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Abstrakt 
 
Bakalářská práce je zaměřena na historický vývoj mapování katastrálního území České 
Budějovice 5 z pohledu katastrálního mapování. 
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0  Úvod 
 
Cílem této bakalářské práce je zjistit a popsat vývoj katastrálního mapování 
v katastrálním území České Budějovice 5, od prvních mapových obrazů sledované 
lokality až po současnou digitální katastrální mapu. Důraz je dán především na vznik 
stabilního katastru, na technickohospodářské mapování a na vznik digitální 
katastrální mapy. 

Nemalá část práce je věnována i vývoji geografických názvů, převážně ulic.   
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1  Lokalizace katastrálního území České Budějovice 5 
 
 

Katastrální území České Budějovice 5 spadá pod  
                             obec   České Budějovice 
                             okres  České Budějovice 
                             kraj     Jihočeský 
 
 

souřadnice definičního bodu                            zeměpisná poloha města 
katastrálního území                                          České Budějovice 
                                                                          
Y = 753593.00                                                 severní šířka 48°57‘  
X = 1166824.00                                               východní délka 14°28‘           
 
 
Celková výměra katastr. území je 3228826 m2 , 5721  parcela   
               zemědělské pozemky  -  1335153 m2 , 2044  parcel 
               zastavěné plochy         -    612800 m2 , 3003  parcel   
               ostatní plochy              -  1280873 m2  ,   674  parcel 
 
               budov                                   2824 
               rozestavěných budov               93 
               vlastníci a jiní oprávnění      3620 
               listy vlastnictví                     3216                                  [1] [2] 
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2  Nejstarší mapové obrazy sledované lokality (před 
obdobím stabilního katastru) 
 
Nejstarší mapou, na které je zakreslené město České Budějovice a všechny okolní 
tehdy existující vesnice, je Müllerova mapa Čech z roku 1720. Autorem je vojenský 
inženýr Jan Kryštof Müller. Mapa je vyhotovena v měřítku 1 : 132 000, uvádí se i 
měřítko 1 : 137 500. Sledovanou lokalitu, na mapě nese pojmenování DirnFellern, 
najdeme velmi snadno. Nachází se jihovýchodním směrem od města České 
Budějovice, označené jako Budweis. Na této mapě je vyjádřen výškopis kopečkovou 
metodou (příloha A) [3] 
 
Prvním barevným mapovým obrazem Českých Budějovic a okolí (i sledované 
lokality) je tzv. První vojenské mapování z let 1764 – 1767 v měřítku 1 : 28 800, 
sekce 250. Polohopis těchto map zobrazuje komunikace (silnice, cesty, stezky, 
pěšiny), vodstvo, sídla, lesy, louky, pastviny, vinice. Výškopis se zobrazil pomocí 
dvou druhů tónování a pomocí šrafování (čím kratší a tmavší šrafa, tím je sklon svahu 
větší). (příloha B) [3] 
 
Ing. Jan Pavel Gruber vytvořil roku 1780 mapu, kterou nazval No14 Dorf 
Dürrnfellern. Je to kolorovaný rukopis, velikost 150 x 50 cm. Uváděné měřítko: 200 
vídeňských sáhů = 15 cm. Orientace na mapě je vyjádřena směrovkou, její směr je 
severozápadní. Polohopis je rozlišen barevně, voda je zakreslena modrou barvou, 
statky a budovy červeně (bez čísel). Čísla jsou uvedena jen v pozemkových 
parcelách. Cesty jsou vyjádřeny světle hnědou barvou a je vypsán směr (německy). 
Lesy , mokřad, keře (křoví) jsou v mapě znázorněny značkou. 
 
Další mapou, na které najdeme zakreslenou ves Dirnfellern, je Topographische Karte 
der in Böhmen budweiser Kreises liegenden Herrschaft Krummau - mapa 
krumlovského panství z roku 1829. Její měřítko je 1 : 38 000, autor Joseph Hafner. 
Zakreslená cesta, vedoucí z Budweis do Dirnfellern a dále Pucharten (dnešní 
Pohůrka), je shodná s dnešní silnicí. Také zákres potoka, dnes Dobrovodský potok, je 
velmi podobný současnému. Tato mapa nemá výškopis (příloha A) [3] 
 
Vesnici Dürnfellern můžeme najít i na Kreibichově mapě Budějovického kraje z roku 
1830. Tato mapa má měřítko 1 : 240 600. (příloha A) [3] 
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3  Lokalita na mapách stabilního katastru 
 
Na základě císařského patentu Františka I., ze dne 23.12.1817 o dani pozemkové a 
vyměření půdy vznikl stabilní katastr. Důvodem byla snaha získat měřický základ pro 
výběr a rozdělování daní. Neméně důležitá byla potřeba i přesných vojenských map 
celého císařství. [4] 
 
3.1  Geodetické a kartografické základy stabilního katastru 
 
Stabilní katastr řadíme mezi mapová díla velkého měřítka. Pro toto mapové dílo bylo 
použito Cassini – Soldnerovo transverzální válcové zobrazení ekvidistantní 
v kartografických souřadnicích. Pro každou zemi monarchie byl vytvořen vlastní 
systém pravoúhlých souřadnic s počátky v trigonometrických bodech. Důvodem byla 
snaha eliminovat velké zkreslení délek a ploch. Pro území Čech byl tímto bodem 
Gusterberg, na Moravě bod Svatý Štěpán. Pro sledovanou lokalitu platil Gusterberg 
v Horním Rakousku ( φ = 48° 02΄ 20,50 “ a λ = 31° 48΄ 09,17“ východně od Ferra ). 
Do poledníku, který procházel tímto bodem, byla vložena osa X, kladná část je 
orientována na jih. [4] [5] 
 

Základním měřítkem zobrazení bylo 1:2880. Měřítko bylo odvozeno 
z požadavku zobrazit na mapě jedno dolnorakouské jitro (40 x 40 sáhů), jako jeden 
čtvereční palec (1 sáh je 6 stop, 1 stopa je 12 palců , 40 x 6 x 12 = 2880). Zemské 
hranice, které byly v terénu pevně a trvale určeny, tvořily rozhraní mezi jednotlivými 
soustavami. Pro neodpovídající obrazy nebylo možné jako rozhraní použít poledníky 
a rovnoběžky. [4] [5] 

 
Základem trigonometrické triangulace se stala vojenská trigonometrická síť I. 

a II. řádu. Pro katastrální mapování bylo v Čechách v letech 1824 – 1840 provedeno 
zhuštění této sítě. Po zhuštění připadly na každou čtvereční míli tři body, které byly 
určeny početně. Další body sítě byly určovány grafickou triangulací. Na každý sekční 
list měly připadnout tři graficky určené body. Vzdálenost mezi jednotlivými 
grafickými body IV.řádu sítě byla asi 1 km. K vyměřování jednotlivých parcel si 
geometr vytvářel v daném místě geometrickou síť. [4] 
 
3.2  Základní informace o způsobech podrobného měření 
 
Měřické práce se řídily dle Instrukce k provádění zemského vyměřování, která byla 
vydána dne 28.2.1824. V letech 1824 – 1843 probíhalo v Čechách podrobné 
vyměřování. [4] 
 

Každá obec měla svou katastrální mapu (tzv. ostrovní mapy). Obecní hranice 
popsal a určil geometr, který byl k tomu vybrán zemskou komisí. Podrobné měření 
obce měl za úkol jiný geometr, taktéž vybraný zemskou komisí. Tento geometr se 
svým adjunktem nebo pomocníkem  vyměřil a vypočítal výměry pozemků, vytvořil 
originál mapy. Pro podrobné měření byla ve většině případů použita metoda 
měřického stolu, grafické protínání. [4] 
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Dva měřické operáty - polní náčrt a indikační skicu si geometr vytvořil již 
během polních prací. Geometr si katastr rozdělil na jednotlivé části, trati. Po jejich 
zaměření si vytvořil kostru daného katastru. Zaměřením jednotlivých parcel, metodou 
měřického stolu, vznikla část originální mapy. V indikační skice, což byla kopie 
originální mapy, byly vedeny další údaje (vlastník, číslo domu). V zimě pak z těchto 
podkladů sestavil katastrální mapu, doplněnou parcelními čísly. [4] 
 
3.3  Lokalita na císařských otiscích map stabilního katastru 
v Ústředním archívu zeměměřictví a katastru v Praze 
 
Na území dnešního katastru České Budějovice 5 se v té době nacházela  hlavně ves 
Suché Vrbné, v té době spadající do katastrální obce Mladé. Pro tuto obec se bohužel 
císařské otisky nedochovaly, pouze tzv. originály se zákresy pozdějších změn. Jedná 
se o 4 celé katastrální mapy a 2 dodatky (k mapám 1 a 4). Uvedeným rokem 
mapování je 1827, mapy jsou v měřítku 1:2880. V kladu stabilního katastru nesly 
označení Oest:Col:IV.32.Sect:bf, Oest:Col:IV.32.Sect:af, Oest:Col:IV.32.Sect:cg, 
Oest:Col:IV.32.Sect:bg. Pod mapami najdeme podpisy těchto geometrů: Franz 
Hanauek, Anton Malser a Johan Seiger – civil geometr. V pravé dolním rohu každé 
mapy je též podpis revizního geometra (bohužel nečitelný). 
 

