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Stručné zdůvodnění přihlášky: 

 
Největší hodnotou samotných Českých Budějovic je jejich historické jádro s množstvím 

cenných církevních i světských staveb, s gotickými, renesančními, a hlavně pak barokními domy, s 

unikátně zachovaným podloubím. Centrum je městskou památkovou rezervací. 

České Budějovice jsou, jak obyvateli, tak podnikateli, i návštěvníky, hodnoceny jako 

atraktivní historické město, jehož hlavním potenciálem a silnou stránkou je nezatíženost těžkým 

průmyslem, ani žádnými jinými problémy v podobě ekologických zátěží, či rozsáhlých brownfieldů. 

Atraktivitu města, jak pro turisty, tak pro obyvatele, dále ovlivňuje vzhled města, a 

podmínky pro rekreaci, a odpočinek přímo ve městě, zejména omezené možnosti využívání veřejných 

prostranství a zeleně ve městě obyvateli, včetně nedořešeného „soužití“ města s protékajícími řekami. 

Statutární město České Budějovice je s 95 tisíci obyvateli největším městem Jihočeského 

kraje a jeho hospodářským, správním a kulturním centrem. Je sídlem několika vysokých škol, 

výzkumných pracovišť, důležitých veřejných institucí a úřadů. Reformou veřejné správy se město 

České Budějovice stalo od 1. 1. 2003 obcí s rozšířenou působností velikostního typu III, která 

zabezpečuje výkon státní správy pro 79 obcí ve svém správním obvodu. 

Do Programu regenerace městských památkových rezervací a zón České republiky se město 

zapojilo od jeho prvopočátku. Důvodem byla, tak jako u ostatních měst, záchrana a rozvoj 

nejcennějších částí historického města vytvořením organizačních, informačních i ekonomických 

podmínek k jeho komplexní regeneraci. Jeho přínos pro město lze spatřovat nejen v obnovených 

památkách, 

 
 

zrestaurovaná freska v křížové chodbě bývalého dominikánského kláštera – ojedinělý nález 

 

ale především v orientaci městské samosprávy a vlastníků památek k úsilí ke komplexní rehabilitaci 

historického centra. Zatímco v 90. letech se eliminoval z podstatné části havarijní stav budov, 

současný stav je stabilizovaný. Již několik let jde hlavně o běžnou údržbu a stavební práce 

nevyžadující celkové rekonstrukce. Větší rekonstrukční práce byly spojeny pouze s odstraňováním 
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následků po povodních v roce 2002. K nejvýznamnějším dlouhodobým akcím patřila zejména 

postupná obnova areálu bývalého dominikánského klášter, což je nejstarší památka města, dále opravy 

zachovalých hradebních věží, celková rekonstrukce budovy historické radnice a také dominant města, 

tj. Samsonovy kašny a strážní věže Černé věže. 

Za posledních 12 let roční finanční podíl města České Budějovice v Programu převažuje nad 

finančním podílem  ze státního rozpočtu; posledních 9 let pak výrazně. 

Aktualizace Programu regenerace MPR České Budějovice je pravidelně projednávána a schvalována 

městskou samosprávou. 

 

Rok Státní podpora Příspěvek města

1995 3 880 000 1 032 000

1996 4 920 000 834 000

1997 2 660 000 137 300

1998 2 129 900 106 000

1999 1 222 000 0

2000 2 780 000 1 400 000

2001 3 060 000 872 000

2002 1 770 000 630 000

2003 1 900 000 1 400 000

2004 4 110 689 4 008 000

2005 2 370 000 3 182 000

2006 1 200 000 2 589 100

2007 1 555 000 3 910 000

2008 895 000 2 430 000

2009 870 000 3 066 300

2010 395 000 3 000 000

2011 465 000 2 950 000

2012 870 000 2 335 886

2013 383 191 2 600 000

2014 200 000 415 849

2015 365 000 695 000

2016 282 000 802 008

Vývoj financování Programu regenerace MPR České Budějovice
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Státní podpora Příspěvek města

 
 
 
V letošním roce byla v rámci Programu podpořena, mj. akce obnovy kulturní památky bývalého 

kapucínského kláštera, kterou město finančně podporuje od samého počátku, tedy od roku 2013, a 

kterou považujeme za hlavní důvod k podání přihlášky do letošního ročníku soutěže, neboť proběhla 

úspěšně a v souladu se závaznými stanovisky orgánu státní památkové péče.  

