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Základní údaje o obci

1.1 Základní údaje
Obec Rodvínov leží v Jihočeském kraji severovýchodně od historického města Jindřichův Hradec. První
zmínky o obci, která je staršího slovanského původu a leží na řece Nežárce, jsou z roku 1319. Obec se
skládá ze dvou katastrálních území o celkové rozloze 17,71 km2, ve kterých leží dvě stejnojmenné
místní části - Rodvínov a Jindřiš. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, pečuje obec Rodvínov o
všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. V září roku 2014 byl obci Rodvínov udělen
Parlamentem ČR obecní znak a obecní vlajka.
Znak

Vlajka

1.2 Identifikační a kontaktní údaje obce

Adresa:

Obec Rodvínov
Rodvínov 72
377 01 Jindřichův Hradec

IČ:
DIČ:
Telefon (pevná linka):

00247375
CZ00247375
384 396 269

E-mail:

ou@rodvinov.cz

Oficiální webové stránky:

www.rodvinov.cz

ID datové schránky:

bfyb7b8

Bankovní spojení:

0603186369/0800, 94-11013261/0710

Úřední hodiny obecního úřadu:

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8:00 - 12:00 14:00 - 17:00
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00 14:00 - 17:00
není úřední den
8:00 - 12:00
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1.3 Historie obce
Rodvínov
Obec Rodvínov je v historických pramenech poprvé zmiňována již k roku 1319. V roce 1922
českobudějovický zvonař Rudolf Perner odlil v pořadí již druhý zvon do místní zvonice o hmotnosti 98,5
kg. V roce 1924 byl dosavadní název Rodínov úředně změněn na Rodvínov, tím odpadl i německý název
obce Riedweis. V září 2014 Parlament ČR udělil obci Rodvínov obecní znak a obecní vlajku. Zároveň
byla obci přidělena dotace 12 mil. Kč na stavbu nové autobusové točny v zatáčce u Samců a na opravu
místních komunikací do Jindřiše a Matějovce. Obec rovněž získala dotaci na zateplení budovy Obecního
úřadu. V březnu 2015 byly firmou SWIETELSKY započaty práce na výstavbě autobusové točny a
rekonstrukce místních komunikací do Matějovce a Jindřiše, zároveň probíhaly práce
na zateplení kulturního domu. V létě 2015 došlo k dokončení všech na jaře započatých stavebních
úprav v obci - nové asfalty do Jindřiše a Matějovce, stavba točny a zateplení kulturního domu. V září
2015 začala druhá etapa opravy chodníků v obci, a to chodníku od horního transformátoru k č. p. 95,
a chodníku kolem domu č. p. 28 (u Petříků) včetně rekonstrukce kamenného kříže a osazení nových
kamenných sloupů pod křížem. V srpnu 2015 byl zvonařem Michalem Votrubou z Myslkovic u Soběslavi
odlit v pořadí již třetí zvon do místní zvonice přímo na návsi, před zraky místních občanů obce i
ostatních přihlížejících. V říjnu 2015 byl tento zvon slavnostně vysvěcen. Ze známých osobností
pocházejících z Rodvínova můžeme zmínit malíře Jana Steinhausera narozeného v roce 1795. Věnoval
se hlavně restaurování a malbě kostelních obrazů. Jeho obrazy jsou v různých kostelích
Jindřichohradecka. Tuto známou osobnost dodnes připomíná letní sídlo U Malíře, kde malíř žil i zemřel.
Jindřiš
Jindřiš leží při úpatí vrchu Čihadlo (546 m n. m.), je místní částí obce Rodvínov. Původně patřila mezi
31 bývalých německých vesnic z celkového počtu 48 vesnic hradeckého panství. Jindřiš patřila až do
roku 1884 k jindřichohradeckému panství. Založení místa souvisí s kolonizací krajiny ve 13 století. První
osadníci přišli do Jindřiše patrně ze Švábska nebo Durynska. Řádový bratři obdrželi mimo Vítkova
hrádku a vesnic k němu patřících (Dvoreček, Blažejov, Mutyněves, Hospříz, Malý Ratmírov atd.)také
újezd děbolínský a strmilovský. Mezi významné památky patří barokní most z 18. století se sochou Jana
Nepomuckého, pseugotická kaple z 19. století a smírčí kříž z 16. století.

