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 Účelem je stanovení základního kompozičního schematu ve variantách a prověření jed-
noduchou objemovou vizualizací (viz Zadání územní studie, MěÚ Židlochovice, 
OÚPSÚ/4858/2015/Hl).  
 
1.1.  HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ  
 Cílem územní studie je prověření koncepce uspořádání prostoru v kontextu celku, koncepce 
přípustného zúžení veřejných prostranství při silnici u lokality F, dopravní obslužnost, koncepce zeleně 
a nezbytné regulativy. 
         
1.2.  VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 
 Hranice lokality územní studie je vymezena územním plánem Těšany, území je řešeno jako 
nedělitelný celek. Území je ohraničeno uliční fasádou rodinných domů a Těšanské kovárny, dále hra-
nicí pozemku bezprostředně souvisejícího s kovárnou na její západní straně, zahrnuje trojúhelníkové 
veřejné prostranství, jde kolmo přes krajskou silnici k obchodu a dále opět podél uliční fronty až k 
další krajské komunikaci, dále hranice kolmo navazuje na objekt zámku, jde podél jeho hlavního 
průčelí, za rohem kopíruje boční fasádu až na konec bývalé sýpky tj. do úrovně východní hranice fot-
balového hřiště, podél kterého se vrací zpět do vlastního centra, zahrnuje prostranství s částí parku 
včetně prvorepublikové vily, část místní komunikace, pozemky rohové proluky po vybourání původní 
zástavby a přes krajskou komunikaci II/380 se hranice vrací zpět k prostranství před kovárnou (viz 
obrázek). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.3.  PODKLADY  
- projekt silnice II/380 Těšany, Eurotrace s.r.o. 
- mapa KN 
- Územní plán Těšany, Land studio, ing. arch. Ivo Kabeláč, 2013 (dále jen ÚP) 
- ÚAP ORP Židlochovice 
- císařský povinný otisk stabilního katastru 1:2880 - Morava a Slezsko (CUZK) 
- letecké snímky 2012, 2015 (mapy.cz) 
- Láznička, Z. (1946): Typy venkovského osídlení na Moravě 
- Kratochvíl, A. (1910): Vlastivěda Moravská 
- Územní studie Centrum obce - kovárna, 2014, ing. arch. Radek Suchánek, PhD., autorizováno ing. 

arch. Hanou Suchánkovou ČKA 3838 
- Územní studie Centrum obce,  Atelier VB Kyjov, ing. arch. Vladimír Bílý ČKA 2163 
          
1.4.  ŠIRŠÍ ÚZEMNÍ VZTAHY VE VAZBĚ NA ÚZEMNÍ PLÁN 
(značení v závorkách - viz ÚP Těšany) 
 
 Území prověřované územní studií netvoří centrum obce prostorově (ve smyslu návesního 
prostoru sídla), nýbrž funkčně (ve smyslu frekventovaného bodu sídla). Zásadní vliv na uspořádání                 
a využívání prostoru mají trasy krajských komunikací II. a III. třídy s křížením řešeným kruhovým                 
objezdem. 
 
Z platného ÚP Těšany plynou pro území “Centrum obce - kovárna - zámek” závazné regulativy: 
 
1.4.1. Regulativ A - plochy s rozdílným využitím 
Území se rozkládá převážně v:  
• centrální obytné ploše (označení plochy 4b) 
specifická část ploch pro bydlení, která tvoří společensko-obslužné jádro obce reprezentující urbanis-
tickou strukturu a hodnoty obce. 
Je nezbytné užití zvláštní pozornosti jak při umísťování funkcí a služeb souvisejících s bydlením, 
tak při podpoře služeb pro obyvatele i při pozemkové politice místní samosprávy. Významným          
způsobem spoluvytváří image obce - rázem zástavby a využitím ploch (činností). V centrální obytné 
zóně je nezbytné uplatňovat a prosazovat zájem obce na způsobu využívání ploch objektů i pozemků, 
je zde nutno věnovat pozornost a péči architektonicko – estetickému působení staveb i jejich okolí – 
soulad v zástavbě. Zóna je určena především pro stavby a plochy pro bydlení, občanskou vybavenost, 
objekty a plochy pro správu a reprezentaci obce a veřejné klidové plochy pro veřejnost (parková 
úprava) – veřejná prostranství. 
 
Dále v plochách:  
• ploše občanské vybavenosti (označení lokality - S, označení plochy - 6a) 
 plochy pro rozvoj veřejného prostranství, umístění staveb a aktivit občanské vybavenosti, popř. místní 
rekreaci a relaxaci.  
 
• ploše smíšené obytné (označení lokality - F, označení plochy - 8a) 
 je určena pro smíšené plochy bydlení, veřejné rekreace, občanské vybavenosti a služeb výrobních, 
nevýrobních), funkční využití dílčích ploch a činnosti nesmí narušovat resp. zhoršovat obytné životní 
prostředí obce a zóny a negativně ovlivňovat hodnoty obce a ráz zástavby. Funkce bydlení v této zóně 
není plošně dominantní. 
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1.4.2. Regulativ B - podrobné funkční regulativy 
 
CENTRÁLNÍ OBYTNÁ PLOCHA (označení plochy 4b) 
přípustné využití: SI, Pa,  
 

podmíněně přípustné využití: Oa, Ob, OB, OS, M, Sd, SO, SKb, SKm, Ga, Ka, Kz, UZ, Wz, Zm, PZ, 
DG, DT, DTP, 
dále   

