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TCHOŘOVICE

k. ú.: Tchořovice
sídlo: Tchořovice

I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI
1) ZÁKLADNÍ INFORMACE
Tabulka 1: Obecná charakteristika obce Tchořovice 2015

Typ obce

obec

Obec s rozšířenou působností
Pověřený obecní úřad
Pracoviště finančního úřadu
Katastrální pracoviště
Matriční úřad
Katastrální plocha (ha)
Počet katastrů
Počet částí obce
Nadmořská výška (m nad mořem)
První písemná zpráva (rok)

Blatná
Blatná
Blatná
Strakonice
Lnáře
1024,08
1
1
454
1372

2) ANALÝZA ÚPD (VČETNĚ ÚS)
Tabulka 2: Analýza stavu ÚPD
Katastrální území

Tchořovice

V současné době
pořizované územní plány a
jejich změny

Platné územní plány, regulační plány

Zpráva o uplatňování ÚP
Tchořovice, prosinec 2018

Územní plán Tchořovice, r. 2014

3) VYHODNOCENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ, POTŘEBA NOVÝCH ZASTAVITELNÝCH
PLOCH, NEMOŽNOST VYUŽÍT JIŽ VYMEZENÉ ZASTAVITELNÉ PLOCHY
Tabulka 3: Zastavitelné plochy pro bydlení vymezené v Územním plánu Tchořovice
Vymezeno v ÚPD

ÚP Tchořovice

Celkem vymezeno k bydlení

Název plochy

Rozloha (ha)

smíšená obytná – Z2.1

0,97

smíšená obytná – Z2.2

0,06

smíšená obytná – Z2.4

0,6

smíšená obytná – Z2.5

0,88

smíšená obytná – Z1.2

0,62

smíšená obytná – Z1.3

2,6

smíšená obytná – Z1.5

0,62
6,37

Potřeba zastavitelných ploch pro bydlení – předpoklad do roku 2028 dle urbanistické kalkulačky
URBANKA = cca 0,74 ha.
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4) VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA
A) VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Dopravní poloha této obce lze charakterizovat jako exponovaná (vzhledem k poměrům na Blatensku).
Obcí prochází komunikace I/20, železniční trať Blatná – Nepomuk, obec se nachází v těsné blízkosti
Blatné. Ze Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje platí záměr D7/1 – přeložka komunikace I/20,
která by odlehčila dopravní zátěž v obci, zároveň by také přispěla ke zmírnění hygienických problémů
plynoucí z nadměrné dopravy.

B) VEŘEJNÁ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Vodovodní síť
-

v obci je rozveden vodovodní řad zásobovaný z vrtů v severní části obce; voda je čerpána
do vodojemu Tchořovice s úpravnou vody a následně rozvedena po obci
zemědělský areál má vybudován vlastní vodovodní systém

Kanalizační síť
-

-

na převážné části obce vybudována kanalizace jednotného charakteru, provozovatel obec
splaškové vody ze zástavby zaústěny přes septiky nebo přímo do kanalizace; u části
zástavby jsou odpadní vody likvidovány v domovních septicích s přepadem do podmoků
nebo jsou akumulovány v domovních bezodtokých jímkách a vyváženy na zemědělské
pozemky
zemědělský areál má vybudovaný vlastní systém likvidace odpadních vod

C) VEŘEJNÉ OBČANSKÉ VYBAVENÍ
Občanské vybavení obce je minimální.
Vzdělávání a výchova: nenachází se
Sociální služba a péče o rodinu: nenachází se
Zdravotní služby: nenachází se
Kulturu: sál v místním hostinci
Veřejnou správu: budova obecního úřadu
Obranu obyvatelstva: neřešeno

D) VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A STRUKTURA ZÁSTAVBY
V obci lze identifikovat centrální obecní prostor mezi oběma rybníky (červená elipsa), který lze rozdělit
na dva menší prostory (žluté elipsy). Zástavba je pak situována štíty směrem do tohoto prostoru.
Zástavbu tvoří typická venkovská stavení obdélníkového charakteru, případně tvaru „L“ či „U“.
Na následujícím obrázku 1 jsou jednoduše znázorněny významné veřejné prostory v sídlech,
charakteristický druh zástavby a zvýrazněné tvary budov, které převažují.
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Obrázek 1: Ukázka charakteru a struktruy zástavby

II. PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
1) HODNOTY OBCE
A) HODNOTY PŘÍRODNÍ
Na správním území obce Tchořovice se nenachází registrovaní významný krajinný prvek (VKP).
EVL Dolejší rybník – Mokřad na jižním břehu Dolejšího rybníka u silnice Blatná – Lnáře, asi 1 km
jihovýchodně od obce Tchořovice. Jedná se o slatinné až přechodové rašeliniště s porosty mokřadních
vrbin po okrajích. Lokalita má nadregionální význam, tato slatinná vegetace je známá více než 100 let.
Společenstva rašeliniště podléhají poměrně rychlému sukcesnímu vývoji. V jeho ploše se expanzivně
šíří forma orobince širokolistého, místy vytvářející téměř kompaktní porosty, jež jsou jen s obtížemi
udržovány v určitých mezích. Louka je bezprostředně ohrožena expanzí vrby popelavé, objevují se také
nálety.
PR Dolejší rybník – jedná se o rezervaci, jejíž nejcennější části je rašelinná louka, na které se vyskytují
zvláště chráněné druhy rostlin a druhů Červeného seznamu. Jedná se o komplex mokřadních olšin
a bažinných vrbin s rašelinnou loukou uvnitř, která je unikátní svojí ostřicovorašelinnou vegetací.
Problémem je zejména zarůstání nejcennější části rezervace Orbincem. Tuto expanzi zřejmě nejvíce
umocňuje kolísající hladina vody a periodické přeplavování louky eutrofní vodou z rybníka Dolejší. Ve
východní části rezervace se nachází budova a zpevněné plochy využívané rybáři z protějších sádek,
nacházejí se zde navážky a rumiště, celá plocha je neudržovaná a silně ruderální – je navrženo její
vypuštění, další možnost představuje zlepšení skladby porostu.
PR Hořejší rybník – předmětem ochrany této rezervace je silně zarostlý rybník s loukami, podmáčenými
olšinami a smíšeným lesem s bohatou květenou.
Památné stromy:
Na území nejsou evidovány žádné památné stromy.

