
 

 1 

 

PŘÍSLOP 
 

 

okres Prachatice 

 

Stavebněhistorický posudek vesnice 

 

Návrh vesnické památkové zóny 

 

 

 

 
zpracoval: 

Ing. arch. Jan Pešta 

 

 

červenec 2010 – leden 2011 
 

 



 

 2 

OBSAH 

 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ......................................................................................................................... 3 

1.1.1 Identifikační údaje lokality:............................................................................................................. 3 
1.1.2 Identifikační údaje zpracovatele: .................................................................................................... 3 

2. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA VESNICE ........................................................................................ 4 

2.1 SITUACE ..................................................................................................................................................... 4 
2.2 NÁSTIN HISTORIE VESNICE ......................................................................................................................... 4 
2.3 VÝVOJ URBANISTICKÉ STRUKTURY VESNICE .............................................................................................. 4 
2.4 PŘEHLED VÝVOJE ÚZEMNĚSPRÁVNÍ PŘÍSLUŠNOSTI .................................................................................... 5 
2.5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ZÁSTAVBY ................................................................................................... 5 
2.6 SHRNUTÍ ARCHITEKTONICKÉHO A URBANISTICKÉHO VÝZNAMU VESNICE .................................................. 5 
2.7 SEZNAM PAMÁTEK ..................................................................................................................................... 6 

2.7.1 seznam registrovaných nemovitých kulturních památek ................................................................. 6 
2.7.2 seznam objektů doporučených k ochraně ........................................................................................ 6 

3. KATALOG OBJEKTŮ VE VSI................................................................................................................. 7 

3.1 ZACHOVANÁ ZÁSTAVBA ............................................................................................................................ 7 
3.2 PŘEHLED ZANIKLÝCH OBJEKTŮ ................................................................................................................. 9 

4. NÁVRH VESNICKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY ......................................................................................... 10 

4.1 VESNICKÁ PAMÁTKOVÁ ZÓNA (VPZ) ...................................................................................................... 10 
4.2 VYMEZENÍ HRANICE VPZ ........................................................................................................................ 10 
4.3 OCHRANNÉ PÁSMO VESNICKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY (OP) ........................................................................... 10 
4.4 VYMEZENÍ HRANICE OP .......................................................................................................................... 10 

5. NÁMĚT REGULATIVŮ .......................................................................................................................... 11 

6. LITERATURA A PRAMENY ................................................................................................................. 13 

6.1 LITERATURA ............................................................................................................................................ 13 
6.2 NEPUBLIKOVANÉ PRAMENY .................................................................................................................... 13 

7. MAPOVÉ PŘÍLOHY ................................................................................................................................ 14 

 



 

 3 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1.1 Identifikační údaje lokality: 

jméno lokality:   Příslop 

katastrální území:   Záhoří u Chrobol; 654205 

obec:     Chroboly;550264 

obec s rozšířenou působností: Prachatice 

okres:     Prachatice 

kraj:     Českobudějovický 

CZ2000:    13241 

Poloha: 5 km JJZ od Lhenic; 11,5 km JV od Prachatic 

790 m n. m. 

1.1.2 Identifikační údaje zpracovatele: 

Ing. arch. Jan Pešta 

stavebněhistorický průzkum 

Rybářská 2281 

Nymburk, 28802 

www.shp-pesta.cz 

 

červenec 2010 – leden 2011 
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2. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA VESNICE 

2.1 SITUACE 

Příslop leží ve zvlněné krajině předhůří Šumavy, označovaného jako Prachatická vrchovina, 

na jižním úbočí hory Vrata (855,8 m). Vesnice je situována na nevelké lesní mýtině, 

obklopené téměř ze všech stran lesy. V pramenné kotlině pod vesnicí začíná Záhořský potok, 

který se pod sousedním @Záhořím spojuje se Zlatým potokem (pravobřežním přítokem 

Blanice). Hora Vrata s poměrně plochým temenem je ze dvou stran vymezena hlubokými 

údolími. Na východní straně zalesněné svahy spadají do údolí Vadkovského potoka, tvořícího 

spolu s rovnoběžným údolím Stružky přirozené rozhraní mezi Šumavou a Blanským lesem, 

na západní straně je široké údolí potoka Melhutky, který u Netolic ústí do Stružky. 

2.2 NÁSTIN HISTORIE VESNICE 

Příslop je navzdory své odlehlé poloze a vysoké nadmořské výšce sídlem vrcholně 

středověkého původu. Okolí ale bylo osídleno již v pravěku. Předpokládá se, že na hoře Vrata 

mohlo existovat halštatské hradiště, kontrolující stezky z vnitrozemí Čech do Podunají. Toto 

hradiště bylo obývané i Slovany a určitý význam si udrželo až do 13. století. V té době bylo 

prameny označováno jako Drslavův hrad. Jednoznačné spojení Drslacvova hradu, známého 

z písemných pramenů s hradištěm ale není doloženo. 

