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A. Základní údaje 
a. Hlavní cíle řešení 

Územní plán obce řeší funkční využití ploch, zásady organizace území, koordinuje výstavbu 
a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území. Stanoví koncepci rozvoje, dopravní obslužnosti, 
technickou infrastrukturu, řešení volné krajiny včetně plánu ÚSES. 
 

b. Zhodnocení dříve zpracované a 
schválené územně plánovací dokumentace a 

konceptu řešení územního plánu obce 
Obec je součástí VÚC Táborsko, leží v okrese Tábor. Podkladem je stávající 
územně-plánovací dokumentace zastavěných částí sídla – Pro území obce Bechyně 
byl zpracován směrný územní plán Bechyně v roce 1960 (SÚRPMO Praha), US 
Hvožďany 1994 (Terplán Praha) a US Senožaty u Bechyně 1995 –ing. arch. 
Kalina,. Na některé lokality v Bechyni byl zpracován regulační plán zóna pro 
služby, podnikání a obchod- Šibeniční vrch (UA projekce r.2000)– regulační plán 
obytná zóna (SÚRPMO ing. arch. Benešová – r.2001) 
Územní systém ekologické stability je rozpracovaný ing. Václavem Škopkem.  
 

c. Vyhodnocení splnění zadání a 
souborného stanoviska územního plánu 

obce  
Připomínka k zadání – pozemek p.č.1980- možnost zástavby je v rámci regulativ pro plochu 
soukromé zeleně. Chráněné objekty (pro bydlení) zde nejsou možné z důvodů stávající 
hlukové zátěže a stávajícího funkčního využití okolních ploch. 
Veškeré připomínky ke konceptu byly respektovány. 
 

d. Vyhodnocení souladu s cíli územního 
plánování 

V územním plánu jsou vytvořeny předpoklady pro komplexní funkční využití území a jsou 
stanoveny zásady věcné, časové koordinace, zejména se zřetelem na ochranu  krajinných 
hodnot území. Jsou zajištěny podmínky pro trvalé bydlení i vytvořeny předpoklady pro místní 
pracovní příležitosti. Jde o zajištění kvalitního životního prostředí, hospodářský rozvoj, 
kvalitních sociálních vztahů a podmínek, ochranu hodnot kulturního dědictví. Řešené území 
lze označit jako území s archeologickými nálezy. Přírodní hodnoty, které jsou 
vymezeny plochami prvků ÚSES jsou respektovány. Vyvážený stav mezi krajinou a 
návrhem rozvojových  nově zastavitelných ploch je hlavní náplní ÚPO. 
 Návrhem územního plánu je dosaženo trvalého souladu přírodních, civilizačních a 
kulturních hodnot území se zřetelem na péči o ochranu životního prostředí.  
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B. Řešení 
územního plánu 
a. Vymezení řešeného území podle 

katastrálních území 
Řešené území je v rozsahu celého správního území - tj. katastrální území obce 
Bechyně 777ha, Hvožďany 1095ha, Senožaty 255 ha -  celkem 2127  ha.  
Sousední katastry spadají pod tyto obce: okr. Tábor: Radětice, Haškovcova Lhota, 
Dobronice, Černýšovice, Sudoměřice u Bechyně, Hodonice,  
Okr.Č.Budějovice:Týn. N. Vltavou, Chrášťany 
Okr. Písek: Dražíč. 
 
 

b. Základní předpoklady a podmínky 
vývoje obce,  ochrany přírodních, 

civilizačních a kulturních hodnot území 

b.1. Základní předpoklady a podmínky vývoje obce 

b.1.1. Obecné zhodnocení 
Řešené území - katastr obce Bechyně patří do okresu Tábor, od města Tábor je vzdálena cca 
20km jižně. Bechyně má obytnou, lázeňskou, kulturně správní funkci ale i výrobní funkci. 
Základní vybavenost je v obci -městský úřad, kulturní dům, kino, základní škola2x, mateřská 
škola, školní jídelna, střední průmyslová škola, základní umělecká škola, zvláštní škola, 
domov mládeže SPKŠ, zdravotní středisko (3x praktický lékař, 2x dětský lékař, 4x 
stomatolog, gynekolog, první pomoc), lékárna, lázeňský areál, dům s pečovatelskou službou, 
domov důchodců, spořitelna, policie, knihovna, galerie, muzeum (městské, hasičské, 
keramiky), zámek a další četná občanská vybavenost maloobchodu, ubytování a stravování. 
Zhruba osmina ekonomicky aktivních obyvatel za zaměstnáním a vyšší občanskou 
vybaveností dojíždí do Tábora.  
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b.1.2. Doprava 
Město Bechyně leží na jihozápadním okraji táborského okresu, jehož je 

střediskem. Představuje poměrně významnou dopravní křižovatku dvou silnic II. 
třídy, jejíž význam lze označit za mírně nadregionální, byť hlavní tah (silnice II/137 – 
II/135 – II/122 z Tábora na Týn n. Vltavou) se města pouze dotýká na levém břehu 
Lužnice.  Na této skutečnosti se kromě velikosti města samého podílí jistě i 
skutečnost, že tok řeky Lužnice představuje poměrně těžko překročitelnou překážku. 
(Most v Bechyni je vedle mostu na silnici II/105 v Kolodějích jediným 
plnohodnotným silničním mostem od Tábora až po soutok Lužnice s Vltavou.   

Hlavní silniční komunikaci na území Bechyně představuje průtahový úsek 
silnice II/135 a II/122.  

Převažující tahy ve směru na Tábor jsou vedeny po silnicích II/135 a II/137 přes 
Malšice, pro severní část města Tábor (Pražské předměstí včetně nemocnice) po 
silnicích II/122, I/29 a I/19 přes Opařany.  

Silnice II/122 Sedlec-Prčice - Jistebnice - Opařany - Bechyně - Týn n. Vlt.- 
Dříteň  - Netolice - Lhenice - Smědeč - Ktiš má převážně šířku vozovky cca 6 m a 
průběh trasy s větším počtem dopravních závad vesměs bodového charakteru 
(směrové a výškové oblouky nedostatečných poloměrů s nevyhovujícími 
rozhledovými poloměry), zejména na průtazích sídly. Silnice, byť se svým 
dopravním významem neuplatní její tah, má dopravní význam nadmístní, v úseku 
mezi Bechyní a Týnem n. Vlt. regionální. Silnice II/122 je severně Bechyně zatížena 
cca 1.7 tisícem vozidel/den (při podílu těžké dopravy 16 – 19 %). Jižně Bechyně je 
zatížena rovněž cca 1.7 tisíci vozidel/den (při podílu těžké dopravy 15 – 18 %). Na 
průtahu městem peážuje se silnicí II/135 a je v tomto úseku (na mostě přes Lužnici) 
zatížena 4 tisíci vozidel/den (při podílu těžké dopravy 14 %). 

Centrem města je dále vedena silnice III. t řídy/1354 Bechyně – Radětice – 
Bernartice; její dopravní význam je nadmístní (je zatížena 1.2 tisíci vozidel/den při 
podílu těžkých 12 %); v návrhu považována za územně stabilizovanou (byť na 
přechodu údolí říčky Smutné rovněž vykazuje dopravně závadný průběh). 
Silnicí III. t řídy (III/12217) je i původní trasa silnice (před stavbou bechyňského 
mostu) z náměstí přes Lužnici (s nově vybudovaným mostem) v místní části Zářečí 
na křižovatku se silnicí II/122. Silnice má velmi špatné šířkové, směrové i výškové 
parametry, vzhledem ke konfiguraci terénu lze však považovat za vyloučenou její 
případná rekonstrukce do normových parametrů. V návrhu proto považována za 
územně stabilizovanou. 
Na jižním okraji řešeného území je komunikace III/13720 směr Hodonice.  
Na severním okraji řešeného území je komunikace III/13714 na Bechyňskou Smoleč. 

Železniční doprava je realizována na trati č. 224 Tábor - Bechyně. Tato 
jednokolejná regionální elektrifikovaná (1.5 kV stejnosměrný proud) trať je 
provozována ve zjednodušené traťové technologii. Je vnímána zpravidla jako 
technická památka (nejstarší elektrifikovaná trať v bývalém Rakousko-Uhersku 
z roku 1903 na „staré nádraží“ v Bechyni na levém břehu Lužnice, dnešní nádraží ČD 
po vybudování „duhového“ mostu z roku 1929) s minimálním dopravním významem 
pro současnost. Skutečnost je však jiná. Trať je vybudována pro traťovou rychlost 60 
km/hod, kterou lze dosáhnout na 52 % z celkové délky tratě 24 km. Průměrná 
technická rychlost činí na celé trati 49.7 km/hod (osobní vlaky však dosahují 
průměrnou cestovní rychlost pouze 30.13 km/hod). Doprava je provozována 
v rozsahu 9 párů osobních vlaků/den, nákladní doprava v rozsahu průměrně 2.85 
vlaků/den (s průměrnou délkou 15.7 náprav/vlak). Objem dopravních výkonů 
v nákladní dopravě činí 0.778 mil. hrtkm/km tratě/rok, což představuje druhé místo 
na síti regionálních tratí jižních Čech. V osobní dopravě přepraví železnice průměrně 
686 cestujících/den, což představuje první místo na síti regionálních tratí jižních 
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Čech (a dokonce 6. místo na síti železničních tratí jižních Čech vůbec)!  
Vojenské letiště Bechyně včetně veškerých limitů (ochranných pásem a 

hlukových omezení) je zrušeno, areál patří armádě ČR, - je mimo řešené území, 
provoz areálu bude v souladu s existencí lázeňského města Bechyně.  

Současná podoba uliční sítě vlastního města je dána - samozřejmě - jejím 
historickým vývojem. Ve starší zástavbě, která je namnoze starší, než vynález 
automobilu, pochopitelně nejsou podmínky pro automobilovou dopravu dobré (šířky 
uličních čar, rozhledové poměry a řadící pruhy v křižovatkách, parkovací kapacity, 
ochrana proti nadlimitnímu hluku). To se týká zejména místních komunikací 
v lokalitě Větrov - Zářečí, Plechamr, Parkány a dalších, ve kterých uvést komunikace 
do podoby normových parametrů není reálně možné.  

Autobusová doprava provozována v rozsahu 61 párů spojů (převážně končících 
a výchozích v Bechyni). Nejvíce spojů vedeno po silnici II/122 na Týn n. Vlt. (22 
párů spojů/den), po silnici II/137 na Tábor (15 párů spojů), po silnici II/122 na 
Senožaty (9 párů spojů) a po silnici III/1354 do Radětic, kde končí (6 párů 
spojů/den).  

Pro parkování osobních aut v centru města zřízena zejména na náměstí T. G. 
Masaryka. Garážování osobních aut obyvatel rodinných domů zajištěno z větší části 
na vlastních pozemcích či ve vlastních objektech (počet řadových domů ve starší 
zástavbě bez možnosti dodatečně zřídit garáž je v Bechyni ovšem poměrně značný). 
Převážně pro obyvatele bytových domů v sídlištích zřízeny řadové garáže.  
 
b.1.3. Vodovody a vodní zdroje 
Tato část zpracovává vodohospodářskou situaci (návrh) na území sídelního útvaru 
Bechyně vč. osady Hvožďany a Senožaty v okrese Tábor. Řešení vychází 
z místního šetření a z informací a požadavků Městského úřadu Bechyně, 
Vodárenského sdružení Bechyňsko a provozovatele vodovodu a kanalizace VAK JČ 
a.s. divize Tábor (červen 2005). Jako podklad pro vypracování této vodohospodářské 
části ÚPNSÚ měl projektant k dispozici: 
Význam území pro vodní hospodářství 
Z hlediska ochrany vodohospodářských zájmů nevyplývá pro vlastní sídlo Bechyně vč. osady 
Hvožďany a Senožaty žádná mimořádná opatření, která by limitovala nebo ovlivňovala 
předpokládaný rozvoj. Recipient území, řeka Lužnice i říčka Smutná, jsou vodohospodářsky 
významné toky. 
Odtokové poměry, vodní toky a nádrže 
Město Bechyně se nachází na pravém břehu řeky Lužnice, která protéká po jihovýchodním 
okraji města. Dalším význačnějším vodním tokem je říčka Smutná jako pravostranný přítok 
řeky Lužnice, který protéká po západním okraji města. Uvedené vodoteče předurčují 
příslušnost daného území k příslušnému hydrologickému povodí. Jedná se čhp 1-07-04-090, 
092, 111 a 114. Další významnější vodní plochy, kromě rybníka Troubný přímo ve městě, se 
zájmového území nenacházejí.  
Recipientem osady Senožaty je řeka Lužnice protékající východně od sídla (čhp 1-07-04-
088) a její pravostranný bezejmenný přítok, který zde pramení. Recipientem západního 
okraje osady je říčka Smutná (čhp 1-07-04-111). V osadě jsou dva rybníčky. 
Recipientem osady Hvožďany je řeka Lužnice a její pravostranný přítok Hvožďanský potok 
(1-07-04-116), který zde pramení. V osadě jsou dva rybníčky. 
Řeka Lužnice i říčka Smutná mají vyhlášeno záplavové území na Q100. 
Zásobování pitnou vodou - Město Bechyně 
Město Bechyně (358 – 433 m n.m.) je napojeno na Vodárenské skupiny Bechyňsko a 
současně na Vodárenskou soustavu Jižní Čechy. Původní vodovod z roku 1928 řešil zásobení 
vodou starého města. Vodovodní síť byla postupně rozšiřována v souvislosti s výstavbou 
vilové čtvrti. K zásadnímu rozšíření vodovodní sítě došlo v důsledku výstavby sídliště Na 
Libuši v roce 1960. V návaznosti na tuto výstavbu byla vybudována úpravna vody Chrobkov 
vč. stejnojmenného vodojemu 1x 400 m3. Dnes je tato úpravna zrušena, vodojem není 
využíván. Investorem výstavby úpravny vody vč. vodojemu a sídliště Na Libuši byla KVUSS 
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České Budějovice. Vodárenská soustava Jižní Čechy je v současnosti pouze záložním 
systémem zásobování vodou města Bechyně. V minulosti, kdy město Bechyně bylo 
zásobováno z Vodárenské skupiny Bechyňsko i současně z Vodárenské soustavy Jižní 
Čechy, byla vodovodní síť Bechyně rozdělena na dva úseky tak, aby nedocházelo ke 
směšování vody s ohledem na její rozdílnou kvalitu v jednotlivých zdrojích. Rozvodná 
vodovodní síť města je převážně z litiny, novější řady jsou z PE. Celková délka vodovodní 
sítě je 24 655 m. Je řešena jako dvě tlaková pásma, z toho dolní je od horního odděleno 
redukčními ventily. Jeden redukční ventil je pro Zářečí (jižní část) a druhý pro Plechmaru 
(západní část). 
Vlastníkem vodovodu je město Bechyně. Vodohospodářský majetek určený k zásobování 
odběratelů pitnou vodou město Bechyně pronajalo Vodárenskému sdružení Bechyňsko. 
Provozovatelem vodovodu na základě oprávnění k provozování je VaK JČ a.s. divize Tábor. 
Laufen CZ s.r.o. (JIKA) je kromě na vodovodní systém města napojen i na vlastní vodovodní 
systém technologické vody z řeky Lužnice vč. vlastní úpravny vody. Ostatní průmyslové 
závody a soukromé subjekty nemají vlastní zdroje vody. Na levém břehu Lužnice, v Zářečí, 
je čerpací stanice užitkové vody pro areál vojenského letiště Bechyně (mimo katastr města). 
Vodovod příměstské části Lišky (360 – 383 m n.m.) byl vybudován v roce 1980. Je napojen 
na řad ocel DN 100 VDJ Šibeniční vrch – Bechyňská Smoleč, který je propojen s 
gravitačním řadem ocel DN 400 Vodárenské soustavy Jižní Čechy VDJ Sudoměřice u 
Bechyně - Bechyně. Propojení s výtlačným řadem ocel DN 400 Vodárenské soustavy Jižní 
Čechy ČS Sudoměřice u Bechyně - VDJ Hodušín II je trvale uzavřeno. Vlastníkem řadu ocel 
DN 400 Vodárenské soustavy Jižní Čechy je Jihočeský vodárenský svaz. Vlastníkem 
vodovodního řadu ocel DN 100 je město Bechyně. Vlastníkem rozvodů v zahrádkářské 
kolonii je Výbor zahrádkářské osady Lišky. 
Zdrojem požární vody jsou kromě vodovodu i místní vodní plochy. 
Vodárenská skupina Bechyňsko Zdrojem vody Vodárenské skupiny Bechyňsko je vrt Nová 
Ves o vydatnosti 17 l/s. Surová voda obsahuje velmi nízké koncentrace železa a manganu a 
má relativně nízkou KNK4.5. Je upravována v nově rekonstruované úpravně vody v blízkosti 
vrtu s čerpací stanicí Nová Ves (17 l/s, 52.7 m). Technologie úpravy vody spočívá v 
dávkování chlornanu sodného a odstranění CO2 v provzdušnění na věžích s následnou filtrací 
na čtyř tlakových filtrech s mramorovou náplní. Upravená voda je čerpána výtlačným řádem 
do vodojemu Hodětín 2x 250 m3 (463.47/458.97 m n.m.), z kterého natéká gravitačně 
samostatným řadem LT 250 do Bechyně. Dalším zdrojem vody jsou dvě studny s vydatností 
10 l/s s AT stanicí v Sudoměřicích u Bechyně, odkud je voda dopravována samostatným 
řadem LT 150 do vodovodní sítě města Bechyně (bez akumulace s čerpáním přímo do 
přívodního řadu). Voda z těchto zdrojů není upravována a odpovídá požadavkům na pitnou 
vodu. Vodojem Šibenný vrch 2x 150 m3 (433,93 / 430,78 m.n.m), který byl vybudován v 
roce 1928, není jako akumulace využíván. Vlastník, pronájem i provozovatel vodovodu je 
stejné jako pro vodovod Bechyně. 
Vodárenská soustava Jižní Čechy Hlavním zdrojem vody pro Vodárenskou soustavu Jižní 
Čechy je odběr povrchové vody z řeky Malše, resp. vodárenské nádrže Římov. Nádrž je 
umístěna ve vzdálenosti 22 km nad soutokem Malše s Vltavou a je zdrojem povrchové vody 
pro úpravnu vody Plav. Ta byla uvedena do provozu v roce 1980. Projektovaná technologie 
je navržena na výkon 1400 l/s a je dvoustupňová (patnáct podélných usazovacích nádrží a 
čtrnáct pískových otevřených rychlofiltrů), s koagulací síranem železitým.  
Po úpravě je voda čerpána a dálkovými výtlačnými řady dopravována do několika směrů. 
Jedním z nich je řad DN 1000 délky 2.49 km do vodojemu Včelná 36000 m3 
(462.00/456.00 m n.m.). Odtud je voda gravitačně přiváděna řadem DN 1000 délky 24.85 km 
do vodojemu s čerpací stanicí Hlavatce 8000 m3 (424.00/419.00 m n.m.) a následně čerpána 
řadem DN 500 délky 19.4 km do vodojemu Zdoba 3x 1000 m3 (560.00/555.00 m n.m.). 
Z vodojemu Zdoba natéká voda řadem DN 400 délky 11.1 km do vodojemu Varta II 2x 
1500 m3 (452.50/447.50 m n.m.) u Týna nad Vltavou (na odbočce) a dále řadem DN 300 
délky 11.22 km až do vodojemu čerpací stanice Sudoměřice u Bechyně 2x 1500 m3 
(456,36/451,30 m n.m., 130 l/s, 133 m). Materiálem řadů je ocel. Z vodojemu s čerpací 
stanicí Sudoměřice je možné gravitačně zásobit město Bechyně řadem ocel DN 400 a posílit 
tak zdroje Vodárenské skupiny Bechyňsko, čerpat vodu výtlakem lPE 225 délky 8.96 km do 
vodojemu Bezděčín 2x 650 m3 (504.40/508.00 m n.m.) nebo čerpat vodu výtlačným řadem 
ocel DN 400 délky 18.98 km do vodojemu Hodušín II 2x 1000 m3 (535.40/540.40 m n.m.). 



 9

Vlastníkem vodárenské soustavy je Jihočeský vodárenský svaz, provozovatelem je VAK JČ 
a.s. divize České Budějovice. 
Zásobování pitnou vodou - Hvožďany 
Osada Hvožďany (404 - 432 m n.m.) je zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu z 
roku 1925. Zdrojem vody jsou tři jímací zářezy s vydatností 0.27+0.16+0.12=0.55 l/s a 
vrtaná studna hloubky 35 m s vydatností 0.3 l/s, která byla vybudována v 80 tých letech jako 
posílení původních zdrojů. Kvalita vody ve zdrojích nevyhovuje požadavkům na pitnou vodu 
z hlediska výskytu dusičnanů a hodnoty pH. Ze zářezů natéká voda gravitačně do sběrné 
jímky a odtud dále opět gravitačně do vodojemu. Do vodojemu je i čerpána voda z vrtu. 
Vodojem je 40 m3 (431.60/430.00 m.n.m - odhad). Do spotřebiště je voda dopravována ještě 
AT stanicí, bez úpravy, pouze s hygienickým zabezpečením. Přívodní řad i rozvodná síť jsou 
převážně z litiny v délce 1 159 m. Na vodovod je napojen i zemědělský areál. Zdroje mají 
vyhlášena ochranná pásma. 
Vlastník, pronájem i provozovatel vodovodu je stejné jako pro vodovod Bechyně. 
Zdrojem požární vody jsou kromě vodovodu i místní vodní plochy. 
Zásobování pitnou vodou - Senožaty 
Osada Senožaty (420 - 428 m n.m.) je napojena na vodovodní síť města Bechyně. Rozvodná 
síť je převážně z litiny v délce 1 710 m. Přívodní řad PE 160 délky 1 080 m je trasován podél 
komunikace Bechyně – Senožaty. Zemědělský areál v osadě je mimo provoz. 
Vlastník, pronájem i provozovatel vodovodu je stejné jako pro vodovod Bechyně. 
Zdrojem požární vody jsou kromě vodovodu i místní vodní plochy. 
Potřeba vody Podrobněji je výpočet potřeby vody uveden v dokumentaci "Program rozvoje 
vodovodů a kanalizací okresu Tábor" (Hydroprojekt 2000) a v dokumentaci "Plán rozvoje 
vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje" (iKP Praha 06.2004). Údaje o stavu 
poskytl provozovatel VAK JČ a.s. 
Odkanalizování a čištění odpadních vod 
Město Bechyně 
Město Bechyně má vybudovanou jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu. Kanalizace je 
provedena z trub betonových, kameninových, PVC a Hobas, DN 150 až 900, v celkové délce 
20 290 m. Jedná se o kanalizaci gravitační, odvádějící odpadní vody na městskou čistírnu 
odpadních vod. Nově je vybudováno sběrač na Plechamru (povodí Smutné) v délce 1474 m a 
na něj navazující ražená štola v délce 863 m, která vyúsťuje na nově zrekonstruované ČOV. 
Štola je půlkruhového klenutého tvaru, šířky 2.20 až 2.90 m, s rozšířením na 3.20 m v místě 
výhyben, výšky 1.88 až 2.06 m. Na kanalizační síti jsou celkem tři odlehčovací komory – 
před vjezdem na čistírnu (odlehčovací poměr 1+3), u Hvožďanského mostu (odlehčovací 
poměr 1+10) a v areálu ČOV (odlehčovací poměr 1+3). 
Čistírna odpadních vod je navržena jako mechanicko-biologická s nitrifikací a předřazenou 
denitrifikací na kapacitní množství Q24=1800 m3/d (21 l/s), BSK5=450 kg/d, CHSK= 765 
kg/d, NL=324 kg/d, EO=7500, s odtokovým znečištěním BSK5=25 mg/l. Čistírna byla 
budována ve třech etapách. Recipientem je řeka Lužnice Q355=2.67 m3/s, BSK5=7.5 mg/l. 
Na ČOV jsou přiváděny odpadní vody do hodnoty 127 l/s (1+5 Q24). Ty jsou předčišťovány 
na integrovaném zařízení HUBER Ro 05 (rotační česle, lapák tuků a provzdušňovaný lapák 
písku). Po hrubém předčištění jsou odpadní vody biologicky čištěny na lince ve formě 
aktivace s nitrifikací (900 m3), s oxickou zónou provzdušňovanou vzduchem vybavenou 
jemnobublinnou aerací, předřazenou anoxickou zónou (denitrifikací 390 m3) míchanou 
mechanicky a následně řazenými čtvercovými vertikálními dosazovacími nádržemi (6x D 
540). Přebytečný kal z aktivačního systému linky je po gravitačním zahuštění v kalovém silu 
strojně zahušťován s dávkováním flokulantů a následně pak čerpán do systému studeného 
vyhnívání (2x VN ∅ 9 m objem á 490 m3). Vyhnilý kal je odvodňován na pásovém 
odvodňovacím sítu Eco Prese GUINARD (9 m3/hod.). Okolo čistírny je pravděpodobně 
vyhlášeno pásmo ochrany prostředí. 
Hlavním odpadními vodami města jsou splaškové vody z domácností a občanské 
vybavenosti. Odpadní vody z jednotlivých areálů firem jsou likvidovány následujícím 
způsobem: 
SSN Bechyně a.s. – bezodtoková jímka, odvoz kalu na pole 
Keramika Sušer s.r.o. – splaškové vody do městské kanalizace, ostatní do bezodtokové 
jímky, kal na ČOV 



 10

ECO Design s.r.o. (Jihotvar) – technologická voda do akumulační jímky a na kalolis, 
splaškové vody na ČOV Ecofluid Miniclar 20 EO, odtok do Lužnice 
Micro sensor s.r.o. Bechyně – do městské kanalizace 
Laufen CZ s.r.o. (JIKA) – průmyslové i dešťové odpadní vody na vlastní ČOV, odtok do 
Lužnice, splaškové vody do městské kanalizace 
Lázně Bechyně s.r.o. – do městské kanalizace 
V městské části Zářečí (86 EO) je vybudována jednotná kanalizace, která vyúsťuje do řeky 
Lužnice třemi samostatnými výustmi bez centrálního čištění odpadních vod. Odpadní vody 
charakteru splaškových jsou předčišťovány před odtokem do kanalizace v septicích. 
V městské části Větrov (20 EO + chatová zástavba) není vybudována kanalizace. Odpadní 
vody z jednotlivých nemovitostí jsou vypouštěny pravděpodobně po předčištění v septicích 
přímo do recipientu – říčka Smutná. 
V městské části Lišky (18 EO + chatová zástavba) je vybudována jednotná kanalizace 
(materiál ani profil se nepodařilo zjistit), která vyúsťuje do řeky Lužnice jednou výustí bez 
centrálního čištění odpadních vod. Odpadní vody charakteru splaškových jsou předčišťovány 
před odtokem do kanalizace v septicích nebo jsou akumulovány v bezodtokových jímkách. 
Vlastníkem kanalizace vč. ČOV je město Bechyně. Tento vodohospodářský majetek město 
Bechyně pronajalo Vodárenskému sdružení Bechyňsko. Provozovatelem kanalizace i ČOV 
na základě oprávnění k provozování je VaK JČ a.s. divize Tábor. 
Hvožďany 
Osada Hvožďany má vybudovanou jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu v celkové 
délce 1914 m. Kanalizace je DN 200 až 500 převážně z betonových trub a je vyústěna bez 
centrálního čištění třemi výustmi do Hvožďanského potoka (147 EO). Východní část v okolí 
zemědělského areálu je odkanalizována třemi samostatnými stokami s vyústěním do příkopu 
podél účelové komunikace. Do stávajících stok jsou zaústěny přepady z nádrží v prostoru 
návsi. Hlavním odpadními vodami jsou splaškové vody z domácností a občanské 
vybavenosti. Odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokových jímek nebo jsou 
předčišťovány v septicích s odtokem do kanalizace. Složení a koncentrace odpadních vod 
odpovídají obvyklým hodnotám a nejsou ovlivňovány jinými specifickými komponenty. 
Veškerá znečištění produkovaná zemědělskou živočišnou výrobou jsou skladována 
v bezodtokových jímkách a plochách a používána jako hnojivo na zemědělsky využívaných 
pozemcích. 
Vlastník, pronájem i provozovatel kanalizace je stejné jako pro kanalizaci Bechyně. 
Senožaty 
Osada Senažaty má vybudovanou jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu v celkové délce 
1 370 m. Kanalizace je vyústěna bez centrálního čištění dvěmi výustmi (54 EO) do 
bezejmenného potoka povodí Lužnice a jednou výustí (41 EO) do bezejmenného potoka 
povodí Smutné. Na této kanalizaci z bytovek je zřízen centrální septik. Hlavním odpadními 
vodami jsou splaškové vody z domácností a občanské vybavenosti. Odpadní vody jsou 
zachycovány do bezodtokových jímek nebo jsou předčišťovány v septicích s odtokem do 
kanalizace. Složení a koncentrace odpadních vod odpovídají obvyklým hodnotám a nejsou 
ovlivňovány jinými specifickými komponenty. 
Vlastník, pronájem i provozovatel kanalizace je stejné jako pro kanalizaci Bechyně. 

 
 

b.1.4. Zásobování elektrickou energií 
Nadřazený systém  TR 110/22 kV  Bechyně 
Kmenové linky  22 kV Bechyně 
Rozvodné napětí  3+PEN 400/230V 50Hz AC 

Řešeným územím Blatné prochází stávající vedení 110 kV, které je nutno plně 
respektovat. Stávající trafostanice jsou zakresleny ve výkresu. Podstatnou část 
trafostanic tvoří zděné kabelové trafostanice, která jsou typu 2 x 630 kVA a 1 x 630 
kVA. Po krajích města prochází okruh venkovního vedení, z kterého jsou napojeny 
převážně sloupové stanice BTS do 630 kVA a 400 kVA, ojediněle pak příhradové 
PTS do 250 kVA. 



