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Název městské památkové rezervace /MPR/ nebo městské památkové zóny /MPZ/: 
 

Třeboň 
 

Stručné zdůvodnění přihlášky: 
/Uveďte v příloze, proč se domníváte, že byste měli za příslušný rok získat Cenu za nejlepší 
přípravu a realizaci Programu regenerace MPR nebo MPZ, vyzvedněte významné památkové 
objekty v obci./ 
 

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón je od 
svého vyhlášení v roce 1992 nepřetržitě nejdůležitější aktivitou na poli ochrany a obnovy 
historických hodnot města Třeboň. U příležitosti 25. výročí událostí roku 1989, které otevřely 
i Třeboni nové možnosti a přinesly novodobou prosperitu města, uspořádalo město Třeboň v 
historických prostorách domu Štěpánka Netolického bilanční výstavu o proměnách 
historického jádra Třeboně v tomto období a o podílu programu na dosažených výsledcích. 
Velmi zajímavá je přitom také ekonomická bilance, která dokládá, jak účinným nástrojem 
Program je. Dokáže motivovat a mobilizovat vlastníky kulturních památek, o čemž svědčí i 
následující tabulka. 

Třeboň 1990 - 2014 

Celkem - obnova památek financovaná z programu (Kč) 96 378 680 100% 

z toho -     

- dotace MK ČR (Kč) 39 952 298 41,45 

- město Třeboň (Kč) 26 248 917 27,24 

- církve (Kč) 6 256 785 6,49 

- FO + PO 23 313 394 24,19 

FO = fyzická osoba; PO = právnická osoba 
 

Bylo uskutečněno celkem 174 akcí obnovy a prakticky každá nemovitá kulturní památka byla 
alespoň jednou z prostředků Programu obnovována. Do obnovy historického prostředí však 
během uplynulého čtvrtstoletí investovány další desítky miliónů korun z rozpočtu města 
(např. Beseda, divadlo, historická radnice, loutkové divadlo a výstavní sál, kino Světozor, 
veřejná prostranství), státu (např. třeboňský zámek a jeho zahrada, Augustiniánský klášter) a 
ostatních vlastníků nemovitostí v MPR (za všechny např. areál pivovaru Regent aj.).  Městská 
památková rezervace Třeboň je dnes stabilním, kultivovaným, historicky věrohodným 
souborem budov, zeleně a veřejného prostoru, který splňuje současně požadavky na 
každodenní život občanů (a je jeho přirozeným prostředím) a je cílem cest návštěvníků 
z domova i ze zahraničí za poznáním, odpočinkem a zdravím, jak hlásá nakonec i slogan 
města – „Třeboň – město pro zdraví těla i ducha“. Dosažené výsledky mohou třeboňské 
občany naplňovat oprávněně hrdostí nad dosaženými výsledky. To, že Třeboň jako jedno 
z prvních měst získalo za rok 1996 Cenu za realizaci programu regenerace, nebyla náhoda. A 
že toto ocenění třeboňští vzali jako vysoko položenou metu, kterou chtějí udržet, potvrzují 
výsledky jejich práce při obnově a zachování historického a kulturního dědictví 
v následujících letech až do současnosti. Za toto úsilí a vytrvalost si zaslouží ocenit. Byť asi 
tím nejvyšším oceněním je dobrý pocit z dosažených výsledků a chvála a spokojenost 
návštěvníků. 
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A. Péče o kulturní památky v MPR nebo MPZ:  
Doporučujeme doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné 
vyjádření. 
 

A.1. Uveďte počet nemovitých kulturních památek na území MPR nebo MPZ na konci roku 
2014. Uveďte rozlohu MPR nebo MPZ v ha. /Informativní údaje./ 

Na území Městské památkové rezervace Třeboň je v roce 2014 evidováno celkem 84 
nemovitých kulturních památek, Rozloha MPR je cca  27,9 ha. 

  

 

1906 
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A.2. Uveďte kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2014 

v havarijním stavu včetně důvodu havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu.  
V roce 2014 nejsou evidovány žádné nemovité a movité kulturní památky, které by byly 

v havarijním stavu. 
 

A.3. Uveďte kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2014 
nevyužívané s uvedením důvodu jejich nevyužívání a doby trvání tohoto stavu. 

Městská památková rezervace nemá žádné kulturní památky, které jsou bez funkčního využití. 
 

