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34503/3-4015

zámek a park, s býv.panským dvorem čp. 320
areál
,311, 315 (část), 316,317,375

FO

zámky,hrady,tvrze

4015/1

Starý palác
(Bavorovský)

V komplexu zámeckých budov

FO

4015/2

Rozdražovský palác

V komplexu zámeckých budov

FO

4015/3

Rejtův palác

V komplexu zámeckých budov

FO

4015/4

Rožmitálský palác

V komplexu zámeckých budov

FO

V komplexu zámeckých budov

FO

areál zámku

-

4015

Vavrovský palác
4015/5

most před zámkem

4015/6

vstupní věž

4015/7

zámecká zahrada, park

Území o rozloze přibližně poloviny
MPZ

FO

4015/8

zahradní domek

V zámeckém parku poblíž Plzeňské ul.

FO

4015/9

skalní partie s jeskyní

V zámeckém parku poblíž Plzeňské ul.

FO

4015/10

panský dvůr čp.316

Písecká

FO

4015/11

brána a ohradní zeď

Písecká

FO

4015/12

dům čp.317

Písecká x Jiráskova

FO

4015/13

stáje

Písecká

FO

4015/14

zahradní altán s ohradní zdí a kašnou

V zámeckém parku poblíž Plzeňské ul.

FO

44933/3-5992

areál kostela Nanebevzetí Panny Marie

Na příkopě - vstup do komplexu
zámeckých budov
Na příkopě - vstup do komplexu
zámeckých budov

31249/3-4036

vně MPZ

vně MPZ

rýžoviště zlata v zámeckém parku na
pp.č. 1453/1

kostel Nanebevzetí Panny Marie

archeologické
naleziště

V zámeckém parku

Náměstí Míru

areál

FO
FO

průběžně (PZAD)

320, 375

Rýžoviště se nachází v oploceném parku zámku
Blatná o rozloze asi 40 ha. Ten má převážně
charakter lužního lesa, ve V části se nachází
anglický park z 19. století a travnatá parterová
plocha se skupinami stromů. Celý park je protkán
sítí zpevněných cest. S okraj rýžoviště je
zatopena zvýšenou hladinou řeky Lomnice, který
zde vytváří četné laguny. Část sejpů byla zničena
či poškozena při zakládání parku a při jeho
následných úpravách. Současné využití: zámecký
park. Blatná je evropsky významnou lokalitou
NATURA 2000 v Jihočeském kraji. (Páchník
hnědý)

FO

C
2018 - 2030

církevní stavba

4036/1

zvonice

Náměstí Míru

C

4036/2

hřbitovní kaple sv.Michala

v areálu kostela

C

Stránka 1

Středověký vodní hrad ze 13. století byl přestavěn
v reprezentační sídlo v 16. století v gotickorenesančním stylu (arch. B. Ried), později
barokně a novogoticky. Zámek je obklopen
krajinářským romantickým parkem z první
poloviny 19. století. Krajinářský romantický park
byl u zámku vybudován v první polovině 19.
století. V parku jsou dochovány staleté duby,
sejpy po rýžování zlata, skalní partie s jeskyněmi
a empírový zahradní domek. Lovčí
zámeček=zahradní domek byl postaven v
empírovém slohu patrně kolem roku 1732.
Budova myslivny byla zbořena, již neexistuje.
Budova s mansardovou střechou byla postavena
v roce 1732 a nacházela se při severní straně
parku, v blízkosti sokolovny. První podrobnější
zpráva o blatenském divadle v zámeckém parku,
zbudovaném prý už r. 1808. Dřevěná budova s
malým hledištěm měla na svou dobu moderně
vybavené jeviště, umožňující jak kulisovou úpravu,
tak i průhledy do obory a scénografické zapojení
přírodního popředí. Na jeviště mohli vjíždět koně i
vozy jako ve starých rytířských hrách. Podle
nejstarší zprávy se v dubnu 1846 na scéně
úspěšně hrála Donizettiho zpěvohra Marie, dcera
pluku. Probíhá obnova fasád Rejtova paláce,
který je ve špatném stavebně technickém stavu
(krov,střecha,fasáda), v areálu se nachází další
nemovitosti, které vyžadují pravidelnou údržbu
(č.p.315,316) a péči (zeleň, sejpy). Původně
obranná věž hradu (dnes zámku) má gotické
základy a v interiéru se nacházejí nástěnné malby
z roku 1480. Objekt je navrhován ORP Blatná a
NPÚ na prohlášení Národní kulturní památkou.

