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Stručné zdůvodnění přihlášky 
 

Město Třeboň se věnuje Programu regenerace Městské památkové rezervace Třeboň 

soustavně již od roku 1994, kdy byl na základě rozhodnutí městského zastupitelstva 

zpracován Program regenerace městské památkové rezervace Třeboň. V souladu 

s usnesením vlády ČR z roku 1992 k Programu regenerace městských památkových 

rezervací a městských památkových zón si město Třeboň zpracovává aktualizace 

programu regenerace MPR. První Program regenerace MPR byl zpracován na období 

1994 – 2000, následně byly pravidelně ve čtyřletých cyklech zpracovány aktualizace: 

 

 první aktualizace pro období 2001 – 2005, 

 druhá aktualizace pro období 2006 – 2010, 

 třetí aktualizace pro období 2011 – 2015, 

 čtvrtá aktualizace pro období 2016 – 2020. 

 

Všechny aktualizace byly zpracovány v závislosti na konkrétních podmínkách a 

možnostech realizace programu a jsou asimilovány současným požadavkům nejen 

orgánům ochrany historického dědictví, ale také vlastníkům a provozovatelům 

nemovitostí za účelem respektování zvláštních a jedinečných podmínek města Třeboň. 

 

Město Třeboň považuje stálé zachování svého kulturního dědictví za prioritní úkol,  

a to jak z důvodu odpovědnosti k předchozím generacím, tak i z důvodu přirozené 

potřeby toto dědictví předat budoucím generacím, jako součást uplatňování principu 

trvale udržitelného rozvoje. K tomu dopomohlo nejen vytrvalé úsilí, ale i nemalé finanční 

prostředky, které byly během této doby ze strany vedení města, jeho občanů a 

podnikajících subjektů věnovány na další obnovu kulturních památek a historického 

prostředí města. Finanční pomoc se také soustředila na obnovu církevního kulturního 

dědictví. 

 
Město Třeboň klade při rekonstrukcích objektů nacházejících se nejen na území Městské 

památkové rezervace Třeboň důraz nejen na výslednou podobu obnovované památky, 

ale též na stavebně historický průzkum a archeologický průzkum. Díky této systematické 

práci se za posledních několik let významným způsobem pokročilo v poznání v oblasti 

založení města, vývoje a průběhu opevňovacích systémů města, stavebně historického 

vývoje řady objektů (např. čp. 1/I – objekt staré radnice, čp. 19/I, čp. 20/I – objekt 

bývalé záložny, čp. 105/I a dalších objektů). 
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A. Péče o kulturní památky v MPR 

A.1. Počet nemovitých kulturních památek na území v MPR 

Na území Městské památkové rezervace Třeboň je ke konci roku 2017 evidováno 
celkem 87 nemovitých kulturních památek, z toho tři památky byly prohlášeny  
za národní kulturní památky (Rožmberská rybniční soustava, areál Augustiniánského 
kláštera s kostelem Panny Marie Královny a sv. Jiljí a areál třeboňského zámku  
a Schwarzenberské hrobky). Rozloha MPR je cca 27,9 ha. 
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A.2. Kulturní památky v MPR, které byly na konci roku 2017 v havarijním 

stavu 

Na území MPR byla v roce 2017 v havarijním stavu jedna kulturní památka - č.p. 20/I, 
Masarykovo náměstí (objekt bývalé občanské záložny), která se v současné době 
rekonstruuje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rekonstrukce kulturní památky č.p.20/I 

 

A.3. Kulturní památky v MPR, které byly na konci roku 2017 nevyužívané 

V MPR Třeboň se v současné době nevyužívá tato kulturní památka: dům čp. 20/I 
(objekt bývalé občanské záložny), kde v současné době probíhá rozsáhlá rekonstrukce 
včetně sousedního objektu pro budoucí využití Základní umělecké školy. Ostatní 
památky jsou využívány trvale nebo alespoň sezónně. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Rekonstrukce kulturní památky č.p.20/I  
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A.4. Kulturní památky v MPR, jejichž oprava byla provedena/dokončena 

v roce 2017 

Soustavnou péčí o historické jádro i velmi dobrou spoluprací s vlastníky objektů a 
orgány památkové péče bylo dosaženo téměř k celkové obnově historického centra 
města a převážného odstranění negativ v MPR. Cílem města Třeboně v rámci péče o 
památky je obnova historických fasád i ve vstupních a dvorních prostorách historických 
domů, v rámci nichž zpravidla dochází k opravám omítek klenebních prostorů, dvorních 
fasád a světlíků, rehabilitaci schodišť, dřevěných pavlačí, výměnám dlažeb, opravám 
instalací, případně k opravám a výměnám výplní vstupních otvorů (oken, dveří a vrat). 
V roce 2017 byly realizovány z programu MPR 4 akce, z toho dvě, kde vlastníkem je 
město a dvě, kde vlastníkem je soukromá osoba. Ačkoliv se jednalo o akce, které sice 
nejsou tolik patrné, jejich význam je neméně důležitý. Neobnovují se pouze uliční fasády 
a střešní pláště (jenž se po určitých časových intervalech opakovaně opravují), ale 
dochází rovněž k opravě dosud opomíjené běžně neviditelné části domů. Často 
nevzhledná dvířka instalačních skříněk jsou natřena v barvě omítky tak, aby co nejméně 
narušovala celkovou kompozici řešených prostor objektů. Obdobný případ je i 
označování provozoven, kdy jsou často nevhodná, novodobá označení odstraněna a 
místo nich použit písmomalířský nápis či využit výkladec nebo kovářsky zpracované 
vývěsné štíty. 
 
Adresa provedené práce využití budovy 
Objekt čp. 2/I, 
Masarykovo náměstí 

výměna střešní krytiny vč. klempířských prvků 
nad částí Beseda a jevištěm divadla J. K. Tyla  

občanské 
vybavení 

Objekt čp. 29/I, u. 
Rožmberská výměna 23 ks oken objekt bydlení 
Objekt čp. 53/I, Žižkovo 
náměstí oprava fasády  objekt bydlení 

Objekt čp. 104/I, 
Masarykovo náměstí 

obnova dvorních fasád  
objekt bydlení 

 
Výměna střešní krytiny nad částí Beseda a jevištěm divadla J. K .Tyla – čp. 2/I 
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Výměna oken na objektu čp. 29/I, ul. Rožmberská                                            Detail okna v čp. 29/I 

 

                                                                                              

 
Výměna oken na objektu čp. 29/I, směr od Zlaté stoky – před realizací 

 
      Čp. 29/I – okna po výměně 
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Objekt čp. 53/I, Žižkovo náměstí – před obnovou 

 
Objekt čp. 53/I – po obnově fasády 
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Objekt čp. 104/I – před obnovou dvorních fasád 

 

 
 

           
Objekt čp. 104/I – po obnově dvorních fasád 
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Čp. 104/I – detail obnovené dvorní fasády 

 
 

Bez příspěvku z Programu regenerace byly na území MPR Třeboň realizovány např. tyto 
akce: 
 

 čp. 1/I (objekt bývalé radnice) – stavební úpravy, vytvoření zázemí pro Turistické 
informační centrum, včetně instalace informačních vitrín, restaurování vah a 
míry, které jsou umístěny v průjezdu objektu, 

