského potoka
s charakteristickými prostory luk, zahrad a sadů, rozdělené
potokem a návsí s dominantou kostela Sv. Kateřiny
 Návesní prostor s dominantou kostela
 Fragmenty dochovaných humen se sady v okraji sídla
 Prostory Novoveského potoka doprovázeného břehovými porosty
loukami a pásy zeleně
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 Prostor Novoveského mlýna
Narušení:

 Četné dostavby rodinných domů narušující původní uspořádání
sídla
 Areál Družiny bez začlenění do krajinného rámce a k sídlu
 Bytovka v okraji sídla
 Zemědělské objekty bez uspořádání
 Zanedbanost některých objektů sídla

Ochrana:

 Tradiční usedlosti v původním prostorovém uspořádání, úseky v S a
SV části, navazující na návesní prostor
 Dochované charakteristické volné prostory v sídle s loukami,
zahradami a sady
 Probíhající Novoveský potok s břehovými porosty, zelení a loukami
 Fragmenty humen
 Dominanta kostela a její prostor s chrámovým okrskem

Související
hodnoty
krajinného rámce:

 Prostory potoků Novoveského a Mutického s rybníky, břehovými
porosty a loukami
 Fragmenty dochovaných prvků historického uspořádání krajiny
v Z části krajinného rámce (meze, remízek)
 Sady ve stráni nad sídlem

Doporučení pro opatření:

 Zajistit ochranu centrálního prostoru s návsí a dochovanými
usedlostmi a dvory v původním prostorovém uspořádání
s charakteristickými volnými prostory a humny, zamezit jejich
dostavování
 Chránit charakter jednotlivých dochovaných historických objektů
zemědělských dvorů a usedlostí
 Respektovat návesní prostor s kostelem sv. Kateřiny a potokem
doprovázeným břehovými porosty
 Respektovat pohledové uplatnění dominanty kostela a jejího
prostoru chrámového okrsku s navazujícím potokem, hřbitovem a
vymezit ochranný prostor, pohledové osy a podmínky ochrany
 Chránit a respektovat přírodní charakter Novoveského potoka a
jeho přítoku
 Zachovávat a chránit dochované prostory humen s loukami a sady
a nevymezovat zde plochy pro výstavbu, zejména v centrální části
sídla
 Respektovat a zachovat nerušený prostor mlýna a jeho krajinného
rámce, zamezit kontaktu zástavby s prostorem mlýna a
navazujícími prostory vytvářejícími jeho rámec v sídle
 Novou výstavbu extenzivně směřovat naproti stávající nové
zástavbě při silnici k mlýnu, podmínit zástavbu sjednocujícími
prvky, zejména členěním hmot vycházejícím z tradičních forem,
orientací, vzdálenostmi od komunikace a parcelací se zahradami do
krajiny a začleněním zástavby do krajiny zelení

5.2.38 Nové Dvory u Opařan
Sídlo
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Části:

Hodušín

Hodnoty:

 Tradiční zemědělské usedlosti v původním prostorovém
uspořádání ve dvou částech: kolem návsi se štítovou orientací,
podél vedlejší komunikace
 Intaktně dochovaná osada Hodušín s dominantou kostela Sv.
Václava

Narušení:






Ochrana:

 Především prostorového uspořádání
 Tradičních dochovaných objektů

Související
hodnoty
krajinného rámce:

 Oltyňský potok, doprovázený břehovými porosty a loukami
 Členité okraje lesa
 Stromořadí

Doporučení pro opatření:

 Respektovat, chránit a zachovávat čitelné dochované prostorové
uspořádání tradičních zemědělských usedlostí
 Zamezit dalšímu zastavování zahrad a humen
 Prověřit a navrhnout rozvoj sídla s ohledem na uvedenou ochranu
sídla, požadovat architektonické ztvárnění vycházející z tradičních
forem
 Respektovat přírodě blízké prostředí Oltyňského potoka a chránit
celý prostor před zastavováním či změnou využití
 Prověřit a případně navrhnout možnosti revitalizace návsi
 Zachovat stávající charakter zástavby Hodušína a jeho přírodního a
kulturního prostředí se vzrostlou zelení, loukami a sady
 Prověřit a navrhnout začlenění zemědělského areálu v Hodušíně
 Respektovat a zachovat prostor a uplatnění dominanty kostela Sv.
Václava Hodušíně

Nevhodné dostavby a přestavby tradičních usedlostí
Dostavby rodinných domků v zahradách a okraji sídla
Místy zanedbanost
Zemědělský objekt v okraji sídla bez začlenění

5.2.39 Nové Dvory u Pořína
Sídlo
Části:

Nové Dvory, Podhorský mlýn

Hodnoty:

 Dochované dvory v rozptýleném uspořádání

Narušení:

 Místy značná zanedbanost

Ochrana:

 Historické hodnoty, jednotlivých dvorů a prostorů mlýna
 Hodnot krajinného rámce

Související hodnoty
krajinného rámce:

 Údolí Bělé doprovázené břehovými porosty s rybníky, Josefínské
údolí
 Rybníky doprovázené břehovými porosty
 Sady u podhorského mlýna a v okraji nových Dvorů
 Pásy zeleně a břehové porosty doprovázející přítoky Bělé

Doporučení pro opatření:

 Zachovat historické hodnoty v zemí, zamezit nevhodnému
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zastavování sídla
Zachovat prostor Podhorského mlýna bez nové zástavby
Respektovat sady v okraji sídla, vzrostlou zeleň a přírodní hodnoty
krajinného rámce
Prověřit možnosti revitalizace prostoru vsi
Zachovat dochované prvky historického uspořádání krajiny (zejm.
úvozové cesty)
Respektovat a zachovávat stromořadí

5.2.40 Oblajovice
Sídlo
Části:
Hodnoty:

 Zámek s parkem
 Historická část sídla s dvory
v okrouhlicovém půdorysu

uspořádanými

podle

návsi

Narušení:

 Dostavby v prostoru historické části sídla
 Dostavby v krajích sídla v prostoru humen se sady

Ochrana:

 Zachovat charakter historické části sídla
 Respektovat a chránit prostor zámku a parku

Související
hodnoty
krajinného rámce:

 Komunikace se stromořadími a úvozové cesty
 Dochované prvky historického uspořádání krajiny – úvozové cesty

Doporučení pro opatření:

 Respektovat prostor návsi a charakter historické části sídla,
původní prostorové uspořádání a ponechat bez dalšího zastavování
 Respektovat a chránit prostor zámku a jeho pohledové uplatnění
 Zachovat dochované prostory humen se sady
 Novou zástavbu směřovat do prostoru stávající nové urbanistické
formace podél cesty
 Prověřit možnosti revitalizace prostoru zámku, zámeckého parku
 Respektovat stromořadí a vzrostlou zeleň v okraji sídla

5.2.41 Oldřichov u Mladé Vožice
Sídlo
Části:

Oldřichov, Těmice

Hodnoty:

 Tradiční zemědělské dvory uspořádané v řadové formě podél
komunikace
a
v rozvolněné
formaci
kolem
návsi
s charakteristickými prostory luk, zahrad a sadů
 Kostel sv. Filipa a Jakuba s chrámovým okrskem
 Dochovaná humna v okrajích sídla
 Dvůr Těmice

Narušení:

 Četné dostavby rodinných domů narušující původní uspořádání
sídla
 Dostavby v okolí dvora Těmice narušující charakter místa
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 Rozsáhlý zemědělský areál v okraji sídla narušující jeho obraz
Ochrana:






Související
hodnoty
krajinného rámce:

 Prostory Zhořského potoka a jeho přítoky s kaskádou rybníků,
břehovými porosty a loukami
 Prostory Noskovského potoka s břehovými porosty a loukami
 Základní členění původní plužiny s fragmenty historického
uspořádání krajiny

Doporučení pro opatření:

 Vymezit, zachovat a chránit úseky s dochovanými dvory a
usedlostmi
v původním
prostorovém
uspořádání
s charakteristickými volnými prostory a humny (zejména východní
část sídla, náves a západně od návsi), zamezit jejich dostavování,
 Chránit charakter historických objektů zemědělských dvorů a
usedlostí
 Respektovat prostor kostela s chrámovým okrskem a zachovat jej
bez rušivých objektů zvenčí, vymezit a zachovat pohledové osy na
typický obraz sídla s dominantou kostela
 Zachovávat a chránit dochované prostory humen s loukami a sady
a nevymezovat zde plochy pro výstavbu
 Prověřit a navrhnout začlenění zemědělského areálu v jižní části
sídla do krajiny
 Chránit dochované hodnoty v Těmicích, vymezit tyto hodnoty,
zachovat nerušené volné prostory kolem dvora a Těmického
rybníka

Tradiční usedlosti v původním prostorovém uspořádání
Charakteristické volné prostory v sídle s loukami, zahradami a sady
Prostor i pohledové uplatnění kostela
Humna

5.2.42 Orlov u Jistebnice
Sídlo
Části:
Hodnoty:

Orlov, osady: Ostrý, Stružinec, Nehonín, Křivošín, Smrkov, Podol,
Palouky, samoty: Kopaniny, Brtný, Polanky,
 Charakteristická struktura osídlení sestávající z drobných sídel,
převážně osad a vsí v krajinářsky hodnotném krajinném prostoru
s četnými rybníky a dochovanými prvky historického uspořádání
krajiny
 dochované tradiční usedlosti v původním prostorovém uspořádání
o Orlova – v historické části sídla kolem návsi s kaplí
o Ostrý – tradiční zemědělské usedlosti a dvory
v původním prostorovém uspořádání
o Stružinec – tradiční usedlosti v původním prostorovým
uspořádání, vzrostlá zeleˇb v okrajích sídla
o Nehonín – tradiční chalupy a zemědělské usedlosti
v původním prostorvém uspořádání ve dvou částech:
ulicové, shluk kolem zemědělského dvora, drobné
sady, rybníček
o Křivošín - tradiční zemědělské usedlosti a dvory

Akce: Rozbor hodnot sídel správního obvodu ORP Tábor a návrh jejich ochrany
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v původním prostorovém uspořádání se sady
o Smrkov – zemědělský dvůr a tradiční usedlosti
v charakteristickém původním uspořádání kolem návsi
o Podol – specifická uliční formace s charakteristickými
stavebními prvky, členěním hmot a rytmu
sjednocenými chalupami,
o Palouky – tradiční chalupy a usedlosti v původním
prostorovém uspořádání se sady a zahradami ke
komunikaci
o Kopaniny – typická samota zemědělské usedlosti
v krajině se sady (nevhodně narušená dostavbou)
o Brtný – typická samota zemědělské usedlosti v krajině
se sady
o Polanky - typická samota zemědělské usedlosti
v krajině se sady
dochované tradiční usedlosti v původním prostorovém uspořádání
ve dvou částech podél komunikace Hodkově, v kompaktní m
prostoru ve Zbelítově
prostory
samot
s bývalými
mlýny
s charakteristickými
doprovodnými prvky (náhon, uspořádání budov, charakter
prostoru)
specifický a krajinářsky hodnotný návesní uvolněný návesní prostor
s kapličkou v Hodkově
vzrostlá zeleň doprovázející stavební objekty a okraje sídla, sady
charakteristické uspořádání prostorů navazujících na sídlo
podřízené Smutné a jejím přítokům s dochovanými prvky
historického členění krajiny prostupující prostory jednotlivých
sídel, zejména v Hodkově

Narušení:






Ochrana:

 zachovat a chránit stávající charakter krajiny s venkovskými sídly,
dbát na charakter sídel s převahou tradičních usedlostí v původním
prostorovém uspořádání
 rozsah a charakter ozelenění
 chránit jako hodnotu volné plochy, proluky v sídlech a ponechat je
bez zastavění
 zachovávat samoty v charakteristickém uspořádání objektů v jejich
přírodním a kulturním rámci

Související
hodnoty
krajinného rámce:

 Krajinářsky hodnotný a poměrně pestrý prostor sestávající
s četných prvků historického uspořádání krajiny, zejména mezí,
remízků a úvozových cest doprovázených vzrostlou zelení
s drobnými rybníky na Borotínském a Křivošínském potocích a
jejích přítocích a členitými lesy v okolí – harmonická kulturní
krajina
 Převážně dochované prostory vsí, osad a zejména samot
s charakteristickými rozvolněnými a rozptýlenými formami
zástavby zemědělských usedlostí a chalup

zemědělské objekty odlišného měřítka v krajině u Ostrého a Orlova
novostavby v sídlech bez kontextu
místy nevhodné dostavby a přestavby tradičních usedlostí
pomístně zanedbanost
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 Smutná s jejími přítoky doprovázené břehovými porosty a pásy
zeleně s loukami
 Drobné rybníky s břehovými porosty a loukami
 Převažující trvale zatravněné plochy luk a pastvin dotvářející ráz
krajiny
Doporučení pro opatření:

 Orlov: zachovat prostorové uspořádání historické části sídla a
charakter zemědělských usedlostí, sídlo rozvíjet v duchu
současného rozvoje podél příjezdové komunikace ke křižovatce
v čitelné uliční formaci se sjednocujícími prvky, respektovat
převažující podlažnost a začlenění nových objektů do krajiny
zahradami a zelení
 Podol: zachovat unikátní prostorové uliční uspořádání, členění
hmot i objektů, rytmus zástavby a navazujících zahrad a humen se
vzrostlou zelení, stabilizovat prostor a chránit jeho charakter,
začlenit zemědělské objekty do krajiny nebo (nejsou-li využívány)
odstranit
 Křivošín: zachovat prostorové uspořádání tradičních dvorů a
chalup, zahrad a sadů, zabránit zastavování proluk a volných míst
v sídle, respektovat a zachovat vzrostlou zeleň doprovázející
jednotlivé dvory a sady; prověřit možnost revitalizace zástavby
samoty u Křivošínského rybníka trpící neuspořádaností a
zanedbaností
 Smrkov: respektovat prostorové uspořádání sídla především
v centrální části v okolí návsi a v prostoru kolem zemědělského
dvora v západním okraji sídla, respektovat a chránit proluky a
zahrady se sady jako hodnotu sídla a zamezit jejich zastavování,
respektovat zeleň okrajích sídla
 Palouky: zachovávat původní prostorové uspořádání, respektovat
proluky a zahrady
 Stružinec: zachovat charakter tradičních usedlostí, respektovat
proluky a volné plochy v sídle jako charakteristický znak původní
urbanistické formace
 Ostrý: soustředit se na zachování sídla jako celku bez dalšího
rozvoje bez kontextu
 Zachovat a chránit samoty a jejich charakter, zachovávat jejich
prostor bez dalšího zastavování, zamezit nevhodným úpravám
jejich prostředí a chránit historickou hodnotu objektů
 Prověřit a navrhnout začlenění zemědělského areálu u Ostrého a
zemědělsko-výrobního areálu v okraji Orlova do krajiny vhodnou
formou ozelenění tak, aby nebyla zdůrazněna pravidelnost a
scelenost hmot
 Respektovat, zachovat a chránit uvedené hodnoty krajinného
rámce


5.2.43 Petříkovice
Sídlo

Akce: Rozbor hodnot sídel správního obvodu ORP Tábor a návrh jejich ochrany
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Hodnoty:

 dochované tradiční usedlosti v původním prostorovém uspořádání,
typické objekty sídla jako jsou plaňkové ploty
 vzrostlá zeleň doprovázející stavební objekty a okraje sídla,
 sady v okraji sídla

Narušení:






Ochrana:

 stávající charakter sídla (usedlosti, prostorové uspořádání)
 rozsah a charakter ozelenění
 sady v okrajích sídla

Související hodnoty
krajinného rámce:

 Krajinářsky unikátní prostor sestávající s četných prvků
historického uspořádání krajiny, zejména mezí, remízků a
úvozových cest doprovázených vzrostlou zelení a členitými lesy
v okolí Petrovic – harmonická kulturní krajina
 Převažující trvale zatravněné plochy luk a pastvin dotvářející ráz
krajiny

Doporučení pro opatření:

 respektovat a zachovat tradiční charakter sídla, zamezit jeho
nevhodnému stavebnímu rozvoji, klást důraz na ochranu historické
a kulturní hodnoty vhodnou regulací
 chránit a zachovat dochované původní prostorové uspořádání sídla
 zachovat poměr zeleně a volných nezastavěných ploch
 respektovat a zachovat sady v okrajích sídla
 respektovat, zachovat a chránit uvedené hodnoty krajinného
rámce
 zabránit vymezování ploch pro výstavbu ve volné krajině

místy zanedbanost
přestavby a dostavby tradičních usedlostí
necitlivé dostavby
neuspořádaná náves s velkou asfaltovou plochou

5.2.44 Plechov
Sídlo
Části:

-

Hodnoty:

 dochované tradiční usedlosti v původním prostorovém uspořádání
dvora
 vzrostlá zeleň doprovázející stavební objekty a okraje sídla,
 sady v okraji sídla

Narušení:

 místy zanedbanost, ojedinělé dostavby
 přestavby a dostavby tradičních usedlostí

Ochrana:

 především dochované prostorové uspořádání sídla
 rozsah a charakter ozelenění
 sady v okrajích sídla

Související hodnoty
krajinného rámce:

 Krajinářsky unikátní prostor sestávající s četných prvků
historického uspořádání krajiny, zejména mezí, remízků a
úvozových cest doprovázených vzrostlou zelení a členitými lesy
v okolí Plechova – harmonická kulturní krajina
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 Převažující trvale zatravněné plochy luk a pastvin dotvářející ráz
krajiny
 Kaskáda rybníků na Plechovském potoce v přírodě blízkém
prostředí
Doporučení pro opatření:

 zachovat tradiční charakter sídla, zamezit jeho nevhodnému
stavebnímu rozvoji, klást důraz na ochranu historické a kulturní
hodnoty vhodnou regulací
 chránit a zachovat dochované původní prostorové uspořádání sídla
 nevymezovat plochy pro výstavbu
 zachovat poměr zeleně a volných nezastavěných ploch
 respektovat a zachovat sady v okrajích sídla
 respektovat, zachovat a chránit uvedené hodnoty krajinného
rámce
 zabránit vymezování ploch pro výstavbu ve volné krajině

5.2.45 Pojbuky
Sídlo
Části:

Pojbuky, Dolní Světlá, Blatnice

Hodnoty:

Pojbuky
 Tradiční zemědělské dvory v původním prostorovém uspořádání ve
dvou částech: kolem návesního prostoru, v JV části tři řady
v ulicové formaci a v okrajích sídla
 Venkovský návesní prostor s kaplí
 Rybník v okraji sídla
Dolní Světlá
 Zemědělské dvory v charakteristickém rozvolněném uspořádání a
prostory s rybníky a zelení

Narušení:






Ochrana:







Související hodnoty
krajinného rámce:

 Potoky doprovázené loukami a břehovými porosty
 Fragmenty prvků historického uspořádání krajiny, úvozové cesty,
remízky a meze

Rozpadlý dvůr v okraji sídla
Zemědělské a výrobní areály bez kontextu a odlišného měřítka
Nevhodně situované dostavby sídla odlišného charakteru
Místy necitlivě provedené dostavby a přestavby tradičních
usedlostí
 Zemědělský areál v krajině
 Chaty u rybníka Kozák
Historického prostorového uspořádání sídla
Historické podoby tradičních zemědělských dvorů a chalup
Vzrostlé zeleně v okraji sídla
Rybníka s loukami a stromy
Volných prostorů v severní části sídla s návsí se zahradami, loukami
a sady
 Prostor s rybníky navazující na rybniční soustavu na Blatnici
s mlýnem Blatnice
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 Zachovat a chránit původní prostorové uspořádání sídla a
charakteristické usedlosti a chalupy s jejich prostory a zamezit
dostavování, vymezit ochranný prostor a stanovit vhodné
podmínky ochrany
 Zachovat prostor Dolné světlé, zamezit výstavbě chat, výstavbě
rodinných domů v celém prostoru a zachovat jeho charakter
 Prověřit a navrhnout možnost začlenění zemědělských areálů do
krajiny
 Respektovat hodnoty krajinného rámce

Doporučení pro opatření:

5.2.46 Prasetín
Sídlo
Části:

-

Hodnoty:

 Tradiční dvory a zemědělské usedlosti v původním prostorovém
uspořádání s intaktně dochovanou jižní částí sídla s humny se sady

Narušení:

 Nevhodné přestavby a dostavby tradičních usedlostí
 Místy zanedbanost usedlostí

Ochrana:

 Tradičních dvorů a zemědělských usedlostí a jejich prostorů se sady
a loukami

Související
hodnoty
krajinného rámce:

 Úvozové cesty

Doporučení pro opatření:

 Zachovat a chránit charakter sídla, zamezit zastavování jeho okrajů
 Chránit volné prostory v sídla jako jeho hodnotu a zamezit jejich
zastavování, a zastavování humen se sady
 Respektovat vzrostlou zeleň doprovázející okraje sídla

5.2.47 Radětice u Bechyně
Sídlo
Části:

Samota U Viktorů, Soví, Na Prádle (Bechyně)

Hodnoty:






Narušení:

 Nevhodně situované dostavby s rodinnými domy v okrajích sídla
bez kontextu
 Necitlivé přestavby a dostavby tradičních usedlostí
 Měřítkem se odlišující zástavba zemědělského areálu v okraji sídla

Ochrana:

 Tradiční zemědělské dvory v čitelném a minimálně narušeném
původním prostorovém uspořádání
 Návesní kaple