 

 

Stavební úpravy bývalého kapucínského kláštera  

 č. p. 410, Kněžská ul. 8 

 
Klášter byl vybudován postupně v 17. století. Budova kláštera byla určena pro kněžský ústav 

nově vzniklé diecéze českobudějovické. V roce 1803 se ústav přeměnil v diecézní kněžský 

seminář. S plánem zvětšení počtu studentů v roce 1844 došlo k zásadní přestavbě budovy 

v klasicistním slohu. Podoba budovy se v podstatě dochovala do dnešní doby a je využívána 

Teologickou fakultou Jihočeské university v Českých Budějovicích. Náplň tvoří především 

prostory pro výuku a pedagogickou činnost s potřebným zázemím hygienickým, skladovým a 

technickým. Studijní prostory jsou doplněny knihovnou. V objektu je malá místnost využívána 

jako kaple.    K památkovým hodnotám patří v tomto případě zejména vnější architektonický 

výraz, vnitřní prostorové a dispoziční uspořádání, autenticita konstrukcí a materiálové 

skladby, vnitřní a vnější výzdoba a začlenění klášterního areálu v urbanistické skladbě 

historického jádra jako jedné z městských dominant.  Vlastníkem objektu i přilehlého 

pozemku je Biskupství českobudějovické.  
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Objekt je nemovitou kulturní památkou  a zároveň se nachází na území městské 

památkové rezervace České Budějovice.  

V rámci Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice byla 

provedena povrchová úprava fasád (uliční i dvorních), včetně barevného řešení a výměna 

výplní otvorů ve fasádách dle původního tvaru a detailů. Práce byly rozděleny na etapy 

probíhající v letech 2013 – 2017. Restaurátorský sondážní průzkum v omítkových vrstvách a 

vápenných nátěrech provedl restaurátor pan ak. mal. Jiří Čech.  

Město České Budějovice se na obnově památky v těchto letech podílelo částkou 

2 555 000 Kč. Příspěvek ze státního rozpočtu činil 430 000 Kč. 
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Proporce a tvarosloví fasády zůstaly beze změny; provedena štuková omítka, nátěr 

fasádní barvou 
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Výměna oken dle původního tvaru a členění za okna dřevěná s členěním, špaletová  

se zděným ostěním v původním tvaru s detailem vídeňského otvírání. 
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     Okna dřevěná jednoduchá, nátěr barvou akrylátovou lazurovací – barevný odstín světle      

     hnědá 
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A. Péče o kulturní památky v MPR nebo MPZ:  

Doporučujeme doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné 

vyjádření. 
 

A.1. Uveďte počet nemovitých kulturních památek na území MPR nebo MPZ na konci 

          roku 2017. Uveďte rozlohu MPR nebo MPZ v ha. /Informativní údaje./ 

 

         Na území MPR České Budějovice na konci roku 2017 bylo 254 památek. 

         Rozloha MPR České Budějovice je 35 ha.  
 

A.2. Uveďte kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2017 

v havarijním stavu včetně důvodu havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu.  

          

         U žádné kulturní památky není stav havarijní. 
 

A.3. Uveďte kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2017 

nevyužívané s uvedením důvodu jejich nevyužívání a doby trvání tohoto stavu. 

          

         Žádná kulturní památka není nevyužívaná. 
 

A.4. Uveďte kulturní památky v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo 

dokončena v roce 2017 se stručným uvedením rozsahu obnovy a účelu využití. 

 

 Černá věž – bývalá strážní věž a zvonice 

Od ledna do konce května probíhaly restaurátorské práce na balustrádě ochozu věže. Restaurátoři 

opravovali drobné prasklinky a další poškození, jež vznikla od poslední rekonstrukce před třiceti lety. 

K poškození kamenných prvků ochozu došlo zejména působením povětrnostních vlivů. Některé 

kamenné prvky jsou přitom původní, z 2. poloviny 16. století, kdy byla věž postavena. Za rekonstrukci 

radnice zaplatila 356 tisíc korun. V současné době je kulturní památka využita jako turistická atrakce, 

kterou v sezóně navštíví kolem 30 tisíc výletníků. 

 
Nově instalované panoramatické fotografie, jejichž autorem je Milan Binder. 
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Naprostou novinkou jsou reprodukce původních kamenných znaků ve skutečné velikosti, které 

bývaly umístěny v exteriéru věže. Nyní se prezentují v jejím interiéru a pro návštěvníky jsou tak lépe 

viditelné. 