 čp. 6/I, ul. Březanova – renovace výkladců, 
 čp. 61/I, ul. Rožmberská – rekonstrukce objektu, 
 čp. 84/I, Masarykovo náměstí – restaurování soklu a písmomalířské označení 

provozovny, 
 čp. 87/I, Masarykovo náměstí – úprava výkladce a písmomalířské označení 

provozovny, 
 čp. 92/I, Masarykovo náměstí – obnova a nátěr fasády, 
 čp. 93/I, Masarykovo náměstí – nátěr fasády objektu, 
 čp. 103/I, Masarykovo náměstí – vnitřní stavební úpravy pro potřeby muzea 

marcipánu, 
 čp. 123/I (Novohradská brána) – výměna oken, 
 ul. Husova – zhotovení vjezdu a brány na zahradu fary, 
 divadlo J. K. Tyla, Masarykovo náměstí – restaurování dřevěných prvků hlediště, 

vzduchotechnika divadla, 
 Dům přírody – instalace kamerového systému, 
 restaurování božích muk 
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Bez příspěvku z Programu regenerace byly mimo území MPR Třeboň realizovány např. 
tyto akce: 
 

 obnova seníku na Mokrých lukách (jeden ze souboru seníků, které jsou zapsány 
jako nemovitá kulturní památka), 

 výměna oken u čp. 296/II (Základní škola Sokolská – architektonicky významný 
objekt, který se nachází v blízkosti MPR), 

 rekonstrukce kotelny Základní školy Na Sadech (přístavba u architektonicky 
významného objektu, který se nachází v blízkosti MPR) 

 výměna oken u školní jídelny (objekt v blízkosti MPR), 
 výměna palubovky v Základní škole praktická (architektonicky významný 

objekt), 
 rekonstrukce sociálního zařízení ve sportovní hale (architektonicky významný 

objekt od Ing. arch. Ladislava Konopky) 
 výměna střešní krytiny včetně obnovy komínů u čp. 262/II (objekt bývalé 

schwarzenberské parní pily), ul. Novohradská (architektonicky významný objekt 
ve stylu schwarzenberské stavební huti), 

 restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého u rybníka Kaňov v k.ú. Přeseka 
(nemovitá kulturní památka), 

 oprava mostku přes Zlatou stoku. 
 
 

          
Čp. 92/I, Masarykovo náměstí – obnova fasády              čp. 262/II (objekt bývalé schwarzenberské parní pily) – výměna 

               střešní krytiny včetně obnovy komínů 
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Čp. 6/I, ul. Březanova – renovace výkladce 
 
 
 
 
 

   
Mokrá luka – seník před opravou                                        Mokrá luka –seník po opravě 
 
 

                                    
Objekt čp. 1/I – restaurování vah a míry                 Socha sv. Jana Nepomuckého – před 
                     restaurováním 
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A.5. Objekty, kde došlo ke zrušení prohlášení za kulturní památku 

s uvedením důvodu  

V roce 2017 nedošlo v MPR Třeboň k žádnému zrušení prohlášení kulturní památky. 
  

A.6. Objekty, u kterých došlo v roce 2017 k prohlášení za kulturní památku 

V roce 2017 nedošlo na území MPR k žádnému prohlášení za kulturní památku ani 
zahájeno řízení o prohlášení.  

B. Péče o ostatní objekty v MPR 

B.1. Budovy v MPR, které jsou ke konci roku 2017 v havarijním stavu 

Ke konci roku 2017 se na území MPR Třeboň nenachází žádná budova v havarijním 
stavu.  
 

B.2. Budovy v MPR, jejichž oprava byla provedena či dokončena v roce 2017  

V roce 2017 nebyly v MPR Třeboň, opraveny žádné budovy, které nejsou památkově 
chráněny. 
 

B.3. Budovy v MPR, které byly v roce 2017 demolovány 

V roce 2017 byla na území MPR demolována jedna budova (čp. 19/I). Důvodem 

demolice byl špatný technický stav objektu. Místo budovy vznikne v rámci rozsáhlých 

stavebních úprav nový objekt, který společně s čp. 20/I bude využíván pro potřeby 

Základní umělecké školy. 

Objekt čp. 19/I v Husově ulice – před demolicí        Proluka v místě, kde stál objekt čp. 19/I v Husově ulici – po demolici 
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C. Ostatní akce ovlivňující stav MPR 

C.1. Současný stav parků, veřejných prostranství v MPR  

Veřejná zeleň 
 

Veřejnou zeleň v MPR lze rozdělit 
do pěti celků: Zámecký park, 
Komenského sady, Parkány, 
lázeňská kolonáda podél Zlaté 
stoky a hrázový porost u rybníku 
Svět. Komenského sady a Parkány 
vytváří dojem kompaktního celku, 
ale dřeviny rostoucí na Parkánech 
jsou starší.  
 
V MPR roste cca 1200 stromů.  
Pro správu zeleně byl zřízen 
pasport zeleně, který eviduje 
stromy včetně jejich stavu  
a travnaté plochy na pozemcích 
města. Pasport zeleně tedy 
neeviduje stav stromů v zámeckém 
parku (vlastník Česká republika 
nebo hráz rybníka Svět (vlastník 
Rybářství Třeboň Hld. a.s.). Stromy 
v Zámeckém parku jsou pouze 
polohově zaměřeny (jedná se o 500 
ks). 

 
V rámci pasportu zeleně bylo v MPR určeno 98 druhů. Nejhojněji zastoupené druhy jsou 
v následující tabulce. 
 
Druh počet stromů v MPR 

Dub letní 106 

Lípa srdčitá 42 

Dub červený 31 

Penišník obecný 28 

Borovice černá 26 

Javor mléč 22 

 
Přesné určení jednotlivých stromů je zveřejněno prostřednictvím webové mapy 
dostupné na adrese:  
http://mesto-trebon.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=81dcd992eec34d3bbb116ab4c3af3a96 
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Z pasportu zeleně lze určit i stáří jednotlivých stromů v MPR. Stromy jsou rozděleny  
do jednotlivých skupin dle stáří: 

 výsadba ve stadiu aklimatizace 
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 aklimatizovaná výsadba, jedinec v období dynamického růstu 
 mladý strom dorůstající rozměrů dospělého jedince 
 dospělý strom, stagnace růstu 
 starý jedinec, ústup koruny 
 živé torzo 
 mrtvé torzo 
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Nejčastěji jsou stromy v období aklimatizované výsadby (137 ks), mladého stromu 
dorůstajícího rozměrů dospělého jedince (293 ks) a dospělého stromu (145 ks). 
Jeden z atributů, který je u jednotlivých stromů sledován zdravotní stav. V MPR  
je evidováno pouze 18 stromů ve špatném zdravotním stavu. 

 



 Přihláška do soutěže o cenu za nejlepší přípravu a realizaci program regenerace MPR a MPZ 

 

19  Prosinec 2017 

 

Stav veřejné zeleně je v MPR dobrý. Stav stromů rostoucích na pozemcích města  
je evidován v rámci pasportu zeleně, postupně jsou realizována opatření navržená 
v rámci odborného dendrologického posudku a pokácené stromy jsou nahrazeny 
odpovídající výsadbou.  
 
V roce 2017 se uskutečnila revitalizace zeleně na hřbitově sv. Alžběty (kulturní 
památka) a revitalizace zeleně Hrádeček (obě lokality se nacházejí na území ochranného 
pásma Městské památkové rezervace Třeboň). Dále byly provedeny vegetační úpravy 
v parku lázní Aurora.  
 