Zemědělské dvory v původním prostorovém uspořádání
Prostor návsi s pozdější charakteristickou zástavbou a kaplí
Humna v okrajích sídla
Krajinářsky hodnotné prostory samot s objekty bývalých mlýnů U
Viktorů, Na Prádle (Bechyně)
 Archeologické naleziště se slovanskými mohylami
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 Návesní rybníky
Související hodnoty
krajinného rámce:

 Potok Hemera s břehovými porosty a loukami
 Meandrující smutná s drobnými přítoky s břehovými porosty a
místy podmáčenými loukami vytvářející drobný zářez v území
 Krajinářsky hodnotný prostor Viktorova mlýna s charakteristickými
objekty, náhonem doprovázeným břehovými porosty a loukami
 Rozhledna

Doporučení pro opatření:

 Zachovat a chránit prostorové uspořádání tradičních zemědělských
dvorů
 Chránit charakter jednotlivých objektů zemědělských dvorů,
uspořádání a členění hmot, proporce a kvalitu fasád se zdobením,
barevnost jednotná střech
 Zachovat a chránit kvalitní objekty v prostoru návsi, respektovat
převažující podlažnost
 Revitalizovat nezastavěné prostory návsi
 Respektovat prostory humen a ponechat je bez zástavby a
nezastavovat jejich okraje
 Prověřit a navrhnout ideální formu rozvoje sídla nenarušující jeho
obraz a vnitřní prostorovou kvalitu historické charakteristiky,
s respektováním rázu sídla
 Regulovat sjednocujícími prvky charakter nové zástavby a prověřit
nutnost požadavku na nové plochy určené k zastavění z hlediska
ochrany obrazu sídla a jeho historických a kulturních kvalit
 Respektovat vzrostlou zeleň doprovázející tradiční usedlosti
 Prověřit a navrhnout možnosti začlenění zemědělského areálu do
krajiny
 Respektovat a zachovat prostory samot s mlýny ve stávajícím
charakteru a zabránit jejich nevhodné přestavbě a dostavování
novými objekty
 Respektovat a zachovat samotu v lesní enklávě Soví a ponechat ve
stávajícím stavu
 Respektovat hodnoty krajinného rámce a zejména pak nenarušený
prostor údolí Smutné včetně jeho okrajů, zamezit jeho zastavování
nebo nevhodným změnám využití území snižující přírodní a
estetickou hodnotu místa
 Prověřit cenné výhledové osy z rozhledny a navrhnout jejich
ochranu

5.2.48 Radimovice u Želče
Sídlo
Části:
Hodnoty:

 Historická
část
s tradičními
zemědělskými
dvory
v charakteristickém uspořádání podél komunikace s návesním
prostorem s kaplí se vzrostlou zelení a částečně dochovanými
humny

Narušení:

 Nová

výstavba

v odlišném

prostorovém

uspořádání

mimo
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historickou část sídla v nepříliš jednoznačném urbanistickém
uspořádání vyznačující se nesouladem forem, proporcí i hmot
 Zemědělský areál s halovými objekty narušující Z část historické
části sídla
Ochrana:

 Chránit dochovaný historický prostor původního sídla

Související
hodnoty
krajinného rámce:

 Závěr mělkého údolí přítoku Lomského potoka doprovázeného
úzkým lemem břehových porostů a luk
 Stromořadí podél komunikací

Doporučení pro opatření:

 Zachovat historickou část sídla, její charakteristické prostorové
uspořádání tradičních dvorů a chránit její charakter, charakter
jednotlivých usedlostí
 Respektovat prostory s dochovanými humny a sady a zamezit jejich
degradaci zastavováním
 Prověřit možnost začlenění zemědělského areálu do krajiny
 Chránit jako hodnotu rozvolněný charakter prostorového
uspořádání, volné prostory v okraji sídla se sady a loukami,
vzrostlou zeleň doprovázející
 Respektovat uvedené hodnoty krajinného rámce

5.2.49 Radimovice u Tábora
Sídlo
Části:
Hodnoty:

 Dochované tradiční zemědělské usedlosti a dvory v původním
rozvolněném prostorovém uspořádání s charakteristickými volnými
plochami a prolukami se sady, loukami a zahradami

Narušení:

 Vestavby rodinných domů bez kontextu
 Četné přestavby tradičních objektů sídla

Ochrana:

 Zachovávat čitelné původní prostorové uspořádání sídla
 Tradiční dvory a usedlosti a jejich charakteristický prostor
 Sady a humna

Související
hodnoty
krajinného rámce:

 Závěr mělkého údolí radimovického potoka s četnými rybníky
doprovázenými břehovými porosty a loukami
 Vzrostlé stromy typické na hrázích rybníků
 Dochované prvky historického uspořádání krajiny, meze úvozové
cesty doprovázené vzrostlou zelení

Doporučení pro opatření:

 Respektovat a zachovat čitelné původní prostorové uspořádání
sídla, zamezit jeho dalšímu dostavování rodinnými domy,
respektovat charakteristické volné prostory
 Zamezit zastavování sídla v okrajích bez kontextu
 Novou zástavbu směřovat do samostatné předem navržené
urbanistické formace k zemědělskému objektu podél komunikace
 Respektovat prostory s dochovanými humny a sady a zamezit jejich
degradaci zastavováním
 Chránit a respektovat prostor radimovického potoka s četnými
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rybníky, vzrostlou zelení a loukami a zamezit jeho zastavování,
chránit místo pro jeho přírodní i kulturní hodnotu
 Respektovat uvedené hodnoty krajinného rámce

5.2.50 Radostovice u Smilových Hor
Sídlo
Části:

Radostovice, Františkov, Nové Dvory, Kalovice, Nová Blatnice

Hodnoty:

 Soubor charakteristických vsí zasazených charakteristicky do
závěrů drobných údolí
 Z velké části dochovaný prostor se zemědělskými dvory ve
smíšeném původním rozvolněném asymetrickém uspořádání v ose
hlavní komunikace Radostovic
 V podstatě intaktně dochovaná uliční formace zemědělských dvorů
a chalup ve Františkově
 Charakteristicky uspořádané zemědělské dvory v ulicové formaci
Nových Dvorů
 Samota Kalovice se zemědělskými dvory s rybníčkem v závěru
Novodvorského potoka

Narušení:

 Dostavby narušující původní prostorové uspořádání sídla bez
kontextu, necitlivé přestavby a dostavby tradičních usedlostí
v Radostovicích
 Mírné přestavby a zanedbanost v Nových Dvorech
 Zemědělské halové objekty odlišného měřítka u Františkova
 Rekreační objekty a chaty v lesním prostředí se soustavou rybníků
na Blatnici

Ochrana:

 zemědělské dvory v dochovaném původním
uspořádání
 tradiční charakter dvorů a chalup
 vzrostlé zeleně v sídlech a jejich okrajích

Související hodnoty
krajinného rámce:

 Prostory s lesními rybníky na Blatnici, prameniště a podmáčené
lokality vytvářející soulad přírodní a kulturní kvality
 Nerušné vrchy a jejich horizont Bušová - Na Vrších

Doporučení pro opatření:

 Zachovat a chránit prostory Nových Dvorů, Františkova, Kalovic
v historické podobě a zamezit nežádoucím přestavbám a
dostavbám sídla, stanovit podmínky ochrany charakteru sídla,
zachovat vzrostlou zeleň v okrajích
 Respektovat dochované prostorové uspořádání tradičních
zemědělských dvorů v Radostovicích, charakteristické volné
prostory a proluky s loukami, sady a zelení, rybníky v okraji sídla a
jejich přírodě blízký charakter, vymezit ochranu historické kvality
sídla a stanovit podmínky zamezující zastavění a nevhodné úpravy
tradičních usedlostí
 Výstavbu v extenzivní formě směřovat ke stávajícím dostavbám
tak, aby byly dodrženy podmínky udržení kvality sídla, vznikla
čitelná urbanistická formace s charakteristickými sjednocenými
objekty nové zástavby, stanovit podmínky vycházející z tradičních

prostorovém
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forem zástavby
 Respektovat a zachovat uvedené hodnoty krajinného rámce
 Zamezit výstavbě v krajině mimo zastavěná území, chránit
soustavu rybníků pře další výstavbou rekreačních objektů a
prostorů

5.2.51 Rašovice u Hlasiva
Sídlo
Části:
Hodnoty:

 Tradiční dvory v charakteristickém uspořádání ve shlucích kolem
návsi s rybníkem a kaplí
 Sady a louky v okraji sídla

Narušení:

 Dostavby bez kontextu
 Rozpadlý panský zemědělský dvůr
 Místy zanedbanost

Ochrana:

 Tradičního obrazu sídla daného
uspořádáním
 Návesního prostoru rybníka s kaplí
 Okraje sídla s loukami a sady

Hodnoty krajinného
rámce:

 Křtěnovický potok s břehovými porosty, rybníky a loukami
 Dochované fragmenty mezí a úvozových cest doprovázených zelení

Doporučení pro opatření:

 Respektovat hodnoty krajinného rámce

původním

prostorovým

5.2.52 Rataje u Bechyně
Sídlo
Části:

Rataje, Kozín, samota Ovčín

Hodnoty:

 Tradiční dvory v charakteristickém uspořádání kolem návsi
s kostelem, oboustranně položené v okraji podél komunikace a
jednostranně u Smutné
 Humna se sady, loukami v okraji sídla
 Prostory Smutné s břehovými porosty, drobné rybníky s břehovými
porosty
 Dominanta kostela s chrámovým okrskem v prostoru volné návsi
s věkovitými stromy
 Samota se zemědělskými dvory Kozín, dvůr Ovčín

Narušení:

 Dostavby bez kontextu v okraji sídla, městský charakter zástavby
 Místy zanedbanost a necitlivé přestavby tradičních usedlostí

Ochrana:

 Tradičního obrazu sídla daného původním
uspořádáním zemědělských dvorů kolem návsi
 Prostor návsi s dominantou kostela
 Okraje sídla tvořený humny s loukami a sady

prostorovým
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Hodnoty krajinného
rámce:

 Prostory Smutné s břehovými porosty a loukami
 Drobné rybníky s břehovými porosty a loukami

Doporučení pro opatření:

 Respektovat historické jádro sídla a jednotlivé části s dochovanými
dvory a usedlostmi v původním prostorovém uspořádání
 Zamezit dostavování sídla, chránit humna a charakteristické
proluky
 Chránit venkovský charakter sídla
 Respektovat hodnoty krajinného rámce, zejména prostory
s rybníky a Smutné, chránit přírodní charakter

5.2.53 Ratibořice u Tábora
Sídlo
Části:

Ratibořice, Malenín, Cech

Hodnoty:

 Prostor historické části Ratibořic s dvory uspořádanými
v podkovovitém tvaru kolem návsi s rybníkem s dominantou
kostela sv. Bartoloměje
 Intaktně dochovaný prostor s charakteristickými dvory uspořádané
kolem drobné návsi s kaplí v Maleníně s rybníkem v okraji sídla
v závěru drobného údolíčka
 Prostor samoty Cech s usedlostmi

Narušení:

 Značná přestavěnost okrajů Ratibořic
 Zemědělský areál odlišného měřítka v okraji Ratibořic
 Četné dostavby domů v Ratibořicích bez kontextu, neuspořádanost
v okrajích sídla

Ochrana:

 Téměř intaktně dochovaný historický prostor centra sídla s návsí
s dominantou kostela
 Pohledové uplatnění dominanty kostela
 Intaktně dochovaný prostor s charakteristickými dvory s kaplí
v Maleníně

Hodnoty krajinného
rámce:

 Rybníky s břehovými porosty
 Remízky se vzrostlou zelení u Cechu

Doporučení pro opatření:

 Respektovat, zachovat a chránit historické jádro Ratibořic dvorů
uspořádaných kolem návsi s rybníkem, chránit charakteristické
okraje sídla a volné prostory v sídle, zamezit dostavbám chránit
charakter usedlostí
 Respektovat dominantu kostela a její prostor, prověřit a zachovat
její pohledové uplatnění
 Respektovat, zachovat a chránit prostor Malenína s dvory
uspořádanými v kompaktním tvaru kolem návsi s kaplí, chránit
charakteristické okraje sídla a volné prostory v sídle, zamezit
dostavbám chránit charakter usedlostí
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5.2.54 Řemíčov
Sídlo
Části:

Řemíčov, Buková, Řemíčovská Lhota, Starý Cech, Řemíčovské Výlevy

Hodnoty:

 Charakteristické zemědělské dvory Řemíčova a usedlosti
v okrouhlém uspořádání kolem návsi, specifická uliční formace
domků jednostranně položená ke komunikaci v okraji sídla
 Zahrady se sady v okrajích Řemíčova
 Intaktně dochovaný prostor Bukové se zemědělskými dvory
oboustranně uspořádanými podél ulice zakončené návsí s kaplí
s charakteristickými volnými prostory v sídle a humny se sady a
zahradami v okrajích sídla, vzrostlá zeleň lemující prostor sídla
 Intaktně dochované prostory s několika dvory v rozvolněném
uspořádání u samot Řemíčovská Lhota, Starý Cech, Řemíčovské
Výlevy

Narušení:

 Nevhodně situované dostavby v centru Řevníčova
 Četné nevhodné a necitlivé přestavby tradičních usedlostí
v Řevníčově
 Zanedbané objekty dvorů v Bukové
 Zemědělské halové objekty v okraji Řevníčova

Ochrana:

 Charakteristického prostorového uspořádání jednotlivých sídelních
útvarů
 Návesního prostoru s kaplí ve venkovském duchu v Bukové,
uvolněné návsi v Řemíčově
 Samot a osad a jejich prostoru krajinného rámce

Související hodnoty
krajinného rámce:






Doporučení pro opatření:

 Soustředit se na zachování původního prostorového uspořádání
sídel a ochranu návesních prostorů, zamezit nevhodným
dostavbám sídla
 Chránit okraje sídla tvořené humny se sady a loukami v Bukové
 Novou zástavbu extenzivně směřovat ke komunikaci ze sídla
navazováním na stávající uliční formaci v Řemíčově
 Respektovat a zachovávat intaktně dochované sídlo Buková,
zamezit narušení dostavbami, chránit charakter tradičních
usedlostí
 Zachovat intaktně dochované prostory osady Řemíčovská Lhota a
samot Starý Cech, Řemíčovské Výlevy, chránit prostorové
uspořádání a charakter jednotlivých objektů usedlostí a jejich
prostorů
 Respektovat hodnoty krajinného rámce
 Prověřit a navrhnout možnosti revitalizace nebo navrácení krajině
zanedbaného prostoru zemědělského areálu

Prostor údolí Řemíčovského potoka s břehovými porosty a loukami
Nerušený zalesněný vrch Pohrbek
Stromořadí podél komunikací
Dochované prvky historického uspořádání krajiny (fragmenty mezí,
remízky a úvozové cesty doprovázené zelení)
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5.2.55 Řevnov
Sídlo
Části:

Řevnov, samota Na Vintířce

Hodnoty:

 Tradiční zemědělské usedlosti a dvory uspořádané v rozvolněné
zástavby položené k vedlejší komunikaci přecházející mělké
Kosteleckého potoka
 Dochovaná humna se sady ve východní části sídla
 Návesní prostor s kaplí
 Samota Na Vintířce se zemědělskými dvory

Narušení:

 Nevhodně situované dostavby rodinnými domy
 Zemědělský areál v okraji sídla

Ochrana:







Související hodnoty
krajinného rámce:

 Vzrostlá zeleň dotvářející charakter sídla
 Dochované prvky historického uspořádání krajiny, zejména
úvozové cesty doprovázené zelení
 Prostory Kosteleckého potoka s náhonem k liderovickému mlýnu
s břehovými porosty, loukami, rybníky, zvýrazňující přírodní
charakter místa

Doporučení pro opatření:

 Zachovat a chránit rozvolněné původní prostorové uspořádání sídla
 Respektovat a zachovávat dochované charakteristické volné
prostory v sídle a jeho okrajích, zamezit jejich zastavování, stanovit
vhodné podmínky
 Respektovat návesní prostory, prostor s kaplí
 Udržovat nerušené okraje sídla v prostorech Kosteleckého potoka
s extenzivní zástavbou v zeleni
 Zachovávat vzrostlou zeleň v sídle a okrajích, sady a břehové
porosty Kosteleckého potoka
 Respektovat a chránit prostory Kosteleckého potoka a rybníky,
udržovat a chránit jejich přírodní charakter daný loukami a
břehovými porosty
 Prověřit a navrhnout možnosti začlenění zemědělského areálu do
krajiny
 Zachovat a chránit charakteristický prostor Na Vintířce, zamezit
jeho zastavování a chránit charakter usedlostí i místa, vzrostlou
zeleň a okraje lesa

Tradičních objektů zemědělských usedlostí a dvorů
Původního prostorového uspořádání sídla
Dochovaných humen
Návesních prostorů s kaplí
Přírodního charakteru prostoru Kosteleckého potoka s rybníky

5.2.56 Sedlečko u Chotovin
Sídlo
Části:
Hodnoty:

 Tradiční zemědělské dvory v charakteristickém uspořádání ve dvou

Studio B&M

Akce: Rozbor hodnot sídel správního obvodu ORP Tábor a návrh jejich ochrany

Na Úvoze 720/32,
59101 Žďár nad Sázavou
http://www.studiobm.cz,

Strana 113

částech s dochovanými volnými prostory zahrad, luk a prostorů
humen se sady
Narušení:

 Místy nevhodné dostavby a přestavby tradičních usedlostmi a
nevhodné dostavby sídla v odlišném uspořádání
 Zemědělský areál v okraji sídla bez začlenění do krajiny

Ochrana:

 Tradičních dvorů s jejich charakteristickými prostory
 Okraje sídla s dochovanými sady, loukami
 Rybník v okraji sídla s břehovými porosty

Související hodnoty
krajinného rámce:

 Prostory Sedlečského potoka s rybníkem a loukami
 Stromořadí
 Fragmenty prvků historického uspořádání krajiny, sady

Doporučení pro opatření:

 Zachovávat a chránit tradiční dvory a usedlosti s charakteristickými
volnými prostory zahrad, se sady a loukami
 Respektovat okraje sídla se vzrostlou zelení
 Zachovávat stromořadí
 Zamezit výstavbě ve volné krajině
 Prověřit možnost revitalizace Sudoměřického potoka
 Prověřit možnosti začlenění zemědělského areálu do krajiny

5.2.57 Skrýchov u Opařan
Sídlo
Části:

-

Hodnoty:

 Tradiční objekty zemědělských usedlostí v původním prostorovém
uspořádání
 Dochované části humen se zahradami a sady
 Vzrostlá zeleň doprovázející tradiční usedlosti a okraje sídla

Narušení:

 Četné dostavby a přestavby tradičních usedlostí
 Dostavby s rodinnými domy do zahrad a humen
 Zanedbanost některých objektů a veřejných prostorů

Ochrana:

 Tradiční objekty zemědělských usedlostí a jejich prostory zahrad a
humen
 Charakteristické proluky

Hodnoty krajinného
rámce:

 Louky doprovázející okraje sídla
 Fragmenty s prvky historického uspořádání krajiny (meze, úvozy)
 Stromořadí podél komunikací

Doporučení pro opatření:

 Respektovat charakter tradičních usedlostí a jejich uspořádání
 Zachovat humna a zahrady, respektovat charakteristické proluky
v sídle
 Prověřit možnost koncipování nové zástavby jako identické nové
části sídla s čitelnou urbanizací a sjednocujícími prvky
 Udržovat a obnovovat stromořadí
 Zachovat rozsah ozelenění sídla a jeho okrajů
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5.2.58 Slavňovice
Sídlo
Části:
Hodnoty:

 Tradiční zemědělské dvory v původním prostorovém uspořádání
uspořádané podle pravidelné návsi s okrajovou částí diagonálně
vycházející ze sídla
 Tradiční humna se sady a zahradami
 Návesní prostor s rybníčkem a kaplí se zvonicí
 Vzrostlá zeleň

Narušení:







Ochrana:

 Prostorového uspořádání sídla a tradičních zemědělských usedlostí
a dvorů

Související
hodnoty
krajinného rámce:

 Údolí Slavňovického potoka
 Údolí Lužnice a jeho okraje

Doporučení pro opatření:

 Zachovat a chránit prostorové uspořádání tradičních objektů sídla
 Zachovat a chránit charakter tradičních objektů sídla, jejich
prostorů, revitalizovat fasády a štíty
 Respektovat a zachovat prostor návsi ve venkovském charakteru a
se vzrostlou zelení
 Zachovat obraz sídla v krajině
 Prověřit a navrhnout začlenění zemědělského areálu do krajiny
 Zamezit výstavbě ve volné krajině
 Zamezit výstavbě chat v celém prostoru a stávající chaty ponechat
ve stávajícím stavu
 Respektovat přírodní charakter údolí Lužnice a Slavňovického
potoka

Zemědělský areál v okraji sídla
Nevhodné přestavby a dostavby tradičních usedlostí
Zanedbanost některých objektů
Chaty v údolí Lužnice
Ojedinělé stavby v krajině bez kontextu

5.2.59 Stará Vožice
Sídlo
Části:

Stará Vožice, Dolní Cech, Horní Cech, Starovožické Výlevy

Hodnoty:

 Charakteristické zemědělské dvory a usedlosti v poměrně intaktně
dochovaném prostorovém uspořádání na oválném půdorysu kolem
rozšířené protáhlé návsi s kaplí
 Okraje sídla s humny se sady a loukami, rybník v okraji sídla
 Prostory samot dvou dvorů Dolní Cech a Horní Cech se sady
 Specifický prostor s usedlostmi Starovožické Výlevy

