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Předmluva
Tato publikace je jednou ze souboru dvanácti brožur vytvořených v rámci projektu spolupráce
podpořeného z Programu rozvoje venkova „Dědictví regionu: po stopách předků“, který byl
realizován ve spolupráci Občanského sdružení „Rozkvět zahrady jižních Čech – místní akční
skupina“ a Občanského sdružení „CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP“.
Hlavním cílem tohoto projektu je podpořit využívání přírodního a kulturního dědictví v regionech spolupráce, zmapovat společný region z hlediska historických souvislostí – „po stopách
předků“ a předat toto poselství generacím příštím.
Ing. Marta Krejčíčková
manažer projektu

V jižních Čechách lze vysledovat tři hlavní okruhy zděné lidové architektury, pro jejíž vrcholnou fázi se vžil ne zcela přesný název selské (nebo také lidové) baroko. Vedle patrně nejznámější oblasti Soběslavsko-veselských blat a zajímavého pošumavského regionu Volyňska
a Vlachovobřezska sem patří i další blatské území v těsné blízkosti jihočeské metropole, pro
které se v posledních letech ustálil název Hlubocká a Zbudovská blata.
Zatímco Hlubocká blata zaujímají jen malou část tohoto území na východě mezi Hlubokou n. Vltavou a Českými Budějovicemi, Zbudovská blata se rozkládají v rozsáhlé oblasti téměř až od Hluboké n. Vltavou na východě skoro až k Netolicím na západě a Vodňanům na severozápadě.
Předkládaná práce se věnuje lidové architektuře Zbudovských blat, která byla zhruba již od
14. století roubenou, z níž se však dodnes zachovaly jen malé zbytky. Ta totiž byla již v první třetině 19. století téměř vytěsněna architekturou zděnou, jež v 40.–60. letech téhož století dospěla ke svému kulminačnímu bodu – tzv. selskému baroku. A uvedený sloh proto
stojí v centru pozornosti této publikace.
PhDr. František Krejča a Mgr. Petr Luniaczek
autoři
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1. Vývoj hospodářské usedlosti
na Zbudovských blatech
Některé vesnice na Zbudovských blatech existují zřejmě již od 12. století, ale jejich tvářnost nejvýrazněji formovala stavební kultura 15. a 16. století. Tehdy byl v zásadě dokončen
základní proces formování venkovské usedlosti a vnitřního uspořádání obytného domu.
V době od 16. do 18. století jsou v oblastech, jako byla právě Zbudovská blata, budovány sevřené trojboké usedlosti se dvorem, s roubeným obytným domem, roubeným špýcharem, kamenným chlévem, roubenou kolnou a s dřevěnou stodolou. Na střechách budov ležely jako krytina slaměné došky.
Koncem 18. století a počátkem 19. století docházelo k zahuštění vnitřní zástavby vesnic,
další změnou v této době byly přestavby a rozšiřování obytných domů a hospodářských částí usedlostí. Změna je také v užívaném materiálu – zatímco v 16. století se stavělo hlavně ze
dřeva a domy byly roubené, používá se od přelomu 18. a 19. století především cihel a kamene. Díky tomu vznikl rovný pevný štít s hladkou omítkou, na kterém bylo možné vytvářet štukové ozdoby. Dalším podstatným znakem byla změna otopného systému – v 16. století se začínaly objevovat v domech kamenné komíny a ústí pece se obrací z jizby do síně.
Tato změna vedla k zániku dýmné jizby a k vytvoření bezdýmné světnice a oddělené černé
kuchyně se vstupem ze síně.
Na přelomu 18. a 19. století je tento proces dovršen. Tím získávají obytné domy venkovských usedlostí vnitřní dispozici, která trvá v průběhu celého 19. století až do poloviny 20.
století. Takže zahuštění vnitřní zástavby obcí, přestavby usedlostí, změna otopného systému a přechod od dřevěné ke zděné stavbě – to jsou hlavní změny ve tvářnosti lidové architektury v období přelomu 18. a 19. století. V té době se tradiční lidová usedlost zformovala do té podoby, v jaké ji má možnost obdivovat naše současnost.

Obytný dům
Na přelomu 15. a 16. století bylo již pravidlem trojdílné půdorysné uspořádání obytného
lidového domu; ve střední části je prostor vstupní síně, z ní se vchází na jedné straně do komory a na straně druhé do dýmné jizby – obytné místnosti s pecí a s otevřeným ohništěm
pro běžné vaření a svícení.
Nad ohništěm byl dymník, dřevěný a pomazaný hlínou, ve tvaru obráceného trychtýře,
který většinu kouře zachytil a odváděl do podstřeší; kouř odcházel také větracími otvory
nade dveřmi a nad okny, ale přesto ho v jizbě stále zůstávalo mnoho. Okna jizby byla malá
a většinou zasklená, i když se často objevoval také měchýř nebo mastný papír. Spáry mezi
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trámy byly upěchované mechem a potažené bílenou hliněnou vymazávkou. Podlaha byla
jen z udusané hlíny, ale v majetnějších statcích už byla z hrubých fošen. Kolem ohniště ležely na zemi velké ploché kameny.
Nevytápěná komora na opačné straně vstupní síně se používala k uskladnění potravin a
předmětů pro domácí potřebu. V létě se také používala na spaní.

Hospodářské stavby
K uskladnění plodin pěstovaných na polích hospodářství sloužily sýpky, sklepy, jámy na
brambory a haltýře na chlazení mléka. Pro ustájení hospodářských zvířat byly stáje a chlévy, prasečí a husí chlívky, ovčíny a kurníky; na dvorech stávaly králíkárny a holubníky. Dále
zde byly řezárny na krmivo pro dobytek a stodoly a seníky pro uložení slámy a sena. Součástí usedlosti byly kolny, kam se stavěly vozy, saně, bryčky a další velké stroje. Na dvoře
bylo hnojiště, záchod a žumpa. Usedlost doplňovaly ploty a ohradní zdi. K usedlosti patřily květinové a zeleninové zahrádky a ovocné sady, kde také stávaly včelí úly.
Obytný dům a hospodářské budovy byly stavěny kolem dvora, ale nedoléhaly těsně na sebe
– kvůli tomu, aby se případný požáru nešířil snadno z jedné budovy na druhou. Týkalo se
to především stodol – byly ze dřeva, byla v nich sláma a hrozilo nebezpečí požárů. Proto stály odděleně mezi dvorem usedlosti a zahradou. Začlenění stodol do celistvé zástavby usedlosti se běžně objevuje teprve až od poloviny 19. století a souvisí s přechodem na užívání cihel a keramických tašek. Aby dobytek nemohl ze dvora utíkat a naopak aby se do dvora nedostala škodná či zloději, byla volná místa mezi budovami doplněna ohradní zdí. Nejstarší
ohradní zdi byly ze sbíraného kamene, spojovaného hliněnou maltou, nebo se stavěly dřevěné ploty vyplétané proutím či roubené úseky se stříškou.
Brány pro vjezd vozů a vstupní branky byly původně dřevěné. Brány a branky zděné se objevují zhruba v 16. století. Brány v následujících staletích byly už postaveny z opracovaného
kamene nebo z cihel. Vjezdy měly většinou tvar oblouku nebo byly s rovným překladem.

Sýpky
Středověké samostatné sýpky tvořily buď součást obytného domu, nebo stály na protilehlé straně dvora rovnoběžně s obytným domem. Zpočátku byly roubené, což potvrzuje název
– srub. Tento název se pro ně používal ale i v době, kdy se už budovaly výhradně z kamene,
aby byly zabezpečené proti ohni. Vždy byly sýpky budovány na kvalitní kamenné podezdívce. Když se od první poloviny 19. století rozšířilo užívání tvrdých keramických střešních tašek,
přestaly se sýpky budovat samostatně a obilí se ukládalo na půdách domů.
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Chlévy a stáje
Nejstarší chlévy byly zpravidla roubené a stály samostatně. Až v průběhu 16. století se
začaly budovat jako součást zástavby dvora, v linii obytného domu. Do 18. století se na
hospodářstvích chovaly především ovce. Hovězího dobytka bylo na tehdejších hospodářstvích málo, a koní ještě méně. Koně totiž byli pro průměrně majetného sedláka docela drahou záležitostí. A tak se po celý středověk až do 20. století hovězí dobytek používal k tahu častěji než kůň.
Od 19. století se ale počet hovězího dobytka výrazně zvyšoval a také koní nepatrně přibývalo. Kvůli vyšším počtům krav a koní se změnil způsob budování chlévů – začaly
být stavěny z kamene a z cihel a byly kryty nehořlavou krytinou. Vedle těchto chlévů
se stavěly chlívky pro prasata, kozy a chlívky pro husy. V jejich podstřeší byly kurníky
pro slepice.

Stodoly
Od vrcholného středověku se pro uskladnění obilí a pro jeho vymlácení pomocí cepů
stavěly na vesnicích stodoly. Měly dva úložné prostory pro slámu – perny a uprostřed
mlat, pevnou plochu pro mlácení obilí. Nejstarší typy stodol byly z hrubě tesaných klád,
se střechou položenou na dvou opěrných sloupech. Takové stodoly byly běžné už ve
14. století. Vývoj stodol se v průběhu staletí projevoval ve stále složitější konstrukci krovů a v budování dokonalejších obvodových zdí. Od trámových stodol přes stodoly roubené se přecházelo ke stodolám se zděnými pilíři a prkennými stěnami. Zhruba od poloviny 19. století se pak začínají stavět stodoly celozděné. Na větších usedlostech se k trojdílnému jádru stodoly přidával čtvrtý díl s průjezdovými vraty. Aby uložené obilí plynule dosychalo, měly stodoly ve stěnách větrací otvory, které byly v podobě náboženských symbolů, nejčastěji křížů. Starší dřevěné stodoly se záměrně stavěly se škvírami ve
stěnách, skrze které vzduch volně pronikal.