Příslop byl založen patrně kolonizační aktivitou Zlatokorunského kláštera. Ten po roce 1263 

dostal od Přemysla Otakara II. rozsáhlé území jižně od Netolic (včetně Drslavova hradu) a 

roku 1290 získal od Voka ze Strunkovic i blízké Záhoří u Chrobol spolu s „horou 

Drslavovou“. 

Samotná vesnice se v písemných pramenech objevuje poprvé okolo roku 1400. Po zániku 

klášterních držav ves přešla, stejně jako podstatná část někdejšího klášterství, k Českému 

Krumlovu. V 15. století byla spravována rychtou ve Lhenicích, později v sousedním Záhoří. 

Roku 1654 zde bylo údaji berní ruly zaznamenáno 7 selských usedlostí. K 

českokrumlovskému panství pak ves patřila až do roku 1850, poté přešla pod správu 

sousedního soudního a politického okresu Prachatice. Roku 1848 měla ves 9 domů a 82 

obyvatel. 

2.3 VÝVOJ URBANISTICKÉ STRUKTURY VESNICE 

Příslop byl vždy jen malou podhorskou vesnicí. Zástavba sedmi usedlostí, zaznamenaných již 

roku 1654 v berní rule, je soustředěna po stranách krátké svažité ulicovité návsi, orientované 

delší stranou ve směru severozápad - jihovýchod. Zástavba obou řad usedlostí byla velmi 

kompaktní a sevřená. Na jednotlivé usedlosti navazovaly krátké pásy záhumenicové plužiny, 

jinak byl ovšem katastr vsi rozdělen na jednotlivé polní tratě. České jméno vsi spolu 

s traťovou plužinou (nikoli záhumenicovou – lánovou, která je v regionu též obvyklá) ukazuje 

na domácí český původ prvotního osídlení, které snad mohl převrstvit starší sídelní formace. 

Zástavba jednotlivých usedlostí byla tvořena velmi kompaktními, těsně řazenými usedlostmi 

většinou s trojbokým uspořádáním po stranách středního úzkého dvora. Některé usedlosti se 

do počátku 19. století již začaly uzavírat do čtyřstranných forem dvora. V pozdější době 

vznikly jen dvě chalupy na svahu pod vesnicí, jak stav zaznamenalo mapování stabilního 

katastru roku 1827. V průběhu 19. století došlo k dělení některých usedlostí na návsi a s tím 

spojené výstavbě nových obytných domů. Nově vznikla pazderna, stojící o samotě jižně od 

vsi. Tím se prostorový vývoj vesnice, prakticky uzavřel. V době po druhé světové válce byla 
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vesnice částečně postižena demolicemi. Zanikly tři z původních sedmi velkých usedlostí i 

několik chalup a hospodářských staveb. 

2.4 PŘEHLED VÝVOJE ÚZEMNĚSPRÁVNÍ PŘÍSLUŠNOSTI 

panství / kraj (1654)*) panství / kraj (1848)*) soudní okres / 

politický okres 

(1921)*) 

okres / kraj (1960) správní obvod obce 

s rozšířenou 

působností (2003) / 

kraj (2001) 

Prachatice / 

Bechyňský  

Český Krumlov / 

Budějovický  

Prachatice / 

Prachatice 

Prachatice / 

Jihočeský 

Prachatice / 

Jihočeský 

*) Jména panství a okresních měst jsou uváděna současnými jmény příslušných lokalit. 

2.5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ZÁSTAVBY 

Ve vsi se dochoval mimořádně hodnotný soubor zděné lidové architektury ze druhé poloviny 

19. a počátku 20. století, typické pro východní Pošumaví v pásmu mezi Prachaticemi a 

Lhenicemi. V zástavbě dominují trojboké usedlosti s bránami a velmi mohutnými patrovými 

domy, kryté polovalbovými nebo valbovými střechami. Již na mapě stabilního katastru z roku 

1827 byla zachycena kompaktní, téměř souvislá zástavba velkých trojbokých usedlostí 

s úzkými vnitřními dvory, tvořící téměř souvislé uliční fronty. 

Nejhodnotnější památkou lidové architektury je usedlost čp. 2+3 na jihozápadní straně návsi. 

Dům po pravé straně je patrová pozdně klasicistní stavba s polovalbovou střechou. Fasády 

přízemí člení pásová bosáž, nad okny jsou štukové motivy sluncí. Naproti domu (na místě 

původně dřevěné hospodářské stavby) stojí druhé patrové obytné stavení (čp. 3), datované 

1869, kryté polovalbovou střechou. Fasádu člení jemný štukový dekor - římsa s plastickým 

vlysem, okenní šambrány se suprafenestrami a oválný medailon v lichoběžníkovém štítu. 