 

 
 

Citlivou rekonstrukcí se podařilo zviditelnit nápis na obrubě zábradlí ochozu z roku 1791, který tam 

vyryl tehdejší věžný. 
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 Sousoší Kalvárie na Piaristickém náměstí 

Oprava sousoší Kalvárie za 90 tisíc korun spočívající v očištění, doplnění chybějících prvků a 

následné hydrofobizaci. Týkala se téže zdi v pozadí a poškozeného kovového plůtku před 

sousoším. Práce provedl akademický sochař Ivan Tlášek. Sousoší je ve vlastnictví města a 

oprava byla plně hrazena z jeho rozpočtu. 

 

 
Sousoší po obnově 



14 

 

 banka Státní banka čsl., Krajinská ul. č.p. 248 – v současnosti sídlo Komerční 

banky 

Tato monumentální budova byla postavena roku 1913 dle projektu akademického architekta Henricha 

Rieda z Vídně. Je určitým dokumentem přechodu vídeňské secese k moderně se zajímavým využitím 

mediteránních prvků a folklórních motivů. Byly provedeny stavební úpravy s rozsáhlým 

restaurátorským zákrokem interiéru a exteriéru budovy, včetně všech kamenosochařských, 

sochařských, kovářských a malířských částí. Stavební úpravy byly prováděny firmou TRIGEMA 

BUILDING a.s., která byla zadavatelem restaurátorských prací. Ty pak byly prováděny v plném 

provozu instituce. 

 

 
Komerční banka – stav fasády před restaurováním 
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Komerční banka – stav fasády před restaurováním 
 

 
Komerční banka – stav fasády po restaurování 
 



16 

 

 
Komerční banka – dveře v interiéru – původní stav 
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Komerční banka – dveře v interiéru – závěrečný stav - detail 
 

 

 Nástavba, přístavba a stavební úpravy rodinného domu v Široké ul. č.p. 454/33 

Změnou dokončené stavby vznikl bytový dům s jedním bytem a nebytovým prostorem. Dům byl před 

rekonstrukcí v havarijním stavu, změnou vlastníka došlo k jeho postupné rekonstrukci. Dům má novou 

konstrukci krovu, je nově zastřešen sedlovou střechou.  
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A.5. Uveďte v kolika případech a u kterých objektů došlo v roce 2017 ke zrušení prohlášení 

za kulturní památku s uvedením důvodu /např. havarijní stav, z důvodu nové výstavby, 

demolice, neodborné obnovy atd./. 

 

 Obchodní dům, Široká 432/11, na pozemku  parc. č. 532, k. ú. České Budějovice 1 

– na základě správního řízení vedeného dle §142 správního řádu o určení právního 

vztahu u kulturní památky zapsané do státního seznamu v roce 1988. 

 
 

A.6. Uveďte v kolika případech a u kterých objektů došlo v roce 2017 k prohlášení za 

kulturní památku s uvedením důvodu, v kolika případech nebylo řízení dosud ukončeno, 

anebo objekt nebyl prohlášen za kulturní památku.  

 

 V roce 2017 nebyla na území MPR nově prohlášená žádná kulturní památka. 
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B. Péče o ostatní objekty v MPR nebo MPZ: 

Doporučujeme doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti                     

i číselné vyjádření. 

 

B.1. Uveďte budovy v MPR nebo MPZ, které jsou ke konci roku 2017 v havarijním stavu 

/bez rozdílu vlastníka či charakteru objektu - rod. domy, veřejné či církevní budovy, 

atd./ včetně důvodu havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu. 
           

          Žádná budova není v havarijním stavu. 
 

B.2. Uveďte budovy v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena 

v roce 2017 se stručným uvedením rozsahu obnovy a účelu využití. 

 

 Měšťanský dům č. p. 51, Hroznová ul. 11 
          Dvoupatrový dům má uliční fasádu zdobenou v přízemí kvádrováním, v patrech jsou bosované 

lisény, jednoduché šambrány oken a profilované patrové a korunní římsy. Byla provedena 

výměna taškové krytiny, poškozených klempířských prvků. Akce proběhla s finančním 

příspěvkem města České Budějovice ve výši 130 000 Kč. V domě jsou bytové i nebytové 

prostory.  