Kolny
Pro uložení vozů a dalšího velkého nářadí se stavěly kolny. Byly patrové, bohatší usedlosti měly v patře sýpkové a komorové prostory, chudší statky sem ukládaly sena. Kolny
z 2. poloviny 19. a z počátku 20. století mají dřevěné opěrné sloupy s dlouhými trámovými překlady, nebo zděné pilíře s klenutými oblouky.
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2. Vrcholná etapa vývoje lidové
architektury Zbudovských blat
Zbudovská blata zaujímají větší část rozsáhlé rybničnaté pánve mezi Českými Budějovicemi, Netolicemi a Vodňany. Zdejší lidová architektura byla již asi od 14. století roubená. Ta se však až na velmi vzácné výjimky (Čejkovice, Malé Chrášťany, Němčice a Radomilice) do dnešních dob nezachovala a již v první třetině 19. století v této oblasti převládala zděná zástavba.
Vrcholný rozvoj zděné architektury zde nastal ve 40.–60. letech 19. století. Díky němu
se Zbudovská blata (spolu s východněji položenými a menšími Hlubockými blaty) stala
jednou ze tří nejznámějších jihočeských oblastí tzv. selského baroka (vedle Soběslavskoveselských blat a Pošumaví v okolí měst Volyně a Vlachova Březí). Tento sloh byl prostřednictvím lidových zednických mistrů přenesen z blízkých měst a městeček (v námi
sledované oblasti z Č. Budějovic, Hluboké n. Vltavou, Netolic a Vodňan) do zdejších
vesnic ve formě stavebních prvků typických přitom nejen pro baroko, ale i pro rokoko a
klasicismus, takže jde o trochu zavádějící pojem.
Pro selské baroko Zbudovských blat jsou typické krásně tvarované křídlové štíty domů
i sýpek členěné pilastry a vyzdobené „zavěšenými“ volutami, vlysy s protínajícími se
kroužky a slepými balustrádami a ve vrcholu zpravidla s motivem božího oka. Rovněž
průčelí světnic jsou členěna pásovou bosáží a jejich okna jsou umístěna v půlkruhově
završených nikách. Tento celek vhodně doplňují klenuté brány v ohradní zdi, vrcholící zvlněnými štítovými nástavci. Přitom je zajímavé, že na rozdíl od dvou ostatních nejznámějších jihočeských oblastí selského baroka nejsou na Zbudovských blatech vůbec
známí žádní autoři staveb v tomto slohu.
Nejvýznamnější stavební celky se kromě Zbudova – který dal této oblasti jméno –
zachovaly v Mahouši, Malých Chrášťanech, Olešníku, Pištíně, Plástovicích a Vlhlavech,
ale stavební vliv Zbudovských blat sahá na severu až ke Kočínu, na západě až k Podeřišti, na jihu k Radošovicím a dále až k Záboří a na jihovýchodě dokonce až k Zalinám
u Ledenic.
Pro výraznou zachovalost mnoha zdejších vesnických souborů byla v některých z nich
zavedena památková ochrana: vesnickými památkovými rezervacemi se staly Malé
Chrášťany a Plástovice, vesnickými památkovými zónami Mahouš a Zbudov.
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3. Lidová architektura vlastních
Zbudovských blat
Mezi vesnice vlastních Zbudovských neboli tzv. Svobodných (či též Královských) blat patří
devět sídel (Česká Lhota, Hlavatce, Mydlovary, Novosedly, Pašice, Pištín, Plástovice, Sedlec a Zbudov), v nichž postupně probereme nejdůležitější lidové stavby sledované oblasti
(takové již ale nejsou v Hlavatcích a v Novosedlech) a zmíníme se též o nejvýznamnějších
sakrálních stavbách. Všechny uvedené vesnice jsou lokalizovány v závislosti na jejich poloze
vzhledem k městu Zliv, největšímu sídlu Zbudovských blat, ve kterém však již žádné stopy
lidové architektury nenajdeme.

Česká Lhota
V této vesnici 7 km severozápadně od Zlivi, o níž je první zmínka v r. 1447 a která se od
16. století až do r. 1907 jmenovala Prašivá Lhota, je bezesporu nejkrásnější lidovou stavbou
usedlost čp. 6 s čučky na křídlových volutových štítech domu i sýpky (ta je datována do
r. 1833) s motivem božího oka ve vrcholu a půlkruhovými větracími průduchy. Mezi domem a sýpkou je nástavec s balustrádou a čučky nad polokruhově klenutou bránou a segmentově klenutou brankou. Tato usedlost na severní straně návsi patří k nejvýznamnějším
v celé sledované oblasti.

Mydlovary
Na návsi této obce 3 km severoseverozápadně od Zlivi s první zmínkou z r. 1368 najdeme dvě zajímavé usedlosti: čp. 9 s křídlovým volutovým štítem domu z r. 1867 s motivem
božího oka v trojúhelníkovém vrcholu a sýpkou s prostým trojúhelníkovým štítem na jižní straně a čp. 20 z r. 1870 s větší sýpkou a půlkruhově klenutou bránou v dlouhé ohradní zdi na severní straně.

Pašice
Nejvýznamnější návesní stavbou této velmi staré vsi 2,5 km západojihozápadně od Zlivi
s první zmínkou z r. 1262 je mohutná patrová sýpka z r. 1819 s trojúhelníkovým štítem
v usedlosti čp. 7, kde vedlejší dům s podávacími dveřmi ve štítu má polovalbovou střechu a mezi nimi stojí brána s rovným překladem.
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Mimo náves vlevo u cesty ke Zlivi stojí usedlost čp. 12 s krásně vyzdobeným a ještě barokním třídílným křídlovým štítem domu z r. 1824, členěným dvěma většími pilastry v nejnižší části, dvěma menšími pilastry ve střední části a božím okem s dalšími volutami v nejvyšší části, a dalšími dvěma hezky prolamovanými křídlovými štíty (předním a zadním) sýpky
z r. 1850 se zajímavou štukovou výzdobou ve vrcholu.

Pištín
V této rovněž velmi staré obci s první zmínkou již z r. 1261, ležící 3 km jihozápadně
od Zlivi, je jistě nejvýznamnější stavbou archaický uzavřený statek čp. 1 z doby kolem
r. 1700, stojící na západním konci severní strany návsi pod kostelem u silnice do Pašic.
Má křídlový volutový štít domu s dvěma průduchy zvící „velké klíčové dírky“ a mohutnou patrovou sýpku s pěti ležatými průduchy, mezi nimiž je segmentově klenutá brána
v krátké ohradní zdi.
Na východním konci této strany návsi najdeme dva hezky obnovené statky: čp. 5 s prolamovaným křídlovým volutovým štítem domu z r. 1883, se sýpkou z r. 1863 s prostým
trojúhelníkovým štítem a segmentově klenutou bránou, a čp. 6 s půvabným křídlovým
volutovým štítem domu z r. 1841 s křížem a nikou ve vrcholu.
Nejen návsi, ale i okolní krajině vévodí krásný původně románský kostel sv. Vavřince,
přestavěný nejprve goticky, v r. 1700 barokně a poté ještě po požáru v r. 1753, kdy byla
přistavěna věž.

Plástovice
Tato určitě nejkrásnější vesnice popisované oblasti s první zmínkou z r. 1360, ležící
4,5 km západně od Zlivi, byla v r. 1995 plným právem prohlášena vesnickou památkovou rezervací. Zachovalo se zde totiž velké množství významných staveb ve slohu selského baroka, a to hlavně na rozlehlé svažité návsi, kde i kaple z r. 1840 se zvoničkou je
postavena v tomto slohu.
Na západní straně návsi je to hezky zachovalý statek čp. 1 s domem z r. 1857 s průčelím členěným pilastry a krásně tvarovaným křídlovým štítem rovněž s pilastry, sýpkou
a s půlelipticky klenutou bránou s motivem božího oka v křídlovém nástavci. Velice podobně vypadají i domy v usedlostech Zbudov čp. 1 a 27, Malé Chrášťany čp. 6, Nákří
čp. 9, Podeřiště čp. 16, Radomilice čp. 9 a Vlhlavy čp. 5 (viz dále).
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Na severní straně návsi stojí dvě zcela atypické usedlosti čp. 18 a čp. 19 se sýpkami unikátně postavenými nad přízemím domů, protože na dvouštítovou usedlost nebylo na úzké
parcele místo. Vedle domu čp. 18 s krásným křídlovým štítem z r. 1856 je půlelipticky klenutá brána s křídlovým nástavcem.
Na východní straně návsi nás jistě zaujmou dvě další usedlosti: čp. 24 + 40 s krásně prolamovanými křídlovými štíty domu z r. 1859 s obrazem sv. Jiří mezi dvěma ležatými průduchy a božím okem s dalšími volutami ve vrcholu i bočně orientované patrové sýpky a půlelipticky klenutou bránou s pěkným křídlovým nástavcem, jakož i čp. 25 s křídlovým štítem domu z r. 1868 s jemnou štukovou výzdobou a božím okem ve vrcholu, sýpkou a segmentově klenutou bránou v ohradní zdi s nástavcem.
A konečně na jižní straně návsi se nám určitě bude líbit zřejmě nejznámější plástovická
stavba, kterou je hezky zachovalá kovárna z r. 1852 s křídlovým štítem s dvojími volutami
a dvěma ležatými průduchy a s emblémem koňské hlavy nad půlelipticky klenutým obloukem podsíně pracovního prostoru.
Zajímavá je ovšem i tzv. chalupnická ulička v severní části vsi, kde je nejhezčí usedlost
čp. 14 s křídlovým volutovým štítem domu (datace z r. 1860 je zavádějící, protože jde sice
o tvarově věrnou, ale zcela novodobou kopii) s motivem božího oka ve vrcholu, sýpkou
s pěti svislými průduchy a půlelipticky klenutou bránou.