Narušení:

 Nevhodně situované dostavby sídla
 Četné nevhodné a necitlivé přestavby tradičních usedlostí
 Zemědělské halové objekty v okraji
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Ochrana:






Související hodnoty
krajinného rámce:

 Stromořadí podél komunikací
 Drobné rybníky v okraji lesa

Doporučení pro opatření:

 Soustředit se na zachování původního prostorového uspořádání
sídla a ochranu návesního prostoru, zamezit nevhodným
dostavbám sídla
 Chránit okraje sídla tvořené humny se sady a loukami
 Novou zástavbu extenzivně směřovat ke komunikaci směřující
k Mladé Vožici v jednotném uspořádání podél komunikace
s požadavkem na dodržení sjednocujících prvků vycházejících
z tradičních forem
 Zachovat intaktně dochovaný prostor Starovožické Výlevy, chránit
prostorové uspořádání a charakter jednotlivých objektů usedlostí

Charakteristického prostorového uspořádání sídla
Návesního prostoru s kaplí ve venkovském duchu
Samot obou Cechů
Osady Starovožické Výlevy

5.2.60 Stojslavice
Sídlo
Části:

-

Hodnoty:

 Tradiční zemědělské (některé se zděnými nárožími) dvory a
usedlosti v původním prostorovém uspořádání kolem návsi ve více
souborech a řadách s dochovanými humny se sady a loukami
v okrajích se vzrostlou zelení
 Samostatný dvůr na J od sídla

Narušení:

 Zanedbanost některých objektů v sídlech
 Četné necitlivé přestavby a dostavby tradičních usedlostí
 Dostavby rodinných domů v okraji sídla a v sídle bez kontextu

Ochrana:

 Prostory sídla s dochovanými tradičním dvory a usedlostmi
v původním prostorovém uspořádání a navazujícími humny,
zahradami a loukami se vzrostlou zelení
 Chránit historickou hodnotu v podobě stavebních objektů

Související hodnoty
krajinného rámce:

 Prostor potoka Barborka s břehovými porosty a loukami
 Stromořadí
 Nerušený horizont Holých vrchů

Doporučení pro opatření:

 Zachovat a chránit tradiční dochované zemědělské dvory a
usedlosti a jejich prostor v původním prostorovém uspořádání,
zamezit jejich zastavování a nevhodným úpravám, stanovit
ochranné podmínky
 Chránit nerušený prostor návsi
 Zamezit stavebnímu propojení samostatného dvora se sídlem
 Případnou novou zástavbou doplnit prostor s novými domy v jižní
části sídla v čitelném uspořádání
 Chránit vzrostlou zeleň v sídle i okrajích, sady i louky
 Zamezit zastavování krajiny mimo zastavěná území
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 Respektovat a chránit uvedené hodnoty krajinného rámce
 Zachovat uvedené nerušený horizont Holých vrchů

5.2.61 Svoříž
Sídlo
Části:

-

Hodnoty:

 dochované tradiční zemědělské usedlosti a dvory v původním
rozvolněném prostorovém uspořádání
 vzrostlá zeleň doprovázející stavební objekty a okraje sídla, sady,
charakteristické poměrně velké proluky
 louky v prolukách a okrajích sídla
 lesní okraje rámující západní část sídla

Narušení:

 nevhodné a necitlivé přestavby a dostavby tradičních usedlostí,
brizolit na fasádách
 necitlivé dostavby v sídle
 zemědělský objekt v okraji sídla bez začlenění do krajiny

Ochrana:

 charakter tradičních usedlostí, původní prostorové uspořádání
sídla
 rozsah a charakter ozelenění sídla
 přírodě blízký charakter navazující krajiny s loukami a četnými
mezemi se vzrostlou zelení a lesem

Související
hodnoty
krajinného rámce:

 místy fragmenty s prvky historického uspořádání krajiny (meze,
remízky, úvozové cesty) doprovázené vzrostlou zelení v krajinném
rámci
 členitý les navazující na sídlo

Doporučení pro opatření:

 respektovat a zachovat prostorové uspořádání sídla, zamezit
nevhodným dostavbám do zahrad, chránit charakteristické proluky
a okraje sídla se zahradami a sady
 respektovat a zachovávat charakter tradičních usedlostí, zejména
členění a uspořádání hmot, podlažnost a orientaci v daném
prostoru sídla
 zachovávat charakter usedlostí a směřovat vhodnými
doporučeními případné přestavby v duchu tradičních historických
forem vycházejících z daného regionu
 zachovat a chránit hodnoty krajinného rámce
 prověřit možnost začlenění zemědělských objektů v okraji sídla do
krajiny

5.2.62 Tříklasovice
Sídlo
Části:
Hodnoty:

 Tradiční zemědělské dvory v původním a poměrně specifickém
prostorovém uspořádání vějířovitého půdorysu v závěru údolíčka
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s návesním prostorem s kaplí
 Prostor závěru drobného údolíčka tříklasovického potoka
 Vzrostlá zeleň doprovázejí tradiční usedlosti a okraje sídla
Narušení:

 Dostavby sídla bez kontextu
 Místy necitlivé přestavby tradičních usedlostí

Ochrana:

 Zachovat charakter tradičních dvorů a chalup v původním
prostorovém uspořádání

Související hodnoty
krajinného rámce:

 Závěr údolí potoka doprovázeného vzrostlou zelení
 Fragmenty prvků historického uspořádání krajiny

Doporučení pro opatření:

 Zachovat charakter prostorového uspořádání, respektovat volné
prostory a sady, zahrady, chránit je jako hodnotu sídla a zamezit
jejich zastavování
 Respektovat a zachovat hodnoty krajinného rámce
 Zamezit výstavbě v okrajích sídla a ve volné krajině

5.2.63 Velký Ježov
Sídlo
Části:

Velký Ježov

Hodnoty:

 Tradiční zemědělské dvory uspořádané v podkovovitém tvaru ve
místy dvou řadách kolem návesního prostoru s kaplí a rybníkem se
zahradami a sady v okrajích
 Vzrostlá zeleň vymezující okraje sídla
 Venkovský návesní prostor s kaplí
 Prostor bývalého Baršova mlýna

Narušení:

 Necitlivě provedené dostavby a přestavby tradičních usedlostí
 Dostavby domů v sídle
 Zemědělský areál v okraji sídla odlišného měřítka a uspořádání

Ochrana:

 Zachovávat dochované prostorové uspořádání s charakteristickými
plochami luk, zeleně v sídle a loukami v okrajích
 vzrostlé zeleně v sídle a jeho okrajích
 Prostoru Baršova mlýna

Doporučení pro opatření:

 Respektovat a chránit dochované prostorové uspořádání sídla a
zamezit jeho dostavování
 Zachovávat a chránit tradiční usedlosti, zamezit jejich nevhodným
dostavbám a přestavbám narušujícím uspořádání hmot a
podlažnost, tradiční charakter i měřítko
 Respektovat volné prostory a venkovský charakter návsi s kaplí a
rybníkem
 Prostor Baršova mlýna ponechat bez zastavění
 Prověřit a navrhnout možnost začlenění zemědělského areálu do
krajiny
Krajinný rámec

Hodnoty

 Prostor potoka Barborka s břehovými porosty a loukami a rybníky
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 Stromořadí
Narušení

 Scelené bloky orné půdy

Ochrana

 Chránit přírodní charakter prostorů Barborky

Doporučení pro opatření:

 Ponechat prostor Baršova mlýna bez zastavění
 Respektovat přírodní charakter prostorů v okolí potoka Barborka

5.2.64 Velmovice
Sídlo
Části:
Hodnoty:

 Tradiční zemědělské dvory a usedlosti rozptýlené v prostoru sídla
s charakteristickými volnými prostory v jejich okolí
 Kaple

Narušení:

 Dostavby rušící původní prostorové uspořádání sídla do proluk a
volných prostorů v odlišné urbanizaci a měřítku
 Zemědělský areál v okraji sídla

Ochrana:

 Prostorového charakteristického rozvolněného a rozptýleného
uspořádání sídla
 Ochrana tradičních usedlostí a jejich charakteristických prostorů se
sady a loukami

Související
hodnoty
krajinného rámce:

 Vzrostlá zeleň dotvářející charakter sídla
 Dochované prvky historického uspořádání krajiny
 Velmovická sluj

Doporučení pro opatření:

 Respektovat, zachovat a chránit prostorové rozvolněné a
rozptýlené uspořádání sídla, zamezit dostavování volných prostorů,
proluk a luk
 Zajistit ochranu tradičních usedlostí, jejich charakteru, typických
prvků, fasád a jejich charakteristických prostorů se sady a loukami
 Respektovat vzrostlou zeleň rámující jednotlivé prostory sídla,
doprovázející tradiční usedlosti
 Zamezit zastavování a narušování prostorů navazujících ne
Velmovickou sluj, zachovat její přírodní rámec
 Prověřit možnost začlenění zemědělského areálu do krajinného
rámce sídla

5.2.65 Vilice
Sídlo
Části:
Hodnoty:

Vilice, Zátiší, Hrnčíře, mlýn Kříženec
 Tradiční zemědělské dvory a usedlosti v původním prostorovém
uspořádání kolem návesního prostoru a dále podél hlavní
komunikace s dochovanými humny se sady a loukami v okrajích
 Návesní prostor s kaplí

Akce: Rozbor hodnot sídel správního obvodu ORP Tábor a návrh jejich ochrany
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 Vzrostlá zeleň v okraji sídla
 Dvůr a usedlosti v Zátiší v původním prostorovém uspořádání
 Prostor mlýna Kříženec s dvorem a rybníkem a vzrostlou zelení
doprovázející prostor Hrnčířského potoka a rybník
 Prostory Hrnčířského potoka s několika rybníky doprovázený
břehovými porosty a loukami
 Dochované zemědělské usedlosti a chalupy v Hrnčířích
v charakteristickém uspořádání kolem návsi s kaplí s dochovanými
prostory humen s loukami a sady, Hrnčířským potokem
doprovázeným břehovými porosty
Narušení:

 Zanedbanost některých objektů v sídlech, zříceniny dvora
s lihovarem v Zátiší
 Narušený prostor Zátiší dostavbami a přestavbami
 Dostavby a přestavby tradičních usedlostí a dostavby rodinných
domů ve Vilicích bez kontextu
 Přestavby některých usedlostí v Hrnčířích
 Chaty v okraji lesa u Velkého Vilického rybníka

Ochrana:

 Chránit segmenty vyznačující se dochovanými tradičním dvory a
usedlostmi v původním prostorovém uspořádání a navazujícími
humny
 Chránit historickou hodnotu v podobě stavebních objektů
 Prostory Kříženeckého mlýna bez narušení
 Prostor vsi Hrnčíře bez dalšího narušení
 Zalesněné horizonty husí hory a Podhoří, zamezit výstavbě stožárů
či výškových staveb

Související hodnoty
krajinného rámce:

 Dochované prvky historického uspořádání krajiny (fragmenty mezí,
remízky, úvozové cesty)
 Rybníky s břehovými porosty na Hrnčířském potoce a jeho
přítocích
 Stromořadí
 Prostory Hrnčířského potoka s břehovými porosty a loukami
 Sady v krajině

Doporučení pro opatření:

 Zachovat a chránit tradiční dochované zemědělské dvory a
usedlosti a jejich prostor v původním prostorovém uspořádání ve
Vilicích, zamezit jejich zastavování a nevhodným úpravám, vymezit
prostor a stanovit jeho ochranu, chránit nerušený prostor návsi s
kaplí
 Zachovat a respektovat prostor Zátiší s dochovanými usedlostmi a
chalupami v původním kompaktním prostorovém uspořádání a
zamezit jeho dalšímu nevhodnému dostavování, necitlivým
přestavbám tradičních usedlostí a dvorů či chalup, chránit okraje
sídla před devastací luk a zahrad, místy humen, prověřit možnost
revitalizace rozpadlého dvora a zemědělského areálu a začlenit
místo do krajinného rámce sídla a k sídlu, respektovat samotu
v okraji sídla a prostory Hrnčířského potoka s rybníky s břehovými
porosty a loukami – chránit přírodní charakter území, zachovat
sady v okrajích sídla, vzrostlou zeleň
 Zachovat nerušené a intaktně dochované prostory Kříženeckého
mlýna bez narušení, chránit přírodní hodnotu a charakter místa,
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nezastavovat jej
Respektovat prostor vsi Hrčníře bez dalšího narušení, zamezit
nevhodnému zastavování bez kontextu, respektovat prostory
s loukami a sady v okrajích sídla a zamezit jejich zastavění
Zachovat prostor návsi ve Vilicích a Hrnčířích s kaplí ve venkovském
duchu, prověřit možnost revitalizace návesního prostoru
Chránit vzrostlou zeleň v sídlech i okrajích
Rozvoj sídla Vilice směřovat ke stávajícímu rozvoji v severní části
v čitelné, uliční formaci za podmínek respektování uspořádání a
členění hmot v duchu tradiční zástavby
Zamezit rozvoji stávající chatové zástavby v okrajích lesa a ve volné
krajině u Velkého vilínského rybníka
Respektovat a chránit hodnoty krajinného rámce

5.2.66 Vlčeves
Sídlo
Části:

Vlčeves, Pazderna

Hodnoty:

 Téměř intaktně dochovaná ves s tradičními zemědělskými dvory
uspořádanými v oválném tvaru podél protáhlé návsi, částečně
zastavěné s kaplí
 Zachovaná humna se sady a zahradami

Narušení:

 Nevhodně umístěné dostavby rodinných domků v okraji sídla a
v humnech
 Zemědělský areál v krajině

Ochrana:

 Tradičního charakteru sídla daného prostorovým uspořádáním a
charakterem dvorů

Doporučení pro opatření:

 Zajistit ochranu čitelnost prostorového uspořádání sídla
 Chránit charakter jednotlivých dvorů a usedlostí a jejich
charakteristický prostor v celém sídle
 Zachovat a chránit dochovaná humna se sady
 Respektovat prostor návsi s kaplí a zachovávat je ve venkovském
duchu
 Respektovat sady a dochovaná humna v okrajích sídla a zamezit
jejich zastavování
 Respektovat a chránit hodnoty krajinného rámce
 Zamezit zastavování samoty Pazderna a výstavbě chat v celém
prostoru
Krajinný rámec

Hodnoty

 Členění ploch v základním uspořádání plužiny
 Vzrostlá zeleň doprovázející úvozové cesty
 Prostor Vlčeveského potoka

Narušení

 Scelené bloky orné půdy

Ochrana

 Základního členění krajiny vycházejícího z původní plužiny
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 Chránit prostor Pazderny a zamezit jeho degradaci
 Respektovat okraje lesů
 Chránit přírodní charakter Vlčeveského potoka

5.2.67 Vodice u Tábora
Sídlo
Části:

Vodice, osada Hájek

Hodnoty:

 Specifický prostor sídla s tradičními zemědělskými dvory
uspořádanými podél protáhlé návsi ve dvou řadách k dominantě
zámku
 Krajinná osa s alejí vedoucí ke kapli Sv. Antonína
 Pilský rybník s břehovými porosty
 Vodický mlýn
 Charakteristické soustředné uspořádání komunikací
 Dvory ve volné krajině

Narušení:

 Zemědělský areál brutálně narušující komponovaný prostor
zámeckého parku a vycházející osu ke kapli U Svatého Antonína
 Dostavby v okraji sídla
 Dostavbami narušený prostor osady Hájek

Ochrana:

 Prostorové uspořádání centrální části Vodice s charakteristickou
gradací k zámku
 Fragmenty zámeckého parku
 Okraje sídla, prostory humen se sady
 Uvolněný prostor návsi s rybníky

Související
hodnoty
krajinného rámce:

 Dochované fragmenty kompozice parku a navazující komponované
krajiny
 Říčka Trnava s rybníky, břehovými porosty a loukami
 Aleje doprovázející krajinnou osu a komunikace

Doporučení pro opatření:

 Zachovat prostorové uspořádání centrální části Vodice
s charakteristickou gradací k zámku
 Zamezit zastavování návsi, ponechat uvolněný prostor ve
venkovském stylu
 Zamezit zastavování okrajů sídla, chránit volné prostory humen a
zahrad, luk v sídle jako hodnotu
 Respektovat prostory říčky Trnava s rybníky, břehovými porosty a
loukami
 Prověřit možnosti revitalizace zámeckého areálu, parku a krajinné
kompozice

5.2.68 Vrážná
Sídlo
Části:
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Hodnoty:







Centrální část jednostranná ulicovka s dvory
Samota u rybníka Dlážděný s charakteristickými usedlostmi
Zemědělský dvůr Vrážná doprovázený vzrostlými dřevinami
Soustava rybníků s břehovými porosty s loukami
Jeníčkolhotský potok s břehovými porosty pod Dlážděným
rybníkem

Narušení:






Zanedbanost usedlostí a dvora
Nevhodně situované dostavby v části s osadou
Nevhodné přestavby
Technicky upravené vodoteče

Ochrana:

 Prostorové uspořádání centrální části Vrážné, měřítko a uspořádání
jednotlivých objektů, podlažnost
 Charakteru dvora se zelení a sady

Související
hodnoty
krajinného rámce:

 Soustavy rybníků, přírodní charakter jejich okolí a břehů
 Okraje lesů

Doporučení pro opatření:

 Zachovat prostorové uspořádání centrální části sídla, jednostranná
ulicovka
 Zamezit zastavování centrální části sídla
 Zamezit zastavování okrajů sídla ve volné krajině, zejména v okolí
rybníků
 Respektovat prostor dvora, charakter, prověřit možnosti jeho
revitalizace, zachovat sady v okrajích
 Prověřit možnost revitalizace vodních toků a na vhodných místech
renaturalizovat prostředí mezi rybníky

5.2.69 Všechlapy u Malšic
Sídlo
Části:

-

Hodnoty:

 Tradiční zemědělské dvory a usedlosti v charakteristickém
původním prostorovém uspořádání téměř čtvercovitého tvaru
s návsí s rybníčkem a kaplí

Narušení:

 Dostavby v zahradách v severní části sídla

Ochrana:

 Zachovávat charakter sídla tradičních zemědělských dvorů
v původním prostorovém uspořádání
 Chránit charakter jednotlivých usedlostí, členění jejich hmot,
podlažnost, uspořádání a navazující prostory
 Chránit charakteristické proluky a volné prostory sídla, humna
v okrajích
 Chránit prostor návsi

Související hodnoty
krajinného rámce:

 Potoky s břehovými porosty a loukami

Doporučení pro opatření:

 Respektovat a chránit urbanistickou formaci s tradičními dvory
v původním uspořádání, zamezit jejímu doplňování a zastavování
volných prostorů, zahrad a humen a okrajů sídla
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 Chránit a zachovat prostor venkovské návsi
 Rozvoj směřovat ke komunikaci k železniční stanici v návaznosti na
stávající novostavby v uličním čitelném uspořádání se
sjednocujícími prvky, požadovat začlenění nové zástavby do krajiny
zahradami a k sídlu vhodným tvarováním a členěním hmot,
sladěným měřítkem, orientací a podlažností
 Respektovat hodnoty krajinného rámce

5.2.70 Zhoř u Mladé Vožice
Sídlo
Části:
Hodnoty:

 Tradiční zemědělské dvory uspořádané v několika formacích
v původním prostorovém uspořádání s charakteristickými prostory
luk, zahrad a sadů, rozdělené potokem a návsí na dvě části
 Návesní prostor s kaplí a potokem a návesním rybníkem
 Fragmenty dochovaných humen se sady v okraji sídla

Narušení:

 Četné dostavby rodinných domů narušující původní uspořádání
sídla
 Technicky upravený tok Zhořského potoka

Ochrana:






Související
hodnoty
krajinného rámce:

 Prostory Zhořského a Oldřichovského potoka s rybníky, břehovými
porosty a loukami

Doporučení pro opatření:

 Vymezit, zachovat a chránit úseky s dochovanými dvory a
usedlostmi
v původním
prostorovém
uspořádání
s charakteristickými volnými prostory a humny, zamezit jejich
dostavování
 Chránit charakter historických objektů zemědělských dvorů a
usedlostí
 Respektovat návesní prostor s kaplí, potokem a rybníkem, prověřit
možnost revitalizace toku
 Chránit a respektovat přírodní charakter Zhořského potoka a jho
přítoku
 Zachovávat a chránit dochované prostory humen s loukami a sady
a nevymezovat zde plochy pro výstavbu v Z části sídla

Tradiční usedlosti v původním prostorovém uspořádání, úseky
Charakteristické volné prostory v sídle s loukami, zahradami a sady
Návesní prostor s rybníkem a břehovými porosty
Humna v Z části sídla
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5.3 Sídla B

Mapka 4: Zobrazení sídel kategorie B

5.3.1

Bezděčín
Sídlo

Části:

-

Hodnoty:

 Tradiční zemědělské dvory a usedlosti ve specifickém uspořádání
ve dvou částech nad údolím podél protáhlé návsi sledující hlavní
komunikaci a v údolí zařezávajícího se Bezděčínského potoka
 Charakteristické prostory v okolí usedlostí se zahradami, sady a
loukami
 Návesní prostor s kaplí
 Úvozová cesty vycházející ze sídla doprovázené zelení
 Údolí Bezděčínského potoka doprovázené břehovými porosty a
pásem zeleně a loukami