Gotický dvoulodní kostel bez věže byl vystavěn v
letech 1414-1515 na místě staršího objektu. V
interiéru dochované sklípkové klenby, klenby
milevského typu a gotické prvky (portály). Kaple
sv. Michala z roku 1515, zvonice je novogotická,
ambity barokní.Kolem roku 1515 byla do kostela
vložena sklípková klenba dvoulodí. Kostel, kaple,
ambity a zvonice jsou v dobrém stavebně –
technickém stavu. Kaple sv. Michala trpí
v interiéru zvýšenou vlhkostí, kostel vyžaduje
výmalbu interiéru a opravu vnějších plášťů. Kostel
slouží k liturgickým účelům.Je naprosto nezbytné
zahájit práce obnovy střešního pláště a fasády. V
interiéru byl proveden v roce 2013 omítkový
průzkum, z něhož budou vycházet návrhy řešení
vnitřní výmalby. Je nutné se zaměřit na
restaurování varhan a mobiliáře. U kostela
Nanebevzetí P. Marie, v historickém jádru města
je situován pomník padlým první světové války je
datován do první čtvrtiny 20. století, do roku 1923
a jeho autory jsou sochař Josef Bílek a architekt
Josef Petrů..

Kaple sv. Michala byla postavena a vysvěcena
roku 1515
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1

Na Příkopech

areál

C

2018 - 2023

církevní stavba

4033/1

socha sv.Prokopa

v areálu kostela

C

4033/2

ohradní zeď děkanství

Na Příkopech

C

4033/3

ambit

v areálu kostela

C

J.P.Koubka

M

průběžně

J.P.Koubka

FO

2018 - 2023

4

10307/3-6064

základní umělecká škola

areál

7

17436/3-4022

městský dům

areál

81

18769/3-4032

99

102167

záložna

areál

spořitelna - býv. Občanská záložna

objekt

měšťanské stavby

měšťanské stavby

Barokní ambity dotvářejí areál kostela a byly
postaveny v roce 1764

Funkcionalistká spořitelna z let 1939-1942 je
stavbou předních českých architektů meziválečné
doby Bohumila Kněžka a Josefa Václavíka.
Exteriér se dochoval téměř v původní podobě, v
interiéru jsou dochovaná schodiště, povrchy stěn,
podlahy, dveře. Dobrý technický stav.

průběžně

J.P.Koubka

M

průběžně

Budova záložny v dobrém stavebně – technickém
stavu, vyžaduje pouze průběžnou údržbu a
opravy.
Náprava špatného stavu hospodářského objektu
započala nutným statickým zajištěním. Stav
obytného objektu uspokojivý.V letech 2010 - 2013
probíhaly opravy fasády dvorní části, střešní
krytiny a interiérů bytů, Je nutná výměna krytiny
na obytné části, obnova oken a fasády v průčelí
domu.

27447/3-4018

měšťanský dům

areál

měšťanské stavby

Náměstí Míru

FO

2018 - 2023

102

24900/3-4019

měšťanský dům

areál

měšťanské stavby

Náměstí Míru

FO

průběžně

103

23840/3-4016

měšťanský dům

areál

měšťanské stavby

Náměstí Míru

FO

2018 - 2023

104

28990/3-4025

měšťanský dům

areál

měšťanské stavby

Náměstí Míru

PO

2018 - 2023

105

36306/3-4017

měšťanský dům

areál

měšťanské stavby

Náměstí Míru

FO

2018 - 2023

107

31655/3-4020

měšťanský dům

areál

měšťanské stavby

Náměstí Míru

FO

2018 - 2023

Pivovar

167

34746/3-4027

pivovar (bývalý)

areál

měšťanské stavby

Pivovarská

FO

průběžně

185

14161/3-5988

dům

objekt

měšťanské stavby

Na Příkopech

FO

průběžně

207

29167/3-4024

měšťanský dům

areál

měšťanské stavby

Náměstí Míru

FO

2018 - 2030

212

49982/3-6154

měšťanský dům

areál

měšťanské stavby

Náměstí Míru

M

průběžně

Kaplanka

213

37278/3-4035

kaplanka (a schodiště)

areál

církevní stavba

Husovo nábřeží

FO

2018 - 2023

Městské domy

Dům je v dobrém stavebně technickém stavu. V
roce 2002 byl dům postižen povodněmi.