Úzký dvůr usedlosti uzavírá půlelipticky klenutá brána se dvěma kapličkovými nikami po 

stranách, v usedlosti se dochovaly zbytky hospodářských staveb. 

V sousední usedlosti čp. 1+5 se dochoval patrový podélně orientovaný dům s valbovou 

střechou a jednoduše členěnou pozdně klasicistní až eklektickou fasádou s okenními 

šambránami. Obdobně řešené průčelí má i protější, rovněž obytné patrové stavení. Do dvora 

vede segmentová brána, i zde se dochovaly zbytky hospodářské stavby. 

Na protilehlé severovýchodní straně návsi stojí usedlost čp. 8+9. Dům čp. 8 je patrový, krytý 

valbovou střechou, datovaný 1895, s jednoduchou eklektickou fasádou (přízemí je členěno 

pásovou bosáží). Sám objekt je ale staršího původu, s jádrem nejpozději z počátku 19. století. 

Protější stavení čp. 9 má obdobné průčelí, pocházející asi z přelomu 19. a 20. století, na dům 

přímo navazuje patrová hospodářská budova (sýpka) s pavlačí. Dvůr uzavírá bosovaná 

ohradní zeď se segmentově klenutou bránou a brankou. Patrně poněkud starší je patrový dům 

čp. 7, jediný zbytek velké usedlosti na východním konci krátké severovýchodní strany návsi. 

Dům má opět valbovou střechu, patro odděluje římsa s esíčkovým vlysem. 

Prostředí návsi doplňuje pěkný litinový kříž na kamenném soklu, datovaný 1867, v horní části 

návsi je kamenný kříž z roku 1897. Pozoruhodné jsou prvky parteru: staré kamenné tarasní 

zdi zahrad, zachované zejména v jižní a západní části vsi, úvozová cesta tangující 

severozápadní okraj intravilánu a agrární valy po obvodu mýtiny a na temeni hory vrata. 

2.6 SHRNUTÍ ARCHITEKTONICKÉHO A URBANISTICKÉHO 
VÝZNAMU VESNICE 

Příslop představuje hodnotný příklad drobného vesnického sídla z oblasti jihovýchodního 

Pošumaví, resp. z oblasti Prachatické vrchoviny. Charakteristickým rysem zdejší zástavby 
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jsou velké patrové domy, tvořící původně součást kompaktních trojbokých dvorců. Tato 

zástavba je zde i přes novodobé demolice po druhé světové válce velmi dobře zachována a 

umožňuje učinit si představu o podobě výstavné pošumavské vsi ze druhé poloviny 19. a 

počátku 20. století. 

Vzhledem k tomu, že po druhé světové válce ves stagnovala, nevznikly zde žádné rušivé 

novostavby. Také dochované objekty nebyly poškozeny nevhodnými adaptacemi, ani jinak 

běžnými modernizacemi a uchovaly si nemalé architektonické a památkové hodnoty. 

Pozoruhodná je také poloha vsi v horské krajině, dosud bez rušivých novodobých vlivů 

v intravilánu ani v extravilánu. 

Navzdory svým skromným rozměrům tak Příslop dodnes představuje velmi působivý 

památkový soubor, navíc díky převažujícímu rekreačnímu využití příkladně citlivě udržovaný 

a v celkově dobrém stavebně-technickém stavu. K celkovému působivému vzhledu vesnice 

přispívá zeleň na návsi a zejména vazby na okolní krásnou krajinu, s výhledy jižním směrem 

na horská pásma Šumavy. 

Vesnička Příslop patří bezesporu k památkově nejvýznamnějším sídlům v regionu a bez 

nejmenších pochyb splňuje kritéria k vyhlášení vesnické památkové zóny jako reprezentant 

výstavné zděné architektury Prachaticka za bývalou etnickou hranicí. Připomeňme, že 

v regionu Prachaticka, resp. bývalého německy mluvícího podhůří Šumavy dosud není 

prohlášena ani jediná památková rezervace či zóna (vysoké památkové kvality splňují ještě 

vsi Koryto a Klenovice). Jediné relativně blízké plošně chráněné vsi – Vodice a Třešňový 

Újezdec – již náleží k jinému národopisnému regionu i typu zástavby. 

2.7 SEZNAM PAMÁTEK 

2.7.1 seznam registrovaných nemovitých kulturních památek 

Číslo rejstříku Památka 

--- --- 

Na území vesnice Příslop se nenachází žádná nemovitá kulturní památka. 

