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1 ZÁKLADNÍ INFORMACE, STRUKTURA OSÍDLENÍ
Správní území obce Tchořovice se skládá z 1 katastrálního území. Jedná se o k. ú.
Tchořovice. Na území obce se nachází 1 sídlo.

Obrázek 1: Mapa sousedních obcí a katastrů

Tabulka 1: Obecná charakteristika obce Tchořovice

Typ obce
Obec s rozšířenou působností
Pověřený obecní úřad
Pracoviště finančního úřadu
Katastrální pracoviště
Matriční úřad
Katastrální plocha (ha)
Počet obyvatel k (31. 12. 2019)
Počet katastrů
Počet částí obce
Nadmořská výška (m nad mořem)
První písemná zpráva (rok)
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obec
Blatná
Blatná
Blatná
Strakonice
Lnáře
1 024,1
243
1
1
454
1 372

2 POLOHA OBCE V ÚZEMÍ (ŠIRŠÍ ÚZEMNÍ VZTAHY) A HISTORICKÉ
SOUVISLOSTI
Obec Tchořovice se nachází západně od Blatné směrem na Lnáře. Obcí prochází silnice
I/20 a železniční trať směr Blatná – Nepomuk.
První písemná zmínka o Tchořovicích pochází z roku 1321. Vesnice patřila johanitům ze
Strakonic, pro které ji spravoval purkrabí připomínaný roku 1402. Od roku 1372 pochází
zprávy o vladyckém roku z Tchořovic, jehož příslušníci si ve vsi založili tvrz. Někdy mezi
lety 1408 až 1409 zakoupil tvrz se statkem Vilém z Vartenberka a ze Zvířetic, jenž vesnici
zanechal jako dědictví svým potomkům, kteří ji drželi až do sedmdesátých let 15. století.
Roku 1473 změnila vesnice majitele, když ji získal Jan Starší z Bešin a následně pak
Bohuslav Muchek z Bukova, jehož rod dokázal obec udržet ve svém vlastnictví až do roku
1653, kdy byla koupena Adamem Matyášem z Trautmansdorffu a připojena ke Lnářům.
Z hlediska širších územních vztahů se významně uplatňují:
a) návaznosti z hlediska přírody a krajiny, zejména prvky územního systému ekologické
stability:
nadregionální
NBC36 Velká Kuš
b) návaznosti z hlediska dopravní infrastruktury:
V současné době obcí prochází komunikace I. třídy (I/20 – České Budějovice) a dvě
komunikace třetí třídy III/02017 a III/17310.
Obcí prochází železniční trať směr Blatná – Nepomuk.
c) návaznosti z hlediska technické infrastruktury:
Obec Tchořovice není připojena na dálkový (nadobecní) vodovod.
Páteřní zásobování EE – severní část obce.
Zásobování plynem – VTL, směr východ – západ.
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3 ANALÝZA ÚPD (VČETNĚ ÚS), SOULAD S PÚR A ZÚR
Dne 29. 12. 2014 nabyl účinnosti nový Územní plán Tchořovice.
Z územního plánu nevyplývá další podmínka pro pořízení regulačního plánu či územní
stude.
Na území města nejsou vymezeny architektonicky nebo urbanisticky významné stavby.
Pro 3 plochy (Z1.5, Z2.1 a Z2.4) je nutné vypracovat dohodu o parcelaci v případě, že se
v ploše bude nacházet vícero vlastníků pozemků.
Tabulka 2: Přehled ÚPD a ÚPP obce Tchořovice

Katastrální území

Platné územní plány, regulační plány, územní
studie
Územní plán Tchořovice

Tchořovice

Nabytí účinnosti 29. 12. 2014
Zprávu o uplatňování předložit do 29. 12. 2023

Územní plán Tchořovice je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky ve
znění aktualizací č. 1, 2, 3 a 5 (poslední aktualizace č. 5 - nabytí účinnosti 11. 9. 2020).
Územní plán Tchořovice je v souladu s Úplným zněním zásad územního rozvoje
Jihočeského kraje, tedy se zahrnutými aktualizacemi číslo 1, 2, 3, 5 a 6 a po vydání
rozsudku Nejvyššího správního soudu v Brně, který nabyl právní moci dne 18. 9. 2017.
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4 FUNKČNÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ, CHARAKTER A
STRUKTURA ZÁSTAVBY
4.1 FUNKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ
4.1.1 Funkční uspořádání zastavěného území
Obec Tchořovice má primárně obytnou funkci doplněnou o odpovídající občanské
vybavení.
Funkční uspořádání osad je rovněž zaměřeno zejména na obytnou funkcí (smíšenou).
V obci se nachází zemědělský areál.
4.1.2 Funkční uspořádání celého území
Tabulka 3: Plocha území a druh plochy