 

 

 Kostel sv. Rodiny 
          slouží pro potřeby Biskupského gymnázia a internátu. Restaurování interiéru umožnilo konání 

kulturních akcí zaměřených především na mládež. Pohledově exponovaný objekt, který je 

dominantou Senovážného náměstí. V letošním roce byla provedena oprava části střechy 

s výměnou dožilé břidlice za shodnou krytinu a klempířských prvků. Součástí opravy byla i 

obnova fasád štítů, oprava říms, hromosvodu, korouhve a křížů. Akce proběhla s finančním 

příspěvkem města České Budějovice ve výši 140 000 Kč. 
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Kostel sv. Rodiny na Senovážném nám. – před obnovou střechy 
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Kostel sv. Rodiny na Senovážném nám. – průběh obnovy 
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Kostel sv. Rodiny na Senovážném nám. – po obnově střechy 

 
 

 

Restaurace Paluba, ul. Na Mlýnské stoce 
V letošním roce byly provedeny stavební úpravy objektu restaurace. Úpravami prošel obvodový plášť, 

podlahy, střešní krytina a jsou vyměněny veškeré výplně. Stejně tak zastřešená terasa. Objekt plní 

stejnou funkci restaurace, pro kterou byl dříve povolen.    
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Restaurace Paluba po rekonstrukci 

 

Dům č.p. 447 v Široké ul. 27 
Dům je ve vlastnictví Biskupství českobudějovického a prochází celkovou rekonstrukcí. V letošním 

roce byla dokončena již 4. etapa prací. V domě vznikají nové bytové jednotky. 

 

  

 

 

další  ÚPRAVY OBJEKTŮ Z DŮVODU ZMĚNY UŽÍVÁNÍ – vznik nových provozoven v rámci 

MPR 

 

OBJEKT     NOVÁ PROVOZOVNA 

 
Panská ul. 27     kosmetický salón 

Hroznová ul. 2     manikúra, pedikúra, kosmetika, sauna 

ul. Karla IV. 5     kavárna 

Kněžská ul. 9     9 hotelových pokojů 

ul. Dr. Stejskala 6    prodejna vín a vinárna 

Biskupská ul. 6 nové veřejné toalety v objektu města s náklady na 

vybudování 3,4 milionu korun 

 

ÚPRAVY  OBJEKTŮ  Z DŮVODU  BUDOVÁNÍ  BYTOVÝCH  JEDNOTEK 

 

OBJEKT     VLASTNICTVÍ 

 
 

ul. Na Mlýnské stoce 4    město České Budějovice 

Hradební ul. 33    FO 

ul. Dr. Stejskala 4    město České Budějovice 

ul. U Černé věže 12    FO 
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B.3. Uveďte budovy v MPR nebo MPZ, které byly v roce 2017 demolovány s uvedením 

důvodu demolice /bez rozdílu vlastníka či charakteru objektu - rod. domy, veřejné či 

církevní budovy, atd./. 
          

           V letošním roce nebyla demolována žádná budova v MPR. 
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C. Ostatní akce ovlivňující stav MPR nebo MPZ: 

C.1. Charakterizujte současný stav parků, veřejných prostranství v MPR nebo MPZ /např. 

povrchy komunikací, veřejné osvětlení, městský mobiliář, stav zeleně apod./ 

do roku 2017 a uveďte významné akce, které byly v letech 2007 - 2017 podniknuty 

ke zlepšení stavu. 

 
Vzhledem ke svému urbanistickému uspořádání je historické jádro minimálně opatřeno zelení, 

vyjma drobné zeleně v některých dvorech měšťanských domů. Výjimku představuje 

Rajská zahrada, Biskupská zahrada a Zátkovo nábřeží.  

Nejvýznamnější součástí MPR je krajinný prvek Městský park „Na Sadech“. Vzrostlý 

cenný parkový porost s velkým počtem jedinců značných dimenzí, včetně některých 

zřídka pěstovaných exotických druhů, plnící komplexní funkci krajině ekologickou a 

stabilizační, estetickou, zdravotní, rekreační. Založený v plochách po zrušeném 

pevnostním systému. Parkové území probíhá od severu přes východ až k jihovýchodu, kde 

přechází do rozlehlého Senovážného náměstí. Park Na Sadech prošel postupně rozsáhlými 

rekonstrukčními zásahy prováděnými v etapách. Cílem bylo vytvoření přehledného a 

reprezentativního prostoru nenásilně spojující historické centrum s okolní zástavbou, 

přiblížení Mlýnské stoky a obnovení atraktivních pohledů na centrum města a 

v neposlední řadě také představuje zvukovou bariéru frekventované ulice Na Sadech.  

