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CHARAKTERISTIKA SÍDEL A JEJICH ČÁSTÍ 
 

 Pro všechna sídla nebo jejich části byly zpracovány přehledné karty a výřezy se zonací sídel nad ZM 1 : 10 000 a nad katastrální mapou 

v měřítku 1 : 5 000. 

 Jedná se o tato sídla nebo jejich části: Čížov, Havraníky, Hnanice, Horní Břečkov, Konice, Lesná, Lukov, Mašovice, Onšov, Podmolí, 

Popice, Vranov nad Dyjí, Znojmo – Hradiště, Znojmo – Kraví hora. Karty i výřezy jsou seřazeny podle abecedy. 

 Karty obsahují charakteristiku sídelního typu, stavebního typu, údaje o významných kulturních a významných negativních dominantách. Je 

uveden počet zakreslených architektonicky a urbanistiky hodnotných staveb. Je zde vyhodnocen vliv sídla na krajinný ráz OKR, NKC nebo MKR 

a také význam sídla pro krajinný ráz Národního parku Podyjí. Jsou uvedena zastoupená pásma odstupňované ochrany krajinného rázu a také 

zastoupené stupně ochrany krajinného rázu. 

 Na kartách je stručně popsán interiér sídla (obce) a vyhodnocena kvalita interiéru pomocí trojbodové stupnice. 

 Za kartou sídla nebo jeho části jsou zařazeny dva mapové výřezy, a to výřez ZM 1 : 10 000 a výřez katastrální mapy v měřítku 1 : 5 000. 

 Na výřezech základní mapy 1 : 10 000 (ZABAGED) jsou zakreslena pásma odstupňované ochrany krajinného rázu MKR, stupně ochrany 

a pásma ochrany krajinného rázu zastavěných a zastavitelných ploch, výrazné negativní a kulturní dominanty, urbanisticky a architektonicky 

hodnotné stavby. 

 Na výřezech katastrální mapy v měřítku 1 : 5 000 jsou zakreslena 

pásma odstupňované ochrany krajinného rázu zastavěných a zastavitelných 

ploch, významné negativní dominanty a také architektonicky nebo 

urbanisticky hodnotné stavby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Havraníky s krásnou siluetou a střešní krajinou dotváří 

krajinný obraz polně – viniční krajiny.  
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ČÍŽOV (Zaisa) 

Sídelní typ 
Historické jádro tvoří ulicová náves orientovaná ve směru JZ-SV s kaplí ve středu a se souvislým štítovým i okapovým 

řazením domů. Dochovaná je původní vesnická zástavba, obec patří k nejpůvabnějším na území NP a jeho OP. 

Stavební typ 
původní hliněný nížinný dům je většinou 

nahrazen domem z kamene a cihel 

  

  

Významné kulturní 

dominanty 

kaple bolestné Matky Boží (Panny Marie 

Bolestné) z roku 1756 

Významné negativní 

dominanty 
ne 

Architektonicky, 

urbanisticky 

hodnotné stavby 
vymezeno 13 staveb 

Vliv na krajinný ráz 
sídlo ovlivňuje krajinný ráz místa 

krajinného rázu 

Význam pro krajinný 

ráz NP 
velký 

Pásma odstupňované 

ochrany krajinného 

rázu 

I. II. III. IV. 

ano ano ano ne 

Stupeň ochrany 

krajinného rázu 

krajinného rázu 

1 2 3 4 

ano ano ano ne 

Interiér obce a 

hodnocení jeho 

kvality 

Půdorysná a prostorová stopa nejsou téměř narušeny. Zachovány jsou cenné lidové domy. V jižním panoramatu narušuje 

vesnický ráz budova bývalé celnice z 20. - 30. let minulého století, která je pozůstatkem obranného systému ČSR. Interiér 

obce je výjimečně dobře zachovalý, a to včetně záhumení části. Typické jsou kamenné zdi, lemující zářezy cest, 

a specifické kamenné ploty. Kvalita interiéru je hodnocena stupněm 1. Krajinný ráz interiéru narušuje nadzemní el. 

vedení. 
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HAVRANÍKY (Kaidling) 

Sídelní typ 
Široká svažitá náves ve směru SZ-JV se souvislou zástavbou převážně okapové orientace. Vinné sklepy, dnes téměř bez 

lisoven, navazují na dolní část obce, domkářská zástavba je v horní části. Zachovaná je původní vesnická zástavba. 