Zemědělská půda (v ha)
celkem

Orná půda

472,1

Zahrada

346,3

Trvalý travní
porost

Ovocný sad
6,9

0,6

118,3

Nezemědělská půda (v ha)
celkem

Lesní pozemek
552

Vodní plocha

244,1

Zastavěná plocha a
nádvoří

201,2

8,7

Ostatní plocha
97,9

4.2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ
Východiskem pro prostorovou analýzu území byly:
Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech, MMR, 2016
Politika architektury a stavební kultury České republiky, MMR, 2015
4.2.1 Kompoziční osy
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.
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Obrázek 2: Hlavní (červená) a vedlejší (modrá a oranžová) kompoziční osa

4.2.2 Charakter a struktura zástavby
4.2.2.1 Bydlení v rodinných domech městského charakteru (70. léta 20 století až
doposud)
Zástavba rodinných domů městského charakteru se primárně nachází v západní a severní
části obce Tchořovice. Rodinné domy jsou různého architektonického pojetí a různých
půdorysných tvarů, tvoří ovšem poměrně přesnou stavební čáru.
Výška zástavby dosahuje max. 1 nadzemní podlaží + podkroví.
Střešní krajina je tvořena jak sedlovými, tak valbovými střechami.
Parcely jsou obdélníkového či čtvercového tvaru o výměře do 1 000 m². Koeficient
zastavění pozemku dosahuje hodnot max. 0,2 – 0,3, tudíž zastavěnost pozemku dosahuje
do 30 %.
Obrázek 3: Pohled na zástavbu v severní části obce
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4.2.2.2 Tradiční venkovská zástavba
Jedná se o zástavbu venkovského charakteru tvořenou zemědělskými usedlostmi a
statky obdélníkového tvaru, případně tvořícího tvar „L“.
Výška zástavby takřka ve všech osadách dosahuje maximální výšky 1 nadzemní podlaží
a podkroví
Střešní krajina je tvořena převážně krajinou sedlových střech ojediněle s polovalbou.
Vikýře se vyskytují výjimečně, a to zejména na nově postavených objektech. V případě
starších staveb se jedná rozměrové drobné vikýře, které sloužil primárně ke své původní
funkci – doprava sena na půdu.
Zástavba je v historických jader osad poměrně nahuštěna, na parcelách se zpravidla
nachází více budov s různou funkcí – zejména obytné a hospodářské budovy. Směrem do
krajiny jsou často situovány zahrady se vzrostlou zelení. V zastavěném území lze proto
nalézt jak intenzivně zastavěné pozemky s koeficientem zastavění 0,5 a více, tak
pozemky méně zastavěné s rozsáhlejšími dvory či zahradami s max. koeficientem
zastavění 0,25 – 0,30.
Obrázek 4: Pohled na zástavbu v návesním prostoru a jižní části obce
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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 10 jsou jednoduše znázorněny významné veřejné prostory
v sídlech, charakteristický druh zástavby a zvýrazněné tvary budov, které převažují.
Obrázek 5: Charakter a struktura zástavby obce Tchořovice

4.2.3 Výška zástavby
Obrázek 6: Výška zástavby sídel
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4.2.4 Historický růst obce Tchořovice
Obrázek 7: Růst obce Tchořovice znázorněný na Císařských otiscích (1837), orotofoto mapě 50. léta a současných
ortofoto snímcích (Zdroj: mapy.cz, archivnimapy.cuzk.cz)
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4.2.5 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území, potřeba nových
zastavitelných ploch
Zastavěné území obce je účelně využito. V centrální (historické) části města se nenachází
dostatek proluk, proto je nutné zvolit extenzivní koncepci rozvoje sídla prostřednictvím
vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení. ÚP Tchořovice navrhuje následující
zastavitelné plochy, včetně jejich průběžného využití. Vždy je nutné zvážit, zda preferovat
intenzifikaci zástavby či ochranu stávajícího charakteru a struktury zástavby, případně
zda novou zástavbou nenarušit okrajové části sídla, kterou tvoří převážně ozeleněné
zahrady vytvářející prstenec kolem sídel.
Tabulka 4: Zastavitelné plochy obce Tchořovice dle ÚP (pozn. N* = nevyužito)

Číslo
lokality

Kód
funkce

Navržený způsob využití

Popis

Plocha

Využití

(ha)

