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P Ř I H L Á Š K A 
 

DO SOUTĚŽE O CENU ZA NEJLEPŠÍ PŘÍPRAVU A REALIZACI PROGRAMU  
 

REGENERACE MPR A MPZ ZA ROK 2015 
 
 
 
 
 

Městská památková rezervace TŘEBOŇ 
 

 
Stručné zdůvodnění přihlášky: 
 
Výnos Ministerstva kultury ČSR ze dne 12. srpna 1976 čj. 14266/76 VI/1 uvádí: 
 
„Rozsah městské památkové rezervace v Třeboni je vymezen hranicí, která běží od jihozápadu 
směrem k severu Světskou stokou až k jejímu přemostění na Sokolské tř., odkud se odklání do 
ulice Na Sadech, z ní přechází do Jiráskovy třídy, po severní hranici p. č. 576 přechází do 
Tylovy ulice (p. č. 495), kterou sleduje až k jejímu vyústění do Dukelské třídy; hranice 
památkové rezervace pokračuje dále při východním břehu Zlaté stoky, sleduje pěšinu č. kat. 
148 a 141 až k jejímu jihovýchodnímu cípu městské aglomerace, kde přechází po severní 
hranici parcely p. č. 90/1 na Novohradskou ulici a dále k rybníku Svět, po jehož hrázi směřuje 
zpět ke Zlaté stoce, kde se obvod památkové rezervace uzavírá“. 
 
Na základě rozhodnutí městského zastupitelstva byl v roce 1994 zpracován Program 
regenerace městské památkové rezervace Třeboň. V roce 2001 byl tento „Program“ 
aktualizován na období 2001 – 2005. Nový Program regenerace městské památkové rezervace 
Třeboň byl zpracován na období 2006 – 2010 a schválen na 3. jednání Zastupitelstva města 
Třeboň dne 13.03.2006.  
Aktualizace Programu regenerace Městské památkové rezervace Třeboň na období 2011 – 
2015 byla zpracována Ing. arch. Tadeášem Matouškem a Zastupitelstvo města Třeboně tento 
dokument schválilo na svém zasedání dne 27.06.2011, usnesením č. 163/2011-8. 
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. Vytrvalé úsilí a nemalé finanční prostředky v řádech několika milionů korun ročně, 
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.  
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Jako každý rok i v  roce 2015 probíhala obnova kulturních památek v Městské památkové 
rezervaci Třeboň například u těchto objektů: měšťanský dům čp. 15, Husova ul. (oprava 
fasády), měšťanský dům čp. 14, Husova ul. (statické zabezpečení fasády a kleneb v průjezdu), 
dům čp. 2, Masarykovo nám. (výměny střešní krytiny) a v kostele Panny Marie Královny a 
sv. Jiljí (dokončení restaurování kanovnických lavic a restaurování hlavních a bočních dveří). 
 
 

      
                                Dům č.p. 15/I                        Dům č.p. 14/I 
 

 
 
 

   
Kostel sv. Jiljí – vstupní dveře z levé strany, hlavní vstupní dveře                                       Dům č.p. 2/I – Beseda 

 

      
         Kanovnické lavice před restaurováním – levá strama                         Kanovnické lavice po  restaurováním – levá strama 
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Za nemalou zmínku stojí, že se podařila obnova kulturní památky měšťanského domu čp. 
89/I. Masarykovo nám. Byla realizována v rámci projektu: Centrum Třeboňského 
rybníkářského dědictví v domě Štěpánka Netolického.  
 
 

 
 
 
Jedná se o kompletní rekonstrukci objektu při zachování historicky cenných 
architektonických prvků. V rámci rekonstrukce bylo provedeno restaurování kamenných 
prvků stavby, výměna dvou kamenných sloupů loubí a restaurování nástěnných maleb ve 
střední síni. Dále byla provedena oprava střechy včetně klempířských konstrukcí, zateplení 
krovu, půdní vestavba výstavních prostor, kompletní rekonstrukce instalací, opravy omítek, 
výměna oken a dveří, nová vstupní vrata z náměstí, nové podlahy, WC pro návštěvníky a pro 
zaměstnance. Provedeno nové zadláždění dvora se zabudovaným exponátem - schématickým 
znázorněním rybniční soustavy. Byla opravena fasáda objektu včetně klempířských prvků.  
V upravených prostorách 1. NP, ve dvoře objektu a sklepním prostoru je instalována expozice 
o díle Štěpánka Netolického. V 2. NP a půdní vestavbě jsou výstavní a přednáškové prostory 
včetně zázemí pro zaměstnance.  
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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 

2015. Uveďte rozlohu MPR nebo MPZ v ha. /Informativní údaje./ 
 
 Na území Městské památkové rezervace Třeboň je na konci roku 2015 evidováno 

celkem 84 nemovitých kulturních památek. Rozloha MPR je cca 27,9 ha. 
 