PO

101

Rod. dům

227

10615/3-6081

dům

objekt

církevní stavba

Na příkopě

FO

2018 - 2030

Poštovní
stanice

310

21299/3-4030

poštovní stanice Stará pošta

areál

měšťanské stavby

Plzeňská

FO

2018 - 2023

Stránka 2

Dům je v dobrém stavebně technickém stavu.

J.P.Koubka

Městské domy

Budovy záložen - 4032

Městské
domy

areál děkanství

25711/3-4033/2 děkanství

Pozdně gotická farní budova z 15. století byla v
roce 1720 barokně upravena. Barokní úpravy
byly provedney jak v exteriéru, tak interiéru.
Dochovaly se klenby, kamenná ostění oken,
kamenné pozdně gotické portály. Budova
děkanství je v dobrém stavebně – technickém
stavu, opravu vyžadují hospodářské budovy,
zvláště objekt bývalých stájí, který je v havarijním
stavu. Budova děkanství slouží jako obydlí
duchovního, stodola je využívána jako garáž.

Dům s dvorem je v dobrém stavebně- technickém
stavu. V roce 2008 proběhla rekonstrukce a
modernizace patra na byt.
Dům je v dobrém stavebně technickém
stavu.Hospodářské objekty jsou ve špatném
stavu.
Dům je v dobrém stavebně - technickém stavu. V
roce 2008 byla započata rekonstrukce a
modernizace
domu
na kavárnu,
hernu a bar
a na
Dům
je v dobrém
stavebně
- technickém
stavu.
V
přízemí, v pravé části, je prodejna a v patro slouží
k obytným
účelům.stavebně - technickém stavu.
Dům
je v dobrém
Hospodářské budovy jsou v dobrém technickém
stavu.
Budova pivovaru čp. 167 za hranicí historického
jádra byla postavena po roce 1513, upravována v
renesanci a kolem roku 1824. Dům má
dochované průčelí s volutovým štítem, interiér,
dispozi, klenební konstrukce, okna a dveře. V
roce 2002 byl dům poničen povodní. Památka
není v dobrém stavebně technickém stavu, v roce
2002 při povodni byl objekt do úrovně asi 1m pod
vodou.
Dům je v dobrém stavebně technickém stavu. V
roce 2002 byl objekt postižen povodněmi.
Dům i s navazujícími budovami jsou v dobrém
stavebně-technickém stavu. Klenby nevykazují
statické poruchy.
stav
krovovéstavebně Měšťanský
dům - Havarijní
muzeum je
v dobrém
technickém stavu.
Kaplanka je v celku dobrém stavebně technickém
stavu, v celém objektu převážně pak v pravé části
patra je veliká vlhkost, omítky opadané.
Stavebně - technický stav domku je velmi špatný.
Střecha i krov jsou narušeny, na některých
místech zcela chybí střešní krytina a do objektu
dlouhodobě zatéká. Vnitřní konstrukce jsou
staticky narušeny. Statika domu je rovněž špatná,
jednak vlivem neúdržby a za druhé vlivem povodní
z roku 2002, kdy bylo přízemí objektu z části
zaplaveno. Některé výplně otvorů zcela chybí,
jsou provizorně zabedněny prkny. Pavlač je ve
špatném stavu. Opravy a údržba ani do poloviny
roku 2014 nebyly zahájeny, stav se dále razantně
zhoršuje.
Bývalá stará pošta je v dobrém stavebnětechnickém stavu.
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Škola

Sádky

Sokolovna

387

400

580

100822

Základní škola

Sádky

areál

areál

Komenského náměstí

měšťanské stavby

Vorlíčkova

měšťanské stavby

M

FO

průběžně

průběžně

sokolovna

objekt

měšťanské stavby

Kalinovo nám.