- umístění drobné architektury v plochách ve veřejném prostoru umístění je podmíněno ověřením 
podrobnějším řešením prostoru, 
- v plochách doplňkové stavby a zařízení drobné řemeslné výroby a služeb bez hygienické, dopravní 
a estetické zátěže,  

- v plochách doplňkové stavby a zařízení pro mimoškolní vzdělávání a zájmovou činnost, 
- v plochách doplňkové stavby a zařízení pro administrativu, 
- v plochách doplňkové stavby a zařízení pro ubytování,  
- plochy hromadných garáží, umístěné v uzavřeném vnitrobloku, resp. mimo přímý funkční a optický 
kontakt s veřejným prostranstvím, nebo na takto vymezených plochách “DG”, 
- plochy zařízení dopravní a technické infrastruktury v nezbytném rozsahu v koridorech „DT“ 
a “DTP”, prostor je doplněn drobnými plochami veřejné a rozptýlené zeleně, kde zpevnění ploch 
mezi komunikacemi a objekty může být max. 40 %; rozsah ve výkrese vymezených ploch 
s regulativem „DT“ resp. „DTP“ není přípustné zmenšovat - s výjimkou ploch ověřených územní 
studií, 
 

pouze na takto označených plochách (v hlavním výkrese 1b ÚP), nebo prověřených územní studií jsou 
přípustné plochy: Ba, Bd, Sa, SKV, Vč, Vkb, VO, UR, 
 

nepřípustné využití: ostatní - Oh, Sc, SR, Vb, Vp, Vr, Vz, DL, TE, KW, Wm, Za,  ZS, La, Lk, Lo 
dále 
- plochy pro velkokapacitní prodejny, a veškeré činnosti, narušující či zatěžující životní prostředí obce, 
- plochy pro objekty individuální (tzv.“rodinné“) rekreace – chaty 
- plochy pro logistiku a reklamu 
 
 
PLOCHA OBČANSKÉ VYBAVENOSTI (označení plochy - 6a, označení lokality zasahující do 
územní studie - S) 
přípustné využití:  OS, Sd, SI, DTP, Pa, 
 

podmíněně přípustné využití:  Oa, M, Sa, Ka, Kz, UR, UZ, Wz, Zm, PZ, Lo, DT 
dále 
- plochy pro pěší turistiku a cykloturistiku,  
- umístění drobné architektury v plochách ve veřejném prostoru (např. sochy, kříže, boží muka apod.), 
umístění je podmíněno ověřením podrobnějším řešením prostoru a souhlasem samosprávy, 
- plochy zařízení dopravní a technické infrastruktury v nezbytném rozsahu v koridorech „DT”, prostor 
je doplněn drobnými plochami veřejné a rozptýlené zeleně, kde zpevnění ploch je provedeno 
pouze v míře nezbytné, max však 30%, 
 

pouze na takto označených plochách (v hlavním výkrese 1b ÚP), nebo prověřených územní studií jsou 
přípustné plochy: Ob, OB, Oh, Ba, SR, Ga, DG (v opticky uzavřeném vnitrobloku obč.vybavenosti), 
KW,  
 
 
 

 
- plochy zařízení dopravní a technické infrastruktury v nezbytném rozsahu v koridorech „DT“ 
a “DTP”, prostor je doplněn drobnými plochami veřejné a rozptýlené zeleně, kde zpevnění ploch  
mezi komunikacemi a objekty může být max. 40 %; rozsah ve výkrese vymezených ploch 
s regulativem „DT“ resp. „DTP“ není přípustné zmenšovat - s výjimkou ploch ověřených územní 
studií, 

 
nepřípustné využití: ostatní (Bd, Sc, SO, SKb, SKm, SKV, Vb, Vč, Vkb, VO, Vp, Vr, Vz, DL, TE, 
Wm, Za, ZS, La, Lk), 
- činnosti, narušující či zatěžující pozitivní hodnoty prostoru a životní prostředí. 
 
 
PLOCHA SMÍŠENÁ OBYTNÁ  
(označení plochy - 8a, označení lokality zasahující do územní studie - F) 
přípustné využití:  Oa, Ob, OB, Sa, Sd, SI, SO, Kz, UR, UZ, Zm, Pa, Pz, 
 

podmíněně přípustné využití:  OS, M, Ba, SKb, SKm, SKV, Vkb, Ga, DTP, Ka, Wz, ZS, Lk, Lo, DT, 
DG,  
- plochy zařízení dopravní a technické infrastruktury v nezbytném rozsahu v plochách „DT“, prostor 
je doplněn drobnými plochami veřejné a rozptýlené zeleně, zpevnění ploch mezi komunikacemi a obyt 
objekty může být provedeno pouze v míře nezbytné max. však 50 %, rozsah ve výkrese vymezených 
ploch s regulativem „DT“ není přípustné zmenšovat - s výjimkou ploch ověřených územní studií, 
- soustředěné garáže DG, umístěné ve vnitrobloku stavby přípustné, resp. podmíněně přípustné stavby, 
 

pouze na takto označených plochách (v hlavním výkrese 1b ÚP), nebo prověřených územní studií jsou 
přípustné plochy: Bd 
 

nepřípustné využití: ostatní - Oh, Sc, SR, Vb, Vč, VO, Vp, Vr, Vz, DL, TE, KW, Wm, Za, La 
 
1.4.3. Regulativ C - prostorová regulace 
 
ZÁSTAVBOVÝ RYTMUS A ŘÁD sídla je třeba respektovat, při činnostech, zejména stavební, 
rozvíjet s cílem zachování přírodních a civilizačních hodnot území. 
 