 11

Obecně lze konstatovat, že elektrorozvodná zařízení VN, včetně trafostanic, jsou 
ve dobrém technickém stavu a vyhovují pro dnešní zatížení. 

Sekunderní síť je v centrálních částech provedena kabely NN uloženými do 
výkopů. V  okrajových částech je pak venkovní vedení doplněné kabely v zemi. 
Vyhovuje stávajícímu zatížení. 

Venkovní a kabelová vedení VN a VVN byla zkreslena z dokumentace JČE a.s. 
a kontrolována dle skutečnosti v terénu. 

Ochranná pásma 
Ochranná pásma v elektroenergetice jsou dána  novelizovaným Zákonem č. 

458/2000 Sb.. 
Rozbor a analýza stávajících sítí 
Součástí  strategického plánování a dlouhodobého rozvoje je i stanovení  rozvoje 

energetického systému v oblasti katastru města Bechyně. Nedílnou součástí 
energetického systému je výroba a rozvod elektrické energie a s tím související 
problematika, kterou je nutné koncepčně řešit. 

Vychází se z analýzy současného stavu, výčtem jednotlivých distribučních 
elektroenergetických systémů,  zdroji elektřiny a  pokrytí města, kvalitou a 
zabezpečeností dodávky elektřiny, ekonomikou provozu a úspory.  Dále pak vlivem 
současného i navrhovaného systému rozvodu elektřiny na životní úroveň a životní 
prostředí. 

V současné době je postrádána  existence územní energetická koncepce oblasti, 
čímž dochází k částečné nekoordinaci a neefektivnímu rozvoji zásobování 
jednotlivých lokalit  energiemi. Přesto jsou  u jednotlivých staveb prosazovány  cíle a 
předpoklady energetické politiky, tak jak stanoví Zákon č.406/2000 Sb., o 
hospodaření energií, tj. prosazování úspor energií, využití možných obnovitelných 
zdrojů energie, spolehlivé a efektivní fungování energetických systémů, 
kombinovaná výroba tepla a elektřiny, optimální využití regionálních energetických 
zdrojů atd.. 

Základ legislativního rámce pro oblast energetiky tvoří Zákon č. 458/200 Sb., o 
podmínkách podnikání  a o výkonu státní správy v energetických odvětvích. 
Stanovuje postavení, práva a odpovědnosti nezávislého regulačního orgánu pro 
energetiku, vytváří podmínky a pravidla pro podnikání v energetice, rovnost 
hospodářské soutěže,  distribuce elektřiny konečným zákazníkům nebo distributorům 
apod. 

Jediným distributorem elektřiny v oblasti Bechyňska je Jihočeská 
energetika a.s. (JČE a.s.), která je také provozovatelem distribuční sítě 
VVN, VN, NN a distribučních trafostanic VN/NN. Provozním střediskem 
je JČE a.s. Tábor. 

Obecně pro Bechyni platí, že veškerá elektrická zařízení, např. trafostanice 
22/0,4 kV a vedení NN, vyhovují stávajícímu zatížení. Místně je i rezerva výkonu.  

 

b.1.5. Zásobování plynem 
Primární VTL plynovody 

Řešeným územím, nebo po jeho okraji prohází od severu přes k. ú. Senožaty 
vysokotlaký plynovod DN 150. Tento plynovod obchází západně město Bechyni, 
těsně míjí obec Hvožďany, stáčí se k jihu a pokračuje k Týnu nad Vltavou, kde končí. 
U jihozápadního okraje obce Senožaty je na VTL plynovod napojena odbočka DN 
150 na k městu Bechyně, která se dělí na přívodní VTL plynovod DN 150 k VTL RS 
Čechova a přívodní VTL plynovod DN 100 k VTL RS JIKA.  
Regulační stanice a sekundární STL a NTL plynovody 
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Město Bechyně 
Město Bechyně je zásobováno plynem ze dvou vysokotlakých regulačních 

stanice. Jako první byla v r. 1979 vybudována vysokotlaká regulační stanice se 
středotlakým a nízkotlakým výstupem v ul. Čechova poblíž křižovatky s ul. Za 
Trubným. Výkon této regulační stanice je 5000 m3/hod, z toho 2000 m3/hod připadá 
na NTL výstup o výstupním přetlaku 2 kPa a 3000 m3/hod na výstup středotlaký 100 
kPa. V r. 1994 byla do provozu uvedena druhá vysokotlaká regulační stanice na 
severovýchodním okraji města v blízkosti areálu keramičky JIKA. Tato regulační 
stanice se skládá ze dvou samostatných technologických celků, a to VTL regulační 
stanice pro město a letiště a STL regulační stanice pro keramičku. VTL regulační 
stanice má dva středotlaké výstupy o různých tlakových úrovních. Pro město 
Bechyně je určen výstup o tlakové úrovni 100 kPa a výkonu 7000 m3/hod, Výstupní 
přetlak STL plynovodu pro letiště je 300 kPa. Z výstupu pro město je napojena 
regulační stanice pro keramičku, která odebírá max. 3000 m3/hod. Ze středotlakého 
plynovodu pro letiště je napojena osada Lišky a obec Bežerovice. 
Kapacity zdrojů pro město Bechyně: 
Regulační stanice NTL/2 kPa STL/100 kPa 
Čechova 2000 m3/hod 3000 m3/hod 
JIKA  4000 m3/hod 
Celkem 2000 m3/hod 7000 m3/hod 

Nízkotlaký plynovod byl vybudován v první fázi plynofikace města současně 
s vysokotlakou regulační stanicí v ul. Čechova. Z této regulační stanice vede ocelový 
NTL plynovod DN 200 Čechovou ul. až ke křižovatce s ul. Novodvorská, kde se 
lomí a pokračuje východním směrem ul. Novodvorská a potom ul. Libušina, kde 
tento páteřní NTL plynovodní řad Končí. Z páteřního NTL plynovodu jsou napojeny 
odbočky menších dimenzí. NTL plynovody je zásobována lokalita severovýchodně 
od centra města zhruba vymezená ulicemi Čechova, Novodvorská, Libušina a Za 
Trubným a Křižíkovu čtvrť. Z NTL plynovodu jsou většinou napojeni drobní 
odběratelé, bytové domy a malé provozovny. V některých místech je souběžně 
s NTL plynovodem veden i plynovod středotlaký a připojené bytové domy mají dvě 
přípojky – nízkotlakou pro plynové sporáky a středotlakou pro domovní kotelnu. 
Vytížení přepravní kapacity nízkotlaké plynovodní sítě je zhruba 85 %. 

Středotlaká plynovodní síť je zásobována ze dvou zdrojů – VTL RS Čechova a 
VTL RS JIKA. Středotlaké plynovody jsou rozvedeny téměř do všech částí města. 
Často jsou i v souběhu s plynovody nízkotlakými v místech, ke by požadované 
odběry již nebylo možné z NTL plynovodní sítě pokrýt.  

Z VTL RS Čechova vede hlavní páteřní ocelový plynovodní řad DN 200 
v souběhu s NTL plynovodem ul. Čechova, Novodvorská a Libušina, v křižovatce 
s ul. Lázeňská je dimenze snížena na DN 100 a ocelový plynovod končí u 
Lázeňského domu Božena v ul. Lázeňská. Tato větev je prakticky nejstarším 
plynovodem. Z VTL RS JIKA vede polyetylénový plynovod 160 podél komunikace 
směrem do města, před ulicí Za Trubným je zredukován na PE 90 a pokračuje ul. Za 
Trubným k ul. Čechova, kde se u VTL RS Čechova napojuje na výstupní STL 
plynovod z této regulační stanice. Jedná se o jediný propoj mezi regulačními 
stanicemi. S ohledem na výkon regulační stanice JIKA je přepravní kapacita 
výstupního plynovodu do města z této regulační stanice nedostatečná.  

Z páteřních středotlakých plynovodů jsou potom napojeny odbočky do všech 
plynofikovaných částí města. Převážná většina plynovodů je z polyetylénových 
trubek. Bezkonkurenčně největším odběratelem plynu je plynová kotelna Písecká o 
tepelném výkonu 3x2.4 MW. Ostatní odběry nejsou z hlediska bodového odběru na 
určitém místě STL plynovodní sítě významné. 

Přepravní kapacita středotlaké plynovodní sítě je vytížena zhruba z 55%. 
Senožaty 
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Obec Senožaty není dosud plynofikována.  
Obec Hvožďany 

Obec Hvožďany též není dosud plynofikována.  
Ochranná a bezpečnostní pásma 

Plynová zařízení jsou podle zákona č. 458/2000 Sb. chráněna ochrannými a 
bezpečnostními pásmy. Ochranné a bezpečnostní pásmo se měří od povrchu potrubí a 
od vnějšího pláště regulační stanice 

Zařízení Ochranné pásmo Bezpečnostní pásmo 
VTL plynovod DN 100 4 m 15 m 

DN 150 4 m 20 m 
VTL RS 4 m 10 m 

STL plynovody 1 m (v zastavěném 
území) 

- 

NTL plynovody 1 m (v zastavěném 
území) 

- 

 
Teplo 
Centrální zdroje tepla 

V současné době je jediným centrálním zdrojem tepla v Bechyni plynová 
kotelna Písecká o tepelné výkonu 3 x 2.4 MW. Vlastníkem centrální kotelny je Město 
Bechyně, nájemcem a provozovatelem firma ERDING a. s. Brno. V nedávné době 
prošel centrální zdroj tepla kompletní rekonstrukcí, parní kotle byly nahrazeny 
teplovodními. Vlastní centrální zdroje tepla mají firmy JIKA a Jitex. Oba zdroje jsou 
vytápěny plynem avšak do města teplo nedodávají. 
Rozvody tepla 

Veškeré rozvody tepla jsou teplovodní s teplotním spádem 90/70 OC. Původní 
rozvody páry byly zrušeny. Nové teplovodní rozvody jsou buď uloženy do 
stávajících kanálů, nebo jsou vedeny předizolovaným bezkanálovým potrubím. 

Z centrálního zdroje tepla vystupují dvě samostatné větve. Jedna větev DN 
125/125 vede východním směrem do rozdělovací stanice p. č. 932/31, kde je též 
připravována TUV. Odtud vedou rozvody tepla do přilehlých bytových domů 
v blocích č. p. 907 až č. p. 910 a č. p. 911 až č. p. 919. Rozvody jsou čtyřtrubkové 
(teplo + TUV).  

Druhá větev DN 200/200 vede směrem ke středu města do bývalé výměníkové 
stanice, ze které jsou pak vedeny rozvody k objektům v ul. Písecká, Školní, 
Novodvorská. Jedná se většinou o bytové domy a objekty pro obchod a služby. 
Největším bodovým odběratelem je škola v bloku mezi ulicemi Písecká a Školní, 
nejnovějším Dům s pečovatelskou službou u křižovatky ul. Školní  Čechova. 
Rozvody vedené v teplovodních kanálech jsou převážné čtyřtrubkové, bezkanálové 
rozvody z předizolovaných trubek jsou dvoutrubkové, v připojených objektech pak 
jsou ohřívače TUV. 

Tepelná kapacita zdroje a rozvodů tepla je podle provozovatele vytížena zhruba 
z 85%. 
Ochranná pásma pro výrobu a  rozvod tepelné energie 

Budou respektována ochranná pásma zařízení pro výrobu a rozvod tepelné 
energie (§87odst.2 energetického zákona). 

 
 

b.1.6. Obyvatelstvo 
Počet obyvatel v celé obci je stabilizovaný. V posledních letech počet obyvatel 
v sídle Bechyně stoupá. Přetrvává především zájem o trvalé bydlení ve vlastním RD. 
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Ekonomicky aktivních obyvatel je cca 46,5%. Část obyvatel za zaměstnáním dojíždí 
za prací a za vyšší občanskou vybaveností především do Tábora.   
Počet obyvatel je dnes cca 5965, z toho žen 3037, ve věku 0-14 je 17,6%, nad 60 let je 
18,6%. Celkem pracujících je 2764  
Domů je celkem 990, trvale obydlených 762. 
Bytů je 2574, z toho trvale obydlených 2245.  
  
 

b.2. Civilizační hodnoty 
V písemných záznamech se jméno Bechyně se vyskytuje již roce 805, kdy byl 
založen zdejší hrad. Dnešní krásný renesanční zámek na mohutném skalnatém 
ostrohu, je jednou z hlavních dominant města. Výjimečný je terén okolo Lužnice a 
Smutné, kde je hluboké lesnaté, místy skalnaté údolí. Řeka Lužnice je překlenuta na 
vstupu do města architektonicky zajímavým železobetonovým mostem s jedním z 
nejvyšších oblouků v republice,  který je technicky ojedinělou stavbou své doby, je 
zde jedna z prvních železničních drah.  
Ve městě Bechyně je hlavní hodnotou celý prostor městského centra, kde je městská 
památková zóna, hodnotné je rovněž území, které je navrženo k rozšíření památkové 
zóny,  celé lázeňské území, celá řada domů funkcionalistické architektury, lokalita 
Plechhamr, Zářečí.  
Většina objektů v centru města má funkci obytnou a služeb občanské vybavenosti, je 
většinou maximálně třípodlažní s podkrovím. Vícepodlažní bytová zástavba je 
především na sídlištích – Na Libuši, Obránců míru, Písecká,…. 
Ve městě Bechyně je mnoho  pracovních míst ve službách občanské vybavenosti, 
vyhlášené jsou zdejší lázně, velkou tradici má střední keramická škola. 
Výrobní areály jsou především na severovýchodním okraji Bechyně (město 
keramiky- dnes firma Laufen ) a severozápadním okraji Bechyně (stavební firmy).  
V sídlech Senožaty a Hvožďany jsou hodnotou především centrální prostory, 
převažuje obytná funkce včetně hospodářských budov, zástavba je většinou 
maximálně dvoupodlažní, většinou s tradičním typem sedlové, polovalbové či 
valbové střechy.  
Z urbanistického hlediska a z hlediska objemu i materiálu, jsou nepříliš vhodné 
objekty v areálech ZD. Větší plochy areálů jsou na jv okraji Senožat, na 
jihozápadním okraji Hvožďan. Areály je nutné lépe zapojit do krajiny ozeleněním - 
hradbou několika řad stromů. Jedná se o stromy listnaté (např. lípy, duby, jasany) s 
podsadbou keřového patra. Hygienické pásmo z provozů živočišné výroby nebylo 
nikde vyhlášeno, přesto fakticky existuje a jako limitující prvek je vyznačeno v 
mapě.  
Obec Hvožďany, i Senožaty mají i významnou rekreační funkci, rovněž okolo 
Smutné i Lužnice je mnoho objektů s funkcí rekreačního bydlení.  

 

b.3. Přírodní hodnoty 
K hlavním přírodním hodnotám patří: 

- Přírodní památka Židova Strouha 
- Přírodní park Plziny 
- Památné stromy – 2 duby letní  
- Bývalá obora pod zámeckým parkem v údolí Smutného potoka 
- Navrženo je přírodně velmi cenné území – kaňon Lužnice ( VÚC- Bp2) 
-   Plán územního systému ekologické stability je zpracován ing. Václavem 
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Škopkem- viz hlavní výkres. 
Specifikace prvků ÚSES a návrh opatření  ÚSES budou součástí závazné části 

územního plánu.  
Přes katastr obce vede značená turistická cesta, mnohé cesty jsou využívány 

cykloturisty.  
 

� Lesnatost odpovídá průměrným hodnotám okresu.  
� Podíl vodních ploch je průměrný až mírně podprůměrný. 
� Okolo Lužnice a Smutné je hluboké strmé údolí, okolní terén zastavěných částí 

sídel je mírně kopcovitý, prostorově poměrně členitý četnými remízky.  
� Charakter krajiny tvoří pole a trvalý travní porost. 
� Průměrná nadmořská výška obce Bechyně je 406m.n.m., Hvožďany 422 m.n.m , 

Senožaty 424m.n.m 
V zastavěných územích obce je vysoká zeleň poměrně četná a v dobrém stavu. Velký 
podíl na tom má především prostor lázeňského parku,  a svažitého terénu okolo 
Lužnice a říčky Smutná.  
Zahrádkářské kolonie navazují na plochu sídliště Na Libuši, zahrádky jsou okolo 
říčky Smutná. Zájem o zahrádky vyplývá z velkého počtu bytových domů. 
Pokud jde o množství zeleně v sídlech Senožaty a Hvožďany je v stav uspokojivý, 
neboť venkovská zástavba vždy navazovala na velké plochy zahrad a sadů, okolo 
vodotečí jsou vzrostlé stromy.   
� Stávající zeleň, typickou druhovou skladbu, tradiční umístění a prostorotvornou 

funkci zeleně je nutno respektovat.  
Romantické, tiché a dobře značené stezky v okolních lesích a v údolí Lužnice skýtají 
nepřeberné možnosti romantických procházek a výletů do okolí města. 
� Klimaticky patří do oblasti mírně teplé, průměrná roční teplota je 7-8°C. 
 
 
 
 
 

b.4. Kulturní hodnoty 

b.4.1. Památkově chráněné objekty a archeologické lokality  
Bechyně – fortifikační systém ČR 4660, zámek ČR 4676, boží muka u táborské ulice 
k Větrovu ČR 4705, boží muka ČR 4706, výklenková kaplička u schodů k Lužnici 
ČR 4707, Kaplička sv. Antonína pod skálou u mostu ČR 4708, socha sv. Jana 
Nepomuckého na náměstí ČR 4712, Křižíkův pomník u vily ČR 4713, socha sv. 
Jaqna Nepomuckého ČR 4714, železobetonový most ČR 4715, kostel P. Marie Na 
Poušti v lese nad řekou RČ 4716, kamenný most přes Smutnou ČR 5953, soubor 
staveb domu ČR 6234, měšťanský dům ČR 4682,4692, 4677, 4678, 4679, 
4685,4689, 4684, 4686, 4690, 4681, 4683, 4687, dům se zahradou ČR 6185, rodný 
dům V. Pichla ČR 5378, býv. Zámecký pivovar Protivínka ČR 4688, kostel sv. 
Matěje ČR4699, děkanství ČR 4700, bývalá synagoga, Františkánský klášter ČR 
4701, Kotěrova vila, areál kostela sv. Michala ČR 4702, židovský hřbitov ČR 4709,  
V Bechyni je vyhlášena městská památková zóna  
Historicky,  architektonicky a urbanisticky cenné území je i mimo městskou 
památkovou zónu – je nutno respektovat okolí architektonicky zajímavých a 
výjimečných staveb (doporučujeme rozšířit památkovou zónu) 
V Zářečí- venkovské usedlosti č.p. 458,465, 466, 467, 468, 476, 489, 490, 491, 493, 
494, městské lázně č.p.481 
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Senožaty – zemědělská usedlost ČR 5011, 5012, stavení 5013 
Hvožďany – zemědělská usedlost ČR 5637, 5638, 5640,5636, 5639, chalupa ČR 
5641, kaplička návesní ČR 5642  
Archeologické lokality - Při přípravě výkopových prací je nutno se spojit 
s archeologickým pracovištěm Památkového ústavu v Č. Budějovicích. Případný 
rozsah archeologické pomoci bude specifikován odborným archeologickým 
pracovištěm. Dle ustanovení § 22, zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
v platném znění, má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými 
nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit 
Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na 
dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se 
na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění 
archeologických výzkumů.  
 
 
 
 

b.4.2. Urbanistická struktura 
 
Sídlo Bechyně má tyto  hlavní hodnoty území:- výše uvedené kulturní památky 
včetně celé památkové zóny,  zeleň areálu lázeňského parku, zeleň s rybníkem 
Trubný u Píseckého předměstí, (včetně parku Plechamr, části Zářečí…) ulice 
Čechova s alejí, zástavba okolo říčky Smutné, strmé údolí okolo Lužnice a Smutné, 
skalnaté útvary okolo vodotečí. Lokalita  rekreačního bydlení  a zahrádek Větrov u 
říčky Smutné,  Lišky, Libuše, Na obůrkách, Dubový vrch jsou další hodnotou.  
Hodnotou jsou prvky drobné architektury v krajině – kříže, boží muka, hraniční 
kameny…. (viz hlavní výkres). 
Bechyně se utvářela jako zástavba jednak okolo zámku - na náměstí uvnitř hradeb, 
dále v Zářečí a v podhradí okolo říčky Smutné. Dále pak vznikaly domy okolo 
hlavních radiál a vilová čtvrť směrem k lázním. Teprve později vznikala místní 
sídliště Na Libuši, Obránců míru, Písecká. 
K hlavním podnikatelským plochám patřilo okolí nádraží (Jitex), Keramické závody 
(Laufen), později firma Microsenzor. Na sz okraji jsou firmy Keras, Stavebniny, 
Správa silnic. 
Zástavba ostatních sídel vznikala přirozeným obestavěním původních cest a jejich 
křižovatek.  
Senožaty – Hlavní hodnotou sídla je ulicová náves s řadou malebných štítů a boží 
muka sevrně od sídla.  Velice malebné jsou samoty několika chalup se zvoničkou -
Větrov. Hvožďany - Hlavní hodnotou v sídle jsou dva menší centrální prostory 
s vodní plochou, jeden s památkově chráněnou kapličkou a prostor u klubovny 
myslivců. Hodnotu má lokalita Sternberského rybníka a samoty Na Hemerách.  
Dominanty, osobitost centrálních prostorů v sídlech, krásná krajina, členitost terénu, 
klid, celá řada malebných výhledů - to vše jsou hlavní urbanistické hodnoty území.  
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c. Návrh urbanistické koncepce 
 Koncepce řešení je podkladem pro optimální využití území pro všechny požadované 
funkce ve vlastním sídle, jeho blízkém okolí a celém katastru. Jedná se zejména o 
vymezení nových funkčních ploch. 
Návrh nové zástavby musí  akceptovat hlavní hodnoty sídla, (civilizační, kulturní, ) – 
především kulturní památky, archeologické lokality, prvky drobné architektury 
v krajině – kříže, boží muka, hraniční kameny…., prostor městského centra, území a 
režim městské památkové zóny, hodnotné je rovněž architektonicky a urbanisticky 
cenné území. Je nutno respektovat vysokou  přírodní kvalitu, hlavní přírodní hodnoty 
sídla, přírodně velmi cenné území, průhledy, dálkové pohledy, dominanty. Pohledově 
chráněna je silueta městského centra.  
Vnější území lázeňského místa  tvoří celý katastr Bechyně,  omezení v něm daná 
budou novými záměry respektovány. Pro vnitřní území lázeňského místa v územním 
plánu jsou stanoveny omezení, vycházející z podmínek statutu lázeňského místa 
Bechyně. ( Usnesení rady JčKNV č.235 ze dne 1.11.1988).  

Budou zachovány předpoklady pro identitu a neopakovatelnost urbanistických 
prostorů sídla. Návrh úpravy dopravní trasy  v lokalitě  Za Trubným a Čechova – 
bude respektovat  objekt výklenkové kaple Sv. Trojice, účelově nezastavitelné území 
je navrženo jako plošná rezerva pro dopravu. 
Bude zachována atmosféra sídel a kvalitní zapojení nových staveb do terénu a okolí 
(Výška zástavby s ohledem na okolní zástavbu). Návrh územního plánu respektuje 
stávající charakter zástavby,  celé lázeňské území Město Bechyně má charakter 
městské a příměstské zástavby. V  sídlech  Senožaty a Hvožďany jsou důležitým 
prvkem charakteru zástavby, mimo hlavní hodnoty, i nevyužité objekty 
hospodářského zázemí (stodoly) – doporučujeme zachovat, opravit a vhodně využít.  
Navržené rozvojové plochy vyplňují proluky, navrženo je zarovnání  a ucelení 
zastavěného území, využití stávajících komunikací a infrastruktury.  
 
Dále je nutno respektovat stávající zeleň, typickou druhovou skladbu, tradiční 
umístění a prostorotvornou funkci vysoké zeleně, charakter krajiny. Nosnou funkcí 
území je stabilizace sídelní struktury a zároveň zachování vysoké kvality přírodního 
prostředí, respektovány budou prvky ÚSES. 
V blízkosti toků a melioračních stok (do 6 m od břehové čáry)  je přípustné zřizování 
staveb pouze tak, aby byl umožněn výkon správy vodních toků (údržba a čistění 
vodotečí –alespoň jednostranný volně přístupný  pruh). 
 
Plochy pro bydlení – jsou navrženy ve všech sídlech, výška a materiálové řešení 
musí respektovat okolní zástavbu, hlavní hodnoty sídel, stávající i navržené limity. 
Plochy pro smíšenou zástavbu bydlení s podnikáním jsou navrženy v Senožatech a 
Hvožďanech.  
Plocha pro sportovně rekreační areál je navržena severně od Hvožďan, jižně od 
Senožat, rozšíření stávajícího sportovního areálu je v Bechyni.  
Nové menší plochy pro rekreační bydlení jsou navrženy pouze v minimálním 
rozsahu – v prolukách. 
Plocha pro rozšíření zemědělské výroby je u stávajícího zemědělského areálu na 
jižním okraji Hvožďan.  
Nové plochy pro výrobu a podnikání jsou navrženy na východní okraj Senožat, 
severní okraj Hvožďan. 
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d. návrh členění území obce na funkční 
plochy a podmínky jejich využití 

Vymezení zastavitelného území Z hlediska zastavitelnosti je řešené území rozděleno na: 
• Zastavitelné území v souhrnu tvoří současně zastavěné a zastavitelné území.  
-současně zastavěné území – zahrnuje stavební objekty a k nim přilehlé pozemky určené 
ke  stejnému funkčními využití a další pozemky ( i nezastavěné) uvnitř hranic současně  
zastavěného území ( viz grafická část). 
-zastavitelné území - rozumí se veškerá území zastavěná a navržená touto ÚPD 
k zastavění 
• Nezastavitelné území (volná krajina) jsou nezastavitelné. V nezastavitelném území 
lze realizovat jen liniové dopravní stavby, stavby inženýrských sítí a stavby nezbytné pro 
údržbu krajiny - seníky, včelíny apod.. , stavby sloužící k zajišťování ochrany přírody, 
zemědělské prvovýroby, myslivosti, lesního hospodářství, rybničního hospodářství, 
zajišťování civilní ochrany státu. 
Definování pojmů -Zásadním regulačním prvkem  pro umístění je funkce.  