A.4. Uveďte kulturní památky v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo 
dokončena v roce 2014 se stručným uvedením rozsahu obnovy a účelu využití. 

 
a)  V roce 2014 byly provedeny nebo dokončeny opravy s použitím prostředku Programu 

regenerace MPR těchto kulturních památek:  
1. oprava fasády domu čp. 104/I., Masarykovo náměstí – budova slouží k bydlení 
2. restaurování kanovnických lavic v kostele sv. Jiljí  
3. oprava a restaurování hradební zdi – části severovýchodního úseku městského opevnění 
4. výměna střešní krytiny domu čp. 29/I., Rožmberská ul. – budova slouží k bydlení 
5. výměna střešní krytiny Svinenské brány čp. 47/I. - budova slouží k bydlení 
 

MPR Třeboň hranice ochr. pásma 
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1. čp. 104/I.                                          2. kanovnické lavice – kostel sv. Jiljí 
 

 
  3. Hradební zeď 
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     4. čp. 29/I., Rožmberská ul. 
 

  
5. čp. 47/I. Svinenská brána 
 
b) V roce 2014 byly provedeny nebo dokončeny opravy s použitím prostředků z rozpočtu 

města Třeboň těchto kulturních památek:  
1. Seník č. 23, Mokrá luka – renovace dožilých částí s důrazem na autenticitu a max. využití 

původních konstrukčních prvků (spoluúčast – grant Jihočeského kraje) 
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2.Restaurování sochy sv. Václava z kaple sv. Víta (spoluúčast – grant Jihočeského kraje) 

  
3. Sanace vlhkosti kaple sv. Petra a Pavla 
                       
A.5. Uveďte v kolika případech a u kterých objektů došlo v roce 2014 ke zrušení prohlášení 

za kulturní památku s uvedením důvodu /např. havarijní stav, z důvodu nové výstavby, 
demolice, neodborné obnovy atd./. 

V roce 2014 nedošlo v MPR Třeboň k žádnému zrušení prohlášení za kulturní památku. 
 

A.6. Uveďte v kolika případech a u kterých objektů došlo v roce 2014 k prohlášení za 
kulturní památku s uvedením důvodu, v kolika případech nebylo řízení dosud ukončeno, 
anebo objekt nebyl prohlášen za kulturní památku.  

V roce 2014 Ministerstvo kultury ČR prohlásilo z popudu města Třeboň dvě movité kulturní 
památky: 

1. Socha sv. Floriána z niky domu č.p. 47/I (Svinenská brána) – lidová dřevořezba  z let 1740 
– 1780 v barokním tvarosloví; restaurovaná v roce 2013 - rozhodnutí MK8718/2014 OPP 
z 12.02.2014 je odůvodněno uměleckými a historickými hodnotami tohoto díla lidové 
tvořivosti barokní doby ve výjimečně dochovaném stavu v původním umístění. 
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2. Sousoší Pieta z kaple v Branné – 2. čtvrtina 15. století; neznámý autor; klasické 

spodobnění sousoší „pieta“ sedící Panny Marie s Ježíšem Kristem sejmutým z kříže 
položeným na jejích na kolenou; restaurována v roce 2013 - rozhodnutí MK11450/2014 
OPP z 28.02.2014 je odůvodněno tím, že se jedná o doklad místního  kvalitního lidového 
sochařského umění s odkazy na významnější regionální umělecká díla podobného typu, 
jehož vysoká umělecká hodnota byla navrácena díky odbornému restaurátorskému zásahu, 
při němž byly objeveny fragmenty gotické polychromie, což dokládá i její vysokou 
historickou hodnotu.   
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B. Péče o ostatní objekty v MPR nebo MPZ: 
Doporučujeme doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné 
vyjádření. 
 
B.1. Uveďte budovy v MPR nebo MPZ, které jsou ke konci roku 2014 v havarijním stavu 

/bez rozdílu vlastníka či charakteru objektu - rod. domy, veřejné či církevní budovy, 
atd./ včetně důvodu havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu. 

Žádné budovy nejsou v současnosti v MPR Třeboň v havarijním stavu. 
 

B.2. Uveďte budovy v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena 
v roce 2014 se stručným uvedením rozsahu obnovy a účelu využití. 