Na mapách najdeme ves Dirnfellern, Pucharten, tvořené převážně statky 
s okolními políčky. Na těchto mapách je zakreslena i Dobrá Voda (Gutwaiser), dnes 
samostatná obec. (příloha C) 
 
3.4  Účel a důsledky reambulace map stabilního katastru 
 
Bohužel po vzniku stabilního katastru nebyla zajištěna spolehlivá obnova a 
doplňování změn do katastrálních elaborátů. Hlavně katastrální mapa se rozcházela se 
skutečností. Proto byl dne 24.5.1869 vydán zákon o revizi katastru daně pozemkové. 
Podle tohoto zákona se měla revize opakovat každých 15 let. [4] 
 

 Díky této reambulaci se měly jednorázově doplnit měřické a písemné 
elaboráty. Jednalo se hlavně o změny v kulturách, majitelích a předmětech měření. 
Došlo též ke stabilizaci již dříve určených trigonometrických bodů. Určily se a 
stabilizovaly se nové body, které nahradily body zaniklé. [4] 

 
V roce 1880 byla revize dokončena. Byla však provedena povrchně, 

neodborně a ve spěchu. Důsledkem této nekvalitní práce bylo velké znehodnocení  
map stabilního katastru. [4] 

 
Dalším problémem byla délka období určeného pro revizi, katastr bylo nutno 

doplňovat a udržovat průběžně. Toto měl zajistit zákon o evidenci katastru daně 
pozemkové ze dne 23.5.1883. Každá katastrální obec měla jednou za tři roky projít 
revizí. Zákon ustanovoval povinnost majitelům pozemku hlásit změny evidenčnímu 
geometrovi, byl řešen i soulad s pozemkovou knihou. Podle tohoto zákona se stal 
katastr veřejným, do katastru mohl nahlížet každý. Platnost tohoto reambulovaného 
katastru byla až do roku 1927, kdy byl přijat nový katastrální zákon. (příloha D) [4] 
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4  Mapový operát pozemkového katastru ve sledované 
lokalitě (1927 – 1955) 
 
Po skončení 1. světové války, v roce 1918 vznikla samostatná Československá 
republika. Pro vedení a správu katastru právě vzniklé republiky byl v nezměněné 
podobě převzat reambulovaný katastr. Tento stav trval až do roku 1928, kdy začal 
platit zákon č. 177 ze dne 16.12.1927, o pozemkovém katastru a jeho vedení 
(katastrální zákon). Na základě tohoto zákona se stal katastr víceúčelovým a 
veřejným. Víceúčelovost znamenala, že se katastr využíval pro vyměřování daní, pro 
zakládání, obnovování a doplňování veřejných knih a map, pro evidenci držby, pro 
převody nemovitostí a pro reálné úvěry. Svůj účel měl i pro kartografické a 
výškopisné práce, pro ochranu památek, pro vědecké a badatelské práce. Katastr 
využívali pro svoji práci statistici a byl pomůckou pro technické podnikání a 
hospodářské účely. [4] 
 

Na území sledované lokality nebylo prováděno v této době nové mapování 
(dle Instrukce A). V pozemkovém katastru se pro lokalitu převzaly výsledky 
stabilního (reambulovaného) katastru, včetně platných měřických a písemných 
operátů. Území bylo vedeno na ostrovních pozemkových mapách. [4] [6] 

 
Další rozvoj katastru ČR a hlavně nové mapování narušila 2. světová válka a  

politický vývoj po jejím skončení. Pozemkový katastr byl využíván do roku 1956. 
                                                                                                       (příloha E)[4]  
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5  Mapování pro účely evidence nemovitostí 
 
5.1  Sáhová mapa v souvislém zobrazení 
 
Pro potřeby státu k plánování a řízení zemědělské výroby se v roce 1955 provedl 
jednorázový soupis veškeré půdy a její výměry podle druhů kultur a skutečného 
užívání. V tomto soupisu nebyly zohledňovány právnické vztahy. Na celém území 
státu byla v letech 1956 – 1960 založena Jednotná evidence půdy (JEP). Měla být 
pravidelně vedena a udržována v souladu se skutečným stavem v přírodě. [4] [7] 
 

Při zakládání jednotných zemědělských družstev (JZD) a při provádění HTÚP 
vznikly rozsáhlé změny, které přesahovaly hranice katastrálních území. Dospělo se 
k rozhodnutí nahradit ostrovní pozemkovou mapu JEP novou pozemkovou mapou, 
která byla převedena do souvislého zobrazení. Dalším nezanedbatelným hlediskem 
bylo až 60 % snížení počtu mapových listů. [4] [7] 

 
Pro vyrýsování rámu pozemkové mapy souvislého zobrazení byl použit otisk 

mapy , který měl stejnou nebo málo odlišnou srážku papíru. Většinou se využil tzv. 
hlavní list katastrální mapy pozemkového katastru (tj. list ostrovní katastrální mapy, 
který nejvíce zaplňoval nový list). [7]   

 
Při kopírování kresby do listů souvislého zobrazení se postupovalo podle těchto 
zásad:  -     kresba dílčího listu se kopírovala vcelku 

- hranice sekčních rámů a katastrální hranice se neztotožňovaly, čárkovaně 
se vyznačoval odchylný průběh z dílčího listu. 

- zachovávala se rovnoběžnost u neztotožněných čar 
- podle sekčních čar se kresba nastavovala při stejné nebo blízké srážce 

hlavního a dílčího listu, jinak se využily hranice katastrálního území 
- na rámu nových listů se provádělo porovnání a úprava kresby jen při 

nesprávném zákresu. [7] 
 
5.2  Technickohospodářská mapa (THM) v k.ú. České Budějovice 5 
 
Katastrální území České Budějovice 5 bylo mapováno v rámci THM České 
Budějovice – východ (Rudolfov), dle Instrukce pro THM z roku 1961. Práce na 
lokalitě byly  zahájeny  v roce 1962 a dokončeny byly v roce 1966 (bez výpočtu 
výměr a sestavení operátu). Lokalita se rozkládá na 5 300 ha (9% lesy, 79% polní 
tratě, 12 % místní tratě), na 82 mapových listech. V měřítku 1:2000 je to 26 listů, 
v měřítku 1:1000 je to 56 listů – prostor v kladu Gaussova zobrazení M–33–A–a-1, 
M-33-A-a-3 a jižní polovina listu M-33-102-C-c-3. [8] 
 

 Lokalita byla rozdělena na dvě části (severní a jižní), každou část zpracovával 
jeden oddíl. Měly za úkol samostatně dokončit všechny práce. Počátkem roku 1963 
byly oba oddíly sloučeny v jednu pracovní skupinu. Tyto organizační přesuny a 
sjednocování částí bylo příčinou řady nesrovnalostí, které nebylo možno v dalším 
průběhu prací již ovlivnit, a které ovlivnily kvalitativně dílo i jako celek. Šlo o 
druhou lokalitu, která byla zpracovávána THM v rámci Jihočeského kraje. [8] 
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5.2.1  Geodetické a kartografické základy THM do roku 1969  
 
Technicko-hospodářské mapy byly vyhotoveny v Gauss-Krűgerově příčném 
válcovém konformním zobrazení, v souřadnicovém systému S-42, šířka pásu – 3°. Za 
referenční průmětnu byl zvolen Krasovského elipsoid. Každý pás má vlastní 
pravoúhlou soustavu rovinných souřadnic. Obrazem základního poledníku je osa X, 
kladná na sever. Osa Y, kladná na východ, je obrazem rovníku. Souřadnice X jsou 
pro území našeho státu kladné. V praxi se souřadnice Y přeměňovaly na vždy kladné 
připočtením 500 km a předřazením čísla pásu před souřadnici.  Výškový systém byl 
zvolen Baltský – po vyrovnání. [5] [6] 
 

Geodetický základ  tvořily body československé trigonometrické sítě, body 
zhušťovací a body polygonové nebo vlícovací. Body byly trvale stabilizované a 
určené s přesností, kterou požadovala Instrukce pro technickohospodářské mapování 
v měřítkách 1:500, 1:1000, 1:2000 a 1:5000 . [6] 

 
Zhušťování a podrobné bodové pole 

Vytyčování a měření zhušťovacích bodů a bodového pole bylo zahájeno v červnu 
1962. 

Při budování PPBP bylo zaměřeno 1038 bodů  
- 853 bodů zvýšené a normální přesnosti (stabilizovány) 
- 26 bodů určených fotogrammetricky 
- 159 nestabilizovaných bodů     
               

podle určení  
- 485 bodů bylo určeno protínáním 
- 527 bodů bylo určeno polygonovými pořady 
-   26 bodů bylo určeno fotogrammetricky. 

Bodové pole se v obou částech od sebe liší. V 1. části se jedná o body, které 
byly určeny hlavně protínáním. Polygonové pořady byly měřeny jen v místních 
tratích a v takové hustotě, aby byly použitelné pro klasické měření a byla dodržena 
přesnost dle instrukce. V 2.části bylo bodové pole řešeno výhradně polygonovými 
pořady.  U bodů určovaných fotogrammetricky se bohužel nedbalo ustanovení 
instrukce o tom, že vlícovací body měly mít zvýšenou přesnost. [8]  

Stabilizace byla prováděna mezníky s křížkem, u zhušťovacích bodů 
s podkladní značkou. V místních tratích byly použity konsoly osazené ve dvojicích 
do 3 metrů od sebe, jako základnou rovnostranného trojúhelníka vymezujícího onen 
bod. Na dominantních bodech byla signalizace provedena 5-7 vysokými trojbokými 
signály. [8] 

 
Vlastní měření bylo prováděno za použití vteřinových teodolitů Zeiss Theo 

010, latěmi konstantní délky a Redtou 002 s latěmi. Povětrnostní podmínky (od 
13.listopadu 1962) byly velmi nepříznivé (sníh, silný vítr). Proto byly polygonové 
pořady měřeny až na jaře roku 1963. [8] 

 
Tam kde probíhaly souvislé polygonové pořady, byly výšky bodů BP měřeny 

nivelací. Nivelačními pořady bylo bodové pole rozděleno do prostorů, v nich byly 
ostatní body měřeny nivelací. [8] 
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Obsah základní mapy THM 

Byl rozdělen do polohopisu, výškopisu a popisu. 
Polohopis – předmětem měření jsou pevné body, hranice, stavební objekty, 

železnice, silnice a cesty, vodní toky, spojová a jiná technická zařízení dle seznamu 
značek. [6] 