VÝŠKOVÁ HLADINA ZÁSTAVBY – limitní výška zástavby v plochách (t.j. maximální počet 
nadzemních podlaží, resp. možnost využití podkroví) je uvedena v regulativech hlavního výkresu 
(resp.výřezu – detailu koordinačního výkresu), resp. v textu kap. 6.4. Je nezbytné respektovat vztah 
k okolní zástavbě, zejména pokud se jedná o rekonstrukci či dostavbu v současné stabilizované sevřené 
zástavbě. Za vstupní podlaží se považuje vstup do objektu z průčelí stavby od obslužné komunikace v 
ulici. 
 

CHARAKTER ZÁSTAVBY – u sevřené zástavby je nutné dodržet souvislou sevřenou linii zástavby 
v plochách podél obslužné komunikace v odstupu, daném historickou linií. U volné zástavby je nutno 
dodržet minimální odstup od obslužné komunikace, daný podmínkami pro uložení technických sítí 
a řešení dopravy v místě. 
sevřený charakter zástavby (t.j. řadový – plochy s objekty, spojenými v uliční čáře do souvislé fronty) 
– je nezbytný na plochách v rozsahu, vyznačeném v hlavním výkresu (resp. detailu koordinačního 
výkresu). 
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1.4.4. Plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území (dále jen plochy           
přestavby) 
 
 
 Východně od zámku je ÚP definováno rozsáhlé přestavbové území na plochách smíšených 
obytných (označení lokality - F, označení plochy - 8a) 
 
1.4.5. Režimová opatření  
 Nad plochami s rozdílným využitím definuje ÚP jižně v ploše občanské vybavenosti plochu 
dominantní zeleně (centrálního parku) a v centrální obytné ploše bloky sevřené zástavby. 
 
1.4.6. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovat 
architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt 
 

název - stavba, soubor staveb 

objekt a blok kostela  
zóna občanské vybavenosti v centru obce – lokality P, R, S 
bloky zástavby lokality F, přiléhající k veřejným prostranstvím 
hřbitovy lok. Y, H1 a H2 s příslušenstvím 
lokalita D2 
stavby občanské a veřejné vybavenosti, orientované do veřejných prostranství s regulativem „DTP“ 
sportovně-rekreační areál lok. U 
rozhledny (v případě realizace podle kapitoly č. 6) 
vinařské dvory ve volné krajině 
Kaple s příslušenstvím v lokalitě Hájek 
areál Šinkvického dvora 

 
 

 
1.4.7. Urbanisticky cenné prostory 
 

označení název, popis prostoru 
I celek tvořený centrální obytnou zónou dle hlavního výkresu 1b  
II prostor lokality P, S, R  a části lok. F, přiléhající k veř, prostranství dle výkresu 1c 
III blok starého hřbitova – lokality Y a protilehlý park dle výkresu 1c 
IV blok nového hřbitova – lokalit H1, H2  
V krajinný prostor u kaple včetně vodní nádrže dle výkresu 1c 
VI krajinný prostor Šinkvického dvora dle výkresu 1c 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.4.8. Stavby nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení 
 

název - stavba, soubor staveb v lokalitách 
objekt kostela  
zóna občanské vybavenosti v centru obce – lokality P, S 
bloky zástavby lokality F, přiléhající k veřejným prostranstvím 
hřbitovy lok. Y, H1 a H2 s příslušenstvím 
lokalita D2 
stavby občanské a veřejné vybavenosti, orientované do veřejných prostranství s regulativem „DTP“ 
sportovně-rekreační areál lok. U 
rozhledny (v případě realizace podle kapitoly č. 6) 
vinařské dvory ve volné krajině 
areál Šinkvického dvora 

 
 

Pro řešené území byly zpracovány dvě územní studie (dále jen ÚS): 
 
1. Územní studie Centrum obce - kovárna, 2014, ing. arch. Radek Suchánek, PhD., autorizováno 
ing. arch. Hanou Suchánkovou ČKA 3838 
 ÚS neřeší celek dle definice řešeného území ÚS územním plánem, prověřuje pouze fragment 
prostoru - část při bývalém velkostatku, podél jehož jižní fasády definuje plochu pro přípustnou 
přístavbu max. výšky 5,5 metru se zastřešením pultovou střechou v celém rozsahu parcelních čísel bu-
dov 964/13 a 964/6. na druhé jižní straně krajské komunikace II/380 definuje plochu pro stavbu max. 
výšky 5 metrů po celé délce fotbalového hřiště.  
 S ohledem na architektonickou hodnotu objektu statku, jedinečnost jeho konstrukčního 
systému, který se projevuje vnějšími žebry do veřejného prostranství není přístavba po celé délce 
vhodná aniž by nedošlo k porušení hodnoty.  
 Také umožnění stavební činnosti v rozsahu celé délky fotbalového hřiště a v uvedeném rozsahu 
výšky 5 metrů se sedlovou střechou podporuje nežádoucí tunelový efekt prostranství. Uvedené řešení 
bylo vyhodnoceno jako protichůdné vůči hlavnímu cíli ÚS - prověřit optické rozdělení vymezeného 
urbanistického prostoru dle ÚP. 
 Od evidence ÚS do registru ÚS MMR ČR bylo úřadem územního plánování MěÚ Židlochovice 
upuštěno. 
 