A.2. Uveďte kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2015 

v havarijním stavu včetně důvodu havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu.  
 

V roce 2015 nejsou evidovány žádné nemovité ani movité kulturní památky, které by 
byly v havarijním stavu. 

 
A.3.  Uveďte kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2015 

nevyužívané s uvedením důvodu jejich nevyužívání a doby trvání tohoto stavu. 
 
 V Městské památkové rezervaci Třeboň nejsou žádné kulturní památky, které by byly 

bez funkčního využití. 
 
A.4.  Uveďte kulturní památky v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo 

dokončena v roce 2015 se stručným uvedením rozsahu obnovy a účelu využití. 
 
a) V roce 2015 byly provedeny nebo dokončeny opravy s použitím Programu regenerace 

MPR těchto kulturních památek: 
1. Dům č.p. 15/I, Husova ulice, Třeboň – obnova fasády, oprava klempířských prvků, 

výmalba průchodu domu   
2. Dům č.p. 14/I, Husova ulice, Třeboň – oprava fasády, statické zabezpečení fasády, 

statické zabezpečení kleneb v průjezdu, sanace vlhkosti v 1.NP 
3. Kostel sv. Jiljí, Husova ulice, Třeboň – restaurování kanovnických lavic – dokončení – 

zlacení levé strany 
4. Kostel sv. Jiljí, Husova ulice, Třeboň – restaurování hlavních vstupních dveří a dveří 

z jižní strany 
5. Dům č.p. 2/I, Masarykovo náměstí, Třeboň – Beseda – výměna střešní krytiny včetně 

klempířských prvků nad částí Beseda a vstupní halou, jevištěm a hledištěm divadla 
J.K.Tyla                                                                                                  

Poř. 
č. 

Objekt – prováděné práce Celkové 
náklady 

Příspěvek 
města (min. 
10%) 

Příspěvek 
vlastníka 

Dotace 

1. Kostel sv. Jiljí -  restaurování hlavních 
vstupních dveří a bočních dveří 

98.900,00 x 12.900,00 86.000,00 

2. Kostel sv. Jiljí, - restaurování kanovnických 
lavic – (zlacení) 

    57.385,00 x 7.385,00  50.000,00 

3. Dům čp. 14/I., Husova ul., - statické 
zabezpečení fasády a kleneb v průjezdu, ( Ing. 
Kubín) 

 254.882,00 26.000,00 103.882,00 
 

125.000,00 

4. Dům čp. 15//., Husova ul.,   -  oprava fasády a 
související práce 
(JUDr. Korkeila) 

 194.130,00  20.000,00 79.130,00  95.000,00 

5. Dům čp. 2/I., divadlo – část „C“ – výměna 
střešní krytiny  

 509.619,43 x       255.619,43 254.000,00 

  
Celkem 

 
1.114.916,43 

 
46.000,00 

 
458.916,43 

  
        610.000,00 
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b) V roce 2015 byly provedeny nebo dokončeny opravy s použitím prostředků z rozpočtu 

města Třeboň těchto kulturních památek: 
 

1. Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého před Jindřichohradeckou bránou, Tylova 
ulice, Třeboň  

2. Kaple sv. Petra a Pavla, ulice Na Kopečku, Třeboň – elektrifikace kaple, restaurování 
oltáře,  

3. Kostel sv. Alžběty se hřbitovem, ulice Svobody, Třeboň – zřízení sestavy 30 ks 
kolumbária 

4. Seník č.18 – novostavba – Mokrá luka 
5. Restaurování podstavce sochy odpočívajícího Krista – ulice Na Kopečku, Třeboň 
6. Oprava dveří a úpravy oken kaple sv. Jana Nepomuckého, ulice Pod Kopečkem, Třeboň 
7. Dům č.p. 89/I, Masarykovo náměstí, Třeboň – Dům Štěpánka Netolického - oprava 

omítek ve dvoře, oprava krytiny, oprava fasády, výměna výplní otvorů, oprava interiéru 
budovy, restaurování nástěnných maleb ve střední síni, výměna kamenných prvků – 2 
sloupy v podloubí, umístění expozice Rybníkářství. 