             
 
 

 
Revitalizace zeleně na hřbitově sv. Alžběty 
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Zámecký park 
Kostru porostu Zámeckého parku tvoří více než 150leté stromy. Najdeme zde rozsáhlejší 
porosty, malé porostní skupiny i dominantní solitéry. Ve stromovém patru převládají 
duby letní, lípy srdčité a velkolisté a olše lepkavé. V keřovém patru jsou převažující 
porosty tisů a pěnišníků. Najdeme zde i velmi zajímavé parkové dřeviny jako jsou 
liliovník tulipánokvětý, kaštanovník jedlý, javor madžuský, bříza černá, ořešák černý, 
jinan dvoulaločný, mišpule obecná, katalpa trubačovitá, velmi pěkná skupina tisovce 
dvouřadého, jedle nikkoská a jedlovec kanadský. Velmi pěkným exemplářem je lapina 
jasanolistá, která zde roste v keřovité formě. Lapina jasanolistá je považována za jeden  
z největších keřů na světě. Trávníky v parku jsou intenzivně udržovány a jsou také hojně 
využívány návštěvníky, kteří na nich v krásných letních dnech odpočívají. Bylinné patro 
je doplněno letničkovým parterem, trvalkovými záhony a okrasnými růžemi. V letech 
2014 a 2015 proběhla v parku "Stabilizace a obnova porostu - Zámecký park Třeboň". 
Tato akce byla provedena s podporou z Operačního programu Životní prostředí. V rámci 
této rozsáhlé akce bylo ošetřeno 269 stromů, provedeny výchovné řezy na 4.730 m2 
keřů, pokáceno bylo 28 stromů a vysazeno 25 stromů a 91 keřů. 
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Hráz rybníku Svět (národní kulturní památka) 
Hráz rybníku Svět je stejně jako celý rybník Svět významnou dominantou Třeboně. Část 
návodního svahu hráze je součástí Zámeckého parku. Převažující dřevinou na hrázi  
je dub letní doplněný lípou srdčitou. Věkové složení stromového porostu je různorodé. 
Nacházejí se zde nové výsadby, mladé a dorůstající stromy i stromy dospělé  
až senescentní. Hráz rybníku Svět je součástí Evropsky významné lokality s předmětem 
ochrany tesaříka obrovského a páchníka hnědého a Ptačí oblasti Třeboňsko. Je zde celá 
řada doupných stromů, kde mimo jiné vyvádí své mladé hohol severní. Údržbu 
stromového patra zajišťuje vlastník s podporou národních dotačních programů. 
 

 
 
Komenského sady a Parkány 
V Komenského sadech a na Parkánech již deset let funguje naučný informační systém, 
který popisuje jednotlivé druhy stromů, které v městských parcích rostou. Systém 
sestává z kamenných sloupků se štítkem, na kterém je český, latinský, německý  
a anglický název druhu dřeviny a místo původního rozšíření. V loňském roce byl tento 
naučný systém doplněn o QR kódy, na kterých je možné pomocí čtečky v chytrém 
mobilním zařízení (Smartphone, tablet) zjistit další zajímavosti o popisovaných 
dřevinách. V loňském roce došlo také k celkové rekonstrukci internetových stránek 
www.stromytrebonska.cz, kde je umístěna mimo jiné i mapa Komenského sadů  
a Parkánů se zákresem všech popsaných stromů s QR kódy. Na stránkách je pak možné 
získat i informace o dalších zajímavých stromech nacházejících se v Městské památkové 
rezervaci Třeboň. Celkové náklady na rekonstrukci stránek a QR kódy byla 42.000,- Kč. 
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Mapa Komenského sadů s rozmístěním QR kódů – ke stažení na webu www.stromytrebonska.cz 

 
Lázeňská kolonáda 
Nejvýznamnější částí této lokality je i veřejný prostor u Tylova domku. V říjnu letošního 
roku byl vydán za finančního přispění Jihočeského kraje leták, který provede zájemce 
Květinovými záhony u Tylova domu. Lokalita se nachází na hranici MPR (část je vně, část 
je uvnitř). V roce 2010 proběhla pod vedením zahradníka Ing. Pavla Chlouby revitalizace 
tohoto místa. Cílem obnovy byla zvýšení druhové pestrosti, prodloužení efektu 
rozkvetlých květů po celou dobu vegetačního období a vytvoření podmínek pro návrat 
hmyzu a drobného ptactva. Leták obsahuje mapku s vyznačenými reprezentativními 
rostlinami, s popisem těchto druhů a krátkým seznámením s historií tohoto místa. 
Letáček bude po Novém roce dostupný v Turistickém informačním centru Třeboň a na 
obou lázeňských domech a na městském úřadu aktuálně je ke stažení na webu města - 
http://www.mesto-trebon.cz/cz/mestsky-urad-trebon/odbor-zivotniho-
prostredi/kvetinove-zahony-na-tylacku.html. Současně s tím vznikla i Interaktviní mapa 
- http://www.stromytrebonska.cz/tylacek/. 
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Komunikace a dopravní systém 
 
Územím MPR prochází místní komunikace IV., III. i II. třídy – původní hlavní silnice 
České Budějovice – Jindřichův Hradec a silnice kolem Nového dvora. Podél jižní hranice 
MPR pak vede silnice II/154. 
 

 
 
Ačkoliv jsou některé komunikace zařazeny v pasportu jako místní komunikace 
s vyloučením motorového provozu, tak je zde provoz dopravním značením umožněn. 
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V roce 2016 byla realizována změna dopravního režimu v historickém centru města 
Třeboně. Masarykovo náměstí a přilehlé ulice jsou v režimu pěší zóny. To znamená,  
že vjezd je povolen pouze dopravní obsluze na dobu nezbytně nutnou. To zůstalo  
v platnosti. Úprava dopravního režimu spočívá v instalaci dopravních zábran,  
tzv. výsuvných sloupků v Březanově ulici (při vjezdu z Husovy ulice) a na dolní straně 
Masarykova náměstí (u budovy staré radnice). Výsuvný sloupek na vjezdu do pěší zóny 
v Březanově ulici je možné ovládat tlačítkem umístěným přímo na sloupku. V pracovní 
dny v době od 6 do 16 hodin po stisku tlačítka vjezdový terminál vydá řidiči lístek  
s čárovým kódem, datem a časem vjezdu. Lístek s uvedenými údaji slouží pro kontrolu 
Městskou policií, v režimu pravidel vjezdu do pěší zóny. Po nezbytně nutné době opustí 
vozidlo náměstí tak, že lístek s čárovým kódem řidič vloží do ovládacího terminálu  
v dolní části Masarykova náměstí, sloupek se zasune a umožní výjezd vozidla. V případě 
nutnosti delšího stání vozidla v pěší zóně (stavební práce, mimořádné okolnosti apod.) 
je možná domluva s Městskou policií. V době od 16 do 6 hodin bude sloupek ovládaný 
pouze čipem. Ovládací čip má možnost získat každý, kdo v pěší zóně podniká a bydlí. 
Počet kusů pro rodinu a provozovnu je standardně tři čipy, pro ubytovatele je vydáván 
počet čipů odpovídající parkovací kapacitě na jejich vlastním pozemku. V sobotu a neděli 
je vjezd do pěší zóny v režimu zmáčknutí tlačítka od 6 do 11 hodin, mimo tyto časy  
je vjezd možný na čipy. V ulici Petra Voka, která spojuje Masarykovo a Žižkovo náměstí, 
je instalován mechanický výsuvný sloupek. V čase od 6 do 13 hodin je zasunutý,  
aby umožnil průjezd větším zásobovacím vozidlům, která neprojedou bránami ze směru 
od Novohradské ulice, ve zbývajícím čase dne bude sloupek tvořit mechanickou zábranu 
proti průjezdu. Ze strany od Žižkova náměstí na Masarykovo náměstí platí trvalý zákaz 
vjezdu všech motorových vozidel, k výjezdu ze Žižkova náměstí je možné použít ulici 
Rožmberskou nebo projet bránami do Novohradské ulice.  
 
