
neděle 27. 9. 2015 – severní trasa do Týna nad Vltavou 
 

Purkarec 
Podle písemných pramenů byla obec Purkarec oficiálně založena v roce 1352. Je však pravděpodobné, že sídlo 
existovalo již dříve. Purkarec je vesnice, jejíž historie byla vždycky spojena s Vltavou. Velice častým zaměstnáním 
obyvatel bylo plavení dřeva a stavba vorů, v posledních letech už jen pro televizní a filmové účely. V roce 1990 
byla napuštěna Hněvkovická přehrada, a tím byla zlikvidována asi třetina vesnice a bylo zrušeno i spojení s 
protějším břehem. Zbořena a zatopena byla zástavba na pravém břehu, a na nábřeží pod kostelem. Byl zatopen 
jez, a s ním i zbytek mlýna. 
Památky – několik domů s bohatší výzdobou štítu, některé snad byly od stavitele Hospodáře z Hroznějovic (č. 
26, 31, 34). Statek č. 26 v zatáčce měl velký špýchar a bránu, v posledních letech ale byla brána zbořena, poutní 
kaple sv. Rozálie v Rachačkách – z r. 1682, zřícenina Karlova Hrádku založeného ve 14. stol. Karlem IV.; 
dochovalo se vysoké zdivo obvodové hradby s průjezdem brány, zbytky obytných místností kolem nádvoří a kaple, 
za branou se rozkládá dvůr, který kopíruje terén, podél celého dvora jsou zbytky hospodářských a obytných 
místností, dvě kapličky směrem k Jeznici, raně gotický farní kostel sv. Jiří v 19. stol. upravován. 
V Purkarci je Vorařské muzeum Purkarec - síň voroplavby na Vltavě. Síň obsahuje sbírku dobových předmětů, 
nářadí a dokumentů. Muzeum je přístupno od května do září od 9:00 do 17:00 hodin, každý den mimo pondělí. 
 

Jeznice 
Jeznice je (jsou) malá ves blízko u Vltavy, dnes tedy u Hněvkovické přehrady. Vesnicí prochází jen malá silnice z 
Litoradlic do Purkarce. Ve vsi se zachovalo několik velmi pěkných usedlostí. Nejhezčí je špýchar u čísla 11, 
datovaný 1865. Jde o příklad Vltavotýnského stylu od Jana Hospodáře. Štít je zdoben čtyřmi stlačeným i volutami a 
malými vystupujícími volutkami na pilastrech, které jsou pro tuto oblast typické. Další krásná usedlost je při polní 
cestě vzhůru do kopce. Tento má výzdobu částečně poničenou, ale přesto je zřetelně vidět několik motivů Božího 
oka a rostlinného motivu. Dále je zde jeden domek se srdíčkovými průduchy, datovaný do roku 1848. Vesnice je 
značně odlehlá, mimo místních ji znají asi jen zdatní cyklisté, terén kolem Vltavy je velmi kopcovitý. 
Historie[editovat | editovat zdroj] 
Jeznice (původně Jezmice) vznikla pravděpodobně před rokem 1377, kdy český král Václav Lucemburský daroval 
svému kuchaři jeden lán v Jeznici za hájení lesů okolo Karlova hrádku blízko Purkarce proti pytlákům. V 
sedmnáctém století přešla obec pod Hlubokou nad Vltavou. 
 

Litoradlice 
Litoradlice je vesnice v Jižních Čechách nedaleko Týna nad Vltavou. První zmínka o vsi pochází z roku 1350. Při 
ústí potoka Hradní strouha do Vltavy jsou pozůstatky hradiště z doby slovanské (700 – 1000). V Litoradlicích se 
napojíte na týnskou cyklostezku č. 1079 (vzdálenost 7,5 km do Týna nad Vltavou). 
Litoradlice jsou vesnicí, schovanou v údolí v kopcích kolem Vltavy. Ovšem odbočku do Litoradlic nikdo nemůže 
přehlédnout. Odbočuje se tam přímo u Temelínských věží. Odbočuje se v zaniklé vsi Březí, ze které zůstala jen 
kaple, kaplička a několik asfaltovaných cest. O kousek dále byla vesnice Podhájí. Tu opět prozrazuje jen kaple a 
ovocné a okrasné stromy v místech bývalých zahrad. Pokud jdeme dále a odbočíme doprava (rovně vede silnice 
na Hněvkovickou hráz), dojdeme za 2 kilometry do Litoradlic. Vesnice je poměrně přestavěná, ale je zde několik 
velmi pěkných detailů. 
Cesta dále pokračuje přes Jeznici do Purkarce. 
 