Popis funkčních ploch: 
Plochy dopravního vybavení 
Prvky územního systému ekologické stability 
Bydlení  
Bydlení rekreační  
Smíšené území bydlení a podnikání 
Bydlení v centru, služby a podnikání - ekologicky čisté  
Občanská vybavenost  
Služby, podnikání a obchod  
Rekreace a sport  
Výroba a podnikání  
Zemědělská výroba  
Technická vybavenost    
 Zeleň soukromá 
Zeleň veřejná a vyhrazená 
Vzrostlá zeleň a PUPFL (les) 
Vodní plochy a toky 
Zemědělský půdní fond ZPF - orná půda  
Zemědělský půdní fond ZPF - trvalý travní porost, ostatní plochy 

Přípustné, nepřípustné a podmíněné funkční využití ploch 
Činnosti, děje nebo zařízení se z hlediska přípustnosti člení na: 
Přípustné– realizovatelné bez jmenovitého omezení – v souladu s příslušnou platnou právní úpravou. 
Přípustné využití území je základní náplní území. Základní funkce je včetně nezbytné technické a 
dopravní infrastruktury 
b) Podmíněné -využití – nesmí být v konfliktním vztahu k činnostem převládajícím, mají charakter 
doplňujících činnost. Lze je jednotlivě povolit, nevyvolávají-li jednotlivě, v souhrnu nebo v součinu 
rizika ohrožení (znečištění nebo havárie) nebo neporušují-li svým vnějším působením charakter 
území (základní zásady utváření území a obecné a zvláštní regulativy) nad míru stanovenou 
zákonem, vyhláškou, jiným obecně závazným právním předpisem nebo platným správním rozhod-
nutím pro tuto část území.  
c) Nepřípustné – nerealizovatelné za žádných podmínek (za doby platnosti tohoto ÚPO).  Kromě 
činností, dějů nebo zařízení uvedených v tomto územním plánu jsou to všechny činnosti, děje nebo 
zařízení, které nesplňují podmínky stanovené zákonem, jinými obecně závaznými právními předpisy 
nebo platným správním rozhodnutím, a to buď pro celé správní území nebo pro jeho části.  
- využití funkčních ploch jsou veškeré záměry, činnosti a děje, které jsou v rozporu s danou funkcí, 
podmínkami využití dané plochy, hodnotami území atd. 
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Plochy dopravního vybavení  
a)   přípustné činnosti: 
- slouží k zabezpečení potřeb všech druhů dopravy včetně ochranných pásem  
- plochy pro silniční dopravu (komunikace chodníků a  zelených  pásů  pro 
automobilovou dopravu, zemědělskou a lesní dopravu, zastávky, garáže, pěší 
propojení, plochy a cesty pro pěší, cesty pro cyklisty)  
- plochy železnice včetně ochranných pásem. 
- veřejná parkoviště, veřejná  zeleň  převážně liniového  charakteru  podél  
komunikací a  parkovišť, vybavení parkovišť, (kiosky apod.) 
b) podmíněné 
- podmíněně přípustné je umisťování sítí a technické infrastruktury, kdy toto umístění 
nesmí ohrozit ani omezit funkci hlavní (viz. přípustné). Pokud bude možné, měly by 
být tyto stavby umisťovány do zelených pásů, které plní doprovodnou funkci k 
funkci dopravní. 
- účelově nezastavitelné území – jako rezerva pro výhledové vedení komunikace 
c) nepřípustné činnosti: 
- jiná  než  hlavní funkce území  je  nepřípustná. 
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Prvky územního systému ekologické stability 
V ÚPO se  vymezují základní skladebné prvky ÚSES tvořící kostru ekologické 
stability, tj. prky lokálního ÚSES. -Při rozhodování o funkčním využití ploch je nutné 
vycházet z nezbytnosti jejich ochrany, prvky ÚSES nelze zrušit bez náhrady. 
-Konstitutivní znaky, kterými jsou reprezentativnost, minimální a maximální 
prostorové parametry, kontinuita systému ÚSES nesmí být narušeny. 
1. Pro funkční využití ploch biocenter 
a) přípustné činnosti: 
- současné využití 
- využití, které zajišťuje přirozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým 
stanovištním podmínkám, 
- jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu. Změnou nesmí dojít ke znemožnění  
navrhovaného využití  nebo zhoršení přírodní funkce současných ploch ÚSES. 
b) podmíněné: 
- pouze ve výjimečných případech nezbytně nutné liniové stavby, vodohospodářská 
zařízení, ČOV atd. Umístěny mohou být jen při co nejmenším zásahu a narušení 
funkčnosti biocentra. 
c) nepřípustné činnosti: 
- změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability 
daného území zařazeného do ÚSES (změna druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické 
stability na druh s nižším stupněm  ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), 
které jsou v rozporu s funkcí těchto ploch v ÚSES, 
- jakékoli změny funkčního využití, které by znemožnily či ohrozily funkčnost biocenter 
nebo územní ochranu ploch navrhovaných k začlenění do nich,  
- rušivé činnosti jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, těžba nerostných 
surovin apod., mimo činnosti  podmíněné. 
2. Pro funkční využití ploch biokoridorů 
a) přípustné činnosti: 
- současné využití, 
- využití, které zajišťuje vysoké zastoupení  druhů organismů odpovídajících trvalým 
stanovištním podmínkám při běžném extensivním zemědělském nebo lesnickém 
hospodaření (trvalé travní porosty, extensivní sady, lesy apod.), případně rekreační 
plochy přírodního charakteru, 
- jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu; přitom  změnou nesmí dojít ke  
znemožnění  navrhovaného využití a přírodní funkce současných funkčních  biokoridorů 
b) podmíněné nezbytně nutné liniové stavby křížící biokoridor, vodohospodářská 
zařízení, ČOV atd. Umístěny mohou být jen při co nejmenším zásahu a narušení 
funkčnosti biokoridoru. Umístění pokud možno jen kolmo na biokoridory a v co 
nejmenším rozsahu. 
c) nepřípustné činnosti: 
- změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability 
daného území zařazeného do ÚSES (změny druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické 
stability na  druh s nižším stupněm  ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), 
které jsou v rozporu s funkcí  biokoridoru, 
- jakékoli změny funkčního využití, které by znemožnily nebo ohrozily územní ochranu a 
založení chybějících  částí biokoridorů, 
- rušivé činnosti, jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, těžba nerostných 
surovin, apod., mimo činností  podmíněných. 
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Bydlení - B 
a) přípustné činnosti: 
-  bydlení  
- rodinný dům nebo bytový dům (výška zástavby s ohledem na okolní zástavbu) 
- nerušící služby občanské vybavenosti a nerušící řemesla – ve stávajících 

objektech, nové přístavby do 50m2  
- plochy místních komunikací včetně chodníků a vedení inženýrských sítí- místní 

komunikace jsou součástí navrhovaných ploch pro bydlení 
- plochy pro stání osobních vozidel (u rodinných domů – na vlastním pozemku, 

hromadné garáže u řadových domů a bytových domů) 
b) podmíněné: 
- zařízení  pro drobnou  podnikatelskou  činnost 
- podmíněně  přípustné  využití nesmí svým charakterem  narušovat  obytnou  funkci  
nad  zákonem   stanovené limity 
- chov domácího zvířectva – (především na území  Hvožďan a Senožat) ochranné 

pásmo nepřekročí vlastní pozemek a nebude narušovat sousední pozemky. 
c)   nepřípustné činnosti: 
- jsou  veškeré  činnosti  (včetně zařízení  chovatelských , pěstitelských), které 
zatěžují, nebo  překračují  stupeň  zátěže, nebo  režim  stanovený  vyhláškou  obce, 
památkovou ochranou  a příslušnými hygienickými normami) 
- stavby pro   výrobu  většího  rozsahu,  haly, velké skladové prostory 
- velkokapacitní  stavby  občanského vybavení 
- velkokapacitní stavby  pro  dopravu 
- velkokapacitní  stavby  technického  vybavení 
- jiná než přípustná a podmíněné využití. 
 
 

Bydlení rekreační - Br 
a) přípustné činnosti: 
-    sezónní rekreační bydlení (nikoliv trvalé bydlení)  
- rekreační dům (– max.1NP a podkroví s ohledem na okolní zástavbu)  
- nové objekty, přístavby a dostavby – pouze za podmínky likvidace odpadních 

vod přes domovní ČOV 
- plochy místních komunikací a vedení inženýrských sítí 
- hřiště 
b) podmíněné:  
- sezónní občerstvení (– pouze za podmínky kvalitní likvidace odpadních vod) 
c)   nepřípustné činnosti: 
- skleníky 
- chov domácího zvířectva  
-    zařízení  pro drobnou  podnikatelskou  činnost (včetně zařízení  chovatelských , 
pěstitelských) 
-    jiná než přípustná využití. 



 22

 
 
 

Smíšené území  - bydlení a podnikání – S b+p 
a) přípustné činnosti: 
- bydlení, včetně podnikání (řemesla, drobné výrobní provozovny) 
- služby občanské vybavenosti  
- výrobní, opravárenská nebo chovatelská činnost nerušící obytnou zástavbu 
- dopravní služby nerušící obytnou zástavbu 
b) podmíněné:  
- pouze podnikání – bez bydlení 
- pouze bydlení – bez podnikání 
c)   nepřípustné činnosti: 
- velkoobchodní činnost, která má zvýšené nároky na dopravu, hluk apod… 
- lůžkové části zdravotnických a sociálních zařízení 
 
 

Bydlení v centru, služby a podnikání ekologicky čisté  
S b+s 
a) přípustné činnosti: 
- bydlení, včetně služeb občanské vybavenosti  
- služby občanské vybavenosti  
b) podmíněné:  
- pouze služby a podnikání ekologicky čisté – bez bydlení 
- pouze bydlení – bez  služeb a podnikání ekologicky čistého 
- V lokalitě 25 –jsou přípustné hromadné garáže 
c)   nepřípustné činnosti: 
- velkoobchodní činnost, která má zvýšené nároky na dopravu, hluk apod… 
- překladiště,  výroba 
 

 Občanská vybavenost Ov 
a) přípustné činnosti: 
- stavby, zařízení a související činnosti a děje občanské vybavenosti městského a 
lokálního charakteru  
- celoroční i sezónní  ubytování včetně  stravování, zdravotnická zařízení, sociální 
péče, školská zařízení, kulturní zařízení, veřejná správa a administrativa 
- obchod, tržnice, sportovní zařízení -fitcentra, tělocvičny, hřiště …, kulturní centra 
- parkovací  stání, odstavná stání a garáže pro potřeby vyvolané přípustným využitím 
území budou řešena na vlastním pozemku.  
- drobná  sadovnická a parková architektura např. altán, kryté sezení, lavičky 
- zeleň  parková, plochy  pro oddech, či slunění, obslužné komunikace, pěší cesty 
b) podmíněné:  

  - byt majitele, správce 
- V lokalitě 27 jsou přípustné samostatně hromadná odstavná stání a garáže.   
c)   nepřípustné činnosti: 
- výroba, sklady  
- zemědělská  výrobní činnost 

  - jakékoli  činnosti, které  by  mohly  být nebo jsou v rozporu s funkcemi přípustnými 
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Služby, podnikání a obchod  S ov+p 
a)   přípustné činnosti: 
- zařízení služeb občanské vybavenosti, obchodu, výrobní a nevýrobní činnosti bez 
výraznějších negativních vlivů (jako je hlučnost, prašnost, emise, zápach, aerosoly, 
vibrace) Zóna je vhodná např. i pro prodejny s velkými nároky na plochy, areály 
služeb, řemesel, servisy…… 
- okolo severní sběrné komunikace a uvnitř zóny předpokládáme podnikatelskou 
činnost spíše lehké montážní výroby, lehká kompletační činnost, švadleny, drobné 
výrobny bez negativního vlivu na okolí, nejlépe s vlastní prodejnou ( nevyžadující 
vyhlášení PHO), kulturní střediska, fitnes centra, zábavní střediska, halové objekty 
sportovišť apod... 
Maloobchod, velkoobchod, nákupní centra  
Zařízení správy a administrativy 
Veřejné stravování, motoresty, dočasné ubytování 
Kulturní a osvětová zařízení 
Mimoškolní a klubová činnost 
Zábavní a fitnes střediska 
Halové objekty sportovišť 
Výjimečně sportovní zařízení jako součást areálu 
Zařízení pro spoje, policii, hasiče apod… 
Servisy elektro opravárenské provozy, autoservisy 
Motoristické služby 
Drobné  a střední provozovny a řemeslné dílny s podnikovým prodejem bez 
negativních vlivů na okolí  
Čisté montážní provozovny např. kompletaci elektrosoučástek, počítačů…  
Čerpací stanice pohonných hmot 
Technické vybavení 
Plochy pro odstavení nezbytné nákladní dopravy 
Plochy pro odstavení osobní dopravy 
Služební a pohotovostní byty podnikatelů 
Zeleň veřejná a ochranná  
b) podmíněné 
- obvodový plášť bude přizpůsobený okolní zástavbě 
- skladování výrobků či materiálu pouze za neprůhledným oplocením, nebo uvnitř 
objektů. (Popř. clonící popínavá či keřová ochranná izolační zeleň) 
c)   nepřípustné činnosti: 

Podnikatelské aktivity těžkého výrobního charakteru a průmyslová výroba s    
negativními vlivy na okolí, či podnikatelé s možnými většími riziky, která vyplývají 
z jejich výrobního programu a podnikatelského záměru 
Skládkování, těžba 
Betonárky, stavební dvory, slévárny, pily 
Velkosklady pro velkoodběratele 
Hlučné velkoobjemové autodílny, 
Zemědělská a lesnická výroba 
Skládky a sběrny surovin 
Parkoviště pro nákladní přepravu a kamiony, překladiště zboží 
Plochy pro trvalé bydlení 
Zahrádkové osady a rekreační stavby 
Zařízení školství ( s výjimkou praxe v učebních oborech) 
Zařízení zdravotnická, lázeňské a sociální péče 



 24

 

Rekreace a sport - R 
a)   přípustné činnosti: 
-  tělovýchovná zařízení – krytá i otevřená sportoviště 
-  vybavenost sloužící návštěvníkům zařízení – obchod, služby, stravování, ubytování 
nezbytná technická vybavenost, provozy údržby 
b) podmíněné:  
  -  byt majitele, správce 
c)   nepřípustné činnosti: 
- drobné stavby – skleníky, altány apod. 
- výrobní a chovatelská činnost 
- zdravotnická (lůžková) zařízení a sociální služby 
- dopravní služby, velkoobchodní, výrobní nebo skladovací činnost 
- motokrosové a autokrosové dráhy, ostatní hlučné provozy  
- provozy produkující zápach ( živočišná výroba) 
 
 
 

Výroba a podnikání – Vp 
a) přípustné činnosti: 
- výroba, podnikání a skladování  
- nezbytná technická vybavenost (trafostanice aj.) 
- drobné provozovny a služby 
-  parkování nákladní dopravy musí být zajištěno uvnitř uzavřených areálů, parkování 

osobních vozidel na vlastním pozemku. 
- výrobní a hospodářské budovy budou respektovat hmotou a vzhledem hodnoty obce 

(ve venkovských sídlech např. tradiční stodoly) 
b) podmíněné 
-  pohotovostní bydlení 
- obvodový plášť bude přizpůsobený okolní zástavbě 
- skladování výrobků či materiálu pouze za neprůhledným oplocením, nebo uvnitř 
objektů. (Popř. clonící popínavá či keřová ochranná izolační zeleň) 
- objekty a zařízení občanské vybavenosti 
- provoz těchto podnikatelských aktivit nebude narušovat stávající a navrhované 
obytné plochy 
c) nepřípustné činnosti: 
- těžba, betonárky, skládky 
- živočišná zemědělská výroba 
- aktivity a zdroje, které vedou k emitování znečisťujících látek do ovzduší, zejména 
těkavých organických látek a pachových látek. 
- skladování nebezpečných látek, odpadů apod.  
- činnosti  obtěžující okolí nad zákonem stanovené limity – hluk, prašnost, 
exhalace a zápach překračující režim stanovený vyhláškou obce a příslušnými 
hygienickými normami a které jsou nebo by mohly být v rozporu s funkcí s hlavní 
- jiná než přípustná a podmíněné využití. 
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Zemědělská výroba – Vz  
a) přípustné činnosti: 
- výroba v zemědělství - zemědělská výroba a živočišná, skladování, výrobní, 

opravárenská činnost, intenzivní zemědělská výroba  rostlinná – skleníky, 
pěstitelské školky  

- administrativa, pohotovostní ubytování 
- výrobní provozovny a služby – i nezemědělského charakteru 
b)  podmíněné 
- provoz těchto podnikatelských aktivit nebude narušovat stávající a navrhované 

obytné plochy - ochranné pásmo provozoven bude odsouhlaseno vlastníky 
dotčených pozemků.  

- obvodový plášť bude přizpůsobený okolní zástavbě, skladování výrobků či 
materiálu pouze za neprůhledným oplocením, nebo uvnitř objektů. 

c)   nepřípustné činnosti: 
- jiná než přípustná a podmíněné využití. 
 

Technická vybavenost  
a) přípustné činnosti: 
-  stavby,sloužící k zabezpečení provozu a funkčnosti plochy, vodohospodářských, 
energetických a jiných systémů, podmiňujících využití území  
-  výstavba staveb a zařízení souvisejících bezprostředně s danou  funkcí technické 
infrastruktury a obsluhy území, tj. bodové technické infrastruktury, stavby liniové 
(vedení  vzdušných, podzemních staveb  energetických  a  vodohospodářských), 
stavby garáží a stavby svým charakterem, funkcí a měřítkem odpovídající (sběrný 
dvůr, místo tříděného odpadu, sběrné místo nebezpečného odpadu) 
- hromadné řadové garáže 
b) podmíněné 

-  pohotovostní bydlení 
c) nepřípustné činnosti: 
- bydlení, zdravotnictví, sociální služby 
- sport a rekreace 
- jiná než přípustná a podmíněné využití. 
 

Zeleň soukromá 
a)  přípustné činnosti: 
- zahrádky a sady 
- současné funkční využití, zahrádky, bez přímé vazby na objekty trvalého bydlení 
- objekty údržby a pro uložení zahradnických aj. potřeb 
- vše, co souvisí se stávajícím využitím, umělé vodní plochy (bazény), skleníky, 
altány, pergoly apod. 
- všechny nové stavby budou drobného měřítka a budou svým charakter, proporcemi 
a navrženým řešením odpovídat okolní zástavbě 
b)  podmíněné 
- hřiště   
c) nepřípustné činnosti: 
- všechny druhy výrobních činností vč. opravárenství, dopravní služby 
- skladování (mimo materiálu pro údržbu), skládky odpadu,odstavení motorových vozidel 
- chov domácího zvířectva 
- stavby pro bydlení nebo rekreační bydlení 
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Zeleň veřejná a vyhrazená  
a) přípustné činnosti: 
- parky, parkově upravená veřejná prostranství, ostatní veřejná zeleň včetně ochranné 
a izolační, aleje a stromořadí v zastavěném území, hřbitov včetně staveb doplňujících 
účel využití území 
- území veřejně přístupné a vyhrazené zeleně, sloužící zejména jako zázemí pro 
odpočinek a rekreační aktivity. Přípustné je provádět na těchto plochách vegetační 
úpravy, které svým charakterem nenaruší funkci plochy a původní skladbu dřevin 
- kašny a vodní plochy a toky, umělecká díla (plastiky, apod.) odpočivné plochy 
s lavičkami 
- pěší cesty, lávky, cyklistické cesty, naučné stezky 
- hudební pavilóny, altány, pergoly, loubí, stánky, drobná architektura uličního 
mobiliáře 
b) podmíněné 
- Podmíněně přípustné je na těchto plochách zřizovat a provozovat zařízení a sítě 
technické infrastruktury, nezbytné pro funkci a provoz obce, za předpokladu, že 
budou citlivě začleněny do tohoto území, drobné kultovní a kulturní stavby za 
předpokladu, že svým charakterem a doprovodnými funkcemi, nenaruší charakter 
tohoto území, umělé vodní plochy, potřebné technické zázemí. 
- hřiště (mimo frekventovaná území v centru a podél hlavních průjezdných komunikací) 
c) nepřípustné činnosti: 
- Nepřípustné je na těchto územích zřizovat a provozovat veškerá zařízení a stavby, 
která nejsou uvedena jako přípustná a podmíněně přípustná. 
 
 
 
 

Vzrostlá zeleň a PUPFL(les) 
a) přípustné činnosti: 
-     hospodaření na lesním půdním fondu (včetně pěstebních ploch) 
-     účelové komunikace 
- izolační a doprovodná zeleň 
- nezbytné objekty pro údržbu lesa, 
- -    volně rostoucí dřevinné porosty, křoviny, stromořadí, liniová zeleň  
b) podmíněné: 
- stavby seníků, včelínů apod. 
-     křížení liniových staveb 
c)   nepřípustné činnosti:  
- jiné než přípustné, popřípadě podmínečně přípustné 
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Vodní plochy a toky 
a) přípustné činnosti: 
-    rybníky, nádrže, řeky, potoky a další vodní plochy. 
- ponechání stávající způsobu využití těchto ploch. Zásahy do vodních ploch a s nimi 
bezprostředně související území a objektů budou sledovat především stabilizaci vodních 
poměrů v území, revitalizaci vodní ploch, obnovou a zkvalitněním břehových porostů, 
přirozené začlenění vodní plochy do krajinného prostředí, začlenění plochy do územního 
systému ekologické stability. 
- stavby související s rekreací a sportem 
-    lodní doprava je možná pouze v případě, kdy nepoškozuje přírodní hodnoty území 
-    lávky a mola (vyhlídková, případně nástupní) 
b) podmíněné: 
-   V blízkosti toků a melioračních stok (do 6 m od břehové čáry)  je přípustné zřizování 
staveb pouze tak, aby byl umožněn výkon správy vodních toků (údržba a čistění vodotečí –
alespoň jednostranný volně přístupný  pruh 
- zřizovat a provozovat sítě a zařízení technické infrastruktury nezbytné pro obsluhu a 
zásobování přilehlého území, ve směru kolmo na vodoteče, případně nejkratším možným 
způsobem přes nebo pod vodní plochou 
-  stavby přístavišť, zařízení pro chov ryb, a dalších, které přímo souvisí s využitím vodní 
plochy nebo jejího břehu.  
c) nepřípustné činnosti: 
- zřizovat a provozovat na těchto územích jakákoliv nová zařízení (zejména stavby) 
nesouvisející s využitím vodní plochy  
- funkční využití a činnosti, které nejsou uvedeny jako přípustné nebo podmíněně 
přípustné. 
 
 
 

Zemědělský půdní fond ZPF(orná půda) 
 
a) přípustné činnosti: 
-     Orná půda je určená pro intenzivní i extenzivní hospodaření nebo činnosti a zařízení, které 
s hospodařením souvisí. Jedná se o plochy mimo současně zastavěná a zastavitelná území a mimo 
plochy ÚSES 
- účelové komunikace nezbytné pro obsluhu  tohoto území 
-  izolační a doprovodná zeleň 
b) podmíněné: 
Podmíněně přípustné je zřizovat a provozovat na těchto územích   
-   jednotlivé jednoduché stavby zemědělské výroby (např. seníky, včelíny, konstrukce 
vinic a chmelnic, bažantnice, posedy, krmelce apod.).  
-   liniové sítě a zařízení technické infrastruktury stavby nezbytné pro obsluhu a zásobování 
přilehlého území 
- změny kultur (na pastviny, louky, sady, ostatní plochy) za splnění všech zákonných 

podmínek. 
-    měnit funkční využití na pozemky určené k plnění funkcí lesa 
-    v záplavovém území změna kultury pouze na TTP 
-  podél vodních toků – volně přístupný manipulační pruh 
c)  nepřípustné činnosti:  
- mimo zastavěné a zastavitelné území je nepřípustné oplocení pozemků 
- jiné než přípustné popř. podmíněné využití 
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Zemědělský půdní fond ZPF (trvalý travní porost, ostatní 
plochy)  
a) přípustné činnosti: 
-     trvalý travní porost (TTP = louky a pastviny), ostatní plochy. Území je určeno pro intenzivní i 
extenzivní hospodaření nebo činnosti a zařízení, které s hospodařením souvisí. Jedná se o plochy 
mimo současně zastavěná a zastavitelná území a mimo plochy ÚSES.  
- účelové komunikace nezbytné pro obsluhu  tohoto území 
-  izolační a doprovodná zeleň 
- změny kultur (na půdu ornou, TTP, ostatní plochy) za splnění všech zákonných podmínek. 
- ohrazení pastvin  
b) podmíněné: 
Podmíněně přípustné je zřizovat a provozovat na těchto územích   
-   jednotlivé jednoduché stavby zemědělské výroby (např. seníky, včelíny, konstrukce 
vinic a chmelnic, bažantnice, posedy, krmelce apod.).  
-   liniové sítě a zařízení technické infrastruktury stavby nezbytné pro obsluhu a zásobování 
přilehlého území 
- změny kultur (na pastviny, louky, sady, ostatní plochy) za splnění všech zákonných 

podmínek. 
-    měnit funkční využití na pozemky určené k plnění funkcí lesa 
-    v záplavovém území změna kultury pouze na TTP 
-  podél vodních toků – volně přístupný manipulační pruh 
c)  nepřípustné činnosti:  
- mimo zastavěné a zastavitelné území je nepřípustné oplocení pozemků 
- jiné než přípustné popř. podmíněné využití 
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e. limity využití území včetně stanovených 
záplavových území 

Limity vstupní jsou zakresleny ve výkresu limitů v zadání územního plánu obce a dále je 
obsahuje hlavní výkres. Limity jsou stanoveny jsou stanoveny právními předpisy a správními 
rozhodnutími. 

- městská památková zóna 
- vnější území lázeňského místa Bechyně 
- vnitřní území lázeňského místa Bechyně  
- nemovité kulturní památky 
- památný strom  
- přírodní památka Židova Strouha 
- přírodní park Plziny 
- ochranné pásmo území zvláštních zájmů 
- ochranné pásmo vodních zdrojů, vodojemu,  
- ochranné pásmo vodovodu, čerpací stanice 
- zátopové území Q 100 
- ochranné pásmo ČOV 
- ochranné pásmo středotlakého plynovodu 
- bezpečnostní pásmo VTL plynovodu,  regulační stanice 
- ochranné pásmo dálkových kabelů  
- ochranné pásmo RR trasy  
- ochranné pásmo VVN 110 kV 
- ochranné pásmo VN 22 kV, trafostanice 
- ochranné pásmo elektrorozvodny 
- ochranné pásmo silnice II. třídy 
- ochranné pásmo silnice III. třídy 
- ochranné pásmo železnice 
- ochranné pásmo PUPFL 
- ochranné pásmo hřbitova 
- regionální biokoridor 
- regionální biocentrum 

Výstupní limity navržené územním plánem obce: 
• Navržené plochy OP nově navržených staveb technické a dopravní 
infrastruktury. 
• Navržené OP ČOV 
• Navrhované limitující OP živočišné výroby (Hvožďany)– nebude v něm 
umístěna obytná zástavba až do doby vyhlášení OP ze živočišné výroby, které 
bude vyhlášeno a spočítáno dle skutečného stavu výroby, dle platných norem a 
předpisů.  
•  Navrženo je přírodně velmi cenné území – kaňon Lužnice ( VÚC- Bp2) –
nebudou v něm realizovány žádné nové aktivity, které by narušily jeho přírodní 
hodnoty. Do vyhlášení orgánem ochrany přírody bude s tímto územím počítáno 
jako s územím přírodně velmi cenným. (Doporučujeme vyhlásit přírodní park) 
•  Navržené je architektonicky a urbanisticky cenné území – je nutno respektovat 
okolí architektonicky zajímavých a výjimečných staveb i mimo městskou 
památkovou rezervaci.(Doporučujeme rozšířit památkovou zónu) 
•  Navržené účelově nezastavitelné území - jako plošná rezerva pro dopravu – jsou 
zde přípustné využití pro plochy dopravního vybavení 
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f. přehled a charakteristika vybraných 
ploch zastavitelného území 

Vymezení ploch pro zastavitelné území  je dáno hranicí současně zastavěného a návrhem 
hranice zastavitelného území. 

           Označení         druh funkčního využití výměra v ha         katastrální 
příl.6          kód       číslo lok.      území 

A B 1 bydlení 1,51 Senožaty 

A B 2 bydlení 0,47 Senožaty 
A B 3 bydlení 0,38 Senožaty 

A,D Sb+p 
4 Smíšená bydlení a 

podnikání 
1,8 

Senožaty 

A B 5 bydlení 1,09 Senožaty 

  celkem  5,25 Senožaty  
C R 6 Sport 1,7 Bechyně 
E  7 Zeleň veřejná 0,8 Bechyně 
A B 8 bydlení 0,71 Bechyně 

A,D Sb+p 9 Smíšená bydlení a 
podnikání 

0,77 Bechyně 

D Vz 10 Zemědělská výroba 0,69 Bechyně 
A B 11 bydlení 1,94 Bechyně 

B,D Sov+p 
12,24 Služby, podnikání, 

obchod 
16,43 

Bechyně 

A B 13 bydlení 19,65 Bechyně 

A B 14 bydlení 3,79 Bechyně 

A B 15 bydlení 0,84 Bechyně 
D Vp 16 výroba a podnikání 2,55 Bechyně 
E  17 Garáže - TV 0,31 Bechyně 

C R 18 sport 1,54 Bechyně 
A B 19 bydlení 4,95 Bechyně 
C Br  20, 21 Bydlení rekreační 0,42 Bechyně 
B OV  27 Občanská vybavenost 0,30 Bechyně 
  celkem  57,39 Bechyn ě 

C R 30 sport 0,8 Hvožďany 
B OV 31 občanská vybavenost 1,37 Hvožďany 

A,D Sb+p 32 Smíšená bydlení a 
podnikání 

6,6 
Hvožďany 

D Vp 
33 výroba a podnikání 1,59 

Hvožďany 

D Vp 34 výroba a podnikání 1,7 Hvožďany 

A,D Sb+p 35 Smíšená bydlení a 
podnikání 

0,17 
Hvožďany 

A B 
36 bydlení 0,63 

Hvožďany 

A B 37 bydlení 2,18 Hvožďany 

A B 38 bydlení 2,68 Hvožďany 

  celkem   17,72 Hvožďany  
   CELKEM 80,36  
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g. návrh koncepce dopravy, občanského a 
technického vybavení a nakládání s odpady 

g.1. návrh koncepce dopravy 
Silnice II/122 by měla být postupně upravena na průtahu řešeným územím města 

do homogenních parametrů šířkové kategorie S 7.5/60 (jižně Bechyně S 9.5/70). 
Na průtahu místní částí Senožaty má silnice II/122 nevyhovující šířku uliční 

čáry, která neumožní zřízení chodníku.  
V návrhu je trasa silnice II/122 ve stávající průtahové poloze. Vychází 

z předpokladu doplnění průtahu chodníky v potřebném rozsahu. Bude přitom nutno 
použít kompromisních šířkových parametrů, ovšem tak, aby podmínky pro pěší 
nebyly zhoršeny pod únosnou hranici z hlediska jejich bezpečnosti.   

Jako výstupní limit je vyznačeno nezastavitelné území pro případné vedení 
přeložky západně od zastavěného území sídla.  

Na průtahu vlastní Bechyní představuje dopravní závadu dvojice stykových 
křižovatek v těsném vzájemném sousedství u nádraží ČD. 

Dvojice křižovatek u nádraží ČD (s místní komunikací k závodu Laufen a 
křižovatky se silnicí II/135 – ulice Tyršova x Libušina) je řešena jednou 
jednopruhovou okružní křižovatkou s vnitřním ostrovem ve tvaru oválu.  

Silnice II/135 Dražíč – Bechyně – Vlastiboř – Soběslav – Tučapy – Březina – 
Mnich – Kamenice n. Lipou má v úseku Bechyně – Vlastiboř – Soběslav – Tučapy 
regionální dopravní význam, v ostatních úsecích má dopravní význam spíše místní. 
Silnice by měla být postupně upravena do homogenních parametrů šířkové kategorie 
S 7.5/60 (východně Bechyně S 9.5/70). 

Silnice II/135 na průtahu městem považována za územně stabilizovnou. 
Křižovatku ulic Libušina x Michalská – Čechova je řešena malou okružní 
křižovatkou. Křižovatka se silnicí II/122 u nádraží zmíněna již výše. 

Na přechodu údolí říčky Smutné (lokalita Plechamr) je velmi závadný průběh, 
kde lokální řešení problému nepřichází v úvahu. V návrhu je  trasa v úseku Plechamr 
– Fáberova ulice (silnice III/1354) vyznačena jako výstupní limit - nezastavitelné 
území pro případné vedení přeložky.  