V roce 2014 proběhly opravy u třech objektů : 
- čp. 58/I., Žižkovo nám. – oprava fasády – budova bydlení 

 
- čp. 43/I., Rožmberská ul. – celková rekonstrukce – budova k ubytování 

 
- objekt u čp. 70/I., Masné krámy  - celková rekonstrukce – budova k podnikání 
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B.3. Uveďte budovy v MPR nebo MPZ, které byly v roce 2014 demolovány s uvedením 

důvodu demolice /bez rozdílu vlastníka či charakteru objektu - rod. domy, veřejné či 
církevní budovy, atd./. 

Na území  Městské památkové rezervace nebyly v roce 2014 demolovány žádné budovy. 
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C. Ostatní akce ovlivňující stav MPR nebo MPZ: 
C.1. Charakterizujte současný stav parků, veřejných prostranství v MPR nebo MPZ /např. 

povrchy komunikací, veřejné osvětlení, městský mobiliář, stav zeleně apod./ 
do roku 2014 a uveďte významné akce, které byly v letech 2004 - 2014 podniknuty 
ke zlepšení stavu. 

Veřejná prostranství včetně parků prošla v uplynulých 25 letech významnou přeměnou. Byla 
provedena komplexní obnova povrchů, mobiliáře a osvětlení. Základním měřítkem bylo 
hledisko autenticity v zájmu ochrany památkových hodnot území. Došlo k obnově a 
revitalizaci travnatých ploch i střední a vzrostlé zeleně. Každoroční intenzivní údržba a péče o 
čistotu má hlavním cíl, kterým je vysoká estetická úroveň a kvalita veřejného prostoru 
v historickém prostředí. 

   
 

   
 
C.2. Charakterizujte hlavní závady životního prostředí v MPR nebo MPZ do konce 

roku 2014 a uveďte významné akce, které byly v letech 2004 - 2014 podniknuty ke 
zlepšení stavu /čističky, prohlášení chráněných území, působení neziskových organizací 
a dobrovolníků, atd./. 

Městská památková rezervace Třeboň nevykazuje žádné závady v oblasti životního prostředí. 
Je napojena na nově dokončenou (2010) čistírnu odpadních vod. Vytápění objektů je zajištěno 
ekologickými medii, zemním plynem nebo elektrickou energií. Všechny objekty jsou 
zásobovány pitnou vodou z veřejného vodovodu. Odpady jsou pravidelně likvidovány 
centrálním systémem svozu, který zajišťuje firma ve vlastnictví města. Město Třeboň 
dosahuje trvale vynikajících výsledků v oblasti separace odpadu. V roce 2014 proběhl již pátý 
ročník prestižní Soutěže obcí – Jihočeši třídí odpady, kterou vyhlašuje obalová společnost 
EKO-KOM, a.s. společně s Jihočeským krajem. Městu Třeboň se podařilo zvítězit v kategorii 
Obce s rozšířenou působností. V této kategorii se hodnotí průměrná výtěžnost separovaného 
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sběru na jednoho obyvatele oblasti obce s rozšířenou působností a aktivní práce s obcemi. 
Slavnostní předávání cen proběhlo 9. prosince 2014 na Krajském úřadě Jihočeského kraje 
v Českých Budějovicích. Biologický odpad je dále zpracováván na městské kompostárně. 
Z uvedených důvodů se ve městě neaktivizují žádní dobrovolníci ani neziskové organizace, 
jejichž náplní činnosti by byla ekologická problematika. 
 

    

    
 
 
C.3.  Charakterizujte stav technické infrastruktury v roce 2014 a uveďte hlavní investiční 

akce v MPR nebo MPZ v letech 2004 - 2014 /kanalizační síť, vodovodní řad, plynovod, 
elektrické vedení, atd./. 

Technická infrastruktura je díky rozsáhlým investicím v průběhu uplynulých 25. let 
v konsolidovaném stavu, který nevyžaduje žádné větší stavební zásahy a investice. 
Nepochybným přínosem je to, že byla jejich obnova realizována ruku v ruce s obnovou 
povrchů komunikací a parteru vč. městského mobiliáře. Ten je neustále inovován (nové 
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jednotné řešení stojanů na kola). Tématem roku 2015 je připravovaná estetizace na poli 
reklamních, propagačních a informačních zařízení v MPR se snahou vymýtit vše, co je 
nadbytečné („áčka“), nevkusné a kazí obraz MPR i jednotlivých památek. MPR je důsledně 
chráněna před invazí svítící reklamy a nápisů. V MPR se nevyskytují žádné nadzemní 
rozvody technické infrastruktury, zařízení, jako trafostanice apod. jsou integrovány do 
objektů. 
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D. Péče o obyvatele a návštěvníky MPR nebo MPZ: 
Doporučujeme doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné 
vyjádření /je vhodné uvést např., zda je zřízen městský informační systém, naučné stezky, 
atd./. 
 