Stavební typ 
hliněný nížinný typ domu je většinou 

nahrazen domem z kamene a cihel 

  

  

Významné kulturní 

dominanty 

kostel sv. Linharta (1815-1816), fara  

(sochy, poklony, boží muka) 

Významné negativní 

dominanty 
areál zemědělské výroby, bytovky 

Architektonicky, 

urbanisticky 

hodnotné stavby 
vymezeno 19 staveb 

Vliv na krajinný ráz sídlo ovlivňuje krajinný ráz celé oblasti 

Význam pro krajinný 

ráz NP 
mimořádný 

Pásma odstupňované 

ochrany krajinného 

rázu 

I. II. III. IV. 

ano ano ano ano 

Stupeň ochrany 

krajinného rázu 

1 2 3 4 

ano ano ano ano 

Interiér obce a 

hodnocení jeho 

kvality 

Půdorysná stopa a prostorová struktura jsou dobře zachovány v historickém jádru obce. Výjimečně zachovalá je 

záhumení část s původními stodolami po obou stranách historického jádra. V severní části obce je historické jádro 

a záhumení velmi cenné a doplněné hodnotnými sakrálními objekty. Zástavba je charakteristická svou výstavností. Jižní 

část obce u silnice je znehodnocena novostavbami dvou bytových domů, budovou bývalého obecního úřadu, budovami 

občanské vybavenosti i novostavbami rodinných domů. Sklepní ulička byla znehodnocena přestavbami lisoven, část 

objektů byla zbourána. Kvalita interiéru je pro historické jádro a sklepní uličku hodnocena 1. stupněm a pro ostatní části 

obce 2. stupněm. 
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HNANICE (Gnadlersdorf) 

Sídelní typ 

Historické jádro má tvar nepravidelného obdélníku s jednou hlavní ulicí a původně se dvěma malými náměstími. Na 

návsi je farní kostel, na jižní straně rovnoběžně s obcí je ulice vinných sklepů. V SV části převažují typické zemědělské 

usedlosti s okapovou orientací. V severní části je zástavba domkářského charakteru s okapovou orientací. 

Stavební typ 
typ hliněného nížinného domu je většinou 

nahrazen domem z kamene a cihel 

  

  

Významné kulturní 

dominanty 

gotický farní chrám sv. Wolfganga (1487), 

(19 dalších sakrálních objektů na k.ú.) 

Významné negativní 

dominanty 
výrobní areál  

Architektonicky, 

urbanisticky 

hodnotné stavby 
vymezeno 9 staveb 

Vliv na krajinný ráz sídlo ovlivňuje krajinný ráz celé oblasti 

Význam pro krajinný 

ráz NP 
velký 

Pásma odstupňované 

ochrany krajinného 

rázu 

I. II. III. IV. 

ano ano ano ano 

Stupeň ochrany 

krajinného rázu 

1 2 3 4 

ano ano ano ano 

Interiér obce a 

hodnocení jeho 

kvality 

Interiér obce není objemově výrazně poškozen, ale řada novostaveb a novotvarů narušuje její malebný ráz. Také sklepní 

ulička je zčásti znehodnocena přestavbami, zachovalo se pouze omezené množství původních lisoven. Interiér narušuje 

novostavba kuželny, bytovka u historické sýpky a další novostavby. V obci a jejím okolí je 19 památkově chráněných 

sakrálních objektů. Zachovalé lidové stavby i dvoupodlažní objekty na návsi dokládají historický význam obce. Kvalitu 

interiéru hodnotím v historickém jádru 1. stupněm a na ostatním území 2. a 3. stupněm. 
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HORNÍ BŘEČKOV (Ober – Fröschau) 

Sídelní typ Návesní typ se souvislou zástavbou s domy převážně okapové orientace. 