 

   
Restaurování podstavce  
sochy sv. Jana Nepomuckého                                                                                 Kaple sv. Petra a Pavla – restaurování oltáře 
 
 
 
 
                                                                                                     

 
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
Oprava dveří a úpravy oken kaple sv. Jana Nepomuckého       Kostel sv. Alžběty se hřbitovem – kolumbária 
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                          Seník č. 18                                                                         Restaurování sochy Odpočívajícího Krista 

 
 

c) V roce 2015 byly provedeny nebo dokončeny opravy s použitím soukromých prostředků 
vlastníků těchto kulturních památek: 
 

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

2. Dům č.p. 41/I, Rožmberská ulice, Třeboň - nátěr a oprava fasády domu  
3. Dům č.p. 4/I, Březanova ulice, Třeboň – stavební úpravy v interiéru domu 
4. Oprava a nátěr fasády domu v podloubí č.p. 97/I – Hotel Bílý koníček, Masarykovo 

náměstí, Třeboň 
5. Oprava a nátěr fasády domu v podloubí č.p. 96/I, Masarykovo náměstí, Třeboň 
6. Dům č.p. 21/I, Masarykovo náměstí, Třeboň – oprava fasády, oprava krovu, nová 

střešní krytina 
 
Například fotografie: 
 

              
Dům č.p. 122/I a 156/I      Dům č.p. 41/I – Rožmberská ul. 
 

Dům č.p. 97/I                                                                                         Dům č.p. 21/I  
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A.5. Uveďte v kolika případech a u kterých objektů došlo v roce 2015 ke zrušení prohlášení 

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

 
 V roce 2015 nedošlo v MPR Třeboň k žádnému zrušení prohlášení kulturní památky.  
 
A.6. Uveďte v kolika případech a u kterých objektů došlo v roce 2015 k prohlášení za 

kulturní památku s uvedením důvodu, v kolika případech nebylo řízení dosud ukončeno, 
anebo objekt nebyl prohlášen za kulturní památku.  

 
 V roce 2015 nedošlo v MPR Třeboň k žádnému prohlášení kulturní památky.  
 
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 2015 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 2015 se stručným uvedením rozsahu obnovy a účelu využití. 
 
 V roce 2015 proběhly úpravy těchto objektů: 
 

1. Výměna vstupních dveří, instalace dětských herních prvků v zahradě, oprava skladu 
– ZŠ Sokolská, Sokolská ulice č.p. 296/II , Třeboň 

2. Restaurování kamenného kříže u Novohradské brány – Novohradská ulice 
3. Oprava a nátěr fasády domu č.p. 83/I v Březanově ulici, Třeboň 

 
 
B.3. Uveďte budovy v MPR nebo MPZ, které byly v roce 2015 demolovány s uvedením 

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

 
 Na území MPR Třeboň nebyly v roce 2015 demolovány žádné budovy. 
 
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 2015 a uveďte významné akce, které byly v letech 2005 - 2015 podniknuty 
ke zlepšení stavu. 

      
        V MPR se nachází dva parky. Zámecký park, který je ve správě Národního 

památkového ústavu a park Komenského sady, který je ve vlastnictví města Třeboně. 
Oba parky jsou ve velmi dobrém stavu a to jak vegetační prvky, tak i povrchy 
komunikací, veřejné osvětlení a městského mobiliáře. U obou parků je zajišťována 
odborná běžná údržba, která zahrnuje pravidelné sečení travnatých ploch, úklid listí, 
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péče o letničkové a trvalkové záhony, tvarování živých plotů, zimní úklid chodníků, 
provoz veřejného osvětlení a údržba městského mobiliáře. Je zde zajištěna i péče o 
vzrostlé stromy, kde jsou prováděny pravidelné prohlídky a následná odborná ošetření.  
V letech 2005 až 2015 bylo realizováno několik významnějších akcí na zlepšení stavu 
MPR. V roce 2006 byl v Komenského sadech instalován naučný systém, který sestává 
z kamenných sloupků s naučnou tabulkou, kde je popsán každý druh stromu rostoucí 
v parku.  A tak dnes u každého druhu nalezneme český, latinský, anglický a německý 
název a původ dřeviny. Tento systém využívají jak místní školy, tak i návštěvníci parku. 
V roce 2007 a v roce 2008 byly v MPR vyměněny betonové žardiniéry za kamenné, 
včetně výsadeb keřů a stromů. V roce 2008 a 2009 byly na sloupy veřejného osvětlení 
instalovány závěsné květinové sestavy. V roce 2010 byly realizovány sadové úpravy 
kolonádního parčíku v Tylově ulici. V roce 2011 byly v Komenského sadech na 
Parkánech vytvořeny tři nové trvalkové záhony. V letech 2014 a 2015 proběhla 
kompletní revitalizace zámeckého parku, která zahrnovala kácení neperspektivních 
dřevin, frézování pařezů, odborné ošetření stromů a keřů a výsadby nových stromů. 