 
            Výškopis – tvary zemského povrchu, zaměřením dostatečného počtu výškově 
určených bodů nebo body získané fotogrammetrickým vyhodnocením. V mapě 
zobrazeny kótami a vrstevnicemi, šrafami. [6] 
 
5.2.2  Použité mapovací metody v intravilánu a extravilánu 
 
Pro měření polohopisu se používaly metody polární, ortogonální a protínání. 
Výškopis byl měřen tachymetrickou metodou a metodou plošné nivelace. Univerzální 
fotogrammetrická metoda (letecká stereofotogrammetrie ) se využívala od roku 1961. 
Tato metoda byla použita i pro měření THM České Budějovice-východ. [8] 
 

Místní šetření a šetření správních hranic
Probíhalo od 1.dubna 1962 do 30.srpna 1962. Zjišťovaly se nejen předměty měření, 
ale též údaje potřebné pro doplnění a popis mapy a údaje pro písemný operát. 
Zaznamenávaly se tyto údaje: jména a bydliště vlastníků nebo uživatelů pozemků, 
druh pozemků, budov, staveb a zařízení, jejich užívání, místní a pomístní názvosloví. 
[8] 

 
 Pro každou mapu zvlášť byla založena průsvitka hranic (v měřítku 1:10 000), 

na které se podchytily změny hranic a očíslovaly stabilizované a lomové body. Na 
průsvitce byl starý stav vyznačen černě a nový červeně. [8]  

 
 Při šetření hranic města České Budějovice se již tehdy počítalo 

s připravovaným přerozdělením hranic katastrálních území. Problém hranic města 
České Budějovice a jeho rozdělení na 7 katastrálních území byl vyřešen po sloučení 
místního šetření v celých Českých Budějovicích v roce 1964. Návrh na provedení 
změn byl podán v roce 1965 u ONV v Českých Budějovicích. Jako platné měly být 
ohlášeny k 1.1.1966, v důsledku velkého množství změn byl termín odložen 
k 1.7.1966. Některé tehdy vyšetřené hranice mezi obcemi do roku 1965 sloučením 
obcí zanikly, a proto při přečíslování parcel, které následovalo, již nebyly uvažovány. 
[8] 

 
Přečíslování parcel 

Bylo provedeno v roce 1965, z velké části ještě před zobrazením THM. V rámci 
katastrálního území České Budějovice 5 bylo přečíslováno Suché Vrbné, Dobrá Voda 
a Pohůrka. 

 
Byla vyznačena čísla dálkových silnic, které poskytla Okresní správa státních 

silnic. Ve městě České Budějovice byly očíslovány městské komunikace, čísla 
poskytl MěNV Č. Budějovice. [8] 
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Přednáletová signalizace 
Signalizace byla prováděna od 7.8.do 30.8.1962. Signalizovány byly body BP, 
vlícovací body, body zhušťovací a body trigonometrické. Bylo použito bíle natřených 
signálů vyrobených z umakartu a sololitu ve tvaru kříže. Rozměry signálů pro mapu 
1:2000 byly 100 cm x 9 cm, pro mapu 1:1000 60 cm x 6 cm. Připevněny byly na 
kolíky ve výši 10 cm nad terénem. Stromové signály se jako vlícovací body 
neosvědčily. Ve velkých lesních komplexech se na kontaktních kopiích velmi těžko 
hledaly. [8] 

 
Vlícovací body byly na mapě 1:2000 umisťovány v rozích listů a v polovině 

stran listů ve směru snímkovacího letu. V mapě 1:1000 pak vlícovací body byly 
umisťovány po čtvrtinách délky sekcí. [8] 

 
 Dále byly signalizovány podrobné body, lomové body hranic a předmětů dle 

místního šetření. Použité signály byly pro měřítko 1:2000 čtvercové 25 cm x 25 cm a 
pro měřítko 1:1000 15 cm x 15cm. Všechny mezníky byly stabilizovány, obloženy 
drny a nabíleny. Zakrytý lomový bod byl signalizován odsazeně. Signál se upevnil ve 
vhodné vzdálenosti směrem na bod geodetického základu, vzdálenost byla pak 
změřena. Lomové body na plotech byly signalizovány ve výši plotu a centricky nad 
značkou. Výška signálu nad terénem byla změřena. [8] 

 
Jako měřické body, pro pozdější doměření klasickými metodami, bylo 

v místních tratích osazeno několik signálů. Po fotogrammetrickém vyhodnocení 
nebyly tyto body pro svoji nízkou přesnost použity. Všechny signalizované body byly 
smluvenými značkami zakresleny do náčrtu místního šetření. Pro letecké snímkování 
byly v přírodě signalizovány náletové osy, použily se nabílené sněhové zábrany. 
Směr letu byl od severu k jihu. Měřický nálet byl uskutečněn v několika etapách. 
Poslední snímkování bylo až v říjnu 1962, proto byly snímky značně nesourodé 
kvality a špatně čitelné, nehledě na pracnou údržbu signalizace v terénu. [8] 

 
Identifikace 

Z podkladů místního šetření byla identifikace prováděna během roku 1963. 
Identifikovány byly místní trati, o kterých byl předpoklad, že budou i 
vyhodnocovány. [8] 

 
Klasifikace

Prováděla se na listech 1:2000 a na  1:1000, na začátku roku 1964. 
Klasifikované listy musely být neustále v terénu doplňovány a kontrolovány. 

Kromě klasifikace byl vznesen požadavek na zaměření 15 –20 kontrolních měr na 
stereodvojici na signalizovaných bodech, což byl po 2 letech přestavby po signalizaci 
absurdní požadavek. [8] 

 
Doplňovací měření v prostoru fotogrammetrického mapování 
Byly použity dva způsoby, před vyhodnocením a po vyhodnocení. Před 

vyhodnocením bylo doplňovací měření provedeno v polních tratích na listech 
v měřítku 1:10 000 M-33-102-C-c-3. Zbytek lokality byl doměřován na základě 
projektu po fotogrammetrickém vyhodnocení, bylo provedeno i kontrolní měření ve 
formě profilů. Při doměřování nevyhodnocených partií byla použita polární metoda. 
Měřilo se stroji Redta s vodorovnými latěmi pro polohopis a svislými 
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tachymetrickými latěmi pro výškopis. Odděleně od doplňovacího měření byly 
měřeny příčné profily na silnici a železnici a to nivelací. Profily byly měřeny podle 
měřítka mapy 3 – 6 body. [8] 
  

Geodetické metody měření 
Tam kde byly letecké snímky zadrženy, v místních tratích a v lesích, se měřilo 
metodou ortogonální a polární. Tam kde se měřilo polární metodou byl měřen 
polohopis a výškopis současně. V místech kde se polohopis měřil ortogonálně, byl 
výškopis měřen plošnou nivelací nebo tachymetricky.Výškopis v rozlehlejších 
lesních komplexech byl většinou přebírán z map měřítka 1:5 000 nebo 1:10 000 a 
nebyl tedy měněn. [8] 

 
Zobrazení polohopisu a výškopisu

Pomocí početní stanice byly vyhotoveny seznamy souřadnic bodů BP, rohů listů, 
křížků ha sítě, průsečíků souřadnic s rámem. Rozměry rámu a plocha listu byly 
vypočteny ručně. Příprava byla prováděna tak, aby bylo možno využít štítků na 
automatickém koordinátografu. [8] 
 

Polohopis se na folie zobrazoval rýsováním, síla čáry 0,12-0,13 mm, v rámci 
výzkumných prací byl jeden list vyhotoven rytinou na astrafoilu. Parcelní čísla a 
značky byly provedeny také ručně. Pro ostatní popis byla vyrobena fotosazba, popis 
se nalepil na samostatnou průsvitku. Porovnání v terénu se provádělo namátkově. [8] 

 
Pro zobrazení výškopisu se výpočty zápisníků provedly částečně ručně a 

částečně v početní stanici. Na listech, kde podkladem pro řešení výškopisu byl 
modrotisk mapy a modře popsané podrobné body, byl řešen metodou lineární 
interpolace. Na 7 listech byl výškopis řešen na foliích s modrokopií. [8] 
 

Na fotogrammetricky vyhodnocovaných listech byl výškopis upraven na 
základě výsledků kontrolních profilů a kontrolního měření v nejistě 
vyhodnocovaných partiích. Na začátku se tužkové originály  graficky upravovaly 
přímo na astralonu, na kterém bylo vyhodnocení. Podkladem byla fotokopie 
vyhodnocení. V další fázi byl zaveden způsob bez fotokopie s tím, že se úprava 
vrstevnic dělala na originálu vyhodnocení. V poslední vývojové fázi se na barevně 
kreslený originál vyhodnocení přiložila nová folie astralonu a na tu se tužkou 
provedla úprava. Originál se z tužkového výškopisu vyhotovil rytinou.Vrstevnice se 
v některých pískovnách nebo cihelnách označily jako přibližné. V prostorech 
vojenských objektů se výškopis nevyhotovoval. Porovnání v terénu bylo provedeno 
na všech listech klasicky mapovaného výškopisu. [8]  

 
V roce 1970 bylo toto THM převedeno ze systému S – 42 do systému S – 

JTSK. Mapy v S – 42 byly utajeny, protože sloužily pouze pro vojenské účely. 
(příloha F,G) [4] 
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6  Vyhotovení digitální katastrální mapy (DKM) 
přepracováním souboru geodetických informací 
 
Dne 21.9.1998 vydal ČÚZK souhlas s obnovou katastrálního operátu přepracováním 
souboru geodetických informací v katastrálním území České Budějovice 5. Práce 
provedl odbor katastrálního mapování a odbor katastru nemovitostí Katastrálního 
úřadu v Českých Budějovicích v letech 1998 – 2000. [9] 

 
Základní parametry katastrálního území 
Souřadnicový systém                     : S-JTSK 
Přesnost určení podrobných bodů  : mxy = 0,14 m 
Měřítkomapy                          : 1 : 1000 

 
6.1  Použité zdroje 
 
Pro vyhotovení DKM byly použity tyto podklady: 