          Výskyt významných dřevin: jírovec maďal, javor klen, javor mléč, lípa malolistá, trnovník 

akát, jasan ztepilý, dub letní, habr obecný, smrk pichlavý, smrk Jefrreyho, borovice 

vejmutovka, jilm ladní, smrk omorika, borovice křovinná, javor babyka, javor stříbrný, 

douglaska tisolistá, bříza bělokorá, platan javorolistý, dub červený, olše lepkavá, buk lesní, 

liliovník tulipánokvětý, katalpa trubačovitá, cypřišek hrachonosný, dřezovec trojtrnný, zerav 

západní, magnólie, střemcha pozdní, jinan dvoulaločný. 

 

Podmínky pro stavební činnost, pro úpravy ploch zastavěných a zastavitelných budovami, pro 

úpravy detailů domů (budov), pro úpravy ploch nezastavěných a nezastavitelných 

budovami, městský mobiliář v MPR, umísťování reklamních a propagačních zařízení 

v MPR, to vše je řešeno ve strategickém dokumentu Aktualizace Programu regenerace 

městské památkové rezervace na roky 2016 – 2020 formou přípustných úprav, podmíněně 

přípustných úprav a nepřípustných úprav. 

 

Významné akce 2007 – 2017 

rok:    akce: 

2007    -    uvedeno do provozu slavnostní osvětlení kostela Sv. Rodiny na        

                                   Senovážném nám. 

- oprava úseku komunikace v ul. Jirsíkova 

- rekonstrukce objektu Kněžská 19 – úprava střechy a vybudování 

kanceláří v podkroví objektu 

- osvětlení 7 historických soch v MPR s nákladem 450 tis. Kč 

z rozpočtu města 

2008    -      restaurování 5-ti soch v zahradě Pod Bílou věží  

- slavnostní osvětlení radnice s nákladem 424 tis. Kč                                                                         

z rozpočtu města    

2009    -      restaurování 2 soch v zahradě Pod Bílou věží (hrazeno pouze       

                                              z rozpočtu města) 

    - oprava chodníku v ul. Karla IV. 

2011    - doplněn mobiliář na nám. Přemysla Otakara II. 

2012    - předláždění Biskupské ul. 

    - oprava kamenného chodníku v Kněžské ul.,  

2013    - oprava mostu v Kněžské ul. 

    - realizace výstavby dvou napájecích míst NN na náměstí  

                                         Přemysla Otakara II. vč. odkanalizování šachet.  

    -vybudování přejezdových prahů v ul. Karla IV., které navazují na   

                                        cyklostezku a cyklisté tak při křížení vozovky již nemusejí sesedat z kol 
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    -přejezd pro cyklisty v ul. Na Sadech s novým signalizačním zařízením  

                                        společným pro chodce i cyklisty 

2014    - byl osazen 1 kolostav v blízkosti katedrály,  4 kolostavy u Jihočeského  

                                         divadla 

                                       -oprava chodníku v Krajinské ul. 

   - oprava sochy Mateřství a Bílkovy stély v parku Na Sadech, oprava pěti 

barokních soch v Piaristické zahradě, oprava sochy V. Lanny v parku Na Sadech, byly 

zrestaurovány sochy p. Marie Budějovické a sv. Jana Nepomuckého na Zátkově nábř. (částečně 

z dotace poskytnuté Ministerstvem kultury České republiky) a meteorologický sloupek u pošty 

na Senovážném nám. 

   - oprava povrchu chodníků na Zátkově nábřeží s vysazením devíti nových   

                                         stromů; s nákladem téměř jeden milion korun z rozpočtu města 

2015   - realizováno osazení zábradlí na dřevěné lávce pro pěší a cyklisty přes  

                                         slepé rameno Malše 

                                       - oprava svatozáře sochy sv. Jana Nepomuckého na slepém rameni Malše,  

                                          oprava Samsonovy kašny na nám. Přemysla Otakara II. 

2016   - realizováno nasvětlení sochy Vojtěcha Lanny v parku Na Sadech 

                                       -provedena oprava podstavce sochy Přemysla Otakara II., impregnace   

                                        Bílkovy stély v parku Na Sadech a oprava sochy sv. Dominika  

                                        v Piaristické zahradě 

                                       -realizováno slavnostní nasvětlení Rabenštejnské věže, věže Železná   

                                         panna a sochy Přemysla Otakara II. v parku Na Sadech 

                                       -umístěny čtyři podzemní kontejnery na Piaristickém nám.; celá stavba   

                                         s nákladem 1 milion korun z rozpočtu města 

 

 
podzemní kontejnery před instalací na Piaristickém nám. 