Narušení:






Ochrana:

 Chránit dochované prostory s dvory v jejich původním
prostorovém uspořádání
 Chránit charakter dvorů a chalup a jejich okolních uvolněných
prostorů s loukami, sady a zahradami
 Chránit prostor návsi s kaplí a stromy, prověřit možnost revitalizace

Nepříliš vhodně koncipované dostavby sídla
Místy nevhodné přestavby a úpravy tradičních usedlostí
Místy zanedbanost
Zemědělský areál v okraji sídla s halovými objekty
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návsi
 Okraje sídla se vzrostlou zelení
 Potoky vycházející z pramenišť v okolí sídla se zelení
Doporučení pro opatření:

5.3.2

 Zajistit zachování a ochranu tradičních objektů v původním
prostorovém uspořádání, zamezit zastavování charakteristických
volných prostorů vytvářejících prostředí jednotlivých objektů a
okrajů sídla, respektovat a chránit kompaktní uspořádání historické
části, při rekonstrukci požadovat zachování tradičního charakteru,
členění fasád, průčelí apod., prověřit a stanovit podmínky pro
výstavbu
 Chránit a respektovat prostor návsi s kaplí, prověřit možnost jeho
revitalizace
 Zachovávat tradiční obraz sídla v krajině se zelení v okrajích a
s charakteristickým obrazem dvorů
 Zamezit nevhodnému rozšiřování zástavby a prověřit a navrhnout
optimální možnosti rozvoje v ucelené a čitelné urbanistické formaci
a sjednocujícími prvky, zejména členění hmot, jejich charakter,
orientaci, podlažnost apod.
 Respektovat prostor Bezděčínského potoka se zelení, břehovými
porosty, loukami a zamezit jeho dalšímu zastavování
 Respektovat hodnoty krajinného rámce
 Prověřit možnost doplnění alejí podél příjezdových komunikací
 Zachovávat vzrostlou zeleň v okrajích sídla
 Zabránit zastavování okrajů sídla
 Prověřit možnosti začlenění zemědělského areálu do krajiny
vhodným způsobem

Borotín u Tábora
Sídlo

Části:

Borotín. Šeborův mlýn, Starý zámek, Na Pile,

Hodnoty:

 Historické jádro Borotína s charakteristickými dvory uspořádanými
podél ulice a kolem trojúhelníkového náměstí, původní návsi
s kaplí (charakter lánové vsi), hodnotné historické stavební objekty
 Dominanta kostela v okraji sídla
 Dochovaná humna v okrajích sídla (zejm. západní a severní část)
 Prostor v okolí Borotínského hradu s mlýnem, dvorem a zříceninou
zámku s osou komunikace doprovázené alejí
 Pietní prostor Šibenného vrchu
 Prostor Šeborová mlýna se zříceninami budov
 Krajinný rámec s potoky, rybníky doprovázenými břehovými
porosty, loukami a vzrostlou zelení

Narušení:

 Zástavba v Borotíně bez uspořádání a kontextu k sídlu v okrajích,
bez začlenění do krajiny
 Chatové osady u rybníků Šebor, Bizin

Ochrana:

 Zachovat historické jádro Borotína
 Zachovat prostory v okolí Borotínského hradu s důrazem na
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historickou a kulturní hodnotu
 Chránit krajinný rámec sídla bez narušení a jeho přírodní a kulturní
charakter vytvářející harmonickou kulturní krajinu
Doporučení pro opatření:

5.3.3

 Výstavbu v Borotíně směřovat do čitelných urbanistických formací
s důrazem na jejich začlenění k sídlu a zahradami a zelení do
krajiny, dodržovat převládající podlažnost, stanovit sjednocující
prvky zástavby tak, aby vytvářela obraz
 Vymezit a respektovat průhledy na dominantu kostela a jádro sídla
 Zachovávat nerušené pohledy na prostor Borotínského hradu,
místo ponechat bez zastavění, prověřit možnosti jeho citlivé
revitalizace
 Zachovat prostory Šeborova Mlýna, zamezit jejich zastavování,
prověřit možnost jejich revitalizace
 Stávající prostory s chatami stabilizovat a ponechat bez dalšího
rozvoje
 Chránit hodnoty krajinného rámce, zejména dochované prvky
historického uspořádání krajiny a prostory potoků s rybníky,
břehové porosty a louky
 Chránit zeleň v okraji sídla a respektovat prostory humen, zamezit
jejich zastavování

Božejovice
Sídlo

Části:

Jezviny

Hodnoty:

 Části sídla s dochovanými zemědělskými usedlostmi v původním
prostorovém uspořádání
 Návesní prostor s kaplí
 Vzrostlá zeleň v okraji sídla
 Intaktně dochovaná osada s rozptýlenou zástavbou Jezviny
v krajinářsky cenném prostoru (A)

Narušení:






Ochrana:

 Tradičních zemědělských usedlostí a jejich prostorů
 Intaktně dochovaná osada s rozptýlenou zástavbou Jezviny
s krajinným rámcem

Doporučení pro opatření:

 Zachovat
části
sídla
s převahou
tradičních
usedlostí
v charakteristickém původním uspořádání
 Prověřit a navrhnout začlenění sídla do krajiny, zejména v okolí
zemědělského areálu
 Zachovat a respektovat zeleň v sídle
 Zachovat a chránit jako hodnotu intaktně dochovaný prostor Jezvin
s jejich krajinným rámcem s dochovanými prvky historického
uspořádání krajiny (meze, úvozové cesty a remízky), prověřit a
navrhnout vymezení ochranného prostoru a ponechat místo bez

Zástavba městského charakter v sídle
Četné dostavby bez kontextu
Neuspořádané prostory
Zemědělskovýrobní areál v okraji sídla
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dalšího zastavování, chránit charakter usedlostí jako historickou
hodnotu

5.3.4

Červené Záhoří
Sídlo

Části:

-

Hodnoty:

 Segment s historickými dvory s kaplí s dochovanými volnými
prostory se zelení a sady
 Vzrostlá zeleň v sídle

Narušení:

 Zástavba městského charakteru, přestavěnost sídla
 Průmyslová zóna s halovými objekty v okraji sídla
 Koridor dálnice D3

Ochrana:

 Dochovaných usedlostí a historických objektů, segmentu v okolí
návsi s kaplí

Doporučení pro opatření:

 Zamezit nevhodnému rozšiřování průmyslové zóny v okraji sídla
 Respektovat nerušené průhledy na charakteristickou dominantu
chotovinského kostela na návrší
 Respektovat prostory Košínského potoka a jejich přírodní charakter

5.3.5

Dlouhá Lhota u Tábora
Sídlo

Části:

Pila, Jetmarský mlýn

Hodnoty:

 Jednotlivé tradiční usedlosti a dvory nebo jejich shluky v původním
prostorovým uspořádáním s charakteristickými zahradami a sady
 Návesní rybník s loukami a břehovými porosty¨
 Prostory specifických samot Jetmarského mlýna a Pily

Narušení:

 Četné dostavby a přestavby tradičních usedlostí bez kontextu

Ochrana:

 Tradičních usedlostí a dvorů a jejich okolního prostoru
 Meze se zelení a potok s břehovými porosty v krajinném rámci

Doporučení pro opatření:

 Chránit a zachovat hodnoty krajinného rámce
 Zachovat a chránit dochované fragmenty sídla vyznačující se dvory
a usedlostmi v původním prostorovém uspořádání
 Respektovat a zachovat sady
 Novou zástavbu začlenit do krajinného rámce zahradami a zelení
 Respektovat návesní rybník s břehovými porosty
 Zachovat a respektovat samoty s mlýnem a býv. pily, zmezit jejich
nevhodným přestavbám a dostavbám, respektovat přírodní a
kulturní prostředí
 Respektovat přírodní charakter Boreckého potoka
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Dobronice u Chýnova
Sídlo

Části:

-

Hodnoty:

 Dochované dvory ve specifickém původním prostorovém
uspořádání, v uličním uspořádání v ose drobného údolí podél
komunikací v kompaktním uspořádání
 Kaple

Narušení:

 Dostavby bez kontextu v odlišném pojetí
 Zemědělský areál v okraji sídla s neuspořádanými prostory

Ochrana:

 Prostory jednotlivých částí sídla v dochovaném prostorovém
uspořádání
 Sady a zeleň lemující okraje sídla

Související
hodnoty
krajinného rámce:

 Potoky s břehovými porosty a drobnými rybníky
 Fragmenty prvků historického uspořádání krajiny

Doporučení pro opatření:

 Zachovat prostory s dvory ve specifických samostatných formacích
 Zachovávat uliční formace v sídle bez narušení
 Respektovat přírodní charakter potoka s loukami a břehovými
porosty
 Prověřit možnost začlenění zemědělského areálu do krajiny
 Rozvoj směřovat v uliční formaci ke komunikaci ke Kloužovicím

5.3.7

Dolní Hořice
Sídlo

Části:

Dolní a Horní Hořice

Hodnoty:



Narušení:

 Četné dostavby rodinných domků bez kontextu narušující původní
uspořádání sídla v zahradách a prolukách
 Rozsáhlý zemědělský areál v krajině bez začlenění do krajinného
rámce

Ochrana:






Doporučení pro opatření:

 Chránit a zachovávat dochované historické objekty dvorů a jejich
prostory se sady a loukami v okolí
 Respektovat a zachovávat prvky historického uspořádání krajiny,
zejména úvozové cesty a meze) stejně tak základní osnovu původní
plužiny
 Zástavbu směřovat v ose údolí podél hlavní komunikace
 Respektovat prostory v okolí chýnovské jeskyně, jejího krajinného
rámce bez rušivých objektů, zamezit zastavování

Jednotlivých usedlostí a dvorů s charakteristickými prostory
Sady v okraji sídla
Dochované meze v okraji sídel
Prostoru v okolí chýnovské jeskyně

Akce: Rozbor hodnot sídel správního obvodu ORP Tábor a návrh jejich ochrany
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Dražice u Tábora
Sídlo

Části:

-

Hodnoty:

 Historické zemědělské dvory uspořádané podél komunikace
v historické části sídla
 Dominanta kostela sv. Jana Křtitele

Narušení:

 Značná dostavěnost sídla zástavbou rodinných domů bez kontextu
narušující původní uspořádání a charakter
 Zemědělské areály s halovými objekty v okraji sídla

Ochrana:

 Tradiční zemědělské dvory
 Dominanta kostela a její prostor

Doporučení pro opatření:

 Udržovat zástavbu v uličním uspořádání podél základní osy sídla
podle hlavní komunikace
 Zachovat historické objekty dvorů a jejich prostory a stanovit
ochranné podmínky
 Respektovat nerušené uplatnění kostela jako dominanty sídla a
krajiny, respektovat prostor v okolí kostela bez narušení se
vzrostlou zelení

5.3.9

Dražičky
Sídlo

Části:

-

Hodnoty:

 Tradiční objekty zemědělských dvorů a jejich specifické prostory
 Vzrostlá zeleň doprovázející historické usedlosti a okraje sídla
 Přírodní charakter prostorů v okolí Dražického potoka s rybníky a
břehovými porosty, louky

Narušení:

 Četné dostavby a přestavby tradičních usedlostí a dostavby
rodinných domů bez kontextu

Ochrana:

 Historické hodnoty tradičních dochovaných dvorů a jejich prostoru

Doporučení pro opatření:

 Respektovat a zachovávat tradiční historické objekty sídla a jejich
charakteristický prostor
 Respektovat přírodní hodnoty sídla a charakter závěru údolí potoka

5.3.10 Drhovice
Sídlo
Části:

-

Hodnoty:

 Tradiční historické zemědělské dvory a usedlosti a jejich volný
prostor s loukami a sady

Narušení:

 Značná přestavěnost některých částí sídla
 Volný zatravněný návesní prostor s kaplí

Akce: Rozbor hodnot sídel správního obvodu ORP Tábor a návrh jejich ochrany
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 Rozsáhlý zemědělsko-výrobní areál v okraji sídla a lesa zcela
odlišného měřítka
Ochrana:

 Tradičních historických objektů sídla
 Volného návesního prostoru s loukami

Doporučení pro opatření:

 Respektovat dochované tradiční dvory v původním prostorovém
uspořádání v místech, kde je nenarušené, vymezit takové prostory
a stanovit jejich ochranu
 Zachovat nezastavěné volné prostory v sídle jako jeho hodnotu
 Zachovat nerušený prostor návsi s kaplí
 Zamezit zastavování volné krajiny
 Zachovat prostory se sady
 Požadovat začlenění nové zástavby do krajinného rámce sídla
zelení a zahradami
 Prověřit a navrhnout začlenění zemědělsko-výrobní areálu do
krajinného rámce

5.3.11 Hlinice
Sídlo
Části:

Samota Boubín

Hodnoty:

 Tradiční historické zemědělské dvory a usedlosti a jejich volný
prostor s loukami a sady
 Rybníky s břehovými porosty a loukami

Narušení:

 Značná přestavěnost některých částí sídla, četné dostavby bez
kontextu
 Dostavby v části Boubín

Ochrana:

 Tradičních historických objektů sídla
 Prostorů s rybníky s loukami, přírodní charakter

Doporučení pro opatření:

 Respektovat dochované tradiční dvory v původním prostorovém
uspořádání v místech, kde je nenarušené, vymezit takové prostory
a stanovit jejich ochranu
 Zachovat nezastavěné volné prostory v sídle jako jeho hodnotu
 Zamezit zastavování volné krajiny
 Požadovat začlenění nové zástavby do krajinného rámce sídla
zelení a zahradami
 Chránit prostory rybníků s břehovými porosty a loukami, chránit
přírodní charakter

5.3.12 Hroby
Sídlo
Části:
Hodnoty:

Nuzbely, Sedlečko, mlýny
 Bývalý areál zámku
 Tradiční dvory a usedlosti v rozptýlených formacích v údolí podél

Akce: Rozbor hodnot sídel správního obvodu ORP Tábor a návrh jejich ochrany
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komunikací
 Dominanta kostela Nanebevzetí Panny Marie
 Přírodní charakter Turoveckého potoka, četné pásy zeleně
doprovázející stráně údolí
 Rybník na Turoveckém potoce s břehovými porosty a mokřady
Narušení:






Ochrana:

 Přírodní hodnoty v území dané údolím, zalesněnými stráněmi,
břehovými porosty
 Historické objekty dvorů, zámku a kostela

Doporučení pro opatření:

 Zachovat dochované historické hodnoty v území (zemědělské
dvory a chalupy, zámek
 Prověřit možnost revitalizace zámeckého areálu
 Respektovat kulturní dominantu kostela
 Respektovat prostory mlýnů a zachovávat jejich charakter

Narušení zámku zemědělským areálem
Zemědělsko-výrobní areál nad údolím
Narušení dostavbami rodinných domků bez kontextu
Zanedbanost

Krajinný rámec
Hodnoty

 Prostor údolí Turoveckého potoka s břehovými porosty a
zalesněnými stráněmi
 Sady
 Dochované prvky historického uspořádání krajiny

Narušení

 Scelení orné půdy do bloků

Ochrana

 Zachovávat charakter údolí

Doporučení pro opatření:

 Respektovat přírodní hodnoty v celém prostoru
 Zachovat a respektovat samotu Sedlečko se sady a zelení, zamezit
dalšímu dostavování

5.3.13 Jeníčkova Lhota
Sídlo
Části:

samota Sobka

Hodnoty:

 Dochované tradiční zemědělské dvory a usedlosti v původním
historickém prostorovém uspořádání
 Prostor kaple
 Hodnotné a architektonicky cenné objekty sídla
 Vzrostlá zeleň doprovázející tradiční usedlosti a okraje sídla
 Soustava rybníků v okraji lesa na dvou potocích Jeníčkolhotský a
Malolhotský a jejich drobných přítocích s podmáčenými partiemi
luk a kulturními loukami
 Prostor samoty Sobka

Narušení:

 Četné, nevhodně situované a koncipované dostavby sídla bez
kontextu, místy zanedbanost
 Zemědělský areál v okraji sídla a v okraji lesa u příjezdové

Akce: Rozbor hodnot sídel správního obvodu ORP Tábor a návrh jejich ochrany
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komunikace
 Bytový dům
Ochrana:

 Hodnoty sídla, zejména humna, a dochované prostory s tradičními
dvory a usedlostmi
 Jako hodnoty krajinného rámce je třeba chránit prostory v okraji
lesa s rybníky a jejich přírodní charakter

Doporučení pro opatření:

 Prověřit možnosti začlenění zemědělských areálů do krajiny
 Zamezit zastavování volné krajiny
 Respektovat prostor s převahou dochovaných tradičních objektů
sídla v původním prostorovém uspořádání s charakteristickými
prolukami, prostor kaple, dochovaná humna a zabránit jejich
zastavění
 Respektovat prostory s rybníky a zamezit jejich narušení, zachovat
přírodní charakter
 Zachovat prostor samoty Sobka, zamezit jeho zastavování a
nevhodnému rozvoji
 Prověřit možnosti revitalizace vodních toků

5.3.14 Kloužovice
Sídlo
Části:

-

Hodnoty:

 Tradiční zemědělské dvory a usedlosti uspořádané ve dvou
formacích: kolem návsi s kaplí, mladší formace v severním okraji
sídla podél komunikací

Narušení:

 Dostavby rodinných domů v sídle (zejména v severní části) a jeho
okrajích bez kontextu
 Neuspořádanost
 Zemědělsko-výrobní areál v okraji sídla odlišného měřítka bez
začlenění do krajinného rámce

Ochrana:

 Historického centra sídla s návsí

Doporučení pro opatření:

 Respektovat centrální historickou část sídla s tradičními
zemědělskými dvory a usedlostmi a prostor návsi a zamezit jejich
dalšímu narušování a zastavování, zamezit zastavování okrajů
historické části se sady a humny
 Prověřit možnost začlenění nové zástavby v severní části sídla do
krajinného rámce zahradami a zelení
 Prověřit možnost začlenění zemědělského areálu do krajinného
rámce
 Respektovat přírodní hodnotu danou břehovými porosty a okraj
lesa
 Zamezit výstavbě ve volné krajině

Akce: Rozbor hodnot sídel správního obvodu ORP Tábor a návrh jejich ochrany
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5.3.15 Košice u Soběslavi
Sídlo
Části:

-

Hodnoty:

 Tradiční zemědělské usedlosti a jejich prostor se zahradami a sady
 Náves s kaplí

Narušení:

 Četné dostavby v zahradách a okraji sídla bez kontextu snižující
estetickou hodnotu sídla
 Zemědělsko-výrobní areál v JZ okraji sídla

Ochrana:

 Zejména části sídla

Doporučení pro opatření:

 Zachovat a chránit prostory s dochovanými tradičními dvory
v původním prostorovém uspořádání, zejména jižně od návsi,
vymezit tyto prostory a regulovat výstavbu a změny ve výstavbě
 Respektovat návesní prostor, prověřit možnost jeho revitalizace
 Stanovit regulaci zástavby zajišťující začlenění okrajů sídla do
krajiny zahradami a vzrostlou zelení, respektovat převažující
podlažnost tradičních objektů sídla

5.3.16 Košín
Sídlo
Části:

-

Hodnoty:

 Výhledy na areál kostela sv. Petra a Pavla nad Chotovinami s
navazujícím komponovaným prostorem křížové cesty, kostel
působící jako charakteristická dominanta celého prostoru
 Soustava rybníků na Košínském potoce s břehovými porosty a
loukami
 Historické objekty v původním uspořádání Košína v původním
prostorovém uspořádání
 Charakteristické prostory samot (Jalovčí – v současné době
narušeno zanedbaností a neuspořádaností, Na Kohoutově, Na
Vintýřce a Stará pila)
 Historické objekty a prostor mlýna Lapáček

Narušení:

 Zanedbanost některých míst v Košíně
 Scelení původních polních tratí do větších bloků orné, změna
měřítka krajiny
 Dálnice D3 s doprovodnými prvky uplatňujícími na okraji údolí
 Technické úpravy vodních toků a nevhodná ovlivnění vodního
režimu krajiny s dopadem na její ekologické a hydrologické funkce
 Stožár mobilního operátora nad Vosovcem v okraji lesního porostu

Ochrana:

 Zajištěné nerušených výhledů na chotovinský kostel tvořící
charakteristickou dominantu celého prostoru, včetně směrů přes
dálnici D3 k Táboru: v ose na Rzavou, v ose na exit č. 70, v ose k
Náchodu a Košínu
 Zachování charakteru venkovského prostoru Košína
 Respektování okrajů lesů

Akce: Rozbor hodnot sídel správního obvodu ORP Tábor a návrh jejich ochrany
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 Respektování a zachování drobných potoků přítoků Košínského
potoka s rybníky a jejich přírodního charakteru
 Vymezit pohledové osy na dominantu kostela sv. Petra a Pavla v
Chotovinách a stanovit jejich ochranu
 Stabilizovat rozsah ploch pro výstavbu drobných výrobních objektů
a prověřit jejich citlivé začlenění do krajiny pomocí vhodné
regulace průmyslové zóny u Rzavé zasahující do území, prověřit
možnost začlenění ploch do krajiny vhodnou regulací
 Podmínit využití plochy a prověřit možný rozsah vzhledem k
ochraně krajinného rázu k zachování uvedených hodnot
 Podmínit výstavbu zachováním tradičního charakteru sídla –
respektovat venkovský charakter, obraz sídla v krajině a charakter
jeho krajinného rámce
 Podmínit výstavbu ochranou přírodního prostředí – ochrana
vodotečí, jejich zachování, případně zlepšení jejich stavu
(ozelenění, revitalizace apod.).
 Zachovat stávající využití krajiny a chránit přírodní charakter údolí
Košínského potoka

