
Ve všech chráněných krajinných oblastech
naší republiky je zásadní ochrana krajinného rázu
– pod tímto pojmem si můžeme představit zejmé-
na přírodní, kulturní a historickou charakteristiku
určitého místa v krajině. Krajinný ráz je chráněn
před činností snižující jeho hodnotu přímo
zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody.

Podblanicko je charakteristické harmonickou
zvlněnou krajinou. Drobná sídla leží uprostřed
obdělávané půdy, po předcích zde zbyly zbytky
tvrzí přestavěné na usedlosti, stavby kostelíků,
křížky na rozcestích, stromy podél cest, ovocné
sady kolem vsí a sedlové střechy stodol i obyt-
ných stavení. Druhá polovina 20. století přinesla
do krajiny mnohde necitlivě umístěné a vzhle-
dově nevhodné stavby zemědělské velkovýroby.

Výstavba a úpravy domů či usedlostí ležících
na území Chráněné krajinné oblasti Blaník se řídí

pravidly (regulativy), která umožní lépe začlenit
stavbu do krajiny a vyvarovat se určitých chyb. 

K hlavním rysům zdejší výstavby patří její
rozvolněnost a jednoduchost. Typická stavení mají
obdélný půdorys, jedno nadzemní podlaží,
sedlovou střechu s polovalbou, taškovou krytinu,
jednoduchý tvar oken i oplocení. Při stavebních
úpravách stávajících objektů je třeba dodržovat tvar
a proporce staveb a ponechat zajímavé architekton-
ické detaily. Novostavby by měly hledat příklad
v okolních architektonicky kvalitních stavbách.

Při zdobení štítů se lze inspirovat zednickými
mistry začátku minulého století. Vhodné je situo-
vat do podkroví ložnice a místnosti, které
nepotřebují tak intenzivní denní osvětlení.
Klasický je obdélníkový tvar oken s menší šířkou
než výškou. Neubírají světlo a osvětlují místnost
do hloubky. Typické je také dělení oken.
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V budoucnu lze očekávat další zástihy vlh na
území Podblanicka podmíněné současným
šířením areálu na sever, jež je mnoha ornitology

považováno za důsledek probíhajících globálních
změn klimatu.

Pavel Procházka

JAK STAVĚT V CHKO BLANÍK

Vhodné řešení novostavby (okna, vikýře) a oplocení.
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S vypuknutím I. světové války zažíval Benešov
náročné období. Prostory kasáren brzy nestačily
a povolanci byli ubytováni ve školách a dalších
budovách. Dne 3. května 1915 došlo u pochodové
setniny k známým nepokojům před odjezdem na
ruskou frontu. Pro zklidnění atmosféry byl v červnu

1915 do Benešova přeložen náhradní prapor
(Ersatzbatallion) 2. pluku tyrolských císařských
myslivců (Tiroler Kaiserjäger-Regiment). Do
kasáren se tak dostalo i několik osobností rakouské
kultury. Zvláštní význam měl benešovský pobyt
pro Ludwiga von Ficker a Josefa Wentera. 
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Součástí stavby na pozemku, na kterém leží,
je také oplocení. K řadě staveb se hodí nejlépe
plaňkový plot bez přílišných zdobných prvků;
oplocení a vjezd mohou být ale také zděné.

Krajina pod Blaníkem si zachovala rovnováhu
mezi lesním a polním hospodářstvím a důstojnost
místa, které nabízí možnost kvalitního života
v blízkosti přírody. Zachování takové krajiny pro
naše potomky jako historického dědictví je naší
povinností a není dobré do ní necitlivě vnášet
cizorodé prvky z jiného prostředí. 

Vlastníci křížků, kapliček, drobných rou-
bených špýchárků i starých stromů mohou své
záměry (opravy, ošetření stromů) konzultovat se
Správou CHKO Blaník. Zde kromě metodické
pomoci obdrží i informace o případných
příspěvcích státu. 

Každou stavbu či stavební úpravu na území
CHKO Blaník je optimální již ve fázi přípravy
projektu konzultovat se Správou CHKO Blaník.
K ohlášení, případně povolení stavby Správa
CHKO následně vydává podle současné legisla-
tivy závazné stanovisko, které je podkladem pro
stavební povolení vydávané příslušným staveb-
ním úřadem. 

Při celkových rekonstrukcích objektů a u no-
vostaveb je nejvhodnější navazovat na tradiční
a ověřená architektonická řešení. Kvalitní pro-
jektanti dokážou navrhnout líbivý rodinný dům
splňující všechny požadavky na moderní bydlení

a současně zapadající do okolní zástavby i kra-
jiny. 

Vlastníci památkově chráněného objektu musí
své stavební záměry konzultovat s úřadem státní
památkové péče, případně s Národním
památkovým ústavem. Správa CHKO Blaník
posuzuje stavební záměr také, ale především
z hlediska ochrany krajinného rázu.

Umístěním nové stavby v krajině pod
Blaníkem lze získat kousek z té krásné krajiny
i pro sebe. Mělo by být proto naší snahou vrátit
krajině tento dar zpátky tím, že krajinu naší
stavbou obohatíme a neuškodíme jí. Cílem
ochrany krajinného rázu není úplná neměnnost
krajiny nebo architektury, ale udržení jisté stylové
návaznosti na místní tradici i u moderních staveb.

Snahou Správy CHKO Blaník je uchovat
dalším generacím zachovanou a oku lahodící kra-
jinu, udržovaná stará stavení, sakrální i památkově
chráněné objekty a citlivě vybudované nové stav-
by, které mají jejich obyvatelé v úctě a vážnosti. 

Vhodným praktickým návodem pro staveb-
níky je nově vydaný materiál „Jak stavět v CHKO
Blaník“, který vydala Správa CHKO Blaník.
Tento informační materiál lze zdarma získat na
Správě CHKO Blaník v Louňovicích pod
Blaníkem, kde lze také konzultovat jakékoliv
stavební záměry v území CHKO Blaník.

Lubomíra Racková 
(foto: archiv Správy CHKO Blaník)

Ukázka vhodných stavebních záměrů.

TYROLSKÉ MÚZY V BENEŠOVSKÝCH KASÁRNÁCH

cas4z.qxd  11.2.2010  7:53  Page 15