 

2016   - oprava povrchu komunikace v ulici Na Sadech – „položen tichý asfalt“;      

                                         vjezd MHD při stavbě byl umožněn; celkové náklady 2,4 milionu korun  

                                         z rozpočtu města 

    - oprava chodníků v Krajinské ul. – stávající poškozené asfaltové povrchy   

                                         byly nahrazeny kamennými řezanými deskami; náklady na opravu   

                                         dosáhly 657 tisíc korun z rozpočtu města 
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                                                 původní stav chodníku v Krajinské ul. 

 

2017    - úprava křižovatky Krajinská ul. x ul. Na Sadech 

                                - oprava mostu přes Mlýnskou stoku – se zachováním průchozího  

                                         prostoru; s náklady 300 tisíc z rozpočtu města  

  
 

 
 

 

  

 

 
 

 
Přehled ulic v MPR 
 

 

 

 



28 

 

C.2. Charakterizujte hlavní závady životního prostředí v MPR nebo MPZ do konce 

roku 2017 a uveďte významné akce, které byly v letech 2007 - 2017 podniknuty ke 

zlepšení stavu /čističky, prohlášení chráněných území, působení neziskových organizací 

a dobrovolníků, atd./. 

 
Oproti jiným krajským městům se v Českých Budějovicích nenachází významné zdroje, které 

by negativně ovlivňovaly kvalitu životního prostředí (zejména velké průmyslové podniky, 

těžební areály apod.). Nejvíce negativním faktorem ovlivňujícím kvalitu životního 

prostředí ve městě i celém spádovém území českobudějovicka dlouhodobě je doprava. 

Zejména v centrálních částech města způsobuje doprava v ovzduší zvýšené koncentrace 

suspendovaných částic PM10, které na sebe váží karcinogenní benzo(a)pyren. Nejvíce 

imisí tohoto prachu způsobují naftové motory vozidel, a i proto je cílem provozovat MHD 

ve městě jen ekologicky čistými vozidly. 

 
Město České Budějovice v rámci svého dotačního programu v oblasti životního prostředí, který 

se vyhlašuje každoročně již od roku 2008, podpořilo pro zlepšení životního prostředí velkou 

spoustu akcí. V MPR:  

 PŘÍRODOVĚDNÁ NAUČNÁ STEZKA, jejímž cílem je ukázat, že města obývají 

přinejmenším stejně zajímavé druhy zvířat jako okolní přírodu 

 KAŽDOROČNĚ 22. ZÁŘÍ EVROPSKÝ DEN BEZ AUT, který se koná v rámci 

Evropského týdne mobility; nám. Přemysla Otakara II. v MPR celý den nepřístupné pro 

automobily; akce s poučným doprovodným programem; zajišťuje odbor životního 

prostředí Magistrátu města  České Budějovice 

 CHCEME MOTÝLY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH – od roku 2014 doposud probíhá 

projekt, který realizuje sdružení PRO ŽIVOU KRAJINU o.s. Jde o kroky, které 

přivedou zpět motýly do měst - speciální ošetřování porostů, průběžný monitoring stavu 

vegetace i motýlů ve městě i za městem. V rámci vzdělávání obyvatel jsou každoročně 

v centru města realizovány přednášky o původních keřích, starých ovocných odrůdách a 

o motýlech.  

 VČELY NA STŘEŠE RADNICE jsou od roku 2013 a stará se o ně odborník; k úlům je 

snadný přístup, jsou chráněny před přírodními vlivy, před vandaly a poblíž je park, a 

včely tak mají snadný přístup k potravě. Včelám také nehrozí otrava chemickými 

hnojivy a med je stejně kvalitní, jako med venkovský. Pro podporu a propagaci 

střešního včelaření v republice dokonce vznikl Klub střešních včelařů, ve kterém je 

členem i naše radnice. 