- kopie platné katastrální mapy v S-JTSK v měřítku 1:1000 
- kopie přehledu čísel bodů 
- polní náčrty a zápisníky THM z roku 1964 
- platná katastrální mapa, která byla vedena na PET folii 
- seznam souřadnic nepřečíslovaných bodů PBP, měřických bodů a 

fotogrammetricky určených bodů z THM, transformovaných z S – 42 do S 
– JTSK 

- přehled stávajících bodů PBP, jejich geodetické údaje a seznam souřadnic 
v S – JTSK 

- polní náčrty geometrických plánů - před rokem 1970 společné pro celé 
území města, bez souřadnic podrobných bodů, po roce 1970 číselně 
v rámci katastrálního území České Budějovice 5 

- Technická mapa města Českých Budějovic – Geodézie, s.r.o.  
- Operát SPI a grafický přehled parcel zjednodušené evidence 
- Rastrové soubory map pozemkového katastru [9] 

 
6.2  Použité metody digitalizace 
 

Revize 
Podle Vyhlášky č. 190/1996 Sb.byla provedena revize záznamů pro další řízení 
z hlediska oprávněnosti jejich dalšího evidování a revize seznamu staveb s čísly 
popisnými a staveb s čísly evidenčními. Seznam staveb se porovnal se seznamem, 
který vede Úřad města České Budějovice. Byl vyhotoven seznam chybějících 
popisných čísel v katastru nemovitostí. [9] 

 
Měřické náčrty 

Pro přepracování byly vyhotoveny nové náčrty (jen jako pracovní pomůcka). Buď 
jako zvětšeniny katastrální mapy do měřítka 1:500 (velikost 297 x 420 mm), 
v extravilánu jako kopie katastrální mapy v měřítku 1:1235 (v tomto měřítku se 
mapový list 1:1000 zobrazil na dva listy formátu A3). Nebylo možné zachovat 
shodný klad jako v THM (jiný rozměr náčrtů, různá měřítka) a tak bylo vyhotoveno 
srovnávací sestavení náčrtů v DKM a THM a naopak. [9] 
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Měřická síť 

Bylo nutné získat souřadnice měřické sítě. Číselné řady polygonových a měřických 
bodů se vzájemně překrývaly, proto bylo provedeno jejich přečíslování. Většina 
těchto bodů měla souřadnice v S – JTSK. Vypočítat se musely chybějící body. [9] 
 

V tiskopise „Kontrolní záznam podrobných bodů“ bylo vyhotoveno 
srovnávací sestavení, kde vedle nového čísla v DKM je uvedeno číslo v THM a číslo 
náčrtu v DKM, ve kterém je měřický bod zakreslen. [9] 

 
Některé měřické body z THM byly určovány zároveň s podrobnými body. 

Jejich předpis pro výpočet, nebo pro přepočítání a opravení chybných souřadnic se 
objevil v zápisníku podrobného měření k příslušnému náčrtu, kde bod leží. 

 
Souřadnice lomových bodů byly vypočteny z výsledků přímého 

geodetického měření, body se předepsaly do zápisníků pro podrobné měření. [9] 
 
Převzetí geometrických plánů 

Všechny zavedené geometrické plány, měřené po roce 1963, vyskytující se na náčrtu 
se převzaly do zápisníku podrobného měření. Byly převzaty souřadnice bodů z 
polních náčrtů, kde body byly vedeny v S – JTSK. Původní čísla bodů i s číslem 
ZPMZ byla přepsána do náčrtu DKM. Jestliže polní náčrt neměl souřadnice v S – 
JTSK, tak se body očíslovaly v rámci náčrtu DKM a předepsaly se do zápisníku dle 
měřených údajů v polním náčrtu. Při chybě souřadnic bodů v S – JTSK 
z geometrického plánu se bod přepočítal, opravil a přečísloval se číslem náčrtu DKM. 
[9]  

 
Předpis úloh pro výpočet souřadnic podrobných bodů

Na začátku bylo nutné určit obsah katastrální mapy dle Vyhlášky č. 190/1996 Sb. 
ČÚZK. Na náčrtech DKM se dvěma krátkými červenými čárkami označil obsah 
mapy, který odporuje stanovené vyhlášce (např. koruny místních komunikací, zídky, 
opěrné zdi, břehové čáry apod.). Na náčrtech DKM se body, které nebyly převzaty 
z geometrických plánů, číslovaly od 1. Byly též předepisovány do zápisníku. Každý 
náčrt DKM měl evidenci podrobných bodů. K novým číslům se uvedlo i číslo 
v THM, zápisník THM, ve kterém je bod zaměřen a stránka zápisníku u náčrtu DKM. 
Využilo se všech měřených údajů, které byly k dispozici.Byly předepisovány totožné 
body a všechny oměrné z náčrtu. Pro výpočet ortogonální metodou, se v náčrtu 
oměrné vyznačily čárkou rovnoběžnou se spojnicí dvou kontrolovaných bodů. Modře 
byly v náčrtu přeškrtnuty body, které se využily jen jako konstrukční. V evidenci 
bodů se před číslo udělal křížek, v databázi bodů tyto body dostaly neplatný stav.
 V evidenci bodů se vedle čísla uvedlo i číslo ZPMZ, jestliže se bod přepisoval 
do zápisníku a měřené údaje se přebíraly ze ZPMZ. [9] 

 
Náčrty – problémy 

Zápisníky THM číslo 199/1,2 jsou ztracené a nebyly ani mikrofilmovány. Zde se 
využilo měření geometrických plánů a body, které se zaměřily při tvorbě Technické 
mapy města. Souřadnice ostatních bodů, byly získány vektorizací rastru katastrální 
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mapy. Tento rastr se natransformoval na body, které byly v tomto prostoru změřeny. 
Body, které vznikly vektorizací získaly kód kvality 6. 

Stejným způsobem, tj. vektorizací rastru katastrální mapy, se získaly body 
v extravilánu, kde byla při mapování v THM použita fotogrammetrická metoda a 
nebyly registrovány souřadnice. Z bodů, určených fotogrammetricky v S–JTSK jsou 
jen některé signalizované mezníky. [9] 

 
Zaměření elektrického vedení vysokého napětí bylo provedeno současně 

s měřením identických bodů. Zaměření velmi vysokého napětí bylo převzato od JČE.  
 
Výpočet souřadnic

Souřadnice podrobných bodů byly vypočteny v programovém systému MAPA2 – 
PCB, dávkovým způsobem. Protokol z výpočtu obsahuje údaje o dosažených 
odchylkách při určování bodů při vícenásobném určení a při porovnání oměrných a 
jiných kontrolních měr s hodnotami vypočtenými ze souřadnic.Mezní odchylky byly 
uvažovány podle Vyhlášky č. 190/1996Sb. a prozatímního návodu pro obnovu 
katastrálního operátu přepracováním. [9] 

 
Grafický soubor

Do grafického souboru v programu MicroStation (nadstavba MicroGEOS) se nahrály 
souřadnice podrobných bodů, souřadnice převzatých geometrických plánů a 
souřadnice PPBP. Vytvořila se kresba hranic parcel, hranic vnitřní kresby a 
katastrální hranice. Značky na bodech, značky druhu pozemku a parcelní čísla se 
doplnily dle náčrtu. K doplnění místních a pomístních názvů se využilo 
standardizovaného názvosloví ZM 1:10 000 a katastrální mapy, názvy ulic dle 
seznamu ulic. [9] 
 
6.3  Doplnění parcel zjednodušené evidence 
 
K doplnění parcel ze zjednodušené evidence se zvolila vektorizace rastrových 
souborů map pozemkového katastru. V programovém systému I/RAS B se pomocí 
afinní transformace 1. stupně natransformovaly jednotlivé mapové listy, s využitím 
rohů mapových listů, popř. palcového dělení na rámu mapy. [9] 
 

Posoudilo se přimknutí natransformované mapy pozemkového katastru na 
již vytvořený grafický soubor z nově vypočtených souřadnic. Prostor, kde se 
vyskytovaly parcely ze zjednodušené evidence ( hlavně jižní a východní část k.ú. ) 
byl rozdělen na bloky. Ty se znovu transformovaly ( afinní transformace 1. stupně ) 
na identické body, které se volily v grafickém souboru. 

 
Území bylo rozděleno na 14 transformačních bloků. Součástí elaborátu byly 

protokoly o použité transformaci (*.txt ) a seznam souřadnic identických bodů (*.cor 
). [9] 

 
Barevným vykreslením rastrů na papír spolu s výkresem DKM byl vytvořen 

podklad pro vektorizaci. Na tomto podkladu se k parcelám ze zjednodušené evidence 
doplnilo do kroužku číslo LV, označily se bezprostředně sousedící parcely KN, které 
měly LV. Přeškrtnutím dvěma krátkými červenými čárkami se označily hranice 
parcel PK, které nebyly vektorizovány, kdy důvodem bylo sloučení parcel. Slučovaly 
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se parcely, které měly stejný druh pozemku a stejného vlastníka. Na vektorizovaných 
hranicích byly očíslovány do tohoto barevného tisku všechny lomové body a to ve 
skupině příslušné k měřickému náčrtu DKM, do kterého body padají. Do náčrtu 
DKM se vektorizované hranice ani čísla bodů na nich již nepřepisovaly. [9] 

 
Podle tohoto připraveného podkladu se do grafického souboru vytvořily 

hranice parcel ze zjednodušené evidence jako hranice převzaté ( čerchovaná čára ). 
Souřadnice lomových bodů byly uloženy s kódem kvality 8 do textového souboru, 
který byl načten do databáze bodů. [9] 

 
Vyhotovení konceptu DKM 

Tento koncept se vyhotovil po vektorizaci rastrových souborů, po mapových listech 
v měřítku 1 : 1000. Došlo k porovnání s měřickými náčrty, k odstranění případných 
chyb v grafickém souboru. Doplněným parcelám ze zjednodušené evidence se do 
konceptu zapsala nově přidělená parcelní čísla. [9] 
 