1.4 Obyvatelstvo
K 1. 1. 2015 má obec Rodvínov 571 obyvatel, z toho 307 mužů a 264 žen. Věková struktura obyvatel k
1. 1. 2015:
Počet obyvatel ve věku
Celkem
0 - 14 let
15 - 59 let
60 - 64 let
65 a více let
Ženy
48
167
15
34
264
Muži
60
191
27
29
307
Celkem
108
358
42
63
571
3
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1.5 Území
Obec Rodvínov se nachází v okrese Jindřichův Hradec v Jihočeském kraji severovýchodně od
města Jindřichův Hradec. Zeměpisné souřadnice jsou 49° 10' 16'' E, 15° 3' 25'' N. Obec Rodvínov se
skládá ze dvou částí na dvou stejnojmenných katastrálních územích Rodvínov a Jindřiš.

1.6 Poloha obce Rodvínov

2

Popis tematických oblastí
2.1. Občanská vybavenost

Občanská vybavenost v obci Rodvínov
Objekt občanské vybavenosti
Pošta
Mateřská škola
Základní škola a školy vyššího stupně
Obecní úřad
Veřejná knihovna
Sbor dobrovolných hasičů

ano / ne
ne (spádová pošta je v Jindřichově Hradci)
ne
ne
ano
ano
ano
4
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Zdravotnické zařízení
Lékárna
Policie
Dětské hřiště

ne
ne
ne
ano

Obecní úřad
Obecní úřad představuje víceúčelový objekt, v němž se nachází kromě obecního úřadu také obecní
knihovna, kancelářské prostory a restaurace. V přistavěném víceúčelovém kulturním sále je v současné
době v provozu prodejna koberců. V roce 2014 - 2015 byl realizován projekt na snížení energetické
náročnosti této budovy, který spočíval v zateplení pláště a střechy celého objektu.
Budova obecního úřadu Rodvínov

Sbor dobrovolných hasičů

Hasičská zbrojnice Rodvínov

V obci Rodvínov byl v roce 1924 postaven objekt hasičské
zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů. V roce 2000 došlo k
rekonstrukci objektu.

Dětské hřiště
V obci se nalézají dvě dětská hřiště. První hřiště je umístěné u hasičské zbrojnice v Rodvínově, druhé
se nachází na návsi Jindřiši. Hřiště v Jindřiši lze rozdělit na dvě části – dětské hřiště a hřiště na míčové

5

Obec Rodvínov, Rodvínov 72, 377 01 Jindřichův Hradec
IČ: 00247375, DIČ CZ00247375
http://www.rodvinov.cz/, e-mail: starosta@rodvinov.cz
tel.: +420 384 396 269, +420 724 195 012

hry. V současné době není hřiště v Jindřiši v dobrém technickém stavu, proto je záměrem obce
rekonstrukce obou částí hřiště, jehož výsledkem bude hřiště multifunkční.
Dětská hřiště v Rodvínově a Jindřiši