V rámci úpravy dopravního režimu byly uskutečněny také změny parkování v centru  
a přilehlých ulicích. V ulici Husově byl v úseku od prodejny Elektro k ulici Masné krámy 
demontován parkovací automat a vznikla zde kapacita 9 parkovacích míst pro držitele 
parkovacích karet. Tato místa nahradila zrušená parkovací stání v Březanově ulici.  
V dolní části Masarykova náměstí zůstalo parkování v době mimo sezónu (od 1. října  
do 30. dubna) beze změny. Nově vznikla čtyři parkovací místa pro krátkodobé stání  
na 30 minut zdarma před bývalou budovou městského úřadu. Dvě místa na Masarykově 
náměstí (naproti Vratislavskému domu) jsou určena pouze pro vozidla pohybově 
postižených osob. 
 
Vzhledem k velké poptávce po parkování občanů bydlících v centru města se radnice 
rozhodla vyčlenit na parkovišti v Dukelské ulici za Hradeckou branou 41 garantovaných 
míst za cenu 1500 Kč/rok pro rezidenty a 5500 Kč/rok pro podnikatele. Parkování  
ve zbylých částech Dukelské ulice zůstává beze změny v režimu parkovacích automatů.  
V Dukelské ulici, resp. v její boční části u sběrných surovin bylo vybudováno 31 
veřejných parkovacích míst s parkovacím automatem. Pro zájemce z řad bydlících  
v centru města o bezplatné parkování vzniklo v Novohradské ulici cca 80 parkovacích 
míst v oploceném, osvětleném a Městskou policií monitorovaném parkovišti.  
 
Cílem uvedených opatření není občany omezovat, ale vytvořit všem bezpečné  
a příjemné, auty nerušené prostředí při procházkách, posezení na předzahrádkách 
restaurací, při kulturních akcích a dalších aktivitách v historickém jádru města. 
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Dopravní omezení, přes počáteční problémy, jsou vnímána (např. městskou policií) 
pozitivně. 
 

 
 
Povrchy veřejných prostranství 
 
V rámci veřejných prostranství jsou pak nejvíce zastoupeny travnaté plochy (většinu 
veřejného prostranství tvoří parky). Ze zpevněných ploch pak jsou zastoupeny asfaltové 
plochy. Asfaltový povrch je hlavně na významnějších komunikacích (silnice II. třídy, 
místní komunikace II. třídy). V rámci mapy jsou v legendě popsány i rozlohy 
jednotlivých povrchů. 
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C.2. Hlavní závady životního prostředí v MPR: 

Mezi hlavní závady životního prostředí patří: znečišťování ovzduší, hlučnost, vibrace  
z automobilového provozu průtahu silnice II/154 zástavbou města, inženýrské sítě.  
 
Akce ke zlepšení stavu:  
 V roce 2010 byly zahájeny práce na nové ČOV. Od 01.01.2012 je ČOV v řádném 

provozu. 
 Přeložka silnice II/154 (vlastník komunikace – Jihočeský kraj) silnice II/154 

prochází územím pouze po jihozápadním okraji. Z hlediska negativního vlivu  
na obyvatele se jedná o úsek mimo území MPR. V území MPR jsou tyto problémy: 
rizikové místo přechodu u Novohradské brány a negativní působení těžké nákladní 
dopravy na hráz rybníka Svět v úseku Budovcova ulice – Novohradská Navrhovaná 
východní přeložka mimo zastavěné území Třeboně je zařazena do priorit vývoje 
dopravní sítě jihočeského kraje do roku 2010 (Bílá kniha). Město Třeboň pořídilo 
alternativní studii úseku mezi Dukelskou ulicí a napojením na silnici I/34. Tato 
alternativa se svou trasou odklání od městské památkové rezervace 
severovýchodním směrem a je zapracována do vydaného a účinného Územního 
plánu Třeboň a do projednávané 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského 
kraje. Nicméně v případě obou navrhovaných variant zde hrozí významný zásah  
do životního prostředí a je možné, že trasa přeložky bude změněna. 

 Na základě schváleného Plánu odpadového hospodářství města Třeboň byl 
realizován záměr výstavby nové bioplynové stanice podnikatelského subjektu 
BIOPLYN Třeboň s.r.o. s uplatněním využití podílu rostlinných zbytků z údržby 
zeleně a zahrad na území města. Stavba bioplynové stanice „Bioplyn Třeboň“  
je v současné době téměř rok ve zkušebním provozu. Z této stanice byl postaven 
plynovod k lázním Aurora. Zde je vyráběn elektrický proud a zbytkové teplo  
je využíváno při vytápění lázeňského komplexu. 

 V současné době se některé kmenové stoky kanalizační sítě postupně dostávají  
na hranici své životnosti a do budoucna bude nutné je rekonstruovat. 

 

C.3. Charakterizujte stav technické infrastruktury: 

Stav technické infrastruktury v MPR Třeboň je ve velmi dobrém stavu. Její komplexní 
rekonstrukce předcházela rekonstrukci veřejných prostranství a veřejného osvětlení 
(Masarykovo náměstí, Březanova ulice. Rožmberská ulice, Husova ulice, Masné Krámy, 
Sokolská ulice, Jiráskova ulice, Tylova ulice, ulice Na Sadech a ulice Petra Voka). MPR  
je plně plynofikována, resp. elektrifikována, pro potřeby vytápění. V klášterní zahradě 
byl vybudován systém hlubinných vrtů pro geotermální vytápění a ohřev vody v objektu 
děkanství v areálu Augustiniánského kláštera. Kompletně byly rekonstruovány povrchy 
chodníků v Městských sadech vč. lávky přes Světskou stoku.  
Byla provedena rekonstrukce Žižkova náměstí, rekonstrukce místní komunikace 
Krčínova ulice, oprava místní komunikace v ulici Petra Voka, bezbariérové úpravy 
přechodů pro chodce v ulici Husova a na Masarykově náměstí. Dále probíhaly opravy  
a údržby místních komunikací a veřejného osvětlení, ovšem ne v MPR, ale v jejím 
ochranném pásmu. V letošním roce byly dokončeny rekonstrukce následujících ulic 
včetně chodníků (ulice Boženy Němcové, ulice U Cihelny, ulice Potoční, ulice Tyršova, 
úprava parkoviště bývalého autobusového nádraží). Dále byly rozmístěny po městě 
kamenné žardiniéry a závěsné květinové sestavy. 
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D. Péče o obyvatele a návštěvníky MPR: 

D.1. Počet trvalých obyvatel  

V roce 2007 žilo v MPR 476 trvalých obyvatel. 
V roce 2017 žije v MPR 343 trvalých obyvatel. 
 