Vodní dílo (VD) Hněvkovice 
je stavba na řece Vltavě vybudovaná v letech 1980 – 2010, která zahrnuje Hněvkovickou přehradu, přehradní 
nádrž, spodní vývar, odtokové koryto, plavební komoru a vodní elektrárnu. Spolu s Vodním dílem Kořensko jsou 
nejnovějšími stupni Vltavské kaskády.  
VD bylo primárně vybudováno jako zdroj technologické vody pro JE Temelín. Dále je využíváno k energetickým 
a rekreačním účelům, vodním sportům a sportovnímu rybolovu. 
Hráz je betonová tížná se třemi korunovými přelivy, každý o šířce 12 m. Přelivy jsou hrazeny 7,7 m vysokými 
segmentovými uzávěry. Celková kapacita přelivů je 3 x 337 m

3
 při kótě hladiny 370,5 m n.m. (maximální dočasná 

hladina). Výška hráze nade dnem je 27,0 m a nad základy 31,5 m. 
Nádrž má objem stálého nadržení 8,9 mil. m

3
, zásobní objem 12,2 mil. m

3
 a délka vzdutí je 16,2 km. Napuštěna 

byla v roce 1991. 
Jako spodní výpusti na této přehradě slouží obtok plavební komory. Manipulační řád nepřipouští poklesnutí vodní 
hladiny v nádrži pod úroveň 365 m n.m. Při větším poklesu vody by nebylo možné odebírat vodu pro elektrárnu 
Temelín. 
U pravého břehu je situována plavební komora. Její maximální spád je 19 m, půdorysný rozměr 45 × 6 m. 
Plavební komora byla dokončena v roce 2010 a je určena pro lodě o nosnosti do 300 t. 
Součástí VD je Vodní elektrárna Hněvkovice, nacházející se u levého břehu. 
 

Hněvkovice na pravém břehu Vltavy  

Jméno vesnice je zřejmě odvozeno od jména osadníka – Hněvek. Název Hněvkovice tedy znamená ves lidí 
Hněvkových. První zmínky o vesnici jsou z roku 1463. V roce 1549 je ves jmenována jako příslušenství 
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bechyňského zámku. Až do roku 1904 byly Hněvkovice jednou vesnicí rozloženou na na obou březích Vltavy. V 
tomto roce byly oficiálně přejmenovány na Hněvkovice na levém břehu a Hněvkovice na pravém břehu, kde 
najdeme i dochované památky 

- zámek – roku 1584 postavil na místě dnešního zámku Jeroným Hozlauer z Hozlau renesanční tvrz, 
zdobenou pravděpodobně sgrafitovým vzorem. Po bitvě na Bílé hoře byla ves i s tvrzí zkonfiskována. Roku 
1685 byla tvrz zásluhou arcibiskupa Jana Bedřicha z Valdštejna přestavěna na barokní zámeček obehnaný 
zdí. V roce 1948 začal být místní zámek využíván pro potřeby školství a v současné době je zde SOŠ a 
SOU. Komplex školy je tvořen budovami školy, dílen a domova mládeže.  

- Královcův mlýn – mlýn je uváděný v hlubockém urbáři již roku 1490. Dnes je zde malá vodní elektrárna a 
najdeme jej na břehu Vltavy pod zámkem. Mlýn provozoval Karel Královec, který ve 20. letech 20. století 
mlýn přestavěl.  

 

Týn nad Vltavou 
Týn nad Vltavou je jedním z nejstarších sídel na jihu Čech. Je rozloženo po obou březích řeky Vltavy, nedaleko 
jejího soutoku s Lužnicí. Název města pochází z pojmu týn, který ve středověku znamenal opevněné nebo 
ohrazené místo. Počátky Týna nad Vltavou se datují již do první poloviny 11. století, kdy bylo území v majetku 
pražského biskupství. Bylo zde vybudováno opevněné sídlo biskupského správce a v jeho blízkosti se rozrostla 
osada. Na místě původního správního sídla byl v první polovině 13. století založen hrad. Hrad zanikl koncem 17. 
století, dnes můžeme na jeho místě spatřit renesanční kamenný most, hradní příkop a pozůstatky valů. 
K roku 1229 se vztahuje první písemná zpráva o městě, která mimo jiné zmiňuje dřevěný most, tehdy jediný na 
úseku Vltavy mezi Českými Budějovicemi a Prahou. Město bylo v průběhu historie významné rovněž jako 
překladiště soli z gmündenské oblasti. Byly zde postaveny dvě solnice, sůl se zde skladovala i prodávala. K 
přepravě soli a dalšího zboží byly používány jak lodě, tak vory. Vltavotýnsko zůstalo centrem vorařství až do 
počátku 20. století. Historické jádro města je městskou památkovou zónou. 
 