2. Územní studie Centrum obce, 2014,  Atelier VB Kyjov, ing. arch. Vladimír Bílý ČKA 2163 
 Studie vyznačuje rozsah požadovaného řešeného území ÚS dle ÚP, dle Zadání ÚS a dle 
požadavků obce a řeší zejména území dle požadavků obce, tj. parc. č. 285 a 281. Řešení bylo vyhod-
noceno jako fragment požadavku dle ÚP. 
 Varianta A částečně a varianta C zcela respektují charakter uliční (potažmo stavební čáry v 
bloku sevřené zástavby, stejně jako respektují charakter výškou navržených stavebních objektů. Vari-
anta B uliční čáru odsouvá do hloubky parcel a vytváří tak urbanistický novotvar na nároží stabi-
lizovaného stavebního bloku.  
 Dále ÚS situuje do stávající stabilizované plochy vyhražené zeleně (zámeckého areálu a jeho 
zahrady) odstavnou plochu pro cca 35 aut. Uvedené řešení bylo vyhodnoceno jako zásadně konfliktní 
vůči ochraně kulturní a historické hodnoty obce, kterou zámek představuje, i konkrétního veřejného 
prostranství, které jako celek disponuje velkým množstvím odstavných ploch.  
 Od evidence ÚS do registru ÚS MMR ČR bylo úřadem územního plánování MěÚ Židlochovice 
upuštěno. 
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1.5.  CHARAKTERISTIKA A PROBLÉMOVÁ ANALÝZA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 
 
1.5.1. Popis řešeného území, funkční a prostorové uspořádání 
 Řešené území zaujímá prostor okolo kruhového objezdu, tj. křížení krajských komunikací II.       
a III. třídy, a dále prostor při jižní frontě stavební hmoty bývalého velkostatku.  
 V hlavní části, v prostoru pod zúženým půdorysným hrdlem na jihu původní návesní silnicovky 
vznikla přirozená kumulace obslužných funkcí sídla, vázaná na dopravní uzel obce a občanskou           
vybavenost v jeho okolí. Východní část prostoru definuje areál zámku, podél jehož severního křídla 
byla historicky trasována dvouřadá alej stromů, při jižním křídle zámecká zahrada. Ze severu prostor 
uzavírá fronta stavebního bloku rodinných domů s obchodem a restaurací v západním rohovém seg-
mentu. Západní část prostranství definuje historická kovárna, jejíž dominance je v současnosti opticky 
popřena nekoncepční výsadbou stromů. Jižní fronta prostranství je v současnosti prostorově otevřená 
rohovou stavební prolukou po vybourání nárožního domu a jeho zázemí. Plocha je nárazově využívána 
pro pojízdné obchodování a situování slavností s kolotočy. V ose příjezdové trasy od Brna voří 
orientační a kompoziční bod vila z doby cca 1. republiky, která je nyní součástí veřejného parku, dříve 
zahrady při vile.  
 Veřejný prostor v okolí kruhového objezdu přechází na východní části v dlouhý monotónní až 
tunelový prostor při bývalém velkostatku a na jižní straně krajské komunikace II/380 plocha veřejné 
zeleně s jednostrannou alejí při fotbalovém obecním hřišti. Optický tunelový efekt zvyšuje přímá trasa 
chodníku podél komunikace na straně statku. Vzhledem k trasování komunikace II. třídy zastavěným 
územím obce má tunelový efekt jednoznačně negativní vliv na obytné funkce sídla, jednak v rychlosti 
vozidel, jednak v prostorové neuzavřenosti současného významného obecního prostranství, která může 
mít vliv na vnímání pocitu bezpečí a pobytové pohody v místě.  
 
 Zeleň 
 Zeleň nemá jednotnou koncepci, u zámku jsou pozůstatky původní zámecké oboustranné aleje, 
na kovárnu je výhled zacloněn listnatými stromy. Ve stejném místě byl na podzim roku 2015 místo 
skupiny 3 jehličnanů vysazen jeden, který je používán k výzdobě jako vánoční strom. Jeho poloha 
umožňuje reprezentaci obce, nikoli však společenské akce při vánočním stromu.  
 V rámci studie byla provedena inventarizace zeleně (viz příloha).  
 
 Výtvarná díla a prvky parteru 
 Řešené území se vyznačuje umístěním mnoha výtvarných prvků v jednom prostoru (2 barokní 
sochy, Napoleonský kříž, pomník TGM, smírčí kámen, studna s kovaným převýšeným mřížovím při 
kovárně).  
 Pomník TGM byl přesunut při realizaci úpravy krajských komunikací III. třídy a má nyní 
nevhodnou polohu vůči zámku i prostoru jako celku, navíc pomník není koncipován tak, aby mohl mít 
odhalenu svoji zadní část. Napolenský kříž je stávající úpravou chodníků velmi nevhodně technicistně 
usazen v terénu, uvedený způsob usazení kříž dehonestuje a v prostranství působí rušivě. 
 K výše uvedenému se přidává velké množství drobných prvků, působících v prostoru nejed-
notícím rušivým dojmem - sloupky, sloupy, reklamní cedule, nástěnky.  
 
 Materiály 
 Rozhodujícími materiály v řešeném území jsou materiály povrchových úprav. Převládá tech-
nicitsní způsob bez rozlišení významu centrální zóny obce a přilehlých staveb kulturně historického 
významu (betonová zámková dlažba).  
 
 
 
 

 
1.5.2. Dopravní infrastruktura 
 Dopravní infrastruktura v řešeném území je stabilizována. Tvoří ji nově upravené trasy 
krajských komuikací II. a III. třídy: 
II/380   Brno - Hodonín 
III/4166 Těšany - Šaratice 
III/4167 Žatčany - Nesvačilka - Těšany 
 
1.5.3. Technická infrastruktura  
 Technická infrastruktura v řešeném území je stabilizována a bude respektována. 
 
1.5.4. Občanské vybavení 
 Bezprostředně v lokalitě nebo blízko ní se nachází občanská vybavenost, která se zde 
soustřeďuje jednak s ohledem na existenci dopravního uzlu v řešeném území (pošta, restaurace,           
obchod), jednak byla v blízkosti záměrně situována (škola, hasičská zbrojnice). Další vybavenost je        
rozmístěna v menší míře bodově podél návesní silnicovky v severní části starého sídelního území obce 
(obecní úřad, kostel). 
   