Sedlec
V této vsi 6 km západně od Zlivi s první zmínkou z r. 1394 se zachoval jediný zajímavý statek blatského typu, a to poblíž kostela čp. 6 s křídlovým volutovým štítem domu již
z r. 1832, členěným dvěma pilastry, a s vedle stojící bránou s rovným překladem, protože
ještě o 9 let starší a podobný sousední statek čp. 7 byl již v 60. letech 20. století přestavěn.

Zbudov
Vedle Plástovic zřejmě nejhezčí ves sledované oblasti s první zmínkou až z r. 1472, jež dala
Zbudovským blatům jméno a leží 5 km severozápadně od Zlivi, je již od r. 1990 vesnickou
památkovou zónou. Její nejvýznamnější stavby blatského typu stojí vesměs na zdejší návsi.
Mezi ně určitě patří statek čp. 1 (bývalá rychta) v severovýchodním rohu návsi s pěkným
křídlovým volutovým štítem podélně orientovaného domu z r. 1850 se štukovou výzdobou
včetně vlysu s protínajícími se kroužky a motivem božího oka ve vrcholu, s mohutnou archaickou a rovněž bočně orientovanou patrovou sýpkou a s půlkruhově klenutou bránou
se zvlněným štítovým nástavcem.
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Poblíž na východní straně návsi stojí statek čp. 3 s dvojdílným křídlovým štítem domu
z r. 1825 s „květinovými“ průduchy, sýpkou s trojúhelníkovým štítem a ležatými průduchy
a půlelipticky klenutou bránou s kapličkovou nikou v ohradní zdi.
Na západní straně návsi je pěkná usedlost čp. 23 + 51 se štukově vyzdobeným křídlovým
volutovým štítem (vlys s protínajícími se kroužky a motiv božího oka) domu z r. 1845 a
jednodušším křídlovým štítem výměnku z r. 1843.
A konečně na severní straně návsi stojí velice cenný statek čp. 27 s božím okem v trojúhelníkovém vrcholu křídlového volutového štítu domu z 50. let 19. století s balustrádou a vlysem s protínajícími se kroužky.

4. Lidová architektura širšího
okruhu Zbudovských blat
Kromě vesnic uvedených v předchozí kapitole patří do širšího okruhu Zbudovských blat
více než dvojnásobný počet dalších sídel, ve kterých se rovněž zachovaly velice zajímavé lidové stavby blatského typu. Proto se v této kapitole budeme zabývat právě jimi (přitom se
zase zmíníme i o nejvýznamnějších sakrálních stavbách), a to opět v abecedním pořadí sídel, kde se tyto stavby vyskytují. Všechny zde uvedené vesnice jsou opět lokalizovány vzhledem ke Zlivi.

Čejkovice
V této vesnici 6 km jižně od Zlivi s první zmínkou z r. 1300 se nachází v její jižní části mohutná roubená stodola v usedlosti čp. 14. Dále je to ve východní části dům čp. 5 z r. 1843
s hezky obnoveným křídlovým volutovým štítem s nezvyklou tmavočervenou štukovou výzdobou, kde nechybí ani kapličková nika a další voluty ve vrcholu štítu.

Dívčice
Na návsi tohoto sídla s první zmínkou z r. 1437, ležícího 6 km severozápadně od Zlivi, stojí
několik lidových staveb, z nichž nejhezčí je usedlost čp. 6 z r. 1867 s trojúhelníkovými štíty
domu i sýpky a pěknou půlelipticky klenutou bránou s kapličkovou nikou v ohradní zdi.
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Dubenec
Jedinou zajímavou, zato však krásně obnovenou stavbou blatského typu této vísky 7 km
severozápadně od Zlivi, s první zmínkou snad až z r. 1491, je chlév z r. 1849 s hezky štukově vyzdobeným křídlovým volutovým štítem (balustráda v dolní části a boží oko ve
vrcholu) v usedlosti čp. 14.

Kočín
V této vsi 10,5 km severně od Zlivi s první zmínkou z r. 1379 stojí na severní straně návsi usedlost čp. 3 s křídlovým štítem domu z r. 1856 s pěknou štukovou výzdobou (iluzivní okna, pilastry, protínající se kroužky a betlémské hvězdy), sýpkou a půlelipticky
klenutými bránou i brankou v ohradní zdi.
Nejzajímavější ze zdejších lidových staveb je však vzorně udržovaná usedlost čp. 13 na
jižní straně návsi s krásně tvarovaným křídlovým volutovým štítem domu z r. 1856 zdobeným pilastry, iluzivními okny a motivem božího oka ve vrcholu, s velmi podobným
štítem sýpky navíc s kapličkovou nikou a půlkruhově klenutými bránou a brankou. Celé
průčelí usedlosti je členěno půlkruhově zakončenými vpadlinami (v sýpce jsou v nich
ležaté průduchy) a pilastry.

Lékařova Lhota
V tomto sídle 8 km západoseverozápadně od Zlivi stojí na severní straně návsi hezká
zděná usedlost čp. 6 s domem z r. 1854 s polovalbovou střechou, sýpkou s trojúhelníkovým štítem a pěknou půlkruhově klenutou bránou s mírně zvlněným štítovým nástavcem, členěným dvěma pilastry.
V literatuře citovaný sousední roubený dům čp. 5 v kožichu byl v r. 2005 přestavěn.

Libív
Tato drobná vesnička s první zmínkou až z r. 1484 leží 7,5 km severně od Zlivi při severním okraji pánve Zbudovských blat a pro svůj nenarušený urbanistický i architektonický
vzhled je navržena k prohlášení za vesnickou památkovou zónu. Nás v ní bude zajímat nejvýznamnější usedlost čp. 4 s podélně orientovaným domem s polovalbovou střechou, archaickou patrovou sýpkou se štěrbinovými větracími průduchy a půlkruhově klenutou bránou.
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Mahouš
Na rozlehlé návsi tohoto sídla s první zmínkou z doby kolem r. 1300, ležícího 8 km západojihozápadně od Zlivi a vyhlášeného v r. 1995 vesnickou památkovou zónou, stojí několik cenných lidových staveb, z nichž bezesporu nejhodnotnější je pěkně udržovaná usedlost čp. 26 na severní straně s mimořádně širokým čtyřosým průčelím domu
z r. 1859, členěným plochými pilastry. Nad nimi se zvedá krásně tvarovaný křídlový štít
s čučky, archaickou patrovou kamennou sýpkou a polokruhově klenutou bránou v dlouhé ohradní zdi.
Na protější (jižní) straně vlevo stojí starobylá usedlost čp. 11 s pěkně tvarovaným křídlovým štítem domu z r. 1856 s obrazem sv. Václava, hospodářským stavením a polokruhově klenutou bránou v mohutné ohradní zdi.
Na téže straně více vpravo najdeme ještě dvojici půvabných staveb: je to další hezky udržovaný dům čp. 8, jehož pěkně tvarovaný křídlový štít má oválný medailon a vročení 1857, od nějž vlevo stojí segmentově klenutá brána. Vpravo je to usedlost čp. 7 s domem z r. 1887 s prostým trojúhelníkovým štítem, mohutnou patrovou sýpkou z r. 1851
a drobným výměnkem s jednoduchým křídlovým štítem.
Tento velice půvabný návesní celek vhodně doplňuje v jeho středu kovárna čp. 16 s věžičkou ve střeše, upravená do nynější podoby v r. 1866, jejíž křídlový volutový štít je
blatského typu, a na západním konci pozdně gotická (!) boží muka. U silnice ve směru
na Němčice stojí půvabná výklenková kaplička P. Marie.

Malé Chrášťany
V této malé vísce, která leží 5 km jihozápadně od Zlivi a která byla založena již před
r. 1273 a od r. 1995 je vesnickou památkovou rezervací, najdeme nejen několik krásných
lidových staveb blatského typu zhruba z poloviny 19. století, ale i dvě roubenky. Toto
sídlo je nesporně nejkrásnější vesnicí širšího okruhu Zbudovských blat.
Severně od návsi stojí proti sobě dvě chalupy: vlevo je roubenka čp. 11 z r. 1825 v kožichu s polovalbovou střechou a vpravo chalupa čp. 14 z r. 1872 s dosud roubenou světnicí, ale již s přezděnou čelní stěnou a vrcholící křídlovým štítem.
Vpravo od čp. 14 objevíme na východní straně návsi dvě velmi si podobné chalupy
čp. 10 a 9 s průčelími členěnými lizénami a pěkně tvarovanými křídlovými štíty (ta pravá má ve štítu podávací dveře a štukovou balustrádu).
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Nejkrásnější je však západní strana návsi, kde zcela vpravo stojí statek čp. 3 s domem
z r. 1837 s křídlovým štítem s dvěma ležatými průduchy mezi volutami a božím okem ve vrcholu, sýpkou též s božím okem ve vrcholu trojúhelníkového štítu a bránou s rovným překladem.
Vlevo od něj vidíme statek čp. 4, jehož dům z r. 1850 má štukem zdobený křídlový volutový štít s typickou blatskou ornamentikou (průduchy ve tvaru monstrancí, srdíčka a boží oko
ve vrcholu). Mezi ním a patrovou sýpkou z r. 1856 s křídlovým štítem opět s motivem božího oka je půlelipticky klenutá brána.
Stavebně velice hodnotný je další levý soused: statek čp. 5 s domem z r. 1862 s průčelím členěným lizénami a křídlovým volutovým štítem, kde kromě typického božího oka ve vrcholu
objevíme i pás slepé balustrády s hvězdičkami v dolní části štítu, prostou sýpkou s trojúhelníkovým štítem a segmentově klenutou bránou v ohradní zdi.
Západní stranu návsi uzavírá statek čp. 6 s křídlovými volutovými štíty domu z r. 1866 i sýpky z r. 1855 s motivem božího oka ve vrcholu. Celý tento úžasný návesní celek vhodně doplňuje kaplička se zvoničkou a bývalá kovárna čp. 12.