 

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

roku 2015 a uveďte významné akce, které byly v letech 2005 - 2015 podniknuty ke 
zlepšení stavu /čističky, prohlášení chráněných území, působení neziskových organizací 
a dobrovolníků, atd./. 

 
Hlavní závady ŽP:  
Znečišťování ovzduší, hlučnost, vibrace z automobilového provozu průtahu silnice II/154 
zástavbou města, inženýrské sítě.  
 
Akce ke zlepšení stavu:  
V roce 2007 (13.09.2007) vydáno stavební povolení na stavbu nové ČOV Třeboň a 
souvisejícího odtokového potrubí do rybníka Rožmberk.  
Dne 15.01.2010 byla zahájena výstavba nové ČOV. Investorem stavby je Město Třeboň a je 
spolufinancována z prostředků EU – Fondu soudržnosti a prostředků SFŽP. 
V současné době je ČOV zkolaudována a je v řádném provozu.  
Přeložka silnice II/154 (vlastník komunikace – Jihočeský kraj) 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. 
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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 některé kmenové stoky kanalizační sítě se postupně dostávají na hranici své 
životnosti a do budoucna bude nutné je rekonstruovat. 
 
C.3.  Charakterizujte stav technické infrastruktury v roce 2015 a uveďte hlavní investiční 

akce v MPR nebo MPZ v letech 2005 - 2015 /kanalizační síť, vodovodní řad, plynovod, 
elektrické vedení, atd./. 

 
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. Dále byly 
rozmístěny po městě kamenné žardiniéry a závěsné květinové sestavy. 
 
 
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 2005 v MPR nebo v MPZ -  398 
   Počet trvalých obyvatel v roce 2015 v MPR nebo v MPZ  - 345  
 
D.2. Uveďte, zda je v obci či městě zřízeno infocentrum, jaké služby nabízí návštěvníkům, 

jakou má provozní dobu atp. 
 
Město Třeboň má zřízeno Turistické informační centrum se sídlem Masarykovo nám. 103, 
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, 
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- 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, 
 
 
Ocenění: 
- obhájení certifikátu kvality ATIC kategorie B pro regionální infocentra s výsledkem 93% 
- 2. místo v soutěži Infocentrum roku jihočeského kraje 2014 
- cena Kapr Jakub za nejhezčí pohádkovou kancelář v r.2014 
- 1. místo v soutěži o turistickou pohlednici roku jihočeského kraje 2015 
 
Otevírací doba: 
Leden a únor  Po – Pá 09.00-16.00 
Březen   Po – Pá 09.00-17.00 
Duben      Po – Pá 09.00-17.00 
     So  09.00-12.00 
Květen      Po – So 09.00-17.00 
Červen až září    Po – Ne 09.00-18.00 
Říjen      Po – So 09.00-17.00  
Listopad     Po – Pá 09.00-17.00 
       So  09.00-12.00 
Prosinec    Po – Pá 09.00-16.00 
 
 
D.3.  Uveďte kulturní památky, které byly zpřístupněny veřejnosti v MPR nebo MPZ v roce 

2015 a s jakým zaměřením /kulturně výchovným, společenským, atd./. 
 V roce 2015 nebyly zpřístupněny veřejnosti v MPR žádné kulturní památky. 
 
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/. 

 

MPR Třeboň plní funkci plnohodnotného městského centra. Vedle trvale bydlících 
občanů, jejich počet se stále snižuje, zde sídlí významné instituce (Oblastní archiv, 
Děkanský úřad, Správa Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko). Jsou zde hotely (Zlatá 
Hvězda, Koníček, Myslivna, Penzion U Míšků), restaurace a cukrárny. V MPR je 
městské i 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, bankovní ústavy, 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 
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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 byl kompletně rekonstruován a je 
plně k dispozici 24 hodin denně na nejfrekventovanějších místech MPR a celého města. 
Lze konstatovat, že v MPR v hodnoceném období stále narůstá počet ubytovacích 
služeb, obchodní sítě i stravovací zařízení. 