D.1. Počet trvalých obyvatel v roce 2004 v MPR nebo v MPZ  je 391  
  Počet trvalých obyvatel v roce 2014 v MPR nebo v MPZ  je 378  
 

D.2. Uveďte, zda je v obci či městě zřízeno infocentrum, jaké služby nabízí návštěvníkům, 
jakou má provozní dobu atp. 

Město Třeboň má zřízeno Informační a kulturní středisko se sídlem v Městské památkové 
rezervaci na Masarykově náměstí. Zajišťuje informační servis pro turisty a občany, 
pořádá kulturní akce, propaguje město na výstavách atd.  Celoroční provozní doba je od 
9.00 hod. do 16.00 hod. V sezoně je provozní doba rozšířená. 

Informační a kulturní středisko je součástí odboru kultury a cestovního ruchu městského 
úřadu v Třeboni. Má sídlo na Masarykově náměstí v domě č.p. 103/I. Vzniklo původně jako 
příspěvková organizace města v roce 1992 transformací Městského kulturního střediska. 
Odbor kultury a cestovního ruchu provádí poměrně rozsáhlé spektrum činností, z nichž 
nejvýznamnější jsou zejména: 

• informační servis pro turisty (informace o městě a okolí, zprostředkování ubytování, 
zajišťování průvodcovských a tlumočnických služeb, prodej map, průvodců a dalších 
propagačních a informačních materiálů 

• předprodej vstupenek na kulturní akce v Třeboni – lze i přes Rezervační systém města 
Třeboně ) 

• informační servis pro občany města 
• propagace města na výstavách a v médiích 
• vydávání propagačních a informačních tiskovin o městě 
• pořádání kulturních akcí (divadla, koncerty, zájezdy, výstavy) 
• pořádání řemeslných a farmářských trhů 
• správa oficiálních internetových stránek města Třeboně 
• administrativní a účetní správa městské knihovny 

Zajišťuje pořádání akcí v Městském divadle Josefa Kajetána Tyla a v KKC Roháč, popř. 
v prostorách třeboňského zámku, Schwarzenberské hrobky, kostela Panny Marie Královny a 
sv. Jiljí, na Masarykově náměstí apod. V letních měsících pořádá historické slavnosti, eko-
trhy a další akce pod širým nebem.  
Celoroční otevírací doba: 

• PO-PÁ: 09:00 – 16:00 
• v sezoně rozšířená otevírací doba včetně víkendů 

Odbor kultury a cestovního ruchu prostřednictvím infocentra zajišťuje provoz v těchto 
objektech: 

• Radniční věž 
• Výstavní sál Pod Věží 
• Divadlo J. K.Tyla 
• Kino Světozor 
• Městská knihovna 
• Kongresové a kulturní centrum Roháč 
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• Trvalé návštěvnické centrum Dům přírody Třeboňska (s expozicí Třeboňsko, krajina a 
lidé) v areálu zámku Třeboň. 

 
Naučné stezky -  
- stezka kolem Světa – 11 km 
- stezka kolem Rožmberka – 22 km 
- stezka okolo Třeboně – 39 km 
nabízí cykloturistům i pěším možnost poznání zdejší přírody a krajiny v nejtěsnějším kontaktu 
s nimi. Jejich společný průsečík se nachází v samotném centru MPR Třeboň, na Masarykově 
náměstí. 
 
D.3. Uveďte kulturní památky, které byly zpřístupněny veřejnosti v MPR nebo MPZ v roce 

2014 a s jakým zaměřením /kulturně výchovným, společenským, atd./. 
V roce 2014 byl veřejnosti  znovu zpřístupněn dům č.p. 89/I, zvaný též dům Štěpánka 
Netolického, který je kulturní památkou, jejíž historie se váže k osobnosti jednoho z 
věhlasných třeboňských rybníkářů, Štěpánkovi Netolickému. Objekt je využíván jako 
výstavní sál, ale pro rok 2015 je již připravena rozsáhlá rekonstrukce s podporou 
Integrovaného operačního programu Evropské unie. Objekt sloužil v roce 2014 k pořádání 
výstav a společenských akcí a jeho znovuotevření bylo veřejností přijato velmi kladně. 
Jednou z pořádaných výstavních akcí byla také výstava k 20. letému výročí účasti města 
Třeboň v programu regenerace městských památkových rezervací a zón, která se konala ve 
dnech 20. září až 3. října 2014. Zápisy v návštěvní knize dokládají, že se tato výstava se tkala 
s velmi pozitivním ohlasem občanů i návštěvníků města. 