V místní části Hvožďany je navržena trasa přeložky na severním okraji 
zastavěného území sídla jako součást navrhované zástavby, při umístění objektů je 
nutno počítat s budoucí hlukovou zátěží. 

Centrem města je dále vedena silnice III. třídy/1354 Bechyně – Radětice – 
Bernartice; v návrhu považována za územně stabilizovanou (byť na přechodu údolí 
říčky Smutné rovněž vykazuje dopravně závadný průběh). 

Silnicí III. třídy (III/12217) vzhledem ke konfiguraci terénu lze však považovat 
za vyloučenou její případná rekonstrukce do normových parametrů.  

Na průtahu zastavěnými částmi sídel mají (vzhledem k jejímu dopravnímu 
významu) průtahové úseky silnic II. třídy charakter sběrné komunikace funkční třídy 
B 2, průtahové úseky silnic III. třídy charakter obslužné komunikace funkční třídy C 
1. Postupně by měly být upraveny na šířku vozovky 7.0 m a doplněny pokud možno 
oboustranným chodníkem. 

Komunikační skelet sídla je doplněn sítí místních a účelových komunikací, tj. ve 
vlastním městě především ulic, které mají v současné době v převážné většině šířku 
vozovky cca 6 m a jsou vybaveny chodníky na standardní úrovni. Jedinou dopravně 
významnější místní komunikací navrhovanou z důvodů dopravních je návrh spojnice 
silnice II/122 (ulice U vodojemu) směrem k hlavnímu vstupu do závodu Laufen, 
který by měl odlehčit od těžké nákladní dopravy sídliště Na Libuši.  Ta bude mít 
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charakter obslužné komunikace funkční třídy C 1. Měla by být navržena s šířkou 
vozovky 7.0 m  

Všechny ostatní místní komunikace mají charakter obslužných komunikací 
funkční třídy C 2, C 3. Současná podoba uliční sítě vlastního města - Případnou 
úpravu alespoň do kompromisních parametrů nutno prověřit případ od případu 
podrobnou studií. Je přitom ovšem zřejmé, že možnost dopravní obsluhy může být 
determinujícím vlivem při povolování další zástavby a to jak s obytnou funkcí, tak 
případně s funkcí podnikání (lokalita Větrov - Zářečí). 

Autobusové nádraží ve stávající poloze u nádraží ČD územně stabilizováno. Jako 
veřejně prospěšná stavba je navrženo parkoviště pro autobusové nádraží.  

Parkování osobních aut. Návrh nepočítá s  realizací parkovacích míst mimo 
stávající plochy a prostranství ve vlastnictví města. 

U nově navrhovaných objektů vybavenosti podnikatelského charakteru je nutno, 
aby jejich majitelé či investoři zabezpečili potřebný počet parkovacích stání pro své 
zákazníky a obchodní partnery na vlastních pozemcích a to přímo jako součást stavby 
těchto zařízení.  

Garážování - pro obyvatele bytových domů v sídlištích budou zřízeny řadové 
garáže. Výstavba nových řadových garáží navržena v naznačené poloze na sídlišti Na 
Libuši (kapacita cca 35 garáží).  

Železniční trať Tábor – Bechyně má svůj významný dopravní potenciál a je 
možno a také nutno s ní počítat do budoucnosti (jak vyplývá z výše uvedeného, trať 
má své rezervy v kvalitě dopravy v možnosti podstatného zvýšení cestovní rychlosti). 
Zařízení dráhy proto jsou považována za územně stabilizovaná. Prostor současně 
zrušené vlečky do firmy Laufen doporučujeme ponechat jako prostorovou rezervu. 

Na přiložené tabulce a zákresem isofon v mapě dopravního návrhu kvantifikován 
hluk ze silniční dopravy ze silnic II. třídy a silnice III. třídy III/1354 (na ostatních 
komunikacích v Bechyni nejsou známy hodnoty dopravního zatížení). Normovanou 
hladinou  hluku v chráněném venkovním prostoru (pro bydlení a jemu přilehlé 
území) v denní době je pro bydlení a jemu přilehlé území v sousedství „hlavních 
komunikací“ 60 dB (za předpokladu, že hluk z této komunikace je převažujícím 
zdrojem hluku z dopravy v daném území; hlavními komunikacemi jsou silnice I. a II. 
třídy a sběrné místní komunikace, v daném případě průtahové úseky silnic II. třídy 
II/122 a II/135). Kolem ostatních komunikací (v daném případě průtahový úsek 
silnice III. třídy III/1354) je normovou hodnotou hygienického limitu 55 dB. Pro hluk 
ze železnice platí hygienický limit 55 dB (v ochranném pásmu dráhy 60 dB).  

 Ve vnitřních prostorách  obytných budov je nutno  dodržet 40 dB (v okolí 
hlavních komunikací a v ochranném pásmu dráhy 45 dB). Pokud se prokáže, že ve 
stávající situaci zástavby není technicky možné dodržet normované hodnoty hluku ve 
venkovním prostoru (tj. 60, respektive 55 dB), je možné potřebnou ochranu před 
hlukem zajistit isolací objektu na normovou hodnotu hluku ve vnitřním prostředí (tj. 
40, respektive 45 dB). Přitom musí být zachována možnost potřebného větrání.  

Pro tzv. „starou zátěž“, tj. pro stav hlučnosti ve venkovním prostoru působený 
hlukem z dopravy historicky vzniklý před dnem 1. 1. 2001, může být použit 
hygienický limit 70 dB (pro okolí hlavních i ostatních silničních komunikací a 
dráhy). Tento hygienický limit zůstává zachován i po rekonstrukci nebo opravě 
komunikace, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněných 
venkovních prostorech staveb a pro krátkodobé objízdné trasy. Rekonstrukcí nebo 
opravou komunikace se rozumí položení nového povrchu, výměna kolejového 
svršku, případně rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení. 
Tento limit nelze použít pro nově navrhované objekty bydlení. Z analýzy hlukových 
poměrů na síti silnic II. a III. třídy jihočeského kraje (Ing. Zenkl, ZESA; říjen 2003) 
vyplývá, že na průtazích silnic II/122, II/135 a III/1354 Bechyní není v současné 



 33

době překročen hygienický limit pro „starou hlukovou zátěž“ (tj. 70 dB jak pro 
silnice II. třídy, tak pro silnice III. třídy).  

Pro noční období (22 – 6 hod.) platí pro všechny výše uvedené hodnoty korekce 
– 10 dB (pro hluk ze železnice – 5 dB). 

Hodnoty dopravního zatížení byly převzaty z celostátního sčítání dopravy ŘSD 
ČR rok 2000 a upraveny pro výhledové období (rok 2020) za použití růstových 
koeficientů ŘSD ČR.(viz přiložená tabulka výpočtu isofon). 

Hlukové poměry byly posouzeny formou výpočtu teoretické hodnoty isofon (viz 
přiložená tabulka). Isofony jsou napočteny ve výšce 6 m nad úrovní terénu (pohltivý 
terén). Byly vypočteny pro silnice II. třídy isofony pro LAEQ = 60 dB a 57 dB (pro 
silnici III. třídy 55 a 52 dB). První hodnota (hygienický limit, tj. 60, resp. 55 dB) 
udává limitní polohu okraje chráněného venkovního prostoru (zahrady) od osy 
příslušné komunikace, druhá hodnota (57, resp. 52 dB představuje hodnotu 
hygienického limitu sníženou o 3 dB s ohledem na vliv odrazu hluku od vlastního 
objektu) udává limitní polohu okraje vlastního objektu (o výšce nejvýše dvou 
nadzemních podlaží + případné podkroví se střešními okny) od osy příslušné 
komunikace.  

Z analýzy vypočtených hodnot vyplývá, že isofona pro LAEQ = 60, resp. 55 dB 
(hygienický limit pro chráněný venkovní prostor) leží ve vzdálenosti 5 – 15 m od osy 
průtahového úseku silnice, isofona pro LAEQ = 57/52 dB leží ve vzdálenosti 12 – 24 
m.  

Z toho vyplývá, že každý nový záměr výstavby objektů bydlení (případně 
vybavenosti vyžadující ochranu před nadlimitním hlukem) na pozemcích sousedících 
s průtahovými úseky uvedených silnic (tj. do vzdálenosti menší, než 25 m; u objektů 
vyšších, než maximálně dvě nadzemní podlaží do vzdálenosti menší, než cca 35 m) 
bude nutno posoudit z hlediska hlukových poměrů a případně navrhnout použití 
pasivních protihlukových opatření. 

Výše uvedené posouzení hlukových poměrů má pouze informativní charakter 
(výklad MMR ČR)! 
 
 

g.2. návrh občanského vybavení 
Služby OV –jsou navrženy v lokalitě 14 a 15, dále předpokládáme dostavby 
objektů v rámci vyznačených funkčních ploch. 
Služby, podnikání a obchod jsou mezi Senožatskou silnicí a ulicí  
Lišky. 
Služby občanské vybavenosti mohou vznikat rovněž na plochách městského centra 
– bydlení v centru a služby případně na plochách pro bydlení – dle podmínek 
regulativů. 
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g.3. návrh koncepce vodního hospodářství 
Odtokové poměry, vodní toky a nádrže 
V oblasti U Struh východně od Hvožďan je navržena regulace bezejmenného tok, regulace 
melioračního systému jižně od Hvožďan v oblasti Toky – Jezová strouha (pravý břeh 
Lužnice). Západně od serpentin Plechamru v blízkosti Plzinského potoka je navržen rybník, 
který zároveň bude sloužit jako záchytná nádrž povrchových vod – tedy jako protipovodňové 
ochrany a zároveň pro rekreační využití 
Stav ostatních vodních toků a vodních ploch je dobrý a budou zachovány beze změny. I 
nadále je potřeba provádět údržbu vegetace zejména v okolí vodních toků vč. jejího 
doplňování. 
 V blízkosti toků a melioračních stok (do 6 m od břehové čáry)  je přípustné zřizování 
staveb pouze tak, aby byl umožněn výkon správy vodních toků (údržba a čistění vodotečí –
alespoň jednostranný volně přístupný  pruh). 
 
Zásobování pitnou vodou 
Město Bechyně 
Systém zásobení pitnou vodou města Bechyně a osady Senožaty se nebude v budoucnosti 
měnit. V rozvodné síti je uvažováno s postupnou rekonstrukcí starého potrubí a s výstavbou 
nového vodovodu v rámci navrhovaných objektů (vč. příměstských částí). Pokud pro 
navrhovanou severní a severovýchodní zástavbu města Bechyně nebude zajištěn potřebný 
tlak vody, bude nutno zde zřídit nejvyšší tlakové pásmo (AT stanice). 
Zdroje Vodárenské skupiny Bechyňsko nebudou v nejbližší budoucnosti postačovat ani pro 
plné pokrytí potřeby vody města Bechyně. Je proto třeba trvale počítat s dotací vody 
z Vodárenské soustavy Jižní Čechy, která se bude s připojováním dalších obcí zvyšovat. 
V rámci Vodárenské skupiny Bechyňsko je vhodné zvětšit velikost akumulace VDJ Hodětín. 
Hvožďany 
S ohledem na nevyhovující kvalitu vody a problematickou vydatnost místních zdrojů 
vodovodu osady Hvožďany se předpokládá toto sídlo napojit na vodovod města Bechyně. 
Voda bude čerpána (ČS u mostu u Plechamru) do nového vodojemu 2x 25 m3 (cca 447.00) 
na severovýchodním okraji osady. Do spotřebiště bude natékat gravitačně. Variantou je 
věžový vodojem umístěný na trase výtlačného řadu. Stávající rozvodnou síť je potřeba 
rekonstruovat. Nové vodovodní řady budou realizovány v rámci navrhovaných objektů, v 
současnosti nenapojených objektů a pro zokruhování vodovodní sítě. Původní prameniště vč. 
ochranných pásem bude zrušeno. 
Senožaty 
Systém zásobení pitnou vodou osady Senožaty se nebude v budoucnosti měnit. Je navržen 
nový vodovod k novým navrhovaným objektům, zokruhování vodovodní sítě. 
Ve výhledu se uvažuje s napojením sídla Radětice (odbočka z přivaděcího řadu). 
 
Odkanalizování a čištění odpadních vod 
Město Bechyně 
Kanalizační síť města Bechyně zejména ve staré zástavbě (původní síť) nevyhovuje provozně 
technickým stavem a je potřebná její postupná rekonstrukce. V nové zástavbě, která byla 
budována souběžně s vodovodní sítí, je stav kanalizační sítě vyhovující. Je však potřeba 
zkapacitnit kanalizační sběrač v ulici Lázeňská a odkanalizovat lokalitu vedle stadionu 
(pravděpodobně s přečerpáváním splaškových vod).  
Odkanalizování navrhované průmyslové a obytné zóny na severním a severovýchodním 
okraji města bude převážně oddílným kanalizačním systémem. Splaškové vody budou 
napojeny na stávající kanalizaci (jednotná kanalizace v ulici Libušina a Lišky). Nová dešťová 
kanalizace bude samostatně svedena do řeky Lužnice podél garáží a po východním okraji 
sídliště Na Libuši a do Smutného potoka západně v lokalitě podél severního okraje stadionu. 
Principem je použití oddílné kanalizační sítě pro nově navrhované samostatné lokality, pokud 
je zde vhodný recipient. Stávající čistírna odpadních vod je vyhovující i pro výhledový stav. 
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V městské části Zářečí se předpokládá výstavba nové oddílné splaškové kanalizace. Stávající 
kanalizace bude sloužit jako oddílná dešťová. Splaškové odpadní vody budou přečerpávány 
na druhý břeh Lužnice do místa štoly, kde s tímto řešením bylo uvažováno. 
V městské části Větrov se předpokládá výstavba nové oddílné splaškové kanalizace s 
přečerpáváním do městské kanalizace s napojením na štolu v blízkosti náměstí. 
V městské části Lišky se předpokládá využití stávající jednotné kanalizace, na které před 
vyústěním do recipientu bude vybudována odlehčovací komora a ČOV pravděpodobně s 
přečerpáváním. Okolo čistírny bude stanoveno pásmo ochrany prostředí. Nová kanalizace 
bude budována zejména v rámci navrhované zástavby. 
Hvožďany 
Stávající odkanalizování obce Hvožďany vyhovuje i do budoucna a proto zůstane zachováno. 
Nová kanalizace bude budována v rámci nové zástavby, k doposud nenapojeným objektům a 
pro podchycení volných výustí jednotné kanalizace vč. odlehčovacích komor. Dále se 
předpokládá postupná rekonstrukce stávající kanalizační sítě. Z nádrží v osadě bude zřízena 
nová dešťová kanalizace do recipientu. 
Takto svedené odpadní vody budou čištěny na navrhované ČOV jihovýchodně od zástavby 
na levém břehu Hvožďanského potoka. Okolo čistírny bude stanoveno pásmo ochrany 
prostředí. 
Požadavkem provozovatele s ohledem na stav stávající kanalizace je výstavba nové 
soustavné a kompletní kanalizační sítě. V tomto případě by nová kanalizace byla vedena v 
rámci stávající zástavby převážně v souběhu s dnešní kanalizací a v rámci navrhované 
zástavby. Toto řešení je sice technicky vhodnější, z ekonomického hlediska však znamená 
neúměrnou finanční zátěž. 
Senožaty 
V osadě Senožaty se navrhuje výstavba nové oddílní splaškové kanalizace v rámci stávající i 
navrhované zástavby. Součástí navrhované kanalizace bude i přečerpávání odpadních vod – u 
bytovek v místě dnešního septiku a na jihovýchodním okraji uvažované zástavby. 
Takto svedené odpadní vody budou čištěny na navrhované ČOV severovýchodně od 
zástavby na pravém břehu bezejmenného potoka povodí Lužnice. Okolo čistírny bude 
stanoveno pásmo ochrany prostředí. 
Dnešní jednotná kanalizace bude sloužit jako oddílná dešťová. 
Vodohospodářské řešení je v souladu s programem rozvoje vodovodů  a kanalizací okr. 
Tábor. 
 

g.4. Návrh zásobování plynem 
Návrh energetické koncepce je v souladu s energetickou koncepcí snižování 

emisí, vychází z energetického konceptu města Bechyně (vypracovaný firmou RAEN 
v r.1997). – viz převzatá tabulka – optimální varianty navržené energetické koncepce. 
Budou respektována ochranná pásma a energetický zákon pro výrobu a rozvod 
tepelné energie. 

Dosud neplynofikované obytné části města Bechyně budou postupně 
plynofikovány.  

Nové rozvojové plochy pro bydlení a pro podnikání ve městě Bechyně budou 
plynofikovány. Pro obytnou plochu na severním okraji města je možnost řešit 
území centrálním zdrojem na spalování biomasy (dřevní odpad). 
Návrh dle energetického konceptu města Bechyně mimo jiné předpokládá: 

Pro městský bazén je navržen solární systém přihřívání venkovního bazénu. 
Písecká – CZT – rekonstrukce parní sítě na teplovodní. 
Lázně – nová instalace teplovodních čerpadel, rozšíření nové kapacity lázní – 

plynofikovat. 
V lokalitě Větrov,– vzhledem k technické náročnosti a malému počtu RD 

předpokládáme částečný přechod z uhlí na elektrické vytápění, PB, nebo olej – dle 
potřeb a představ vlastníků. 



 36

Lokalita Zářečí (jihovýchodní část města- cca 24 objektů na levém břehu řeky 
Lužnice) není plynofikována - Přívod plynu do této lokality by však byl značně 
nákladný a technicky obtížný. Pro Zářečí je navržen centrální zdroj s tepelným 
čerpadlem a s elektorokotlem. Nízkopotencionálním zdrojem tepla může být řeka 
Lužnice. Případně předpokládáme částečný přechod z uhlí na elektrické vytápění, 
PB, nebo olej – dle potřeb a představ vlastníků. 
Senožaty a Hvožďany - Skladba paliv a energií pro vytápění a přípravu TUV bude u 
jednotlivých odběratelů volena individuálně. Pro případ výhledového přivedení zemního 
plynu je možno doporučit zkapalněný propan jako dočasné palivo. 
 Senožaty Z hlediska připojení na VTL plynovod jsou příznivé podmínky na 
jihozápadním okraji obce, kudy prochází VTL plynovod. Zde je navržena plocha pro 
umístění regulační zařízení, které bude přístupné ze stávající komunikace a délka 
vysokotlakého přívodního plynovodu bude krátká. V obci je cca 30 objektů, které by 
bylo možné připojit.  
Hvožďany Z hlediska připojení na VTL plynovod jsou příznivé podmínky na 
severovýchodním okraji obce, kudy prochází VTL plynovod, je navržena plocha pro 
umístění regulačního zařízení, které bude přístupné ze stávající komunikace a délka 
vysokotlakého přívodního plynovodu bude krátká. V obci je cca 53 objektů 
charakteru RD a hospodářský areál, které by bylo možné připojit. Z hlediska 
technického řešení jsou v lokalitě pro plynofikaci podmínky poměrně příznivé – 
převážná část zástavby je soustředěna okolo středu obce. 
Dále je v řešeném území obce vyznačena VTL přípojka plynu (VÚC- Ce10) 
Hvožďany- Chrášťany s předpokladem využití i pro Dražíč.  

 
 
 

g.5. Návrh zásobování elektrickou energií 
Součástí  strategického plánování a dlouhodobého rozvoje je i stanovení  

rozvoje energetického systému v katastru města Bechyně. Nedílnou součástí 
energetického systému je výroba a rozvod elektrické energie a s tím související 
problematika. Vychází z analýzy současného stavu, výčtem jednotlivých 
distribučních elektroenergetických systémů,  zdroji elektřiny a  pokrytí města, 
kvalitou a zabezpečeností dodávky elektřiny, ekonomikou provozu a úspory.  Dále 
pak vlivem současného i navrhovaného systému rozvodu elektřiny na životní úroveň 
a životní prostředí. 
Základní legislativní rámec: 

V současné době je postrádána  existence územní energetická koncepce 
oblasti a tím dochází k částečné nekoordinaci a neefektivnímu rozvoji zásobování 
jednotlivých lokalit  energiemi. Přesto jsou  u jednotlivých staveb prosazovány  cíle a 
předpoklady energetické politiky, tak jak stanoví Zákon č.406/2000 Sb., o 
hospodaření energií, tj. prosazování úspor energií, využití možných obnovitelných 
zdrojů energie, spolehlivé a efektivní fungování energetických systémů, 
kombinovaná výroba tepla a elektřiny, optimální využití regionálních energetických 
zdrojů atd.. 

Základ legislativního rámce pro oblast energetiky tvoří Zákon č. 458/2000Sb., 
o podmínkách podnikání  a o výkonu státní správy v energetických odvětvích. 
Stanovuje postavení, práva a odpovědnosti nezávislého regulačního orgánu pro 
energetiku, vytváří podmínky a pravidla pro podnikání v energetice, rovnost 
hospodářské soutěže,  distribuce elektřiny konečným zákazníkům nebo distributorům 
apod. Ochranná pásma elektrických zařízení jsou stanovena Zákonem č.91/2005 Sb. 
Výroba a distribuce elektrické energie 

Jediným distributorem elektřiny v oblasti Bechyňska je E.ON a.s., která je také 



 37

provozovatelem distribuční sítě VVN, VN, NN a distribučních trafostanic VN/NN.  
V Bechyni se nenachází žádný významný zdroj elektřiny. Elektrická energie 

je přiváděna po venkovních vedeních 22 kV z  transformovny s rozvodnou TR110/22 
kV Bechyně. Jedno z venkovních vedení je vybudováno pro napěťovou hladinu 110 
kV, dnes provozované napětím 22 kV.  Zabezpečenost dodávky elektřiny pro město 
je řešena vazbou na vedení napojená z transformovny s rozvodnou TR Tábor. 
Výkonová bilance navrhované zástavby 
Výkonová bilance je vypočtena z plošného návrhu zástavby a představuje směrné 
hodnoty příkonu. Jedná se o navýšení zatížení oproti stávajícímu příkonu. Tato 
bilance se bude postupně aktualizovat podle konkrétních požadavků investorů.  
Předpokládá se nárůst zatížení o cca 3 MW. 
 
V případě realizace zástavby v plném rozsahu se předpokládá nárůst zatížení v rozvodných 
sítí o cca 2,1 MW. Největší nárůst je očekáván v podnikatelské zóně na severovýchodě města 
Bechyně. 
Rozvoj elektrických sítí- širší vztahy: 
Respektování ochranných pásem transformovny s rozvodnou TR 110/22 kV Bechyně, 
V rámci vybudování transformovny s rozvodnou TR 110/22 kV Milevsko se stávající 
venkovního vedení, dnes provozované napětím 22 kV, převede na napětí 110 kV, 
Respektovat ochranná pásma VN pro výhledovou výstavbu venkovních kmenových vedení 
22 kV. 
Město Bechyně: 
V podnikatelské zóně na severovýchodě se vybudují dvě zděné trafostanice 22/0,4 kV 
zasmyčkované na stávající kabelový rozvod VN. 
Vybudovat dvě sloupové trafostanice 22/0,4kV pro obytnou zónu na severu města.  
Vybudovat sloupovou trafostanici 22/0,4 kV pro obytnou zónu na severozápadě města. 
Vybudovat sloupovou trafostanici 22/0,4 kV pro výrobní plochy pod Keramikou. 
Lokalita Lišky: 
Vybudovat sloupovou trafostanici 22/0,4 kV. 
Senožaty: 
Vybudovat sloupovou trafostanici 22/0,4 kV v jižní části obce. 
Hvožďany: 
Vybudovat sloupovou trafostanici 22/0,4 kV v severní části obce. 
 
Z nových trafostanic se provede kabelový rozvod NN – 0,4 kV, který se propojí na stávající 
rozvody NN. 
 
Energetická koncepce 
       Oblast Bechyně je plošně plynofikovaná a navrhuje se její další rozšíření. Elektrické 
vytápění není plošně uvažováno, pouze jako doplněk k ostatním médiím. Elektřina se využije 
především pro svícení, běžné domácí spotřebiče, nutné elektrické pohony a technologické 
procesy. V místech bez plynofikace k vaření a ohřevu TÚV, případně kombinace . 
       Využití obnovitelných zdrojů energie je v území na nízké úrovni. Lokalita má potenciál 
ve využití těchto zdrojů. Jedná se o využití biomasy: odpadní dřevo, rychle rostoucí dřeviny, 
řepka, sláma a seno. Plynové kotle kombinovat se spalováním odpadního dřeva, řepky, slámy 
a sena. Dále se uvažuje s využitím tepelných čerpadel, solárních kolektorů. 
     Podle současného trendu spotřeby elektrické energie a vývoje cen se předpokládá ve 
stávající zástavbě stagnace respektive mírný nárůst spotřeby elektřiny. Při realizaci 
navrhované zástavby se uvažuje nárůst spotřeby jen cca 1-2% ročně. 
    Vhodnou kombinací otopných systémů, využitím obnovitelných zdrojů energií a účinnější 
aplikací Zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií předpokládáme mírný - racionální 
nárůst spotřeby. 
 Doporučujeme využití netradičních zdrojů energie 
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g.6. Koncepce nakládání s odpady 
Kontejnery na tříděný odpad jsou umístěny u objektů občanské vybavenosti, 

na pohledově méně exponovaných veřejných plochách a v lokalitách sídlišť, dále 
v centrech sídel Hvožďany a Senožaty. Ke shromažďování KO je nejvíce používán 
systém odpadkových nádob a kontejnerů. Svoz pevného domovního odpadu, 
zajišťuje odborná firma.  

Sběrný separační dvůr a zároveň sběrné suroviny jsou na sz okraji Bechyně.  
Stávající skládka na území obce byla rekultivována (východně od silnice na 

Senožaty). Žádná další zařízení na zneškodňování odpadu (skládky, spalovny) se na území 
obce nenacházejí, ani zde nebudou v budoucnu umístěny. Likvidace a nakládání s odpady je 
v souladu s platnou legislativou. 

Bioodpad není zatím samostatně tříděn, Součástí bioodpadu je také dřevní odpad a 
odpad z údržby zeleně. Odpad z údržby ploch veřejné zeleně je předáván zemědělským 
subjektům nebo drobným zemědělcům ke kompostování 

 
 

h. Vymezení ploch přípustných pro 
dobývání ložisek nerostů a ploch pro jeho 

technické zajištění 
  

Chráněné ložiskové území, prognózní zdroje: 
Poddolované území, sesuvné území ani ložiska  nerostných surovin a chráněná 
ložisková území se na řešeném území nevyskytují. 
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i. Návrh místního územního systému 
ekologické stability 

Návrh místního územního systému ekologické stability 
Regulativy pro plochy zařazené do ÚSES jsou součástí kapitoly d.  Plochy ÚSES. 
Nadregionální systém ekologické stability 
Je složen ze systému nadregionálních biocenter a biokoridorů. Nadregionální ÚSES je 
nepravidelnou sítí ekologicky významných segmentů krajiny, které reprezentují celou 
škálu biogeografických regionů dané biogeografické podprovincie, včetně jejích 
přechodných zón a pro danou podprovincii unikátních společenstev. Součástí 
nadregionálního ÚSES jsou i v něm ležící části ÚSES provincionálního a 
biosférického. 
Nadregionální biocentra 
Hlavní funkcí biocenter nadregionálního významu je uchovat prostor pro existenci a 
nerušený vývoj reprezentativních typů přirozených ekosystémů příslušného regionu. 
Nadregionální biocentra jsou rozlišena na unikátní a reprezentativní. Biocentra se člení 
na jádrovou a nárazníkovou zónu. Jádra jsou tvořena přírodními popřípadě i přírodě 
blízkými společenstvy s velkou diverzitou. V nárazníkové zóně je potřeba vhodným 
managementem dosáhnout alespoň přírodě blízkých ekosystémů. Jádrové území 
nadregionálního biocentra musí mít minimální rozlohu odpovídající doporučené 
rozloze regionálního biocentra (obvykle mezi 10 a 50 ha). Minimální celková plocha 
nadregionálního biocentra nesmí být menší než 1 000 ha. Taková plocha již umožňuje 
existenci většiny druhů živočichů. V zájmovém území není registrováno žádné 
nadregionální biocentrum. 
Nadregionální biokoridory 
 Nadregionální biokoridor je definován jako ekologicky významný segment 
krajiny, který umožňuje migraci organismů a propojuje mezi sebou nadregionální 
biocentra. Je to dynamický prvek, který ze sítě nadregionálních biocenter vytváří 
vzájemně se ovlivňující územní systém. Jeho biogeografický význam je dán 
biogeografickým významem biocenter, která spojuje. Charakter nadregionálního 
biokoridoru a jemu odpovídající konkrétní řešení je ovlivněno územím, jímž biokori-
dor prochází, antropogenními bariérami a dalšími faktory a musí se řešit formou 
podrobnějšího plánu regionálního i lokálního územního systému ekologické stability. 
NRBK jsou složeny z os a jejich ochranných zón. Osy jsou přizpůsobeny aktuálnímu 
stavu ekosystémů a regionálnímu ÚSES tak, aby byla po 5 až 8 km do nich vložená 
regionální biocentra. Minimální šířka osy nadregionálního biokoridoru odpovídá šířce 
regionálního biokoridoru příslušného typu. Minimální šíře vodní osy je dána 
skutečnou šíří vodního toku. Maximální šíře stanovených ochranných zón je 2 km na 
každou stranu od osy NRBK. Ochranná zóna se nevymezuje pouze u vodních os. 
Účelem ochranných zón je podpora koridorového efektu. To znamená, že všechny 
prvky regionálních a místních ÚSES, významné krajinné prvky a společenstva s 
vyšším stupněm ekologické stability nacházející se v zóně jsou chápány jako součást 
nadregionálního biokoridoru. V řešeném území nejsou registrovány nadregionální 
biokoridory. 
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Regionální systém ekologické stability 
Regionální ÚSES je nepravidelnou sítí ekologicky významných segmentů krajiny, 
které reprezentují celou škálu biochor daného biogeografického regionu, včetně pro 
daný biogeografický region unikátních společenstev. Součástí regionálního ÚSES jsou 
i v něm ležící části ÚSES nadregionálních a vyšších. Prostorové parametry 
regionálního ÚSES jsou určeny typem společenstva, které dané biocentrum či 
biokoridor reprezentuje. Minimální parametr skladebného prvku ÚSES je údaj (plocha 
biocentra, šíře a délka biokoridoru), o kterém můžeme tvrdit, že pokud se zmenší skla-
debný prvek, ztrácí svou funkci. Je tedy možné a často i pravděpodobné, že minimální 
parametr funkci skladebného prvku nezabezpečuje na optimální úrovni, ale pouze na 
minimální. Snaha po uvádění optimálních prostorových parametrů by při současné 
úrovni poznání vedla k těžko použitelné a obhájitelné licitaci s ostatními zájmy v 
krajině. Minimální parametr tuto licitaci vymezuje neoddiskutovatelným minimem a 
nebrání přitom v rozšíření velikosti skladebného prvku, je-li to konkrétní společenskou 
potřebou. 
Regionální biocentra 
Regionální biocentra jsou ekologicky významné segmenty krajiny, které reprezentují 
celou škálu biochor daného biogeografického regionu, včetně pro daný region 
unikátních společenstev.  
Z této definice vyplývá, že reprezentativní biocentra jsou reprezentativními pro 
biochoru v rámci biogeografického regionu, kdežto unikátní biocentra musí být 
unikátními v rámci biogeografického regionu. Do řešeného území regionální biocentra 
nezasahují. 
Regionální biokoridory 
Regionální biokoridor definován jako ekologicky významný segment krajiny, který 
umožňuje migraci organismů a propojuje mezi sebou regionální biocentra. Je to 
dynamický prvek, který ze sítě regionálních biocenter vytváří vzájemně se ovlivňující 
územní systém. Jeho biogeografický význam je dán biogeografickým významem 
biocenter, která spojuje. Řešeným územím neprochází regionální biokoridor. 