Turisticky je velmi zajímavé náměstí s kostelem sv. Jakuba, budova radnice a budova zámku v němž sídlí 
muzeum. Zde si můžete prohlédnout sbírku vltavínů. V muzeu je také k vidění rozsáhlá výstava loutek tematicky 
spjatá se slavným loutkářským rodem Kopeckých. Matěj Kopecký zemřel v roce 1847 v místní části (tehdy však 
samostatné obci) Kolodějích nad Lužnicí a je pohřben na vltavotýnském hřbitově. V Bedřichových sadech park s. 
 
Památky 

 děkanství - fara 

 kostel sv. Jakuba – založen v druhé pol. 13. století biskupem Tobiášem z Bechyně. Původním patronem 
byl sv. Christofor, v roce 1569 byl kostel rozšířen a zasvěcen sv. Jakubu Vetšímu. K dalším úpravám došlo 
r. 1702. Směrem k náměstí byla přistavena kaple sv. Barbory a v jejím podzemí krypta pro významné 
hodnostáře města. Do interiéru byly instalovány r. 1717 barokní varhany. Jedná se o jeden z 
nejzachovalejších barokních nástrojů v Čechách (mimo Prahu). Velké úpravy prodělal chrám v srpnu r. 
1753 na popud císařovny Marie Terezie, která jej navštívila. Chrám byl barokizován, byla rozšířena loď a 
přistavena věž se zvonicí. V roce 1759 získal chrám další boční kapli sv. Josefa. Radikální úpravy kostela 
skončily r. 1763. Na hlavní průčelí byly umístěny sochy sv. Josefa, Jakuba a Barbory. 
V interiéru chrámu je dochován původní barokní mobiliář, hlavní oltářní obraz je dílem jezuitského malíře 
Ignáce Raaba. Jeho řádový brat Süsmayer je autorem křtitelnice se zajímavými plastikami Marnotratného 
syna a Máří Magdalény, kazatelny a další výzdoby interiéru. Před vstupem do sakristie je odhalena 
původní freska z období kolem poloviny 16. století, představující Umučení Páně spolu se znaky rodu 
Cabelických a pánu z Úšavy.  
Kolem kostela byl zřízen hřbitov. Josefínskými reformami v 80. letech 18. století bylo ale ukončeno 
pohřbívání v okolí kostela. Hřbitov byl zcela zrušen na počátku 19. stol. Jediným pozůstatkem hřbitova je 
část terasové zdi pod kostelem. Sochy u schodiště představují sv. Františka Xaverského a sv. Norberta. 
Socha Panny Marie před kaplí sv. Barbory strážila původně hřbitovní vchod. V průběhu pozdějších let byl 
kostel několikrát renovován, k radikálnějším změnám jeho podoby již nedošlo  

 zámek, dnes městské muzeum – byl postaven roku 1699 jako rezidence pražského arcibiskupa. Budova 
později sloužila jako správní centrum panství a byly zde kanceláře arcibiskupských úředníků. Dnes jsou 
zde expozice Městského muzea. Raně barokní stavba stojí na horním (severním) okraji náměstí. V muzeu 
jsou stálé expozice dokumentující historii města, keramiky, vorařství, loďařství, expozice jihočeských 
vltavínů (jedna z největších v ČR), expozice režiséra Alfréda Radoka, věnovaná jeho životu a dílu či 
výstava loutek tematicky spjatá se slavným loutkářským rodem Kopeckých. Matěj Kopecký zemřel v roce 
1847 v místní části Kolodějích nad Lužnicí a je pohřben na místním hřbitově. Ukázku životního stylu 
venkovského šlechtice na přelomu 19. a 20. stol. nabízí klasicistní salónek. Zařízení pochází z pozůstalosti 
šlechtické rodiny. 