Munice
Tato vesnice 3 km východně od Zlivi s první zmínkou z r. 1389 leží sice již na hranici Zbudovských a Hlubockých blat, ale zdejší dům usedlosti čp. 5 patří slohově do námi sledované oblasti, protože má křídlový štít se zavěšenými volutami (ty se navíc vyskytují i v jeho vrcholu). Pro
svůj mimořádně příznivý vzhled, v němž hraje velkou roli i rozlehlá travnatá náves se dvěma
rybníky, byly Munice již v r. 1990 prohlášeny vesnickou památkovou zónou.

Nákří
I na návsi tohoto sídla 6 km severoseverozápadně od Zlivi s první zmínkou z r. 1352 najdeme tři pozoruhodné usedlosti: čp. 7 s krásně štukově vyzdobeným křídlovým volutovým štítem domu s čučky, vlysem s balustrádou v patě štítu, dvěma většími pilastry v dolní části (mezi
nimi je kapličková nika s dvěma čtyřlístkovými průduchy) a dvěma menšími pilastry v horní
části, mezi nimiž je datace 1829, a s motivem poloslunce ve vrcholu. Dále je to čp. 8 s hezky
obnovenou sýpkou z r. 1856 s trojúhelníkovým štítem, v jehož vrcholu je motiv božího oka,
a polokruhově klenutými bránou a brankou v krátké ohradní zdi, a zejména čp. 9 s domem
z r. 1857, jehož křídlový volutový štít, štukově vyzdobený balustrádou a protínajícími se
kroužky v dolní části a božím okem ve vrcholu, nese – stejně jako štít domu v usedlosti
čp. 7 – typické znaky štítů Zbudovských blat. Vedle domu stojí půlkruhově klenutá brána se
segmentově klenutou brankou v krátké ohradní zdi.
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Dominantou vsi je jednolodní gotický kostel sv. Petra a Pavla ze 14. století, jenž dostal barokní háv v letech 1719-1720 a naposled byl přestavěn v r. 1897.

Němčice
V této velmi staré vsi, ležící 8 km jihozápadně od Zlivi a prvně připomínané již v r. 1220,
najdeme další z mála roubenek sledované oblasti: v usedlosti čp. 20 z r. 1836 stojí dům
s roubenou světnicí v kožichu s přezděnou čelní stěnou a střídmě vyzdobeným volutovým
štítem, sýpkou a polokruhově klenutou bránou.
Naproti přes silnici najdeme pěkně obnovenou usedlost čp. 6 s hezky prolamovaným křídlovým štítem domu z r. 1856, trojúhelníkovým štítem sýpky s pěti průduchy a kapličkovou nikou a krásnou půlkruhově klenutou bránou v ohradní zdi.
Dominantou vsi i okolní krajiny je románsko-gotický kostel sv. Mikuláše původně ze
13. století, v letech 1385-1390 goticky přestavěný, v letech 1515-1521 upravený pozdně
goticky a v r. 1742 barokně (věž je z r. 1764).

Olešník
Tato vesnice s první zmínkou z r. 1409 se nachází 4,5 km severně od Zlivi. Na severní straně návsi stojí rovněž hezké usedlosti, z nichž si nejprve všimneme archaického čp. 7 s prostým křídlovým štítem a protější sýpkou a čp. 8 s křídlovým štítem domu z r. 1851 a patrovou sýpkou v zadní části.
Nejvýznamnější zdejší stavbou je však usedlost čp. 11 s křídlovým štítem domu z r. 1848,
členěným svisle dvěma plochými pilastry a vodorovně vlysem se slepou balustrádou a protínajícími se kroužky, čtyřlístky a datací v horní části nad dvěma okénky a s motivem božího oka ve vrcholu.

Olšovice
Tato velmi stará ves s první zmínkou již z r. 1248, ležící 10 km západně od Zlivi, se pyšní
rovněž hezkou lidovou stavbou blatského typu: jde o usedlost čp. 28 z r. 1853 na jižní straně návsi s pěkně obnoveným křídlovým volutovým štítem domu s poněkud modernizovanou a nezvykle tmavočervenou štukovou výzdobou.
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Podeřiště
Toto sídlo, které stejně jako předchozí Olšovice se nachází 10 km západně od Zlivi a o
němž je první zmínka z doby kolem r. 1300, skrývá v severní části východní strany návsi
velmi pěknou usedlost čp. 16 blatského typu: průčelí domu z r. 1844, členěné pilastry a
pásovou bosáží, vrcholí hezky prolamovaným křídlovým štítem členěným opět pilastry, na
nichž „stojí“ trojúhelníkový vrchol s motivem božího oka, před domem je zahrádka s cihlovou ohrádkou, protější sýpka má podobné průčelí a patrně mladší trojúhelníkový štít. Mezi
nimi stojí půlkruhově klenutá brána se štítovým nástavcem s obrazem sv. Floriána a skutečnou i iluzivní brankou po stranách.

Radomilice
V tomto malém sídle, nacházejícím se 10 km severozápadně od Zlivi, se dochovala u
čp. 39 mohutná roubená stodola blíže neurčeného stáří. Stavby blatského typu zde reprezentuje usedlost čp. 9 s hezky obnoveným křídlovým volutovým štítem domu z r. 1853,
zdobeným dole vlysem s balustrádou a protínajícími se kroužky, ale v horní části již jiným
ornamentem než na typických blatských štítech, a na něj „nalepeným“ a zčásti jím překrytým rovněž pěkně obnoveným trojúhelníkovým a podobně štukově vyzdobeným štítem.

Radošovice
Tato vesnice s první zmínkou z r. 1334 a vzdálená 8 km jihozápadně od Zlivi leží již na hranici Zbudovských blat a podhůří Blanského lesa. Zachovaly se zde dvě velmi pěkné sýpky
blatského typu: v usedlosti čp. 1 je to patrová sýpka z 50. let 19. století, v usedlosti čp. 4
opět patrová sýpka z r. 1845, přičemž obě mají krásné křídlové volutové štíty s kapličkovými nikami a třemi ležatými průduchy. Zajímavé přitom je, že domy obou těchto usedlostí
jsou naopak typické pro lidovou architekturu podhůří Blanského lesa.

Vlhlavy
V další staré vsi 5,5 km západojihozápadně od Zlivi s první zmínkou již z r. 1273 najdeme zdejší nejvýznamnější stavby v jižní části její návsi, do které se zajímavě „vkrádá“ velký Vlhlavský rybník. Na její jižní straně stojí usedlost čp. 8 s křídlovým volutovým štítem
domu z r. 1850 s průduchy ve tvaru klíčových dírek a srdíčka, sýpkou a bránou s rovným
překladem.
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1. Dívčice – náves / Dorfplatz / the village square

2. Dříteň – kostel sv. Dismase z r. 1691 / St. Dismaskirche aus dem Jahre 1691 / St. Dismas´ church originated in 1691
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3. Hlavatce – náves / Dorfplatz / the village square

4. Kaplička u Sedlece / Kleine Kapelle bei Sedlec / Chapel near Sedlec
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5. Malé Chrášťany - čp. 4 / Haus Nr. 4 / house No. 4

6. Nákří – gotický kostel sv. Petra a Pavla s kapličkou / gotische Kirche des hl. Petrus und Paulus mit kleiner Kapelle / St Peter and Paul´s Gothic church with a chapel
19

7. Olešník – náves / Dorfplatz / the village square

8. Pištín – čp. 6 / Haus Nr. 6 / house No. 6
20

9. Pištín – čp. 1 / Haus Nr. 1 / house No. 1

10. Pištín – stodoly statku čp. 1 s bočním barokním vjezdem do dvora / der Scheune des Bauerngutes Nr. 1
mit Barockseiteneinfahrt in den Innenhof / barns of the farmstead No. 1 with a Baroque farmyard gate-way
21

11. Plástovice – čp. 24 / Haus Nr. 24 / house No. 24

12. Plástovice – kovárna / die Schmiede / smithy
22

13. Plástovice – náves s kapličkou / Dorfplatz mit kleiner Kapelle / the village square with a chapel

14. Sedlec – vpravo barokní štít čp. 6 / Barockgiebel des Hauses Nr. 6 rechts / a Baroque gable of the house
No. 6 on the right
23

15. Vlhlavy – čp. 5 / Haus Nr. 5 / house No. 5

16. Zahájí – fara / Pfarrhaus / the vicarage
24

Nejhodnotnější z vlhlavských staveb je však usedlost čp. 5 z r. 1841 na západní straně
s křídlovým volutovým štítem domu členěným dvěma plochými pilastry, mezi nimiž
je obraz sv. Floriána obklopený štukovou výzdobou, a s božím okem ve vrcholu. Vedle
domu stojí půlelipticky klenutá brána s nízkým volutovým nástavcem, v němž je obraz
sv. Václava, jehož neznámý lidový autor se inspiroval předlohami Mikoláše Alše.
V literatuře citovaný velmi zajímavý dům čp. 6 (vlevo od čp. 5), jehož archaická, ale přitom už zděná dispozice – dům měl polovalbovou doškovou střechu a volutový štít – prozrazovala vazbu na starší nedochované roubené stavby, již bohužel zanikl.