B) HODNOTY KULTURNÍ, CIVILIZAČNÍ A HISTORICKÉ
V obci není vyhlášeno pásmo památkové ochrany.
Venkovská usedlost č. p. 10 – Na východní straně návsi se nachází areál usedlosti tvořený zděným
domem a hospodářskými budovami, který je datován do první poloviny 19. století, přestavby ve 20.
století. Dům má křídlový hladký konturovaný štít.
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Venkovská usedlost čp. 10 spolu s chráněnou sousední usedlostí čp. 12 tvoří významný urbanistcický a
architektonický prvek na návsi, v historické zástavbě obce. Venkovská usedlost, díky zachovanému štítu
a hmotové skladbě budov kolem dvora, si uchovala původní architektonický výraz. I přes nevhodnou
přestavbu zadní části obytného stavení na moderní rodinný dům s podkrovím a modernizaci některých
hospodářských budov usedlost stále vykazuje nesporné památkové hodnoty. Svým umístěním,
charakterem, památkovou hodnotou a historickou podstatou odpovídá tato usedlost pojetí kulturní
památky podle ustanovení §2 odst. 1 písm. a/ a §42 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové
péči ve znění pozdějších předpisů.
Venkovská usedlost čp. 10 je situována ve středu obce Tchořovice, na návsi, kde tvoří spolu se sousední
usedlostí čp. 12, která je rovněž nemovitou kulturní památkou, dominantní východní část návsi.
Venkovská usedlost se skládá z obytného stavení na severu, které bylo z větší části zmodernizováno,
dále chlévem a kolnou, rovněž na severní straně dvora. Východní stranu dvora uzavírá stodola s
přístavkem na východní straně. Na jihu se nachází samostatně stojící objekt chlívků. Před průčelím
obytného stavení a budovou chlívků je situována předzahrádka, jejíž oplocení je bez památkové
ochrany. Mezi západním oplocením předzahrádek jsou kovová vjezdová vrata, na které se nevztahuje
památková ochrana. Ve dvoře na jižní straně se nachází přístavek bez památkové ochrany.
Venkovská usedlost č. p. 12 – Usedlost na východní straně návsi, datovaná do první poloviny 19.
století, má dvouštítové uspořádání s domem a výměnkem. Dům má hladký křídlový štít, klasicistní
výměnek, který byl představen před sýpku, polovalbový štít s lemováním. Cenné interiéry.
Venkovská usedlost čp. 12 spolu s chráněnou sousední usedlostí čp. 10 tvoří významný urbanistcický a
architektonický prvek na návsi, v historické zástavbě obce. Venkovská usedlost, díky zachovanému štítu
a hmotové skladbě budov kolem dvora, si uchovala původní architektonický výraz. Usedlost vykazuje
nesporné památkové hodnoty. V usedlosti se dochovala řada historických konstrukcí a stavebních
prvků jako jsou klenby ve stájích, kamenná ostění a cenné historické krovy. Svým umístěním,
charakterem, památkovou hodnotou a historickou podstatou odpovídá tato usedlost pojetí kulturní
památky podle ustanovení §2 odst. 1 písm. a/ a §42 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové
péči ve znění pozdějších předpisů.
Venkovská usedlost čp. 12 je situována ve středu obce Tchořovice, na návsi, kde tvoří spolu se sousední
usedlostí čp. 10, která je rovněž nemovitou kulturní památkou, dominantní východní část návsi.
Venkovská usedlost se skládá z obytného stavení na severu, které bylo z větší části zmodernizováno,
dále chlévem a kolnou, rovněž na severní straně dvora. Východní stranu dvora uzavírá stodola. Na jihu
se nachází výměnek čp. 76 a za ním vepřín. Před průčelím obytného stavení je situována předzahrádka
s oplocením. Mezi obytným stavením a výměnkem se nachází brána.
Tvrz – Původní gotická tvrz obehnaná příkopem ze 14. století byla přestavěna ve třetí čtvrtině 17.
století na barokní sýpku. Jde o čtyřkřídlou dvoupatrovou stavbu přístupnou po kamenném barokním
mostě. Na fasádě dochována torza sgrafit, v průjezdu nástěnné malby.
Bývalá gotická tvrz, přestavěná ve třetí čtvrtině 17. století na barokní sýpku, je situována v dominantní
poloze uprostřed obce Tchořovice na nízké skalní ostrožně a tvoří významný architektonický a
urbanistický prvek v obci. Nejhodnotnější částí je středověká tvrz, a přestože byla tvrz radikálně
přestavěna na sýpku, dochovaly se v její hmotě a na fasádách pozůstatky gotického a renesančního
stavebního vývoje (sgrafita na fasádách). Hodnotná je i vlastní přestavba na sýpku. V průjezdu se
dochovaly nástěnné malby. Památková ochrana se vztahuje na celý areál tvrze. Tvrz v Tchořovicích
odpovídá pojetí kulturní památky podle § 2 a 42 zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči.
Bývalá gotická tvrz, přestavěná ve třetí čtvrtině 17. století na barokní sýpku, je situována uprostřed
obce Tchořovice na nízké skalní ostrožně. Ze západní a jižní strany je chráněna nevysokým skalnatým
svahem a dvěma rybníky – Hořejším a Dolejším, na východě a severu bývalým vodním příkopem, jenž
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byl později změněn v náhon. Podél východního průčelí se dochovaly bazény sádek. Kulturní památka
je tvořena vlastní čtyřkřídlou dvoupatrovou tvrzí, dále východním kamenným mostem, příkopem s
kamennou zídkou a jižním pozemkem. Památková ochrana se nevztahuje na kolnu v příkopě, na
kamenné bazény sádek na východní straně před tvrzí, na přístavek před jižní fasádou tvrze, na betonou
násypku, na betonový most, na drobný hospodářský objekt.
Na území obce se nachází prvky sakrálního charakteru (křížky).