 středověké podzemní chodby pod zámkem/muzeem. Labyrint středověkých podzemních chodeb byl 
ručně vytesaný ve skalnatém podloží patrně v 15. stol. Důvodem jejich vzniku mohlo být odvodnění 
náměstí se zásobárnou pitné vody, vytvoření úkrytu před nebezpečím (vč. únikové cesty) nebo těžba 
dosud neurčeného nerostu. 
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Prohlídková trasa začíná ve sklepení pod budovou zámku. Hlavní trasa je dlouhá přes 160 m (prochází se 
tam a zpátky), a odbočuje z ní řada slepých chodeb. Její součástí jsou dvě studny a uměle vzniklé jezírko. 
Skupina může mít max. 10 osob a prohlídka je nevhodná pro osoby trpící strachem ze stísněných prostor. 

 Arcibiskupský pivovar (Pivovarská ul.) – první písemná zmínka o pivovaru, situovaném na návrší nad 
městem, pochází z 16. století, je však možné, že je starší. Pivo se zde vařilo do 1. světové války, 
arcibiskupství areál vlastnilo do konce 2. sv. války. Poté byla budova v soukromých rukou, upravena na 
průmyslový závod.  

 solnice (Solní ul.) – pozoruhodný doklad solního obchodu. Byla vybudována r. 1708 italským architektem 
Antoniem de Alfierim. Sloužila jako solní sklad a prodejní místo rakouské soli, přepravované z velké části 
po Vltavě. R. 1830, kdy se stát zřekl výhradního práva na prodej soli, přestala budova sloužit svému účelu, 
ji koupil budějovický loďmistr Vojtěch Lanna a vytvořil zde loděnici. Tradice stavby lodí zde pokračovala až 
do 60. let 20. stol. Modely plavidel jsou vystaveny v Městském muzeu. Na fasádě solnice se dochovaly 
fresky lvů se solnými bečkami a mořská panna. 

 železný most (Mostecká ul.) – postaven r. 1892 na místě původního dřevěného mostu (poprvé uváděn již 
r. 1229, kdy byl jediný na Vltavě v úseku Praha - Týn, zbořen při povodni r. 1891). Konstrukce byla 
vyrobena Pražskou mostárnou pod č. 1478 podle návrhu zemského ing. Josefa Mayera. Most o dvou 
polích s jedním středovým pilířem je Národní technickou památkou. 

 Biskupský kamenný hrad – ke konci 19. stol. se dochovaly již jen zbytky hradu vybudovaného koncem 
13. století na místě dřevěné tvrze, opuštěn a zpustošen asi v pol. 17. stol. Ruiny byly místními hojně 
využity ke stavbě domů. Na bývalém hradišti byl v r. 1885 založen Aloisem Gerstenkornem a 
„Okrašlovacím spolkem“ park – tzv. Bedřichovy sady (na počest arcibiskupa a kardinála Bedřicha ze 
Schwarzenberka). Dnes nepříliš okrasné sady se nacházejí pár desítek metrů od náměstí a zaujímají celou 
horní plochu návrší o rozměrech menšího fotbalového hřiště. Pod terénní vyvýšeninou na konci areálu, 
která je patrně zbytkem valu, naleznete malou mohylu s pamětní deskou z roku 1912, kterou tamní 
okrašlovací spolek ocenil zásluhy zakladatele sadů a jeho spolupracovníků. 

 rozhledna na Semenci – od roku 1922 zde stával dřevěný altán zakoupený na zemědělské výstavě v 
Týně. Ten byl pak přesunut do lesa Bedrník na skalnatý výběžek nad Vltavou. Na jeho místě pak byla 
postavena betonová rozhledna s ochozem ve výšce asi jen 4 metry. Návrh na stavbu provedl stavitel 
Jaroslav Vojna. Před několika lety byla rozhledna opatřena nízkou jehlancovou střechou a později také 
natřena. Stavba je umístěna na skále nad soutokem Vltavy a Lužnice v nadmořské výšce 441 m n.m. 
Otevřeno je bez omezení, vstupné je zdarma. 

 otáčivé hlediště v Bedřichových sadech – jde o unikátní dílo místního divadelního souboru Vltavan z r. 
1983, amfiteátr v podobě otočného hlediště. Točna je jedinou amatérskou scénou tohoto druhu ve střední 
Evropě. V letní sezóně zde probíhají divadelní představení. 