Stavební typ 
původní hliněný nížinný dům většinou 

nahrazen domem z kamene a cihel 

  

  

Významné kulturní 

dominanty 

farní kostel sv. Klimenta (1536), přestavěn 

1748 

Významné negativní 

dominanty 
areály zemědělské výroby, výrobní areály 

Architektonicky, 

urbanisticky 

hodnotné stavby 
vymezeno 9 staveb 

Vliv na krajinný ráz 
sídlo ovlivňuje krajinný ráz místa 

krajinného rázu 

Význam pro krajinný 

ráz NP 
střední 

Pásma odstupňované 

ochrany krajinného 

rázu 

I. II. III. IV. 

ano ano ano ne 

Stupeň ochrany 

krajinného rázu 

1 2 3 4 

ano ano ano ne 

Interiér obce a 

hodnocení jeho 

kvality 

Půdorysná stopa a prostorová struktura jsou částečně narušeny nevhodnými přestavbami, přesto se dochovala řada 

cenných objektů lidového stavitelství. Ráz obce poškodila novostavba občanské vybavenosti na návsi u kostela, přestavba 

fary, školy a také řady původních zemědělských usedlostí. Bytové domy na okraji obce mají městské měřítko i tvarosloví. 

Kvalita interiéru obce je hodnocena 2. a 3. stupněm. 

 



 

 14 

 

  



 

 15 
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KONICE (Deutsch Konitz, Deutschkonitz) 

Sídelní typ 
Širší svažitá ulicová náves je orientovaná ve směru SZ – JV a má souvislou zástavbu s okapovou orientací. Historické 

jádro tvoří zemědělské usedlosti, na které na severu navazuje domkářská zástavba. 

Stavební typ 
původní hliněný nížinný dům většinou 

nahrazen domem z kamene a cihel 

  

  

Významné kulturní 

dominanty 

farní kostel sv. Jakuba Staršího (1577) 

(fara, sakrální objekty) 

Významné negativní 

dominanty 
bývalý areál zemědělské výroby 

Architektonicky, 

urbanisticky 

hodnotné stavby 
vymezeno 6 staveb 

Vliv na krajinný ráz sídlo ovlivňuje krajinný ráz celé oblasti 

Význam pro krajinný 

ráz NP 
velký 

Pásma odstupňované 

ochrany krajinného 

rázu 

I. II. III. IV. 

ano ano ano ano 

Stupeň ochrany 

krajinného rázu 

1 2 3 4 

ano ano ano ano 

Interiér obce a 

hodnocení jeho 

kvality 

Půdorysná stopa a prostorová struktura byly částečně znehodnoceny přestavbami a dostavbami původních usedlostí a  

novostavbami bytových a rodinných domů. Nejhorší zásahy se uskutečnily v okolí kostela a v části obce směrem k NP 

Podyjí. Dobře je zachováno jižní záhumení se zahloubenými vinnými sklepy, nástavby lisoven se nezachovaly. I když je 

interiér obce částečně znehodnocen, je důležité zachovávat tradiční objemové a materiálové řešení staveb. Nezbytná je 

přestavba bývalého areálu zemědělské výroby. Kvalitu interiéru hodnotíme 2. a 3. stupněm. Sídlo se výrazně uplatňuje 

z dálkových pohledů. 
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LESNÁ (Liliendorf) 

Sídelní typ 

Historické jádro tvoří široká ulicová náves se sevřenou zástavbou selských usedlostí, která vznikla jednorázově při 

kolonizaci. Později byla doplněna kolmou ulicí severním směrem a kostelem na návsi. Na ulicové návsi převažuje 

okapová zástavba a na kolmé ulici domy štítově orientované. 