 
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 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 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. 

 
 
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 2015. 

 
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 roce 2015 uspořádali mj.: 
 
17. 4.   přednáška PhDr. Martina Formánka - Historik Josef Šusta, rodák z Třeboně  

(k 70. výročí úmrtí) 
 

5. 5.  exkurze do Národní přírodní rezervace Červené blato - Za kvetoucím 
Rojovníkem bahenním 

 
30. 5.   Autobusový zájezd Po stopách Mistra Jana Husa - Třeboň – Holašovice – 

Kuklov – Prachatice – Husinec – Budyně – Chlelčice – Třeboň  
 
6. 6.  Cyklovýlet krajinou rybníků a dubů - Vlkov-Metel-Karštejn-Pecák-Zadní dvůr- 

veledub na Jemčině-Novosedly/N-Třeboň 
 
7. 11.     Komentovaná procházka po hřbitově Sv. Alžběty v Třeboni s PhDr Jiřinou 

Psíkovou 
 
 
 



 12

Výstavy v muzeu: 
1. 6. – 31. 10 Malíři a sochaři Třeboňska – Miroslav Černý, Marcel Kuska, Zdeněk 

Šimek, Jan Holešínský, Josef Milota, Petr Ettler….a další 
 
 1. 6. – 10. 7.       Osvobození Třeboně v dokumentech a fotografii (Vladimír Kos)        
 
13. 7. – 19. 9. Architektura jednotřídek, obecních a měšťanských škol vesnic a měst 

Třeboňska ve fotografii (Antonín Hosnedl)   
 
24. 9. – 31. 10. Třeboňská příroda ve fotografii amatérů ve spolupráci s Rakouskem 

(Lenka Procházková - Hajnová)  
 
12. - 23. 12.                Advent v muzeu 
 
 
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./. 

 
Brány památek dokořán, Dny evropského dědictví, Folklorní Třeboň, trhy 

 
 
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 
2015 - konkrétní objekty s vyznačením finančních nákladů /. 

 
 
 

Podnikatelská sféra se výrazně zajímá o záchranu a využití kulturních památek. 
Zejména Oblastní hospodářská komora spolupracuje s Městem na řadě akcí, sloužících i 
prezentaci památek a jejich zapojení do každodenního života. Mnoho členů Komory a 
podnikatelů sponzoruje obnovu památek a kulturní akce, které v nich pomáhají udržovat 
život.   

 
 

1. Dům č.p. 41/I, Rožmberská ulice, Třeboň - nátěr a oprava fasády domu – 163.321,00 
Kč 

2. Oprava a nátěr fasády domu v podloubí č.p. 97/I – Hotel Bílý koníček, Masarykovo 
náměstí, Třeboň – 141.336,00 Kč 

3. Oprava a nátěr fasády domu v podloubí č.p. 96/I, Masarykovo náměstí, Třeboň – 
98.000,00 Kč 

4. Dům č.p. 21/I, Masarykovo náměstí, Třeboň – oprava fasády, oprava krovu, nová 
střešní krytina – 459.321,00 Kč 
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F. Finanční účast obce, kraje nebo státu na obnově památkových objektů v roce 2015: 
F.1. Částka z rozpočtu obce /města/, věnovaná na obnovu památek v roce 2015 a v kolika 

případech (údaje uveďte zaokrouhleně): 
- celkem na území obce /města/:  14 akcí  23.000.000,00 Kč 
- z toho na území MPR nebo MPZ:  4 akce 22.515.000,00 Kč 
- v kolika případech a kolik na památky v jiném než obecním vlastnictví (na území 

MPR nebo MPZ) 4 akce, cca 800.000,00  Kč 
                                                                                                                                                                                                                                                          
Uveďte v % vyjádření kolik částka z rozpočtu obce /města/, věnovaná na obnovu 
památek v roce 2015 činí z celkového rozpočtu obce – cca 7,1 %. 

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

v roce 2015 s uvedením konkrétní akce (rozepište samostatně), jako přílohu uveďte 
tabulku rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace MPR a MPZ 
na rok 2015, která byla přílohou Anketního dotazníku na rok 2015. 