Od roku 2007 byl zaznamenán výrazný pokles počtu trvale žijících obyvatel v MPR.  
Při zpracování 4. Aktualizace programu MPR Třeboň byla zpracována obdobná mapa 
zobrazující počet trvale žijících obyvatel v MPR. Počet obyvatel v roce 2015 byl 345. 
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D.2. Infocentrum ve městě, jeho služby a provozní doba 

 
Město Třeboň má zřízeno Turistické informační centrum se sídlem Masarykovo nám. 1, 

379 01 Třeboň. 
Zajišťuje:  
 vydávání a prodej informačních a propagačních materiálů, 
 tvorbu, koordinaci a podíl na zajišťování projektů pro podporu cestovního ruchu, 
 zprostředkování a rezervaci služeb cestovního ruchu, 
 reprografické služby, 
 propagaci města a regionu, 
 zajištění přístupu na internet veřejnosti, 
 poskytování informačních a poradenských služeb z oblasti kultury a cestovního 

ruchu, 
 vyřizování stížností, námětů a připomínek občanů v oblasti kultury a cestovního 

ruchu, 
 prezentaci města na výstavách, přehlídkách a veletrzích, 
 spolupráci s jednotlivými subjekty ve městě provozujícími kulturní či turistická 

zařízení a poskytujícími služby v oblasti kultury a cestovního ruchu 
 spolupráci s ubytovateli, průvodci a dalšími poskytovateli služeb v cestovním ruchu, 
 zprostředkování služeb veřejnosti (ubytování, stravování, prodej vstupenek), 
 obchodní činnost (prodej pohlednic, map, brožur, DVD, upomínkových předmětů  

a další doplňkový prodej), 
 další činnosti související s agendou Turistického informačního centra, zejména 

evidenci a kontrolu skladové a pokladní agendy provozu centra (evidence 
propagačních tiskovin, předmětů a jiných materiálů pro potřeby prezentace  
a propagace města) a další, 

 
 

Otevírací doba 

Leden a únor Po-Pá 9:00-16:00 

Březen Po-Pá 9:00-17:00 

Duben 
Po-Pá 9:00-17:00 

So 9:00-12:00 

Květen Po-So 9:00-17:00 

Červen až Září Po-Ne 9:00-18:00 

Říjen Po-So 9:00-17:00 

Listopad 
Po-Pá 9:00-17:00 

So 9:00-12:00 

Prosinec Po-Pá 9:00-16:00 

 
Počátkem roku došlo k přestěhování Turistického informačního centra ( TIC) do budovy 
bývalé radnice, čp. 1. V rámci toho došlo k navýšení využitelného prostoru a zřízení 
bezbariérového přístupu. V letošním roce získalo Turistické informační centrum první 
cenu v soutěži o nejoblíbenější centrum roku 2017. 
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D.3. Kulturní památky, které byly zpřístupněny veřejnosti v MPR v 2017 

Kromě objektů, které jsou veřejnosti zpřístupněny otevřeny dlouhodobě – zámek, 
radniční věž, kostel Panny Marie Královny a sv. Jiljí, Dům Štěpánka Netolického či 
měšťanský pivovar byly v rámci akce Brány památek dokořán zpřístupněny tyto 
objekty: 

 Kostel Panny Marie Královny a sv. Jiljí 
 Zámek Třeboň 
 Věž Staré radnice 
 Dům přírody Třeboňska 
 Divadlo J. K. Tyla 
 Dům Štěpánka Netolického 

 
Mimo MPR byla zpřístupněna Vodárenská věž. 
 
Další kulturní památky, které jsou ve vlastnictví soukromých osob, jsou zpřístupněny 
v rámci stálých expozic (např. Muzeum marcipánu v čp. 103) či provozoven obchodu a 
služeb. 
 

Dům Štěpánka Netolického – Masarykovo nám. čp. 89 

Dne 19.01.2016 byl otevřen Dům Štěpánka Netolického 
Dům Štěpánka Netolického se nachází v historickém jádru města. Je v něm zřízeno 
návštěvnické centrum a stálá interaktivní vzdělávací expozice, která je věnována 
Třeboňskému rybníkářskému dědictví a osobnosti rybníkáře a stavitele Štěpánka 
Netolického. Kromě stálé expozice nabízí dům jedinečné galerijní prostory, které se 
využívají především ke krátkodobým výstavám. 
Konají se zde také přednášky, tvůrčí dílny, 
workshopy a různé kulturní akce. 
 
Výstavy 
Od 6. listopadu 2016 do konce února 2017 
probíhala výstava 650 let Rožmberků v Třeboni 
1366–1611, která připomíná nejvýznamnější 
počiny rodu ve městě. Následovaly další tři 
výstavy, které se realizovaly od 23. Září, kdy 
byla představena výstava: Grafik Oldřicha 
Kulhánka  
a soch Petera Nižňanského. Dále pak v říjnu 
následovala výstava tři světy Schwarzenberské 
hrobky a Hadí muž a tanečnice/bosé nohy a jiné 
zajímavosti.   
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Přednášky a besedy 

V průběhu celého roku se v Domě Štěpánka Netolického konala řada dalších kulturních 
akcí. Patřily mezi ně například cestovatelské a přírodovědné přednášky (přednáška 
Rostislava Černého o geologické minulosti a přítomnosti Maršoviny, přednáška Zuzany 
Štětkové o záchranných stanicích a zda má smysl zachraňovat divoká zvířata, přednáška 
Rosti Gregora o jízdě na kole v Karpatech v zimě atd.), koncerty (adventní koncert Hany 
a Jana Marešových), ale také různá setkání a konference (setkání pracovníků 
informačních center a destinačních managementů jihočeského kraje, setkání jihočeské 
sekce Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska), předávání pamětních listů 
absolventům virtuální univerzity třetího věků či maturitních vysvědčení studentům 
třeboňských středních škol.  
 
Doprovodné programy 
K výstavám pořádá Dům Štěpánka Netolického 
doprovodné programy pro děti i dospělé.  
V rámci doprovodného programu byly  
pro návštěvníky připraveny manuální a výtvarné 
workshopy pro děti i dospělé. Pro podnikavé 
ženy se uskutečnil workshop: Tvořte s námi- 
adventní rukodílná dílna, kde pod vedením  
Ing. Augustina Kotila seznámil ženy  
se základními cíli venkovní reklamy, zásad  
pro používání barev, následovala samotná 
výroba dekorací do výloh či zdobení adventních 
věnců. Dne 28.11.2017 se uskutečnil další workshop pro podnikavé ženy: „Tvořte 
s námi-adventní rukodílná dílna pro podnikavé ženy“, kde paní Milada Petrů seznámila 
ženy s reklamními dárky a předměty, následovala ukázka výroby bílkové polevy na 
perníčky, balení dárků pro obchodní partnery a jiné.  
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Dne 03.12.2017 se uskutečnil workshop Třeboň plná andělů-andělská dílna pro malé i 
velké, kde probíhala výroba andělských dekorací, masek, přáníček, následoval andělský 
průvod po náměstí k věži s rolničkami a zvonky a večer byl zakončen adventním 
koncertem.  
 