2.2. Dopravní infrastruktura
Obec Rodvínov vlastní a udržuje dvě MK II. třídy o délce 2,571 km, osmnáct MK III. třídy o celkové délce
7,527 km (včetně 540 m chodníků) a čtyři MK IV. Třídy o celkové délce 969 km. Podrobně jsou
zpracovány v pasportu komunikací, zpracovaném v srpnu 2012.
Kolem obce Rodvínov prochází krajská komunikace I. třídy č. 23. Na každé straně této komunikace jsou
umístěny dvě autobusové zastávky. Jedna na protilehlé straně od obce směrem na Jindřichův Hradec,
druhá na přilehlé straně k obci směr Pelhřimov. Zastávka směr Jindřichův Hradec byla vyhodnocena
jako velmi nebezpečná, a to ze strany různorodých skupin obyvatel a dalších subjektů. Oběma místními
částmi obce Rodvínov prochází železniční trať.
Do obce se přijíždí po již zmiňované krajské komunikaci I. třídy č. 23, poté dále po navazující krajské
komunikaci III. třídy č. 0345, na níž se napojuje síť místních komunikací obce Rodvínov. Místní část
Rodvínov je s místní částí Jindřiš spojena komunikací (dle pasportu komunikací 2b), která prošla v roce
2015 rozsáhlou rekonstrukcí spolufinancovanou z evropských fondů.
Většina místních komunikací v obou místních částech obce Rodvínov je ve špatném stavebně technickém stavu. Výjimkou je zmiňovaná komunikace spojující obě místní části, místní komunikace
směrem na Matějovec (dle pasportu komunikací 17c) a také rekonstruovaná část komunikace s novou
točnou pro autobusy zajíždějící do obce v Rodvínově (dle pasportu komunikací 19c). Rekonstrukci
vyžadují i některé parkovací plochy v obci.
Místní komunikace a jiné prvky dopravní infrastruktury, které vyžadují rekonstrukci:
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o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Místní komunikace Jindřiš – Blažejov, dle pasportu komunikací 4c, tj. spoj ze III/0344 na
hranici k.ú. (směr Blažejov)
Místní komunikace kolem obecního úřadu v Rodvínově, dle pasportu komunikací 1b, tj. spoj
od III/0345 ke kolejím (směr Jindřiš)
Místní komunikace Rodvínov – Jih, dle pasportu komunikací 10c, tj. spoj ze III/0345 k čp. 118*
Místní komunikace Rodvínov – Sever, dle pasportu komunikací 14c, tj. spoj od 13c k silnici JH
– Jarošov nad Nežárkou
Místní komunikace naproti hasičské zbrojnici v Rodvínově, dle pasportu komunikací 9c, tj.
spoj ze III/0345 k čp. 97
Místní komunikace od trati ke křižovatce v Rodvínově, dle pasportu komunikací 2c, tj. spoj od
III/0345 ke kolejím (směr Matějovec)
Místní komunikace u železničního přejezdu v Rodvínově směrem do místní části Jindřiš, dle
pasportu komunikací 1b, 2b – spoj od trati do Jindřiše (nerekonstruovaná část z důvodu
církevních restitucí)
Místní komunikace na pravém břehu Hamerského potoka v Jindřiši, dle pasportu komunikací
6c, tj. spoj od rekonstruované části MK Rodvínov – Jindřiš, k mlýnu
Most a lávka pro pěší v Jindřiši (dle fotodokumentace v příloze)
Chodník u hasičské zbrojnice v Rodvínově
Parkoviště vedle obecního úřadu v Rodvínově
Parkoviště vedle místního hostince v Jindřiši

*aktuálně se připavuje žádost o dotaci z MMR ČR - 117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova,
národní dotace z podprogramu pro poskytování dotací v roce 2016, z dotačního titulu č. 5
Problémem zmiňovaných místních komunikací a parkovacích ploch jsou zejména výmoly, výtluky,
nezpevněné povrchy, nezpevněné krajnice apod. Most a lávka v Jindřiši vyžaduje rekonstrukci zejména
z bezpečnostních důvodů. Chodník u hasičské zbrojnice v Rodvínově zcela chybí.

Nová točna a chodníky v Rodvínově
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2.3. Technická infrastruktura
Obec Rodvínov disponuje úplnou, avšak zastaralou vodohospodářskou infrastrukturou. V obou
místních částech, tj. v Rodvínově i Jindřiši, je vybudovaný vodovod, kanalizace i napojení na ČOV.
V krátkodobém horizontu je potřebné řešit nevyhovující stavebně – technický stav vodovodní a
kanalizační sítě, konkrétně se jedná o vodovodní a kanalizační řad, v tělese MK v centrální části
Rodvínova.
V místní části Jindřiš je zapotřebí vybudovat veřejné osvětlení kolem komunikace na pravém břehu
Hamerského potoka.

2.4. Cestovní ruch
Na území obce se nachází tyto nemovité kulturní památky:
Číslo rejstříku

Název
okresu

Sídelní útvar

Část obce čp.