 
V roce 2014 byly nadále zpřístupňovány jako v předchozích letech návštěvníkům i občanům 
také Zámek Třeboň a Schwarzenberská hrobka, kostel Panny Marie královny a sv. Jiljí, 
třeboňská vodárenská věž, areál třeboňského knížecího pivovaru, radniční věž, divadlo J.K. 
Tyla a kino Světozor, areál třeboňské Besedy a dvory, dvorky a průchody některých 
měšťanských domů. 
 
D.4. Charakterizujte občanské vybavení v MPR nebo MPZ /ubytovací, stravovací, obchodní 

síť, zdravotnická, tělovýchovná, kulturní zařízení, dopravní obslužnost, parkování a 
další – uveďte obecně jejich přírůstky nebo úbytky v hodnoceném období/. 
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MPR Třeboň plní funkci plnohodnotného městského centra. Vedle trvale bydlících občanů, 
jejich počet se dokonce zvyšuje, zde sídlí významné instituce (Oblastní archiv, Děkanský 
úřad, Správa Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko). Jsou zde hotely (Zlatá Hvězda, Koníček, 
Myslivna, Penzion U Míšků), restaurace, kavárny a cukrárny. V MPR je městské Tylovo 
divadlo, loutkové divadlo, muzeum, kino i galerie a několik dalších menších výstavních 
prostor. Široká síť obchodů slouží jak k poskytování základního sortimentu potravin, 
drogistického zboží či textilu, tak i prodeji speciálního zboží se zaměřením na turisty a 
lázeňské hosty. V MPR sídlí a svou produkci vyrábí již přes šest set let pivovar Regent, a to 
bez jakýchkoliv negativních dopadů na životní prostředí a na MPR. V MPR sídlí školy (1. 
Základní a umělecká škola), na zámku je kongresový sál, dále je v MPR několik lékařských 
praxí a lékárna. MPR je z podstatné části pěší dopravní zónou, takže je zde výrazně 
eliminován vliv individuální automobilové dopravy. Na okraji MPR je v Dukelské ulici 
záchytné parkoviště, které pohodlně obslouží v docházkové vzdálenosti městské centrum. 
V širším okruhu MPR je k dispozici téměř 800 parkovacích míst. Jejich docházková 
vzdálenost není delší než 10 minut. V objektu č.p. 103/I na Masarykově náměstí sídlí 
turistické informační centrum města. Městský informační systém ve fyzické i elektronické 
podobě je plně k dispozici 24 hodin denně na nejfrekventovanějších místech MPR a celého 
města. 

D.5. Úroveň propagace Programu regenerace MPR nebo MPZ na webových stránkách obce 
/města/, prezentace MPR nebo MPZ a kulturních památek, nacházejících se v obci 
/městě/, na webových stránkách obce /města/ - informace pro návštěvníky MPR nebo 
MPZ; informace občanům obcí a měst s MPR nebo MPZ týkající se státní památkové 
péče včetně programů na obnovu kulturních památek. Uveďte odkaz na příslušné 
www.stránky. 

Program regenerace městské památkové rezervace Třeboň je trvale k dispozici na webových 
stránkách města www.mesto-trebon.cz. spolu s informací pro vlastníky kulturních památek o 
podávání žádostí o dotace z programu regenerace. V měsíčníku Třeboňský svět se pravidelně 
2 x do roka objevuje pro všechny vlastníky kulturních památek připomenutí tohoto programu 
s uvedením termínů pro podávání žádostí a základních parametrů dotace. Vzhledem 
k dlouholeté tradici Programu v Třeboni je možno říci, že tento Program je v povědomí 
veřejnosti zapsán trvale. 
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E. Společenský život: 
E.1. Vyjmenujte místní občanská sdružení, nadace, spolky, umělecké soubory působící 

v obci či městě podporující regeneraci památek, jejich prezentaci a využití s uvedením 
jejich konkrétních aktivit v roce 2014. 