Stavební typ 
původní hliněný nížinný dům většinou 

nahrazen domem z kamene a cihel 

  

  

Významné kulturní 

dominanty 

kostel sv. Terezie (1868), větrný mlýn 

holandského typu 

Významné negativní 

dominanty 

středisko zemědělské výroby, výrobní 

areál 

Architektonicky, 

urbanisticky 

hodnotné stavby 
vymezeno 21 staveb 

Vliv na krajinný ráz 
sídlo ovlivňuje krajinný ráz nadřazeného 

krajinného celku 

Význam pro krajinný 

ráz NP 
velký 

Pásma odstupňované 

ochrany krajinného 

rázu 

I. II. III. IV. 

ano ano ano ano 

Stupeň ochrany 

krajinného rázu 

1 2 3 4 

ano ano ano ano 

Interiér obce a 

hodnocení jeho 

kvality 

Půdorysná stopa tvaru „L“ a prostorová struktura jsou poměrně dobře zachovány. Ulicová náves zůstala v původním 

stavu, ale v kolmé ulici je řada nevhodných dostaveb a novotvarů. Dochovalo se velké množství historicky cenných 

objektů lidového stavitelství s bohatě zdobenými barevnými průčelími, která dosud nebyla stereotypně 

„zmodernizována“. Kvalita interiéru obce je hodnocena 1. stupněm. V záhumení části je nezbytné sledovat zejména 

objemové řešení staveb, tvary a materiály střech. 
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LUKOV (Luggau) 

Sídelní typ 

Obec je tvořena dvěma částmi, a to městečkem Lukov a jeho kolonií Nová Ves (Neudorf). Typická je široká náves se 

sevřenou zástavbou usedlostí orientovaná ve směru S-J, výjimečné urbanistické kvality. Zástavba Nové Vsi je domkářská 

a soustředěná kolem původního církevního velkostatku. Zastoupeny jsou domy s okapovou i štítovou orientací. 

Stavební typ 
původní hliněný nížinný dům většinou 

nahrazen domem z kamene a cihel 

  

  

Významné kulturní 

dominanty 

pozdně barokní kostel sv. Jiljí (1749), 

(pranýř - 1609, další sakrální objekty) 

Významné negativní 

dominanty 
středisko zemědělské výroby (drůbežárna) 

Architektonicky, 

urbanisticky 

hodnotné stavby 
vymezeno 29 staveb 

Vliv na krajinný ráz 
sídlo ovlivňuje krajinný ráz nadřazeného 

krajinného celku 

Význam pro krajinný 

ráz NP 
mimořádný 

Pásma odstupňované 

ochrany krajinného 

rázu 

I. II. III. IV. 

ano ano ano ano 

Stupeň ochrany 

krajinného rázu 

1 2 3 4 

ano ano ano ano 

Interiér obce a 

hodnocení jeho 

kvality 

Půdorysná i prostorová struktura nejsou výrazně narušené. Součástí sídla je větší počet cenných objektů lidového 

stavitelství a řada sakrálních památek. Zástavbu kolem návsi tvoří typické zemědělské usedlosti. Typické jsou stodoly 

zděné z kamene, většinou ve špatném technickém stavu a také skládané kamenné zídky. Ráz obce narušuje stavba 

kulturního domu u kostela, bytový dům a areál pohraniční stráže na severu. Přes tyto stavební prohřešky patří Lukov 

k nejmalebnějším a nejlépe zachovaným. Městys si zaslouží 1. stupeň kvality interiéru. 
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MAŠOVICE (Gross – Maispitz) 

Sídelní typ 
Historické jádro tvoří svažitá pravoúhle zatočená náves se zástavbou okapově i štítově orientovaných selských usedlostí 

a dominantními sakrálními stavbami. Domkářská zástavba je situovaná severně do nejnižší části obce. 

Stavební typ 
původní hliněný nížinný dům většinou 

nahrazen domem z kamene a cihel 

  

  

Významné kulturní 

dominanty 

gotický kostel sv. Jana Křtitele 

(fara, škola) 

Významné negativní 

dominanty 

budovy bývalé Mašovické střelnice, areál 

zemědělského družstva 

Architektonicky, 

urbanisticky 

hodnotné stavby 
vymezeno 12 staveb 

Vliv na krajinný ráz 
sídlo ovlivňuje krajinný ráz nadřazeného 

krajinného celku 

Význam pro krajinný 

ráz NP 
střední 

Pásma odstupňované 

ochrany krajinného 

rázu 

I. II. III. IV. 

ano ano ano ano 

Stupeň ochrany 

krajinného rázu 

1 2 3 4 

ano ano ano ano 

Interiér obce a 

hodnocení jeho 

kvality 

Zástavba kolem návsi byla tvořena tradičními zemědělskými usedlostmi, dominantní je zde kostel, dvoupodlažní budova 