Záblatí
Tato vesnice s první zmínkou z r. 1366 se nachází 10 km severozápadně od Zlivi. Na její
návsi stojí velmi hodnotná usedlost čp. 20 s průčelím domu s dvěma pilastry na okrajích a pásovou bosáží, nad nímž se zvedá křídlový volutový štít členěný dvěma pilastry, a
s motivem božího oka ve vrcholu, s šikmo situovanou archaickou sýpkou (zřejmě pod
vlivem umístění usedlosti u nepravoúhlého rozcestí silnic), větranou jen několika průduchy, a polokruhově klenutou bránou s trojúhelníkovým nástavcem. V něm je kapličková nika se sochou P. Marie a dvěma segmentově zaklenutými brankami po stranách,
nad nimiž jsou v malé ohradní zdi rovněž s pásovou bosáží miniaturní balustrády.

Záblatíčko
V této sousední malé vísce, ležící rovněž 10 km severozápadně od Zlivi již na okraji blatského regionu, připomíná stavby jeho typu pouze chalupa čp. 14 se segmentově klenutým vjezdem a valbovou střechou, k níž patří sousední kovárna s prostým trojúhelníkovým štítem a půlelipticky zaklenutou podsíní pracovního prostoru. Obě stavby pocházejí z 2. poloviny 19. století.
V literatuře citovaný dům čp. 4 v jižní části návsi s křídlovým štítem blatského typu
z r. 1831 již bohužel zanikl. Protože však půdorysná struktura vísky nebyla dodnes výrazně narušena, je Záblatíčko navrženo k prohlášení za vesnickou památkovou zónu.
Chloubou Záblatíčka jsou i dvě sakrální stavby: novogotický kostel z r. 1900, který je
významnou krajinnou dominantou, a našemu tématu bližší krásná pozdně barokní výklenková kaplička s křídlovým štítem z r. 1826 v sousedství kostela.
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Záboří
Tato vesnice 11 km jihozápadně od Zlivi s první zmínkou z r. 1263 sice již leží v podhůří
Blanského lesa, přesto i zde se zachovaly dvě stavby s patrným vlivem severněji položených
Zbudovských blat: je to dům usedlosti čp. 18 z r. 1857 se zavěšenými volutami na trojúhelníkovém štítu, ale zejména nejkrásnější zdejší usedlost čp. 20 s výměnkem čp. 40 z r. 1837,
kde obě budovy mají krásné křídlové volutové štíty (ten „výměnkový“ má navíc ve vrcholu boží oko). Mezi nimi stojí půlkruhově klenutá brána v ohradní zdi s kapličkovou nikou.
Záboří bylo pro své mimořádné architektonické hodnoty prohlášeno v r. 1995 vesnickou
památkovou rezervací.

Zahájí
Toto sídlo s první zmínkou o tamním původně gotickém kostele Zvěstování P. Marie
z r. 1352 leží 3 km severně od Zlivi a zachovala se v něm jediná lidová stavba blatského
typu: usedlost čp. 14 s křídlovým štítem domu z r. 1881, jehož rozvolněná dekorativní výzdoba připomíná podobný štít usedlosti čp. 8 ve Vlhlavech.

Zaliny
Předposlední z uvedených sídel, o níž je první zmínka z r. 1367, je současně vesnicí od Zbudovských blat nejvzdálenější, protože leží až u Ledenic, 21 km jihovýchodně od Zlivi. Přesto se zde zachovala jasná stopa vlivu selského baroka Zbudovských blat, kterou je usedlost
čp. 25 z r. 1857 v horní části jižní strany návsi s křídlovými volutovými štíty domu i sýpky, členěnými pilastry a zakončenými trojúhelníkovými nástavci, mezi nimiž je půlkruhově klenutá brána s dvěma brankami po stranách v ohradní zdi, završená zvlněným nástavcem s lidovou malbou sv. Jana Nepomuckého.

Zvěřetice
V malé vísce 9 km jihozápadně od Zlivi s první zmínkou okolo r. 1300, ležící již na Netolicku, se dochovala jediná lidová stavba blatského typu: jde o sýpku v usedlosti čp. 12 s křídlovým štítem s typicky zavěšenými volutami. Vzhledem ke zcela mimořádné autenticitě
tohoto sídla byly Zvěřetice v r. 1995 prohlášeny vesnickou památkovou zónou.
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5. Návrhy výletních tras
V závěru této publikace nabízíme čtenářům možnost spatřit nejznámější stavby lidové architektury Zbudovských blat na vlastní oči, a tak jsme připravili celkem čtyři turistické trasy, jejichž délka se pohybuje kolem 15 km a které jsou vesměs vhodné i pro cyklisty, protože většina jejich úseků vede po cyklotrasách. Na sebe navazující trasy 1 a 2 lze spojit do jediné okružní trasy, dlouhé asi 29 km.

Trasa 1
Dívčice, žel. st. - Česká Lhota - Novosedly - Zbudov - Překážka - Mydlovary - Zahájí, celkem asi 12 km. Z Dívčic, žel. st. do Zbudova zčásti (na počátku a na konci) po cyklotrase (dále jen CT) 1083, ze Zbudova na Překážku po CT 1084 a z Mydlovar do Zahájí po
CT 1080.

Trasa 2
Olešník - Nákří - Záblatí - Záblatíčko - Radomilice - Dubenec - Dívčice - Dívčice, žel. st.,
celkem asi 14 km. Z Olešníku do Nákří po CT 1091, z Radomilic do Dívčic po CT 1080
a z Dívčic do Dívčic, žel. st. po CT 1101-2.

Trasa 3
Pištín - Pašice - Plástovice - Sedlec - Vlhlavy - Malé Chrášťany - Tupesy - Břehov - Čejko
vice, celkem asi 18 km. Z Pašic do Sedlce po CT 1081, z Vlhlav do Břehova po CT 1083
a 1090 a z Břehova do Čejkovic po CT 1086.

Trasa 4
Lékařova Lhota - Podeřiště - Olšovice - Mahouš - Zvěřetice - Sedlovice - Němčice - Ra
došovice, celkem asi 14 km. Z Podeřiště do Mahouše po CT 1089, z Mahouše do Zvěřetic a ze Sedlovic do Němčic částečně po CT 1104 a z Němčic do Radošovic po CT 1089.
Tak zdrávi došli (dojeli)!
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Resumé
Předkládaná publikace se zabývá lidovou architekturou Zbudovských blat, ležících ve větší
části rozsáhlé mělké rybničnaté pánve mezi městy České Budějovice, Netolice a Vodňany. Přitom hlavní složku této architektury tvoří vrcholná etapa jejího vývoje nazývaná selským barokem.
První kapitola je věnována stavebnímu vývoji tradičního selského statku na Zbudovských blatech, který do své současné podoby dospěl vývojem od původně roubené, v jaké trval po celou dobu středověku zhruba od 14. století, přes etapu úprav v průběhu 16. století, až po zděnou formu z cihel a kamene, ve které začal být budován od 1. třetiny 19. století. Tato usedlost
je tvořena obytným domem a hospodářskými budovami navzájem stavebně a funkčně propojenými do uzavřeného celku. Pozornost je proto zaměřena nejen na obytný dům, ale také
na dvůr a jeho uspořádání včetně vjezdové brány, na sýpku, chlévy a stáje, na stodolu, kolnu a sklep.
Druhá kapitola se zabývá vrcholnou etapou vývoje zdejší zděné lidové architektury ve 40.–60.
letech 19. století, která nese název selské baroko, a specifikací tohoto slohu, doprovázenou přehledem jeho typických znaků na Zbudovských blatech. Její součástí je i stručný přehled nejvýznamnějších stavebních celků ve sledované oblasti.
Třetí a čtvrtá kapitola tvoří jádro publikace. Obsahem třetí kapitoly je podrobný popis nejdůležitějších lidových staveb vlastních Zbudovských blat v užším smyslu tohoto pojmu, a to ve
vesnicích Česká Lhota, Mydlovary, Pašice, Pištín, Plástovice, Sedlec a Zbudov. Památkově nejvýznamnější soubory těchto staveb jsou v Plástovicích (vesnická památková rezervace), Zbudově (vesnická památková zóna) a Pištíně.
Čtvrtá kapitola podrobně popisuje nejdůležitější lidové stavby v širším okruhu Zbudovských
blat, přičemž vymezuje oblast jejich vlivu na všech světových stranách, který někdy sahá až
za jejich hranici: mnohdy jde o vesnice více než 10 km (a výjimečně až přes 20 km) vzdálené od středu Zbudovských blat. Památkově nejvýznamnější soubory těchto staveb jsou v Malých Chrášťanech (vesnická památková rezervace), Mahouši (vesnická památková zóna), Olešníku a Vlhlavech.
V páté kapitole jsou uvedeny turistické trasy, umožňující čtenářům na vlastní oči se seznámit
s krásou jednotlivých staveb Zbudovských blat popisovaných v předchozích dvou kapitolách.
Jde celkem o čtyři trasy, z nichž první dvě jsou vedeny severně a druhé dvě západně a jižně od
jádra Zbudovských blat. Přitom všechny jsou velice vhodné i pro cyklisty.
Autory publikace jsou PhDr. František Krejča, etnograf Jihočeského muzea v Českých Budějovicích (1. kapitola) a Mgr. Petr Luniaczek z Českých Budějovic, publicista a fotograf jihočeské lidové architektury (ostatní text).
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Slovníček vybraných odborných výrazů
balustráda – dekorativní zábradlí, tvořené kamennými, zděnými nebo i dřevěnými kuželkami a parapetem; v lidové architektuře Zbudovských blat ji někdy napodobuje štukový
vlys při patě štítu
bosáž (rustika) – plastické kvádrování nároží, lizén či stěny
čuček – dekorativní prvek v podobě koule či šišky, ukončující štít či štítový nástavec
kapličková nika – výklenek ve zdi nebo ve štítu, ve kterém je obrázek či soška světce
kožich – izolační vrstva hlíny s příměsemi (řezaná sláma, plevy aj.), nanášená zpravidla na
roubenou stěnu; kožich se mohl dále omítat nebo bílit
křídlový štít – štít vlnitého obrysu, jehož obvod přesahuje nad rovinu střechy
lizéna – svislý dekorativní omítkový pás na fasádě
pilastr – svislý plochý dekorativní článek na fasádě s hlavicí a patkou jako u sloupu
polovalbová střecha – běžná sedlová střecha s valbičkou (polovalbou) ve vrcholu štítu
valbička (polovalba) – zkosená stříška ve vrcholu štítu
vlys – vodorovný dekorativní štukový pás s různorodou ornamentální výzdobou
voluta (závitnice) – obvykle štukový dekorativní prvek, stáčený do tvaru spirály