 
Lokální systém ekologické stability 
Lokální biocentra 
Biocentrum (centrum biotické diverzity) je skladebnou částí ÚSES, která je, nebo 
cílově má být tvořena ekologicky významným segmentem krajiny, který svou 
velikostí a stavem ekologických podmínek umožňuje trvalou existenci druhů i 
společenstev přirozeného genofondu krajiny. Jedná se o biotop nebo soubor biotopů, 
který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či 
pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému (vyhl. MŽP ČR č. 395/92). Podle 
funkčnosti lze označit jako existující biocentra ty segmenty krajiny, jejichž plocha 
odpovídá určeným minimálním parametrům a s takovými současnými biocenózami, 
které umožňují existenci alespoň některých druhů přirozeného genofondu krajiny, 
dané příslušností k různým STG. Obvykle se jedná o typy aktuální vegetace se 
středním a vyšším stupněm významu pro ekologickou stabilitu a o biocenózy přírodě 
blízké až původní. Funkčnost existujících biocenter závisí na současném stavu za-
stoupených ekosystémů. Z hlediska stavu zastoupených ekosystémů rozlišujeme 
biocentra nebo jejich části na optimálně funkční, částečně funkční a málo funkční. 
Optimálně funkční jsou biocentra s přírodními a přirozenými společenstvy s vysokým 
stupněm ekologické stability na celé ploše biocentra. Takový musí být cílový stav 
všech biocenter, zařazených do ÚSES. Jako funkční biocentra lze označit ta, kde tato 
společenstva zaujímají alespoň část plochy. Částečně funkční jsou biocentra zahrnující 
pouze ekosystémy se středním stupněm ekologické stability. Chybějící biocentra jsou 
ty navrhované skladebné části ÚSES, v nichž jsou v současnosti zastoupeny 
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ekosystémy s nízkým stupněm ekologické stability, které je nutno změnit tak, aby v 
budoucnu umožňovaly existenci druhů přirozeného genofondu.  
Podle vzniku a vývoje ekosystémů, tvořících biocentra, lze rozlišit biocentra přírodní a 
biocentra antropogenně podmíněná. Biocentrum přírodní je tvořeno převážně 
původními, přírodními a přirozenými ekosystémy (geobiocenózami), které se vyvíjejí 
v závislosti na daných geoekologických a biogeografických podmínkách. Tyto 
ekosystémy jsou tedy totožné s potenciálními přírodními ekosystémy. V podmínkách 
České republiky jsou to především lesní společenstva. Biocentra antropicky 
podmíněná jsou tvořena přírodě blízkými ekosystémy s velkou biodiverzitou, jejichž 
vznik byl podmíněn lidským zásahem a jejichž existence je závislá na trvalých nebo 
periodicky se opakujících zásazích. Jsou to především travinná společenstva (louky, 
pastviny, lada ) a hydrobiocenózy rybníků.  
Lokální biokoridory 

Biokoridor  (biotický koridor) je skladebnou částí ÚSES, která je (nebo cílově má 
být) tvořena ekologicky významným segmentem krajiny, který propojuje biocentra a 
umožňuje a podporuje migraci, šíření a vzájemné kontakty organismů. Biokoridory 
tedy zprostředkovávají tok biotických informací v krajině. Na rozdíl od biocenter 
nemusí umožňovat trvalou existenci všech druhů zastoupených společenstev. 
Funkčnost biokoridorů podmiňují jejich prostorové parametry (délka a šířka), stav 
trvalých ekologických podmínek a struktura i druhové složení biocenóz. Na místní 
úrovni jako biokoridory nejčastěji fungují ekologicky významná liniová společenstva. 
Jejich význam v kulturní krajině není omezen pouze na umožnění migrace organismů; 
další, z krajinně ekologického hlediska rovnocennou funkcí je rozdělovat a příznivě 
ovlivňovat rozlehlé plochy ekologicky nestabilních antropogenně změněných 
ekosystémů (rozlehlých bloků orné půdy a lesních monokultur).  

Význam biokoridorů pro různé skupiny organismů je odlišný především v 
závislosti na způsobu jejich šíření a pohybu. Pro některé druhy organismů přirozených 
společenstev jsou v kulturní krajině biokoridory nezbytné (např. pro druhy rostlin se 
semeny rozšiřovanými mravenci, pro méně pohyblivé druhy bezobratlých živočichů, 
pro pravé lesní druhy savců). Biokoridory jsou v kulturní krajině nezbytnou součástí 
teritoria řady živočichů. Nejsouvislejší síť biokoridorů tvoří v kulturní krajině 
společenstva tekoucích vod s litorálními lemy a břehovými porosty. 

 
 
Kromě biocenter a biokoridorů jsou základními skladebnými částmi ÚSES na 

lokální úrovni i interakční prvky . Interakční prvky jsou ekologicky významné 
krajinné prvky a ekologicky významná liniová společenstva, vytvářející existenční 
podmínky rostlinám a živočichům, významně ovlivňujícím fungování ekosystémů 
kulturní krajiny. V místním územním systému ekologické stability zprostředkovávají 
interakční prvky příznivé působení biocenter a biokoridorů na okolní, ekologicky 
méně stabilní krajinu. Interakční prvky jsou součástí ekologické niky různých druhů 
organismů, které jsou zapojeny do potravních řetězců i okolních, ekologicky méně 
stabilních společenstev. Slouží jim jako potravní základna, místo úkrytu, místo 
rozmnožování, a pro orientaci. Přispívají ke vzniku bohatší a rozmanitější sítě 
potravních vazeb v kulturní krajině. Tím podmiňují vznik regulačních mechanismů, 
zvyšujících ekologickou stabilitu krajiny. V interakčních prvcích nacházejí prostředí 
pro život např. opylovači kulturních rostlin a predátoři, omezující hustotu populací 
škůdců zemědělských i lesních kultur. Typickými interakčními prvky jsou např. 
ekotonová společenstva lesních okrajů, remízky, skupiny stromů, ba i solitérní stromy 
v polích, drobná prameniště, společenstva na mezích a kamenicích, vysokokmenné 
sady, aleje apod. Čím hustší je síť interakčních prvků, tím účinnější je stabilizační 
působení územních systémů ekologické stability. Interakční prvky mají většinou menší 
plochu než biocentra a biokoridory, velmi často jsou prostorově izolovány. 
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Interakční prvky členíme na funkční a nefunkční.  
Přehled stávajících funkčních interakčních prvků 

 Lokalita Charakteristika 
32 Hvožďanský 

potok 
Pravostranný přítok Lužnice v zalesněném údolí s příkrými 
svahy, část od Hvožďan doprovází bohatý břehový porost, část 
od Velkých luk je zčásti bez vzrostlých dřevin. 

Přehled navržených nefunkčních interakčních prvků 
 Lokalita Charakteristika 

33 Lišky – Krysle Výsadba autochtonních stromů podél místní komunikace. 
34 U kříže Dosadba autochtonních stromů a zahuštěných keřových skupin 

podél cest. 
35 V lužci Výsadba autochtonních stromů ve volnějším sponu. 
36 Velké louky Dosadba autochtonních dřevin včetně ovocných stromů 

krajových odrůd. 
37 Na dálkách Výsadba stromových dřevin. 

 
Zvláště chráněná území, památné stromy a významné krajinné prvky 
Památné a významné stromy se v řešeném území nacházejí 2: 
Skupina 2 dubů letních, (stáří cca 200 let, výška 28 metrů, obvod kmene cca 370 
cm) na okraji lesního pozemku nad pravým břehem Lužnice severozápadně od osady 
Hutě (severovýchodně od Bechyně). 
Významné krajinné prvky se dělí na VKP ze zákona (ex lege), tj.: 
 - lesy, 
 - rašeliniště, 
 - vodní toky, rybníky a jezera, 
 - údolní nivy. 
(tyto krajinné prvky nejsou samostatně vyznačeny, protože jejich lokalizace je náplní 
jiných kapitol nebo jsou součástí mapového podkladu), a registrované významné 
krajinné prvky.  
 
Vymezení územního systému ekologické stability 

Územní systém ekologické stability je vymezen z jednotlivých prvků 
nadregionální, regionální a místní úrovně. Jak bodové (respektive plošné) prvky - 
biocentra, tak liniové prvky - biokoridory, jsou zakresleny v hlavním výkrese 
grafické části ÚPO. 
Existující biocentrum 

Cílem je dosažení přirozené druhové skladby bioty odpovídající trvalým 
stanovištním podmínkám (u antropicky podmíněných ekosystémů též trvalým 
antropickým podmínkám). Tomuto cíli musí být podřízeny vedlejší funkce biocentra 
(tj. např. produkční funkce). Rušivé činnosti (jako je umisťování staveb, pobytová 
rekreace, intenzivní hospodaření atd.) a činnosti snižující ekologickou stabilitu jsou 
nepřípustné.  
Existující biokoridor 

Cílem je umožnit migraci všech organismů mezi biocentry, nikoliv jejich trvalou 
existenci v biokoridoru. Proto jsou zde přípustné širší možnosti hospodářského 
využití. Za určitých podmínek může být biokoridor z části tvořen antropickým i 
společenstvy s dostačující ekologickou stabilitou (extenzívní sady, trvalé travní 
porosty aj). Možné je souběžné vedení biokoridorů s účelovými komunikacemi, 
rekreačními trasami atd. V nezbytných případech je podmíněně přípustné povolování 
liniových staveb (příčné křížení), vodohospodářských zařízení, čistíren odpadních 
vod atd. Ostatní změny a činnosti zhoršující ekologickou stabilitu jsou vyloučeny.  
Chybějící prvky  (navržené k založení) 
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Realizace je vázána na splnění výše zmíněných zákonných podmínek. Do jejich 
splnění je právo na stávající využití území zaručeno. Nelze připustit takovou změnu 
ve využití území, která budoucí realizaci znemožní nebo výrazně ztíží. Realizace je 
podmíněna mj. řešením vlastnických vztahů v projektu ÚSES, komplexních 
pozemkových úpravách nebo lesních hospodářských plánech. Práva vlastníků 
pozemků na stávající využití jsou přitom chráněna (Ústavní Listina - Občanský 
zákoník - Stavební zákon - ostatní platné právní předpisy). Nedojde-li k dohodě, je 
jejich omezení možné pouze za zde stanovených podmínek. (K těmto podmínkám 
patří: omezení se děje ve veřejném zájmu, na základě zákona, pro účel v něm 
výslovně uvedený, jen v nezbytném rozsahu, prokáže-li se, že tohoto účelu nelze 
dosáhnout jinak, za náhradu a podle procesních pravidel stanovených stavebním 
zákonem). V případě ÚSES se poskytuje náhradní pozemek. Nejčastějším způsobem 
zajištění pozemků pro zakládané (chybějící) prvky bude realizace USES na státní 
půdě nebo poměrným krácením v rámci komplexních pozemkových úprav. 
 

• Navržené přírodně velmi cenné území-  Kaňon Lužnice ( VÚC- Bp2)  
Číslo prvku ÚSES 1 

Název Smutná 
Charakter prvku Biokoridor 

Biogeografický význam Lokální 
Velikost 1100 m 

Stávající využití Louka, rybník, ostatní 
Charakteristika Lokální biokoridor širokou nivou Smutné a Šternberský rybník. Bohatá 

břehová vegetace bylinné i dřevinné varianty. 
Doporučení Na lučních porostech obnovit přírodě blízké extenzívní lukařské 

hospodaření s vyloučením hnojení, obnovy drnu, dosévání a dalších 
pratotechnických zásahů. Kosit dle stavu společenstva zpravidla jedenkrát 

až dvakrát ročně s občasným vynecháním některé sezóny na malé části 
plochy střídavě v různých místech lokality, tak, aby byla umožněna 

existence druhů neschopných regenerace v cyklu pravidelných sečí Ter-
mín senoseče upravovat dle aktuálního stavu společenstev, případně jej 

střídat v různých letech. Kosení v suchém období s použitím lehké mecha-
nizace, v trvale podmáčených partiích alespoň občasné ruční kosení. Seno 

sušit přirozeným způsobem na pokose.Nezasahovat do vodního režimu 
nivy, pouze cca 1x/3 roky pokosit rákosinu a vysoké ostřice nad 

Šternberským rybníkem. V rybníce extenzivní chov ryb, nepoužívat 
chemikálie. 

Číslo prvku ÚSES 2 
Název U nové louky 

Charakter prvku Biokoridor 
Biogeografický význam Lokální 

Velikost 650 m 
Stávající využití Les 
Charakteristika Lesní porost v severozápadní části území. 

Doporučení Cílem opatření v lesním porostu je zachování a ochrana, respektive pro-
hloubení přirozeného charakteru stávajících porostů dle SLT. Stávající 

listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru 
zdravotního výběru. Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu 

žádoucích dřevin. V přiměřené míře zachovat podíl odumírajících a 
tlejících padlých stromů. V další fázi výchova zaměřená na udržení 

přirozené skladby a prohloubení věkové diferenciace, umožňující úplný 
přechod na maloplošné podrostní hospodaření s dlouhou obnovní dobou. 
Cílem je vznik uceleného přírodě blízkého ekosystému. Strategie musí být 
závislá na současném stavu, ideální je usměrňovaný polopřírodní vývoj. 
Principy ochrany lesa (včetně ponechání odumřelé dřevní hmoty) musejí 

být v souladu s oblastním plánem rozvoje lesů a podle dlouhodobých 
plánů péče schválených v dohodě orgánů státní správy ochrany přírody a 

lesního hospodářství. Zpravidla bez zvláštních omezení jsou principy péče 
o zvěř (nepočítá se však s jejím přikrmováním, nepůvodní druhy se však 
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vylučují), pouze bez mysliveckých zařízení vedoucích ke koncentraci 
zvěře. Provozní cíl musí být kompromisem mezi přirozenou skladbou a 

lesnicky odvozeným provozním cílem. Obecně platné řešení není, a je po-
třebné vytvořit diferencované postupy pro jednotlivé lokality, které ne-

může tento ÚSES postihnout. 
Číslo prvku ÚSES 3 

Název Nad jezírkem 
Charakter prvku Biocentrum 

Biogeografický význam Lokální 
Velikost 8 ha 

Stávající využití Les 
Charakteristika Lesní porost na zalesněném vrcholku. 

Doporučení Cílem opatření v lesním porostu je zachování a ochrana, respektive pro-
hloubení přirozeného charakteru stávajících porostů dle SLT. Stávající 

listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru 
zdravotního výběru. Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu 

žádoucích dřevin. V přiměřené míře zachovat podíl odumírajících a 
tlejících padlých stromů. V další fázi výchova zaměřená na udržení 

přirozené skladby a prohloubení věkové diferenciace, umožňující úplný 
přechod na maloplošné podrostní hospodaření s dlouhou obnovní dobou. 
Cílem je vznik uceleného přírodě blízkého ekosystému. Strategie musí být 
závislá na současném stavu, ideální je usměrňovaný polopřírodní vývoj. 
Principy ochrany lesa (včetně ponechání odumřelé dřevní hmoty) musejí 

být v souladu s oblastním plánem rozvoje lesů a podle dlouhodobých 
plánů péče schválených v dohodě orgánů státní správy ochrany přírody a 

lesního hospodářství. Zpravidla bez zvláštních omezení jsou principy péče 
o zvěř (nepočítá se však s jejím přikrmováním, nepůvodní druhy se však 

vylučují), pouze bez mysliveckých zařízení vedoucích ke koncentraci 
zvěře. Provozní cíl musí být kompromisem mezi přirozenou skladbou a 

lesnicky odvozeným provozním cílem. Obecně platné řešení není, a je po-
třebné vytvořit diferencované postupy pro jednotlivé lokality, které ne-

může tento ÚSES postihnout. 
Číslo prvku ÚSES 4 

Název V Hemerách 
Charakter prvku Biokoridor 

Biogeografický význam Lokální 
Stávající využití Les 
Charakteristika Lesní porost nad údolím Bílinského potoka. 

Doporučení Cílem opatření v lesním porostu je zachování a ochrana, respektive pro-
hloubení přirozeného charakteru stávajících porostů dle SLT. Stávající 

listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru 
zdravotního výběru. Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu 

žádoucích dřevin. V přiměřené míře zachovat podíl odumírajících a 
tlejících padlých stromů. V další fázi výchova zaměřená na udržení 

přirozené skladby a prohloubení věkové diferenciace, umožňující úplný 
přechod na maloplošné podrostní hospodaření s dlouhou obnovní 

dobouCílem je vznik uceleného přírodě blízkého ekosystému. Strategie 
musí být závislá na současném stavu, ideální je usměrňovaný polopřírodní 
vývoj. Principy ochrany lesa (včetně ponechání odumřelé dřevní hmoty) 

musejí být v souladu s oblastním plánem rozvoje lesů a podle 
dlouhodobých plánů péče schválených v dohodě orgánů státní správy 

ochrany přírody a lesního hospodářství. Zpravidla bez zvláštních omezení 
jsou principy péče o zvěř (nepočítá se však s jejím přikrmováním, ne-

původní druhy se však vylučují), pouze bez mysliveckých zařízení 
vedoucích ke koncentraci zvěře. Provozní cíl musí být kompromisem 
mezi přirozenou skladbou a lesnicky odvozeným provozním cílem. 

Obecně platné řešení není, a je potřebné vytvořit diferencované postupy 
pro jednotlivé lokality, které nemůže tento ÚSES postihnout. 

Číslo prvku ÚSES 5 
Název Nad Hemerou 

Charakter prvku Biocentrum 
Biogeografický význam Lokální 
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Velikost 10 ha 
Stávající využití Les 
Charakteristika Lesní porost východně od Šternberského rybníka. 

Doporučení Cílem opatření v lesním porostu je zachování a ochrana, respektive pro-
hloubení přirozeného charakteru stávajících porostů dle SLT. Stávající 

listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru 
zdravotního výběru. Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu 

žádoucích dřevin. V přiměřené míře zachovat podíl odumírajících a 
tlejících padlých stromů. V další fázi výchova zaměřená na udržení 

přirozené skladby a prohloubení věkové diferenciace, umožňující úplný 
přechod na maloplošné podrostní hospodaření s dlouhou obnovní dobou. 
Cílem je vznik uceleného přírodě blízkého ekosystému. Strategie musí být 
závislá na současném stavu, ideální je usměrňovaný polopřírodní vývoj. 
Principy ochrany lesa (včetně ponechání odumřelé dřevní hmoty) musejí 

být v souladu s oblastním plánem rozvoje lesů a podle dlouhodobých 
plánů péče schválených v dohodě orgánů státní správy ochrany přírody a 

lesního hospodářství. Zpravidla bez zvláštních omezení jsou principy péče 
o zvěř (nepočítá se však s jejím přikrmováním, nepůvodní druhy se však 

vylučují), pouze bez mysliveckých zařízení vedoucích ke koncentraci 
zvěře. Provozní cíl musí být kompromisem mezi přirozenou skladbou a 

lesnicky odvozeným provozním cílem. Obecně platné řešení není, a je po-
třebné vytvořit diferencované postupy pro jednotlivé lokality, které ne-

může tento ÚSES postihnout. 
Číslo prvku ÚSES 6 

Název Babina 
Charakter prvku Biokoridor 

Biogeografický význam Lokální 
Velikost 500 m 

Stávající využití Les, louka 
Charakteristika Převážně okraj lesního porostu na Babině, v jižní části malá polopřirozená 

louka. 
Doporučení Cílem opatření v lesním porostu je zachování a ochrana, respektive pro-

hloubení přirozeného charakteru stávajících porostů dle SLT. Stávající 
listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru 

zdravotního výběru. Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu 
žádoucích dřevin. V přiměřené míře zachovat podíl odumírajících a 
tlejících padlých stromů. V další fázi výchova zaměřená na udržení 

přirozené skladby a prohloubení věkové diferenciace, umožňující úplný 
přechod na maloplošné podrostní hospodaření s dlouhou obnovní dobou. 
Cílem je vznik uceleného přírodě blízkého ekosystému. Strategie musí být 
závislá na současném stavu, ideální je usměrňovaný polopřírodní vývoj. 
Principy ochrany lesa (včetně ponechání odumřelé dřevní hmoty) musejí 

být v souladu s oblastním plánem rozvoje lesů a podle dlouhodobých 
plánů péče schválených v dohodě orgánů státní správy ochrany přírody a 

lesního hospodářství. Zpravidla bez zvláštních omezení jsou principy péče 
o zvěř (nepočítá se však s jejím přikrmováním, nepůvodní druhy se však 

vylučují), pouze bez mysliveckých zařízení vedoucích ke koncentraci 
zvěře. Provozní cíl musí být kompromisem mezi přirozenou skladbou a 

lesnicky odvozeným provozním cílem. Obecně platné řešení není, a je po-
třebné vytvořit diferencované postupy pro jednotlivé lokality, které ne-

může tento ÚSES postihnout. 
Číslo prvku ÚSES 7 

Název Nade vsí 
Charakter prvku Biocentrum 

Biogeografický význam Lokální 
Velikost 6 ha 

Mapový podklad 1 
Převažující STG 3AB2 
Stávající využití Les 
Charakteristika Lesní porost nad údolím Bílinského potoka. 

Doporučení Cílem opatření v lesním porostu je zachování a ochrana, respektive pro-
hloubení přirozeného charakteru stávajících porostů dle SLT. Stávající 
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listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru 
zdravotního výběru. Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu 

žádoucích dřevin. V přiměřené míře zachovat podíl odumírajících a 
tlejících padlých stromů. V další fázi výchova zaměřená na udržení 

přirozené skladby a prohloubení věkové diferenciace, umožňující úplný 
přechod na maloplošné podrostní hospodaření s dlouhou obnovní 

dobouCílem je vznik uceleného přírodě blízkého ekosystému. Strategie 
musí být závislá na současném stavu, ideální je usměrňovaný polopřírodní 
vývoj. Principy ochrany lesa (včetně ponechání odumřelé dřevní hmoty) 

musejí být v souladu s oblastním plánem rozvoje lesů a podle 
dlouhodobých plánů péče schválených v dohodě orgánů státní správy 

ochrany přírody a lesního hospodářství. Zpravidla bez zvláštních omezení 
jsou principy péče o zvěř (nepočítá se však s jejím přikrmováním, ne-

původní druhy se však vylučují), pouze bez mysliveckých zařízení 
vedoucích ke koncentraci zvěře. Provozní cíl musí být kompromisem 
mezi přirozenou skladbou a lesnicky odvozeným provozním cílem. 

Obecně platné řešení není, a je potřebné vytvořit diferencované postupy 
pro jednotlivé lokality, které nemůže tento ÚSES postihnout.. 

Číslo prvku ÚSES 8 
Název Ústí Bílinského potoka 

Charakter prvku Biocentrum 
Biogeografický význam Lokální 

Velikost 11 ha 
Mapový podklad 1+2 
Charakteristika Lesní porost nad soutokem Bílinského potoka a Lužnice. V nivě 

zachovalá společenstva mokřadních rostlin. 
Doporučení Cílem opatření v lesním porostu je zachování a ochrana, respektive pro-

hloubení přirozeného charakteru stávajících porostů dle SLT. Stávající 
listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru 

zdravotního výběru. Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu 
žádoucích dřevin. V přiměřené míře zachovat podíl odumírajících a 
tlejících padlých stromů. V další fázi výchova zaměřená na udržení 

přirozené skladby a prohloubení věkové diferenciace, umožňující úplný 
přechod na maloplošné podrostní hospodaření s dlouhou obnovní dobou. 
Cílem je vznik uceleného přírodě blízkého ekosystému. Strategie musí být 
závislá na současném stavu, ideální je usměrňovaný polopřírodní vývoj. 
Principy ochrany lesa (včetně ponechání odumřelé dřevní hmoty) musejí 

být v souladu s oblastním plánem rozvoje lesů a podle dlouhodobých 
plánů péče schválených v dohodě orgánů státní správy ochrany přírody a 

lesního hospodářství. Zpravidla bez zvláštních omezení jsou principy péče 
o zvěř (nepočítá se však s jejím přikrmováním, nepůvodní druhy se však 

vylučují), pouze bez mysliveckých zařízení vedoucích ke koncentraci 
zvěře. Provozní cíl musí být kompromisem mezi přirozenou skladbou a 

lesnicky odvozeným provozním cílem. Obecně platné řešení není, a je po-
třebné vytvořit diferencované postupy pro jednotlivé lokality, které ne-

může tento ÚSES postihnout. Ladní vegetaci ponechat bez zásahu, pouze 
s větším časovým odstupem (2-3 roky) kosit partie bez dřevinných náletů, 

aby bylo bráněno postupné sukcesi směrem k lesnímu porostu. 
Číslo prvku ÚSES 9 

Název Lužnice pod Bechyní 
Charakter prvku Biokoridor 

Biogeografický význam Regionální 
Velikost 6000 m 

Stávající využití Les, louka, ostatní, vodoteč, zastavěné území 
Charakteristika Údolí Lužnice pod Duhovým mostem v Bechyni. Zahrnuje ekologicky 

nejcennější území včetně skalních výchozů, říčních rákosin, nivních luk a 
podobně. V prostoru Bechyně pouze omezeně funkční (funkčnost se 

omezuje víceméně na vodní prostředí a jeho nejbližší okolí, exklávními 
prvky jsou skály). 

Doporučení Cílem opatření v lesním porostu je zachování a ochrana, respektive pro-
hloubení přirozeného charakteru stávajících porostů dle SLT. Stávající 

listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru 
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zdravotního výběru. Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu 
žádoucích dřevin. V přiměřené míře zachovat podíl odumírajících a 
tlejících padlých stromů. V další fázi výchova zaměřená na udržení 

přirozené skladby a prohloubení věkové diferenciace, umožňující úplný 
přechod na maloplošné podrostní hospodaření s dlouhou obnovní dobou. 
Cílem je vznik uceleného přírodě blízkého ekosystému. Strategie musí být 
závislá na současném stavu, ideální je usměrňovaný polopřírodní vývoj. 
Principy ochrany lesa (včetně ponechání odumřelé dřevní hmoty) musejí 

být v souladu s oblastním plánem rozvoje lesů a podle dlouhodobých 
plánů péče schválených v dohodě orgánů státní správy ochrany přírody a 

lesního hospodářství. Zpravidla bez zvláštních omezení jsou principy péče 
o zvěř (nepočítá se však s jejím přikrmováním, nepůvodní druhy se však 

vylučují), pouze bez mysliveckých zařízení vedoucích ke koncentraci 
zvěře. Provozní cíl musí být kompromisem mezi přirozenou skladbou a 

lesnicky odvozeným provozním cílem. Obecně platné řešení není, a je po-
třebné vytvořit diferencované postupy pro jednotlivé lokality, které ne-

může tento ÚSES postihnout. Na lučních porostech obnovit přírodě blízké 
extenzívní lukařské hospodaření s vyloučením hnojení, obnovy drnu, do-
sévání a dalších pratotechnických zásahů. Kosit dle stavu společenstva 
zpravidla jedenkrát až dvakrát ročně s občasným vynecháním některé 

sezóny na malé části plochy střídavě v různých místech lokality, tak, aby 
byla umožněna existence druhů neschopných regenerace v cyklu pravidel-
ných sečí Termín senoseče upravovat dle aktuálního složení společenstev, 
případně jej střídat v různých letech. Kosení v suchém období s použitím 
lehké mechanizace, v trvale podmáčených partiích alespoň občasné ruční 
kosení. Seno pokud možno sušit přirozeným způsobem na pokose (mimo 

ruderální partie). Podél vodoteče podporovat autochtonní dřeviny, 
nedopustit ale úplné zapojení břehového porostu – zachovat stejný poměr 

mezi osluněnými a stíněnými partiemi. Maximální ochrana zbytků 
subxerofilních doubrav. 