školy a fary. Domkářská zástavba SV od návsi je objemově zachovalejší než historické jádro a působí malebným 

dojmem. Interiér obce je zčásti narušen a také se většinou nezachovalo původní tvarosloví obytných domů. Zcela 

výjimečný je soubor stodol uzavírající zástavbu z jihovýchodu. Nevhodné dominanty tvoří novostavby bytových 

a rodinných domů na JZ okraji. Obraz sídla narušuje i areál ZD Mašovice a vojenské stavby na bývalé Mašovické 

střelnici. U nové výstavby (Pšeničné) se uplatňují pouze základní objemové a materiálové regulativy. Kvalita interiéru je 

hodnocena 3. stupněm. 
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ONŠOV (Windschau) 

Sídelní typ 
Historické jádro tvoří nepravidelná trojúhelníková náves, uprostřed s rybníkem – požární nádrží a barokní kaplí. Souvislá 

zástavba zemědělských usedlostí má převážně štítovou orientaci. 

Stavební typ 
původní hliněný nížinný dům většinou 

nahrazen domem z kamene a cihel 

  

  

Významné kulturní 

dominanty 
kaple sv. Anny (1754), (kapličky) 

Významné negativní 

dominanty 
areál zemědělské výroby 

Architektonicky, 

urbanisticky 

hodnotné stavby 
vymezeno 8 staveb 

Vliv na krajinný ráz 
sídlo ovlivňuje krajinný ráz nadřazeného 

krajinného celku 

Význam pro krajinný 

ráz NP 
střední 

Pásma odstupňované 

ochrany krajinného 

rázu 

I. II. III. IV. 

ano ano ano ne 

Stupeň ochrany 

krajinného rázu 

1 2 3 4 

ano ano ano ne 

Interiér obce a 

hodnocení jeho 

kvality 

Půdorysná stopa a prostorová struktura jsou většinou zachovalé. Typické jsou kamenné domy, stodoly a tarasy 

s tyčkovými dřevěnými ploty. Rybník byl technicistně upraven. Panorama obce je narušeno areálem zemědělské výroby. 

Obec je bez výrazných pohledových a výškových dominant. Kvalita interiéru byla hodnocena zatím 2. stupněm, ale po 

citlivých rekonstrukcích původní zástavby by mohla být kvalita interiéru přehodnocena a historické jádro přeřazeno do 

1. stupně. 

 

 



 

 29 
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PODMOLÍ (Baumöhl) 

Sídelní typ 
Základ historického jádra tvoří nepravidelná téměř čtvercová náves, v jejímž centru stojí kaple. Z návsi vycházejí tři 

ulice. Souvislá zástavba má převážně okapovou a částečně i štítovou orientaci. 

Stavební typ 
původní hliněný nížinný dům většinou 

nahrazen domem z kamene a cihel 

  

  

Významné kulturní 

dominanty 
kaple Matky Boží (1753) 

Významné negativní 

dominanty 
areál zemědělské výroby mimo OP 

Architektonicky, 

urbanisticky 

hodnotné stavby 
vymezeno 20 staveb 

Vliv na krajinný ráz 
sídlo ovlivňuje krajinný ráz pouze místa 

krajinného rázu 

Význam pro krajinný 

ráz NP 
střední 

Pásma odstupňované 

ochrany krajinného 

rázu 

I. II. III. IV. 

ano ano ano ano 

Stupeň ochrany 

krajinného rázu 

1 2 3 4 

ano ano ano ano 

Interiér obce a 

hodnocení jeho 

kvality 

Půdorysná stopa i prostorová struktura jsou poměrně zachovalé. Historické jádro je tvořeno tradičními zemědělskými 

usedlostmi. Záhumení není zachováno. Malebná domkářská zástavba je soustředěna na JV obce při Žlebském potoce. 