Zusammenfassung
Die vorgelegte Publikation befasst sich mit der Volksarchitektur des Moorgebietes von Zbudov, das sich in einem größeren Teil des seichten Teichbeckens zwischen České Budějovice
(Budweis), Netolice a Vodňany befindet. Die Hauptkomponente dieser Architektur bildet
dabei die Gipfeletappe deren Entwicklung, der sog. Bauernbarock.
Das erste Kapitel widmet sich der Bauentwicklung eines traditionellen Bauerngutes im
Moorgebiet von Zbudov, wie sich die ursprüngliche Blockhausform, in der man das ganze
Mittelalter seit dem 14. Jahrhundert baute, über die Umgestaltungen im Laufe des 16.
Jahrhunderts bis zur gemauerten Gestalt aus Ziegeln und Steinen, in der man seit dem
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1. Drittel des 19. Jahrhunderts baute, weiterentwickelte. Dieses Anwesen wird von einem
Wohnhaus und Wirtschaftsgebäuden gebildet, die von der Bauart und Funktion her zu
einem geschlossenen Ganzen verbunden sind. Die Aufmerksamkeit wird deshalb nicht nur
auf das Wohnhaus, sondern auch auf den Innenhof und seine Gestaltung einschließlich des
Einfahrtstores, auf den Kornspeicher, Stallungen, Scheune, Schuppen und Keller gerichtet.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Gipfelentwicklungsphase der hiesigen gemauerten
Volksarchitektur in den 40er bis 60er Jahren des 19. Jahrhunderts, die als Bauernbarock
bezeichnet wird, und mit der Spezifikation dieses Baustils, die mit einer Übersicht von typischen Merkmalen im Moorgebiet von Zbudov begleitet wird. Bestandteil dieses Kapitels
ist auch ein kurzer Überblick über die bedeutendsten Baukomplexe im verfolgten Gebiet.
Das dritte und vierte Kapitel bilden den eigentlichen Kern der Publikation. Inhalt des
dritten Kapitels ist eine ausführliche Beschreibung der wichtigsten Volksbauten im Moorgebiet in Zbudov im engeren Sinne dieses Begriffs, und zwar in den Dörfern Česká Lhota,
Mydlovary, Pašice, Pištín, Plástovice, Sedlec und Zbudov. Aus der Sicht der Denkmalpflege
befinden sich die bedeutendsten Ensembles dieser Bauten in Plástovice (Dorfdenkmalschutzreservat), Zbudov (Dorfdenkmalschutzzone) und Pištín.
Das vierte Kapitel beschreibt ausführlich die wichtigsten Volksbauten in einem breiteren
Kreis des Moorgebietes von Zbudov, wobei das Gebiet ihres Einflusses in alle Himmelsrichtungen abgegrenzt wird. Dieser Einfluss reicht manchmal bis über die Grenze des Gebietes hinaus: manchmal geht es um ein Dorf, das mehr als 10 km (ausnahmsweise bis über
20 km) von der Mitte des Moorgebietes von Zbudov entfernt ist. Aus der Sicht der Denkmalpflege befinden sich die bedeutendsten Ensembles dieser Bauten in Malé Chrášťany
(Dorfdenkmalschutzreservat), Mahouš (Dorfdenkmalschutzzone), Olešník und Vlhlavy.
Im fünften Kapitel sind die touristischen Routen angeführt, die es den Lesern ermöglichen, sich mit der Schönheit der einzelnen Bauten des Moorgebietes von Zbudov, die in
den vorherigen zwei Kapiteln beschrieben sind, mit eigenen Augen bekannt zu machen.
Es handelt sich um vier Wege, von denen die ersten zwei nördlich und die zwei anderen
westlich und südlich vom Kern des Moorgebietes aus Zbudov führen. Alle Wege sind auch
für Radfahrer geeignet.
Autoren der Publikation sind PhDr. František Krejča, Ethnograph des Südböhmischen
Museums in České Budějovice (Kapitel 1), und Mgr. Petr Luniaczek aus České Budějovice,
Publizist und Fotograf der südböhmischen Volksarchitektur (sonstiger Text).
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Summary
The submitted brochure deals with the folk architecture of Zbudovská blata (Zbudov Marshland) situated mostly in the large shallow basin full of ponds between the towns of České Budějovice, Netolice and Vodňany. The main part of this architecture is its top stage development so-called rural Baroque style.
The first chapter presents the building development of a traditional farmstead in Zbudovská
blata up to the current appearance. It was originally a timbered building from about 14th century existing for the whole Medieval Age then there was the first stage of alteration in the 16th
century and from the first third of the 19th century it started to be built from bricks and stone. This farmstead consists of a dwelling house and farm buildings interconnected to the closed unit either structurally and functionally. Hence the attention is paid not only to the dwelling house but also to the farmyard and its layout including a gateway, a corn-loft, cattle sheds,
stables, a barn, a shed and a cellar.
The second chapter is about the top stage development of the local folk brick architecture
from the forties to the sixties of the 19th century which is called rural Baroque style. There is
also the specification of this style as well as the view of its typical signs in Zbudovská blata and
the short list of the most significant building units of this area.
The third and fourth chapter form the substance of this brochure. The third chapter contains
a detailed description of the most important folk buildings of Zbudovská blata in the strict
sense of this term namely in the villages of Česká Lhota, Mydlovary, Pašice, Pištín, Plástovice,
Sedlec and Zbudov. The most remarkable buildings are in the village of Plástovice (rural preservation area), Zbudov (rural preservation zone) and Pištín.
The fourth chapter describes in details the most important buildings in the larger area of Zbudovská blata and specifies the sphere of their influence in all cardinal points, sometimes going as far as their border. These villages are often more than 10km (exceptionally more than
20 km) far from the centre of Zbudovská blata. The most remarkable buildings are in the village of Malé Chrášťany (rural preservation area), Mahouš (rural preservation zone), Olešník
and Vlhlavy.
In the fifth chapter the marked footpaths are introduced. They enable readers to see the beauty
of particular buildings of Zbudovská blata described in two previous chapters. There are four
paths, two of them lead north and the others west and south of the centre of Zbudovská blata and all are suitable for cyclists as well.
The brochure authors are František Krejča, PhDr, an ethnographer of the Museum of South
Bohemia in České Budějovice (chapter 1) and Petr Luniaczek, Mgr, from České Budějovice, a
publicist and photographer of South Bohemian folk architecture (the other text).
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MAS Rozkvět zahrady jižních Čech
Monika Hůrská
Místní akční skupina (zkráceně MAS), resp. občanské sdružení Rozkvět zahrady jižních
Čech má 26 členů (včetně členství 2 mikroregionů – Chelčicko-Lhenického a Blata). Zájmové území MAS tvoří venkovský region 16 obcí s 56 místními částmi. Celkový počet
obyvatel činí více než 12 tisíc a zájmové území se rozkládá na 26 624 ha. Území této MAS
se nachází v severozápadní části okresu České Budějovice a sousedících regionech Strakonicka a Prachaticka. Je tvořeno dvěma mikroregiony – Chelčicko-Lhenickým (s obcemi
Chelčice, Libějovice, Malovice, Mičovice, Lhenice a Truskovice) a Svazkem obcí Blata (zahrnující Čejkovice, Dívčice, Dříteň, Hlavatce, Mydlovary, Pištín, Olešník, Sedlec, Zahájí a Zliv) a obcí Nákří.
Tato místní akční skupina byla založena v únoru roku 2004 na základě iniciativy Chelčicko-Lhenického mikroregionu s vizí využít pracovní metody LEADER ke spojení místních
aktérů s cílem rozvinout venkovský region území MAS. Záměrem bylo především podpořit
rozvoj malého a středního podnikání v oblasti zdejší specifické zemědělské produkce zaváděním nových know-how. MAS je nyní složena z vyvážené skupiny partnerů z různých socioekonomických sektorů území, nadále zůstává otevřenou strukturou a systematicky oslovuje své potenciální zájemce o činnost MAS a program LEADER.
Cílem je podílet se na tvorbě a realizaci integrovaných strategií rozvoje venkovského regionu a vést účastníky partnerství na místní úrovni k vyššímu využití potenciálu jejich území. Záměrem je především zavádění nových forem zlepšování kvality života ve venkovských oblastech, posilování ekonomického prostředí, místní hospodářský rozvoj a zhodnocování přírodního a kulturního dědictví, a tím zlepšení organizačních schopností venkovského regionu.