C) HODNOTY ARCHITEKTONICKÉ A URBANISTICKÉ
Obec Tchořovice je tvořena jedním sídlem. Sídlo se formovalo kolem centrálního návesního prostoru
(červená elipsa). Tato část představuje historické jádro obce s přítomností tvrze. Na růstu obce se
výrazně podílejí krajinné limity v podobě Hořejšího a Dolejšího rybníka. Růst obce tak probíhal zejména
v severní části sídla (oranžové kruhy propojené s modrou linií), kde se již nevyskytuje tradiční historická
vesnická zástavba.
Obrázek 2: Urbanistická kompozice
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Obrázek 3: Vývoj charakteru a struktury zástavby
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2) LIMITY K 12/2016
A) LIMITY GEOLOGICKÉ
V katastrálním území Tchořovice nejsou evidovány významné geologické limity.

B) LIMITY VODNÍHO REŽIMU
Ochranná pásma vodních zdrojů – katastrálním území Tchořovice je evidováno ochranné pásmo
vodního zdroje. V rámci tohoto pásma je navržena zastavitelná plocha – smíšená obytná. V tomto
pásmu se nacházejí stávající budovy, proto nelze předpokládat, že by za splnění podmínek mělo dojít
k ohrožení tohoto vodního zdroje.
Záplavová území – Katastrálním území Tchořovice protéká Smolivecký potok, u kterého jsou vymezena
záplavová území včetně aktivní zóny. Tato aktivní zóna zasahuje pouze do drobné části zastavěného
území.
Území zvláštní povodně pod vodním dílem – na část území zasahuje území zvláštní povodně pod vodním
dílem pro rybník Metelský.

C) LIMITY OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY
NATURA 2000 – podrobně rozepsáno v kapitole přírodní hodnoty viz EVL Dolejší rybník
MZCHÚ (maloplošná zvláště chráněná území) – podrobněji rozepsáno v kapitole přírodní hodnoty viz
PR Hořejší a Dolejší rybník
ÚSES – na značnou část území zasahuje plocha nadregionálního biocentra NRBC 36 Velká Kuš,
a nadregionální biokoridor NRBK 274 Velká Kuš - Zahorčice
VKP – nenachází se
Oblast a místo krajinného rázu
Oblast krajinného rázu – Blatensko
Místa krajinného rázu:
Blatenská kotlina – oblast Tchořovicko – kadovská: nížinatá oblast s množstvím vodních
ploch většího rozsahu
Hvožďanská pahorkatina – oblast západní; mozaikovitá krajina, ve které se střídají
vodní plochy, pole, lesy
Cílová charakteristika krajiny dle ZÚR:
Krajina s předpokládanou vyšší mírou urbanizace (rozvojová osa severozápadní
plzeňská – N – OS2:
Charakteristika krajiny: území vymezených rozvojových os a oblastí, do nich má
především směřovat urbanistický rozvoj kraje, vyjma území, kde rozvojové osy
protínají specifické oblasti
Cílová charakteristika krajiny: krajina s vyšší mírou urbanizace a s tím spojeným vyšším
podílem zastavěných území vhodně zakomponovaných do krajiny
Zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území:
a) rozvoj zastavitelných ploch v území navrhovat s ohledem na hospodárné
využívání zemědělského půdního fondu a PUPFL, eliminovat zábor zemědělské
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půdy s vyšší třídou ochrany a PUPFL, přednostně ve vazbě na stávající sídla a
vymezené trasy,
b) vzhledem k nárůstu zastavitelných ploch zajistit vhodnými urbanistickými
nástroji dostatek doprovodné zeleně (resp. krajinné rozmanitosti) v území,
c) dbát na zajištění prostupnosti krajiny vhodně vymezenými souvislými
plochami zeleně, cestní sítí a realizací ÚSES,
d) preferovat využití brownfields,
e) dbát na zajištění dostatečné dopravní obslužnosti urbanizovaného území,
f) rozvíjet cestovní ruch.