Interiér byl znehodnocen novostavbami městských rodinných domků v historickém jádru a občanskou vybaveností na 

návsi. Tvarosloví větší části usedlostí je znehodnoceno, u řady objektů však zůstala zachována původní velmi cenná 

řezbářsky ztvárněná vrata. Kvalita interiéru je hodnocena 2. stupněm. 

 



 

 32 

  



 

 33 

 

  



 

 34 

POPICE (Poppitz) 

Sídelní typ 

Ulicová náves, rozšiřující se před kostelem a farou, je orientovaná SZ-JV se souvislou zástavbou převážně okapové 

orientace. Vinné sklepy navazují na obec v záhumeních uličkách a jsou výjimečně zachovalé po obou stranách 

historického jádra. Historické jádro tvoří selské statky, na které na severu obce navazuje domkářská zástavba.  

Stavební typ 
dům hliněný nížinný, nahrazen domy 

z kamene a cihel, ojediněle zachovalé 

nadsklepní lisovny 

  

  

Významné kulturní 

dominanty 

kostel sv. Zikmunda (2. pol.13.stol.), fara 

Křížovníků s červenou hvězdou (1. pol. 

18.stol,.), kaple Panny Marie Bolestné 

(1816), návrh na památkovou zónu 

Významné negativní 

dominanty 
ne 

Architektonicky, 

urbanisticky 

hodnotné stavby 
vymezeno 43 staveb 

Vliv na krajinný ráz sídlo ovlivňuje krajinný ráz celé oblasti 

Význam pro krajinný 

ráz NP 
mimořádný 

Pásma odstupňované 

ochrany krajinného 

rázu 

I. II. III. IV. 

ano ano ne ne 

Stupeň ochrany 

krajinného rázu 

1 2 3 4 

ano ano ne ne 

Interiér obce a 

hodnocení jeho 

kvality 

Půdorysná stopa a prostorová struktura jsou velmi zachovalé. Jedna z mála obcí nenarušena poválečnou výstavbou 

rodinných a bytových domů a objektů občanského vybavení.  Panorama obce poškozuje pouze několik novostaveb 

rodinných domů na severním okraji domkářské zástavby. Výjimečně zachovalé jsou soubory záhumeních stodol na 

severu i jihu historického jádra, sklepní uličky, jedna lisovna byla prohlášena kulturní památkou. Kvalita interiéru je 

vysoká (1. stupeň) pro celou obec, kde byl zpracován návrh na vyhlášení venkovské památkové zóny. 
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VRANOV NAD DYJÍ (Frain) 

Sídelní typ 

Původně městečko s podkovovitým náměstím a se dvěma samostatnými osadami (Přední a Zadní Hamry), bylo výrazně 

rozšířeno o řadu novotvarů a novostaveb. V centrální části je zástavba městského typu a v osadách Přední a Zadní Hamry 

je nízkopodlažní domkářská zástavba, stejně jako v enklávě Junáckého údolí. 

Stavební typ 
kamenné a cihlové domy, výjimečně 

městský patrový dům 

  

  

Významné kulturní 

dominanty 

zámek Vranov nad Dyjí, farní kostel 

Nanebevzetí Panny Marie (13. stol.), 

městská památková zóna (N), Mniszkův 

kříž, řada sakrálních objektů 
Významné negativní 

dominanty 
vysílače, obalovna 

Architektonicky, 

urbanisticky 

hodnotné stavby 
vymezeno 47 staveb 

Vliv na krajinný ráz sídlo ovlivňuje krajinný ráz celé oblasti 

Význam pro krajinný 

ráz NP 
mimořádný 

Pásma odstupňované 

ochrany krajinného 

rázu 

I. II. III. IV. 

ano ano ano ano 

Stupeň ochrany 

krajinného rázu 

1 2 3 4 

ano ano ano ano 

Interiér obce a 

hodnocení jeho 

kvality 

Půdorysná stopa a prostorová struktura jsou zachovány pouze v bezprostřední blízkosti náměstí, tj. na území navržené 