Spolek přátel Třeboně – pravidelné schůzky a vycházky za objevováním krás a 
pamětihodností města; sběratelská činnost a provozování městského Muzea 

Baráčnická obec – tradiční seskupení třeboňských patriotů a občanů žijících v MPR, kteří se 
aktivně (různá komponovaná vystoupení) účastní tradičních městských akcí (stavění 
Máje, vánoční tradice a novoroční oslavy) 

 

E.2. Vyjmenujte akce, které se vztahují k akcím obnovy kulturních památek z Programu 
regenerace MPR a MPZ, nebo využívají a rozvíjejí místní tradice /trhy, soutěže, setkání 
rodáků, poutě, oslavy místních svátků, atd./. 

     Město Třeboň celoročně pořádá nespočet koncertů, výstav, divadelních představení, 
prezentování města a jeho okolí na výstavách a různých jiných akcí. Například: Region Tour, 
Třeboňská nokturna, Květinová Třeboň, Brány památek dokořán, 20 let programu  regenerace 
MPR, Památky UNESCO, Anifilm, Otevírání lázeňské sezony v Třeboni, Třeboňská šlapka, 
Okolo Třeboně, Kinematograf bratří Čadíků,  Historické slavnosti Jakuba Krčína, různé trhy. 
Přiložený přehled akcí, které se v Třeboni uskutečnily v roce 2014, dokládá, jak společensky 
a kulturně živým je prostředí MPR Třeboň. 
     V domě čp. 89/I., na Masarykově náměstí zvaném též „dům Štěpánka Netolického“ byla 
k 25. výročí událostí roku 1989 a k 25. výročí systematické regenerace Městské památkové 
rezervace uspořádána retrospektivní výstava společně s putovní expozicí „Zachraňme 
dominanty“. Obě výstavy se tématicky doplňovaly a přilákaly velký počet zvídavých 
návštěvníků.  
 

Plakát a návštěvní kniha 
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Vernisáž – 20. září 2014 

  
 

  
 
Expozice 
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Ohlasy návštěvníků dokumentují zápisy v návštěvní knize. 
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Regionální televizní kanál (Třeboňská lázeňská televize - TLTV) odvysílal o výstavě 

dokumentární pořad. 
 
E.3. Uveďte zájem podnikatelské sféry o záchranu a využití místních významných 

památkových  objektů /zda se podílí na financování jejich obnovy nebo je jen využívají 
pro své aktivity včetně výše podílu soukromých prostředků na obnově památek v roce 
2014 - konkrétní objekty s vyznačením finančních nákladů /. 
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F. Finanční účast obce, kraje nebo státu na obnově památkových objektů v roce 2014: 
F.1. Částka z rozpočtu obce /města/, věnovaná na obnovu památek v roce 2014 a v kolika 

případech (údaje uveďte zaokrouhleně): 
- celkem na území obce /města/: 5 akcí  cca 800 tis. Kč 
- z toho na území MPR nebo MPZ: 3  akce cca 430 tis.. Kč 
- v kolika případech a kolik na památky v jiném než obecním  

 vlastnictví (na území MPR nebo MPZ)……. 10 akcí ………………………. Kč 
 
Uveďte v % vyjádření kolik částka z rozpočtu obce /města/, věnovaná na obnovu 
památek v roce 2014 činí z celkového rozpočtu obce.   ………0,5…………..% 

 

Rozpočet města na rok 2014 je 253.551.390,00 
 
F.2. Částka z rozpočtu Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace MPR a MPZ 

v roce 2014 s uvedením konkrétní akce (rozepište samostatně), jako přílohu uveďte 
tabulku rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace MPR a MPZ 
na rok 2014, která byla přílohou Anketního dotazníku na rok 2014. 

        V roce 2014 byla z MK ČR městu Třeboň přidělena částka 592.000,00 Kč na obnovu 
kulturních památek v městské památkové rezervaci. Dotace byla použita a rozdělena 
následovně: 
- dům čp. 104/I., Třeboň – oprava fasády -                                              29.000,00 Kč 
- kostel sv. Jiljí, Třeboň – restaurování kanovnických lavic  -               262.000,00 Kč 
- oprava a restaurování hradební zdi u čp. 12/I., Třeboň -                     146.000,00 Kč 
- dům čp. 29/I., Třeboň – výměna střešní krytiny -                                  77.000,00 Kč 
- dům čp. 47/I., Svinenská brána, Třeboň – výměna střeš. krytiny -        78.000,00 Kč 

   
Tabulka rekapitulace: 
Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 

2014 - Městská památková rezervace:   TŘEBOŇ 

Poř.     
č.  