  

Neznašov 
Památky – kostel Nejsvětější Trojice s hřbitovem, barokní hrobka Berchtoldů z roku 1930 nedaleko hřbitova, 
rekonstruovaná 1999 – 2000, nad jejímiž dveřmi je nápis: „V náruči Boží, z které jsme vyšli, se navečer všichni 
sejdeme zas“, kaple se zvoničkou u základní školy, pamětní deska (na škole) připomínající návštěvu T. G. 
Masaryka dne 16. 4. 1920, pomník obětem 1. a 2. světové války na návsi, Boží muka mezi Neznašovem a 
Bohunicemi. 

Židovský hřbitov – založený v 18. století. Je situován na kraji lesa JV od vsi. Je chráněn jako kulturní památka 

České republiky. Areál je ohraničený vysokou zdí a uzamčen. Klíč lze vypůjčit ve vsi po předchozí dohodě. 
Nachází se zde přibližně 250 náhrobků a zrekonstruovaná márnice s dochovaným kamenným obřadním stolem k 
omývání zemřelých. 
 

Albrechtice nad Vltavou 
První písemná zmínka pochází z roku 1360.  
Památky 

 kostel sv. Petra a Pavla – původně románský kostel ze 12. století. V průběhu své historie byl několikrát 
přestavován, nejvíce pak v 19. století. V kostele se nachází bohatá malířská výzdoba. Zvláště ceněné jsou 
fresky Posledního soudu a motiv „pekla a ráje“ na triumfálním oblouku. 
Zajímavostí jsou dva náhrobní kameny v síni z konce 16. století a začátku 17. století zhotovené zemřelým 
rytířům Oudražským. Nápis na větším kameni patří urozenému rytíři panu Bohuslavu Oudražskému 
z Kestřan a na Oudražích (+1610) a nápis na menším kameni dítkám jmenovaného, Ctiborovi (+1599), 
Janu (+1605) a Alžbětě (+1606) 

 „kapličkový“ hřbitov – rozprostírá se kolem kostela a je zdoben jednotně řešenými kapličkami s lidovými 
malbami a veršovanými náhrobními nápisy. Ty byly v 80. letech 20. století sejmuty a zavěšeny na skoby. 
Původcem myšlenky zbudovat zemřelým na ohradní zdi hřbitova pomníčky ve tvaru liché půlkruhové 
arkády nesené dvěma sloupy, byl farář Vít Cíza. Za jeho působení v letech 1819 – 1854 byly postaveny 
všechny kapličky a farář Cíza také složil všechny nápisy. Pouze tří kapličky (pod č. 106, 107 a 108) zřídili 
nástupci faráře Cízy. 
Výjimku tvoří monumentální, architektonicky ztvárněný „památník“, věnovaný albrechtickým duchovním, 
charakteristicky umístěný k východnímu závěru kostela. Je zhotoven z cihel, 3,5 sáhu vysoký a 2 sáhy 
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široký a místo železného kříže je kříž zlacený. Vymalována je na něm večeře Páně a ve spodní části 
plochy je rozsáhlý 48. řádkový nápis.  

 v obci se nalézá památkově chráněná venkovská usedlost čp. 28, která je vedená v Seznamu kulturních 
památek v okrese Písek. Ve stejném seznamu je vedená také brána u venkovské usedlosti čp. 12. 

 

Všeteč 
Památky – hasičská zbrojnice z roku 1899 a kaple z roku 1811. 
 

Všemyslice 
První písemná zmínka o vsi (Usemyslicz) pochází z roku 1352. 
Památky – kaple na návsi s dřevěnou vyřezávanou věžičkou, pomník obětem 1. světové války u kaple. 
 

Bohunice 
Památky – kaple se zvoničkou, pomník obětem 1. a 2. světové války, Boží muka mezi Bohunicemi a 
Neznašovem. 
 

Křtěnov  

je samota, část obce Temelín. Jsou zde evidovány dvě adresy, ale trvale zde nežije žádný obyvatel.  
Ve vesnici se nachází sídlo římskokatolické farnosti Temelín-Křtěnov.  
 