památkové zóny. Přední a Zadní Hamry jsou z větší části přestavěny a narušeny dostavbami rekreačních zařízení na 

svazích a nevhodnými drobnými stavbami v nivě. Novější zástavba v SZ části směrem k přehradě je bez jasného 

urbanistického záměru a chaotická. Stavby jsou různorodé jak v objemovém, tak tvaroslovném řešení. Rušivým dojmem 

působí pohledově exponované lokality Zátiší a Ptačí vrch. Hodnotný krajinný obraz je zachován z vyhlídek od Onšova, 

ostatní průhledy a pohledové osy jsou zčásti znehodnoceny. Krajinný ráz je nezbytné hodnotit z terasy Vranovského 

zámku, kde je nejvýznamnější vyhlídka areálu historického Vranovského lesoparku. Sídlo v hranicích navržené 

památkové zóny je hodnoceno 1. stupněm kvality interiéru, ostatní části mají 2. stupeň. 
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ZNOJMO – HRADIŠTĚ (Pöltenberg) 

Sídelní typ 
Centrem sídla je středověký klášter, kolem kterého vznikla osada s ulicovou návsí. Dodnes je zachována část hradeb, 

domkářská zástavba vznikla za hradbami. Řadová zástavba zemědělských usedlostí má převážně okapovou orientaci. 

Stavební typ 
původní hliněný nížinný dům většinou 

nahrazen domem z kamene a cihel 

  

  

Významné kulturní 

dominanty 

klášterní kostel sv. Hippolyta (1765), 

klášter Křížovníků s červenou hvězdou, 

kaple sv. Antonína Paduánského (1635), 

kaple sv. Eliáše, (křížová cesta do Gránic) 

Významné negativní 

dominanty 
ne 

Architektonicky, 

urbanisticky 

hodnotné stavby 
vymezeno 23 staveb 

Vliv na krajinný ráz 
sídlo ovlivňuje krajinný ráz nadřazeného 

krajinného celku 

Význam pro krajinný 

ráz NP 
střední 

Pásma odstupňované 

ochrany krajinného 

rázu 

I. II. III. IV. 

ano ano ano ano 

Stupeň ochrany 

krajinného rázu 

1 2 3 4 

ano ano ano ano 

Interiér obce a 

hodnocení jeho 

kvality 

Půdorysná stopa a prostorová struktura jsou zachovány, ale historické tvarosloví většiny obytných staveb je zcela 

zničeno. Sakrální stavby tvoří významné pohledové dominanty. Obraz sídla je však z JV strany značně narušen 

novostavbami rodinných domů a zahradními chatami. Hradiště je součástí ochranného pásma MPR Znojmo a tvoří 

rovnocennou dominantu Znojemskému hradu, rotundě a kostelu sv. Mikuláše. Kvalita interiéru je hodnocena 1. a 2. 

stupněm. 
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ZNOJMO – KRAVÍ HORA 

Sídelní typ Zahrádkářská kolonie s chatami problematické architektonické hodnoty. 

Stavební typ chatky různých rozměrů a tvarosloví 
  

  

Významné kulturní 

dominanty 
ne 

Významné negativní 

dominanty 
celá zahrádkářská kolonie s chatami 

Architektonicky, 

urbanisticky 

hodnotné stavby 
nevymezeny 

Vliv na krajinný ráz ovlivňuje krajinný ráz celé oblasti 

Význam pro krajinný 

ráz NP 
mimořádný 

Pásma odstupňované 

ochrany krajinného 

rázu 

I. II. III. IV. 

ne ne ne ano 

Stupeň ochrany 

krajinného rázu 

1 2 3 4 

ne ne ne ano 

Interiér obce a 

hodnocení jeho 

kvality 

Negativním dojmem působící zahrádkářská a chatová kolonie na pohledově exponovaném stanovišti, která výrazně 

narušuje krajinný ráz celé oblasti. Pozemky byly rozprodány, a proto nelze předpokládat změnu funkčního využití území. 

Regulativy pro stavby jsou řešeny územní studií. Kvalita interiéru je mimo hodnotící stupnici 1 až 3. 
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