2.7.2 seznam objektů doporučených k ochraně 

Číslo popisné Číslo parcelní Objekt 

2+3 st. 69/1; 69/2 usedlost čp. 2+3 

--- 2299/1 kříž na návsi 

--- 2299/1 kříž v horní části návsi 
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3. KATALOG OBJEKTŮ VE VSI 

3.1 ZACHOVANÁ ZÁSTAVBA 

Dnešní zástavba vesnice čítá celkem 5 usedlostí (nebo jejich zbytků) a 2 kříže. Jednotlivé 

usedlosti jsou v současné době rozděleny většinou na 2 popisná čísla. Jiné stavby se ve vsi 

nezachovaly. 

 

 

čp. 1+5 p.č.st. 68/1; 68/2; 68/3 

poloha: JZ strana návsi 

charakteristika: Mohutná usedlost se dvěma objekty, stojící na JZ 

straně návsi. Dům po pravé straně dvora (čp. 1) je patrové stavení na 

úhlovém půdorysu, vzhledem k návsi, podélně orientované, kryté 

valbovou střechou, v přízemí s pásovou bosáží na průčelí. Po levé 

straně druhý patrový dům (čp. 5) s hladkými fasádami a zubořezovým 

podřímsím, okna s pásovými šambránami, krytý valbovou střechou. 

Vjezd uzavírá segmentově klenutá brána. Ve dvoře zbytky 

hospodářských budov (kamenné zdivo). 

odhad datace: Usedlost v dnešní podobě z doby druhé poloviny 19. 

století až z počátku 20. století. Na mapě stabilního katastru z roku 1827 

je zakreslena na kompaktním trojkřídlém půdorysu. Zděné bylo jen 

severozápadní křídlo (dům), hospodářské stavby značeny žlutě. 

hodnocení: Architektonicky cenná usedlost, určující hodnoty lokality. 

 

čp. 2+3 p.č.st. st. 69/1; 69/2; 69/3 

poloha: JZ strana návsi 

charakteristika: Mohutná dvouštítová usedlost na JZ straně návsi. 

Dům po pravé straně dvora (čp. 2) je patrová klasicistní stavba, s 

polovalbovou střechou, přízemí člení pásová bosáž, okna mají 

v suprafenestrách štukové motivy sluncí. Na dům navazuje půlelipticky 

klenutá brána a branka, po stranách s kapličkovými nikami. Naproti 

stojí druhé obytné stavení (čp. 3) – patrové, klasicistní, dat. 1869, s 

polovalbovou střechou, členěné římsou s plastickým vlysem. Okna mají 

šambrány a jednoduché suprafenestry, ve štítu oválný medailon. Ve 

dvoře zbytky hospodářských objektů – zachováno obvodové kamenné 

zdivo. 

odhad datace: Pozdně klasicistní usedlost z doby po polovině 19. 

století, druhé obytné stavení datované 1869. Na mapě stabilního 

katastru z roku 1827 je usedlost zakreslena jako téměř uzavřený 

kompaktní čtyřkřídlý dvůr, s obytným stavením doplněným v místě 

dnešní brány kolmým křídlem. Dům byl zděný, včetně kolmého 

uličního řídla, hospodářské stavby dřevěné. 

hodnocení: Nejhodnotnější usedlost ve vsi, určující její architektonické 

hodnoty. 

 

čp. 4 p.č.st. 71/2 

poloha: JZ strana návsi 

charakteristika: Patrový dům je posledním pozůstatkem velké 

usedlosti. Přední část novodobě upravena, v zadní zachována patrová 

hospodářská část s pavlačí na dvorní straně. 

odhad datace: Jádro ze 2. poloviny 19. století, novodobé úpravy. 

hodnocení: Objekt bez významnější památkové hodnoty 
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čp. 7 p.č.st. 65/1 

poloha: SV strana návsi 

charakteristika: Krajní usedlost na dolním konci návsi. Dům patrový, 

se starším jádrem, dnešní podoba ze druhé poloviny 19. století. Přízemí 

odděleno pásovou římsou s esíčkovitým vlysem, patro má nárožní 

bosáž, střecha valbová. Zbytek usedlosti zanikl. 

odhad datace: Dům s jádrem snad z první poloviny 19. století 

upravený do dnešní podoby kolem poloviny 19. století. Na mapě 

stabilního katastru z roku 1827 je dům v dnešní půdorysné podobě 

zaznamenán jako zděný, zbytek kompaktní trojstranné usedlosti 

(zbývající budovy značeny jako dřevěné). 

hodnocení: Architektonicky cenná usedlost (resp. její zbytek), určující 

hodnoty lokality. Dům kvalitně obnovený. 

 

čp. 8+9 p.č.st. 66/2; 66/3 

poloha: SV strana návsi 

charakteristika: Dvouštítová usedlost na severovýchodní straně návsi. 