Dům Štěpánka Netolického navštívilo k 30. 11. 2017 

celkem 15 069 návštěvníků. 
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D.4. Občanské vybavení v MPR /ubytovací, stravovací, obchodní síť, 

zdravotnická, tělovýchovná, kulturní zařízení, dopravní obslužnost, 

parkování 

  
Dopravní obslužnost a systém parkování je popsán v kapitole C.1. V minulém roce došlo 
ke změně v systému parkování, kdy v MPR ubyla místa placeného stání na úkor míst  
pro rezidenty a došlo k navýšení počtu parkovacích míst jak pro rezidenty, tak  
pro návštěvníky Třeboně za hranicí MPR. 
V MPR Třeboň je většina stavebních objektů vedena jako objekty k bydlení. Přesto  
zde najdeme širokou škálu institucí a služeb ať už přímo v objektech pro bydlení  
či v samostatných objektech občanského vybavení, stavbách pro obchod apod. 
Pro potřeby občanů Třeboně sídlí v MPR zejména tyto instituce, služby a obchody: 

 Základní škola Sokolská 
 Základní umělecká škola 
 Správa chráněné krajinné oblasti Třeboň 
 Kostel a děkanský úřad 
 Státní oblastní archiv v Třeboni 
 Oční ambulance 
 Pojišťovací kancelář 
 Obchodní dům Bílý beránek 
 Množství restaurací a občerstvení 
 Kino, galerie, divadlo 
 Služby a nerušící výroba (např. umělecké kovářství) 
 Muzeum marcipánu vč. stálé expozice a dílny 
 Množství obchodů (kniha, hračky, potraviny, cyklo, foto, trafika, textil, domácí 

potřeby, drogerie…) 
 
Návštěvníkům Třeboně dále MPR nabízí široký sortiment ubytování (od ubytování 
v soukromí až po klasické hotely – např. Bílý koníček, Zlatá hvězda, Penzion U Mníšků…). 
Pro pořádání společenských akcí je pak možné využít společenského sálu v Besedě, 
kongresového sálu na zámku či prostor v Domě Štěpánka Netolického. Jako jeden 
z problémů MPR bylo identifikováno opírání kol o fasády domů zejména na Masarykově 
náměstí. V roce 2014 byl proto v horní části náměstí instalován nový kolostav. V roce 
2015 byla během letní sezóny otevřena ve zkušebním provozu úschovna kol naproti 
Krčínovu domu. Pro letní sezonu 2016 bylo vybavení úschovny rozšířeno o kryté 
cykloboxy. V roce 2017 byla realizována výměna střešní krytiny včetně klempířských 
prvků nad částí restaurace Beseda. 
 
Ostatní instituce a služby jsou pak při hranici MPR (např. Bertiny lázně, knihovna, pošta, 
gymnázium, Kulturní a kongresové centrum Roháč…) nebo v docházkové vzdálenosti 
(městský úřad, finanční úřad…). 
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Městský informační systém je zajišťován Městským úřadem Třeboň, odborem kultury  
a cestovního ruchu prostřednictvím turistického informačního centra na Masarykově 
náměstí, webových stránek www.itrebon.cz a několika panelových map, které spravuje 
společnost DARUMA a jsou v pravidelných tříletých cyklech aktualizovány. 
 

 
 

D.5. Úroveň propagace Programu regenerace MPR, prezentace MPR  

a kulturních památek - informace pro návštěvníky MPR; informace 

občanům měst s MPR týkající se státní památkové péče včetně programů  

na obnovu kulturních památek.  

 
Propagace programu regenerace 
Kompletní Program regenerace městské památkové rezervace Třeboň (v aktuální znění) 
je k dispozici na webových stránkách města http://www.mesto-trebon.cz/regenerace-
mpr.html. Předchozí verze programu regenerace jsou uloženy na odboru územního 
plánování a stavebního řádu.  

http://www.itrebon.cz/
http://www.mesto-trebon.cz/regenerace-mpr.html
http://www.mesto-trebon.cz/regenerace-mpr.html
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V roce 2016 byla vytvořena poutavá prezentace k programu regenerace, která zájemce 
seznámí s: 
 

 Stručnou historií Třeboně 
 Kulturními památkami v Třeboni 
 Architekturou v MPR 
 Zelení v historickém jádru 
 Programem regenerace MPR Třeboň 
 Závazným stanoviskem státní památkové péče 
 Dotacemi na obnovu památek z Programu regenerace MPR 
 Vybranými objekty, na které byly využity prostředky z Programu regenerace 

MPR 
 
Prezentace je dostupná na: http://arcg.is/2gNXqxM a byla vytvořena pomocí nástroje 
ESRI Story Maps, který do online prezentace umožňuje začlenit interaktivní mapy. Tyto 
mapy umožňují uživateli podrobnější prozkoumání prvků v mapě, kdy se mu po kliknutí 
na prvek zobrazí tabulka s různými popisnými informacemi. Prezentace je také 
propagována na stránkách firma Arcdata (oficiální zástupce firmy ESRI) mezi ukázkami 
Story Maps od českých tvůrců: https://www.arcdata.cz/produkty/arcgis/aplikace-
arcgis/mapy-s-pribehem 
 

 
Ukázka z interaktivní webové prezentace – mapa s investovanými prostředky 
 

V měsíčníku Třeboňský svět a na facebooku města se pravidelně 2x do roka objevuje  
pro všechny vlastníky kulturních památek připomenutí tohoto programu s uvedením 
termínů pro podání žádostí a základních parametrů dotace. Vzhledem k dlouhodobé 
tradici tohoto Programu v Třeboni je možno říci, že tento Program je v podvědomí 
veřejnosti zapsán trvale. 
 
 
 
 
 
 

http://arcg.is/2gNXqxM
https://www.arcdata.cz/produkty/arcgis/aplikace-arcgis/mapy-s-pribehem
https://www.arcdata.cz/produkty/arcgis/aplikace-arcgis/mapy-s-pribehem
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Prezentace MPR a kulturních památek 
MPR a kulturní památky jsou představeny v rámci výše zmíněné internetové prezentace 
propagující program regenerace. V prezentaci návštěvník nalezne mimo jiné rozdělení 
budov v MPR dle slohů a detailnější informace o vybraných objektech. 
 
 
 

 
Ukázka z interaktivní webové prezentace – mapa jednotlivých objektů dle dominujících stavebních slohů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Přihláška do soutěže o cenu za nejlepší přípravu a realizaci program regenerace MPR a MPZ 

 

40  Prosinec 2017 

 

 

 
Podrobnější informace o jednotlivých objektech – budova staré radnice 

 
Informace týkající se státní památkové péče 
Na webu města v sekci odboru územního plánování a stavebního řádu je popsán postup 
pro získání závazného stanoviska včetně výčtu činností, kdy je závazné stanovisko nutné 
získat, výčtu podkladů, které předkládá žadatel a dalších informací. Stránka je dostupná 
na: http://www.mesto-trebon.cz/cz/mestsky-urad-trebon/odbor-uzemniho-planovani-
a-stavebniho-radu/informace-o-pamatkove-peci.html 
  

http://www.mesto-trebon.cz/cz/mestsky-urad-trebon/odbor-uzemniho-planovani-a-stavebniho-radu/informace-o-pamatkove-peci.html
http://www.mesto-trebon.cz/cz/mestsky-urad-trebon/odbor-uzemniho-planovani-a-stavebniho-radu/informace-o-pamatkove-peci.html


 Přihláška do soutěže o cenu za nejlepší přípravu a realizaci program regenerace MPR a MPZ 

 

41  Prosinec 2017 

 

E. Společenský život: 

E.1. Místní občanská sdružení, nadace, spolky, umělecké soubory působící 

v obci či městě podporující regeneraci památek: 

Umělecké soubory: Třeboňští Pištci, Divadelní spolek Kajetán Třeboň, Spolek 
třeboňského loutkového divadly, Třeboňský lázeňský symfonický orchestr, Pěvecký 
sbor Pěslav. 
 
Na regeneraci památek se aktivně podílí Spolek přátel Třeboně, který mj. zajišťuje 
Muzeum a galerii města Třeboně. 
 