Zkušenosti MAS
V letech 2004 a 2005 se MAS úspěšně zúčastnila programu LEADER ČR, a to s programem Inovace a moderní komunikace – Budoucnost v jižních Čechách (r. 2004) a Inovace
a komunikace – Rozkvět zahrady jižních Čech (r. 2005). V letech 2006 a 2007 realizovalo zájmové území MAS projekt LEADER+,c (osvojování schopností), který byl financován
z Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. V roce 2008 byl zrealizován projekt Vzdělávání, který byl spolufinancován EU v rámci Programu rozvoje venkova. V letošním roce se uskuteční 1. výzva k strategickému plánu LEADER (2008-2013)
v projektu Květy, plody a lidé Zahrady jižních Čech.
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Přeshraniční spolupráce
MAS se v letech 2008 a 2009 podílela na dvou projektech spolupráce MAS s obcemi/sdružením obcí Lalling v Bavorsku – první projekt byl spolufinancován EU v rámci Programu
přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko. Další projekt Nacházení společných tradic byl
spolufinancován z Dispozičního fondu ČR – Bavorsko.

Spolupráce s ostatními MAS
Od roku 2004 MAS Rozkvět zahrady jižních Čech spolupracuje se sousední MAS CHANCE IN NATURE – LAG, kterou konzultačně podpořila při přípravě projektu LEADER+.
V roce 2006 se MAS Rozkvět podílela na organizaci a realizaci Prepare Gathering 2006,
Traveling Workshop. V roce 2007 se stala regionálním partnerem projektu Cammini d´Europa pro období 2007–2013 a byla s místní akční skupinou CHANCE IN NATURE –
LAG podepsána partnerská smlouva a zřízena koordinační skupina. V letošním roce jsou
úspěšně realizovány dva projekty Spolupráce v programu PRV, a to Rozvoj lidských zdrojů – Šance pro další rozkvět regionu a Dědictví regionu: po stopách předků. Jedním z výstupů tohoto projektu je i tato brožura.

Tipy na výlet
Znáte písničku, jak sedlák Jakub Kubata dal život za Blata? Jeho pomník, který se stal symbolem celého mikroregionu Blata, najdete u nás – na Dívčicku u Zbudova. Potom se můžete zastavit v Plástovicích, kde vzniklo v rámci programu rozvoje venkova ČR Informační centrum jihočeského selského baroka, zaměřené na architekturu typickou pro toto území. Z Blat zamíříme do Chelčic, jihočeské Vesnice roku 2000. Zde najdeme Památník Petra Chelčického, který je jediným uceleným muzeem toho myslitele v Evropě. V libějovicko-lomecké oblasti se nachází živé poutní místo Lomec s překrásným barokním kostelem
Jména Panny Marie. Okolní krajina tohoto poutního místa vás okouzlí svým klidem a harmonií, která tu vládne po celý rok. Přes Rábín a Krtely se pak mezi sady, poli a lesy okolo zámku Kratochvíle dostanete až na Lhenicko. Přes Lhenicko vedla již v 10. století slavná Linecká stezka, která spojovala Čechy s rakouskými zeměmi a sloužila zejména pro dopravu soli a dobytka. Její zbytky jsou doposud patrny u obce Vodice. Vodice sama o sobě je
vesnickou památkovou rezervací.
Toto je jen několik z mnoha míst, na která bychom Vás rádi pozvali. Ale přijeďte se podívat sami, protože u nás je hezky.
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Die örtliche Aktionsgruppe (abgekürzt MAS), eventuell der
Bürgerverein Aufblühen des Gartens Südböhmen, hat 26 Mitglieder (einschließlich der Mitgliedschaft von 2 Mikroregionen
Chelčice-Lhenice und Blata). Das Interessengebiet MAS bildet
die dörfliche Region von 16 Dörfern mit 56 Ortsteilen. Die Gesamtzahl der Einwohner beträgt mehr als 12 000 Einwohner und die Fläche des Interessengebietes beträgt 266,24 km 2.
Diese Aktionsgruppe wurde im Februar 2004 auf der Grundlage der Initiative der Mikroregion Chelčice-Lhenice gegründet. Das Ziel war, die Arbeitsmethode LEADER zur
Verbindung der örtlichen Akteure zu verwenden, damit die dörfliche Region des Gebietes MAS weiter entwickelt wird. Das Ziel lag vor allem in der Unterstützung der
kleinen und mittleren Unternehmertätigkeit im Bereich der spezifischen örtlichen Agrarproduktion auf der Grundlage der Einführung des neuen Know-How. Die Gruppe
MAS besteht jetzt aus ausgeglichener Gruppe der Partner aus verschiedenen soziologischen und wirtschaftlichen Bereichen des Gebiets. Sie hat offene Struktur und die Gruppe spricht systematisch potenzielle Bewerber an, die sich um die Tätigkeit der Gruppe
MAS und um das Programm LEADER interessieren.
In den Jahren 2004 und 2005 hat sich MAS erfolgreich am Programm LEADER ČR
beteiligt, in den Jahren 2006 und 2007 wurde das Projekt LEADER+,c realisiert. Im Jahre 2008 wurde das Projekt Bildung durchgeführt, das im Rahmen des Programms zur
Entwicklung des Landes durch die EU mitfinanziert wurde.
MAS beteiligte sich im Jahre 2008 an zwei Projekten der Zusammenarbeit der Gruppe
MAS mit den Dörfern/Vereinen der Dörfer Lalling in Bayern – das erste Projekt wurde durch die EU im Rahmen der übergrenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen
der Tschechischen Republik und Bayern mitfinanziert. Das zweite Projekt „Finden der
gemeinsamen Traditionen“ wurde aus dem Dispositionsfond der Tschechischen Republik und Bayern mitfinanziert.
Die Gruppe MAS Aufblühen des Gartens Südböhmen arbeitet mit benachbarter Gruppe MAS Chance in Nature – LAG zusammen und beteiligte sich an der Durchführung
der Maßnahme Prepare Gathering 2006, Traveling Workshop. Im Jahre 2007 wurde sie zum Regionalpartner des Projektes Cammini d´Europa für den Zeitraum 2007
– 2013. Aus der Zusammenarbeit mit LAG Chance in Nature wurden 2 Projekte vorgestellt – „Entwicklung der menschlichen Ressourcen – Chance für weiteres Aufblühen
der Region“ und „Erbschaft der Region: Nach Spuren der Vorväter“. Eine der Maßnahmen dieses Projektes ist auch dieses Taschenbuch.
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The Local Action Group (in short: LAG), or, as the case
may be, Citizens’ Association Southern Bohemian Garden
in Blossom has 25 members (including the membership of
two micro-regions Chelčicko-Lhenický and Blata). The interest area of the LAG is composed of the countryside region including 16 municipalities with 56 local districts. The total number of inhabitants
is more than 12 thousand and the interest area comprises 26,624 ha.
This Local Action Group was founded in February 2004 based on the initiative of the
Micro-region Chelčicko-Lhenicko having the vision of exploitation of LEADER methods to bring local participants together aiming to develop the countryside region in the
LAG area. The purpose was to provide support for development of small and medium
sized businesses in the area of the local specific agricultural production using the implementation of new know-how, in particular. At the moment, the LAG is composed of
well balanced group of partners coming from different social-economical sectors of the
area. At the same time, it remains open structure and systematically addresses persons
potentially interested in participation on LAG activities and LEADER+ Program.
In the 2004 and 2005, the LAG successfully participated in LEADER CR Program, in
the 2006 and 2007 the LEADER1c Project was executed. In the 2008, the Educational
project co-financed by the EU within the Countryside Development Program was realized.
In the 2008, the LAG participated on two projects of the LAG cooperation with municipalities/group of municipalities Lalling in Bavaria – the first project was co-financed
by the EU within the framework of the CR-Bavaria Cross-border cooperation program.
The other project “Finding common traditions” was co-financed from the Dispositional
Fund CR – Bavaria.
The Southern Bohemian Garden in Blossom LAG cooperates with the neighbor LAS
Chance in Nature – LAG, it participated on the execution of the Prepare Gathering 2006, Traveling Workshop. In the 2007 it became the local partner of the Cammini
d´Europa project for the period 2007–2013. Based on the cooperation with the LAG
Chance in Nature two projects were submitted, namely Human Resources Development – Chance for further development of the region and Heritage of the region – In
the track of forefathers. This brochure is one of the results of this project.
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CHANCE IN NATURE – LAG
Jana Benešová
Občanské sdružení CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP vzniklo v roce
2004 v západní části jižních Čech a sdružuje 38 obcí na území tří mikroregionů – Vlachovobřezska, Prachaticka, Čkyňska a několik samostatných obcí. Členy o.s. jsou obce: Bohumilice, Bohunice, Bošice, Budkov, Bušanovice, Čepřovice, Čkyně, Drslavice, Dub, Dvory, Hoštice, Husinec, Chlumany, Chroboly, Kratušín, Ktiš, Lažiště, Lčovice, Lipovice, Litochovice,
Malenice, Milejovice, Nebahovy, Prachatice, Předslavice, Radhostice, Strunkovice nad Blanicí, Šumavské Hoštice, Těšovice, Tvrzice, Újezdec, Vacov, Vlachovo Březí, Záblatí, Zábrdí, Zálezly, Žárovná, Žernovice. Celková rozloha území je 446 km2 a žije zde bezmála 27 tisíc obyvatel. Území dlouhodobě vykazuje společné charakteristiky. Jedná se o oblast Předšumaví, kde
se podmínky geografické, historické ani ekonomické neliší. Oproti jiným oblastem vykazuje
území CHANCE IN NATURE – LAG jednotnost v oblasti silného ekologického cítění, potřeby partnerství a malém využívání inovací.
Členem sdružení mohou být fyzické osoby a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a
cíli sdružení. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky rada sdružení. Členem sdružení se může bezplatně stát kdokoliv, třeba i jednotlivý občan, pokud má pocit, že svou činností může a chce ovlivnit rozvoj regionu, vnášet do rozvoje vlastní nápady a
kreativitu.
Hlavními prioritami činnosti LAG jsou: partnerství, podnikání, lidské zdroje, a životní prostředí.
V rámci priority partnerství, má LAG zkušenosti s realizací projektů na bázi místního partnerství a to především díky úspěšné strategii LEADER+ s tématem „Využívání know-how a
nových technologií ke zvýšení konkurenceschopnosti místních produktů a služeb“. V rámci
realizace strategie bylo podpořeno 28 projektů v celkovém objemu alokovaných prostředků
cca 12,5 milionu Kč. Na projekt LEADER+ navazuje v současné době realizovaný LEADER
2007–2013, v jehož rámci jsou přerozdělovány finanční prostředky úspěšným žadatelům na
území LAG. Souběžně s touto aktivitou probíhá realizace projektů spolupráce s MAS Rozkvět
zahrady Jižních Čech. Prvním z projektů je „Dědictví regionu: po stopách předků“, v jehož
rámci byla vytvořena tato brožura a památník Petra Chelčického v Chelčicích. Druhý projekt
spolupráce „Rozvoj lidských zdrojů – Šance pro další rozkvět regionu“ je zaměřen na vytvoření komunitních center v regionu spolupráce.
Druhou prioritou o.s. je podnikání, které reprezentuje projekt „Cesty Evropy“ realizovaný od
července 2008 a zaměřený na propagaci historických a kulturních památek v regionu a podporu cestovního ruchu. Projekt je v tomto směru přípravou na mezinárodní spolupráci.
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Třetí priorita lidské zdroje je zaměřena mimo jiné na zlepšení poskytování sociálních služeb.
Na základě toho proběhla v roce 2007 realizace projektu „Komunitní plánování sociálních
služeb“, jehož cílem bylo vytvořit místní partnerství poskytovatelů, uživatelů a zadavatelů sociálních služeb a za účasti široké veřejnosti zpracovat komunitní plán sociálních služeb. Výsledkem akce je Katalog poskytovatelů sociálních služeb dostupný veřejnosti na všech obecních úřadech a v knihovnách regionu o.s. Do budoucna by LAG ráda navázala dalším pokračováním komunitního plánování na svém území.
Za poslední prioritu je považováno životní prostředí zastoupené projektem „Šance pro venkovské školy – znalosti, schopnosti, dovednosti“, jehož cílem je formou partnerství tří základních škol a neziskové organizace vytvořit podmínky pro uplatnění moderních forem výuky
především v oblasti environmentální problematiky, využití interaktivních informačních technologií a udržitelného rozvoje.
V budoucnosti LAG plánuje v rámci čtyř vytyčených priorit realizovat další zajímavé projekty z okruhu obnovitelných zdrojů energie, rozvoje lidských zdrojů a cestovního ruchu, konkrétně v oblasti hipoturistiky.