Po levé straně dům (čp. 8) – patrový, dat. 1895. V v přízemí interiéru 

štuková rozeta na stropě. Průčelí v přízemí členěné bosáží, patro hladké, 

valbová střecha. Dvůr uzavírá segmentová brána a branka, zeď pokrytá 

bosáží. Naproti druhé obytné stavení (čp. 9) – patrové, přízemí členěno 

bosáží, patro má hladké fasády, střecha valbová. V zadní části navazuje 

patrové hospodářské stavení s pavlačí (patrně sýpka). V zahradě 

usedlosti zachovány zbytky hospodářských objektů a kamenné krmné 

žlaby. 

odhad datace: Dům se starším jádrem (začátek 19. století?), na mapě 

stabilního katastru z roku 1827 zakreslen jako zděný, včetně zadní – 

dnes zaniklé – hospodářské části. Zbývající hospodářské budovy 

kompaktního trojbokého dvora značeny jako dřevěné. Dům přestavěn 

1895, patrně současně nebo krátce nato postaveno druhé obytné stavení. 

hodnocení: Architektonicky cenná usedlost, určující hodnoty lokality. 

 

kříž p.č. 2299/1 

poloha: Vnitřní prostor návsi 

charakteristika: Kříž jednoduchý gotizující litinový, na vysokém 

kamenném soklu, dat. 1867. 

odhad datace: 1867 

hodnocení: Hodnotná součást parteru vesnice, tradiční součást obrazu 

návsi. 

 

kříž p.č. 2299/1 

poloha: Horní konec návsi 

charakteristika: Kamenný kříž sestavený z několika štíhlých žulových 

prvků (břeven), zasazených na jednoduše tvarovaném soklu s datací 

1897. 

odhad datace: 1897 

hodnocení: Hodnotná součást parteru vesnice, tradiční součást obrazu 

návsi. 
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3.2 PŘEHLED ZANIKLÝCH OBJEKTŮ 

Usedlosti na p.č.st. 70 (dnes p.č. 2310), p.č.st. 67 (dnes p.č. 1855/2), většina zástavby 

usedlosti čp. 4 a část usedlosti čp. 7. 
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4. NÁVRH VESNICKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY 

4.1 VESNICKÁ PAMÁTKOVÁ ZÓNA (VPZ) 

Vesnická památková zóna Příslop (dále VPZ) se vyhlašuje v celém rozsahu historického 

intravilánu vsi, rozšířeného na jižní a západní straně o výjimečně dobře dochované kamenné 

tarasy někdejších zahrad. 

Celý rozsah VPZ leží na katastrálním území Záhoří u Chrobol, obec Chroboly, okres 

Prachatice, kraj Českobudějovický. 

Hranice je vymezena podle parcelních čísel, platných k datu zpracování tohoto elaborátu 

(leden 2011). Současně je zakreslena na mapách v měřítku 1:2880 a 1:1000, které jsou 

nedílnou součástí návrhu. V případě budoucí změny číslování, parcelace, nebo dělení či 

slučování parcel je pozice hranice neměnná a je odvozena od stavu platného v době návrhu. 

Vesnickou památkovou zónu zřizuje Ministerstvo kultury ČR vyhláškou. 

4.2 VYMEZENÍ HRANICE VPZ 

Hranice VPZ Příslop začíná na severním okraji vsi na parcele p.č. 2299/1. Pokračuje po směru 

hodinových ručiček po vnějším obvodu parcel p.č. 1855/2, 2309, 1859, 1926/16 a 1893 až na 

p.č. 2299/1, kde se lomí a pokračuje k jihovýchodu, západu a severozápadu po vnější straně 

p.č. 2299/1, pokračuje po vnější straně p.č. 2054/1, 2058, 2065, p.č.st. 68/1 a st. 68/2 zpět na 

p.č. 2299/1 do výchozího bodu, kde se hranice uzavírá. 

 

4.3 OCHRANNÉ PÁSMO VESNICKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY (OP) 

Vzhledem k vysokým architektonickým, urbanistickým a krajinářským hodnotám je kromě 

vyhlášení VPZ doporučeno též vyhlášení bezprostředního okolí vsi ochranným pásmem (dále 

OP), které by zamezilo znehodnocení vnějších pohledových a krajinářských kvalit vsi a jejího 

okolí. Rozsah OP zahrnuje část mýtiny po obvodu vsi na vnitřním okraji lesních porostů 

v dohledné vzdálenosti od vsi. 

Celý rozsah OP leží na katastrálním území Záhoří u Chrobol, obec Chroboly, okres 

Prachatice, kraj Českobudějovický. 

Hranice je vymezena podle parcelních čísel, platných k datu zpracování tohoto elaborátu 

(leden 2011). Současně je zakreslena na mapě v měřítku 1:2880, která je nedílnou součástí 

návrhu. V případě budoucí změny číslování, parcelace, nebo dělení či slučování parcel je 

pozice hranice neměnná a je odvozena od stavu platného v době návrhu. 