Památka

Ulice,nám./umístění

IdReg

19803 / 3-1953

Jindř.Hradec

Jindřiš

Jindřiš

boží muka

při cestě do Jindřichova
Hradce

130589

32543 / 3-1956

Jindř.Hradec

Jindřiš

Jindřiš

boží muka

při rozcestí ku dráze

144133

31377 / 3-1954

Jindř.Hradec

Jindřiš

Jindřiš

silniční
most

přes Hamerský potok

142887

44958 / 3-1952

Jindř.Hradec

Jindřiš

Jindřiš

náves

157364

26516 / 3-2122

Jindř.Hradec

Rodvínov

Rodvínov

zvonice

mezi čp. 10 a 11

137700

46828 / 3-2123

Jindř.Hradec

Rodvínov

Rodvínov

boží muka

odbočka silnice č. 34 na
Horní Skrýchov

159358

venkovská
čp.36 usedlost

Most sv. Jana Nepomuckého v Jindřiši (reg. č. 31377 / 3-1954)
V místní části Jindřiš se nalézá technická nemovitá památka,
barokní kamenný most z doby okolo roku 1856, který se klene
přes Hamerský potok. Dvouobloukový most (oblouky o
rozpětí 5 m) je dlouhý přibližně 15 m. Na mostu je umístěna
socha sv. Jana Nepomuckého. Tento most je dodnes funkční
pro motorovou dopravu.
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Pseudogotická kaple v Jindřiši (není evidovaná v ÚSKPČR)
Kaple byla vystavena roku 1894 stavitelem Václavem Reisnerem na
místě barokní kapličky z roku 1761, která byla malá. Při opravě věže
roku 1947 byl nalezen dokument, jehož přepis je nyní umístěn v
kapli. Kaple byla rekonstruována ve 2 etapách – odvodnění okolí a
vybudování přístupového chodníku, rekonstrukce střechy. Aktuálně
bude potřebné rekonstruovat interiér kaple.

Dřevěná zvonička v Rodvínově (reg. č. 26516 / 3-2122)
Na návsi v Rodvínově stojí dřevěná zvonička z počátku 20. století. Uvnitř zvoničky je umístěn v pořadí
již třetí zvon „sv. Prokop“, jehož veřejné odlévání proběhlo v Rodvínově na návsi ve dnech 14. – 16. 8.
2015. Zvon odlil zvonař Michal Votruba z Myslkovic. Reliéf sv. Prokopa modeloval akademický sochař
Václav Hrůza. Zvon je ze zvonoviny CuSn22 a má hmotnost 35,5 kg. Slavností žehnání zvonu „sv.
Prokop“ se konalo 24. 10. 2015.
Dřevěná zvonička v Rodvínově

Zvon „sv. Prokop“

Jindřišské údolí
Jihovýchodně od obce se nachází překrásné a turisty velmi oblíbené Jindřišské údolí. Údolí má rozlohu
9,3 ha a je významné výskytem suťových lesů, jedlin, reliktních borů a přítomností chráněných rostlin,
hub a živočichů. Obcí Jindřiš prochází také Jindrova naučná stezka vedoucí podél Hamerského potoka
z Jindřichova Hradce přes Jindřiš, dále Jindřišským údolím přes Blažejov, Dvoreček až k Ratmírovskému
rybníku. Stezka je dlouhá 11 km a vypráví o Hamerském potoku a obyvatelích z okolí. Informační panely
jsou doplněny dětskou částí. Na stezce se nachází zřícenina Vítkova Hrádku (u Blažejova) a Hanusův
mlýn (u Dvorečka).
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Úzkorozchodná trať Jindřichův Hradec – Nová Bystřice
Další významnou turistickou atraktivitou je úzkorozchodná trať Jindřichův Hradec - Nová Bystřice, která
má v Jindřiši dvě zastávky. Celková délka trati je 79 km. Dvě tratě, Jindřichův Hradec - Nová Bystřice a
Jindřichův Hradec - Obrataň, dodnes slouží svému původnímu účelu - osobní a nákladní dopravě. Tratě
jsou především významnou technickou památkou. Jízda stoletým historickým parním vlakem do České
Kanady je jednou z nejzajímavějších turistických atraktivit regionu.
Ubytování a stravování
Ubytování:
o
o
o

Autokemp Jindřiš, Jindřiš 15, 377 01 Jindřichův Hradec
Penzion Jindřiš – Stará škola, Jindřiš 48, 377 01 Jindřichův Hradec
Penzion U starýho dubu, Rodvínov 12, 377 01 Jindřichův Hradec

Stravování:
o
o
o
o

Hauzrovo pivní sanatorium, Jindřiš 48, 377 01 Jindřichův Hradec
Penzion U starého dubu, Rodvínov 12, 377 01 Jindřichův Hradec
Hostinec v Jindřiši
Penzion U starého dubu v Rodvínově
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Hauzrovo pivní sanatorium