V rámci MPR bylo zpracováno několik studentských prací mapující tuto oblast z různých 
tematických úhlů pohledu: 
 

 Bakalářská práce Petry Křížkové z Vysoké školy polytechnické v Jihlavě z roku 
2009, Katedra cestovního ruchu na téma Městská památková rezervace Třeboň – 
postoje občanů a správy k regeneraci a význam pro cestovní ruch 

 Diplomová práce Bc. Terezy Nejedlé z Masarykovy univerzity v Brně z roku 2015, 
Filozofická fakulta – na téma Měšťanská architektura v Třeboni v 16 – 18. Století 

 Diplomová práce Bc. Evy Hosnedlové z Univerzity Karlovy v Praze z roku 2011, 
Přírodovědecká fakulta – Vliv turistifikace a decentralizace funkcí na využití 
centra města Třeboně 

 Velký výčet prací mapující turismus na Třeboňsku 

E.2. Akce, které se vztahují k akcím obnovy kulturních památek z Programu 

regenerace MPR 

Mezi akce se vztahem k obnově památek se řadí zejména tyto:  
- Brány památek dokořán,  
- Dny evropského dědictví,  
- Folklorní Třeboň,  
- trhy. 
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 E.3. Zájem podnikatelské sféry o záchranu a využití místních významných 

památkových  objektů  

 Dům č.p. 122/I a 156/I, ulice Valy, Třeboň – výměna krovu, oprava fasády, výměna 
repase výplní otvorů, rekonstrukce interiérů budov 

 Dům č.p. 139, Husova ulice, areál bývalého Augustiniánského kláštera – oprava 
objektu, vytvoření bytů a prostorů pro využití provozů Státního oblastního archivu 
v Třeboni 

 Divadlo J. K. Tyla, Masarykovo náměstí, Třeboň – adaptace hlediště včetně 
restaurování dřevěných prvků hlediště 

 Dům čp. 103/I, Masarykovo náměstí, Třeboň – stavební úpravy objektu pro potřeby 
muzea marcipánu 

 

 

 

 

 
 

Dům čp. 122/I a 156/I 

 

 

 

 

 

 

Divadlo před rekonstrukcí     Divadlo během rekonstrukce 
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F. Finanční účast obce, kraje nebo státu na obnově památkových 

objektů v roce 2017: 

F.1. Částka z rozpočtu města, věnovaná na obnovu památek v roce 2017: 

- celkem na území města: 6 akcí  1 800 000 Kč 
- z toho na území MPR nebo MPZ: 5 akcí    900 000 Kč 
- v kolika případech a kolik na památky v jiném než obecním  

 vlastnictví (na území MPR nebo MPZ) 4 akce cca 500 000 Kč 
 

Podíl finančních prostředků, z celkového objemu výdajů rozpočtu města, který byl 
použit ve prospěch obnovy památek, činil v roce 2017 na území města 0,4 %. 
 

F.2. Částka z rozpočtu Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace 

MPR v roce 2017 s uvedením konkrétní akce: 

 
 

Poř. 
číslo 

Objekt – prováděné práce Vlastník Celkové 
náklady 

    
1. Dům čp.104/I., Masarykovo nám.,Třeboň – 

obnova dvorních fasád  
FO 257 267,00 Kč 

2. Dům čp. 53/I., Žižkovo nám., Třeboň – 
obnova fasády  

FO 49 505,00 Kč 

 Fyzické osoby celkem  306 772,00 Kč 
3. Dům čp. 2/I., Masarykovo nám., Třeboň – 

Beseda – výměna střešní krytiny vč. klemp. 
prvků nad částí restaurace Beseda  

Město 1 840 994,00 Kč 

4. Dům čp. 87/I., Masarykovo nám. Třeboň – 
oprava omítek ve dvoře a v průjezdu, oprava 
krytiny 

Město 380 000,00 Kč 
 

5. Dům čp. 29/I., Rožmberská ul., Třeboň  -  
výměna oken (23 ks) 

Město 480 000,00 Kč 

6. Dům čp. 123/I., (Novohradská brána) – 
oprava omítek, sgrafit, oprava kamenných 
prvků, napojení dešť. svodu do kanalizace 

Město 986 000,00 Kč 

7. Dům čp. 24/I., Jindřichohradecká brána, 
Třeboň - oprava fasády vč. opravy komínů a 
výměny klempířských prvků 

Město 370 000,00 Kč 

8.  Dům čp. 20/I., Masarykovo nám., Třeboň – 
oprava fasády na straně do Masaryka nám. 

Město 990 000,00 Kč 

 Celkem Město Třeboň  5 046 994,00 Kč     
 Celkem za MPR  5 353 766,00 Kč   
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Z důvodu přidělení nižší dotace než bylo požadováno, byly realizovány tyto akce: 

 

Žadatel 
Objekt - prováděné práce 

Celkové 
náklady 

(v tis. 
Kč) 

Příspěvek 
města – 

min 10% 
(v tis. 

Kč) 

Příspěv
ek 

vlastník
a 

(Kč) 

Dotace 
(Kč) 

 
dotace 

(%) 

1. 

Město Třeboň, 
čp. 2/I - výměna střešní krytiny 
vč. klempířských prvků nad částí 
restaurace Beseda 

230, 52 0 122 520,00 108 000,00 46,85 

2. 

Město Třeboň, 
Rožmberská ul. čp. 29/I. - - 
výměna oken 

458,112 0 239 112,54 219 000,00 47,80 

3. 

p. Puchinger,  
Žižkovo nám. čp. 53 - obnova 
fasády 

49,347 5 21 347,00 23 000,00 46,61 

4. 

p. Veselý,  
Masarykovo nám. 104/I., - 
obnovy dvorních fasád 

257,297 26 111 297,00 120 000,00 46,64 

Celkem 995,276 31 494 276,54 470 000,00   

 
 

F.3. Částka z jiných zdrojů /kraj, stát, EU/  

  
O finanční prostředky z jiných zdrojů nebylo žádáno. 
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G. Koncepční příprava regenerace: 

G.1. Územní plán, datum schválení/: 

Územní plán Třeboně byl vydán dne 26.11.2012 , usn. č. 178/2012-221 s účinností  
od 29.12.2012. Zhotovitelem je Ing. arch. Ivan Plicka – Ivan Plicka Studio, Praha 
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G.2. Regulační plán MPR anebo územní studie MPR/stav rozpracovanosti, 

datum schválení zastupitelstvem/: 

Pořízení Regulačního plánu Městské památkové rezervace Třeboň bylo schváleno v roce 
2005. S ohledem na současný právní stav (stavební zákon č. 183/2006 Sb., v platném 
znění) je pořízení regulačního plánu ve stavebně dokončeném a stabilizovaném území 
MPR bezpředmětné a práce na něm nepokračují. 
 

G.3. Program regenerace /aktuálnost, kvalita, datum schválení 

zastupitelstvem a datum jeho poslední aktualizace/: 

Pro období 2016 – 2020 je v platnosti již 4. Aktualizace Programu regenerace městské 
památkové rezervace Třeboň, která byla zpracována Ing. Simonou Ťoupalíkovou, 
Táboritská 687, Třeboň. V ZM byla Schválena dne 14.12.2015, usn. č. 175/2015-10. 
Aktualizace je vždy kompletní a nedojde-li k mimořádnému vývoji, tak platí po celé 
pětileté období. 4. Aktualizace byla v průběhu zpracování konzultována s referentem 
památkové péče – Ing. arch. Kateřinou Baštovou. Referent památkové péče neshledal  
na díle žádné závady. 
 