Ochranné pásmo zřizuje Městský úřad s rozšířenou působností rozhodnutím. 

4.4 VYMEZENÍ HRANICE OP 

Hranice OP VPZ Příslop začíná na západním okraji mýtiny na jihozápadním konci parcely 

p.č. 1579. Pokračuje po směru hodinových ručiček po vnějších stranách parcel p.č. 1602/2, 

1602/8, 1602/9, 1602/1, 2284/1, 1743/2, 2284/1 a 1926/15 až k jižnímu cípu parcely 

p.č. 1798/1. Odtud přetíná po přímce parcely p.č. 1926/15, 1926/19, 1926/1 a 1926/21 až 

k východnímu cípu p.č. 1926/14. Vede po krátké jihovýchodní straně p.č. 1926/14 a po 

přímce přetíná výběžek p.č. 1926/21 až k jihovýchodnímu rohu p.č. 1926/13. Pokračuje po 

jižní straně p.č. 1926/13 a 2018/8, kolmo překračuje silnici p.č. 2018/9 a pokračuje po vnější 

straně parcel p.č. 2027/4, 2055/1, 2052, 2058, 2065, 2284/1 a 1579 zpět do výchozího bodu, 

kde se hranice uzavírá. 
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5. NÁMĚT REGULATIVŮ 

Příslop patří navzdory dílčím novodobým ztrátám mezi architektonicky, urbanisticky i 

památkově nejhodnotnější vesnice Pošumaví. Hodnoty vesnice spočívají nejen na 

jednotlivých zachovaných lidových stavbách (zděné patrové domy a usedlosti s bránami), ale 

především na vesnici jako celku, dochované dodnes ve svých nejcennějších partiích 

v novostavbami zcela nenarušené skladbě. Vynikající jsou rovněž vnější pohledové kvality 

vesnice, určované především její polohou v krásném a nenarušeném přírodním rámci. 

V zájmu zachování základních urbanistických hodnot doporučuji následující přístup k vesnici 

a jejímu historickému stavebnímu fondu: 

 

1) ÚZEMNÍ REGULATIVY: 

 

Stávající intravilán (navržená VPZ) bude rozdělen do tří částí podle míry dochování 

historického kulturního prostředí. 

ČÁST A: ÚZEMÍ URČUJÍCÍ CHARAKTER PROSTŘEDÍ 

Nejhodnotnější území s dochovaným historickým rázem. Jedná se především o 

náves (veřejný prostor) a parcely nejhodnotnějších usedlostí čp. 1+5, 2+3, 7 a 

8+9). 

ČÁST B: ÚZEMÍ DOTVÁŘEJÍCÍ CHARAKTER PROSTŘEDÍ 

Jedná se o především o plochy, sousedící bezprostředně s historickou 

zástavbou, plochy zaniklé historické zástavby, event. s hmotově a 

architektonicky nerušící novodobou zástavbou, nevykazující tak vysoké 

kvality, jako část „A“. 

ČÁST C: ÚZEMÍ DOPLŇUJÍCÍ CHARAKTER PROSTŘEDÍ. 

Jedná se o plochy zeleně, které jsou vnímány v přímé souvislosti s historickým 

prostředím, kulturní či přírodní krajinou, v minulosti bez zástavby (bývalé 

zahrady s tarasy na jižním, jihozápadním a západním okraji intravilánu). 

 

2) REGULATIVY STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBY: 

 

Objekty v intravilánu jsou rozděleny podle své kvality a hodnot do pěti kategorií. 

A: OBJEKTY URČUJÍCÍ CHARAKTER PROSTŘEDÍ 

Jedná se o architektonicky a památkově nejvýznamnější stavby, zachované bez 

podstatnějších novodobých zásahů (usedlost čp. 2+3). Je nežádoucí připustit 

jejich zánik, nebo nešetrnou úpravu. Tyto objekty by měly být v rámci 

možností dále udržovány za pomoci tradičních technologií, s vyloučením 

novodobých náhražkových stavebních materiálů (plastová či kovová okna, 

asfaltové šindele, velkoplošné střešní dílce apod.) tak, aby nedošlo ke 

znehodnocení jejich architektonické kvality. Vytipované objekty lze doporučit 

k památkové ochraně a okolního prostředí. 