Doporučení pro opatření:

5.3.17 Krátošice
Sídlo
Části:

-

Hodnoty:

 Tradiční zemědělské dvory a usedlosti podél komunikace zejména
v severním a jižním okraji (centrální část je významně narušená)
 Sady v okraji sídla

Narušení:

 Nepříliš vhodně koncipované dostavby sídla v zahradách a okrajích
sídla bez kontextu
 Brutálně se uplatňující zemědělsko-výrobní areál přímo v sídle
 Nevhodné přestavby a úpravy tradičních usedlostí

Ochrana:

 Chránit především charakter tradičních usedlostí a jejich prostorů
v severním a jižním okraji sídla se sady v okrajích

Doporučení pro opatření:

 Zachovat dochované objekty tradičních usedlostí a místa
s charakteristickými prolukami a sady, zejména chránit severní a
jižní okraje sídla s dochovanými dvory v původním prostorovém
uspořádání
 Prověřit možnost revitalizace centrální části a začlenění
zemědělsko-výrobního areálu do prostoru sídla a krajiny
 Chránit a zachovávat aleje a stromořadí u příjezdových komunikací
 Respektovat fragment s dochovanými mezemi doprovázenými
zelení, respektovat prostor Čermákova vrchu s rozhlednou
 Zachovat a respektovat úvozové cesty a jejich trasování v historické
stopě podél základní osnovy původní plužiny

Akce: Rozbor hodnot sídel správního obvodu ORP Tábor a návrh jejich ochrany
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5.3.18 Libějice
Sídlo
Části:
Hodnoty:

 Tradiční zemědělské dvory usedlosti v charakteristickém
asymetrickém uspořádání kolem návesního prostoru ve tvaru
čočky
 Místy dochovaná humna se sady, vzrostlá zeleň v okraji sídla

Narušení:

 Četné dostavby bez kontextu zasahující do původního
prostorového uspořádání
 Zemědělský areál s halovými objekty bez začlenění do krajiny

Ochrana:



Související
hodnoty
krajinného rámce:

 Závěr mělkého údolí Lomského potoka s rybníkem doprovázeného
břehovými porosty a loukami
 Stromořadí podél příjezdové komunikace

Doporučení pro opatření:

 Zachovat prostorové uspořádání tradičních dvorů a chránit jejich
charakter (zejména západní část)
 Respektovat prostory s dochovanými humny a sady a zamezit jejich
degradaci zastavováním
 Chránit jako hodnotu rozvolněný charakter prostorového
uspořádání
 Respektovat uvedené hodnoty krajinného rámce

5.3.19 Lom
Sídlo
Části:

-

Hodnoty:

 Tradiční dvory a zemědělské usedlosti v původním poměrně
kompaktním prostorovém uspořádání na čtvercovém půdorysu
podél komunikací s drobným návesním prostorem v prostoru
závěru údolí Lomského potoka

Narušení:

 Nová zástavba s rodinnými domy v okrajích sídla bez kontextu a
čitelného uspořádání
 Zemědělské areály v krajině na okraji sídla odlišného měřítka

Ochrana:

 Historické části sídla s převahou tradičních dvorů a usedlostí
 Hodnoty krajinného rámce (údolíčko Lomského potoka
s břehovými porosty, stromořadí na Lomské, drobné rybníky
s loukami, vzrostlá zeleň v okraji sídla

Doporučení pro opatření:

 Vymezit, zachovat a chránit historickou část sídla jako hodnotu,
stanovit ochranné podmínky tradičních usedlostí a jejich prostorů
 Požadovat u nové výstavby začlenění do krajiny zahradami, čitelné
uspořádání a sjednocující prvky vycházející z tvarosloví tradičních
objektů
 Zamezit výstavbě ve volné krajině mimo zastavěné území sídla
 Stabilizovat okraje sídla

Studio B&M
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 Prověřit možnost začlenění zemědělského areálu do krajiny
vhodnými způsoby

5.3.20 Maršov u Tábora
Sídlo
Části:

-

Hodnoty:

 Tradiční zemědělské usedlosti a dvory místy dochované původním
uspořádání
 Kaple na návsi
 Kaskáda rybníků v přírodě blízkém rámci prostoru Maršovského
potoka procházejícího sídlem

Narušení:

 Asfaltové plochy na návsi
 Lom těžby bentonitu v blízkosti sídla
 Zemědělsko-výrobní areál v okraji sídla v rušící jeho obraz

Ochrana:

 Prostoru Maršovského potok
 Tradičních zemědělských usedlostí a dvorů místy dochované
původním uspořádání

Doporučení pro opatření:








Chránit a zachovávat uvedené hodnoty sídla
Prověřit možnosti revitalizace prostoru návsi
Zamezit zastavování prostoru sídla v okolí Maršovského potoka
Chránit okraje sídla se vzrostlou zelení, zamezit jejich zastavování
Respektovat přírodní charakter rybníků
Prověřit možnosti začlenění zemědělského areálu v severním okraji
sídla a prostoru zahradnictví do krajiny
 Začlenit těžební prostor do krajiny vhodným ozeleněním

5.3.21 Nadějkov
Sídlo
Části:

Vlastní sídlo městys Nadějkov, osady: Větrov, Kaliště, Hubov samoty:
Pohodnice

Hodnoty:

 Dochované tradiční objekty zemědělských usedlostí v okrajích sídla
 Prostor náměstí a jeho prostorové uspořádání vytvářející centrum
sídla
 Kostel
 Areál zámku s parkem

Narušení:

 Řadová zástavba rodinných domů podél ulic bez kontextu,
nečitelné prostorové uspořádání sídla
 Necitlivé dostavby v osadách a samotách narušujících jejich
tradiční charakter a prostředí

Ochrana:

 Zámeckého areálu
 Prostoru náměstí
 Kostela, jeho prostoru a pohledového uplatnění

Akce: Rozbor hodnot sídel správního obvodu ORP Tábor a návrh jejich ochrany
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 Chránit a zachovávat uvedené hodnoty sídla
 Prověřit možnosti revitalizace prostoru náměstí a jeho objektů
 Prověřit možnosti začlenění sídla do krajiny, zejména ulice U
Kaštanu, Homolská, Nová
 Vymezit a chránit průhledy na kostel
 Prověřit možnosti revitalizace areálu zámku v kontaktu s městem
 Chránit krajinný rámec sídla s četnými dochovanými prvky
historického uspořádání, převahou pastvin a luk s rybníky
 Respektovat přírodní charakter Mlýnského rybníka a
Nadějkovského potoka
 Zachovat charakter
 Prověřit možnosti začlenění zemědělských objektů u Hrubova,
Kaliště, Větrova do krajiny

5.3.22 Nemyšl
Sídlo
Části:

Nemyšl, Úraz, Dědičky, Šetkův mlýn

Hodnoty:

 Tradiční zemědělské dvory a jejich dochované prostory se sady a
zahradami
 Areál zámku, panského dvora a parku s rybníky
 Kaple
 Prostor Podvesního rybníka s břehovými porosty v okraji sídla
 Osada Úraz se zemědělskými dvory uspořádanými ke komunikaci,
Dědičky s charakteristickými dvory doprovázenými sady a loukami
 Četné rybníky na Chotovinském potoce a jeho přítocích v okolí
sídla doprovázenými břehovými porosty s loukami
 Charakteristický prostor Šetkova mlýna na Chotovinském potoce

Narušení:

 Významná přestavěnost sídla dostavbami rodinných domů
v rozdílném uspořádání bez kontextu k historickému uspořádání
sídla
 Významně narušený prostor panského dvora a částečně
zámeckého areálu
 Rozsáhlý zemědělský areál narušující obraz sídla bez začlenění do
krajiny
 Dostavby v Dědičkách bez kontextu

Ochrana:

 Prostoru zámeckého areálu
 Břehových porostů a luk s rybníky na potocích

Doporučení pro opatření:

 Chránit historické objekty tradičních usedlostí a jejich prostory
 Zachovávat prostory s dochovanými humny se sady
 Prověřit možnosti revitalizace zámeckého areálu, parku, zámku a
panského dvora, zamezit výstavbě v prostorech za zámkem
směrem k Prudicím
 Prověřit a navrhnout možnosti začlenění zemědělského areálu do
krajiny
 Chránit prostory Úrazu, Dědiček a Šetkova mlýna a zamezit jejich
dostavování

Akce: Rozbor hodnot sídel správního obvodu ORP Tábor a návrh jejich ochrany
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5.3.23 Nová Ves u Chýnova
Sídlo
Části:

-

Hodnoty:

 Tradiční zemědělské dvory a usedlosti uspořádané ve dvou řadách
kolem návsi s kaplí

Narušení:

 Dostavby rodinných domů v sídle a jeho okrajích bez kontextu

Ochrana:

 Historického centra sídla

Doporučení pro opatření:

 Respektovat centrální historickou část sídla s tradičními
zemědělskými dvory a usedlostmi a prostor návsi a zamezit jejich
dalšímu narušování a zastavování, zamezit zastavování okrajů
historické části
 Prověřit možnost začlenění nové zástavby do krajinného rámce
zahradami a zelení

5.3.24 Obora u Maršova
Sídlo
Části:

-

Hodnoty:

 Dochované jednotlivé zemědělské usedlosti a dvory v původním
prostorovém uspořádání ve dvou částech: návesní, ulicová
 Zastavěná náves s kaplí
 Vzrostlá zeleň v okrajích sídla
 Fragmenty zahrad a humen v okraji sídla

Narušení:

 Zemědělské areály na okrajích sídla v rozdílném měřítku
 Četné dostavby rodinných domků a přestavby tradičních usedlostí
 Místy zanedbanost a neuspořádanost

Ochrana:

 Tradiční objekty zemědělských dvorů, zejména v jižní části ucelené
sídla s kompaktním shlukem
 Čitelná osnova původního uspořádání sídla

Doporučení pro opatření:

 Zachovat a chránit dochované objekty tradičních usedlostí s jejich
charakteristickými prostory v jižní části sídla
 Udržovat tradiční venkovský ráz návesního prostoru a obrazu sídla
v krajině
 Zachovat oddělenost obou částí sídla úvozovou cestou a zachovat
jejich identitu danou charakterem objektů sídla a jejich
uspořádáním
 Zachovat prostor návsi, prověřit možnost revitalizace návsi ve
venkovském duchu
 Novou zástavbu situovat tak, aby nedocházelo ke snížení kvality
původního uspořádání sídla v jižní části
 Vytvářet ucelené urbanistické celky se spojujícími prvky
 Prověřit a navrhnout začlenění zemědělsko-výrobního areálu do

Akce: Rozbor hodnot sídel správního obvodu ORP Tábor a návrh jejich ochrany
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krajiny

5.3.25 Olší u Opařan
Sídlo
Části:

-

Hodnoty:

 Dochované jednotlivé zemědělské usedlosti a dvory v původním
prostorovém uspořádání ve dvou částech: návesní, ulicová
 Náves s kaplí
 Vzrostlá zeleň v okrajích sídla
 Fragmenty zahrad a humen v okraji sídla

Narušení:






Ochrana:

 Tradiční objekty zemědělských dvorů
 Čitelná osnova původního uspořádání sídla

Doporučení pro opatření:

 Zachovat a chránit dochované objekty tradičních usedlostí s jejich
charakteristickými prostory
 Zachovat oddělenost obou částí a jejich identitu danou
charakterem objektů sídla a jejich uspořádáním
 Zachovat prostor návsi, prověřit možnost revitalizace návsi ve
venkovském duchu
 Novou zástavbu situovat tak, aby nedocházelo ke snížení kvality
původního uspořádání sídla
 Vytvářet ucelené urbanistické celky se spojujícími prvky
 Prověřit a navrhnout začlenění výrobního areálu do krajiny

Výrobní areál Efaflex v blízkosti sídla
Dostavby rodinných domků
Místy zanedbanost a neuspořádanost
Nadměrně upravený komunikací prostor návsi

5.3.26 Oltyně
Sídlo
Části:

-

Hodnoty:

 Tradiční objekty zemědělských dvorů v rozvolněném uspořádání
podél komunikace se zahradami a drobnými sady
 Vzrostlá zeleň doprovázející tradiční usedlosti a okraje sídla
 Louky doprovázející okraje sídla
 Zámecký areál s parkem

Narušení:

 Dostavby bez kontextu
 Frekventovaná komunikace I. tř., kruhový objezd měřítkem
narušující prostor vytvářející bariéru

Ochrana:

 Zámecký areál s parkem
 Tradiční zemědělské dvory v rozvolněném uspořádání

Doporučení pro opatření:

 Zachovávat a chránit část sídla s charakteristickými zemědělskými
dvory a jejich prostory se zahradami, loukami, sady a vzrostlou
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zelení
 Zachovat a chránit areál zámku, prověřit možnost revitalizace
zámeckého parku

5.3.27 Padařov
Sídlo
Části:

Padařov zastávka

Hodnoty:

 Části sídla s dochovanými zemědělskými usedlostmi v původním
prostorovém uspořádání

Narušení:






Ochrana:

 Tradičních zemědělských usedlostí a jejich prostorů

Doporučení pro opatření:

 Zachovat
části
sídla
s převahou
tradičních
usedlostí
v charakteristickém původním uspořádání
 Zamezit výstavbě v zahradách a humnech a navazující na
charakteristické okraje sídla s humny
 Prověřit a navrhnout začlenění sídla do krajiny, zejména v okolí
zemědělského areálu
 Zachovat a respektovat zeleň v sídle
 Respektovat přírodě blízký charakter prostorů Oltyňského potoka

Zástavba městského charakter v sídle
Četné dostavby bez kontextu
Neuspořádané prostory
Vzrostlá zeleň doprovázející tradiční usedlosti a zahrady, okraje
sídla

5.3.28 Podboří
Sídlo
Části:

Karlov

Hodnoty:

 Tradiční zemědělské usedlosti
uspořádání v několika částech
 Návesní prostor s kaplí

Narušení:

 Četné dostavby a přestavby tradičních usedlostí
 Dostavby sídla v charakteristických prolukách
 Zemědělský areál v okraji sídla

Ochrana:

 Tradiční objekty zemědělských usedlostí
 Venkovský obraz sídla v krajině

Doporučení pro opatření:

 Zachovat a chránit dochované tradiční usedlosti s jejich
charakteristickými prostory
 V rozvoji respektovat venkovský obraz sídla v krajině
 Definovat části narušující obraz sídla a navrhnout jejích začlenění
do krajiny
 Respektovat zeleň v okraji sídla, a přírodní rámec s potoky

v původním

prostorovém

Akce: Rozbor hodnot sídel správního obvodu ORP Tábor a návrh jejich ochrany
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doprovázenými vzrostlou zelení a loukami

5.3.29 Podolí u Ratibořických Hor
Sídlo
Části:

-

Hodnoty:

 Tradiční zemědělské usedlosti v původním
uspořádání ve dvou částech u Podolského rybníka
 Kaple
 Humna se zelení a sady

Narušení:

 Četné dostavby bez kontextu a přestavby tradičních usedlostí
 Dostavby sídla v charakteristických prolukách a okraji sídla

Ochrana:

 Tradiční objekty zemědělských usedlostí v původním prostorovém
uspořádání
 Venkovský obraz sídla v rybniční krajině
 Charakteristické proluky a humna
 Prostory s rybníky, přírodní charakter břehových porostů a luk

Doporučení pro opatření:

 Zachovat a chránit dochované tradiční usedlosti s jejich
charakteristickými prostory a humny
 V rozvoji respektovat venkovský obraz sídla v krajině
 Definovat části narušující obraz sídla a navrhnout jejích začlenění
do krajiny
 Respektovat zeleň v okraji sídla, a přírodní rámec s rybníky

prostorovém

5.3.30 Pohnánec
Sídlo
Části:

-

Hodnoty:

 Volné prostory mezi jednotlivými usdlostmi v sídle a okrajích

Narušení:

 Nevhodné přestavby tradičních usedlostí a dostavby bez kontextu
nerespektující charakter původního uspořádání sídla
 Dostavby sídla bez kontextu
 Zemědělský areál v okraji sídla odlišného měřítka bez začlenění do
krajinného rámce

Ochrana:

 Volných prostorů v sídla a okrajích sídla
 Jednotlivé zemědělské dvory a usedlosti s jejich charakteristickými
prostory se sady a loukami
 Místa dochovaného původního prostorového uspořádání

Doporučení pro opatření:

 Dbát na zachování dochovaných částí původní formace a zamezit
její další degradaci nevhodným zastavováním, zástavbu směřovat
do již narušenému prostoru u hlavní komunikace k Dolním
Hrachovicím v čitelné urbanistické uliční formě
 Respektovat dochované volné prostory s loukami a sady
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 Respektovat prostor návsi s rybníkem

5.3.31 Pohnání
Sídlo
Části:

-

Hodnoty:

 Zemědělské dvory v původním prostorovém uspořádání
v podkovovitém tvaru kolem návesního prostoru s kostelem a
dvěma kaplemi
 Návesní prostor s kostelem a dvěma kaplemi
 Dochovaná humna se sady

Narušení:

 Četné přestavby tradičních usedlostí a dostavby bez kontextu
nerespektující charakter původního uspořádání sídla


Ochrana:

 Humna se sady
 Jednotlivé zemědělské dvory a usedlosti s jejich charakteristickými
prostory se sady a loukami

Doporučení pro opatření:

 Dbát na zachování dochovaných částí původní formace a zamezit
její další degradaci nevhodným zastavováním, zástavbu směřovat
do již narušenému prostoru u hlavní komunikace k Pohnánci
jednostranně k silnici
 Respektovat dochované prostory humen se sady
 Respektovat prostor návsi s kostelem, prověřit pohledové
uplatnění kostela a chránit místa odkud je patrný specifický obraz
sídla s touto dominantou

5.3.32 Pořín
Sídlo
Části:

Radostovice, mlýn Zbloudil

Hodnoty:

 Tradiční zemědělské usedlosti a dvory v původním prostorovém
uspořádání ve dvou částech sídla: centrální kolem návsi s kaplí na
čtvercovitém půdoryse a severní části uspořádané podél
komunikací
 Humna a zahrady se sady v okraji centrální části sídla
 Tradiční zemědělské dvory v Radostovicích se sady v údolí
Turoveckého potoka
 prostor mlýna Zabloudil

Narušení:

 Necitlivé dostavby severní části sídla bez kontextu
 Nevhodné a necitlivé přestavby a dostavby tradičních usedlostí

Ochrana:

 Centrální části sídla kolem pravidelné návsi s kaplí
 Jednotlivých dvorů severní části sídla a jejich charakteristických
prostorů se sady a zahradami
 Přírodě blízké prostory Pořínského potoka

Akce: Rozbor hodnot sídel správního obvodu ORP Tábor a návrh jejich ochrany
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 Vzrostlá zeleň v okrajích sídla
Doporučení pro opatření:

 Respektovat a zachovat charakter centrální části sídla v původním
prostorovém uspořádání tradičních dvorů s charakteristickými
volnými plochami a humny v okrajích se sady a zamezit zastavování
této části sídla
 Respektovat volné prostory návsi jako hodnotu sídla, zachovávat
její venkovský charakter
 Respektovat tradiční dvory a jejich prostor
 Respektovat prostory Pořínského potoka doprovázeného
břehovými porosty

5.3.33 Prudice
Sídlo
Části:

Prudice, Záhoříčko

Hodnoty:

 Tradiční zemědělské dvory v charakteristickém podélném uličním a
rozvolněném prostorovém uspořádání
 Prostor osady Záhoříčko

Narušení:

 Dostavby a přestavby tradičních usedlostmi a nevhodné dostavby
sídla v odlišném uspořádání
 Dostavby v Záhoříčku

Ochrana:







Doporučení pro opatření:

 Zachovávat a chránit tradiční dvory a usedlosti s charakteristickými
volnými prostory zahrad, se sady a loukami
 Respektovat okraje sídla se vzrostlou zelení
 Zachovávat stromořadí
 Zachovat nerušený prostor židovského hřbitova se zelení
 Prověřit možnost začlenění dálnice D3 do krajiny vhodnými
způsoby
 Zamezit výstavbě ve volné krajině

Tradičních dvorů s jejich charakteristickými prostory
Okraje sídla s dochovanými sady, loukami
Rybník v okraji sídla s břehovými porosty
Stromořadí
Prostor židovského hřbitova

5.3.34 Předboř u Choustníku
Sídlo
Části:

Předboř, Předbořský mlýn, Jankovský mlýn

Hodnoty:

 Dochované objekty tradičních usedlostí uspořádané v několika
částech s charakteristickými volnými prostory zahrad a sadů
 Mlýny na Černovickém potoce
 Navazující hodnoty krajinného rámce, zejména

Narušení:

 Necitlivé přestavby a dostavby tradičních usedlostí
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 Dostavby rodinných domů bez kontextu a čitelného uspořádání
Ochrana:

 Dochovaných tradičních usedlostí a jejich charakteristických
prostorů se sady a zahradami
 Prostorů bývalých mlýnů
 Hodnot údolí Černovického potoka

Doporučení pro opatření:

 Zachovat a chránit objekty tradičních zemědělských usedlostí a
dvorů s fragmenty původního prostorového uspořádání s typickými
uvolněnými prostory
 Zachovávat tradiční charakter prostorů s mlýny a zamezit
zastavování jejich prostorů, respektovat typické hodnoty
krajinného rámce
 Vymezit chráněné hodnoty sídla a stanovit způsob jejich ochrany
 Respektovat a chránit krajinný rámce sídla a jeho hodnoty,
zejména prostory v údolí Černovického potoka

5.3.35 Psárov
Sídlo
Části:
Hodnoty:

 Tradiční zemědělské dvory v původním prostorovém uspořádání
kolem oválné návsi s rybníčkem a kostelem
 Prostor závěru drobného údolíčka Psárovského potoka
 Vzrostlá zeleň doprovázejí tradiční usedlosti a okraje sídla
 Dochovaná humna se sady a loukami

Narušení:

 Dostavby sídla bez kontextu
 Místy necitlivé přestavby tradičních usedlostí
 Zemědělský areál v okraji sídla

Ochrana:

 Zachovat charakter tradičních dvorů a chalup v původním
prostorovém uspořádání

Související hodnoty
krajinného rámce:

 Závěr údolí potoka s rybníkem
 Prostory Hojkovického potoka

Doporučení pro opatření:

 Zachovat charakter prostorového uspořádání, respektovat volné
prostory a sady, zahrady, chránit je jako hodnotu sídla a zamezit
jejich dalšímu zastavování
 Respektovat a zachovat hodnoty krajinného rámce
 Zamezit výstavbě v okrajích sídla a ve volné krajině

5.3.36 Radenín
Sídlo
Části:
Hodnoty:

Radenín, Terezín
 Intaktně dochovaný unikátní prostor charakteristických
zemědělských dvorů v uličním uspořádání s kaplí s dochovanými
humny doprovázené loukami a vzrostlou zlení
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 Centrální prostor sídla Radenín s historickou zástavbou
zemědělských dvorů uspořádaných podél čočkovité návsi
s dominantou kostela s dochovanými prostory humen
 Radenínský zámek s navazujícím parkem, pietní místo s hrobkou a
kaplí
 Vzrostlá zeleň s věkovitými dřevinami
 Kostel sv. Markéty
Narušení:

 Dostavby sídla v jeho okrajích bez kontextu v odlišném a
nenavazujícím uspořádání bez vztahu k původní formaci
 Zemědělské objekty v okraji sídla

Ochrana:

 Zachovat a chránit intaktně dochovaný prostor Terezína
 Chránit historické centrum Radenína s dominantou kostela

Doporučení pro opatření:

 Zachovat Terezín v neporušeném stavu, zamezit jeho dostavování a
přestavbám, zachovat prostory humen v okraji sídla, měřítko i
vztahy, stanovit přísné ochranné podmínky za účelem zachování
dochované historické podoby sídla jako významné hodnoty území
 Respektovat a chránit centrální prostor Radenína kolem dvorů
uspořádaných kolem návsi, prostory humen
 Respektovat pohledové uplatnění dominanty kostela v sídle i
krajině
 Zachovat humna v kraji sídla se sady
 Respektovat hodnoty krajinného rámce, především prvky
historického uspořádání krajiny a prostory potoků s břehovými
porosty a loukami a drobnými rybníky, zamezit jejich zastavování
 Respektovat a zachovat prostor samostatných dvorů severně od
Terezína a zamezit jejich nevhodnému rozvoji a dostavování

5.3.37 Radkov u Tábora
Sídlo
Části:

Radkovice, Paseka

Hodnoty:

 Tradiční zemědělské usedlosti v původním
uspořádání
 Dochované prostory humen se sady
 Návesní prostor s kaplí a rybníkem
 Dochované zemědělské usedlosti a dvory v Pasece

Narušení:

 Dostavby a přestavby tradičních usedlostí
 Dostavby rodinných domů do zahrad a volných prostorů sídla

Ochrana:

 Prostorové uspořádání sídla, charakteristická humna a volné
prostory v sídle
 Návesní prostor ve venkovském duchu
 Stromy doprovázející tradiční usedlosti
 Zemědělský areál v okraji sídla

Doporučení pro opatření:

 Respektovat původní prostorové uspořádání a zachovat jej
v čitelném stavu a zamezit dalšímu dostavování volných prostorů
v sídle

prostorovém
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 Chránit tradiční usedlosti, jejich výraz a jejich charakteristický
prostor
 Novou zástavbu směřovat ke komunikaci k Pasece v návaznosti na
stávající uliční formaci, stanovit podmínky zajišťující určité
sjednocení nové zástavby, zejména v členění a uspořádání
stavebních hmot, orientace a vzdálenosti od komunikace,
zachovávat alej
 Doplnit stromořadí k příjezdovým komunikacím
 Prověřit a navrhnout možnost začlenění zemědělského areálu
v okraji sídla do krajiny sady, zelení (v současné době je částečně
realizováno
 Chránit prostor Paseky a zamezit jejímu dalšímu dostavování
 Prověřit možnosti revitalizace Raštského potoka, respektovat
stávající hodnoty dané loukami, rybníkem s břehovými porosty

5.3.38 Rodná
Sídlo
Části:

-

Hodnoty:

 Charakteristické zemědělské dvory uspořádané v podkovovitém
tvaru kolem návsi s rybníkem a kaplí

Narušení:

 Značná dostavěnost sídla bez kontextu
 Rozsáhlý zemědělský areál v okraji sídla bez začlenění do krajiny

Ochrana:

 Historické centrální části sídla s dvory v původním prostorovém
uspořádání

Doporučení pro opatření:

 Zachovat a chránit charakteristické prostorové uspořádání
zemědělských dvorů v historické části sídla
 Zachovat uvolněnou náves ve venkovském duchu

5.3.39 Řepeč
Sídlo
Části:
Hodnoty:

Osady: Na Řepečkách, Kášovice, Na Chalupách; samota: Pod Kášovici
 Tradiční objekty sídla v původním prostorovém uspořádání ve dvou
částech: v uliční formaci s návsí a v samostatné paralelně
uspořádané novější v uliční formaci
 Náves s kaplí a vzrostlou zelení
 Charakteristické uzavřené dvory
 Samostatné osady s typickými dvory v rozvolněném uspořádání
v malebném krajinném prostředí
 Samota dvora s kaplí Pod Kášovic v malebném krajinném prostředí
 Vzrostlá zeleň doprovázející tradiční usedlosti, návesní prostor,
zahrady a okraje sídla
 Humna se zahradami a sady
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Narušení:

 Zemědělský areál v okraji sídla nerespektující jeho obraz a
uspořádání, měřítko i vztahy
 Četné dostavby zahrad a humen, v prolukách a nehodné přestavby
tradičních usedlostí

Ochrana:

 Zachování čitelnosti původního prostorového uspořádání
 Prostor návsi
 Intaktně zachované samoty a osady

Doporučení pro opatření:

 Respektovat a zachovat původní prostorové uspořádání sídla obou
částí spojených zahradami
 Zamezit zastavování zahrad a humen a spojování obou částí sídla
zastavěním proluk v zahradách, zachovat jejich identitu i charakter
 Zachovávat a chránit dochované historické zemědělské dvory
s charakteristickou zdobností fasád a respektovat jejich prostor,
zachovávat dostatečný odstup
 Respektovat a zachovat prostor návsi ve venkovským stylu
 Zamezit zastavování okrajů sídla
 Prověřit a navrhnout možnost začlenění zemědělského areálu do
krajiny
 Zachovat prostory osad ve stávajícím stavu a zamezit dostavbám a
nevhodným úpravám prostředí a stejně tak úpravám stávajících
objektů zemědělských dvorů
 Samota dvora s kaplí Pod Kášovic ponechat ve stávajícím stavu
 Respektovat přírodní prostředí v okolí sídla
 Prověřit možnosti rozvoje sídla a navrhnout ucelený rozvoj
v čitelné urbanistické formaci identicky navazující na sídlo a
sjednocující prvky pro novou zástavbu vycházející z tradičních
objektů

5.3.40 Senožaty u Bechyně
Sídlo
Části:

-

Hodnoty:

 Tradiční zemědělské usedlosti v původním
uspořádání
 Prostor návsi s tradičními dvory a kaplí

Narušení:

 Nevhodné dostavby narušující charakteristické původní uspořádání
sídla
 Nevhodné dostavby a přestavby tradičních usedlostí
 Zemědělský areál v okraji sídla
 Nevhodně situované dostavby sídla s rodinnými domy v okrajích
sídla a prostorech humen
 Místy zanedbanost objektů a veřejných prostorů

Ochrana:

 Tradiční zemědělské usedlosti a jejich prostor
 Dochované části humen

Doporučení pro opatření:

 Zachovat prostor návsi s kaplí, prověřit možnosti jeho revitalizace
ve venkovském stylu, respektovat tradiční usedlosti vymezující

prostorovém
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prostor návsi
Respektovat tradiční usedlosti a jejich prostor
Zachovávat dochované části tradičních humen
Prověřit možnost začlenění zemědělského areálu do krajiny
Novostavby situovat do ucelených formací se sjednocujícími prvky
a zahradami do krajiny
Požadovat přechod sídla do krajiny zahradami a vzrostlou zelení

5.3.41 Skopytce
Sídlo
Části:

-

Hodnoty:

 Tradiční zemědělské dvory a usedlosti v kompaktním specifickém
uspořádání na téměř čtvercovém půdorysu s návsí
 Návesní prostor s kaplí a rybníkem

Narušení:

 Necitlivé dostavby a přestavby usedlostí
 Rybník upravený na požární nádrž

Ochrana:

 Chránit tradiční usedlosti v prostorovém uspořádání
 Venkovský charakter návsi

Doporučení pro opatření:

 Zachovat a chránit dochované prostorové uspořádání sídla a
chránit jako hodnotu charakteristické proluky a humna v okrajích
bez zastavění
 Zachovat venkovský charakter návsi

5.3.42 Skrýchov u Malšic
Sídlo
Části:

Podolí

Hodnoty:

 Tradiční zemědělské dvory a usedlosti v kompaktním specifickém
uspořádání na čtvercovém půdorysu s návsí
 Charakteristické prostory v okolí usedlostí se zahradami, sady a
loukami
 Návesní prostor s požární zbrojnicí a kaplí s věkovitými stromy
 Úvozové cesty vycházející ze sídla doprovázené zelení

Narušení:

 Nepříliš vhodně koncipované dostavby v jižní části sídla bez
kontextu
 Místy nevhodné přestavby a úpravy tradičních usedlostí
 Místy zanedbanost
 Zemědělský areál v okraji sídla (začleněný do krajiny zelení)
 Asfaltové plochy na návsi
 Zemědělský areál v Podolí

Ochrana:

 Chránit dochované prostory s dvory v jejich původním
prostorovém uspořádání
 Chránit charakter dvorů a chalup a jejich okolních uvolněných
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prostorů s loukami, sady a zahradami
 Chránit prostor návsi s kaplí a stromy
 Okraje sídla se vzrostlou zelení
 Potoky vycházející z pramenišť v okolí sídla se zelení
Doporučení pro opatření:

 Zajistit zachování a ochranu tradičních objektů v původním
prostorovém uspořádání, zamezit zastavování charakteristických
volných prostorů vytvářejících prostředí jednotlivých objektů a
okrajů sídla, respektovat a chránit kompaktní uspořádání historické
části
 Chránit a respektovat prostor návsi s kaplí, prověřit možnost jeho
revitalizace
 Zachovávat tradiční obraz sídla v krajině se zelení v okrajích a
s charakteristickým obrazem dvorů
 Zamezit nevhodnému rozšiřování zástavby a prověřit a navrhnout
optimální možnosti rozvoje v ucelené a čitelné urbanistické formaci
a sjednocujícími prvky, zejména členění hmot, jejich charakter,
orientaci, podlažnost apod.
 Respektovat rybníky v okraji sídla a vycházející potoky s břehovými
porosty, loukami
 Respektovat hodnoty krajinného rámce
 Prověřit možnost doplnění alejí podél příjezdových komunikací
 Zachovávat vzrostlou zeleň v okrajích sídla
 Zabránit zastavování okrajů sídla

5.3.43 Smilovy Hory
Sídlo
Části:

Smilovy Hory, Obrátice, samota Horsko

Hodnoty:

 Smilovy Hory: tradiční zemědělské dvory a usedlosti místy
v čitelném dochovaném prostorovém uspořádání
o Kostel Rozeslání sv. apoštolů
o Kaple
o Architektonicky cenné objekty
o Rybník Podedvorník
o Dochované okraje s humny, sady, loukami a vzrostlou
zelení
 Obrátice: Intaktně dochovaný prostor sídla se zemědělskými dvory
v rozvolněném uspořádání ke komunikaci v zeleni, se sady
v okrajích

Narušení:

 Zemědělský areál výrazně odlišného měřítka, narušující sídlo, jeho
uspořádání i obraz
 Četné necitlivé přestavby a dostavby tradičních usedlostí
 Vestavby domů bez kontextu
 Zanedbané prostory v sídle

Ochrana:

 Nerušeného původního prostorového uspořádání sídla
 Uplatnění dominanty kostela
 Achitektonicky a historicky cenných objektů sídla
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Sídelního útvaru jako celku Obrátice
Samoty Horsko
Humen s loukami, zahradami a sady
Vzrostlé zeleně v sídle a v okrajích

 Respektovat a chránit dochované segmenty s dvory v původním
prostorovém uspořádání, zamezit jejich degradaci, stanovit vhodné
podmínky k ochraně
 Respektovat a chránit intaktně dochovaný prostor Obrátic
s charakteristickými dvory původním prostorovém uspořádání
 Zamezit zastavování volné krajiny mimo zastavěné území sídla

Doporučení pro opatření:

5.3.44 Staré Sedlo u Stádlce
Sídlo
Části:

-

Hodnoty:

 Tradiční
usedlosti
zemědělských
usedlostí
v původním
prostorovém uspořádání ve třech částech položených podél
komunikací: centrální část s návsí, části položené podél komunikací
hlavní a vedlejší s pozdějšími dostavbami sídla
 Návesní prostor s kaplí
 Dochované okraje s humny a zahradami

Narušení:

 Dva zemědělské areály odlišující se měřítkem a uspořádáním
v okraji sídla
 Dostavby v okraji sídla vyznačující se městským charakterem
objektů rodinných domů, některé bez kontextu

Ochrana:

 Zajistit ochranu centrální části sídla s návsí s tradičními usedlostmi
v původním prostorovém uspořádání
 Jednotlivých tradičních dvorů a jejich prostoru
 Nerušených okrajů sídla se zahradami a humny navazujícími na
část sídla s návsí

Doporučení pro opatření:

 Zachovat a chránit charakter tradičních dvorů a jejich prostorové
uspořádání zejména v návesní centrální části uspořádané kolem
návsi s kaplí
 Novou zástavbu směřovat v extenzivním rozvoji ke stávajícím
dvěma částem s novou zástavbou podél vedlejší a příjezdové
komunikace z Opařan
 Prověřit a navrhnout začlenění zemědělských areálů do krajiny
vhodným způsobem
 Zachovat a respektovat prostor samoty Bezinky

5.3.45 Stoklasná Lhota
Sídlo
Části:

-
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Hodnoty:

 Tradiční
usedlosti
zemědělských
usedlostí
prostorovém uspořádání v ose potoka s rybníky

Narušení:

 Četné dostavby v sídle bez kontextu v zahradách a humnech,
v okraji sídla vyznačující se městským charakterem objektů
rodinných domů bez kontextu

Ochrana:

 Zajistit ochranu historických objektů tradičních dvorů a usedlostí
v původním prostorovém uspořádání
 Soustava rybníků s břehovými porosty a potok doprovázený
břehovými porosty, louky

Doporučení pro opatření:

 Zachovat a chránit charakter tradičních dvorů a jejich prostorové
uspořádání
 Zachovat a respektovat prostor s rybníky

v původním

5.3.46 Sudoměřice u Tábora
Sídlo
Části:

-

Hodnoty:

 Architektonicky kvalitní objekty
 Údolí Černého potoka s břehovými porosty, nivou a lesy

Narušení:

 okraje Sudoměřic v okolí nádraží
 Dálnice D3 s doprovodnými prvky uplatňující se na horizontu
 Nadzemní elektrické vedení 220 kV přecházející napříč území

Ochrana:

 osová orientace sídla podél Černého potoka

Doporučení pro opatření:

 Zachovat osovou orientaci sídla podél Černého potoka

5.3.47 Svrabov
Sídlo
Části:

Svrabov, Hejlov

Hodnoty:

 Tradiční zemědělské dvory v rozvolněném uspořádání kolem
návesního prostoru s kaplí
 Dvůr Hejlov s charakteristickými dvory velkostatku ve specifickém
uspořádání s rybníky a loukami

Narušení:

 Necitlivé dostavby a přestavby tradičních usedlostí
 Dostavby rodinných domů bez kontextu

Ochrana:

 Původní prostorové uspořádání sídla
 Zeleň

Doporučení pro opatření:

 Respektovat a zachovat prostorové uspořádání sídla, zamezit
zastavování charakteristických proluk a volných prostorů
 Respektovat charakter usedlostí
 Zachovat a chránit nerušený prostor návsi s kaplí
 Chránit vzrostlou zeleň v okrajích sídla
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5.3.48 Šebířov
Sídlo
Části:

Šebířov, Skrýšov

Hodnoty:

 Sídlo Šebířov zasazené do údolí Blanice s dochovanými dvory a
zemědělskými usedlostmi v okrajích ve fragmentech původního
prostorového uspořádání, zejména JV část návesního prostoru,
shluk dvorů v severní části, prostor u Blanice
 Dominanta kostela
 Jednotlivé dvory a usedlosti v původním charakteru a uspořádání
s jejich charakteristickými prostory
 Prostor s mlýnem u Blanice
 Dochovaný návesní prostor se zemědělskými dvory na
čtvercovitém půdorysu s návsi ve Skrýšově

Narušení:

 Četné dostavby narušující původní prostorové uspořádání sídel
Šebířov i Skrýšov
 Zemědělský areál v okraji sídla odlišného měřítka bez začlenění do
krajinného rámce
 Dominanta hydroglobu (vodárna)

Ochrana:

 Zachovávat a chránit východní stranu původně čočkovité návsi
s kostelem s charakteristickými dvory orientovanými štíty do návsi
 Zachovat prostory s dvory a u Blanice v dochovaném prostorovém
uspořádání
 Nerušené uplatnění dominanty kostela
 Zeleň v okrajích sídla
 Prostory Blanice a jejího drobného přítoku doprovázené pásy
břehových porostů a luk

Doporučení pro opatření:

 Respektovat a chránit uvedené hodnoty sídla a zamezit zastavování
dochovaných segmentů sídla v původním prostorovém uspořádání
 Zachovat přírodní charakter údolí Blanice a jejích přítoků
 Respektovat a zachovat prostor mlýna a zamezit jeho zastavění
 Zamezit dalšímu zastavování severních okrajů sídla
 Prověřit a navrhnout možnost začlenění zemědělského areálu do
krajiny
 Respektovat a zachovat pohledové uplatnění dominanty kostela
v krajně i sídle, respektovat nerušený prostor kostela, stanovit
vhodné podmínky ochrany obrazu sídla s dominantou
 Zamezit zastavování dochovaného centra s návsí ve Skrýšově,
respektovat zeleň v sídle i okrajích
 Zachovat a chránit nerušený zalesněný vrch Vrchy

5.3.49 Třebelice
Sídlo
Části:

-
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Hodnoty:

 Tradiční zemědělské dvory uspořádané ve dvou formacích: kolem
návesního prostoru s kaplí ve tvaru slzy, podél hlavní komunikace
vycházející na obě strany z návsi
 Zahrady a humna v okrajích sídla, vzrostlá zeleň dotvářející okraje

Narušení:

 Nešťastně umístěné dostavby ke komunikaci s alejí zcela bez
kontextu k sídlu a krajině
 Dostavby sídla v jižním okraji do prostoru humen
 Místy neuspořádanost
 Zemědělský areál v okraji sídla
 Asfaltové plochy na návsi

Ochrana:

 Chránit dochované prostory s dvory v původním prostorovém
uspořádání
 Chránit charakter dvorů a chalup
 Chránit prostor návsi
 Okraje sídla s humny, charakteristickými prolukami , sady,
vzrostlou zelení

Doporučení pro opatření:

 Zajistit zachování a ochranu historické části sídla, zejména
návesního prostoru a intaktně dochovaných částí uliční formace se
zemědělskými usedlostmi a chalupami a navazujícími zahradami a
humny, zamezit zastavování těchto prostorů včetně humen a
proluk, uvolněných míst
 Chránit a respektovat prostor návsi s kaplí, prověřit možnost jeho
revitalizace
 Zachovávat tradiční obraz sídla v krajině
 Zamezit rozšiřování zástavby podél komunikace s alejí, stabilizovat
tuto část sídla a požadovat sjednocujícími prvky její dotvoření
 Rozvoj sídla směřovat podél hlavní osy do severní či jižní části
s požadování sjednocujících prvků, zejména uspořádání, orientaci a
členění hmot, vycházejících z charakteru tradičních usedlostí, trvat
na vytvoření čitelné jednoznačné formace podél komunikace,
začlenit zástavbu do krajiny zahradami
 Respektovat hodnoty krajinného rámce, zejména komunikací
s alejemi, doplnit alej ke komunikaci vycházející z jižní části sídla
k západu
 Zachovávat vzrostlou zeleň v okrajích sídla

5.3.50 Turovec
Sídlo
Části:

-

Hodnoty:

 Jednotlivé dvory a zemědělské usedlosti a jejich prostor

Narušení:

 Dostavby a přestavby tradičních usedlostí
 Dostavby rodinných domů v sídle bez kontextu

Ochrana:

 Tradičních dvorů a usedlostí
 Prostoru Turoveckého rybníka s přírodní
břehovými porosty a podmáčenými loukami

hodnotou

danou
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Doporučení pro opatření:

 Respektovat a chránit tradiční usedlosti a dvory a jejich prostor
 Respektovat prostor Turoveckého rybníka a přírodní hodnotu
v krajině
 Prověřit možnost začlenění dřevařského závodu do krajinného
rámce
 Respektovat prostory rybníků na Turoveckém potoce a jejich
přírodní prostředí

5.3.51 Vlásenice u Makova
Sídlo
Části:

Vlásenice, Udiny, Pazderna

Hodnoty:

 Tradiční usedlosti a chalupy
 Humna se zahradami a sady

Narušení:






Ochrana:

 Osady a samoty Udiny a Pazderna
 Tradičních usedlostí
 Dochovaných okrajů s humny a sady

Doporučení pro opatření:






Zanedbanost
Četné dostavby a přestavby bez kontextu
Zastavěná humna
Zemědělský areál farmy Bastl

Respektovat tradiční usedlosti a chalupy a jejich prostory
Zachovat tradiční humna se zahradami a sady v okraji sídla
Respektovat prostory samoty a osady
Požadovat začlenění částí sídla s novou zástavbou do krajiny
zahradami a vzrostlou zelení
 Prověřit a navrhnout možnost začlenění zemědělského areálu
v okraji Vlásenice do krajiny
 Respektovat krajinářsky hodnotný krajinný rámec, zejména pak
prostor Vlásenického potoka, členité okraje lesa
 Prověřit možnost doplnění stromořadí

5.3.52 Vřesce
Sídlo
Části:

Dobronice, samoty Vranovsko, Na Ostrovech

Hodnoty:

 Dochované dvory v původním prostorovém uspořádání kolem
návsi s kaplí, v uličním uspořádání podél příjezdové komunikace ve
dvou řadách

Narušení:

 Dostavby bez kontextu v odlišném pojetí
 Zemědělský areál v okraji sídla

Ochrana:

 prostor s dvory kolem návesního prostoru s kaplí
 uliční formace v sídle bez narušení

Související

hodnoty

 Chotovinský potok s loukami a břehovými porosty
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krajinného rámce:

 Prostor Vranovska s dvorem
 Specifická zástavba v uliční rozvolněné formaci Na Ostrovech

Doporučení pro opatření:

 Chránit prostor s dvory kolem návesního prostoru s kaplí
 Zachovávat uliční formace v sídle bez narušení
 Respektovat přírodní charakter Chotovinského potoka s loukami a
břehovými porosty
 Prověřit možnost začlenění zemědělského areálu do krajiny
 Chránit samoty před nevhodným zastavováním

5.3.53 Vyšetice
Sídlo
Části:

-

Hodnoty:

 Dochované tradiční zemědělské dvory a usedlosti v uspořádané
podél komunikace v rozvolněné zástavbě s charakteristickými
volnými prostory
 Prostor panského dvora u zámku
 Areál zámku s parkem
 Potok s rybníky v přírodním prostředí
 Návesní kaple

Narušení:








Ochrana:

 Prostorového uspořádání sídla
 Zámeckého areálu a panského dvora
 Tradičních usedlostí a jejich prostoru

Doporučení pro opatření:

 Respektovat a zachovat původní prostorové uspořádání sídla
 Chránit a zachovávat přírodní charakter potoka s rybníky a
břehovými porosty, zamezit zastavování místa
 Zachovávat a chránit okraje sídla se zelení a sady
 Prověřit a navrhnout možnost revitalizace prostoru návsi s kaplí
 Prověřit a navrhnout možnost revitalizace zámeckého areálu a
panského dvora
 Prověřit a navrhnout možnost začlenění zemědělského areálu do
krajiny
 Novou zástavbu směřovat k hlavní komunikaci k Šebířovu, zamezit
dostavování sídla a jeho okrajů

Značná zanedbanost objektů sídla
Rozpadlý panský dvůr
Narušený prostor zámeckého parku
Nová zástavba rodinných domů bez kontextu
Zemědělský areál narušující obraz sídla a zámecký areál
Návesní prostor s asfaltovým povrchem

5.3.54 Záhoří u Bechyně
Sídlo
Části:
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Hodnoty:

 dochované zemědělské dvory v původním prostorovém uspořádání

Narušení:

 četné dostavby v sídle a jeho okrajích bez kontextu
 místy neuspořádanost
 zemědělsko-výrobní areály v okraji sídla s halovými objekty

Ochrana:

 charakter tradičních dvorů a jejich prostorové uspořádání

Doporučení pro opatření:

 zachovat historické jádro sídla
 rozvoj směřovat mimo historické jádro, vymezit prostor
historického jádra a stanovit vhodnou regulaci
 začlenit zemědělské areály do krajin vhodným ozeleněním
navazujících ploch

5.3.55 Záhostice
Sídlo
Části:
Hodnoty:

 Tradiční usedlosti zachovávající si svůj ráz a prostor
 Centrální část s převažujícími dvory kolem návsi s kaplí

Narušení:

 Nová výstavba rodinných domků nevratně měnících tradiční
uspořádání i charakter sídla
 Zemědělský areál s halovými objekty v krajině

Ochrana:

 Historické centrum sídla
 Hodnoty krajinného rámce

Doporučení pro opatření:

 Zachovat a respektovat centrální část sídla s tradičními dvory
v původním prostorovém uspořádání s kaplí a zamezit její dostavbě
včetně okrajů

5.3.56 Zhoř u Tábora
Sídlo
Části:
Hodnoty:

 dochované zemědělské dvory

Narušení:

 četné dostavby v sídle a jeho okrajích bez kontextu stírající původní
prostorové uspořádání
 místy neuspořádanost a zanedbanost

Ochrana:

 charakter tradičních dvorů

Doporučení pro opatření:

 požadovat při rozvíjení sídla jeho začlenění do krajiny zahradami a
vzrostlou zelení
 prověřit a navrhnout limity rozvoje sídla ve vztahu ke krajinnému
rámci a obrazu sídla v krajině
 rozvoj podmínit ozeleněním okrajů sídla
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5.4 Sídla B-, C+

Mapka 5: Zobrazení sídel kategorie B-, C+

5.4.1

Bechyňská Smoleč
Sídlo

Části:

-

Hodnoty:

 dochované objekty tradičních usedlostí
 kaple s návsí

Narušení:

 necitlivě provedená dostavba a rozvoj sídla narušující jeho
charakter

Ochrana:

 tradičních objektů zemědělských dvorů a jejich prostorového
uspořádání
 nerušeného prostoru návsi s kaplí

Doporučení pro opatření:

 chránit prostor návsi s kaplí a tradičními objekty dvorů
 zachovávat tradiční objekty zemědělských dvorů a jejich
prostorové uspořádání a zamezit výstavbě v dochovaných
nenarušených částech humen
 zajistit začlenění sídla do krajiny
 prověřit možnost výsadby stromořadí podél komunikací
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5.4.2

Březnice u Bechyně
Sídlo

Části:

-

Hodnoty:

 dochované zemědělské dvory v původním prostorovém uspořádání
 zbytky středověké tvrze

Narušení:






Ochrana:

 charakter tradičních dvorů a jejich prostorové uspořádání

Doporučení pro opatření:

 respektovat tradiční objekty zemědělských dvorů a usedlostí a
jejich charakteristický prostor
 prověřit možnosti zachování historického jádra sídla
 začlenit zemědělské areály do krajin vhodným ozeleněním
navazujících ploch
 začlenit sídlo do krajiny zahradami a sady, vzrostlou zelení
 zamezit zastavování krajiny bez návaznosti na zastavěné území

5.4.3

četné dostavby v sídle, v humnech a jeho okrajích bez kontextu
prostorové původní uspořádání sídla
místy neuspořádanost
zemědělsko-výrobní areály v okraji sídla s halovými objekty

Čenkov u Malšic
Sídlo

Části:
Hodnoty:

 Tradiční usedlosti a zemědělské dvory
zahradami v okrajích

Narušení:

 Četné dostavby a přestavby bez kontextu

Ochrana:

 Zajistit ochranu jednotlivých tradičních dvorů a kvalitních chalup a
jejich prostoru
 Chránit dochovaný fragment dvorů v historickém původním
uspořádání v jižní části

Doporučení pro opatření:

 Zajistit ochranu uvedených hodnot
 Požadovat začlenění sídla do krajiny pomocí zahrad a zeleně
 Požadovat ucelené čitelné urbanistické formace se sjednocujícími
prvky vytvářejícími obraz sídla v krajině

5.4.4

v jižní části návsi se

Horky u Tábora
Sídlo

Části:
Hodnoty:

Horky, Nové Horky, Větrovy, Dolní Větrovy, Dolejšův Dvůr, Koldovka,
Osada v Lesíkách ZOO Tábor
 Dochované a kvalitní architektonické objekty v historických částech
sídel
 Zeleň v okrajích sídla
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 Prostory dochovaných samot a osad
Narušení:

 Značná přestavěnost a četné dostavby městského charakteru
 Moderní zástavba městského typu bez kontextu ke krajinnému
rámci a historické podobě a charakteru sídla

Ochrana:

 Chránit zeleň v sídlech a v okrajích sídel
 Zachovávat architektonicky kvalitní objekty a jejich prostor
 Začlenit prostory s novou zástavbou do krajiny zahradami a
vzrostlou zelení
 Doplnit stromořadí ke komunikacím
 Zachovat přírodní charakter vodotečí a prostorů s drobnými
rybníky
 Nerušený krajinný rámec ZOO Tábor
 Prostory samot a osad Dolní Větrovy, Dolejšův Dvůr, Koldovka,
Osada v Lesíkách a jejich krajinný rámec
 Prostor ZOO Tábor
 Dochovaný venkovský charakter krajiny, výhledy z městských
hradeb do venkovské krajiny

Doporučení pro opatření:

 Požadovat začlenění zástavby do krajiny vhodnými formami a to
zejména s ohledem k reliéfu krajiny, jejímu uspořádání a zeleni,
orientovat zástavbu v okraji sídla zahradami do krajiny, doplnit
vzrostlou zeleň do okrajů sídel
 Respektovat přírodní prostředí navazujícího údolí Lužnice
 Respektovat výhledy a vyhlídkové osy k městu Tábor
 Stabilizovat zahrádkářkou kolonii a zamezit dalšímu rozšiřování do
krajiny
 Doplnit stromořadí ke komunikacím
 Zachovat přírodní charakter vodotečí a prostorů s drobnými
rybníky
 Zachovat nerušený krajinný rámec ZOO Tábor
 Respektovat samoty a osady Dolní Větrovy, Dolejšův Dvůr,
Koldovka, Osada v Lesíkách a jejich nerušený krajinný rámec,
zabránit jejich propojení dostavbami se sídly
 Respektovat krajinný prostor ZOO Tábor a jeho krajinný rámec
 Chránit dochované prostory venkovské krajiny, výhledy
z městských hradeb do venkovské krajiny

5.4.5

Chotoviny
Sídlo

Části:
Hodnoty:

Chotoviny, Polánka, samota Červená chalupa
 Návrší s charakteristickou krajinnou dominantou kostela sv. Petra a
Pavla se sakrální kompozicí křížové cesty
 Areál zámku s parkem a navazující krajinnou kompozicí
 Polánka s charakteristicky uspořádanými dvory v uličním
oboustranném uspořádání
 Prostor samoty Červená chalupa, Polánka
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Narušení:






Zemědělský areál v okraji sídla navazující na zámecký prostor
Sběrný dvůr
Městská zástavba místy bez začlenění do krajiny
Zemědělské halové objekty u Červené chalupy

Ochrana:






Zámek a navazující krajinná kompozice
Intaktně dochovaný prostor Polánky
Prostor samoty Červená chalupa
Krajinná dominanta kostela sv. Petra a Pavla

Doporučení pro opatření:

 Chránit areál zámku a navazující krajinné kompozice, cesty
s alejemi, lesopark
 Zachovat nerušené uplatnění dominanty kostela na návrší se
sakrální kompozicí, vymezit pohledové osy a zajistit jejich ochranu
 Chránit intaktně dochovaný prostor sídla Polánka a zamezit jeho
dostavování
 Zachovat prostor Červené chalupy s charakteristickými prostory se
sady, zamezit jeho zastavování, prověřit možnosti začlenění
zemědělských objektů do krajiny

5.4.6

Choustník
Sídlo

Části:

-

Hodnoty:

 Zámek s parkem a dvorem
 Kostel s dominantou kostelní věže
 Hodnotné a architektonicky cenné objekty sídla

Narušení:

 Brutálně se uplatňující zástavba průmyslové zóny v kontaktu
s typickou dominantou sídla kostelní věží kostela Navštívení Panny
Marie
 Vzrostlá zeleň parku

Ochrana:

 Hodnoty sídla
 Jako hodnoty krajinného rámce je třeba chránit prostor
zalesněného vrchu se zříceninou hradu vytvářejícího rámec sídlu

Doporučení pro opatření:

 Prověřit možnosti začlenění průmyslové zóny do krajiny
 Zamezit zastavování volné krajiny
 Respektovat prostor zříceniny hradu a zalesněného vrchu jako
krajinářsky cenné místo krajiny a kulturní dominantu a zamezit
jejímu narušení včetně výhledů na ni, vymezit důležité osy výhledů
na hrad a sídlo a tyto osy chránit
 Respektovat prostory Kajetínského potoka s rybníky a břehovými
porosty a zachovat zde přírodní charakter

5.4.7

Makov u Jistebnice
Sídlo

Studio B&M

Akce: Rozbor hodnot sídel správního obvodu ORP Tábor a návrh jejich ochrany

Na Úvoze 720/32,
59101 Žďár nad Sázavou
http://www.studiobm.cz,

Strana 161

Části:

Makov, Hůrka

Hodnoty:

 Tradiční zemědělské usedlosti v částečně dochovaném původním
prostorovém uspořádání v Makově
 Tradiční zemědělské usedlosti Hůrky
 Výhledy z Hůrky do krajiny údolí

Narušení:

 Zemědělsko-výrobní areál odlišného měřítka v okraji Makova
 Četné dostavby sídla bez kontextu

Ochrana:

 Tradičních usedlostí a jejich charakteristických prostorů

Doporučení pro opatření:

 Zachovávat převažující podlažnost a uspořádání v hlavní ose
 Respektovat krajinný rámec s dochovanými prvky historického
členění krajiny
 Vytvářet ucelený a čitelný urbanizovaný soubor
 Zachovat nerušené okraje s dochovanými humny a zahradami
v Makově a rozvolněné okraje v Hůrce
 Respektovat prostor dvora ve východním okraji Hůrky a zachovat
jej bez narušení
 Zachovávat charakteristické sady
 Zajistit začlenění sídel do krajiny zahradami a zelení
 Zachovat rozvolněné uspořádání zástavby
 Prověřit a navrhnout začlenění zemědělsko-výrobního areálu
v Makově do krajiny a sídla

5.4.8

Malšice
Sídlo

Části:

U Dolejšů, Nové a Staré Lány, samoty Karolín, Vysoká, Panská Cihelna

Hodnoty:







Narušení:

 Zemědělské areály v krajině
 Nečitelné urbanistické prostory, dostavby bez kontextu,
zjednodušené uspořádání nové zástavby do pravidelného pole
poplatné době
 Scelené bloky orné půdy

Ochrana:

 Pohledové uplatnění kostela, zamezit jeho další devastaci
 Hodnot krajinného rámce (zejm. meze u Karolína, okraje lesů,
rybníky a přírodní charakter jejich krajinného prostoru, venkovský
charakter samot bez dalšího dostavování)

Doporučení pro opatření:

 Požadovat začlenění sídla do krajiny, zahradami a zelení
 Zamezit nežádoucímu a neúměrnému rozvoj uvedených samot
 Prověřit a navrhnout začlenění prostoru průmyslové zóny a
zemědělského areálu u nádraží do krajiny

Dochované architektonicky cenné objekty v sídle
Dominanta kostela
Rybníky na drobných tocích doprovázené zelení
Ojedinělé fragmenty prvků historického uspořádání krajiny
Okraje lesa
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5.4.9

Náchod u Tábora
Sídlo

Části:
Hodnoty:

 Dochované objekty tradičních zemědělských usedlostí
 Návesní prostor s kaplí, fragment historické podoby sídla s dvory
 Prostor mlýna pod Malým Jordánem s břehovými porosty a
loukami
 Hodnoty krajinného rámce dané rybníky Malým a Velkým
Jordánem

Narušení:

 Přestavěnost sídla vyplývající z přítomnosti městské aglomerace
 Obalovna v okraji sídla

Ochrana:

 Tradiční objekty zemědělských dvorů a usedlostí
 Návesní prostor s kaplí a volnými plochami
 Prostory údolí s vodními nádržemi Malý a Velký Jordán, mlýnem a
břehovými porosty

Doporučení pro opatření:

 Zachovat historické hodnoty sídla a to zejména návesní prostor
s kaplí a dochovanými usedlostmi a dvory
 Respektování a zachování volných prostorů v okolí historických
dvorů
 Zachovávat rozvoj sídla v ose hlavní komunikace
 Respektovat prostory údolí s nádržemi a břehovými porosty,
stabilizovat rekreační prostory a zamezit dalšímu plošnému
rozšiřování
 Prověřit a navrhnout možnost začlenění okrajů sídla do krajiny na
západní straně, požadovat vstup do krajiny nové zástavby
zahradami a zelení

5.4.10 Nasavrky u Tábora
Sídlo
Části:
Hodnoty:

 Dochované tradiční zemědělské dvory a usedlosti
 Mělké údolí Radimovického potoka s rybníky a břehovými porosty
s loukami

Narušení:

 Dostavby měnící ráz sídla

Ochrana:

 Zachovat prostory
fragmenty sídla

Doporučení pro opatření:

 Respektovat a zachovávat přírodní hodnoty prostorů
Radimovického potoka s rybníky, dané loukami, vzrostlou zelení a
břehovými porosty
 Chránit dochované tradiční usedlosti a jejich prostor
 Novou zástavbu začlenit do krajiny zahradami a vzrostlou zelení

Radimovického

potoka

s dochovanými
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5.4.11 Opařany
Sídlo
Části:
Hodnoty:

 Zámek s kostelem a parkem
 Rybník Kášovka s břehovými porosty
 Prostor parku u sokolovny

Narušení:






Ochrana:

 Zámku a navazujících prostorů
 Prostoru parku se vzrostlými stromy

Doporučení pro opatření:

 Provařit a navrhnou ochranu uvedených hodnot sídla
 Začlenit sídlo do krajiny

Neuspořádanost
Značný kontrast venkovských objektů a městské zástavby
Městský charakter řady prostorů
Zemědělsko-výrobní areál

5.4.12 Ratibořské Hory
Sídlo
Části:

-

Hodnoty:

 Historické a architektonicky kvalitní objekty v sídle, historické
dvory s charakteristickými prostory
 Kostel sv. Vojtěcha a jeho prostor
 Sady v okraji sídla
 Budovy zámku
 Ratibořský potok s rybníky, břehovými porosty, loukami

Narušení:

 Značná přestavěnost sídla
 Zemědělsko-výrobní areál

Ochrana:

 Historických hodnot sídla
 Přírodního prostředí Ratibořského potoka s rybníky

Doporučení pro opatření:

 Prověřit pohledové uplatnění kostela a stanovit jeho ochranu
v krajině i sídla
 Respektovat přírodní charakter Ratibořského potoka

5.4.13 Stádlec
Sídlo
Části:
Hodnoty:

Sítiny, Podhrázský mlýn, Odměna, U Marků, Hájky
 Údolí Oltyňského potoka s břehovými porosty a s pásy zapojených
porostů
 Údolí Lužnice se stavebními objekty
 Židovský hřbitov
 Řetězový most
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Osady Hájky a Sítiny
Zámek
Bývalá synagoga
Prostor Pohrázský mlýn
Prostory v údolí Lužnice

Narušení:








Značné narušení původního uspořádání sídla
Rozsáhlý zemědělsko-výrobní areál
Stavby a úpravy degradující zámecký areál, bytovky
Zemědělsko-výrobní areál
Výrobní a skladové areály
Zástavba městského typu

Ochrana:

 Ochrana uvedených hodnot
 Zámecký areál s parkem
 Prostory samot a osady Sítiny

Doporučení pro opatření:

 Zachovat a chránit uvedené hodnoty
 Prověřit možnost revitalizace zámku a navazujícího parku
 Chránit a zachovávat prostory samot, mlýna a osad Hájky a Sítiny,
respektovat jejich prostorové uspořádání, zamezit nové výstavbě
 Prověřit možnost obnovy dvora Odměna
 Zachovat a chránit přírodní charakter údolí Oltyňského potoka a
údolí Lužnice

5.4.14 Zárybničná Lhota
Sídlo
Části:

-

Hodnoty:

 Tradiční zemědělské dvory a usedlosti uspořádané kolem návsi
s kaplí

Narušení:

 Dostavby rodinných domů v sídle a jeho okrajích bez kontextu
 Neuspořádanost

Ochrana:

 Historického centra sídla

Doporučení pro opatření:

 Respektovat centrální historickou část sídla s tradičními
zemědělskými dvory a usedlostmi a prostor návsi a zamezit jejich
dalšímu narušování a zastavování, zamezit zastavování okrajů
historické části
 Prověřit možnost začlenění nové zástavby do krajinného rámce
zahradami a zelení
 Respektovat přírodní hodnotu danou břehovými porosty a okraj
lesa
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5.5 Sídla C

Mapka 6: Zobrazení sídel kategorie C

5.5.1

Čekanice u Tábora
Sídlo

Části:

-

Hodnoty:

 Historické jádro Čekanic s dochovanými objekty tradičních
usedlostí
 Kulturní prostor u Zavadilky, nad Jordánem
 Lesní porosty u dálnice navazující na údolí Košínského potoka,
vzrostlá zeleň doprovázející zástavby, přírodě blízké segmenty v
krajině s drobnými rybníky
 Vyhlídka na město ze strání nad Jordánem
 Pohledově exponovaný prostor V Lopatkách s výhledy do údolí
Chotovinského potoka
 Pohledy na Harfový most přes Jordán
 Průhled na dominantu chotovinského kostela v ose silnice I. tř. č.
19 u Čekanic

Doporučení pro opatření:

 Zachovat nerušené výhledy na harfový most přes Jordán a do
prostoru Jordánu a Košínského potoka
 Zachování charakteru venkovského prostoru Čekanic na okraji
města s prostory výchozími do krajiny, respektování zástavby s
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obytnou funkcí, respektování samoty U Gráfů, respektování
napojení k městu v ose Průběžné a Soví ulice
 Respektování lesních porostů nad údolím Košínského potoka,
prostoru údolí Košínského potoka
 Respektování a zachování drobných rybníčků v území s ochrannými
prostory začlenění do krajiny

5.5.2

Čelkovice
Sídlo

Části:
Hodnoty:

 Dochované a kvalitní architektonické objekty
 Zeleň v okrajích sídla

Narušení:

 Značná přestavěnost
 Moderní zástavba městského typu bez kontextu ke krajinnému
rámci a historické podobě a charakteru sídla

Ochrana:

 Chránit zeleň v sídle
 Architektonicky kvalitní objekty a jejich prostor

Doporučení pro opatření:

 Požadovat začlenění zástavby do krajiny vhodnými formami a to
zejména s ohledem k reliéfu krajiny, jejímu uspořádání a zeleni
 Respektovat přírodní prostředí navazujícího údolí Lužnice
 Vymezit a respektovat výhledy a vyhlídkové osy k městu Tábor a
zachovat je bez narušení
 Respektovat prostor hřbitova s kaplí
 Zachovat sady v krajině
 Zamezit spojování prostorů mezi ulicí V Lázních a okraji sídla v ulici
U Lípy a Nábřežní
 Zachovávat charakter volné zemědělské venkovské krajiny
uplatňující se z vyhlídek z okrajů historické části města Tábor
 Zachovat nerušený prostor Babí hory s rozhlednou

5.5.3

Klokoty
Sídlo

Části:
Hodnoty:

 Architektonicky kvalitní objekty
 Objekty mlýnů na Lužnici a jejich charakteristický prostor
 Rybníky Zahrádecké s mokřady
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie a navazující sakrální kompozice
s křížovou cestou

Doporučení pro opatření:

 Respektovat hodnoty krajinného rámce
 Zamezit zastavování údolí Lužnice a jeho okrajů mimo stávající
zastavěná území
 Respektovat a chránit prostory s mlýny a zachovávat jejich
specifický charakter a hodnotu
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 Respektovat a chránit kulturní a historickou kvalitu kompozice
s dominantou kostela, zamezit nevhodnému zastavování
 Vymezit pohledové osy na charakteristickou dominantu kostela
Nanebevzetí Panny Marie, stanovit ochranné podmínky zajišťující
ochranu nerušeného pohledového uplatnění v krajině

5.5.4

Měšice u Tábora
Sídlo

Části:

Měšice, Smyslov, Záluží

Hodnoty:

 Lesní prostory s členitými okraji vymezují prostor východním
směrem a tvořící dílčí horizont,
 Potoky s rybníky doprovází břehové porosty a podmáčené louky,
které vytváří zelené linie v krajině, vzrostlá zeleň doprovázející
okraje venkovských sídel, v území je patrná absence stromořadí a
luk
 Dochovaná venkovská sídla v historickém tradičním prostorovém
uspořádání stavebních objektů místy se zachovanými prostory
humen
 Dochované přírodě blízké segmenty v okolí vodních toků a rybníků,
okraje lesních porostů a lesíky
 Harmonický vztah venkovských sídel s krajinou s rybníky
 Venkovský charakter území
 Základní uspořádání ploch jednotlivých bloků v základní osnově
tradiční plužiny

Doporučení pro opatření:

 Prověřit pohledové vztahy území v okolí stávajících průmyslových
zón a stanovit výškové a prostorové limity zástavby s ohledem na
obraz sídla, začlenění do krajiny a zachování venkovského
charakteru prostorů v okolí dálnice D3
 Stabilizovat rozsah plochy pro výstavbu výrobních a skladovacích
halových objektů a to tak, aby nebyl více narušen typický obraz
okolní krajiny
 Respektovat prostory k Zavadilce, Velký kus, Měšice zámek, celé
území východně od dálnice D3
 Podmínit výstavbu zachováním venkovského charakteru
navazujícího krajinného prostoru (zejména na straně Záluží a
Smyslova) – respektovat venkovský charakter, obraz sídla v krajině
a charakter jeho krajinného rámce
 Podmínit výstavbu ochranou přírodního prostředí – ochrana
vodotečí, jejich zachování, případně zlepšení jejich stavu
(ozelenění, revitalizace apod.).
 Prověřit možnosti rozsahu vymezování předmětných ploch z
hlediska zachování nerušených výhledů, respektování měřítka a
harmonických vztahů v krajině včetně respektování charakteru
venkovské krajiny
 Doplnit sídelní zeleň tak, aby byly vhodným způsobem zakryty
jednotlivé objekty a zástavba se tak pohledově co nejméně
uplatňovala v obrazu sídla
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5.5.5

Slapy u Tábora
Sídlo

Části:
Hodnoty:

 Dochovaný historický prostor sídla s tradičními zemědělskými
dvory v původním prostorovém uspořádání kolem návsi s kaplí

Narušení:

 Necitlivé dostavování historické části sídla měřítkem i funkcí
odlišnými objekty
 Zastavěné prostory bez kontextu k sídlu

Ochrana:

 Chránit fragment dochované historické části sídla s návsí

Doporučení pro opatření:

 Respektovat, zachovat a chránit dochovaný prostor historické části
sídla, jeho charakter, chránit charakter tradičních usedlostí
 Respektovat a zachovat dochované nerušené okraje historické
části sídla s humny a zelení
 Požadovat začlenění nové zástavby do krajiny zahradami a
vzrostlou zelení
 Prověřit a navrhnout ochranný prostor historické části sídla a
stanovit ochranu před zastavěním
 Prověřit a navrhnout možnost začlenění zemědělských areálu do
krajinného rámce

5.5.6

Sudoměřice u Bechyně
Sídlo

Části:

Zámek Černice

Hodnoty:

 dochované objekty tradičních usedlostí
 kostel

Doporučení pro opatření:

 chránit prostor návsi s kostelem a tradičními objekty dvorů
 zachovávat a chránit historickou část sídla a zamezit její další
degradaci zastavováním
 zajistit začlenění sídla do krajiny
 zachovat nerušený cenný prostor zámku Černice, zamezit
degradaci nevhodným využitím, udržovat alej, zamezit další
výstavbě v prostoru bez kontextu
 začlenit zemědělsko-výrobní areály do krajiny
 zamezit rozvoji chatové osady
 prověřit možnosti vhodného citlivého začlenění okrajů sídla do
krajiny zahradami zelení apod.
 prověřit možnost výsadby stromořadí podél komunikací

5.5.7

Ústrašice
Sídlo
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Části:

-

Hodnoty:

 Hodnoty krajinného rámce,
s břehovými porosty a loukami
 Rybníky s břehovými porosty
 Dochované tradiční dvory

Doporučení pro opatření:

 Začlenit zemědělské areály do krajiny
 Začlenit prostory s novou zástavbou bez kontextu, typickou pro
okraje měst do krajiny
 Respektovat a chránit prostor Maršovského potoka, zamezit jeho
zastavování
 Zachovávat aleje podél komunikace

5.5.8

prostor

Maršovského

potoka

Želeč u Tábora
Sídlo

Části:

Želeč, U Dřevů

Hodnoty:



Doporučení pro opatření:

 Zachovat a chránit prostory s tradičními dvory v původním
uspořádání podél komunikace, zejména respektovat západní okraj
sídla s dvory, zahradami a humny
 Novou zástavbu v okrajích sídla začlenit do krajiny zahradami a
zelení
 Vymezit a respektovat přírodní a estetické a hodnoty krajinného
rámce, chráněné vůči rozvoji, zejména pak humna a fragmenty
s vycházejícími mezemi, prostor Želečského potoka s rybníky,
břehovými porosty
 Začlenit zemědělský areál do krajiny

6

Tradiční usedlosti uspořádané podél komunikací s humny
v západní části území

Návrh ochranných podmínek

6.1 Ochranné podmínky pro sídla kategorie A, AOchranné podmínky jsou stanoveny obecně pro sídla:
Babčice, Bendovo Záhoří, Blanička, Blatec u Hodětína, Bradáčov, Cunkov, Domamyšl, Dub u
Ratibořských Hor, Dudov, Hartvíkov, Hlasivo, Hnojná Lhotka, Hodětín, Hodonice u Bechyně, Horní
Hrachovice, Horní Střítež, Horní Světlá u Bradáčova, Hroby, Chlístov u Nadějkova, Chlum u Jistebnice,
Janov u Mladé Vožice, Jedlany, Krchova Lomná, Křekovice u Vyšetic, Křída u Stádlce, Křtěnovice,
Lažany u Chýnova, Liderovice, Malý Ježov, Modlíkov, Moraveč u Mladé Vožice, Mostek u
Ratibořských Hor, Mozolov, Mutice, Nahořany u Mladé Vožice, Oltyně, Petříkovice, Pikov, Plechov,
Pohoří u Jistebnice, Radostovice u Smilových Hor, Radvanov u Mladé Vožice, Slapsko, Starcova Lhota,
Vratišov, Zadní Lomná, Zadní Střítež, Záříčí u Mladé Vožice, Zvěstonín.
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Cíle a požadavky k ochraně sídel

Vize:
Zachovaná venkovská sídla tradičního charakteru kontinuálně vycházejícího z jejich historického
vývoje s důrazem na respektování a zachování intaktně dochovaných
Cílová kvalita:
-

6.1.2

Venkovské prostředí v charakteristickém krajinném rámci
Sídlo propojené s krajinou

Obecná ochrana sídel uvedené kategorie

Pozn.: Pro každé sídlo v kategorii A jsou dále v kartě sídla uvedeny konkrétní ochranné podmínky.
-

-

-

zamezit vzniku nové výstavby v celém prostoru sídla, případně drobné dostavby řešit
regulačním plánem
zachovat tradiční prostorové uspořádání objektů sídla vycházející z jeho založení
respektovat tradiční architekturu objektů sídla podle jejich funkce nejen členěním
základních hmot vycházející z tradičních objektů a jejich správnou orientaci dle typu
daného objektu, ale zároveň dodržením formy a tradičního členění fasád, střech,
umístění komínů apod.
respektovat poměr zastavěných a nezastavěných prostorů uvnitř sídla a základní
sjednocující urbanistická pravidla odpovídající dané urbanistické struktuře sídla, stanovit
koeficient zastavitelnosti území, regulačním plánem vymezit případná místa rozvoje a
stanovit regulativy
zachovat charakter interiéru sídla
úpravy a přestavby stávajících objektů sídla provádět s ohledem na tradiční formy a
proporce
dodržovat výšku zástavby, respektovat převažující podlažnost pro daný typ objektu v
sídle
zachovat strukturu i charakter okraje sídla, dochovaná humna, zahrady i sady bez
oplocení
zachovat vzrostlou zeleň dotvářející obraz sídla, zajistit její obnovu
respektovat uplatnění pozitivních dominant sídla a zajistit jejich pohledovou ochranu v
rámci obrazu sídla v krajině
zachovat významné průhledy na pozitivně vnímané partie obrazu sídla v krajině
zachovat charakter úvozů a polních cest vycházejících ze sídla
zachovat doprovodné přírodě blízké prvky uvnitř sídla, nebo v jeho okrajích
respektovat historickou zástavbu a její charakter, rozvoj regulovat regulačním plánem
zachovat charakter nízkého tradičního oplocení zahrad
zamezit výsadbě nevhodných alochtonních dřevin uplatňujících se v obrazu sídla v krajině
zajistit ochranu specifických objektů sídla jako jsou zvonice, kamenné zídky, boží muka
apod.
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6.2 Ochranné podmínky pro sídla kategorie B+
Ochranné podmínky jsou stanoveny pro sídla:
Balkova Lhota, Bečice nad Lužnicí, Běleč u Mladé Vožice, Beranova Lhota, Bežerovice, Bítov u
Radenína, Blanice u Mladé Vožice, Broučkova Lhota, Brtec, Černýšovice, Dědice u Nemyšle,
Dobronice u Chýnova, Dobronice u Bechyně, Dobřejice, Doubí nad Lužnicí, Drahnětice, Haškovcova
Lhota, Hodětín, Hoštice u Nemyšle, Hvožďany u Bechyně, Chabrovice, Chlum u Jistebnice, Chotčiny,
Chrbonín, Jeníčkova Lhota, Jistebnice, Kajetín, Kamenná Lhota u Borotína, Kladruby, Kozmice u
Chýnova, Lejčkov, Libějice, Libenice u Tábora, Malešín u Vodice, Mašovice, Meziříčí, Mlýny u
Choustníku, Moraveč u Chotovin, Noskov, Nová Ves u Mladé Vožice, Nové Dvory u Opařan, Nové
Dvory u Pořína, Oblajovice, Oldřichov u Mladé Vožice, Orlov u Jistebnice, Petříkovice, Plechov,
Podboří, Podolí u Ratibořských Hor, Pojbuky, Prasetín, Radětice u Bechyně, Radimovice u Tábora,
Radostovice u Smilových Hor, Rašovice u Hlasiva, Rataje u Bechyně, Ratibořice u Tábora, Řemíčov,
Řevnov, Sedlečko u Chotovin, Skrýchov u Opařan, Slapsko, Slavňovice, Stará Vožice, Starcova Lhota,
Stojslavice, Svoříž, Tříklasovice, Velký Ježov, Velmovice, Vilice, Vlčeves, Vodice u Tábora, Vrážná,
Všechlapy u Malšic, Zhoř u Mladé Vožice.

-

-

-

zamezit vzniku nové výstavby měnící obraz sídla v krajině sídla
zachovat tradiční prostorové uspořádání objektů sídla vycházející z jeho založení, resp.
zachovat prostorové uspořádání dané části sídla
respektovat tradiční architekturu objektů sídla podle jejich funkce, u novostaveb
vyžadovat dodržení členění základních hmot vycházející z tradičních objektů a jejich
správnou orientaci dle typu daného objektu
respektovat poměr zastavěných a nezastavěných prostorů uvnitř sídla a základní
sjednocující urbanistická pravidla vycházející z tradičního uspořádání objektů sídla,
stanovit koeficient zastavitelnosti území, koeficient zeleně
pro každý typ stavebního objektu respektovat velikost volného prostor v jeho okolí
zamezit vymezování průmyslových zón a logistických center
požadovat výškovou regulaci zástavby, respektovat převažující podlažnost pro daný typ
objektu
úpravy a přestavby stávajících objektů sídla provádět v historické zástavbě s ohledem na
tradiční formy a proporce
zachovat strukturu okraje sídla, dochované fragmenty humen, sady a zahrady bez
oplocení
zachovat vzrostlou zeleň dotvářející obraz sídla
respektovat uplatnění pozitivních dominant sídla a zajistit jejich pohledovou ochranu v
rámci obrazu sídla v krajině
zachovat významné průhledy na pozitivně vnímané partie obrazu sídla v krajině
zachovat charakter úvozů a polních cest vycházejících ze sídla
zachovat doprovodné přírodě blízké prvky uvnitř sídla, nebo v jeho okrajích
respektovat historickou zástavbu a její charakter, případně rozvoj v historické části sídla
regulovat regulačním plánem
zachovat charakter nízkého tradičního oplocení zahrad
zamezit výsadbě nevhodných alochtonních dřevin uplatňujících se v obrazu sídla v krajině
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zamezit vzniku nevhodné rekreační zástavby
zajistit ochranu specifických objektů sídla jako jsou zvonice, kamenné zídky, boží muka
apod.

6.3 Ochranné podmínky pro sídla kategorie B
Ochranné podmínky jsou stanoveny pro sídla:
Bezděčín, Borotín u Tábora, Božejovice, Červené Záhoří, Dlouhá Lhota u Tábora, Dobronice u
Chýnova, Dolní Hořice, Dražice u Tábora, Dražičky, Drhovice, Hlinice, Hroby, Chýnov u Tábora,
Kloužovice, Košice u Soběslavi, Košín, Krátošice, Krtov, Lom, Maršov u Tábora, Nadějkov, Nemyšl,
Nová Ves u Chýnova, Obora u Maršova, Olší u Opařan, Oltyně, Padařov, Pohnánec, Pohnání, Pořín,
Prudice, Předboř u Choustníku, Psárov, Radenín, Radimovice u Želče, Radkov u Tábora, Rodná, Řepeč,
Senožaty u Bechyně, Skopytce, Skrýchov u Malšic, Smilovy Hory, Staré Sedlo u Stádlce, Stoklasná
Lhota, Sudoměřice u Tábora, Svrabov, Šebířov, Třebelice, Turovec, Vlásenice u Makova, Vřesce,
Vyšetice, Záhoří u Bechyně, Záhostice, Zhoř u Tábora.

-

respektovat tradiční prostorové uspořádání sídla a převažující urbanismus, případně
respektovat prostorový kontext vycházející ze založení sídla
respektovat uspořádání základních hmot tradičních stavebních objektů sídla
při rozvoji dbát na začlenění nové zástavby do krajiny
zamezit vzniku nové nevhodně koncipované kontrastní zástavby v pohledově
exponovaných místech (zejména vymezování průmyslových zón)
respektovat převažující podlažnost a proporce v sídle
respektovat poměry zastavěných a nezastavěných prostorů a uplatnění veřejných
prostorů
zamezit výstavbě bytových domů
zamezit výstavbě nerespektující převažující měřítko objektů sídla
eliminovat uplatnění rušivých objektů v sídle i jeho okrajích vhodnými úpravami okolí a
výsadbou zeleně
respektovat uplatnění pozitivních dominant sídla a zajistit jejich pohledovou ochranu v
rámci obrazu sídla v krajině
zachovat fragmenty typických okrajů sídla jako jsou humna utvářená sady, zahradami
zachovat vzrostlou zeleň v sídla a případně iniciovat její vhodné doplnění

6.4 Ochranné podmínky pro sídla kategorie B-, C+
Ochranné podmínky jsou stanoveny pro sídla:
Bechyňská Smoleč, Březnice u Bechyně, Čenkov u Malšic, Horky u Tábora, Chotoviny, Choustník,
Makov u Jistebnice, Malšice, Mladá Vožice, Náchod u Tábora, Nasavrky u Tábora, Opařany,
Ratibořské Hory, Stádlec, Zárybničná Lhota.
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respektovat převažující urbanismus, případně respektovat prostorový kontext vycházející
ze založení sídla
respektovat uspořádání základních hmot tradičních stavebních objektů sídla, případně
zástavbu koncipovat tak, aby svým umístěním nenarušovala pozitivní prvky obrazu sídla v
krajině
při rozvoji sídla dbát na začlenění nové zástavby do krajiny a zamezit vzniku nové
nevhodně koncipované kontrastní zástavby v pohledově exponovaných místech (zejména
vymezování průmyslových zón)
respektovat převažující podlažnost
zamezit výstavbě bytových domů
eliminovat uplatnění rušivých objektů v sídle i jeho okrajích vhodnými úpravami okolí a
výsadbou zeleně
respektovat uplatnění pozitivních dominant sídla a zajistit jejich pohledovou ochranu v
rámci obrazu sídla v krajině
zachovat fragmenty typických okrajů sídla jako jsou humna utvářená sady, zahradami
zachovat vzrostlou zeleň v sídla a případně iniciovat její vhodné doplnění

6.5 Ochranné podmínky pro sídla kategorie C
Ochranné podmínky jsou stanoveny pro sídla:
Čekanice u Tábora, Čelkovice, Klokoty, Měšice u Tábora, Planá nad Lužnicí, Sezimovo Ústí, Slapy u
Tábora, Sudoměřice u Bechyně, Tábor, Ústrašice, Želeč u Tábora.

-

Eliminovat uplatnění rušivých objektů v okraji sídla vhodnými úpravami terénu a
ozeleněním
Zajistit, aby rozvoj sídla neatakoval jeho stávající krajinný rámec, zamezit nevhodné
výstavbě v pohledově exponovaných partiích krajinného rámce a okrajích sídla
Zamezit rozvoji v pohledově exponovaných lokalitách
Zachovat přírodní prvky v sídle v jeho okrajích
Respektovat případné průhledy na pozitivní dominanty sídla
Stanovit limity rozvoje ve vztahu ke krajině ORP
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