Porovnání parcel 
Při tvorbě a číslování parcel se zároveň s konceptem DKM pracovalo se sestavou 
Porovnání parcel, což je soupis parcel katastru nemovitostí a parcel zjednodušené 
evidence upravený pro porovnání parcel před obnovou a po obnově. K sestavě se 
použil program KMDPA, soubor Nyspa031. Do Porovnání parcel se zaneslo 
rozdělení nebo sloučení parcel. Ke všem novým parcelám byl doplněn druh pozemku, 
příp. využití, číslo LV, list mapy. Po skončení práce na tvorbě a číslování parcel byly 
všechny parcely na konceptu DKM  a v sestavě Porovnání parcel odškrtnuty, 
doplněny nebo zrušeny. Toto bylo prováděno pro kontrolu úplnosti. Upravil se 
grafický soubor dle konceptu a provedly se topologické kontroly a objektová kontrola 
kresby. [9] 
 

Dávkově, na celém katastrálním území, byly vypočteny v programu 
MicroGeos výměry. Po uložení do textového souboru se výměry převzaly do 
pracovního souboru parcel Nispa (odlišné označení sloužilo k zachování pracovního 
souboru). Tato upravená sestava se použila pro vytvoření nového Nyspa po 
obnově.(příloha H) [9]  
 
6.4  Přesnost DKM v k.ú. České Budějovice 5 
 

Databáze bodů 
Z textových souborů, které vznikly během práce na DKM se vytvořila databáze bodů. 
kód kvality 3 – souřadnice vypočtené z měřených údajů THM 
kód kvality 3, výjimečně 4 –body z geometrických plánů 
kód kvality 6 – body z vektorizace katastrální mapy 
kód kvality 8 – body z mapy pozemkového katastru 
stav bodu – platný 
stav bodu – neplatný –body, které byly použity jen jako konstrukční  [9] 
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7  Rozvoj území na základě porovnání obsahu map 
z různých časových období 
 
7.1  Rozvoj urbanizace 
 
Základní sídelní jednotkou k.ú. České Budějovice 5 je Suché Vrbné. 
Od roku 1380, kdy je první zmínka o městské vsi, až do roku 1654 se zde nacházelo 5 
selských usedlostí. V devadesátých letech 18. století už je zde postaveno 16 domů, 
v roce 1843 zde žilo 89 obyvatel ve 12 domech. Po roce 1850 bylo Suché Vrbné 
osadou obce Mladé. Samostatnou obcí se znovu stala od roku 1903. Ještě v první 
polovině 19.století nedochází k žádnému velkému rozvoji, obec stagnovala. [2]  
 

K prudkému rozvoji výstavby a nárůstu počtu obyvatel dochází v 2. polovině 
19.století, jednalo se převážně o tovární dělníky a železniční zaměstnance. Důvodem 
bylo postavení vlakového nádraží (1868) na území sousedního katastrálního území. 
V roce 1900 žilo na území Suchého Vrbného 1215 obyvatel. V roce 1930 to bylo už 
4354 obyvatel. Stavělo se nejen individuálně, ale začala se uplatňovat i družstevní 
výstavba. V letech 1920-1930 postavilo Obecně prospěšné stavební a bytové družstvo 
řady domů v ulicích U Lávky, Družstevní, Dělnické, Krokově. Velký podíl na 
tehdejší výstavbě mělo i družstvo Rozvoj. Také majitelé stavebních firem např. 
Mojžíš, Louis Wolt, Augustin Teverný se podíleli na výstavbě. Nejdříve postavili 
domy a teprve pak je prodávali, takto byly postaveny např. domy v ulicích 
Dobrovodská, Vodní, Vrbenská a U jeslí. Ještě před druhou světovou válkou byl 
vytyčen na východním cípu katastru trojúhelníkový prostor, který byl po roce 1945 
plně obestavěn rodinnými domy, samotný prostor byl proměněn na park. V roce 1947 
počet obyvatel poklesl hlavně díky odsunu Němců. Po druhé světové válce v rámci 
akce „Velkých Budějovic“ se začalo uvažovat o připojení dosud samostatných obcí. 
Po roce 1952 bylo Suché Vrbné sloučeno do Českých Budějovic, stalo se jeho částí. 
Z administrativních důvodů bylo území rozrostlého města rozděleno na 10 částí 
(osad). Části byly označeny čísly, Suché Vrbné získalo číslo 5. V roce 1970 bylo toto 
rozdělení radou Městského národního výboru zrušeno a zavedeno rozdělení města na 
7 částí. Tím vzniklo k.ú. České Budějovice 5. [2] [10] 
    

 Ve výstavbě se stále uplatňovala rodinná zástavba, hlavně na části přiléhající 
k Českým Budějovicím, dále pak na severu a východě k.ú. V období 1967 - 1970 
bylo v prostoru ohraničeném ulicemi Pod Lékárnou, Edvarda Beneše, Dobrovodská, 
J. Dobrovského postaveno sídliště. Jedná se o družstevní čtyřpatrové domy, vesměs 
nepanelového typu. Další sídlištní komplex byl postaven na pravém břehu 
Dobrovodského potoka v blízkosti fotbalového hřiště. Nejvyššími stavbami v tomto 
k.ú. jsou dva panelové domy v ulici Tř. čsl. Legií. Došlo i k radikálním zásahům do 
okolí náměstí. Byly zbourány staré usedlosti, vedle nich bylo vybudováno přízemní 
nákupní středisko a kino. K velkému stavebnímu rozvoji došlo i v nově vymezené 
osadě Nová Pohůrka. Tím, že se zástavba rozšířila až ke Staré cestě, došlo 
k vytvoření jedné uliční kompozice.  V roce 1991 bylo napočítáno 630 domů a přes 
4000 obyvatel v celém k.ú. V posledních 15 letech dochází k dalšímu urbanistickému 
rozvoji. Pole mezi Dobrovodským potokem a ulicí Stará cesta bylo zastavěno 
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řadovými a jednotlivými rodinnými domy. Další nové řadové domy vyrostly na poli u 
Hluboké cesty směrem k bývalému odkališti. [2] [10] 
 
7.2  Vývoj geografických názvů k.ú., tratí a ulic 
 
Suché Vrbné 
Suché Vrbné v minulosti se také užívalo pojmenování Suché Vrbny, Německé Vrbné, 
vystihovalo převládající porost. Z nutnosti odlišit obce stejného jména Vrbné, byl 
zvolen název Německé Vrbné. Tento starší název poukazoval na převládající jazyk 
obyvatel. Podle nedaleko stojícího šosovního dvora, byl název změněn na Suché 
Vrbné (německy Dűrnfellern). [2] [10] 
 
Pětidomí 
Po vybudování vlakového nádraží (na území sousedního katastrálního území) v roce 
1868 bylo postaveno za kolejištěm u cesty k Suchému Vrbnému v letech 1869 – 1875 
pět domů. Místu se začalo říkat Pětidomí, tento název se používá dodnes.  [10] 
 
 
Suchovrbenské náměstí  
První oficiální název, které tomuto prostranství udělili obecní zastupitelé 16. 
listopadu 1910, byl „Ortsplatz“ (Náves). Dokonale tím vystihli původ tohoto 
prostoru. „Masarykovo náměstí“ – tak se tomuto místu říkalo v období první 
republiky. K dalšímu přejmenování došlo 15. června 1939, kdy místní skupina 
NSDAP požadovala změnit název na Herman Gőringplatz. Obecní zastupitelstvo 
rozhodlo dne 7. července 1939 změnit název na  „Náměstí Hermana Gőringa“. Tento 
název nevydržel dlouho. Díky tzv. Propagační akci „V“ (na počest úspěchů nacistické 
armády na začátku války) vládní komisař přejmenoval na „Viktoria Platz/náměstí 
Viktoria. 14.října 1941 schválil toto rozhodnutí českobudějovický Oberlandrat. 
 
Po osvobození zůstalo náměstí dlouho nepojmenované. Objevily se různé návrhy, 
jako třeba z roku 1945 – náměstí Svobody, nebo z roku 1948 - Náměstí Klementa 
Gottwalda. Naštěstí nebyly realizovány. V padesátých letech neslo krátce označení 
„Náměstí 5. května“. Je zajímavé, že v plánech z roku 1950 se objevuje název 
Václavské náměstí. Připomínal zasvěcení zdejší dnes již zaniklé kaple. V roce 1963 
bylo v rámci rozsáhlých změn uličních názvů konstatováno, že náměstí nenese žádné 
pojmenování. Bylo navrženo jméno Karla Marxe, nakonec  se dohodlo, že náměstí 
zůstane nadále nepojmenované. 
 