B: OBJEKTY DOTVÁŘEJÍCÍ CHARAKTER PROSTŘEDÍ 

Jedná se o architektonicky a památkově hodnotné stavby, zachované bez 

podstatnějších novodobých zásahů, nebo s dílčími nerušícími novodobými 

zásahy (usedlost čp. 1+5; dům čp. 7; usedlost čp. 8+9; křížky). Obdobně jako 
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v případě kategorie „A“ je nežádoucí připustit jejich zánik, nebo nešetrnou 

úpravu. Tyto objekty by měly být v rámci možností dále udržovány za pomoci 

tradičních technologií, s vyloučením novodobých náhražkových stavebních 

materiálů tak, aby nedošlo ke znehodnocení jejich architektonické kvality a 

okolního prostředí. 

C: OBJEKT DOPLŇUJÍCÍ CHARAKTER PROSTŘEDÍ 

Jedná se o architektonicky tradiční stavby s výraznějšími novodobými zásahy, 

nebo bez vyšší individuální hodnoty (zadní hospodářské části domů čp. 4 a 7). 

Objekty lze rekonstruovat s vyšší mírou modernizačního zásahu, nebo 

v odůvodněných případech nahradit i novostavbou s vyloučením novodobých 

náhražkových stavebních materiálů tak, aby nedošlo ke znehodnocení okolního 

prostředí. 

D: OBJEKT ARCHITEKTONICKY A URBANISTICKY NEUTRÁLNÍ 

Jedná se o architektonicky neutrální stavby, které se buď svým řešením, nebo 

polohou neuplatňují vysloveně rušivě (čp. 4, novodobé přístavby ve dvorech). 

Objekty lze bez rizika zániku hodnot rekonstruovat nebo nahradit novostavbou 

s vyloučením novodobých náhražkových stavebních materiálů tak, aby nedošlo 

ke znehodnocení okolního prostředí. 

E: OBJEKT ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY HODNOTNÝ 

ZANIKLÝ 

 Jedná se především o zříceniny hospodářských objektů v bývalých usedlostech. 

Doporučuje se konzervovat zbytky staveb v torzálním stavu, v odůvodněném 

případě je také možné doplnit je do hmoty zaniklých objektů i při využití 

soudobých architektonických prostředků, ovšem tak, aby nedošlo ke 

znehodnocení okolního prostředí.  

F: OBJEKT ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY RUŠIVÝ 

Jedná se o architektonicky, hmotově, nebo urbanisticky rušivé stavby, které 

buď svým řešením, nebo polohou poškozují charakter lokality. V případě 

Příslopu se takové stavby zatím nevyskytují. 

 

3) POŽADAVKY NA NOVOU ZÁSTAVBU 

 

Na území VPZ se nachází jen velmi málo ploch, kde lze za určitých přesně daných pravidel 

akceptovat novou zástavbu. Jedná se výhradně o parcely zaniklých – převážně hospodářských 

– objektů v zahradách a dvorech jednotlivých usedlostí. V případě zcela zaniklých usedlostí 

doporučuji tento stav respektovat a novou zástavbu již na zaniklé parcely nepovolovat. 

Současně je třeba striktně dodržovat nerozšiřování zástavby mimo stávající obvod 

zastavěného území, zejména do pohledově exponovaných míst na okrajích intravilánu 

(severovýchodní, východní a jižní strana), nebo na území někdejších zahrad s tarasy na jižní a 

západní straně intravilánu. Hodnoty vsi spočívají právě v jejích komorních rozměrech a dané 

hmotové skladbě a vazbách na okolní krajinu, které by jakákoli nová zástavba za hranicí 

intravilánu nenávratně poškodila. Současně je třeba vyloučit stavbu nových komunikací, 

zejména zpevněných, mimo stávající trasy. 

 

V Nymburce, leden 2011      Ing. arch. Jan Pešta 
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7. MAPOVÉ PŘÍLOHY 

 
Příslop na Müllerově mapě Čech, převzato z www.geolab.cz. 

 

 
Příslop na mapě I. vojenského mapování ze 60. – 80. let 18. století, převzato z www.geolab.cz. 
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situace na mapě stabilního katastru z roku 1827, 1:2880, kopie z Ústředního archívu zeměměřictví a 
katastru. 

 
situace na mapě II. vojenského mapování ze 50. let 19. století, převzato z www.geolab.cz. 
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Přehledná situace na současné základní mapě (ZM), viz www.cuzk.cz 



Příslop, dokumentace současného stavu 

 
Průhled návsí směrem k jihovýchodu. 
 

 
Celkový pohled na jihozápadní stranu návsi od severovýchodu. 
 



Příslop, dokumentace současného stavu 

 
Celkový pohled na jihozápadní stranu návsi od severu, zleva domy čp. 3, 2, 5 a 1. 

 
Celkový pohled na jihozápadní stranu návsi od severu, zleva domy čp. 3, 2, 5 a 1. 
 



Příslop, dokumentace současného stavu 

 
Celkový pohled na jihozápadní stranu návsi od východu. 
 

 
Usedlost čp. 3+2 na jihozápadní straně návsi. 
 