Číslo prvku ÚSES 10 
Název Toky 

Charakter prvku Biocentrum 
Biogeografický význam Lokální 

Velikost 70 ha 
Stávající využití Les, louka, vodoteč, ostatní 
Charakteristika Rozsáhlé (původně regionální) biocentrum na pravém břehu Lužnice. 

Doporučení Cílem opatření v lesním porostu je zachování a ochrana, respektive pro-
hloubení přirozeného charakteru stávajících porostů dle SLT. Stávající 

listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru 
zdravotního výběru. Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu 

žádoucích dřevin. V přiměřené míře zachovat podíl odumírajících a 
tlejících padlých stromů. V další fázi výchova zaměřená na udržení 

přirozené skladby a prohloubení věkové diferenciace, umožňující úplný 
přechod na maloplošné podrostní hospodaření s dlouhou obnovní dobou. 
Cílem je vznik uceleného přírodě blízkého ekosystému. Strategie musí být 
závislá na současném stavu, ideální je usměrňovaný polopřírodní vývoj. 
Principy ochrany lesa (včetně ponechání odumřelé dřevní hmoty) musejí 

být v souladu s oblastním plánem rozvoje lesů a podle dlouhodobých 
plánů péče schválených v dohodě orgánů státní správy ochrany přírody a 

lesního hospodářství. Zpravidla bez zvláštních omezení jsou principy péče 
o zvěř (nepočítá se však s jejím přikrmováním, nepůvodní druhy se však 

vylučují), pouze bez mysliveckých zařízení vedoucích ke koncentraci 
zvěře. Provozní cíl musí být kompromisem mezi přirozenou skladbou a 

lesnicky odvozeným provozním cílem. Obecně platné řešení není, a je po-
třebné vytvořit diferencované postupy pro jednotlivé lokality, které ne-

může tento ÚSES postihnout. 
Na lučních porostech obnovit přírodě blízké extenzívní lukařské 

hospodaření s vyloučením hnojení, obnovy drnu, dosévání a dalších 
pratotechnických zásahů. Kosit dle stavu společenstva zpravidla jedenkrát 

až dvakrát ročně s občasným vynecháním některé sezóny na malé části 
plochy střídavě v různých místech lokality, tak, aby byla umožněna 

existence druhů neschopných regenerace v cyklu pravidelných sečí. Ter-
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mín senoseče upravovat dle aktuálního složení společenstev, případně jej 
střídat v různých letech. Kosení v suchém období s použitím lehké mecha-
nizace, v trvale podmáčených partiích alespoň občasné ruční kosení. Seno 

pokud možno sušit přirozeným způsobem na pokose (mimo ruderální 
partie). Podél vodoteče podporovat autochtonní dřeviny, nedopustit ale 
úplné zapojení břehového porostu – zachovat poměr mezi osluněnými a 

stíněnými partiemi toku přibližně 1:1. 
Číslo prvku ÚSES 11 

Název Obora 
Charakter prvku Biocentrum 

Biogeografický význam Regionální 
Velikost 110 ha 

Stávající využití Les, louka, lada, vodoteč 
Charakteristika Převážně lesní biocentrum jižně od Bechyně, které tvoří následující lesní 

porosty: 
Doporučení Cílem opatření v lesním porostu je zachování a ochrana, respektive pro-

hloubení přirozeného charakteru stávajících porostů dle SLT. Stávající 
listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru 

zdravotního výběru. Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu 
žádoucích dřevin. V přiměřené míře zachovat podíl odumírajících a 
tlejících padlých stromů. V další fázi výchova zaměřená na udržení 

přirozené skladby a prohloubení věkové diferenciace, umožňující úplný 
přechod na maloplošné podrostní hospodaření s dlouhou obnovní dobou. 
Cílem je vznik uceleného přírodě blízkého ekosystému. Strategie musí být 
závislá na současném stavu, ideální je usměrňovaný polopřírodní vývoj. 
Principy ochrany lesa (včetně ponechání odumřelé dřevní hmoty) musejí 

být v souladu s oblastním plánem rozvoje lesů a podle dlouhodobých 
plánů péče schválených v dohodě orgánů státní správy ochrany přírody a 

lesního hospodářství. Zpravidla bez zvláštních omezení jsou principy péče 
o zvěř (nepočítá se však s jejím přikrmováním, nepůvodní druhy se však 

vylučují), pouze bez mysliveckých zařízení vedoucích ke koncentraci 
zvěře. Provozní cíl musí být kompromisem mezi přirozenou skladbou a 

lesnicky odvozeným provozním cílem. Obecně platné řešení není, a je po-
třebné vytvořit diferencované postupy pro jednotlivé lokality, které ne-

může tento ÚSES postihnout. 
Na lučních porostech obnovit přírodě blízké extenzívní lukařské 

hospodaření s vyloučením hnojení, obnovy drnu, dosévání a dalších 
pratotechnických zásahů. Kosit dle stavu společenstva zpravidla jedenkrát 

až dvakrát ročně s občasným vynecháním některé sezóny na malé části 
plochy střídavě v různých místech lokality, tak, aby byla umožněna 

existence druhů neschopných regenerace v cyklu pravidelných sečí  Ter-
mín senoseče upravovat dle aktuálního složení společenstev, případně jej 

střídat v různých letech. Kosení v suchém období s použitím lehké mecha-
nizace, v trvale podmáčených partiích alespoň občasné ruční kosení. Seno 

pokud možno sušit přirozeným způsobem na pokose (mimo ruderální 
partie). Podél vodoteče podporovat autochtonní dřeviny, nedopustit ale 
úplné zapojení břehového porostu – zachovat poměr mezi osluněnými a 

stíněnými partiemi toku přibližně 1:1. Ladní vegetaci ponechat bez 
zásahu, pouze s větším časovým odstupem (2-3 roky) kosit partie bez 

dřevinných náletů, aby bylo bráněno postupné sukcesi směrem k lesnímu 
porostu. 

Číslo prvku ÚSES 12 
Název Smutná nad soutokem s Lužnicí 

Charakter prvku Biokoridor 
Biogeografický význam Lokální 

Velikost 1500 m 
Stávající využití Les, louka, ostatní, vodoteč, zastavěné území 
Charakteristika Údolí Smutné nad soutokem s Lužnicí. Zahrnuje celé ekologicky 

nejcennější území včetně skalních výchozů, nivních luk a podobně. 
V prostoru Bechyně na levém břehu pouze omezeně funkční (funkčnost se 

omezuje víceméně na vodní prostředí a jeho nejbližší okolí, exklávními 
prvky jsou skály). 
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Doporučení Cílem opatření v lesním porostu je zachování a ochrana, respektive pro-
hloubení přirozeného charakteru stávajících porostů dle SLT. Stávající 

listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru 
zdravotního výběru. Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu 

žádoucích dřevin. V přiměřené míře zachovat podíl odumírajících a 
tlejících padlých stromů. V další fázi výchova zaměřená na udržení 

přirozené skladby a prohloubení věkové diferenciace, umožňující úplný 
přechod na maloplošné podrostní hospodaření s dlouhou obnovní dobou. 

Cílem je vznik uceleného přírodě blízkého ekosystému. Strategie musí být 
závislá na současném stavu, ideální je usměrňovaný polopřírodní vývoj. 
Principy ochrany lesa (včetně ponechání odumřelé dřevní hmoty) musejí 

být v souladu s oblastním plánem rozvoje lesů a podle dlouhodobých 
plánů péče schválených v dohodě orgánů státní správy ochrany přírody a 

lesního hospodářství. Zpravidla bez zvláštních omezení jsou principy péče 
o zvěř (nepočítá se však s jejím přikrmováním, nepůvodní druhy se však 

vylučují), pouze bez mysliveckých zařízení vedoucích ke koncentraci 
zvěře. Provozní cíl musí být kompromisem mezi přirozenou skladbou a 

lesnicky odvozeným provozním cílem. Obecně platné řešení není, a je po-
třebné vytvořit diferencované postupy pro jednotlivé lokality, které ne-

může tento ÚSES postihnout. 
Na lučních porostech obnovit přírodě blízké extenzívní lukařské 

hospodaření s vyloučením hnojení, obnovy drnu, dosévání a dalších 
pratotechnických zásahů. Kosit dle stavu společenstva zpravidla jedenkrát 

až dvakrát ročně s občasným vynecháním některé sezóny na malé části 
plochy střídavě v různých místech lokality, tak, aby byla umožněna 

existence druhů neschopných regenerace v cyklu pravidelných sečí Ter-
mín senoseče upravovat dle aktuálního složení společenstev, případně jej 

střídat v různých letech. Kosení v suchém období s použitím lehké mecha-
nizace, v trvale podmáčených partiích alespoň občasné ruční kosení. Seno 

pokud možno sušit přirozeným způsobem na pokose (mimo ruderální 
partie). Podél vodoteče podporovat autochtonní dřeviny, nedopustit ale 
úplné zapojení břehového porostu – zachovat poměr mezi osluněnými a 

stíněnými partiemi toku přibližně 1:1. 
Maximální ochrana zbytků subxerofilních doubrav. 

Číslo prvku ÚSES 13 
Název Cihelna 

Charakter prvku Biocentrum 
Biogeografický význam Lokální 

Velikost 12 ha 
Stávající využití Les, lada, louka, ostatní, tok 
Charakteristika Lokální biocentrum na obou březích Smutné v místě soutoku s Plzinským 

potokem. 
Doporučení Cílem opatření v lesním porostu je zachování a ochrana, respektive pro-

hloubení přirozeného charakteru stávajících porostů dle SLT. Stávající 
listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru 

zdravotního výběru. Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu 
žádoucích dřevin. V přiměřené míře zachovat podíl odumírajících a 
tlejících padlých stromů. V další fázi výchova zaměřená na udržení 

přirozené skladby a prohloubení věkové diferenciace, umožňující úplný 
přechod na maloplošné podrostní hospodaření s dlouhou obnovní dobou. 

Cílem je vznik uceleného přírodě blízkého ekosystému. Strategie musí být 
závislá na současném stavu, ideální je usměrňovaný polopřírodní vývoj. 
Principy ochrany lesa (včetně ponechání odumřelé dřevní hmoty) musejí 

být v souladu s oblastním plánem rozvoje lesů a podle dlouhodobých 
plánů péče schválených v dohodě orgánů státní správy ochrany přírody a 

lesního hospodářství. Zpravidla bez zvláštních omezení jsou principy péče 
o zvěř (nepočítá se však s jejím přikrmováním, nepůvodní druhy se však 

vylučují), pouze bez mysliveckých zařízení vedoucích ke koncentraci 
zvěře. Provozní cíl musí být kompromisem mezi přirozenou skladbou a 

lesnicky odvozeným provozním cílem. Obecně platné řešení není, a je po-
třebné vytvořit diferencované postupy pro jednotlivé lokality, které ne-

může tento ÚSES postihnout. 
Na lučních porostech obnovit přírodě blízké extenzívní lukařské 
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hospodaření s vyloučením hnojení, obnovy drnu, dosévání a dalších 
pratotechnických zásahů. Kosit dle stavu společenstva zpravidla jedenkrát 

až dvakrát ročně s občasným vynecháním některé sezóny na malé části 
plochy střídavě v různých místech lokality, tak, aby byla umožněna 

existence druhů neschopných regenerace v cyklu pravidelných sečí Ter-
mín senoseče upravovat dle aktuálního složení společenstev, případně jej 

střídat v různých letech. Kosení v suchém období s použitím lehké mecha-
nizace, v trvale podmáčených partiích alespoň občasné ruční kosení. Seno 

pokud možno sušit přirozeným způsobem na pokose (mimo ruderální 
partie). Ladní vegetaci ponechat bez zásahu, pouze s větším časovým 

odstupem (2-3 roky) kosit partie bez dřevinných náletů, aby bylo bráněno 
postupné sukcesi směrem k lesnímu porostu. 

Číslo prvku ÚSES 14 
Název Plziny 

Charakter prvku Biokoridor 
Biogeografický význam Lokální 

Velikost 750 m 
Charakteristika Biokoridor podél Plzinského potoka na hranicích katastrálního území. 

Přechází přes následující lesní porosty 
Doporučení Cílem opatření v lesním porostu je zachování a ochrana, respektive pro-

hloubení přirozeného charakteru stávajících porostů dle SLT. Stávající 
listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru 

zdravotního výběru. Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu 
žádoucích dřevin. V přiměřené míře zachovat podíl odumírajících a 
tlejících padlých stromů. V další fázi výchova zaměřená na udržení 

přirozené skladby a prohloubení věkové diferenciace, umožňující úplný 
přechod na maloplošné podrostní hospodaření s dlouhou obnovní dobou. 
Cílem je vznik uceleného přírodě blízkého ekosystému. Strategie musí být 
závislá na současném stavu, ideální je usměrňovaný polopřírodní vývoj. 
Principy ochrany lesa (včetně ponechání odumřelé dřevní hmoty) musejí 

být v souladu s oblastním plánem rozvoje lesů a podle dlouhodobých 
plánů péče schválených v dohodě orgánů státní správy ochrany přírody a 

lesního hospodářství. Zpravidla bez zvláštních omezení jsou principy péče 
o zvěř (nepočítá se však s jejím přikrmováním, nepůvodní druhy se však 

vylučují), pouze bez mysliveckých zařízení vedoucích ke koncentraci 
zvěře. Provozní cíl musí být kompromisem mezi přirozenou skladbou a 

lesnicky odvozeným provozním cílem. Obecně platné řešení není, a je po-
třebné vytvořit diferencované postupy pro jednotlivé lokality, které ne-

může tento ÚSES postihnout. 
Na lučních porostech obnovit přírodě blízké extenzívní lukařské 

hospodaření s vyloučením hnojení, obnovy drnu, dosévání a dalších 
pratotechnických zásahů. Kosit dle stavu společenstva zpravidla jedenkrát 

až dvakrát ročně s občasným vynecháním některé sezóny na malé části 
plochy střídavě v různých místech lokality, tak, aby byla umožněna 

existence druhů neschopných regenerace v cyklu pravidelných sečí  Ter-
mín senoseče upravovat dle aktuálního složení společenstev, případně jej 

střídat v různých letech. Kosení v suchém období s použitím lehké mecha-
nizace, v trvale podmáčených partiích alespoň občasné ruční kosení. Seno 

pokud možno sušit přirozeným způsobem na pokose (mimo ruderální 
partie). Podél vodoteče podporovat autochtonní dřeviny, nedopustit ale 
úplné zapojení břehového porostu – zachovat poměr mezi osluněnými a 

stíněnými partiemi toku přibližně 1:1. 
Ladní vegetaci ponechat bez zásahu, pouze s větším časovým odstupem 
(2-3 roky) kosit partie bez dřevinných náletů, aby bylo bráněno postupné 

sukcesi směrem k lesnímu porostu. 
Číslo prvku ÚSES 15 

Název Smutná nad Cihelnou 
Charakter prvku Biokoridor 

Biogeografický význam Lokální 
Velikost 1500 m 

Stávající využití Les, lada, louka, vodoteč 
Charakteristika Kostra ekologické stability krajiny u Bechyně (spolu s údolím Lužnice) – 



 51

údolí říčky Smutné s fragmenty zachovalé původní vegetace. Zahrnuje 
zejména lesní porosty: 

Doporučení Cílem opatření v lesním porostu je prohloubení přirozeného charakteru 
stávajících porostů dle SLT. Stávající listnáče udržovat do vysokého věku 
převážně jen zásahy charakteru zdravotního výběru. V přiměřené míře za-
chovat podíl odumírajících a tlejících padlých stromů. Výchova zaměřená 
na udržení přirozené skladby a prohloubení věkové diferenciace, umož-
ňující úplný přechod na maloplošné podrostní hospodaření s dlouhou 

obnovní dobou Cílem je vznik uceleného přírodě blízkého ekosystému. 
Strategie musí být závislá na současném stavu, ideální je usměrňovaný 
polopřírodní vývoj. Principy ochrany lesa (včetně ponechání odumřelé 
dřevní hmoty) musejí být v souladu s oblastním plánem rozvoje lesů a 
podle dlouhodobých plánů péče schválených v dohodě orgánů státní 

správy ochrany přírody a lesního hospodářství. Zpravidla bez zvláštních 
omezení jsou principy péče o zvěř (nepočítá se však s jejím přikr-

mováním, nepůvodní druhy se však vylučují), pouze bez mysliveckých 
zařízení vedoucích ke koncentraci zvěře. Provozní cíl musí být 

kompromisem mezi přirozenou skladbou a lesnicky odvozeným pro-
vozním cílem. Obecně platné řešení není, a je potřebné vytvořit diferen-
cované postupy pro jednotlivé lokality, které nemůže tento ÚSES postih-

nout. Na lučních porostech obnovit přírodě blízké extenzívní lukařské 
hospodaření s vyloučením hnojení, obnovy drnu, dosévání a dalších 

pratotechnických zásahů. Kosit dle stavu společenstva zpravidla jedenkrát 
až dvakrát ročně s občasným vynecháním některé sezóny na malé části 

plochy střídavě v různých místech lokality, tak, aby byla umožněna 
existence druhů neschopných regenerace v cyklu pravidelných sečí Ter-
mín senoseče upravovat dle aktuálního složení společenstev, případně jej 

střídat v různých letech. Kosení v suchém období s použitím lehké mecha-
nizace, v trvale podmáčených partiích alespoň občasné ruční kosení. Seno 

pokud možno sušit přirozeným způsobem na pokose (mimo ruderální 
partie). Podél vodoteče podporovat autochtonní dřeviny, nedopustit ale 
úplné zapojení břehového porostu – zachovat poměr mezi osluněnými a 

stíněnými partiemi toku přibližně 1:1. 
Lada bez zásahu, pouze s větším časovým odstupem (2-3 roky) kosit 

partie bez dřevinných náletů, aby bylo bráněno postupné sukcesi směrem 
k lesnímu porostu. 

Číslo prvku ÚSES 16 
Název Hubená 

Charakter prvku Biocentrum 
Biogeografický význam Lokální 

Velikost 4 ha 
Stávající využití Lada, louka, vodoteč, les 
Charakteristika Lokální biocentrum v údolí Smutné pod malou soustavou vodních nádrží. 

Lesní porost na svazích 
Doporučení Cílem opatření v lesním porostu je zachování a ochrana, respektive pro-

hloubení přirozeného charakteru stávajících porostů dle SLT. Stávající 
listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru 

zdravotního výběru. Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu 
žádoucích dřevin. V přiměřené míře zachovat podíl odumírajících a 
tlejících padlých stromů. V další fázi výchova zaměřená na udržení 

přirozené skladby a prohloubení věkové diferenciace, umožňující úplný 
přechod na maloplošné podrostní hospodaření s dlouhou obnovní dobou. 
Cílem je vznik uceleného přírodě blízkého ekosystému. Strategie musí být 
závislá na současném stavu, ideální je usměrňovaný polopřírodní vývoj. 
Principy ochrany lesa (včetně ponechání odumřelé dřevní hmoty) musejí 

být v souladu s oblastním plánem rozvoje lesů a podle dlouhodobých 
plánů péče schválených v dohodě orgánů státní správy ochrany přírody a 

lesního hospodářství. Zpravidla bez zvláštních omezení jsou principy péče 
o zvěř (nepočítá se však s jejím přikrmováním, nepůvodní druhy se však 

vylučují), pouze bez mysliveckých zařízení vedoucích ke koncentraci 
zvěře. Provozní cíl musí být kompromisem mezi přirozenou skladbou a 

lesnicky odvozeným provozním cílem. Obecně platné řešení není, a je po-
třebné vytvořit diferencované postupy pro jednotlivé lokality, které ne-
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může tento ÚSES postihnout. Na lučních porostech obnovit přírodě blízké 
extenzívní lukařské hospodaření s vyloučením hnojení, obnovy drnu, do-
sévání a dalších pratotechnických zásahů. Kosit dle stavu společenstva 
zpravidla jedenkrát až dvakrát ročně s občasným vynecháním některé 

sezóny na malé části plochy střídavě v různých místech lokality, tak, aby 
byla umožněna existence druhů neschopných regenerace v cyklu pravidel-
ných sečí Termín senoseče upravovat dle aktuálního složení společenstev, 
případně jej střídat v různých letech. Kosení v suchém období s použitím 
lehké mechanizace, v trvale podmáčených partiích alespoň občasné ruční 
kosení. Seno pokud možno sušit přirozeným způsobem na pokose (mimo 

ruderální partie). Podél vodoteče podporovat autochtonní dřeviny, 
nedopustit ale úplné zapojení břehového porostu – zachovat stejný poměr 
mezi osluněnými a stíněnými partiemi toku.Ladní vegetaci ponechat bez 

zásahu, pouze s větším časovým odstupem (2-3 roky) kosit partie bez 
dřevinných náletů, aby bylo bráněno postupné sukcesi směrem k lesnímu 

porostu. 
Číslo prvku ÚSES 17 

Název Smutná Na prádle 
Charakter prvku Biokoridor 

Biogeografický význam Lokální 
Velikost 1000 m 

Stávající využití Les, lada, louka, vodoteč 
Charakteristika Kostra ekologické stability krajiny u Bechyně (spolu s údolím Lužnice) – 

údolí říčky Smutné s fragmenty zachovalé původní vegetace. Zahrnuje 
zejména lesní porosty 

Doporučení Cílem opatření v lesním porostu je prohloubení přirozeného charakteru 
stávajících porostů dle SLT. Stávající listnáče udržovat do vysokého věku 
převážně jen zásahy charakteru zdravotního výběru. V přiměřené míře za-
chovat podíl odumírajících a tlejících padlých stromů. Výchova zaměřená 
na udržení přirozené skladby a prohloubení věkové diferenciace, umož-
ňující úplný přechod na maloplošné podrostní hospodaření s dlouhou 

obnovní dobou. Cílem je vznik uceleného přírodě blízkého ekosystému. 
Strategie musí být závislá na současném stavu, ideální je usměrňovaný 
polopřírodní vývoj. Principy ochrany lesa (včetně ponechání odumřelé 
dřevní hmoty) musejí být v souladu s oblastním plánem rozvoje lesů a 
podle dlouhodobých plánů péče schválených v dohodě orgánů státní 

správy ochrany přírody a lesního hospodářství. Zpravidla bez zvláštních 
omezení jsou principy péče o zvěř (nepočítá se však s jejím přikr-

mováním, nepůvodní druhy se však vylučují), pouze bez mysliveckých 
zařízení vedoucích ke koncentraci zvěře. Provozní cíl musí být 

kompromisem mezi přirozenou skladbou a lesnicky odvozeným pro-
vozním cílem. Obecně platné řešení není, a je potřebné vytvořit diferen-
cované postupy pro jednotlivé lokality, které nemůže tento ÚSES postih-

nout. Na lučních porostech obnovit přírodě blízké extenzívní lukařské 
hospodaření s vyloučením hnojení, obnovy drnu, dosévání a dalších 

pratotechnických zásahů. Kosit dle stavu společenstva zpravidla jedenkrát 
až dvakrát ročně s občasným vynecháním některé sezóny na malé části 

plochy střídavě v různých místech lokality, tak, aby byla umožněna 
existence druhů neschopných regenerace v cyklu pravidelných sečí Ter-
mín senoseče upravovat dle aktuálního složení společenstev, případně jej 

střídat v různých letech. Kosení v suchém období s použitím lehké mecha-
nizace, v trvale podmáčených partiích alespoň občasné ruční kosení. Seno 

pokud možno sušit přirozeným způsobem na pokose (mimo ruderální 
partie). Podél vodoteče podporovat autochtonní dřeviny, nedopustit ale 

úplné zapojení břehového porostu – zachovat stejný poměr mezi 
osluněnými a stíněnými partiemi toku.  

Lada bez zásahu, pouze s větším časovým odstupem (2-3 roky) kosit 
partie bez dřevinných náletů, aby bylo bráněno postupné sukcesi směrem 

k lesnímu porostu. 
Číslo prvku ÚSES 18 

Název U Duhového mostu 
Charakter prvku Biocentrum 

Biogeografický význam Lokální 
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Velikost 7 ha 
Stávající využití Les, lada 
Charakteristika Lesní porost na svazích kaňonu Lužnice nad Duhovým mostem. 

Doporučení Cílem opatření v lesním porostu je zachování a ochrana, respektive pro-
hloubení přirozeného charakteru stávajících porostů dle SLT. Stávající 

listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru 
zdravotního výběru. Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu 

žádoucích dřevin. V přiměřené míře zachovat podíl odumírajících a 
tlejících padlých stromů. V další fázi výchova zaměřená na udržení 

přirozené skladby a prohloubení věkové diferenciace, umožňující úplný 
přechod na maloplošné podrostní hospodaření s dlouhou obnovní dobou. 
Cílem je vznik uceleného přírodě blízkého ekosystému. Strategie musí být 
závislá na současném stavu, ideální je usměrňovaný polopřírodní vývoj. 
Principy ochrany lesa (včetně ponechání odumřelé dřevní hmoty) musejí 

být v souladu s oblastním plánem rozvoje lesů a podle dlouhodobých 
plánů péče schválených v dohodě orgánů státní správy ochrany přírody a 

lesního hospodářství. Zpravidla bez zvláštních omezení jsou principy péče 
o zvěř (nepočítá se však s jejím přikrmováním, nepůvodní druhy se však 

vylučují), pouze bez mysliveckých zařízení vedoucích ke koncentraci 
zvěře. Provozní cíl musí být kompromisem mezi přirozenou skladbou a 

lesnicky odvozeným provozním cílem. Obecně platné řešení není, a je po-
třebné vytvořit diferencované postupy pro jednotlivé lokality, které ne-

může tento ÚSES postihnout. 
Ladní vegetaci ponechat bez zásahu, pouze s větším časovým odstupem 
(2-3 roky) kosit partie bez dřevinných náletů, aby bylo bráněno postupné 

sukcesi směrem k lesnímu porostu. 
Číslo prvku ÚSES 19 

Název Lužnice Chrobkov 
Charakter prvku Biokoridor 

Biogeografický význam Regionální 
Velikost 500 m 

Stávající využití Les, lada, louka, vodoteč 
Charakteristika Převážně lesní porost v údolí Lužnice. 

Doporučení Cílem opatření v lesním porostu je zachování a ochrana, respektive pro-
hloubení přirozeného charakteru stávajících porostů dle SLT. Stávající 

listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru 
zdravotního výběru. Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu 

žádoucích dřevin. V přiměřené míře zachovat podíl odumírajících a 
tlejících padlých stromů. V další fázi výchova zaměřená na udržení 

přirozené skladby a prohloubení věkové diferenciace, umožňující úplný 
přechod na maloplošné podrostní hospodaření s dlouhou obnovní dobou. 
Cílem je vznik uceleného přírodě blízkého ekosystému. Strategie musí být 
závislá na současném stavu, ideální je usměrňovaný polopřírodní vývoj. 
Principy ochrany lesa (včetně ponechání odumřelé dřevní hmoty) musejí 

být v souladu s oblastním plánem rozvoje lesů a podle dlouhodobých 
plánů péče schválených v dohodě orgánů státní správy ochrany přírody a 

lesního hospodářství. Zpravidla bez zvláštních omezení jsou principy péče 
o zvěř (nepočítá se však s jejím přikrmováním, nepůvodní druhy se však 

vylučují), pouze bez mysliveckých zařízení vedoucích ke koncentraci 
zvěře. Provozní cíl musí být kompromisem mezi přirozenou skladbou a 

lesnicky odvozeným provozním cílem. Obecně platné řešení není, a je po-
třebné vytvořit diferencované postupy pro jednotlivé lokality, které ne-

může tento ÚSES postihnout.. 
Na lučních porostech obnovit přírodě blízké extenzívní lukařské 

hospodaření s vyloučením hnojení, obnovy drnu, dosévání a dalších 
pratotechnických zásahů. Kosit dle stavu společenstva zpravidla jedenkrát 

až dvakrát ročně s občasným vynecháním některé sezóny na malé části 
plochy střídavě v různých místech lokality, tak, aby byla umožněna 

existence druhů neschopných regenerace v cyklu pravidelných sečí Ter-
mín senoseče upravovat dle aktuálního složení společenstev, případně jej 

střídat v různých letech. Kosení v suchém období s použitím lehké mecha-
nizace, v trvale podmáčených partiích alespoň občasné ruční kosení. Seno 

pokud možno sušit přirozeným způsobem na pokose (mimo ruderální 
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partie). Podél vodoteče podporovat autochtonní dřeviny, nedopustit ale 
úplné zapojení břehového porostu – zachovat stejný poměr mezi 

osluněnými a stíněnými partiemi toku. 
Ladní vegetaci ponechat bez zásahu, pouze s větším časovým odstupem 
(2-3 roky) kosit partie bez dřevinných náletů, aby bylo bráněno postupné 

sukcesi směrem k lesnímu porostu. 
Číslo prvku ÚSES 20 

Název Čihadla 
Charakter prvku Biocentrum 

Biogeografický význam Lokální 
Velikost 15 ha 

Stávající využití Les, lada, vodoteč 
Charakteristika Biocentrum vložené do regionálního biokoridoru v meandru Lužnice nad 

Bechyní. Především lesní porost. 
Doporučení Cílem opatření v lesním porostu je zachování a ochrana, respektive pro-

hloubení přirozeného charakteru stávajících porostů dle SLT. Stávající 
listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru 

zdravotního výběru. Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu 
žádoucích dřevin. V přiměřené míře zachovat podíl odumírajících a 
tlejících padlých stromů. V další fázi výchova zaměřená na udržení 

přirozené skladby a prohloubení věkové diferenciace, umožňující úplný 
přechod na maloplošné podrostní hospodaření s dlouhou obnovní dobou. 
Cílem je vznik uceleného přírodě blízkého ekosystému. Strategie musí být 
závislá na současném stavu, ideální je usměrňovaný polopřírodní vývoj. 
Principy ochrany lesa (včetně ponechání odumřelé dřevní hmoty) musejí 

být v souladu s oblastním plánem rozvoje lesů a podle dlouhodobých 
plánů péče schválených v dohodě orgánů státní správy ochrany přírody a 

lesního hospodářství. Zpravidla bez zvláštních omezení jsou principy péče 
o zvěř (nepočítá se však s jejím přikrmováním, nepůvodní druhy se však 

vylučují), pouze bez mysliveckých zařízení vedoucích ke koncentraci 
zvěře. Provozní cíl musí být kompromisem mezi přirozenou skladbou a 

lesnicky odvozeným provozním cílem. Obecně platné řešení není, a je po-
třebné vytvořit diferencované postupy pro jednotlivé lokality, které ne-

může tento ÚSES postihnout.. 
Podél vodoteče podporovat autochtonní dřeviny, nedopustit ale úplné 

zapojení břehového porostu – zachovat poměr mezi osluněnými a 
stíněnými partiemi toku přibližně 1:1. 