G.4. Program rozvoje obce, včetně začlenění regenerace území MPR/stav 

rozpracovanosti, datum schválení/.  

Město Třeboň má zpracovaný Strategický plán města Třeboň, který byl schválen 
10.11.2008 Zastupitelstvem města Třeboň a je dostupný na webu města: 
http://www.mesto-trebon.cz/cz/mestsky-urad-trebon/strategicky-plan.html 
Strategický plán je určen na časové období cca do roku 2020, zpracovatelem 
strategického plánu KP projekt s.r.o., České Budějovice. Tato strategie se zaměřuje  
na kompletní rozvoj města. 
Jako jedno z prioritních opatření je zde jmenováno Opatření 5.2 historické dědictví. Cíl 
5.2.1 – Chránit a šetrně využívat historické dědictví města – má být dosažen právě 
Aktivitou 5.2.1 A – Realizovat Program regenerace MPR a aktivitou 5.2.1 B- Využití 
potenciálu historického dědictví pro rozvoj cestovního ruchu – u této aktivity se hovoří 
např. o zpřístupnění některých dvorků apod., lepší propagaci historického dědictví. 
Zároveň ale upozorňuje na nutnou ochranu těchto hodnot. 
Jedním z cílů Strategického plánu je též zápis na seznam kulturního dědictví UNESCO.  
Na městském úřadu Třeboň byla vytvořena pracovní skupina, která se touto 
problematikou zabývá. 
 
V roce 2012 byla schválena Otevřená strategie města Třeboně, která vybraná témata 
rozvoje města zkoumá detailně a vytváří tak dialog se strategickým plánem. Celá 
strategie, kterou vytvořila společnost City Upgrade s.r.o., Dukovany, je živá a je stále 
rozvíjena. V digitální podobě je dostupná na: 
https://sites.google.com/site/otevrenastrategiemestatrebon/ 
Otevřená strategie zkoumá zejména: 

 řešení kultury a turismu; 
 řešení lázeňství ve městě; 
 řešení prodejen v centru; 
 řešení dopravy ve městě; 
 řešení urbanistické; 

http://www.mesto-trebon.cz/cz/mestsky-urad-trebon/strategicky-plan.html


 Přihláška do soutěže o cenu za nejlepší přípravu a realizaci program regenerace MPR a MPZ 

 

47  Prosinec 2017 

 

 
V rámci urbanistického řešení rozčleňuje území na několik lokalit, kde se soustředí  
na nejvýznamnější objekty či prostory v dané lokalitě. V rámci MPR se zabývá těmito 
objekty/prostorami 

 Masarykovo nám. a historické jádro 
 Historická radnice a divadlo 
 Beseda 
 Dům Štěpánka Netolického 
 Domy čp. 102, 1 TIC 
 Dům čp. 86 Masarykovo náměstí 
 Dům čp. 87 Masarykovo náměstí 
 Základní umělecká škola 
 Masné krámy 
 Kostelní náměstí a Husova ulice 
 Kostel sv. Jiljí a Panny Marie Král. 
 Bývalý klášter 
 Dům čp. 127 Husova ulice 
 Dům čp. 12 Husova ulice 
 Dům čp. 126 Husova ulice 
 Rožmberská ulice 
 Dům čp. 29 Rožmberská ulice 
 Kozí plácek a Krčínova ulice 
 Svinenská brána 
 Krčínův dům 
 Dvorek naproti Krčínovu domu 
 Trocnovské náměstí 
 Novohradská brána 
 Pivovar Regent 
 Zámecký areál 
 Valy 
 Komenského park 
 Okolí Zlaté stoky 
 Mikrobiologický ústav AV 
 Oblast pod hrází Světa 

 

G.5. Další dokumenty využívané při realizaci regenerace MPR 

Pro Městskou památkovou rezervaci Třeboň byl Národním památkovým ústavem 
v Českých Budějovicích zpracován od roku 2005 Plán památkové ochrany města.  
Pro některé kulturní památky byly též zpracovány stavebně historické průzkumy. 
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H. Závěrečný komentář: 
 

Městská památková rezervace Třeboň je z hlediska památkové péče ve velice dobrém 

stavu. Převážná většina kulturních památek v MPR i ostatní objekty prodělaly za doby 

existence programu regenerace městských památkových rezervací a památkových zón 

obnovu. Můžeme tedy říci, že MPR Třeboň je v současné době v podstatě z velké části 

obnovena a můžeme počítat do budoucna s další fází obnovy jednotlivých objektů. 

Objekty byly obnoveny jak z dotačních prostředků, příspěvků města Třeboně 

i prostředků samotných vlastníků jednotlivých objektů. Jako pozitivní se jeví zejména 

zájem a přístup všech těchto subjektů podílejících se na obnově kulturních památek 

a ostatních objektů v MPR. Vlastníci jednotlivých nemovitostí jsou převážně lidé  

zde žijící, nebo lidé s velice pozitivním vztahem k městu Třeboň, mají tedy osobní zájem 

na dobrém stavu a vzhledu budov i příjemnému prostředí v městské památkové 

rezervaci. Město Třeboň zároveň důsledně dbá na obnovu veřejných prostranství  

ve městě, zejména pak v intenzivně navštěvované MPR. Probíhá zde v podstatě 

nepřetržitá snaha o zkvalitnění veřejného prostoru pomocí údržby komunikací  

a pochozích ploch, doplnění vhodného mobiliáře, zkvalitnění a doplnění vhodné zeleně. 

V neposlední řadě je tu velká snaha o snadné a srozumitelné zpřístupnění města  

pro návštěvníky, kteří do MPR přijíždějí v čím dál hojnějším počtu. To má za následek 

bohatý turistický ruch ve městě a vede to k rozkvětu podnikání i veřejných služeb. Město 

Třeboň pořádá celoročně nespočet kulturních akcí, které se odehrávají hlavně  

v prostoru MPR, a jsou v hojném počtu navštěvované jak návštěvníky města, tak 

místními obyvateli. Jako příklad můžeme uvést trhy na náměstí, koncerty a historické 

slavnosti. Neustálé potkávání lidí při těchto příležitostech vede k zintenzivnění 

pozitivního vztahu k městu jako takovému i k jeho historické hodnotě. 

Památková páče ve městě citlivě reguluje reklamu a snaží se o vhodné začlenění nutných 

reklamních ploch jednotlivých živnostníků do historického obrazu města. Jednotlivé 

provozovny většinou samy dbají na to, aby historický ráz MPR zůstal zachován, dobře  

si uvědomují jedinečnou hodnotu výrazu historického veřejného prostoru, kvůli 

kterému Třeboň získává tolik ocenění.  

Finanční prostředky na obnovu kulturních památek a ostatních objektů v MPR jsou tedy 

poskytovány zejména z prostředků programu regenerace MPR a MPZ, z prostředků 

rozpočtu Města Třeboně a z prostředků soukromích vlastníků. Tyto prostředky  

se doposud jevily jako dostačující, nebyla tedy snaha o získávání dalších zdrojů 

prostřednictvím veřejných sbírek, neziskových organizací, nebo sponzorských darů. 

Objekty v MPR Třeboň nejsou v havarijním stavu. Ve výdajové části rozpočtu města  

se každoročně počítá s finančními prostředky na obnovu kulturních památek  

ve vlastnictví města i s příspěvky soukromým vlastníkům. 

 