Tipy na výlet
Region LAG je z kulturně-historického hlediska zajímavý počtem památek typu hradišť a mohylových pohřebišť, které dokladují osídlení lokality již v dávných historických dobách. Ze
starých sídlišť šlechty můžeme zmínit zříceninu hradu Hus nad Blanicí ze 14. století na ochranu Zlaté stezky. Zámky lze najít ve Vlachově Březí, Dubu, Bohumilicích, Lčovicích, barokní ve Čkyni. Památník reformátora Mistra Jana Husa v Husinci na řece Blanici byl spolu se
sochou Mistra Jana od K. Lidického v roce 1978 prohlášen za národní kulturní památku. Ve
Vlachově Březí je také farní kostel Zvěstování Panny Marie, křížová cesta ke kapli sv. Ducha
či židovský hřbitov, ve Čkyni kromě zámku stojí kostel a židovský hřbitov. Město Prachatice
nabízí návštěvníkům a obyvatelům svoji renesanční atmosféru, zastřenou jen částečně novějšími empirovými přestavbami. Zachovalé historické budovy byly důvodem vyhlášení historického jádra města Městskou památkovou rezervací v roce 1981. Ve středověku nastal důležitý
předěl pro život obyvatel regionu – vznikla Zlatá stezka, která jako součást středověkého dopravního systému ve střední Evropě spojovala české země s Podunajím a se zeměmi na jih od
něj. Místo soli se do Pasova, Lince či Vídně vyváželo vlachovobřezské sukno či lhenické třešně.
Důležitou akcí pro zvýšení potenciálu území v oblasti cestovního ruchu zejména v severní části LAG bylo natočení série filmů režiséra Zdeňka Trošky Slunce, seno... v Hošticích nad Volyňkou. Obec Hoštice je také spojena s odkazem Michala Tučného a každoroční populární
akcí „Stodola Michala Tučného“. Tyto atraktivity lákají do obce a regionu každoročně velký počet turistů.
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Die bürgerliche Vereinigung CHANCE IN NATURE – Lokale Aktionsgruppe wurde 2004 im westlichen Teil Südböhmens
von 38 Gemeinden gegründet und besteht primär aus drei Mikroregionen – Vlachovo Březí, Prachatice und Čkyně. Sie deckt ein Gebiet von 446 km 2 mit fast 27.000 Einwohnern ab.
Schwerpunkte in der Zielsetzung der LAG sind Partnerschaften fördern, Unternehmensförderung, Förderung des Arbeitsmarktes und nachhaltige Umweltförderung.
Im Rahmen der Zielsetzung Partnerschaften fördern realisierte die LAG die Projekte LEADER+: „Förderung von Know-how und neuen Technologien zur Erhöhung der
Konkurrenzfähigkeit lokaler Produkte und Dienstleistungen“. Es wurden insgesamt 28
Projekte für 12,5 Mio. CZK gefördert. Derzeit schöpft man Finanzmittel aus LEADER
2007 – 2013. Zugleich läuft das Projekt „Rozkvět zahrady Jižních Čech“ (Aufblühende Gärten Südböhmens). Für das erste Projekt in diesem Rahmen „Erbe der Region: auf
den Spuren der Vorfahren“ wurden diese Broschüre und das Petr-Chelčický-Denkmal
in Chelčice geschaffen. Ein weiteres Projekt trägt den Namen „Arbeitskraftpotentiale
fördern – eine Chance für die Regionalentwicklung“.
Die Zielsetzung Unternehmensförderung wird in dem Projekt „WEGE EUROPAS“ realisiert. Seit Juli 2008 werden der Fremdenverkehr und die Erhaltung von kulturhistorischen Denkmälern in der Region unterstützt. Eine internationale Fortsetzung ist geplant.
Die Zielsetzung Förderung des Arbeitsmarktes ist vor allem sozial ausgerichtet. Das
Projekt „Gemeinschaftliche Planung von sozialen Diensten“ startete 2007 und möchte
Partnerschaften zwischen Trägern, Beziehern und Zuteilenden auf die Beine stellen. Ein
Katalog von Anbietern sozialer Dienstleistungen, welcher in Gemeindeämtern und Bibliotheken des LAG-Gebiets erhältlich ist, ist ein Ergebnis. Eine Fortsetzung ist geplant.
Der Schwerpunkt nachhaltige Umweltförderung ist im Projekt „Chancen für ländliche
Schulen – Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten“ realisiert. In drei Grundschulen und
gemeinnützigen Vereinen sollen so die Voraussetzungen für moderne Umweltbildung,
interaktiven Informationstechnologien und nachhaltige Entwicklung geschaffen werden.
Die LAG plant derzeit weitere interessante Projekte in den Bereichen erneuerbare Energiequellen und Energiesparen, Förderung des Arbeitskräftepotentials und des Tourismus, z.B. im Sektor Reiten.
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The civic association CHANCE IN NATURE – LOCAL
ACTION GROUP originated in 2004 in the western part
of Southern Bohemia and it associates 38 villages in the locality of three microregions – Vlachovo Brezi, Prachatice,
Ckyne. The whole area of the locality is 446 km² with the
population of 27 thousand people. The main precedence of LAG is: Partnership, Business, Manpower and Environment.
In the frame of the precedence Partnership LAG carried out the projects LEADER+:
„Using Know-How And New Technologies for the Rise of the Competitiveness of Local
Products and Services.“ There were supported 28 projects for ca CZK 12.5 million. Now
LEADER 2007 – 2013 is going on. At the same time the projects with LAG The Flowering of the South Bohemia Garden are in progress. The first project is: „The Heritage of
the Region: Tracking the Ancestors“ in whose frame this booklet and the monument
to Petr Chelčický were made. Another project is „The Development of Manpower – the
Chance for the Other Flowering of the Region.“
Since July 2008 the preference Business has been represented by the project „WAYS OF
EUROPE“ specializing in the publicity of historical and cultural sights in the region
and the tourism. The project will continue in the international level.
Manpower specializes among the others in the improvement of social services. „The
Community Planning of Social Services“ from 2007 wanted to create the local partnership of providers, users and customers of social services. Its result is the Catalogue of
Providers of Social Services available in local authorities and libraries of the region. The
continuation of the community planning is being prepared.
The last preference is the Environment with the project “Chance for Country Schools
– Knowledge, Abilities, Skills”. Three primary schools and non-profit-making organizations make conditions for modern forms of learning in the sphere of environment,
interactive information technologies and sustainable development.
LAG is planning the implementation of the other interesting projects for renewable
resources of energy, development of manpower and tourism, e.g. hipotourism.
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