kontribuční sýpka

objekt

vesnická
architektura

Vně MPZ - směr Buzice

Na Příkopech

C

průběžně

Na Příkopech

C

průběžně

Náměstí Míru

C

průběžně

25677/3-4037

socha sv. Floriána

objekt

drobná sakrální
architektura

28645/3-4038

pomník padlým

objekt

drobná sakrální
architektura

PO

průběžně

C

průběžně

drobná sakrální
architektura

27

NÁVRH NA ZÁPIS DO STÁT. SEZNAMU

19471/3-4029

19870/3-4034

Sochařská díla

Sýpka

50894/3-6199

34326/3-4040

sloup se sochou P. Marie

objekt

14599/3-4041

socha sv. Václava

objekt

drobná sakrální
architektura

Vrchlického x Nádražní

C

průběžně

23107/3-4042

kamenný kříž

objekt

drobná sakrální
architektura

u čp.272 T.G.Masaryka

M

průběžně

roubený dům

objekt

Palackého

FO

2018 - 2023

286

vila

objekt

Husovy Sady

FO

průběžně

330

dům

objekt

Fügnerova

FO

průběžně

451

vila Jana Komanice

balvan

objekt

Böhmova

objekt

Husovy Sady

Stránka 3

FO

M

průběžně

průběžně

Budova školy byla postavena v letech 1902-1904
karlínským stavitelem V.Nekvasilem, podle
projektu K.Fialy. Jde o monumentální pozdně
klasicistní stavba se třemi křídly nestejné
velikosti. V interiéru jsou dochované klenební
konstrukce a prvky. Stavební stav budovy školy je
v dobrém stavu.
Budova bývalých sádek na obdélném půdoyrsu
se sedlovou střechou má trojúhelné štíty s
volutovými křídly a v interiéru zachovalé klenební
a krovové konstrukce. Budova je datována do
první poloviny 19. Budova je v dobrém stavebně
technickém stavu.
Budova sokolovny byla postavena ve 30. letech
20. století ve funkcionalistickém slohu a jedná se
o jednu z nejvýznamnějších staveb na jihu Čech.
Stavbu navrh architekt František Průša z Volyně.
Sokolovna se dochovala v autentickém stavu.
Dobrý technický stav
Sýpka je v dobrém stavebně technickém stavu, v
pol. roku 2008 byla vyměněna část střešní krytiny.
Originál i kopie sochy a podstavec jsou v dobrém
technickém stavu. Originál sochy se nachází v
ambitu DS, na původním barokním podstavci
osazena kopie Ak.sochaře Ivana Tláška.
Restaurováno v roce 2009.
Restaurován v roce 2007, nutná pravidelná
údržba s ohledem na umístění pod stromy čištění, konzervace.
Sloup je v dobrém stavebně-technickém stavu.
Sloup byl restaurován v roce 1942, a poté v
letech 1994 - 1995 restaurátory - akademický
sochař Vladimír Krnínský a Ivan Tlášek. V roce
2006 byl sloup očištěn a restaurován.
Originál i kopie sochy a podstavec jsou v dobrém
technickém stavu.
Kříž je v dobrém stavu. V 60. letech 20. století
býval kříž polozapadlý a polorozpadlý v terénu, v
houští. V 80. letech byl kříž vztyčen, opraven.

Ojedinělá roubená stavba v Blatné,
návrh na KP - červenec 2017; Roubený
dům komorového typu se sedlovou
střechou se nachází v ulici Palackého,
původ domu je zřejmě z konce 18. století
nebo z počátku 19. století.
Patrová vila s věžičkou v JZ nároží,
zastřešená mansardovou střechou, byla
postavena v roce 1914 v těsné blízkosti
Husových Sadů. K vile nálěží zahrada. Vila
dochována v autentickém stavu.

Vilu navrh přední český architekt,
průkopník modení architektury, Ondřej
Starý v roce 1921 ve stylu rondokubismu.
Exteriér vily se dochoval téměř v
autentickém stavu včetně
rondokubistických prvků v podobě
polokoulí a válců.

Husovy sady se nacházejí u rybníka Pustý. V
parku se nachází balvan na památku jejich
založení F. Hildprandtem. Na kameni nápis:
Husovy Sady věnoval roku 1908 svému milému
rodnému městu majitel velkostatku Ferdinand
Hildprandt.

Poznámka

AKCÍ