Ladní vegetaci ponechat bez zásahu, pouze s větším časovým odstupem 
(2-3 roky) kosit partie bez dřevinných náletů, aby bylo bráněno postupné 

sukcesi směrem k lesnímu porostu. 
Číslo prvku ÚSES 21 

Název Lužnice pod Liškami 
Charakter prvku Biokoridor 

Biogeografický význam Regionální 
Velikost 900 m 

Stávající využití Lada, louka, vodoteč, les 
Charakteristika Regionální biokoridor, který v katastru Bechyně zahrnuje nivní louky 

s vyšší ekologickou stabilitou a ladní vegetaci bylinné i dřevinné varianty. 
Doporučení Na lučních porostech obnovit přírodě blízké extenzívní lukařské 

hospodaření s vyloučením hnojení, obnovy drnu, dosévání a dalších 
pratotechnických zásahů. Kosit dle stavu společenstva zpravidla jedenkrát 

až dvakrát ročně s občasným vynecháním některé sezóny na malé části 
plochy střídavě v různých místech lokality, tak, aby byla umožněna 

existence druhů neschopných regenerace v cyklu pravidelných Termín se-
noseče upravovat dle aktuálního složení společenstev, případně jej střídat 
v různých letech. Kosení v suchém období s použitím lehké mechanizace, 
v trvale podmáčených partiích alespoň občasné ruční kosení. Seno pokud 

možno sušit přirozeným způsobem na pokose (mimo ruderální partie). 
Podél vodoteče podporovat autochtonní dřeviny, nedopustit ale úplné 

zapojení břehového porostu – zachovat stejný poměr mezi osluněnými a 
stíněnými partiemi toku  

Ladní vegetaci ponechat bez zásahu, pouze s větším časovým odstupem 
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(2-3 roky) kosit partie bez dřevinných náletů, aby bylo bráněno postupné 
sukcesi směrem k lesnímu porostu. 

Číslo prvku ÚSES 22 
Název Lužnice při ústí Sudoměřického potoka 

Charakter prvku Biocentrum 
Biogeografický význam Lokální 

Velikost 10 ha 
Stávající využití Lada, louka, vodoteč 
Charakteristika Biocentrum vložené do regionálního biokoridoru, který v katastru 

Bechyně zahrnuje pouze nivní louku s vyšší ekologickou stabilitou a ladní 
vegetaci bylinné i dřevinné varianty. 

Doporučení Na lučních porostech obnovit přírodě blízké extenzívní lukařské 
hospodaření s vyloučením hnojení, obnovy drnu, dosévání a dalších 

pratotechnických zásahů. Kosit dle stavu společenstva zpravidla jedenkrát 
až dvakrát ročně s občasným vynecháním některé sezóny na malé části 

plochy střídavě v různých místech lokality, tak, aby byla umožněna 
existence druhů neschopných regenerace v cyklu pravidelných sečí Ter-
mín senoseče upravovat dle aktuálního složení společenstev, případně jej 

střídat v různých letech. Kosení v suchém období s použitím lehké mecha-
nizace, v trvale podmáčených partiích alespoň občasné ruční kosení. Seno 

pokud možno sušit přirozeným způsobem na pokose (mimo ruderální 
partie). Podél vodoteče podporovat autochtonní dřeviny, nedopustit ale 
úplné zapojení břehového porostu – zachovat poměr mezi osluněnými a 

stíněnými partiemi toku přibližně 1:1. 
Ladní vegetaci ponechat bez zásahu, pouze s větším časovým odstupem 
(2-3 roky) kosit partie bez dřevinných náletů, aby bylo bráněno postupné 

sukcesi směrem k lesnímu porostu. 
Číslo prvku ÚSES 23 

Název Lužnice Hutě 
Charakter prvku Biokoridor 

Biogeografický význam Regionální 
Velikost 1000 m 

5 6+9 
Stávající využití Lada, louka, vodoteč, les 
Charakteristika Údolí Lužnice u obce Hutě. Kromě nivních luk zahrnuje lesní porost: 

Doporučení Na lučních porostech obnovit přírodě blízké extenzívní lukařské 
hospodaření s vyloučením hnojení, obnovy drnu, dosévání a dalších 

pratotechnických zásahů. Kosit dle stavu společenstva zpravidla jedenkrát 
až dvakrát ročně s občasným vynecháním některé sezóny na malé části 

plochy střídavě v různých místech lokality, tak, aby byla umožněna 
existence druhů neschopných regenerace v cyklu pravidelných sečí Ter-
mín senoseče upravovat dle aktuálního složení společenstev, případně jej 

střídat v různých letech. Kosení v suchém období s použitím lehké mecha-
nizace, v trvale podmáčených partiích alespoň občasné ruční kosení. Seno 

pokud možno sušit přirozeným způsobem na pokose (mimo ruderální 
partie). Podél vodoteče podporovat autochtonní dřeviny, nedopustit ale 
úplné zapojení břehového porostu – zachovat poměr mezi osluněnými a 

stíněnými partiemi toku přibližně 1:1. 
Ladní vegetaci ponechat bez zásahu, pouze s větším časovým odstupem 
(2-3 roky) kosit partie bez dřevinných náletů, aby bylo bráněno postupné 

sukcesi směrem k lesnímu porostu. 
Cílem opatření v lesním porostu je zachování a ochrana, respektive pro-
hloubení přirozeného charakteru stávajících porostů dle SLT. Stávající 

listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru 
zdravotního výběru. Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu 

žádoucích dřevin. V přiměřené míře zachovat podíl odumírajících a 
tlejících padlých stromů. V další fázi výchova zaměřená na udržení 

přirozené skladby a prohloubení věkové diferenciace, umožňující úplný 
přechod na maloplošné podrostní hospodaření s dlouhou obnovní dobou. 
Cílem je vznik uceleného přírodě blízkého ekosystému. Strategie musí být 
závislá na současném stavu, ideální je usměrňovaný polopřírodní vývoj. 
Principy ochrany lesa (včetně ponechání odumřelé dřevní hmoty) musejí 
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být v souladu s oblastním plánem rozvoje lesů a podle dlouhodobých 
plánů péče schválených v dohodě orgánů státní správy ochrany přírody a 

lesního hospodářství. Zpravidla bez zvláštních omezení jsou principy péče 
o zvěř (nepočítá se však s jejím přikrmováním, nepůvodní druhy se však 

vylučují), pouze bez mysliveckých zařízení vedoucích ke koncentraci 
zvěře. Provozní cíl musí být kompromisem mezi přirozenou skladbou a 

lesnicky odvozeným provozním cílem. Obecně platné řešení není, a je po-
třebné vytvořit diferencované postupy pro jednotlivé lokality, které ne-

může tento ÚSES postihnout. 
Číslo prvku ÚSES 24 

Název Krysle 
Charakter prvku Biocentrum 

Biogeografický význam Lokální 
Velikost 8 ha 

Stávající využití Les, ostatní 
Charakteristika Biocentrum v místě skalnatého údolí pod vrchem Krysle 

Doporučení Cílem opatření v lesním porostu je zachování a ochrana, respektive pro-
hloubení přirozeného charakteru stávajících porostů dle SLT. Stávající 

listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru 
zdravotního výběru. Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu 

žádoucích dřevin. V přiměřené míře zachovat podíl odumírajících a 
tlejících padlých stromů. V další fázi výchova zaměřená na udržení 

přirozené skladby a prohloubení věkové diferenciace, umožňující úplný 
přechod na maloplošné podrostní hospodaření s dlouhou obnovní dobou. 
Cílem je vznik uceleného přírodě blízkého ekosystému. Strategie musí být 
závislá na současném stavu, ideální je usměrňovaný polopřírodní vývoj. 
Principy ochrany lesa (včetně ponechání odumřelé dřevní hmoty) musejí 

být v souladu s oblastním plánem rozvoje lesů a podle dlouhodobých 
plánů péče schválených v dohodě orgánů státní správy ochrany přírody a 

lesního hospodářství. Zpravidla bez zvláštních omezení jsou principy péče 
o zvěř (nepočítá se však s jejím přikrmováním, nepůvodní druhy se však 

vylučují), pouze bez mysliveckých zařízení vedoucích ke koncentraci 
zvěře. Provozní cíl musí být kompromisem mezi přirozenou skladbou a 

lesnicky odvozeným provozním cílem. Obecně platné řešení není, a je po-
třebné vytvořit diferencované postupy pro jednotlivé lokality, které ne-

může tento ÚSES postihnout. 
Číslo prvku ÚSES 25 

Název Lužnice u Všechlapského potoka 
Charakter prvku Biokoridor 

Biogeografický význam Regionální 
Velikost 400 m 

Stávající využití Les 
Charakteristika Zalesněné skalní údolí. 

Doporučení Cílem opatření v lesním porostu je zachování a ochrana, respektive pro-
hloubení přirozeného charakteru stávajících porostů dle SLT. Stávající 

listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru 
zdravotního výběru. Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu 

žádoucích dřevin. V přiměřené míře zachovat podíl odumírajících a 
tlejících padlých stromů. V další fázi výchova zaměřená na udržení 

přirozené skladby a prohloubení věkové diferenciace, umožňující úplný 
přechod na maloplošné podrostní hospodaření s dlouhou obnovní dobou. 
Cílem je vznik uceleného přírodě blízkého ekosystému. Strategie musí být 
závislá na současném stavu, ideální je usměrňovaný polopřírodní vývoj. 
Principy ochrany lesa (včetně ponechání odumřelé dřevní hmoty) musejí 

být v souladu s oblastním plánem rozvoje lesů a podle dlouhodobých 
plánů péče schválených v dohodě orgánů státní správy ochrany přírody a 

lesního hospodářství. Zpravidla bez zvláštních omezení jsou principy péče 
o zvěř (nepočítá se však s jejím přikrmováním, nepůvodní druhy se však 

vylučují), pouze bez mysliveckých zařízení vedoucích ke koncentraci 
zvěře. Provozní cíl musí být kompromisem mezi přirozenou skladbou a 

lesnicky odvozeným provozním cílem. Obecně platné řešení není, a je po-
třebné vytvořit diferencované postupy pro jednotlivé lokality, které ne-
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může tento ÚSES postihnout. 
Číslo prvku ÚSES 26 

Název Lužnice nad Všechlapským potokem 
Charakter prvku Biocentrum 

Biogeografický význam Lokální 
Velikost 9 ha 

Stávající využití Les, lada, louka, vodoteč 
Charakteristika Převážně zalesněné svahy údolí Lužnice. 

Doporučení Cílem opatření v lesním porostu je zachování a ochrana, respektive pro-
hloubení přirozeného charakteru stávajících porostů dle SLT. Stávající 

listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru 
zdravotního výběru. Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu 

žádoucích dřevin. V přiměřené míře zachovat podíl odumírajících a 
tlejících padlých stromů. V další fázi výchova zaměřená na udržení 

přirozené skladby a prohloubení věkové diferenciace, umožňující úplný 
přechod na maloplošné podrostní hospodaření s dlouhou obnovní dobou. 
Cílem je vznik uceleného přírodě blízkého ekosystému. Strategie musí být 
závislá na současném stavu, ideální je usměrňovaný polopřírodní vývoj. 
Principy ochrany lesa (včetně ponechání odumřelé dřevní hmoty) musejí 

být v souladu s oblastním plánem rozvoje lesů a podle dlouhodobých 
plánů péče schválených v dohodě orgánů státní správy ochrany přírody a 

lesního hospodářství. Zpravidla bez zvláštních omezení jsou principy péče 
o zvěř (nepočítá se však s jejím přikrmováním, nepůvodní druhy se však 

vylučují), pouze bez mysliveckých zařízení vedoucích ke koncentraci 
zvěře. Provozní cíl musí být kompromisem mezi přirozenou skladbou a 

lesnicky odvozeným provozním cílem. Obecně platné řešení není, a je po-
třebné vytvořit diferencované postupy pro jednotlivé lokality, které ne-

může tento ÚSES postihnout. 
Na lučních porostech obnovit přírodě blízké extenzívní lukařské 

hospodaření s vyloučením hnojení, obnovy drnu, dosévání a dalších 
pratotechnických zásahů. Kosit dle stavu společenstva zpravidla jedenkrát 

až dvakrát ročně s občasným vynecháním některé sezóny na malé části 
plochy střídavě v různých místech lokality, tak, aby byla umožněna 

existence druhů neschopných regenerace v cyklu pravidelných sečí. Ter-
mín senoseče upravovat dle aktuálního složení společenstev, případně jej 

střídat v různých letech. Kosení v suchém období s použitím lehké mecha-
nizace, v trvale podmáčených partiích alespoň občasné ruční kosení. Seno 

pokud možno sušit přirozeným způsobem na pokose (mimo ruderální 
partie). Zamezit znečištění splachy z okolních agrocenóz, a to i 

prostřednictvím navazujících vodotečí. Dodržovat provoz na pěších 
komunikacích. Podél vodoteče podporovat autochtonní dřeviny, 

nedopustit ale úplné zapojení břehového porostu – zachovat stejný poměr 
mezi osluněnými a stíněnými partiemi toku 

Ladní vegetaci ponechat bez zásahu, pouze s větším časovým odstupem 
(2-3 roky) kosit partie bez dřevinných náletů, aby bylo bráněno postupné 

sukcesi směrem k lesnímu porostu. 
Číslo prvku ÚSES 27 

Název Lužnice pod Díly 
Charakter prvku Biokoridor 

Biogeografický význam Regionální 
Velikost 250 m 

Stávající využití Les, vodoteč, ostatní 
Charakteristika Převážně zalesněné údolí Lužnice. 

Doporučení Cílem opatření v lesním porostu je zachování a ochrana, respektive pro-
hloubení přirozeného charakteru stávajících porostů dle SLT. Stávající 

listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru 
zdravotního výběru. Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu 

žádoucích dřevin. V přiměřené míře zachovat podíl odumírajících a 
tlejících padlých stromů. V další fázi výchova zaměřená na udržení 

přirozené skladby a prohloubení věkové diferenciace, umožňující úplný 
přechod na maloplošné podrostní hospodaření s dlouhou obnovní dobou. 
Cílem je vznik uceleného přírodě blízkého ekosystému. Strategie musí být 
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závislá na současném stavu, ideální je usměrňovaný polopřírodní vývoj. 
Principy ochrany lesa (včetně ponechání odumřelé dřevní hmoty) musejí 

být v souladu s oblastním plánem rozvoje lesů a podle dlouhodobých 
plánů péče schválených v dohodě orgánů státní správy ochrany přírody a 

lesního hospodářství. Zpravidla bez zvláštních omezení jsou principy péče 
o zvěř (nepočítá se však s jejím přikrmováním, nepůvodní druhy se však 

vylučují), pouze bez mysliveckých zařízení vedoucích ke koncentraci 
zvěře. Provozní cíl musí být kompromisem mezi přirozenou skladbou a 

lesnicky odvozeným provozním cílem. Obecně platné řešení není, a je po-
třebné vytvořit diferencované postupy pro jednotlivé lokality, které ne-

může tento ÚSES postihnout. 
Zamezit znečištění splachům z okolních agrocenóz. 

Podél vodoteče podporovat autochtonní dřeviny, nedopustit ale úplné 
zapojení břehového porostu – zachovat poměr mezi osluněnými a 

stíněnými partiemi toku přibližně 1:1. 
Číslo prvku ÚSES 28 

Název U dlouhých dřev 
Charakter prvku Biocentrum 

Biogeografický význam Lokální 
Velikost 9 ha 

Stávající využití Les, vodoteč 
Charakteristika Skalnaté údolí Lužnice. 

Doporučení Cílem opatření v lesním porostu je zachování a ochrana, respektive pro-
hloubení přirozeného charakteru stávajících porostů dle SLT. Stávající 

listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru 
zdravotního výběru. Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu 

žádoucích dřevin. V přiměřené míře zachovat podíl odumírajících a 
tlejících padlých stromů. V další fázi výchova zaměřená na udržení 

přirozené skladby a prohloubení věkové diferenciace, umožňující úplný 
přechod na maloplošné podrostní hospodaření s dlouhou obnovní dobou. 
Přeměnit druhovou skladbu dle SLT. Cílem je vznik uceleného přírodě 

blízkého ekosystému. Strategie musí být závislá na současném stavu, 
ideální je usměrňovaný polopřírodní vývoj. Principy ochrany lesa (včetně 

ponechání odumřelé dřevní hmoty) musejí být v souladu s oblastním 
plánem rozvoje lesů a podle dlouhodobých plánů péče schválených 

v dohodě orgánů státní správy ochrany přírody a lesního hospodářství. 
Zpravidla bez zvláštních omezení jsou principy péče o zvěř (nepočítá se 

však s jejím přikrmováním, nepůvodní druhy se však vylučují), pouze bez 
mysliveckých zařízení vedoucích ke koncentraci zvěře. Provozní cíl musí 
být kompromisem mezi přirozenou skladbou a lesnicky odvozeným pro-
vozním cílem. Obecně platné řešení není, a je potřebné vytvořit diferen-
cované postupy pro jednotlivé lokality, které nemůže tento ÚSES postih-

nout. Podél vodoteče podporovat autochtonní dřeviny, nedopustit ale 
úplné zapojení břehového porostu – zachovat stejný poměr mezi 

osluněnými a stíněnými partiemi toku 
Číslo prvku ÚSES 29 

Název Lužnice nad dlouhými dřevy 
Charakter prvku Biokoridor 

Biogeografický význam Regionální 
Velikost 250 m 

Stávající využití Les, vodoteč 
Charakteristika Exponované lesní porosty na skalách v údolí Lužnice. 

Doporučení Cílem opatření v lesním porostu je zachování a ochrana, respektive pro-
hloubení přirozeného charakteru stávajících porostů dle SLT. Stávající 

listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru 
zdravotního výběru. Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu 

žádoucích dřevin. V přiměřené míře zachovat podíl odumírajících a 
tlejících padlých stromů. V další fázi výchova zaměřená na udržení 

přirozené skladby a prohloubení věkové diferenciace, umožňující úplný 
přechod na maloplošné podrostní hospodaření s dlouhou obnovní dobou. 
Cílem je vznik uceleného přírodě blízkého ekosystému. Strategie musí být 
závislá na současném stavu, ideální je usměrňovaný polopřírodní vývoj. 
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Principy ochrany lesa (včetně ponechání odumřelé dřevní hmoty) musejí 
být v souladu s oblastním plánem rozvoje lesů a podle dlouhodobých 

plánů péče schválených v dohodě orgánů státní správy ochrany přírody a 
lesního hospodářství. Zpravidla bez zvláštních omezení jsou principy péče 
o zvěř (nepočítá se však s jejím přikrmováním, nepůvodní druhy se však 

vylučují), pouze bez mysliveckých zařízení vedoucích ke koncentraci 
zvěře. Provozní cíl musí být kompromisem mezi přirozenou skladbou a 

lesnicky odvozeným provozním cílem. Obecně platné řešení není, a je po-
třebné vytvořit diferencované postupy pro jednotlivé lokality, které ne-

může tento ÚSES postihnout. 
Podél vodoteče podporovat autochtonní dřeviny, nedopustit ale úplné 

zapojení břehového porostu – zachovat poměr mezi osluněnými a 
stíněnými partiemi toku přibližně 1:1. 

Číslo prvku ÚSES 30 
Název Pod Borečným 

Charakter prvku Biocentrum 
Biogeografický význam Lokální 

Velikost 7 ha 
Stávající využití Les, vodoteč 
Charakteristika Exponované lesní porosty na skalách v údolí Lužnice. 

Doporučení Cílem opatření v lesním porostu je zachování a ochrana, respektive pro-
hloubení přirozeného charakteru stávajících porostů dle SLT. Stávající 

listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru 
zdravotního výběru. Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu 

žádoucích dřevin. V přiměřené míře zachovat podíl odumírajících a 
tlejících padlých stromů. V další fázi výchova zaměřená na udržení 

přirozené skladby a prohloubení věkové diferenciace, umožňující úplný 
přechod na maloplošné podrostní hospodaření s dlouhou obnovní dobou. 
Cílem je vznik uceleného přírodě blízkého ekosystému. Strategie musí být 
závislá na současném stavu, ideální je usměrňovaný polopřírodní vývoj. 
Principy ochrany lesa (včetně ponechání odumřelé dřevní hmoty) musejí 

být v souladu s oblastním plánem rozvoje lesů a podle dlouhodobých 
plánů péče schválených v dohodě orgánů státní správy ochrany přírody a 

lesního hospodářství. Zpravidla bez zvláštních omezení jsou principy péče 
o zvěř (nepočítá se však s jejím přikrmováním, nepůvodní druhy se však 

vylučují), pouze bez mysliveckých zařízení vedoucích ke koncentraci 
zvěře. Provozní cíl musí být kompromisem mezi přirozenou skladbou a 

lesnicky odvozeným provozním cílem. Obecně platné řešení není, a je po-
třebné vytvořit diferencované postupy pro jednotlivé lokality, které ne-

může tento ÚSES postihnout.. 
Číslo prvku ÚSES 31 

Název Lužnice pod Dobronicemi 
Charakter prvku Biokoridor 

Biogeografický význam Regionální 
Velikost 200 m 

Stávající využití Les 
Charakteristika Skály porostlé lesem, místy primární bezlesí. 

Doporučení Cílem opatření v lesním porostu je zachování a ochrana, respektive pro-
hloubení přirozeného charakteru stávajících porostů dle SLT. Stávající 

listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru 
zdravotního výběru. Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu 

žádoucích dřevin. V přiměřené míře zachovat podíl odumírajících a 
tlejících padlých stromů. V další fázi výchova zaměřená na udržení 

přirozené skladby a prohloubení věkové diferenciace, umožňující úplný 
přechod na maloplošné podrostní hospodaření s dlouhou obnovní dobou. 
Cílem je vznik uceleného přírodě blízkého ekosystému. Strategie musí být 
závislá na současném stavu, ideální je usměrňovaný polopřírodní vývoj. 
Principy ochrany lesa (včetně ponechání odumřelé dřevní hmoty) musejí 

být v souladu s oblastním plánem rozvoje lesů a podle dlouhodobých 
plánů péče schválených v dohodě orgánů státní správy ochrany přírody a 

lesního hospodářství. Zpravidla bez zvláštních omezení jsou principy péče 
o zvěř (nepočítá se však s jejím přikrmováním, nepůvodní druhy se však 
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vylučují), pouze bez mysliveckých zařízení vedoucích ke koncentraci 
zvěře. Provozní cíl musí být kompromisem mezi přirozenou skladbou a 

lesnicky odvozeným provozním cílem. Obecně platné řešení není, a je po-
třebné vytvořit diferencované postupy pro jednotlivé lokality, které ne-

může tento ÚSES postihnout. 
Číslo prvku ÚSES 38 

Název Nad humny 
Charakter prvku Biocentrum 

Biogeografický význam Lokální 
Velikost 3 ha 

Stávající využití Les 
Charakteristika Lesní porost protékaný Plzinským potokem. 

Doporučení Cílem opatření v lesním porostu je zachování a ochrana, respektive pro-
hloubení přirozeného charakteru stávajících porostů dle SLT. Stávající 

listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru 
zdravotního výběru. Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu 

žádoucích dřevin. V přiměřené míře zachovat podíl odumírajících a 
tlejících padlých stromů. V další fázi výchova zaměřená na udržení 

přirozené skladby a prohloubení věkové diferenciace, umožňující úplný 
přechod na maloplošné podrostní hospodaření s dlouhou obnovní dobou. 

Cílem je vznik uceleného přírodě blízkého ekosystému. Strategie musí být 
závislá na současném stavu, ideální je usměrňovaný polopřírodní vývoj. 
Principy ochrany lesa (včetně ponechání odumřelé dřevní hmoty) musejí 

být v souladu s oblastním plánem rozvoje lesů a podle dlouhodobých 
plánů péče schválených v dohodě orgánů státní správy ochrany přírody a 

lesního hospodářství. Zpravidla bez zvláštních omezení jsou principy péče 
o zvěř (nepočítá se však s jejím přikrmováním, nepůvodní druhy se však 

vylučují), pouze bez mysliveckých zařízení vedoucích ke koncentraci 
zvěře. Provozní cíl musí být kompromisem mezi přirozenou skladbou a 

lesnicky odvozeným provozním cílem. Obecně platné řešení není, a je po-
třebné vytvořit diferencované postupy pro jednotlivé lokality, které ne-

může tento ÚSES postihnout.. 
Číslo prvku ÚSES 39 

Název U jezírka 
Charakter prvku Biokoridor 

Biogeografický význam Lokální 
Velikost 800 m 

Mapový podklad 2 
Stávající využití Les 
Charakteristika Lesní porost – prameniště Plzinského potoka. 

Doporučení Cílem opatření v lesním porostu je zachování a ochrana, respektive pro-
hloubení přirozeného charakteru stávajících porostů dle SLT. Stávající 

listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru 
zdravotního výběru. Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu 

žádoucích dřevin. V přiměřené míře zachovat podíl odumírajících a 
tlejících padlých stromů. V další fázi výchova zaměřená na udržení 

přirozené skladby a prohloubení věkové diferenciace, umožňující úplný 
přechod na maloplošné podrostní hospodaření s dlouhou obnovní dobou. 

Cílem je vznik uceleného přírodě blízkého ekosystému. Strategie musí být 
závislá na současném stavu, ideální je usměrňovaný polopřírodní vývoj. 
Principy ochrany lesa (včetně ponechání odumřelé dřevní hmoty) musejí 

být v souladu s oblastním plánem rozvoje lesů a podle dlouhodobých 
plánů péče schválených v dohodě orgánů státní správy ochrany přírody a 

lesního hospodářství. Zpravidla bez zvláštních omezení jsou principy péče 
o zvěř (nepočítá se však s jejím přikrmováním, nepůvodní druhy se však 

vylučují), pouze bez mysliveckých zařízení vedoucích ke koncentraci 
zvěře. Provozní cíl musí být kompromisem mezi přirozenou skladbou a 

lesnicky odvozeným provozním cílem. Obecně platné řešení není, a je po-
třebné vytvořit diferencované postupy pro jednotlivé lokality, které ne-

může tento ÚSES postihnout. 
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j.  vymezení ploch veřejně prospěšných 
staveb, asanací a asanačních úprav 

Seznam veřejně prospěšných staveb dle výkresu veřejně prospěšných staveb, asanací a 
asanačních úprav. 
Doprava: 
- D1 rozšíření místní komunikace zdůvodnění – pro obsluhu a údržbu krajiny je 
nezbytnou podmínkou přístup na zemědělské pozemky, přístup pro rekreační bydlení 
a přístup do lesa. Nové cesty zároveň mohou sloužit jako vycházkové pěší trasy a 
cyklostezky. 
- D2 Propojení silnice II/122 a firmy Laufen. zdůvodnění – současná zátěž převážně 
nákladní dopravou je pro plochy pro bydlení na ulici Lišky zbytečnou zátěží. Nová 
trasa je vedena mimo obytné území sídla.. 
– D3 Přeložka silnice II/135 ve Hvožďanech. zdůvodnění – současná zátěž je pro plochy 
pro bydlení velkou zátěží, v souvislosti s budováním smíšené zóny pro bydlení a 
podnikání je možno zlepšit parametry silnice  i zlepšit podmínky ploch pro bydlení.  
- D4 návrh okružní křižovatky silnic II/122 a II/ 135 zdůvodnění – místo je jedním 
z nevíce nehodových míst v řešeném území 
- D5 návrh okružní křižovatky silnic II/135 (a ulice Libušiny a Čechovy)- severně od 
centra zdůvodnění – jde o nehodové místo, je nezbytné zlepšit  parametry silnice, 
odstranit dopravní závady, nepřehledné úseky. 
- D6 jednostranný chodník podél hlavní silnice– v zastavěné a zastavitelné části sídla 
Senožaty.  Zdůvodnění- Chodník je nezbytný pro zajištění bezpečnosti pěších, 
současný stav je neúnosný. 
 