(%)

v katastrálním území Tchořovice
Z1.1

VS

výroba a skladování

sever obce

1,30

N

Z1.2

SO

smíšená obytná

sever obce

0,57

N

Z1.3

SO

smíšená obytná

sever obce

2,70

N

Z1.4

TI

technická infrastruktura

východ katastru

0,19

N

Z1.5

SO

smíšená obytná

jih obce

0,9

N

Z2.1

SO

smíšená obytná

jih obce

0,97

N

Z2.2

SO

smíšená obytná

východ obce

0,11

N

Z2.3

DS-I

dopravní infrastruktura

sever katastru

Z2.4

SO

smíšená obytná

jih obce

0,60

N

Z2.5

SO

smíšená obytná

západ obce

0,87

N

Z2.6

DM

dopravní infrastruktura

jih obce

0,13

N
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N

Požadavky na vymezení zastavitelných ploch v území vyplývají zejména demografického
vývoje, nechtěného soužití, odpadu bytového fondu a specifických podmínek území
(přítomnost v rozvojové oblasti, ose, zázemí centra, atd.)
Požadavky vyplývající z demografického vývoje byly definovány na základě vývoje počtu
obyvatel od roku 2005, ke zjištěním hodnotám se jako účelné jeví vždy připočítání 10%
navýšení z důvodu nechtěného soužití, 5% navýšení z důvodu odpadu bytového
a domovního fondu a přibližně 10-15% rezervy. Ve specifických případech, kdy se
například obec či město nachází v rozvojové oblasti či ose, je možné opět připočítat 1015% navýšení.
Tabulka 5: Prognóza počtu obyvatel obce Tchořovice

obec

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Tchořovice

213

212

238

236

243

248

247

240

239

240

240

Nízká varianta
2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

236

231

225

217

209

201

193

Střední varianta
2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

240

238

235

232

228

224

220

Vysoká varianta
2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

243

245

246

246

246

246

246

Obrázek 8: Prognóza počtu obyvatel obce Tchořovice

Tchořovice - prognóza počtu obyvatel do r. 2050
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vysoká

5 VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA
5.1 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.

5.2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
5.2.1 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
5.2.2 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

5.3 OBČANSKÉ VYBAVENÍ
Občanské vybavení obce je výhradně místního charakteru a slouží výhradně pro
uspokojení potřeb obyvatelům obce.
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
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5.4 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
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 obrázku 10 jsou jednoduše znázorněny významné veřejné prostory v sídlech,
charakteristický druh zástavby a zvýrazněné tvary budov, které převažují.
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6 PŘÍRODA A KRAJINA
6.1 CÍLOVÁ CHARAKTERISTIKA KRAJINY DLE ZÚR
Krajina s předpokládanou vyšší mírou urbanizace:
Charakteristika krajiny: území vymezených rozvojových os a oblastí, do nichž 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 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.

6.2 OBLAST A MÍSTO KRAJINNÉHO RÁZU
Oblast krajinného rázu: Blatensko
Oblast je tvořena mírně zvlněnou zarovnanou pahorkatinou s rozsáhlými plochými
sníženinami. Pahorkatina je jen místy členitější s poněkud výrazněji vystupujícími oblými
vrcholy, pozvolna se snižující od severu, kde navazuje na vrchovinu nedalekých Brd,
směrem k jihu. Rozsáhlejší i drobné lesní partie se střídají s rozsáhlými celky orné půdy,
charakteristické je množství vodních ploch. Osídlení je soustředěno do menších až
středně velkých obcí se sevřenou zástavbou.
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
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7 HODNOTY
7.1 URBANISTICKÉ HODNOTY
Dochovaná původní zástavba zejména v centrální části obce (HT1)
Dochované samoty – Podtchořovický mlýn (HT2)

7.2 ARCHITEKTONICKÉ HODNOTY
7.2.1 Nemovité kulturní památky
Venkovská usedlost čp. 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. (HT3)
Venkovská usedlost čp. 12 - Usedlost na východní straně návsi, datovaná do první
poloviny 19. století, má dvouštítové uspořádání s domem a výměnkem čp. 76, na který
se nevztahuje památková ochrana. Dům má hladký křídlový štít, ve dvoře hospodářské
budovy z 19. a 20. století. (HT4)
Tvrz - Původní gotická tvrz ze 14. st., obehnaná příkopem, byla přestavěna ve třetí
čtvrtině 17. st. na barokní sýpku. Jde o čtyřkřídlou dvoupatrovou stavbu přístupnou po
kamenném barokním mostě. Na fasádě dochována torza sgrafit, v průjezdu nástěnné
malby. (HT5)

7.3 PŘÍRODNÍ HODNOTY
Rybníkové kaskády v obci (Hořejší – Dolejší rybník) – HT6, v jižní části obce (HT7)
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. (HT8)
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. (HT9)
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PR Hořejší rybník – předmětem ochrany této rezervace je silně zarostlý rybník s loukami,
podmáčenými olšinami a smíšeným lesem s bohatou květenou. (HT10)
Další přírodně hodnotné lokality – celá jižní část obce zasahující do NBC 36 – Velká kuš
(HT11)

7.4 KULTURNÍ A CIVILIZAČNÍ HODNOTY
Sádky – ve východní části katastru (HT12)
Sádky v centru obce - (HT13)
Bývalé vojenské letiště – (HT14)
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8 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ
Určení problémů k řešení v ÚPD:
Na správním území obce Tchořovice, nebyly zjištěny žádné problémy k řešení.
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