Vysoký Hrádek (německy Hohen-Hradek, nebo Hoch-Hradek)  

je renesanční zámek, stojící na okraji zaniklé obce Březí u Týna nad Vltavou, v těsné blízkosti JE Temelín. Od roku 
1997 v zámku sídlí informační centrum jaderné elektrárny. 
Jedná se o dvoukřídlou patrovou budovu s průčelím mířícím k jihu. Uprostřed průčelí se nachází dvoupatrová věž 
se vchodem a nad ním umístěným erbem Malovců z Chýnova s letopočtem 1805 a iniciálami WM (Wenceslaus 
Malowetz). Při východní straně věže stojí patrová stavba, patrně bývalá tvrz. Západní křídlo pochází z 19. století. K 
zámku od severu přiléhá park se dvěma rybníky. Ten je od dubna do října přístupný veřejnosti. 
 

Jaderná elektrárna Temelín 

Jde o elektrárnu s největším instalovaným výkonem v Česku. Její výstavba začala v roce 1985 a s datem 
dokončení v roce 2002 jde o jednu z nejnověji dostavěných jaderných elektráren v Evropě. 
Elektrárna má instalované dva bloky z původně plánovaných čtyř, každý po rekonstrukci s elektrickým výkonem 
1055 MW (původní výkon 1000 MW). V roce 2006 elektrárna vyrobila přibližně 12 TWh (43,2 PJ) elektrické 
energie, což představovalo přibližně 14 % výroby elektřiny v Česku a kolem 23 % výroby ČEZ. 
Pásmo havarijní připravenosti bylo SÚJB už 5. srpna 1997 stanoveno na 13 km (v určitých místech sahá ještě o 
trochu dál). Pro případ vážné havárie je Temelín pojištěn u mezinárodního poolu pojišťoven. Limit plnění však 
nedosahuje ani 1 % hypotetických nákladů v případě vážné havárie. 
 

Tvrz Býšov  

Vesnice Býšov s tvrzí je doložena poprvé v roce 1395 jako majetek pánů Arnošta a Kuníka Býšovců z Býšova, 
patronů kostela v blízkém Křtěnově. V 17. století byla tvrz opuštěna a přeměněna v sýpku. Barokní konírna byla 
postavena před rokem 1617. V březnu 2009 zahájil současný majitel tvrze, Jihočeský zemědělský lihovar, a.s., 
rekonstrukci a revitalizaci areálu statku s tvrzí. V roce 2011 byla tvrz otevřena veřejnosti. 
Tvrz se skládá z dvoupatrové obytné věže tvaru čtyřhranného hranolu o šířce 10,5 metru a výšce 20 metrů. Věž je 
postavena z lomového kamene, neomítnutá, se silnými zdmi a okénky. K věži přiléhá na východní straně přízemní 
hospodářská budova. 
 

Osada Chlumec 
První písemná zmínka je z r. 1445, kdy se v Chlumci uvádí 3 usedlosti a jedna chalupa s celkovou výměrou 
pozemků 4 1/4 lánu (cca. 85 ha). 
Pád vojenského letadla MIG 21 F-13 před čp. 19 – 21. 3. 1974 v 15,43 hod. při návratu z úkolu akrobacie došlo 
na okruhu letiště v Českých Budějovicích k vysazení motoru vojenského letadla MIG 21 F-13 EČ 08502.  Přestalo 
fungovat palivové čerpadlo, kterému zoxidovaly plunžry. Zkušený pilot mjr. Miloslav Martenek zachoval chladnou 
hlavu, navedl letoun mimo obydlené úzamí a katapultoval se na okraji obce Chlumec asi ve výšce 200m , která 
byla téměř limitní pro tehdejší katapultáž. Stíhací letoun následně  havaroval s velkým štěstím pouhých 20m od 
tehdejší novostavby rodinného domu čp. 19 v Chlumci. Miloslav Martenek vyvázl s lehkými zraněními. Nikdo 
z obyvatel nebyl zraněn. Černý den měl akorát zajíc, na kterého spadla část kabiny letadla. 
 

Osada Krnín 
část obce Chlumec. Je zde vyhlášená Vesnická památková zóna ČR, která chrání především dva svobodnické 
statky s četnými dochovanými gotickými a renesančními prvky zdobného i užitkově-technického charakteru – čp. 1 
= dům s lepencovým krovem (=dřevohlinitá protipožární klenba) a čp. 3 = mohutná usedlost středověkého původu. 
Celek vsi dotvářejí ostatní drobnější objekty převážně z 19. – 20. století, zejména v jižní části zástavby. 
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