Po velkých úpravách, jako bylo zřízení autobusové točny, stavba kina Mír a 
samoobsluhy Vrbenka, začal mít tento prostor charakter náměstí. V roce 1978, při 
oslavách 30. výročí komunistického převratu v únoru 1948, dostalo název „náměstí 
Vítězného února. K poslední změně názvu došlo 1. ledna 1991 na neutrální 
„Suchovrbenské náměstí“.[10] 
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Zaniklé pojmenování 
 
Tyršův Sad 
Prostor ohraničený Ledenickou silnicí , třídou Československých legií a ulicí Edvarda 
Beneše byl bývalý obecní sad. Byl zde vybudován pomník padlým v 1. světové válce. 
V roce 1932 získal slavnostně pojmenování „Tyršův Sad“.Když nacisté v propagační 
akci „V“ měnili pro ně nevhodné pojmenování, získal jméno „Vitoria Park/Park 
Vítězství. Po skončení okupace se sad stal součástí silnice a nezískal samostatné 
jméno. [10] 
 
Ulice v k.ú. České Budějovice 5 ( řazeno abecedně )  
            
Aloise Kříže  
Jejím středem byla vedena katastrální hranice. K Suchému Vrbnému patřily domy, 
které stály na levé straně. Po svém vzniku nesla název Husákova. Tento název, i 
v německé verzi „Husakgasse“ vydržel až do 26. října 1939, kdy byl změněn na 
„Gműndergasse/Cmundskou“ (používal se i název Velenická). Místní skupina 
NSDAP chtěla ulici pojmenovat na Rudolf Hessgasse/Rudolfa Hesse. Obecní 
zastupitelstvo tento návrh nepřijalo. Po skončení války ulice nesla označení 
„Husákova“. V roce 1950 Místní národní výbor v Suchém Vrbném část ulice 
přejmenoval na „Třídu Josefa Plonera“, čili Plonerovu. Zbytek ulice nesl stále starý 
název. Na konci 50. let byly snahy o přejmenování této části ulice. Tato snaha 
vycházela z omylu, že jde o pojmenování podle tehdy vězněného Gustáva Husáka. 
Další neuskutečněné návrhy se objevily v roce 1962, v rámci rozsáhlých změn názvů 
ulic. Ulice byla sjednocena v roce 1963 a nesla jméno „Plonerova“. Po společenských 
změnách v roce 1989, byla ulice naposled přejmenována a od roku 1993 nese název 
„Aloise Kříže“. [10] 
 
Boleslavova 
Od svého vzniku v roce 1938 nesla název „Havlenova“, tento název platil ještě 
počátkem okupace, ale v německé verzi „Hawlenagasse“ do roku 1939. Pak nesla 
označení „Karpfengasse/Kaprovou“. Označení, které nesla před válkou se po roce 
1945 vrátilo. V roce 1963 jméno legionáře muselo zmizet a tak ulice dostala označení 
„Boleslavova“. [10] 
 
Bořivojova 
Jméno „Bořivojova“ spolu s německým ekvivalentem „Borschivojgasse“ dostala 
nová ulice 24.září 1927. V době okupace bylo nahrazeno „Eisenbahnergasse/Železni-
čářská“, bydleli zde převážně železniční zaměstnanci. Současné označení se vrátilo 
hned po skončení okupace. [10] 
 
Brandlova 
Pro nově vzniklou ulici navrhl 12. července 1925 zastupitel A. Brožek jméno 
Rožánkova, a Klub „Za staré Budějovice“ jméno Brandlova. Městské zastupitelstvo 
přijalo návrh Klubu a od roku 1927 se ulice jmenuje „Brandlova“. Za okupace byl 
název poněmčen na „Brandlgasse“. [10] 
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Brigádnická 
Ulici, která vznikla počátkem šedesátých let 20.století pojmenovali „Brigádnická“. 
Připomínalo, že blízká školní budova byla postavena v akci „Z“ brigádníky. [10] 
 
Československých legií 
Ulice vede podél Dobrovodského potoka, říkalo se jí obecně Na nábřeží, ale od roku 
1926 dostala název „Třída československých legií“. Název Strasse des 15. März / 
Třída 15. března navrhla místní skupina NSDAP. Zastupitelstvo v roce 1939 přijalo 
označení na „Nábřežní třídu“. Od roku 1940 do konce války nesla komunikace 
označení „Hindenburgstrasse/Hindenburgovu“. Po osvobození byl vrácen 
předválečný název. Jako nevhodný jej v roce 1950 Místní národní výbor nahradil 
pojmenováním „třída Národního odboje“. Po sametové revoluci, byla ulice 
přejmenována zpět na dnešní název. [10] 
 
Dalimilova 
Od svého vzniku tato ulice nesla jméno „Gajerova“, německý ekvivalent Gayergasse. 
Od 26.října 1939 změnil starosta David na „Lischauergasse/Lišovskou“. Po 
osvobození do padesátých let se vrátilo předválečné označení, pak bylo shledáno 
nevyhovujícím a v roce 1963 došlo k přejmenování na „Dalimilovu“. [10] 
 
 
Dělnická 
Ulice ležela na pozemcích, které patřily ke Krenauerovu dvoru, proto původní název 
z roku 1906 zněl „Krenauerodvorská“(Krenauerhofgasse). Název „Dělnická“ se 
poprvé objevuje 2.července 1921, německý překlad „Arbeitergasse“. Pojmenování 
odráželo složení zdejšího obyvatelstva. V roce 1939 se rozhodl starosta David vrátit 
původní označení, které bylo zkráceno na „Krenauergasse/Krenauerova“. Po 
osvobození se ulici vrátil název „Dělnická“, který vydržel až dodnes. [10] 
 
Dienzenhoferova 
Název této ulice je nezměněn od roku 1927, kdy byla nově vzniklá ulice 
pojmenována. Návrh podal Klub „Za staré Budějovice“, v době okupace se používala 
poněmčená varianta „Dienzenhofergasse“. [10] 
 
Dobrovodská silnice 
Původní komunikace, která vede na Dobrou Vodu. Úředně byl název 
„Dobrovodská“( „Gutwasserstrasse“) potvrzen zastupiteli obce Mladé v roce 1910. 
Toto označení platilo i ve 2. světové válce, po osvobození v roce 1945 bylo změněno 
na „Ulici maršála Stalina“, zkráceně „Stalinova“. Po roce 1963 bylo jako nevhodné 
odstraněno a ulici bylo navráceno původní označení. [10] 
 
Družstevní 
Domy v této ulici byly postaveny družstevním způsobem, proto od roku 1921 nesla 
název „Družstevní“( „Genossenschaftgasse“). V roce 1939 byl nahrazen neutrálním 
„Buchartnergasse/Puherská“ čili Pohůrecká. Dnešní název se ulici vrátil po 
osvobození. [10] 
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Edvarda Beneše 
Zastupitelstvo obce Mladé v roce 1910 dalo této ulici název „Kudlichova“ 
(Kudlichgasse). Od roku 1919 nesla ulice označení „Benešova“. Místní skupina 
NSDAP 15.června 1939 vznesla požadavek přejmenovat komunikaci na Horst 
Wesselgasse/Horsta Wessela. Návrh byl odmítnut, ale ulice byla rozdělena na dvě 
části. První část nesla název „Schillerova“, druhá „Budějovická“. V roce došlo 
k poněmčení Budějovické na „General Krausgasse/Generála Krause“, a Schillerovy 
ulice na „Ludendorffgasse/Ludendorffovu“. 
Po osvobození se názvy střídaly dle politické situace. Krátce se navrátilo předválečné 
označení „Benešova“ nebo též „Dr. Edvarda Beneše“. V roce 1953 národní výbor  
přejmenoval ulici na „Julia Fučíka“, užíval se i zjednodušený tvar „Fučíkova“. Po 
sametové revoluci se vrátil název „Edvarda Beneše“. [10] 
 
Elišky Krásnohorské 
Ulice vznikla v sedmdesátých letech 20. století a dostala součastný název. [10] 
 
Františka Škroupa 
Podle několika výstavných vil, které byly postaveny na přelomu 19. a 20. století, 
nesla ulice pojmenování „Villová“(Villengasse). Ke změně na „Jiráskova“ došlo 
v roce 1920. V roce 1940 dali němci ulici název „Villengasse\Vilová“. Po osvobození 
se obnovilo předválečné označení „Jiráskova“, vydrželo až do roku 1963. V té době 
došlo ke připojení Suchého Vrbného k Českým Budějovicím a tak se název stal 
duplicitním. Byl nahrazen novým označením „Františka Škroupa“, které je platné 
dodnes. [10] 
 
Heleny Malířové 
Název „Petra Chelčického“, zkráceně „Chelčického“ nesla tato ulice po svém vzniku 
v roce 1926. Kupodivu název přečkal i okupaci, jen byl užíván v německé podobě 
„Chelčickýgasse“. V roce 1963 coby duplicitní byl změněn na dnešní „Heleny 
Malířové“. [10] 
 
Heřmánkova 
Výstavbou nových rodinných domků na začátku 21.století vznikla tato ulice. Dříve se 
tu rozkládalo pole , kde rostl heřmánek. [10] 
 
Hlinecká 
Ulice byla považována za součást Hraniční ulice. Po skončení druhé války se 
oficiálně začala označovat jako „Hlinecká“ nebo „Hlinská“. Komunikace opravdu 
směřuje ke vsi Hlinsku. [10] 
 
Horymírova 
Pojmenování „Horymírova“ nese tato ulice od 24.září 1927. V roce 1939 
přejmenoval německý starosta David ulici na „Schwabengasse/Švábskou“. Po 
okupaci se původní název vrátil a nezměněn zůstal dodnes. [10] 
 
 
Hraniční 
Na začátku 20. století to byla ještě jen cesta s málo domky, v roce 1921 dostala název 
„Hraniční“. Podélní totiž vedla hranice českobudějovického katastru s katastrem obce 
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Hlinsko. V době okupace platil také německý název „Grenzgasse“. Po válce se vrátil 
český název a ten platí dodnes. [10] 
 
Ivana Olbrachta 
První název, udělený v roce 1910, „Správkova“ připomínal někdejšího majitele 
zdejších pozemků. Po celé meziválečné období nesla ulice název „Wilsonova“. Za 
okupace se používal název „Školská/Schulgasse“ podle zdejší školní budovy. Na 
„Stiftergasse/Stifterova“ došlo k přejmenování v roce 1940. Od osvobození po 
padesátá léta se ulice jmenovala opět „Wilsonova“. V roce 1953 vstoupilo v platnost 
dnešní označení. [10] 
 
Jabloňová 
Název je platný od roku 1974. Ulice vznikla výstavbou elektrárenských domků. 
V roce 1999 byla ulice prodloužena novou částí. [10] 
 
Jana Čapka 
V roce 1927 vzniklá ulice dostala název „Jana Čapka“. Spolu s německým 
ekvivalentem „Johann Tschapekgasse“ vydržel do prvních měsíců okupace, pak byl 
změn na “Lodusgasse/K Mladému“. Po osvobození se vrátil název „Jana Čapka“, 
často užívané také označení Čapkova. [10] 
 