Příslop, dokumentace současného stavu 

 
Usedlost čp. 3+2 na jihozápadní straně návsi. 
 

 
Dům čp. 3 na jihozápadní straně návsi. 
 



Příslop, dokumentace současného stavu 

 
Dům čp. 2 na jihozápadní straně návsi. 

 
Dům čp. 5 na jihozápadní straně návsi. 
 



Příslop, dokumentace současného stavu 

 
Usedlost čp. 5+1 na jihozápadní straně návsi. 
 

 
Celkový pohled na severovýchodní stranu návsi od západu, zleva domy čp. 8, 9 a 7. 



Příslop, dokumentace současného stavu 

 
Celkový pohled na severovýchodní stranu návsi od západu, zleva domy čp. 8, 9 a 7. 
 

 
Severovýchodní strana návsi, usedlost čp. 8+9. 



Příslop, dokumentace současného stavu 

 
Severovýchodní strana návsi, usedlost čp. 8+9. 
 

 
Severovýchodní strana návsi, usedlost čp. 8+9. 



Příslop, dokumentace současného stavu 

 
Severovýchodní strana návsi, dům čp. 7. 

  
Kříž na návsi (datovaný 1867). 
Kříž v horní části návsi (datovaný 1897). 



Příslop, dokumentace současného stavu 

 
Kříž na návsi, detail datování 1867. 
 

 
Kříž nad návsí, detail datování 1897. 
 

 
Štukový sluncový motiv na průčelí domu čp. 2. 
 



Příslop, dokumentace současného stavu 

 
Dům čp. 1, zbytek zadní hospodářské části. 
 

 
Dům čp. 1, zbytek zadní hospodářské části. 
 

 
Usedlost čp. 1+5, průhled dvorem směrem k severovýchodu (k návsi). 



Příslop, dokumentace současného stavu 

 
Usedlost čp. 1+5, zbytek zadní hospodářské části, pohled od severovýchodu. 
 

 
Usedlost čp. 1+5, zbytek zadní hospodářské části, pohled od západu. 

 
Usedlost čp. 1+5, zbytek zadní hospodářské části, pohled od jihozápadu. 
 



Příslop, dokumentace současného stavu 

 
Dům čp. 5, pohled na dvorní část. 
 

 
Usedlost čp. 2+3, průhled dvorem směrem k návsi (k severovýchodu). 
 

 
Usedlost čp. 2+3, průhled bránou směrem k návsi (k severovýchodu). 



Příslop, dokumentace současného stavu 

 
Zbytek hospodářských budov za domem čp. 3, pohled ze dvora (od západu) 

 
Dům čp. 3, pohled ze dvora (od západu) 
 
 
 

 
Dům čp. 4, zadní patrová část. 



Příslop, dokumentace současného stavu 

 
Dům čp. 9, zadní patrová část se sýpkou. 
 

 
Usedlost čp. 8+9, průhled dvorem směrem k návsi (k jihozápadu).  
 

 
Usedlost čp. 8+9, kamenné žlaby v zahradě. 
 



Příslop, dokumentace současného stavu 

 
Usedlost čp. 8+9, kamenné žlaby v zahradě. 
 

 
Kamenné tarasy pod domem čp. 3. 
 

 
Kamenné ohradní a tarasní zdi zahrady za domem čp. 4. 



Příslop, dokumentace současného stavu 

 
Průhled na náves od západu. 
 

 
Dálkový pohled na vesnici od severu. 



Příslop, dokumentace současného stavu 

 
Panorama vsi od severu. 
 

 
Panorama vsi od východu. 



Příslop, dokumentace současného stavu 

 
Dálkový pohled na vesnici od západu. 
 

 
Dálkový pohled na vesnici od západu. 
 

 
Dálkový pohled na vesnici od západu. 
 



Příslop, dokumentace současného stavu 

 
Dálkový pohled na vesnici od severozápadu. 
 

 
Dálkový pohled na vesnici od severu. 
 

 
Dálkový pohled na vesnici od severovýchodu. 



Příslop, dokumentace současného stavu 

 
Dálkový pohled na vesnici od severovýchodu. 
 

 
Dálkový pohled na vesnici od severovýchodu. 
 

 
Pohled od vsi k vrchu Vrata severním směrem. 
 



Příslop, dokumentace současného stavu 

  
Jasan v jihovýchodní části vsi. 
Lípa na návsi. 
 

 
Jasan v jižní části vsi za čp. 4. 



Příslop, dokumentace současného stavu 

 
Kamenné valy – agrární terasy v lese mezi vrchy Vrata a Poustevna. 
 

 
Kamenné valy – agrární terasy v lese mezi vrchy Vrata a Poustevna. 
 

 
Kamenné valy – agrární terasy v lese mezi vrchy Vrata a Poustevna. 
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