1.5.5. Hodnoty území 
historické 
 Obec Těšany byla dějištěm příběhu, podle kterého napsali Vilém a Alois Mrštícivesnické drama 
Maryša. Hrob Marie Turkové (“Maryši”) leží na starém těšanském hřbitově. 
 
urbanisticky historické 
 Obec Těšany patří půdorysným typem k návesním silnicovkám s širokým příčným rozměrem, 
kde později vznikaly vložené stavební objekty, nejčastěji kostely, jak je tomu i v Těšanech. Silnicovky 
charakterizují staré sídelní území. Těšanská návesní silnicovka je orientována ze severozápadu na 
jihovýchod, v jižním konci má zúžené hrdlo, severní konec uzavírá samostatný možná později 
přidružený obdélníkový prostor. Návesní silnicovkou s velkou pravděpodobností kdysi vedla přirozená 
trasa vodního toku.  
 Hlavní dopravní trasa se v historicky mladším období přesunula mimo návesní silnicovku, na 
původní záhumenní cestu, která procházela zároveň okolo statku se zámkem. Zámek byl vybudován 
jako letní sídlo brněnskými dominikány v 17. století jako raně barokní jednoposchoďový objekt ob-
délného půdorysu. 
 Z doby baroka a 18. století pochází také kovárna v prostoru před zámkem, kde je umístěna ex-
pozice kovářství a kolářství jako součást Technického muzea v Brně.  
 
urbanistické hmotové a kompoziční 
 Zásadní hodnotou území je hmota zámku a dále ob jeden rodinný dům navazující hmota 
bývalého statku, kdy obě hmoty,  každá sama o sobě, představují zároveň hodnotu architektonickou. 
Prostor křižovatky a vlastního řešeného území doplňujjí stavební hmoty kovárny a vily, přičemž 
všechny stavby mají význam orientační a urbanisticky kompoziční, protože leží v osových průhledech 
přístupových tras ze tří světových stran.  
 
architektonické 
 zámek 
 velkostatek 
 kovárna 
 vila 
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veřejného prostoru 
 situování výtvarných děl ve veřejném prostoru 
 
1.5.6. Problémy území 
 
- dopravní zátěž ze silniční dopravy napříč veřejným prostranstvím, které tak má omezené příčné 
vazby a dominující podélnou vazbu - průchod (průjezd) územím po krajské komunikaci II. třídy, 
spojnice měst Brno a Hodonín. 
 
- nárazová organizační nedostupnost parkovacích stání při velkých obecních akcích 
 
- kumulace výtvarných děl na jednom prostranství 
 
- usazení výtvarných děl v terénu 
 
- nekoncepční výsadba zeleně 
 
- zdravotní stav a stáří dřevin (viz přílohy Inventarizace zeleně)
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1.6.  NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE A ZÁSADY REGULACE ÚZEMÍ      
1.6.1. Zásady a popis urbanistického řešení 
 
 Hlavní zásadou urbanistického řešení je optické uzavření centrálního funkčního prostoru, jeho 
determinace obytnými a kulturně historickými hodnotami, dále respekt charakteru navazující stávající 
zástavby jako hodnoty obce ať již půdorysnou stopou, výškovou hladinou i typem staveb.  
 Z výše uvedených zásad vychází návrh nově zastavitelných ploch, navržená výšková hladina         
i hmoty nové zástavby, stejně jako návrh zásad regulace území (podrobně viz níže). 
 Návrh regulací prostor kompozičně uzavírá stavební hmotou na parcele č. 995/3 a na parcele      
č. 968/2 v dostatečném odstupu od parcely předzahrádky přilehlého rodinného domu. Regulace 
umožňují umístění stavební hmoty v odstupu také od stavebního bloku statku. Provozně lze obě hmoty 
propojit pouze opticky průhledným způsobem (krčkem) tak, aby byla zároveň zajištěna optická pro-
pustnost obou prostorů a v návaznosti stavebních hmot nedošlo k uzavření úplnému. 
  
1.6.2. Funkční a prostorové uspořádání  
 
FUNKCE 
  ÚS respektuje v řešeném funkční uspořádání dle ÚP, tj. plochy s rodílným funkčním využitím. 
 
PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ 
 Návrh regulací prostor kompozičně uzavírá stavební hmotou na parcele č. 995/3 a na parcele č. 
968/2 v dostatečném odstupu od parcely předzahrádky přilehlého rodinného domu. Regulace umožňují 
umístění stavební hmoty v odstupu také od stavebního bloku statku. Provozně lze obě hmoty propojit 
pouze opticky průhledným způsobem (krčkem) tak, aby byla zároveň zajištěna optická propustnost 
obou prostorů a v návaznosti stavebních hmot nedošlo k uzavření úplnému. 
 