D) LIMITY ZPF A PUPFL
Pozemky PUPFL nepředstavují významný limit pro rozvoj obce či některé záměry.

E) LIMITY KULTURNĚ HISTORICKÉ
Na správním území obce se nacházejí drobné sakrální stavby a také dvě boží muka a rýžoviště zlata.

F) LIMITY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Na správním území obce Tchořovice je evidován záměr dopravní infrastruktury vyplývající z nadřazené
územně plánovací dokumentace – D7/I – přeložka komunikace I/20.

G) LIMITY HYGIENY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Nebyly evidovány žádné významné limity z hlediska hygieny životního prostředí.

H) LIMITY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Produktovod: správním územím obce neprochází vedení produktovodu
Plynovod: územím obce prochází – nízkotlaký, vysokotlaký
Elektrická energie: nachází se vedení VN
Spoje: nachází se komunikační vedení včetně OP
Vodovod: obcí prochází záměr vodovodu V6 – Bezdědovice – Lnáře, tento koridor je v ÚP Tchořovice
vymezen v odlišném trasování, z důvodu pozdějšího nabytí účinnosti aktualizace ZÚR JčK než ÚP
Tchořovice

3) VYHODNOCENÍ ZÁMĚRŮ
Nejsou evidovány, žádné záměry neobsažené v Územním plánu Tchořovice.

4) DALŠÍ PODKLADY OBSAHUJÍCÍ ZEJMÉNA STATISTICKÉ ÚDAJE
Tabulka 4: Vývoj základních demografických údajů
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Vývoj počtu
obyvatel

213

212

238

236

243

248

247

240

239

240

240

Celkový
přírůstek
počtu
obyvatel

-14

-1

26

-2

7

5

-2

-7

-1

1

0

1

-1

2

-3

2

4

1

2

-5

1

-1

Přirozený
přírůstek

9

počtu
obyvatel
Migrační
saldo

-15

-

24

1

5

1

-3

-9

4

0

1

Živě
narození

1

-

3

2

4

6

4

4

-

3

2

Zemřelí

-

1

1

5

2

2

3

2

5

2

3

Přistěhovalí

1

5

25

5

10

4

5

5

5

5

6

Vystěhovalí

16

5

1

4

5

3

8

14

1

5

5

Věková
struktura 014 let

29

30

38

37

38

41

41

34

34

36

36

154

152

164

161

163

165

165

165

164

30

30

36

38

42

42

41

41

41

43

44

103,45

100,00

94,74

102,70

110,53

102,44

100,00

120,59

120,59

119,40

122,20

Věková
struktura
15-64 let
Věková
struktura 65
a více let
Index stáří
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III. ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
1) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA A SWOT ANALÝZA
Horninové prostředí a geologie
silné stránky
1) absence plošných poddolovaných území a starých
důlních děl

slabé stránky
1) vysoké radonové riziko

příležitosti

hrozby

silné stránky

slabé stránky

Vodní režim
1) vysoký podíl vodních ploch – zejména povrchových –
rybníky a umělé nádrže – jižní část území

příležitosti

hrozby

Hygiena životního prostředí
silné stránky

slabé stránky

příležitosti

hrozby

Ochrana přírody a krajiny
silné stránky
1) vysoký podíl lesů a vodních ploch
2) přítomnost přírodní rezervace Dolejší rybník a
stejnojmenná lokalita NATURA 2000
3) významně se uplatňující vodní plochy v samotném sídle
4) přítomnost významného nadregionálního biocentra
Velká Kuš

slabé stránky
1) nerovnoměrné rozložení orné půdy a lesních porostů –
velké rozdíly mezi severní a jižní částí obce

příležitosti

hrozby

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
silné stránky
1) existence neúrodnějších půd v severní části obce
2) přítomnost lesu zvláštního určení