Jana Čarka 
Od svého vzniku v sedmdesátých letech 20. století je označena názvem „Jana Čarka“. 
[10] 
 
Jaroslava Ježka 
Zastupitelstvo obce Mladé se v roce 1910 rozhodlo ulici nazvat „Zeppelinova“ 
(Zeppelingasse). Po 1. světové válce nesla ulice označení „Tylova“. Požadavek 
místní skupiny NSDAP vrátilo původní označení „Zeppelingasse/Zeppelinova“. Po 
osvobození se ulice přejmenovala na „Tylovu“. Při odstraňování duplicit se ulici 
dostalo nynějšího označení. [10] 
 
Jindřicha Jindřicha 
Od roku 1926 až po 1956 nesla ulice název „Dělnická“, v období okupace německý 
ekvivalent „Arbeitergasse“. Protože docházelo k záměnám s nedalekou stejně 
pojmenovanou ulicí, dostala nový název „Jindřicha Jindřicha“. [10] 
 
Jiřího z Poděbrad 
Současný název ulice získala po svém vzniku v roce 1926. Mezi lety 1940-1945 
úředně platila německá varianta „Georg von Poděbradgasse“. [10] 
 
Josefa Dobrovského 
Rozhodnutím zastupitelstva obce Mladé nesla ulice označení „Erhardtova“ 
(Erhardtgasse). Označení „Vrchlického“ vydrželo, kromě let 1940-1945 kdy platilo 
„Erhardtgasse/Erhardtova”, od roku 1919 do roku 1963. Od tohoto roku je 
pojmenována „Josefa Dobrovského“. [10] 
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Josefa Hory 
„Rűtgersova“(Rűtgersgasse) tak znělo první pojmenování této ulice z roku 1910. Po 
vzniku první republiky se ulice jmenovala „Husova“. Němečtí okupanti ji 
přejmenovali na „Peter Donnhäusergasse/Petra Donnhäusera“, zkráceně 
„Donnhäuserova“. Po ukončení 2. světové války do odstranění duplicit v názvech se 
označovala „Husova“. Jako náhrada za duplicitní pojmenování se zvolil současný 
„Josefa Hory“. [10] 
 
Josefa Lomského 
Podle své polohy nesla ulice původně název „U obecního domu“ 
(Gemeindehausgasse), méně se používalo také „Obecní“ (Gemeindegasse). 
V meziválečném období byla pojmenována „Žižkovou“. V rámci velkého 
přejmenování ulic v roce 1940 dostala označení „Leo Schlagetergasse/Leo 
Schlagetera“, v jednoduší formě „Schlageterova“. Od roku 1945 do roku 1963 se 
vrátil název „Žižkova“. Přejmenováním ulice získala jméno „Jana Zíky“. Po roce 
1991 se na uličních cedulích objevuje nový název „Josefa Lomského“. [10] 
 
K dolíčku 
Tato ulice existuje od konce padesátých let. Název „K dolíčku“ dostala až před rokem 
1980. [10] 
 
Kamarýtova 
Po svém vzniku v roce 1931 získala ulice pojmenování  „Kamarýtova/Kama-
rytgasse“. V listopadu 1939 dostala název „Schwarzhansl-Flur/Schwarzhanslova 
stráň“. Tento pomístní název se zde užíval od 19. století. K obnovení názvu došlo po 
ukončení 2. světové války. [10] 
 
Karla Tomana 
Původní název z období první republiky, který vydržel do roku 1950, zněl 
„Kramářova“ (užívalo se též „Dr.Kramáře“). Pak byla přejmenována na „Sokolskou“, 
protože komunikace vedla okolo sokolovny. Duplicitním názvem se stal v roce 1963, 
po připojení Suchého Vrbného k městu. Pak byl nahrazen současným označení 
„Karla Tomana“. [10] 
 
Karla Uhlíře 
Tato ulice existovala již v době druhé světové války, původně ležela na katastrálním 
území Hlinska. Své pojmenování získala těsně po válce a v nezměněném tvaru platí 
dodnes. [10] 
 
Karla Vinařického 
Od roku 1910 se ulice jmenovala „Rosenauerova“ ( Rosenauergasse ). Po skončení 1. 
světové války získala označení „Havlíčkova“, v období okupace byl název jen 
poněmčen na „Havlíčekgasse“. Z důvodů duplicity přejmenována na dodnes platné 
„Karla Vinařického“, běžně se používá i tvaru „Vinařického“. [10] 
 
Kosmova 
Nově vzniklá ulice dostala v roce 1931 pojmenování „Kosmova“, s německým 
ekvivalentem „Kosmosgasse“ vydržel do října 1939. Pak byla ulice přejmenována na 
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„Schelmbergasse/Schelmberskou“ podle blízkého kopce Šelmberka. Po válce se 
vrátil původní název „Kosmova“. [10]  
 
Krokova 
Název z roku 1927 připomínal postavu českých pověstí, knížete Kroka – „Krokova“. 
Německý vládní komisař toto označení, byť poněmčené „Krokgasse“, změnil na 
„Neuhausergasse/Jindřichohradeckou“. Po okupaci se vrátil název „Krokova“. [10] 
 
Ledenická 
Silnice, která začíná odbočkou z Dobrovodské a vede k Ledenicím nesla označení 
„Ledenická/Ledenitzerstrasse“. Oficiálně byl tento název uznán zastupitelstvem obce 
Mladé v roce 1910. Komunikace byla po okupaci rozdělena na části. První část – od 
Dobrovodské po křižovatku s ulicí V hluboké cestě – získala jméno „Ulice 5. 
května“, později „Třída 5. května“. „Husákova“ to bylo pojmenování další části 
komunikace, po křižovatku s ulicí Vladislava Vančury. Zbytku silnice zůstalo 
pojmenování „Ledenická“. Po roce 1953 bylo označení zjednodušeno, název 
Husákova byl vypuštěn a nahrazen existujícím názvem „Třída 5. května“. Při 
odstraňování duplicit došlo ke změně z „Třídy 5. května“ na „Antonína 
Zápotockého“, toto označení platilo až po ulici Brigádnická. Silnice byla sjednocena 
v roce 1991 pod jménem „Ledenická“. [10] 
 
Lesní 
Ulice se nachází na samém okraji zástavby Suchého Vrbného. Vznik je datován do 
roku 1980 a název „Lesní“ dostala kvůli své orientaci k lesům okolo Starých 
Hodějovic. [10] 
 
Libušina 
Název „Dostálova“, německy „Dostálgasse“ nesla ulice od svého vzniku v roce 1938 
do prvních měsíců okupace. V období okupace nesla ulice označení 
„Wittingauergasse/Třeboňská“. Po osvobození se vrátil původní název „Dostálova“. 
Dalšímu režimu nevyhovoval legionář Dostál, a tak se změnilo označení na dodnes 
platné „Libušina“. [10] 
 
Macharova 
Ulice nese stále původní pojmenování, které získala v období první republiky. Jen 
v době okupace 1940 – 45 se jmenovala „U Siplova dvora“ – dle své polohy. [10] 
 
Otakara Ševčíka 
Název „K.H.Máchy“, dostala ulice v roce 1939, jako výraz odporu proti okupaci. 
Jméno i ve zkrácené podobě „Máchova“ vydrželo do roku 1963. Pro duplicitu byla 
ulice přejmenována na dnešní platné pojmenování. [10] 
 
Plynárenská 
Název ulice evokuje její umístnění, podél městské plynárny. Pojmenování 
„Plynárenská“ (Gasanstaltsgasse) získala v roce 1906, je užíván dodnes. [10] 
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Pod Lékárnou 
Vznik ulice je spojen s novou obytnou zástavbou kolem roku 1970. Název byl zvolen 
velmi trefně, protože na rohu ulic Dobrovodské a Josefa Dobrovského byla od roku 
1939 lékárna. [10] 
 
Pohůrecká 
Toto pojmenování nese od roku 1939, před tím byla tato ulice brána jako součást  
ulice Žižkovy. Neutrální název je odvozen od směru ke vsi Pohůrka. [10] 
 
Prašná 
Původně stará cesta, která směřuje od Suchého Vrbného k Mladému. Ke konci první 
světové války vznikla okolo krátké části nevelká domovní zástavba. Před rokem 1921 
dostala název „Lieblova“, podle zámožné rodiny Lieblů, kterým patřily místní 
pozemky. Po druhé světové válce se začalo užívat označení „Prašná“, podle 
charakteru cesty. [10] 
 
Přemyslova 
Ulice vznikla v kolonii družstva Rozvoj a v roce 1927 dostala název „Klecandova“. 
Do října 1939 platil i německý název „Kletzandagasse“. V období německé nadvlády 
platil název „Hodowitzergasse/Hodějovická“. Od konce války do padesátých let platil 
původní název. Protože název podle legionáře začal být politicky nežádoucí byla 
snaha ulici přejmenovat na Kollárovu. Toto označení nikdy nevstoupilo v platnost a 
teprve roku 1963 dostala dodnes platný název „Přemyslova“. [10] 
 
Puchmajerova 
Suchovrbenské zastupitelstvo označilo ulici jako „Jirsíkova“ v roce 1926. Asi v roce 
1940 okupační komisař přejmenoval ulici na „Kirchengasse/Kostelní“. Po okupaci se 
na dvacet let vrátilo původní označení. Po roce 1965 bylo označení „Jirsíkova“ jako 
nevhodné odstraněno a přijato jméno „Puchmajerova“. [10] 
 
Reinerova 
Po svém vzniku v roce 1927 rozhodovalo městské zastupitelstvo mezi dvěma návrhy. 
Nepřijatý návrh zněl Vydrova, přijatý návrh „Rainerova za okupace „Rainergasse“. 
V padesátých letech bylo pojmenování pravopisně upraveno na „Reinerova“. [10] 
 