 
úly na střeše českobudějovické radnice 

 

 Projekt „MĚSTO LIDEM, LIDÉ MĚSTU“ je dvoudenní multižánrový festival v centru 

města České Budějovice; ulice pokrylo 400 metrů živé trávy a zaplnila vůně vybraných 

gastronomických dobrot, pražené kávy a čerstvých květin. Jde o projekt, díky kterému 

můžou návštěvníci i obyvatelé vnímat naše město a veřejný prostor jinýma očima. Tento 

projekt je spolufinancován statutárním městem České Budějovice 

 

Uskutečněné významné akce v oblasti životního prostředí 

 

r. 2016   - úprava kanalizačních vpustí, aby byl odstraněn obtěžující zápach    

    - postupná regulace volně žijících holubů – město reaguje na 

stížnosti obyvatel, kdy na mnoha místech působí holubí populace řadu problémů. Práce 
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provádí odborná firma ve vytipovaných objektech, kde ptáci hnízdí. Tam jsou umístěny 

odchytové klece nebo jednoduché komorové holubníky v celkovém počtu 15 klecí a 4 

holubníky. Všechna zařízení splňují požadavky vyplývající z právních předpisů. Zvířata 

se nebudou zraňovat a dodrží se všechna ustanovení zákona na ochranu proti týrání. 

Dohled nad opatřením provádí Státní veterinární správa ČR. Po umístění zařízení bude 

proveden opakovaný odchyt ptáků v předem dohodnutých termínech. Odchycení holubi, 

kteří budou opatřeni kroužky nebo jinými způsoby označení, se vrátí vlastníkům či 

chovatelským klubům, ostatní budou utraceni veterinárním lékařem. 

 

C.3.  Charakterizujte stav technické infrastruktury v roce 2017 a uveďte hlavní investiční 

akce v MPR nebo MPZ v letech 2007 - 2017 /kanalizační síť, vodovodní řad, plynovod, 

elektrické vedení, atd./. 

 

Významné akce 2007 – 2017 
 

rok:   akce: 

2017    -rekonstrukce plynovodu v ulici Kanovnická 
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D. Péče o obyvatele a návštěvníky MPR nebo MPZ: 

Doporučujeme doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné 

vyjádření /je vhodné uvést např., zda je zřízen městský informační systém, naučné stezky, 

atd./. 
 

D.1. Počet trvalých obyvatel v roce 2007 v MPR České Budějovice 1 855 obyvatel*   

  Počet trvalých obyvatel v roce 2017 v MPR České Budějovice 2050 obyvatel** 
          

*   je znám údaj ze sčítání lidu z roku 2001 

 

        **podle sčítání lidu v roce 2011  

 
 

D.2. Uveďte, zda je v obci či městě zřízeno infocentrum, jaké služby nabízí návštěvníkům, 

jakou má provozní dobu atp. 
 

Turistické informační centrum České Budějovice (dále jen TIC) se nachází v přízemí budovy 

radnice na nám. Přemysla Otakara II.,  vykonává svou činnost pod správou Magistrátu města 

České Budějovice. Náklady na TIC jsou z velké části hrazeny městským rozpočtem, nejedná se 

o soukromou organizaci.  

 

Zajišťuje 

 informační činnost, tj. zejména 

- zajišťuje bezplatný informační servis - turistické informace a hospodářské informace o městě 

(informace o nejdůležitějších institucích ve městě, o společnostech v Českých Budějovicích a v 

okolí) pro návštěvníky města i jiné subjekty, 

- podílí se na rozvoji služeb směrem k turistům a obyvatelům města, 

- zabezpečuje sběr informací o městě, kultuře v Českých Budějovicích a v okolí, ubytovacích a 

stravovacích možnostech ve městě a okolí, 

- zabezpečuje dohled nad fungováním volnočasového webového portálu města, 

 

 zprostředkovatelskou činnost, tj. zejména 

- zajišťuje zprostředkování služeb veřejnosti (ubytování, stravování, prodeje vstupenek), 

- průvodcovský servis (prohlídky města na objednávku, exkurze v místním pivovaru Budvar apod.), 

 

 obchodní činnost, tj. zejména 

- zajišťuje předprodej vstupenek na kulturní akce nejrůznějšího druhu v Českých Budějovicích 

(CBsystem včetně správy a propagace webových stránek tohoto systému) a v rámci regionu 

jižních Čech, zajišťuje prodej vstupenek na kulturní a sportovní akce v České republice v rámci 

prodejní sítě TICKETPRO, a.s., popř. v jiných sítích na další akce dle smluvních vztahů města, 

- zajišťuje prodej pohlednic, map, brožur, DVD, upomínkových předmětů s tématikou Českých 

Budějovic a jižních Čech, prodej jízdenek MHD České Budějovice a další doplňkový prodej, 

- zajišťuje prohlídky radnice s výkladem v německém a anglickém jazyce, 

 

 další činnost související s agendou turistického a informačního centra, zejména evidenci a 

kontrolu skladové a pokladní agendy provozu centra (evidence propagačních tiskovin, 

předmětů a jiných materiálů pro potřeby prezentace a propagace města) a další. 