ZELEŇ 
 Úprava zeleně je navržena ve třech variantách. Významným hlediskem zásahů je zámek a 
navazující zámecká alej, která je navržena k obnově, respektovány jsou významné soliterní stromy (v 
boční předzahrádce kovárny), navrženy skupiny stromů bez rastrového schematu výsadby a dosadba 
soliterních stromů. Návrh preferuje variantu s uvolněním průhledu na kovárnu jako významnou stavbu 
obce a regionu. Pomník TGM po přemístění a Napoleonský kříž nutno dosadit skupinovou nízkou až 
středně vysokou skupinou keřů, jinak při úpravě prostranství nebudou keřové porosty používány, 
případně nasazení jejich olistěné části bude zapěstováno do výše min. nad 0, 5 m z důvodu optického 
propojení a zajištění pohady a pocitu bezpečí v prostoru.  
 
VÝTVARNÁ DÍLA 
 Pomník TGM je navržen přesunout do polohy k oplocení zámecké zahrady a zezadu dosadit 
středně vysokými keři, čímž budou vytvořena záda pomníku a jeho důstojné zapojení do prostrantsví.  
 Zadní část Napoleonského kříže navrhujeme dosadit nízkou zelení, vybourat zámkovou dlažbu 
bazprostředně doraženou na patu kříže a vytvořit důstojný povrch z ušlechtilých materiálů (kamenné 
desky).  
 
MATERIÁLY  
 Materiály doporučujeme v prostoru jako celku sjednotit a v místech významných staveb odlišit 
měřítkem a druhem (ušlechtilý materiál), jedná se zejména o povrchy u zámku, kde je nyní přechod 
zámkové dlažby a starší betonové dlažby cca 30x30. Doporučujeme použít řezanou kamenou dlažbu 
nebo kamennou kostku (viz inspirace na foto). 
 
 

 
1.6.3. Podmínky pro vymezení a využití pozemků, zásady regulace území 
 
maximální výška zástavby  
parc. č. 281, 285:  9 m výška hřebene střechy nad hlavním stavebním objemem 
   4,5 m výška římsy hlavního stavebního objemu 
 
parc. č. 968/2, 995/3:  max. po římsu přilehlého stávajícího statku na parc. č. 964/13 

   min. po římsu zámku na parc. č. 969 

podlažnost 

parc. č. 281, 285: 1+ NP (v kombinaci s regulací maximální výšky zástavby - viz výše), 
   vysvětlivka:  1 = jedno nadzemní podlaží 
             + = možnost využití podkroví 
 
parc. č. 968/2, 995/3:  ověří architektonická soutěž 

nástupní podlaží - výška max. 0,5 m nad stávající terén v obvodu celé stavby 

stavební čára - určuje závazné umístění převažující části průčelí hlavní stavby na pozemku vzhledem         
k veřejnému prostranství; je stanovena nepřekročitelná pro umístění jakékoli budovy; ostatní budovy 
mohou být za stavební čarou (směrem dovnitř zastavitelné plochy) umístěny libovolně, max. však         
po stavební hranici; hlavní budovy na jednotlivých pozemcích mohou tvořit souvislou (tzv. řadovou) 
zástavbu i přerušovanou zástavbu (tvořenou samostatně stojícími domy) 

parc. č. 281, 285: stavební čára bude navazovat na stávající zástavbu + 1 m, tj. může předstupovat před 
nebo ustupovat za zakreslenou hranici o 1 metr 

parc. č. 968/2, 995/3: stavební čáru určuje grafická příloha v maximálním možném rozsahu, tj. není 
možné s hlavním stavebním objemem předstoupit před zakreslenou stavební čáru (ve smyslu zvětšení 
stavební plochy) 

stavební hranice - nepřekročitelná linie pro maximální hloubku umístění hlavního objemu stavby 
budovy nebo její části, vyjma arkýřů, markýz, stříšek, vyrovnávacích zídek apod., směrem dovnitř 
zastavitelné plochy 

hlavní objem stavby - stavební objem určený maximálním rozmezím stavební čáry, stavební hranice a 
max. výšky zástavby, jedná se o objem bez arkýřů, markýz, stříšek, vyrovnávacích zídek, drobných 
přístaveb, komínů a podobných konstrukcí 

vedlejší objem stavby - stavební objem určený plochou vedlejšího objemu stavby, stavby vedlejšího 
objemu stavby svojí velikostí či charakterem pouze doplňují stavbu hlavní, nesmí jí objemem 
konkurovat, či ji převyšovat; v ploše vedlejšího objemu stavby lze umístit plochy pro dopravu vázané 
kapacitou na hlavní objem stavby 

sklon střech hlavního objemu stavby 

parc. č. 281, 285 - 45°+ 5° 

parc. č. 968/2, 995/3 - sklon střech ověří architektonická soutěž 
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sklon střech vedlejšího objemu stavby 

bez regulací 

orientace střech 

parc. č. 281, 285 - okapová orientace nad hlavním objemem stavby (hřeben a okap rovnoběžně                
s přilehlou komunikací), pro řešení nároží je přípustná valbová střecha  

parc. č. 968/2, 995/3 - tvar střech ověří architektonická soutěž 

1.7.  PODMIŇUJÍCÍ FAKTORY ROZVOJE ÚZEMÍ 
 
1.7.1. Veřejně prospěšné stavby 
 nejsou navrženy 
 
1.7.2. Vlastnické vztahy 

Lokalita je vymezena pozemky ve vlastnictví ČR, obce Těšany, soukromých subjektů                  
a  soukromých osob - viz soupis níže. 