Kulturní památka (identifikace 
objektu) 

Akce obnovy (stručná charakteristika) 

Druh 
vlastník
a (FO, 
PO, 

církev, 
obec) 

Celkové 
náklady 

2014          
(v tis. Kč) 

včetně 
DPH 

Z toho 
náklady na 
"památkové

" práce             
(v tis. Kč) 

včetně DPH 

Potřeba 
státní 

podpory          
(v tis. Kč) 

včetně 
DPH 

1. 

Dům čp. 15, Husova ul., Třeboň 

obnova fasády, klempířské prvky, výměna 
oken, repase vstupních vrat, výměna 
vstupních dveří, oprava schodiště zábradlí 
pavlače, výmalba průchodu domu 

FO 502 502 251 

2. Dům čp. 104/I., Masarykovo 
nám., Třeboň oprava fasády a související práce 

FO 66 66 33 

3. Dům čp. 97/I., Masarykovo 
nám., Třeboň výměna oken 

FO 434 434 217 

4. Kostel Panny Marie Královny a 
sv. Jiljí,Třeboň 

restaurování kanovnických lavic - sedáků - 
pokračování 

Církev 270 270 270 

5.  Kostel Panny Marie Královny a 
sv. Jiljí,Třeboň restaurování hlavních vstupních dveří 

Církev 55 55 55 
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6. Kostel Panny Marie Královny a 
sv. Jiljí,Třeboň restaurování vstupních dveří - z jižní strany 

Církev 44 44 44 

7. 
Dům čp. 89/I., Masarykovo 
nám., Třeboň- dům Štěpánka 
Netolického stavební úpravy 

Město 
Třeboň 

6 154 6 154 3 077 

8. Dům čp. 47/I., (Svinenská 
brána), Třeboň výměna střešní krytiny 

Město 
Třeboň 

550 550 275 

9. Dům čp. 87/I., Masarykovo 
nám., Třeboň 

oprava omítek ve dvoře a v průjezdu, 
oprava krytiny 

Město 
Třeboň 

380 380 190 

10. Dům čp. 86/I., Masarykovo 
nám., Třeboň 

oprava omítek ve dvoře a v průjezdu, 
oprava sgrafitové výzdoby v průjezdu 

Město 
Třeboň 

358 358 179 

11. Městské opevnění u čp. 127/I., 
Třeboň 

oprava a restaurování  vnějšího pláště 
fasády hradební zdi 

Město 
Třeboň 

295 295 147 

12. Dům čp. 29/I., Rožmberská ul., 
Třeboň výměna střešní krytiny 

Město 
Třeboň 

254 254 127 

13. Dům čp. 34/I., Rožmberská ul., 
Třeboň 

oprava fasády, výměna truhl. prvků, 
hydroizolace 

Město 
Třeboň 

579 579 289 

14. Dům čp. 123I/I., Novohradská 
brána, Třeboň 

oprava omítek, sgrafit, oprava kamenných 
prvků 

Město 
Třeboň 

986 986 493 

Akce obnovy připravované na rok 2014 celkem 

10 927 10 927 5 463 
 

F.3. Částka z jiných zdrojů /kraj, stát, EU/ - uveďte zda bylo požádáno na rok 2014                 
o finanční prostředky z jiných zdrojů a zda-li byly finanční prostředky získány a 
využity. 

         Na dům čp. 89/I., Masarykovo nám. (dům Štěpánka Netolického), byla přidělena dotace 
z IOP – Oblast intervence – „Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví“ 
ve výši 34 mil. korun. Objekt bude po své obnově, která je aktuálně kompletně 
připravena (projekt, povolení, dotace, výběr zhotovitele) a bude zahájena na počátku 
roku 2015 a dokončena v listopadu téhož roku, sloužit jako stálá expozice a infocentrum 
třeboňského rybníkářského dědictví, které figuruje na indikativním seznamu MK ČR 
pro zápis na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 
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G. Koncepční příprava regenerace: 
G.1. Územní plán /stav rozpracovanosti, 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. Ivan Plicka - Studio, Praha 
 

G.2. Regulační plán MPR nebo MPZ anebo územní studie MPR nebo MPZ /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/: 

Program regenerace městské památkové rezervace Třeboň byl zpracován na období 2006 – 
2010.  Zpracovatelem tohoto dokumentu je Ing. arch. Tadeáš Matoušek, Nad Šárkou 23, 
Praha 6. Schválení programu obecním zastupitelstvem proběhlo dne 13.3.2006. 