Penzion U starého dubu v Rodvínově

2.5. Veřejná prostranství
Dlouhodobým cílem obce Rodvínov je zvyšování atraktivity veřejných prostranství tak, aby obec
působila na obyvatele i návštěvníky upraveným dojmem. Úpravu veřejného prostranství aktuálně
vyžaduje prostor před hospodou v místní části Jindřiš. Zde je záměrem doplnění venkovního mobiliáře,
jedná se o pořízení laviček, květináčů s kvetoucími rostlinami, popř. i stojanu na kola návštěvníků
hospody.
S úpravou veřejných prostranství úzce souvisí také údržba parkových ploch a jiné veřejné zeleně,
zejména kolem místních komunikací, míst kolem zastávek veřejné dopravy, místa kolem obecního
úřadu, míst pro separovaný odpad.

2.6. Odpadové hospodářství
Ve veřejném prostoru v obou místních částech obce Rodvínov jsou rozmístěny kontejnery na
separovaný odpad. Tato sběrná místa vyžadují rekonstrukci, a to zejména z technických, hygienických
a estetických důvodů. V následujících letech budou rekonstruována tato místa pro separovaný odpad:
o
o
o

u hasičské zbrojnice v Rodvínově
vedle hostince v Jindřiši
podél místní komunikace na pravém břehu Hamerského potoka v Jindřiši

Záměrem obce Rodvínov je i vybudování sběrného dvora pro separovaný odpad, který bude umístěný
vedle obecního úřadu v Rodvínově. Projekt by měl zahrnout zpevnění ploch v areálu sběrného dvora,
oplocení, příjezdovou komunikaci, buňku pro obsluhu, a zejména pořízení specializovaných sběrných
nádob a kontejnerů. *
*obec připraví žádost o dotaci ze SFŽP – z programu OPŽP 2014 - 2020
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2.7. Lesní hospodářství
Obec Rodvínov aktuálně hospodaří na lesním majetku „LHC Obec Rodvínov“, kód 204 423 o celkové
výměře 136,77 ha. Síť lesních cest vyžaduje postupnou rekonstrukci, neboť některé lesní cesty nejsou
ve vyhovujícím stavebně – technickém stavu, což znesnadňuje hospodaření na lesních pozemcích obce.
Jedná se zejména o nevyhovující povrch vozovek, který je převážně kamenitý či zpevněný sutí, v
některých úsecích cesty jsou vyježděné travnaté koleje, lokálně blátivé.
Pro hospodářskou činnost na lesních pozemcích má obec pořízenu nezbytnou lesnickou techniku,
kterou bude potřebné průběžně doplňovat s ohledem na technické opotřebení a aktuální potřeby
hospodářské činnosti v souladu s platným LHP.
Ve špatném technickém stavebně - technické stavu je zejména lesní cesta v k. ú. Jindřiš na parc. č.
2710, 2713, 2727, 2728, 2729, 284, 221/1, 185/2, 2385 a 2391. Na rekonstrukci této lesní cesty bylo
aktuálně zažádáno o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova 2014 – 2020.

2.8. Vodní prvky v urbanizované krajině
Obcí Rodvínov protéká řeka Nežárka, Hamerský potok protéká místní částí Jindřiš. Na celém území
obce se nalézá mnoho rybníků a rybníčků určených k rekreaci a současně plnících nezbytnou retenční
funkci v krajině.
Z pohledu investičních záměrů je aktuální projektová příprava a následné stavební práce na odbahnění
návesního rybníka v místní části Jindřiš, který se nachází v centrální části obce za kaplí. Tento rybník je
chovný, každoročně zde na podzim probíhá jeho výlov. V současnosti se v rybníku nachází velké
množství nánosů, přestává plnit funkci udržovaného vodního prvku v urbanizované krajině, je omezena
retenční schopnost vodní plochy a mj. je také významně omezena kapacita chovu ryb.

Návesní rybník v Jindřiši
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3

Přílohy
o

4

Použité zkratky
o
o
o
o
o

5

Fotodokumentace

MK – místní komunikace
ÚSKPČZ – Ústřední seznam kulturních památek ČR
PRV – Program rozvoje venkova
SFŽP – Státní fond životního prostředí
OPŽP – Operační program životního prostředí

Podklady
o

Pasport místních komunikací Obce Rodvínov, z r. 2012

o

http://www.rodvinov.cz/

o

Mapové podklady k. ú. Rodvínov a k. ú. Jindřiš
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