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Abstrakt 
Diplomová práce „Vývoj cestní z důvodu provozu a výstavby JE Temelín“ se zabývá vývojem cestní sítě 
a doprovodné vegetace v katastrálním území obce Temelín a v jejím okolí. Obec Temelín se nachází 
přibližně 24 km severně od Českých Budějovic na levém břehu řeky Vltavy. Okolní krajinu obce Temelín 
v minulosti značně ovlivnila výstavba jaderné elektrárny, kvůli které musely být obce Temelínec, Březí, 
Křtěnov a Podhájí vystěhovány a následně zanikly. Výstavba měla vliv i na vývoj cestní sítě. Kvůli 
výstavbě a budoucímu provozu byly položeny nové komunikace spojující jadernou elektrárnu s okolní 
cestní sítí. V rámci vypracování diplomové práce byly zpracovány letecké snímky, které zobrazují silniční 
síť ve třech různých obdobích, v 50. letech 20. století, v 80. letech 20. století a současnosti. Na základě 
analýzy těchto materiálů byly zhotoveny mapové výstupy v programu ArcGis 9.3 a dále byly zpracovány 
zjištěné údaje o délce jednotlivých druhů komunikací a délce a ploše jejich vegetačního doprovodu.  
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Abstract 
The Thesis “Road network changes related to NPP Temelín development and operation“ focusses of 
road network and linear vegetation development within the area of cadastral municipality of Temelín and 
their neighborhood. A village called Temelin is situated 24 km on the north of České Budějovice on the 
left side of the Vltava river. Surrounding ladnscape of the Temelín village greatly influenced the 
construction of nuclear power in the past, the villages Temelinec, Březí, Křtěnov and Podhájí had to be 
evicted and subsequently disappeared. Construction had an impact on the development of road 
networks. Due to the construction and future operation, new roads had been laid to connecting with the 
surrounding nuclear power path's network. Within the elaboration working some aerial photographs were 
processed which are showing the road network in three different periods: in the 50th of 20th century, in 
the 80th of 20th century and the present. Based on the analysis of these materials map outputs were 
made in the program ArcGIS 9.3. And then the survey data on length of different types of roads, and also 
the length and area of their linear vegetation were processed. 
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