Aktualizace  programu regenerace MPR na léta 2011 – 2015 byla schválena na jednání 
zastupitelstva dne 27.6.2011. Zpracovatelem je Ing. arch. Tadeáš Matoušek, Nad Šárkou 23, 
Praha 6. 

G.4.  Program rozvoje obce, včetně začlenění regenerace území MPR nebo MPZ /stav 
rozpracovanosti, datum schválení/.  

Město Třeboň se do programu obnovy venkova aktivně nezapojuje. 

G.5. Vyjmenujte další dokumenty, využívané při realizaci regenerace MPR nebo MPZ /např. 
plán památkové ochrany, program obnovy vesnice, strategický plán Leader, integrovaný 
plán rozvoje města apod./. 

Pro Městskou památkovou rezervaci Třeboň je v Národním památkovém ústavu v Českých 
Budějovicích zpracováván od roku 2005 Plán památkové ochrany města. Dosud nebyl 
dokončen ani vydán. Jeho absence nepředstavuje žádnou zásadní bayriéru pro výkon státní 
památkové péče v MPR Třeboň. 
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H. Závěrečný komentář: 
- Stručně uveďte celkové hodnocení vývoje území MPR nebo MPZ z pohledu 

památkové péče, popište celkový dojem z obrazu a funkcí území MPR nebo MPZ 
včetně veřejných prostranství, zeleně atd., proveďte hodnocení z pohledu obyvatel, 
návštěvníků, ale také podnikatelů.  

- Zhodnoťte stav a způsob regulace reklamy na území MPR nebo MPZ.  
- Uveďte informace o dalších zdrojích finančních prostředků získaných na obnovu 

kulturních památek v MPR nebo MPZ prostřednictvím veřejných sbírek, 
neziskových organizací, sponzorských darů, apod.  

- Uveďte, zda-li ve městě /obci/ existuje a funguje vlastní fond: 
a) na obnovu kulturních památek, nacházejících se na území MPR nebo MPZ, 
b) na opravu nepamátkových objektů, nacházejících se na území MPR nebo MPZ. 

 

Městská památková rezervace prošla v uplynulých 25 letech zásadní proměnou. Její 
památkové a kulturní hodnoty jsou zachovány, udržovány a zhodnocovány. Jejich využití je 
přiměřené a nemá nepříznivé důsledky na památkovou hodnotu jednotlivých památek ani celé 
rezervace. Veřejná prostranství slouží svému účelu. Památková rezervace působí důstojným 
dojmem a je přesvědčivým reprezentantem péče českého státu, Jihočeského kraje, obce 
Třeboň i vlastníků nemovitostí o kulturní dědictví, které je takto zachováno i pro budoucí 
generace. Město Třeboň nemá žádný tematický fond zaměřený na obnovu památek. Stávající 
zdroje jsou dostačující co do struktury. Pochopitelně výše zejména státní dotace by se měla 
podstatně zvýšit v celorepublikovém měřítku, aby z tohoto „koláče“ zbylo více prostředků i 
na Třeboň. 
 
 

Závěrečné informace: 
 

- Za kulturní památku považujeme všechny objekty evidované v Ústředním seznamu 
kulturních památek – rod. domy, parky, veřejné budovy, soubory domů, atd. 

- Pro objektivní zhodnocení památkové péče na území MPR nebo MPZ považujeme 
za vhodné srovnávací období posledních 10 let. 

- Bod A je zaměřen na informace o kulturních památkách na území MPR nebo MPZ. 
- Bod B je zaměřen na informace o ostatních budovách na území MPR nebo MPZ. 
- Přihlášku podává každá obec či město samostatně za své katastrální území a po 

každoroční aktualizaci ji lze předložit do soutěže i v dalších letech. 
-  Pozn. Celostátní komise se v rámci hodnocení krajských vítězů informuje také      

o sankcích za porušení památkového zákona, udělených obecními úřady obcí 
s rozšířenou působností, při obnově kulturních památek a nepamátkových objektů 
v MPR a MPZ za rok 2014. 

-  Každý krajský vít ěz soutěže vytvoří banner (roll up), který bude umístěn 
v předsálí Španělského sálu při slavnostním ceremoniálu udílení Ceny. Manuál 
bude k dispozici v sekretariátu SHS ČMS. Ministerstvo kultury a Ministerstvo 
pro místní rozvoj náklady na vytvoření bannerů nehradí. 