Sámova 
Městské zastupitelstvo rozhodlo v roce 1931 pojmenovat nově vzniklou ulici 
„Sámova“. Do října 1939 platil i název „Samogasse“. Pak byla ulice přejmenována 
podle blízkého Etmayerova (Slaměného) dvora na „Edmazerhofgasse/U Edmayerova 
dvora“. Od roku 1946 nesla ulice pojmenování „Branišova“. Původní název 
„Sámova“ se vrátil až po roce 1990. [10] 
 
Stará cesta 
„Stará cesta“ původně polní cesta, která byla hlavní spojnici mezi Suchým Vrbným a 
Pohůrkou. Oficiálně byl tento název uznán v roce 1980. [10] 
 
Suchovrbenská 
Ulice, která tvoří osu Nové Pohůrky, vznikla v šedesátých letech 20. století. Od svého 
vzniku nese název „Suchovrbenská“. [10] 
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Třebízského 
Původní název „Dlouhá“(Langegasse), z roku 1910, charakterizoval suchovrbenskou 
ulici. Dnešní název „Třebízského“ dostala ulice v roce 1919, jen v době okupace se 
vrátil původní název „Langegasse/Dlouhá“. [10] 
 
Třešňová 
Na místě, kde byly zahrady, vznikla v sedmdesátých letech minulého století novou 
výstavbou ulice. V roce 1974 ji rada Městského národního výboru pojmenovala 
„Třešňová“. [10] 
 
Tyršova 
První název z roku 1910 zněl „Grűnauerova (Grűnauergasse)“. V meziválečném 
období nesla ulice název „Tyršova“. Nacistický vládní komisař v roce 1941 změnil 
český název na „Horst Wesselgasse/Horsta Wessela“. S platností od roku 1945 bylo 
vráceno předválečné označení, které platí dodnes. [10] 
 
U Cihelny 
Protože neměla ulice vlastní název, říkalo se jí někdy „Bezejmenná“. Prvního 
pojmenování se ulice dočkala až v době okupace 1939, říkalo se jí „Rudolfa Hesse“ 
(Rudolf Hessegasse), též zkráceně „Hessova“. Název nevydržel dlouho, již roku 1940 
byla přejmenována na ulici „Roberta Kochgasse/Roberta Kocha“. Po válce byl název 
odstraněn a ulice zůstala chvíli bez názvu. Po roce 1945 se ulice jmenovala 
„Zeyerova“, v roce 1963 jako duplicita odstraněn a změněn na dnešní „U Cihelny“. 
[10] 
 
U Lávky 
Původně tato komunikace vedla od Rudolfovské okolo železnice až ke Slaměnému 
dvoru dostala roku 1906 název „Pětidomská“ (Fünfhauserstrasse). Často se užívala i 
tato označení „U pěti domků“, „V Pětidomí“ nebo prostě „Pětidomí“ velmi ojediněle 
i „Pětidomková“. Na základě žádosti obyvatel ulice byla přejmenována v červenci 
1921 na „U lávky“. Název připomínal železnou lávku, která byla zřízena v letech 
1907 – 1908, aby usnadnila spojení Suchého Vrbného s městem přes seřaďovací 
nádraží. Ani s tímto označením nebyli obyvatelé spokojeni a tak se ji městský úřad 
chystal přejmenovat. Nakonec však k přejmenování nedošlo. Za okupace platil i 
německý ekvivalent „Beim Bahnsteg“, užívalo se i kratšího označení „Beim Steg“. 
Po roce 1950 byla ulice zkrácena o část mezi lávkou a Rudolfovskou (ta připadla 
k Dobrovodské silnici). Toto rozdělení začalo úředně platit od roku 1955. [10] 
 
U Pramene 
Ulice vznikla ve třicátých letech 20.století a od roku 1935 nesla název „Žižkova“. Po 
roce 1960 byla ulice přejmenována na „U Pramene“. Bylo to podle obchodu Pramen, 
který zde sídlil v rohovém domě. [10] 
 
U školy 
Novopohůrecká ulice, které vznikla kolem roku 1965. Pojmenována byla podle 
nedaleké školní budovy, postavené v roce 1963. [10] 
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V hluboké cestě 
Silnici spojující Suché Vrbné a Mladé se říkalo podle hlubokého úvozu. Oficiálně 
platný název „V hluboké cestě“ se používal od roku 1927. V letech 1939 – 1945 byl 
název poněmčen na „Im tiefen Weg“. [10] 
 
Václava Špály 
Od počátku první republiky až do roku 1963 nesla komunikace označení 
„Smetanova“. Pak byl nahrazen názvem „Václava Špály“, ten platí dodnes. [10] 
 
Vítězslava Nezvala 
Protože tato ulice vede po obou březích Dobrovodského potoka dostala v listopadu 
1910 název „U potoka“ (Bachgasse). Usnesením zastupitelstva z roku 1919 nesla 
pojmenování „Komenského“, název platil více než 40 let (v druhé světové válce 
platila německá podoba „Komenskygasse“). Při odstraňování duplicitních názvů byl 
nahrazen dodnes platným označením „Vítězslava Nezvala“. [10] 
 
Vladislava Vančury 
Původní označení  ze začátku dvacátého století bylo „K potoku“. Název  z roku 1919, 
který vydržel i za okupace zněl „Čechova, Čechgasse“. Dnes platný název 
„Vladislava Vančury“ získala ulice po roce 1963. [10] 
 
Vodní 
Pojmenování „Na Dobrovodské stoce“ dostala ulice v září 1927. Často se užívalo i 
zkráceného tvaru „Dobrovodská stoka“, v době okupace i překlad „Am 
Gutwasserbach“. Rada Městského národního výboru rozhodla s platností od roku 
1985 odstranit dlouhý název Na Dobrovodské stoce a nahradit jej kratším „Vodní“. 
[10] 
 
Vrbenská 
Původní cesta, která odbočovala za Dobrovodskou stokou šikmo doprava k Suchému 
Vrbnému. Byla zastavěná jen malá část ulice podél plynárny, pojmenována 
„Vrbenskou“ byla v roce 1921. Na konci padesátých let 20. století byla ulice 
prodloužena až k Hraniční ulici v Novém Hlinsku. V době okupace platil i německý 
překlad „Dürrnfellerngasse“. [10] 
 
Železničářská 
Na přelomu čtyřicátých a padesátých let byly postaveny obytné domy pro 
zaměstnance Československých státních drah. Proto ulice od svého vzniku nese 
pojmenování „Železničářská“. [10] 
 
Želivského 
V ulici stojí kostel sv. Cyrila a Metoděje, proto ulice nesla název „Kostelní“. Asi 
v roce 1940 byla přejmenována na „Hans Kudlichgasse/Hanse Kudlicha“, častěji 
užívané ve tvaru „Kudlichova“.V době od roku 1945 – 1963 byl ulici vrácen původní 
název. Po roce 1963, byl název shledán nevhodným, a tak došlo k přejmenování na 
„Jana Želivského“.Od konce osmdesátých let se používá zkráceného tvaru 
„Želivského“. [10] 
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 8  Katastrální mapa jako historický dokument o vývoji 
krajiny a sídel 
 
Po porovnání nejstarších map sledované lokality, kdy je zde zobrazováno 5 usedlostí, 
vidíme,že k žádnému velkému rozvoji nedocházelo. Ves dlouhou dobu stagnovala, i 
když byla pod správou královského města České Budějovice. 
 

Ale už na mapách stabilního katastru vidíme, že se městská ves Dirnfellern 
rozrostla. Byly to vesměs zemědělské usedlosti obhospodařující okolní pole. V mapě 
je zakreslena i cihelna a zvonárna. Statky jsou zmapované i na místě dnešní Staré 
Pohůrky. 

 
Velký rozvoj lokality nastal ke konci 19.století. Důvodem bylo výstavba 

domů pro dělníky a železničáře. Velkou roli v tomto rozvoji měla blízká poloha a 
dobré spojení s městem České Budějovice. Na mapách z 30. let 20.století je 
zaznamenán prudký nárůst nově postavených domů, jak rodinných domů a vilek, tak 
družstevních domů. Jednalo se hlavně o území od staré zástavby směrem ke 
katastrálním hranicím s Českými Budějovicemi, k obci Mladé a při východním okraji 
obce Suché Vrbné. V této části byly postaveny i dva kostely. 

 
Při pohledu na mapy vytvořené THM je zřetelně vidět, že ve sledované 

lokalitě stále dochází k intenzivní bytové zástavbě. Další pole a zahrádky byly 
rozparcelovány, hlavně směrem k Vrbenské ulici a okolo cesty směrem na Srubec a 
Dobrou Vodu. Na východním okraji nové zástavby byla postavena i velká Základní 
škola. Nově postavená sídliště byla menšího rozsahu (maximálně 10 čtyřpatrových 
domů).  

 
Další stavební rozvoj nastal po roce 1989. Opět se jednalo o rodinné a řadové  

domy. Stavělo se směrem k Dobré Vodě, byla rozparcelována a zastavěna část pole 
naproti Základní škole. Na zbytku tohoto pole je naplánována trasa dálničního 
obchvatu D3. Poslední rodinná zástavba je realizována v prostoru Hluboké cesty. 

 
Pro katastrální území České Budějovice 5 je příznačný obytný charakter. Na 

území není žádný velký průmysl.   
 
 
 
 
 
    
   

 
 
 
 
 
 

 35



 
 
9  Závěr 
 
V této bakalářské práci jsem se snažila zachytit vývoj a různé postupy při 
katastrálním mapování konkrétního katastrálního území. Bylo velmi přínosné 
sledovat s jakou kvalitou a pečlivostí bylo provedeno různé mapování  i jaké 
důsledky má tato kvalita pro další využití map a mapování. 

Neméně zajímavým vývojem prošlo i pojmenování ulic, původní názvy byly 
odvozené většinou od určité zvláštnosti místa a jejich změny byly poplatné své době, 
hlavně v dobách totalit. V současnosti se při pojmenování ulic využívá spíše 
neutrálních názvů nebo se převezme označení navazující ulice s původním názvem. 
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