 
parcela číslo  vlastník 
  93   Obec Těšany 
135/4   Jihomoravský kraj 
135/5   Obec Těšany 
135/7   ČR 
135/10   Obec Těšany 
135/12   Obec Těšany 
135/13   Obec Těšany 
210/2   Jihomoravský kraj  
210/3   Jihomoravský kraj 
210/4   Jihomoravský kraj 
211/1   Obec Těšany 
212/1   Jana Trundová, Těšany 
212/2   D.M.F. a.s, Těšany 
212/3   Obec Těšany 
213/1   Obec Těšany 
213/3   Obec Těšany 
281   Obec Těšany 
284/1   Obec Těšany 
284/2   JMK 
285   Obec Těšany 
352/7   JMK 
352/10   JMK 
968/1   Jana Trundová, Těšany 
968/2   Společenské centrum Těšany a.s. 
968/3   Alena Jadrná, Těšany 
969   D.M.F. a.s, Těšany 
970/1   Obec Těšany 
984   Obec Těšany 
985/1   Obec Těšany 
985/2   Tělovýchovná jednota Těšany 
995/3   Obec Těšany  

 
 

1.7.3. Etapizace rozvoje území 
 

Organizace výstavby v řešeném území není časově limitována vzájemnou návazností. Dopravní infra-
struktura je ve významném podílu zrealizována (krajské komunikace s křížením kruhovým objezdem, 
včetně parkování). Hlavní cíl ÚS - proveření možnosti optického rozdělení vemezeného urbanistického 
prostoru i cíle podřízení hlavnímu jsou realizovatelné nezávisle na etapizaci určené územně pláno-
vacím podkladem. 

 
1.7.4.  Stavby, pro které je nutno řešení ověřit architektonickou soutěží 
parc. č. 968/2 a 995/3 
 
Stavby na uvedených parcelách mají významný dopad na vnímání obce jako sídla, jako společenství v 
obci žijící, prostoru jako celku i obou takto v budoucnu opticky předělených prostranství samostatně. 
Jedinečnost a vysoká kulturně historická hodnota staveb bezprostředně navazujících (zámek, statek, 
kovárna, vila) je rozhodujícím faktorem pro návrh budoucí stavby/veb na parcelách. 
 
1.8.  LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
 Limity jsou definovány jako omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů,           
vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních předpisů nebo vyplývající          
z vlastností území.  
 

 Limity vyplývající z územně analytických podkladů - výčet sledovaných jevů dle přílohy č. 1       
k vyhlášce č. 500/2006 Sb.: 
 

číslo  jev 
8 nemovitá kulturní památka, popřípadě soubor 
13 historicky významná stavba, soubor 
14  architektonicky cenná stavba 
19 místo významné události 
68 vodovodní síť včetně ochranného pásma 
70 síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma 
73 nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma 
81 elektronické komunikační vedení včetně ochranného pásma 
91 silnice II. třídy včetně ochranného pásma 
92 silnice III. třídy včetně ochranného pásma 
93 místní a účelové komunikace 
115 ostatní veřejná infrastruktura 
 
Kulturní nemovité památky 
 V řešeném území k.ú. Těšany jsou evidovány kulturní památky dle zákona č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči, v platném znění. Tyto jsou návrhem ÚP respektovány.  
 

č. památky podle ÚSKP Název-popis poznámka 

27071/7 – 1030 kříž - krucifix před zámkem na křižovatce z r. 1815 

16952/7 - 1029 socha sv. Dominika u staré kovárny u křižovatky z r. 1773 
37440/7 - 1028 socha sv. Gottharda u staré kovárny u křižovatky z r. 1773 
10561/7 - 8620 pomník T.G.Masaryka v klínu zeleně  p.č. 213 před zámkem 
28260/7 – 1031 barokní kovárna č.p 33 u křižovatky 
17567/7 - 1027 zámek u křižovatky v bloku s býv. sýpkou 

 

 V řešeném území se dále vyskytuje smírčí kříž na parcele č. 93. 
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Válečné hroby 
 

 Zákonem č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech lze v k. ú. Těšany evidovat 
válečný pomník: 

Poř. číslo ORP č. záznamu historická událost Typ č. parcely lokalizace 

- - 1. světová válka pomník TGM 
na komponovaném podstavci 

Pietní místo – objekt 

213 v klínu zeleně  
u křižovatky před 

zámkem 
 
 
1.9. PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVEB VEŘEJNÉ 
INFRASTRUKTURY 
  
1.9.1. Veřejná vybavenost 
 Územní studie nevymezuje novou samostatnou plochu občanské vybavenosti, takovou stavbu  
je možné umístit v prověřované ploše centrální obytné na parc. č. 281 a 285 a to v souladu s regulativy 
ÚP a s regulacemi této ÚS (viz výše kap. 1.6.). 
 
1.9.2.  Dopravní řešení 

Krajské komunikace budou respektovány v jejich stávajících úpravách. Místní komunikce na jihu 
bude upravena dle ČSN 73 6110 "Projektování místních komunikací". Uspořádání plochy k 
odstavování vozidel na parcelách č. 281 a 285 a sjezdy (rep. sjezdy) na uvedenou plochu bude 
navrženo v dokumentaci pro územní rozhodnutí v rozsahu konkrétních požadavků pro konkrétní typ 
stavby - dle regulativů ÚP a této ÚS. 
 
 Na půdorysně trojúhelníkové části veřejného prostranství na severu řešeného území ÚS je 
prověřeno umístění 7 odstavných stání ve dvou variantách (viz obrázky níže). Konkrétní specifikaci  
variant provede podrobnější dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení pro uvedenou 
plochu. 
 