Rozvody VN a NN včetně ploch pro výstavbu nových trafostanic: 
E -  Nové TS  - včetně elektrického vedení (připojení ) 
E1 Nové TS  - včetně elektrického vedení kabelového 
zdůvodnění – bez zajištění dostatečného příkonu jsou parcely nezastavitelné, umístění 
trafostanic je na okrajích rozvojových ploch, zároveň k nim musí být zajištěn příjezd, 
připojení trafostanic a ochranné pásmo budoucího vedení není v kolizi se zástavbou 
V Vodovod : 
V- Vybudování nové uliční místní vodovodní sítě  v řešených lokalitách 
zdůvodnění – nová vodovodní síť v návrhových lokalitách je pro zastavitelnost 
nezbytná – Trasy jsou navrženy převážně po veřejných plochách, podél komunikací a 
nebo v komunikacích. Pouze v některých úsecích tras, je kanalizace z terénních 
důvodů, vedena přes soukromé pozemky 
V1- Bechyně -Hvožďany plochy pro vybudování veřejného vodovodu zdůvodnění – 
Hvožďany nejsou napojeny na veřejný vodovod, pro stávající i navrhované plochy 
pro bydlení je napojení na veřejný vodovod nezbytné 
V2- Senožaty- Radětice Ve výhledu se uvažuje s napojením sousedního sídla na 
vodovod z Bechyně zdůvodnění – Radětice  nejsou napojeny na veřejný vodovod, 
napojení pro sousední obec bude vedeno ze Senožat přes řešené území ÚPO Bechyně 
-napojení Radětic na veřejný vodovod je nezbytné 
 
R – vybudování rybníku zdůvodnění – Zpomalí se tím přívalové dešťové vody  na říčce 
Smutná  a ochrání stávající zástavba. 
 
H – rozšíření stávajícího hřbitova zdůvodnění – zajištění potřebných ploch pro zvýšení 
kapacity. 



 62

 
S – (29) technická vybavenost – sběrný dvůr  zdůvodnění – rozšíření stávajícího 
provozu technických služeb města včetně stávajícího sběrného místa, umožňující 
napojení na příjezd, technickou infrastrukturu 
 
 
K   Kanalizace : 
K  –plochy pro vybudování nové uliční místní kanalizační sítě zdůvodnění – nová 
kanalizační síť v návrhových lokalitách je pro zastavitelnost nezbytná – Trasy 
navržené kanalizace jsou navrženy převážně po veřejných plochách, podél 
komunikací a nebo v komunikacích. Pouze v některých úsecích tras, je kanalizace z 
terénních důvodů, vedena přes soukromé pozemky 
K1- plocha pro čerpací stanici ve Hvožďanech, navržená lokalita je nejvýhodnější, je 
nejníže nově navrhované plochy pro zástavbu. 
K2 -Plochy pro čerpací stanici v lokalitě Lišky. zdůvodnění – vzhledem ke spádovým 
podmínkám a vzdálenosti od obytné zástavby je lokalita nejvýhodnější. 
K3 - plocha pro čerpací stanici v Senožatech, navržená lokalita je nejvýhodnější, je nejníže 
nově navrhované plochy pro zástavbu. 
 
P – středotlaký plynovod zdůvodnění – – v nových plochách pro bydlení je nutné 
zajistit příhodné podmínky pro bydlení, kvalitní ovzduší, komfort – v Bechyni 
P1 – regulační stanice v Senožatech včetně VTL přípojky zdůvodnění – plynofikací 
se podstatně zlepší ovzduší v topné sezóně, zlepší se podmínky pro bydlení 
P2– regulační stanice ve Hvožďanech včetně VTL přípojky zdůvodnění – plynofikací 
se podstatně zlepší ovzduší v topné sezóně, zlepší se podmínky pro bydlení 
 
 
Požadavky na nutné asanační zásahy a asanace 
- objekt navržený k asanaci – v areálu ZZN  u autobusového nádraží 
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k. Návrh  řešení požadavků CO  
Jako chráněné pracoviště pro orgány krizového řízení obce slouží budova obecního 

úřadu. Organizaci záchranných prací má za úkol rizikový štáb ve spolupráci s hasičským 
záchranným sborem jihočeského kraje.  

Zajištění varování a  vyrozumění (signály CO) o nastalém ohrožení – siréna je umístěna 
na domově důchodců, na ZŠ Libušina, v sídlišti Libušina, Hvožďany – bývalá škola. Dále 
jsou občané vyrozuměni místním rozhlasem, případně zprávami SMS - informace o postupu 
prací a konkrétní pokyny. Volat varování je uskutečňováno pomocí telefonů – Pokyny mají 
na obecním úřadě.  
 Ukrytí obyvatelstva: Pobyt evakuovaných osob a osob bez přístřeší či zabezpečení 
základních potřeb evakuovaných je částečně možný v těchto objektech : Hromadné zařízení: 
je zde objekt městského úřadu, zasedací sál,  kulturní středisko, kino, lázně, restaurace, 
základní a mateřské školy, školní jídelna, základní umělecká škola, zdravotní středisko,… 
Ukrytí obyvatelstva v průběhu pracovní doby - poskytnutí bezpečných podmínek jsou 
povinni zajistit provozovatelé (Laufen, Micorsenzor, Jitex, …) Zajištění evakuace obyvatel 
organizuje městský úřad. 
 Skladování materiálu CO a humanitární pomoci je možné na výše uvedených 
hromadných úkrytech. 

Výrobní nebo skladové objekty s technologií nebo produkcí jako předmět 
potencionálního ohrožení (jaderná energetika a zdroje ionizujícího záření) se na řešeném 
území obce nenacházejí, ani zde nebudou umístěny.  
  Ochranné pásmo JETE zasahuje na území Hvožďan a dále v jižním směru od Hvožďan.  

Jiná zatížení území – vojenské prostory, celní prostory, vojenská, sportovní a polní 
letiště, kalová pole, sklady výbušnin, časté lesní požáry, kalamitní výskyty vodních a 
sněhových srážek, ohniska epidemických a epizootických nákaz apod. se na řešeném území 
obce nenacházejí. Jelikož zde nejsou uskladněny nebezpečné látky, není je nutno odvést. 
Námrazy se tvoří na vedeních v údolní nivě říčky Smutná. 

Novým návrhem rozvoje obce dle ÚPO nedojde ke zvětšení rizik.  OP sítí budou 
respektována. Do budoucna se nepočítá se zásadním podstatnějším zvýšením dopravní 
zátěže. Přesto je navržena přeložka západně od Senožat, severně od Hvožďan, propojení 
místní komunikace z firmy Laufen na Senožatskou silnici v Bechyni. V případě kolize je zde 
několik možností souběžných propojení – nové místní komunikace a záhumenní cesty. Šířka 
veřejné plochy místních komunikací bude dostatečná i pro těžkou nákladní techniku. 

Záplavová území jsou vyhlášena, jsou v okolí Lužnice. 
  Dopravní uzly -v centru je jejich průchodnost zlepšena návrhem okružních 
křižovatek. Sesuvy půdy – zde nejsou  
  Zdravotnická zařízení –jsou v Bechyni – zdravotní středisko, lékárna, lázně. 
  Rekreační, sportovní zařízení –hřiště jsou v Bechyni, Senožatech i Hvožďanech. 
 Místo pro dekontaminaci osob, případně dekontaminaci kolových vozidel je 
v prostoru u areálu ZD ve Hvožďanech a Senožatech, dále u ČOV v Bechyni. Místo pro 
dekontaminaci zvířat, případně dekontaminaci kolových vozidel je u zemědělského areálu. 
 Záhrabiště není v katastru obce vymezeno, nakažená zvířata budou likvidována 
v místě nákazy – zemědělský areál. 
 Bezodkladné pohřební služby - Hřbitov je v Bechyni. 
 Nouzové zásobování obyvatelstva vodou bude z cisterny, která bude umístěna na 
návsích centrálních plochách ulic a náměstí. Zajištění vodních zdrojů pitné vody – budou 
zakryty PVC foliemi, utěsnění všech otvorů, skulin a vstupů do vodovodních objektů. 
Překrytí foliemi PVC a zatěžkání, vybudování valů před účinky tlakové vlny. Studny budou 
obaleny foliemi PVC, slamou, zatížení kameny.)  
  Dostatečná kapacita vodních zdrojů k hasebným pracím: V zastavěném území sídla je 
několik  rybníků, podzemní hydranty, řeka Lužnice.  Náhradní zdroj elektrické energie je 
v lázních, firmě Laufen,  menší zdroje jsou i v drobných provozovnách, v zemědělském areálu. 
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l. Vyhodnocení předpokládaných důsledků 
navrhovaného řešení na životní prostředí 

l. Vyhodnocení předpokládaných důsledků 
navrhovaného řešení na životní prostředí 
 
 Budou respektovány požadavky na ochranu ovzduší, vyplývající ze zákona o 
ochraně ovzduší tak, aby pro dané území byla dodržena přípustná úroveň znečistění 
ovzduší. 
Možné vlivy na životní prostředí a jejich řešení: 
- Hlučnost a prašnost –je nutno respektovat okolo komunikací hlukovou izofonu 55 a 60dB 

( u silnice  II. třídy) případně  52 a 55 dB ( u silnice III. třídy) (viz přiloženou tabulku 
hluk ze silniční dopravy) - uvnitř této plochy nebude umístěn nový objekt pro bydlení.  

- U lokalit s předpokládaným překročením limitních hodnot hlukové zátěže (hluk z 
dopravy, z výrobních činností, ze zemědělských areálů, z hlučných sportovních či 
kulturních aktivit, z technické vybavenosti, apod.)  ve venkovním chráněném prostoru ( 
pro funkci bydlení, bydlení rekreační, rekreaci a sport apod.) je podmínkou pro nové 
využití - realizace účinných protihlukových opatření. Jinak jsou tyto lokality nevhodné, 
resp. podmínečně vhodné. 

-  Zápach - směrem k plochám pro bydlení je vyznačeno limitující OP, je doporučena nová 
výsadba izolační zeleně po obvodu zemědělského areálu ve Hvožďanech. 

-  Odpadové hospodářství – v řešeném území je sběrný dvůr.  
- Veškeré splaškové odpadní vody budou  svedeny do sběračů a převedeny na čistění do 
čistíren odpadních vod. Jsou navrženy plochy pro ČOV (Hvožďany, Senožaty, Lišky) okolo 
navržené ČOV je vyznačeno OP, které nezasahuje na stávající ani navrhované plochy pro 
bydlení. 
- Vytápěni – v Bechyni je používán zemní plyn, v ostatních sídlech předpokládáme 
plynofikaci, případně přechod na ekologicky vhodnější  paliva a alternativní zdroje. 
- Nové stavby vyžadující zpracování posouzení dle zákona 244/92Sb. se na území 
obce nenavrhují. 
-   ÚPO je v souladu s krajským programem snižování emisí. 
- Hygienické podmínky –i místní části mají navrženu trasu veřejného vodovodu. 

 
l. Vyhodnocení předpokládaných důsledků 
navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL podle 
zvláštních předpisů 

Navrhované odnětí půdy je sledováno v souhrnu jak podle stupně ochrany ZPF, 
tak i podle účelu, pro který budou lokality sloužit.  
Pro jednotlivé BPEJ je uvedena třída ochrany zemědělské půdy  
 

Charakteristiky faktor ů životního prostředí, které budou negativně 
ovlivněny odnětím půdy ze ZPF a ekologické váhy těchto vlivů podle zákona 
č.334/1992 Sbírky:- nejsou 

 
Důvody ke snížení základní sazby odvodů za odnětí půdy ze zemědělského 

půdního fondu a příslušné koeficienty  
Zemědělská půda nalézající se v současně zastavěném území sídelního útvaru 
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(obce)..................koeficient vlivu: 0.2 
 

 
Údaje o již uskutečněných investicích do půdy: 
Stávající meliorace, tak jak byly zjištěny na Zemědělské vodohospodářské 
správě v Táboře, jsou zakresleny v grafické příloze.  

 
 

Údaje o areálech a objektech zemědělské prvovýroby a zemědělských 
usedlostech: 
Areály zemědělské výroby jsou na jižním okraji Hvožďan, na jihovýchodním okraji Senožat 
je areál využíván převážně pro nezemědělské provozy. Hygienické pásmo z provozů 
živočišné výroby nebylo nikde vyhlášeno, přesto fakticky existuje a jako limitující prvek je 
vyznačeno v mapě ( u Hvožďan). Areály by bylo vhodné lépe zapojit do krajiny ozeleněním.  

 
Údaje o uspořádání ZPF v řešeném území: 
Z větší části je návrh řešen na půdě se středním a nižším stupněm ochrany. 
 
Popis položení lokalit podle průběhu hranic územních obvodů obcí, 
katastrálních území a hranic současně zastavěného území. 
Menší část nově zastavitelného území je v současně zastavěném území 

 Převážná část lokalit je navržena mimo současně zastavěné území. Tímto návrhem 
bude zastavěné území rozšířeno a vytvoří kompaktní celek 
 
 
Zdůvodnění, proč je navrhované řešení z hlediska ochrany ZPF nejvýhodnější 
V okolí sídel jsou velmi často pouze kvalitní půdy. 
Bechyně - Převážná část (cca 3/5) nově zastavitelných ploch je řešena na půdě se II. 
stupněm ochrany – je nutno zdůraznit, že se velkou mírou jedná o lakality 12- zónu 
služeb, podnikání a obchodu a dále lokalitu 13 – plochu pro bydlení. Obě tyto plochy 
byly již schváleny v regulačním plánu. V okolí Bechyně jsou nové rozvojové plochy 
značně omezeny strmým údolím řeky Lužnice a Smutné, kde je regionální 
biokoridor. Pro rozvoj Bechyně zbývá pouze severní strana, která byla navržena 
k rozvoji již regulačními plány - jedná o doplnění zastavěných ploch do kompaktního 
celku.  
Ve Hvožďanech jsou v okolí sídla pouze I. a II. bonity. Nové rozvojové plochy jsou 
v okolí ZD- je to logické doplnění prostoru- bohužel na I. bonitě – jde o rozvojové 
plochy pro zemědělskou výrobu a další přidruženou výrobu a podnikání. Na II. 
bonitě jsou navrženy plochy v okolí budoucí přeložky silnice II/135- k podnikání, 
případně smíšené fci bydlení a podnikání. Tyto plochy jsou navrženy tak, aby 
doprava zbytečně nezatěžovala centrum a neprojížděla sídlem. Na jz okraji jsou 
navrženy čistě obytné plochy na II. a částečně III. bonitě. 
V Senožatech jsou rozvojové plochy navrženy na jižním okraji – jde opět o doplnění 
ploch mezi na vrženým sportovním areálem a zástatvbou. ( V okolí Senožat jsou na 
všech stranách pouze II. bonity, jiné řešení tedy není. 
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  Třída ochrany   
Senožaty I. II. III. IV. V. celkem ha  
TTP   2,13 0,27     2,40 
orná   3,79 0,20     3,99 

sad   0,85       0,85 

    6,77 0,47     7,24 

ost. plocha           0,00 

CELKEM   6,77 0,47     7,24 

  Třída ochrany   
Bechyn ě I. II. III. IV. V. celkem ha  
TTP   1,80   0,21 2,42 4,43 
orná   33,12 5,97 1,68 7,97 48,74 

sad   1,50 0,05 0,12 0,45 2,12 

    36,42 6,02 2,01 10,84 55,29 

ostatní plocha   0,80   0,26 2,61 3,67 

CELKEM   37,22 5,97 2,27 13,45 58,96 

Hvožďany Třída ochrany   
  I. II. III. IV. V. celkem ha  
TTP 3,74 5,83 2,55   0,63 12,75 
orná 1,94 1,77 0,30     4,01 

sad   0,20       0,20 

  5,68 7,80 2,85   0,63 16,96 

ostatní plocha   1,37     0,80 2,17 

CELKEM 5,68 9,17 2,85   1,43 19,13 

  
  Třída ochrany   
CELKEM I. II. III. IV. V. celkem ha  
Senožaty   9,76 2,82 0,21 3,05 15,84 
Bechyně   38,68 6,47 1,68 7,97 54,80 

Hvožďany 5,68 2,55   0,12 0,45 8,80 

  5,68 50,99 9,29 2,01 11,47 79,44 

ostatní plocha   2,17   0,26 3,41 5,84 

CELKEM 5,68 53,16 9,29 2,27 14,88 85,28 



Vyhodnocení záboru pro jednotlivé funkce 
sídlo  

bydlení 
bydlení 

rekreační 
Smíšené 
bydelní a 
podnikání 

občanská 
vybavenost 

Vp 
výroba 

podnikání 

Služby, 
podnikání, 

obchod 

výroba 
zemědělská 

rekrace 
a sport 

technická 
vybavenost 

garáže 

zeleň 
soukr. 

Zeleň 
veřejná 

Doprava, 
parkoviš. 

celkem 
vč.ost.pl. 

Senožaty 3,45   1,8                 1,99 7,24 

Bechyně 32,16 0,42 0,77 0,54 2,55 15,89 0,69 3,24 0,77 0,91 0,8 0,17 58,91 

Hvožďany 
5,49   6,77 1,37 3,29     0,8       1,41 19,13 

CELKEM                       85,28 

 

Senožaty 

Číslo lokality  Funkční využití 
Třída ochrany   Kultura p ůdy Odnětí půdy Vzhledem k 

zastav ěnému území  
I. II. III. IV. V. Ostatní pl TTP Orná sad ZPF Celkem uvnit ř mimo 

1 bydlení   1,51           1,51   1,51 1,51 x   

2 bydlení   
0,47             0,47 0,47 0,47 

x   

3 bydlení   0,38             0,38 0,38 0,38 x   

4 smíšené bydlení a 
podnikání 

  1,8         0,8 1   1,8 1,8   x 

5 bydlení   1,09         0,7 0,39   1,09 1,09   x 

D1 přeložka   1,52 0,47       0,9 1,09   1,99 1,99 
 

x 

      6,77 0,47   0 0 2,4 3,99 0,85 7,24 7,24     
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Bechyn ě   
       

  
    

 

Číslo 
lokality  

Funkční 
využití 

Třída ochrany   Kultura p ůdy Odnětí půdy 
Vzhledem k 

zastav ěnému 
území 

I. II. III. IV. V. Ostatní 
pl TTP Orná sad ZPF Celkem uvnit ř mimo 

6 sport   0,8     0,9 1,7         1,7   x 

7 zeleň 
veřejná 

        0,8 0,17 0,16 0,47   0,63 0,8     

8 bydlení       0,71     0,21 0,5   0,71 0,71   x 

9 
smíšené 
bydlení a 
podnikání 

  

    0,77   0,26   0,44 0,07 0,51 0,77 

  x 

10 výroba 
zemědělská 

        0,69   0,56 0,13   0,69 0,69   x 

11 bydlení       0,74 1,2     1,94   1,94 1,94   x 

12 
služby, 

podnikání, 
obhcod 

  14,01 1,72         15,73   15,73 15,73   x 

13 bydlení   17,18 1,89   0,58   1,8 16,35 1,5 19,65 19,65   x 

14 bydlení   2,7     1,09     3,79   3,79 3,79   x 

15 bydlení         0,84 0,84         0,84 x   
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16 výroba, 
podnikání 

        2,55   1,7 0,85   2,55 2,55 x x 

17 garáže -TV         0,31     0,31   0,31 0,31 x   

18 sport     0,8   0,74     1,54   1,54 1,54 x   

19 bydlení   1,7 1,56   1,69     4,95   4,95 4,95   x 

20 bydlení 
rekreační 

  0,37           0,37   0,37 0,37   x 

21 bydlení 
rekreační 

      0,05         0,05 0,05 0,05   x 

22 zeleň 
soukromá 

        0,91     0,91   0,91 0,91   x 

23 parkoviště         0,17       0,17 0,17 0,17 x   

24 občanská 
vybavenost 

        0,24 0,24         0,24 x   

25 
smíšemé 
bydlení a 

služby 
        0,09 0,04     0,05 0,05 0,09 x   

26 
smíšemé 
bydlení a 

služby 
        0,16 0,16         0,16 x   

27 občanská 
vybavenost 

        0,14 0,14         0,14 x   

28 bydlení         0,28       0,28 0,28 0,28   x 

29 technická 
vybavenost 

  0,46           0,46   0,46   
 

x 

Součet     36,76 5,97 2,27 13,38 3,55 4,43 48,28 2,12 55,29 58,38     
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Hvožďany 

Číslo 
lokality  

Funkční 
využití 

Třída ochrany   Kultura p ůdy Odnětí půdy 
Vzhledem k 

zastav ěnému 
území 

I. II. III. IV. V. Ostatní 
pl TTP Orná sad ZPF Celkem uvnit ř mimo 

30 sport         0,8 0,8         0,8   x 

31 občanská 
vybavenost 

  
1,37       1,37         1,37 

x   

32 
Smíšená 
bydlení a 
podnikání 

1,15 3,74 1,71       4,7 1,9   6,6 6,6   x 

33 výroba a 
podnikání 

1,59           1,59     1,59 1,59   x 

34 výroba a 
podnikání 

1,53 0,17           1,7   1,7 1,7   x 

35 
Smíšená 
bydlení a 
podnikání 

  0,17         0,17     0,17 0,17 x   

36 bydlení         0,63   0,63     0,63 0,63 x   

37 bydlení   2,18         2,18     2,18 2,18   x 
38 bydlení   1,54 1,14       2,48   0,2 2,68 2,68 x x 
D3 přeložka 1,41           1 0,41   1,41 1,41 

 
  

    5,68 9,17 2,85   1,43 2,17 12,75 4,01 0,2 16,96 19,13     



 
 
 
 
Dotčení ploch určených k plnění funkce lesa (PUPFL): 
 
Zábor:  
Plochy PUPFL nejsou návrhem rozvojových ploch dotčeny  
 
 
 
Ostatní navrhované plochy se záboru PUPFL nedotýkají, v OP PUPFL jsou navrženy 
nové rozvojové plochy: 
Malá část – západní okraj lokality 38 – Hvožďany 
 

m.      návrh lhůt aktualizace  
Zastupitelstvo obce musí min. 1x za 4 roky ve svém usnesení zhodnotit aktuálnost 
ÚPO.
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C. Číselné údaje: 
Klimatické charakteristiky 

Bechyně je součástí mírně teplé oblasti, a konkrétně leží v okrsku MT 9.  
 počet letních dnů                   40 - 50 
 počet dnů s průměrnou teplotou nad 10°C    140 - 160 
 počet mrazových dnů       110 - 130 
 počet ledových dnů           30 - 40 
 průměrná teplota v lednu                  -3 - -4°C 
 průměrná teplota v červenci      17 - 18°C 
 průměrná teplota v dubnu              6 - 7°C 
 průměrná teplota v říjnu          7 - 8°C 
 průměrný počet dní se srážkami nad 1 mm                         100 - 120 
 srážkový úhrn ve vegetačním období                400 - 450 mm 
 srážkový úhrn v zimním období          250 - 300 mm 
 počet dnů se sněhovou pokrývkou          60 - 80   
 počet zamračených dnů       120 - 150 
 počet jasných dnů            40 - 50 
 
 
Demografie 
 
Vývoj počtu obyvatel : 
  1869 1900 1930 1950 1961 1970 1980 1990   
Bechyně 2381 2109 2188 2306 4410 4718 5360 5652 
Hvožďany 436 434 403 314 306 247 214 145 
Senožaty 178 171 151 126 102 102 115 94 
Celkem 2994 2714 2742 2746 4818 5067 5689 5891 5965 
 
Počty obyvatel celkem: 
 CELKEM  MUŽI  ŽENY  
Bechyně 5 679 2 790 2 889 
Hvožďany 147 75 72 
Senožaty 105 47 58 
CELKEM  5 931 2 912 3 019 
Následující čísla jsou souhrnná za všechny části obce (Bechyně, Hvožďany, 
Senožaty).  
 
Obyvatelstvo podle věku:  
do 19 20-39 40-59 60 + 
1 468 1 848 1 504 1 111 
 
Obyvatelstvo podle rodinného stavu: 
 svobodní ženatí/vdané ostatní 
muži 1 247 1 399 266 
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ženy 1 002 1 403 614 
CELKEM  2 249 2 802 880 
 
Obyvatelstvo podle stupně vzdělání (15+): 
základní stř. s mat. VŠ ostatní 
1 014 1 459 443 1 993 
 
Obyvatelstvo podle národností: 
česká slovenská moravská ostatní 
5 488 179 31 16 
 
Obyvatelstvo podle náboženského vyznání: 
věřící bez vyznání nezjištěno 
1 490 3 648 793 
 
Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity: 
ek. aktivní ek. neaktivní nezjištěno 
3 055 2 833 43 
 
Domovní fond: 
domy celkem obydlené ob. bytové ob. rodinné 
982 768 174 578 
 
Bytový fond (byty celkem - 2581): 
byty obydlené - 2242 
ve vl. domě v os. vlastn. nájemní čl. byt.dr.  
575 63 1 325 161 
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Vodohospodářské řešení 
Výpočet potřeby vody 
 

rok 2003 (stav) Značka Bechyně Hvožďany Senožaty Jednotka 

Počet trvale bydlících obyvatel  5713 147 105 osob 
Počet přechodně bydlících obyvatel  450 96 50 osob 
Voda vyrobená celkem VVR 538486 11474 5806 m3/rok 
Voda fakturovaná celkem VFC 350025 7458 3774 m3/rok 
Voda fakturovaná pro domácnost VFD 190 457 3 978 3 735 m3/rok 
Voda fakturovaná pro ostatní VFO 159 568 3 480 39 m3/rok 
Voda nefakturovaná VN 188 461 4 016 2 032 m3/rok 
Specifická potřeba vody fakturované 
celkem 

 156 84 67 l/os/den 

Spec. potřeba vody fakturované pro 
domácnost 

 85 45 66 l/os/den 

Specifická potřeba vody fakturované 
ostatní 

 71 39 1 l/os/den 

Celková průměrná potřeba vody Qp 1475 31 16 m3/den 
Max. denní potřeba vody při kd = 1.4 Qd 2065 44 22 m3/den 
Max. denní potřeba vody při kd = 1.4 Qd 23,9 0,5 0,3 l/s 
Max. hodinová potřeba vody při kh = 
1.8 

Qh 43,0 0,9 0,5 l/s 

 

Z VFO pro významné spotřebitele Značka Bechyně Hvožďany Senožaty Jednotka 

Zemědělské družstvo VFO  2 700 - m3/den 
Laufen CZ s.r.o. (JIKA) VFO 41 000   m3/den 
Lázně Bechyně s.r.o. VFO 32 942   m3/den 
Letiště Vojsko VFO 30 314   m3/den 
Bytovka MÚ VFO   570 m3/den 
 

Výhled (návrh)   Bechyně Hvožďany Senožaty Jednotka 

Počet trvale bydlících obyvatel - 5713 147 105 Osob 
Počet přechodně bydlících obyvatel - 450 96 50 Osob 
Nárůst počtu obyvatel - 540 130 30 Osob 
Celkový počet zásobovaných obyvatel - 6 703 373 185 Osob 
Voda vyrobená celkem VVR 582 620 23 222 9 841 m3/rok 
Voda fakturovaná celkem VFC 452 620 20 422 8 441 m3/rok 
Voda fakturovaná pro domácnost VFD 269 125 14 976 7 428 m3/rok 
Voda fakturovaná pro ostatní VFO 183 495 5 446 1 013 m3/rok 
Voda nefakturovaná - úniky VNU 90 000 1 900 1 000 m3/rok 

Voda nefakturovaná - ostatní VNO 40 000 900 400 m3/rok 

Spec. potř. vody faktur. celkem   185 150 125 l/os/den 
Spec.potř. vody faktur. pro domácnost   110 110 110 l/os/den 
Spec. potř. vody faktur. ostatní   75 40 15 l/os/den 

Celková průměrná potřeba vody Qp 1596 64 27 m3/den 

Koeficient denní nerovnoměrnosti kd 1,4 1,5 1,5 - 

Max. denní potřeba vody Qd 2235 95 40 m3/den 

Max. denní potřeba vody Qd 25,9 1,1 0,5 l/s 

Max. hod. potřeba vody při kh = 1.8 Qh 46,6 2,0 0,8 l/s 
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Zásobování elektrickou energií 

Výkonová bilance navrhované zástavby 
 
Výkonová bilance je vypočtena z plošného návrhu zástavby a představuje směrné 
hodnoty příkonu. Jedná se o navýšení zatížení oproti stávajícímu příkonu. Tato 
bilance se bude postupně aktualizovat podle konkrétních požadavků investorů.  
Předpokládá se nárůst zatížení o cca 3 MW. 
 
Tabulka výkonových bilancí: 
  Příkon v kW 
sektor Měr. Jednotky bydlení vybavenost 
Bechyně    
Plochy pro podnikání, služby, 
severovýchod 

cca14,7 ha 0 1710 

Obytná zóna sever cca 170 bj 1190 30 
Obytná zóna severozápad cca 40 bj 280 0 
Plocha pro výrobu pod Keramikou Cca 2,5 ha  150 
Součet  1470 1890 
Soudobost  0,2 0,7 
Soudobý příkon v kW  294 1323 
Celkem v kW  1617 kW 
    
Lokalita Lišky    
Plochy pro obytnou zástavbu (RD) 5,4 ha /cca 54 bj 378  
Soudobost  0,2  
Celkem v kW  76 kW 
    
Senožaty    
Plochy pro bydlení (RD) 2 ha /cca 20 bj 140  
Plochy pro bydlení s drobnou živností 
(RD) 

1,7 ha 119 90 

Plochy pro rekreaci jih  15  
Součet  274 90 
Soudobost  0,2 0,5 
Soudobý příkon v kW  137 45 
Celkem v kW  182 kW 
    
Hvožďany    
Plochy pro bydlení (RD) 5,9 ha /cca 59 bj 413  
Plochy pro bydlení s drobnou živností 
(RD) 

6,3 ha 441 180 

Plochy pro rekreaci sever  15  
Součet  869 180 
Soudobost  0,2 0,5 
Soudobý příkon v kW  174 90 
Celkem v kW  264 kW 
    
Celkový soudobý příkon Bechyně v kW   cca 2,1 

MW  
 