příležitosti

slabé stránky
1) do severní části obce zasahuje velký blok zemědělské
půdy (orná půda) potenciální ohrožení erozí

hrozby

Veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
silné stránky
1) existence kanalizace
2) existence vodovodu – 100 % napojení
3) většina obce napojena na plynovod

slabé stránky
1) vysoký provoz na komunikace I/20 procházející obcí –
hluk
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4) dobré dopravní napojení zejména vlakovou dopravou

příležitosti

2) plocha bývalého vojenského letiště – nedodržování
dopravního značení (nebezpečný úsek pro cyklisty a
chodce)
3) vysoký provoz kamionů na trase Tchořovice – Pole –
Kadov
4) úplná absence veřejné autobusové dopravy

hrozby

1) možnost napojení na nadobecní vodovodní přivaděč –
Blatná - Lnáře

Sociodemografické podmínky
silné stránky

slabé stránky

1) aktivní účast obyvatel na společenském dění
2) mírný nárůst počtu obyvatel
3) nízký index stáří

příležitosti

hrozby

Bydlení
silné stránky
1) vysoký podíl trvale neobydlených bytů
2) rozmanitá struktura období výstavby jednotlivých domů

příležitosti

slabé stránky
1) nedostatek ploch pro bydlení
2) stagnace bytové výstavby v posledních letech
3) velmi nízký podíl trvale neobydlených bytů sloužících k
rekreaci

hrozby

Rekreace
silné stránky

slabé stránky
1) deficity v rekreaci – ohromný potenciál přírodního
prostředí v jižní části obce – ovšem ve střetu
s nadregionálním biocentrem

příležitosti

hrozby

1) plnohodnotné využití rekreačního potenciálu Blatenska

Hospodářské podmínky
silné stránky

slabé stránky
1) nízká míra podnikatelské aktivity

příležitosti

hrozby
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2) VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO
PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A PRO
SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL.

1 – Horninové prostředí a
geologie
2
13 – Daňová výtěžnost
2 – Vodní režim
1

12 – Trh práce

3 – Hygiena životního
prostředí

0

11 – Regionální ekonomika
-1

5 – Zemědělský půdní fond
a pozemky určené k plnění…

10 – Rekreace

9 – Bydlení
8 – Socio-demografické
podmínky

Tchořovice 2010

4 – Ochrana přírody a
krajiny

Tchořovice 2012

6 – Veřejná technická
infrastruktura
7 – Veřejná dopravní
infrastruktura

Tchořovice 2014

Tchořovice 2016
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3) URČENÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍCH
ZAHRNUJÍCÍ POŽADAVKY NA ODSTRANĚNÍ NEBO OMEZENÍ URBANISTICKÝCH,
DOPRAVNÍCH, HYGIENICKÝCH ZÁVAD, VZÁJEMNÝCH STŘETŮ ZÁMĚRŮ NA
PROVEDENÍ ZMĚN ÚZEMÍ A STŘETŮ TĚCHTO ZÁMĚRŮ S LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ,
SLABÝCH STRÁNEK, HROZEB, RIZIK SOUVISEJÍCÍCH S NEVYVÁŽENOSTÍ
ÚZEMNÍCH PODMÍNEK UDRŽITELNÉHO ROZVOJE.
Problém kód: TCH1
k. ú. Tchořovice
obec Tchořovice
Popis problému: Napříč správního území obce Tchořovice je trasován záměr nadmístního významu
V6 vodovod Bezdědovice – Lnáře. Aktualizací nadřazené krajské dokumentace došlo ke změně
trasování tohoto záměru a došlo tak k rozporu mezi Územním plánem Tchořovice a ZÚR JčK.
Požadavek na řešení problému: Uvést do souladu Územní plán Tchořovice s nadřazenou krajskou
dokumentací a to pro záměr V6 vodovod Bezdědovice – Lnáře.

Růžový polygon označuje původní (momentálně chybnou) trasu záměru V6.
Řešit na úrovní územního plánu
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