Doprava v klidu 
Požadavky dopravy v klidu pro centrum  obce Těšany jsou řešeny dle ČSN 73 6110 Projektování 
místních komunikací  pro uvažovaný stupeň  automobilizace 1 : 2,5 (součinitel vlivu stupně 
automobilizace 1,0) a stavbu v obci do 5 000 obyvatel s nízkou kvalitou obsluhy MHD (součinitel  
 
 
 
redukce počtu stání 1,0). Do kapacit pro posouzení dopravy v klidu jsou započítány objekty služeb          
a občanské vybavenosti, nacházející se v bezprostřední blízkosti centra obce u nichž je předpoklad,         
že jejich klienti vyuižijí plochy v tomto území. Uvažované kapacity území: 
 
- Kovárna Těšany – muzeum, parc. č.   350 m2 
- restaurace Maryša (stará vila), parc. č.      30 míst   
- hostinec u obchodu, parc. č.        30 míst 
- obchod – potraviny Hruška, parc. č.   400 m2  

 
Požadovaný počet parkovacích míst: 
 
N = (350 : 50 + 30 : 5 + 30 : 6 + 400 : 50) . 1,0 = 26 stání – z toho min. 2 stání pro tělesně postižené. 
 

 
V řešeném území se nachází celkem cca 19 stání osobních vozidel – cca 4 na bývalé točně autobusů         
u Kovárny, 2 podélná stání před č.p. 208, 6 stání u proluky západně od vily na p.č. 284/1                         
a cca 7 šikmých stání u zastávky autobusu a vily na p.č. 985/5. 
 
Rozsah a tvar parkovišť, jejich poloha v pobytových plochách obytných zón apod. mohou být 
upravovány v dalších stupních přípravné a projektové dokumentace. Výpočet  parkovacích stání              
a jejich navržené množství však vždy musí odpovídat požadavkům příslušných předpisů. Rovněž počet 
stání s parametry odpovídajícími požadavkům vyhl. 398/2009 o technických požadavcích                       
na bezbariérové užívání staveb musí odpovídat těmto předpisům.  
      
1.9.3. Technická infrastruktura 
 Nová zařízení budou umisťována v souladu s koncepcí stanovenou ÚP a ÚS, ve veřejném 
prostoru centra obce platí zásada sdružování tras, umisťování nových zařízení technické infrastruktury 
pod zem, případně v kumulaci s jiným stavebním prvkem tak, aby ve veřejném prostranství nebyly 
vytvářeny prvky rušící působení výtvarných děl a rušící celkovou koncepci prostoru. 
 
Zásobování vodou 
 Budou respektovány stávající stabilizované trasy a zařízení. 
 
Odkanalizování  
 Budou respektovány stávající stabilizované trasy a zařízení. 
 
Zásobování elektrickou energií 
 Budou respektovány stávající stabilizované trasy a zařízení. 
 
Zásobování plynem 
 Budou respektovány stávající stabilizované trasy a zařízení. 
 
Veřejné osvětlení 
 Případná nová osvětlovací tělesa veřejného osvětlení budou připojena na stávající síť. Rozvod 
bude proveden kabelem, uložených dle situace převážně v zelených plochách. Osvětlovací tělesa          
budou umístěna tamtéž, vedení  a uložení kabelů musí být v souladu s ČSN 73 6005.  
 Zdůrazněny slavnostním osvětlením budou významné objekty - zámek a kovárna. 
 
Telekomunikace 
 Budou respektovány stávající stabilizované trasy a zařízení.  
 
Ochranná pásma 
 Budou respektována.  
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1.10. PODMÍNKY PRO OCHRANU PROSTŘEDÍ A ZVLÁŠTNÍCH ZÁJMŮ 
 
1.10.1. Podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území  

Respektovat hodnoty území vyplývající z územně analytických podkladů 
 
Regulace respektují stávající hodnoty urbanisticko - architektonické, tj. měřítko staveb                 

a uspořádání v území, na které navržená zástavba navazuje. 
V případě archeologických nálezů bude postupováno v souladu se zákonem o státní památkové 

péči.  
 

1.10.2. Podmínky pro vytváření příznivého životního prostředí 
 
Navržené řešení funkčního a prostorového uspořádání nevykazuje negativní důsledky na 

životní prostředí, 
 
ochrana vodního režimu - není účelem územní studie 
 
ochrana ovzduší - návrhem nejsou dotčeny zájmy ochrany ovzduší. 
 
nakládání s odpady - odstranění odpadů ze stavební činnosti bude probíhat v souladu                     

s platnými právními předpisy. Nakládání s odpady z domácností se bude řídit platnou vyhláškou obce 
Těšany. 

 

ochrana proti hluku - v území není producent hlukové zátěže z výroby, z dopravy ani z jiné 
činnosti 

 
1.10.3. Podmínky bezpečnosti a ochrany veřejného zdraví 

 
Podmínky bezpečnosti - řešení komunikací a technického vybavení je navrženo s ohledem             

na platné předpisy požární ochrany, především zajištění přístupu a příjezdu ke všem objektům                   
a dostatku vodních zdrojů pro požární účely. 

Podmínky požární bezpečnosti staveb (odstupy) jsou splněny.  
 
Civilní ochrana - řešení územní studie nevyvolává potřebu návrhu ploch pro potřeby civilní 

ochrany. 
 
Obrana a bezpečnost státu - nejsou zvláštní požadavky na řešení. V lokalitě se nebudou 

nacházet nové stavby převyšující výškovou hladinu okolní stávající zástavby, jejichž návrh by musel 
být projednán s VUSS. 

 
Podmínky ochrany veřejného zdraví - v PD ke stavebnímu povolení obytných staveb budou 

navržena opatření, která zajistí dodržení hygienických limitů stanovených právními předpisy                 
pro venkovní i vnitřní chráněné prostory staveb.  

 