  

 
 
 
F.3. Částka z jiných zdrojů /kraj, stát, EU/ - uveďte zda bylo požádáno na rok 2015 o 

finanční prostředky z jiných zdrojů a zda-li byly finanční prostředky získány a využity. 
 Cca 20 mil. Kč na akci: rekonstrukce domu čp. 89/I., zdroj – IOP, EU, MMR 
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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 
13.03.2006. 

     Aktualizace programu regenerace MPR na léta 2011 – 2015 byla schválena na jednání 
zastupitelstva dne 27.06.2011. Zpracovatelem je Ing. arch. Tadeáš Matoušek, Nad 
Šárkou 23, Praha 6. 
V současné době je před schválením v zastupitelstvu města Aktualizace Programu 
regenerace MPR Třeboň 2016-2020. 

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

rozpracovanosti, datum schválení/.  
          Město Třeboň má zpracovaný strategický dlouhodobý plán činností zaměřený na 

dosažení určitého cíle. Otevřená strategie je dokument, který není nikdy finálně 
ukončen, je k dispozici v digitální podobě a je přístupný na internetu. Tím, že je 
strategie on-line, kdokoliv a kdykoliv do ní může nahlížet, a také vkládat další 
myšlenky a informace, které mohou být zapracovány. Strategický plán byl schválen 
v roce 2012. 

 
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. 

 
H. Závěrečný komentář: 
 
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 
existuje již dvacet let. Město Třeboň po celou tuto dobu důsledně, soustavně a systematicky 
tento Program realizuje. Nikoliv jako prostředek k získání dotace, ale jako nástroj pro obnovu 
města a jeho hodnot. Výše dotace není rozhodující. Město vynakládá na svoje památky 
mnohem více a tyto prostředky z vlastního rozpočtu věnuje bez ohledu na to, komu památka 
patří. Výsledky tohoto úsilí se neprojevují během jednoho roku. Je to dlouhá, klopotná a 
někdy komplikovaná cesta.  
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Její výsledky jsou ve městě vidět na každém kroku. Několik fotografií, které jsou vloženy do 
této přihlášky, jsou jen malou ukázkou a inspirací k návštěvě města.  Třeboň má co ukázat.  Je 
to výsledek práce občanů i vedení města a Městského úřadu. Město Třeboň a zejména jeho 
městská památková rezervace se zásadně změnilo a vyrostlo do krásy. Po dvaceti letech 
realizace komplexní péče o kulturní dědictví, jejíž je program regenerace neodmyslitelnou 
součástí, dnes představuje ucelený živoucí organismus, který je jak příjemným prostředím pro 
život, tak i oblíbeným místem návštěv a poznání.  
Každý rok, od časného jara do pozdního podzimu, tepe Třeboň intenzivním životem 
nabízejícím jak zábavu, tak poučení i odpočinek. Návštěvníci se sem pravidelně a s oblibou 
vracejí, občané jsou na své město patřičně hrdi. Městská památková rezervace není ani 
kulisou, ani skanzenem, ale místem k životu v celé jeho pestrosti a bohatosti.  
Přestože většina objektů je v tak dobrém stavebně technickém stavu, že již v Třeboni nevíme, 
co je havarijní stav, co je nezastavěná proluka nebo stavební ohrada v městské památkové 
rezervaci a přestože v MPR Třeboň není ani jeden nezastavěný stavební pozemek, nepolevuje 
vedení města ani jeho občané v úsilí a péči o třeboňské památky a hodlají v tom nadále 
pokračovat. Základní smysl Programu regenerace městských památkových rezervací a zón 
tak, jak byl před dvaceti lety vytýčen, se v Třeboni podařilo naplnit beze zbytku.   
A i proto se město Třeboň uchází o ocenění za přípravu a realizaci Programu regenerace MPR 
a MPZ v za rok 2015. Nikoliv pro počet realizovaných akcí, nikoliv pro vynaložené finanční 
prostředky, ale pro pozitivní důsledky dlouhodobého úsilí o obnovu památek, které se 
projevuje v jeho každodenním životě. 
Regulaci reklam na území rezervace zajišťuje Městský úřad Třeboň – oddělení památkové 
péče ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územní pracoviště Č. Budějovice. 
V rozpočtu města Třeboně je vytvořena položka na obnovu nemovitých kulturních památek i 
na obnovu nepamátkových objektů nacházejících se v MPR, které jsou ve vlastnictví města. 