 

Otevírací doba TIC 

 červen-září Po-Pá 08:30-18:00 

                So       08:30-17:00 

                Ne      10:00-16:00 

 leden-květen, říjen-prosinec Po, St        09:00-17:00 

                                                   Út, Čt, Pá 09:00-16:00 

                                                         So             09:00-13:00 

 

 



31 

 

 

 
prostory TIC na českobudějovické radnici 

 

D.3. Uveďte kulturní památky, které byly zpřístupněny veřejnosti v MPR nebo MPZ v roce 

2017 a s jakým zaměřením /kulturně výchovným, společenským, atd./. 
 

Město České Budějovice pořádá každoročně oslavu akcí – Mezinárodního dne památek a 

historických sídel (duben 2017) a Dnů evropského dědictví (září  2017). Téma obou akcí 

v letošním roce bylo ČESKÉ BUDĚJOVICE ZA PANOVÁNÍ MARIE TEREZIE, ANEB 

VŠECHNY KRÁSY BAROKA, z důvodu připomenutí 300 let od narození panovnice 

Marie Terezie. 

 

ZPŘÍSTUPNĚNÉ PAMÁTKY V MPR  

zajišťuje město České Budějovice ve spolupráci s Agenturou Kultur-kontakt: 

 

- Českobudějovická radnice – včetně komentovaných prohlídek s kostýmovaným 

průvodcem 

- Kostel Obětování Panny Marie a bývalý dominikánský klášter - včetně komentovaných 

prohlídek s průvodcem 

- prostory Jihočeského muzea – s komentovanou prohlídkou výstavy o historii města včetně 

archeologických nálezů 

- prostory Alšovy jihočeské galerie – kulturní památka Wortnerův dům – výstava, edukační 

odpoledne pro děti s výtvarnou dílnou inspirovanou barokními doplňky 

- Biskupská zahrada – součást kulturní památky Hradební systém města – možnost 

prohlídky a koupě publikace o historii města; běžně nepřístupná památka 

- Kaple Smrtelných úzkostí Páně – běžné nepřístupná památka; bývala součástí původního 

městského hřbitova 

- Rabenštejnská věž – nedílná součást barokního opevnění města – návštěva stále expozice a 

tvořivé dílny pro děti 

- Železná panna – nedílná součást barokního opevnění města – návštěva stále expozice 
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- Solnice na Piaristickém nám. – možnost mimořádné prohlídky této historické budovy 

s průvodcem před její rekonstrukcí na nové využití (vlastní aktivita vlastníka památky); 

běžně nepřístupná památka 

 

Solnice na Piaristickém nám. – představení archeologických nálezů objevených při 

zahájení rekonstrukce v roce 2017 
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Solnice na Piaristickém nám. – mimořádné prohlídky s průvodce před rekonstrukcí 

 

 

D.4. Charakterizujte občanské vybavení v MPR nebo MPZ /ubytovací, stravovací, obchodní 

síť, zdravotnická, tělovýchovná, kulturní zařízení, dopravní obslužnost, parkování a 

další – uveďte obecně jejich přírůstky nebo úbytky v hodnoceném období/. 

 
Občanské vybavení na území MPR je na vysoké úrovni.  

 

Ubytování je poskytováno v několika možných variantách tzn. hotely např. hotel Zvon, hotel 

Malý pivovar, hotel Přední mlýn, apartmánové domy, penziony, ale i studentský internát 

(ul. Karla IV. 20). 

Stravovací síť je velmi široká a rozmanitá – od klasických restaurací, přes zeleninové bary až po 

raw cukrárnu. Téměř v každé ulici MPR je možnost vyhledat stravovací zařízení a 

kavárnu. 

 NOVINKA – kavárna Vlnna = první plovoucí kavárna v historii Českých Budějovic, je to 

jeden z prvních počinů k oživení slepého ramene a břehů řeky Malše. 
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Kavárna Vlnna na řece Malši – nově od roku 2017 

 

Obchodní síť – jsou využity nebytové prostory v přízemí domů; rozličného sortimentu (pekárny, 

oblečení, drobné spotřební zboží apod.). V MPR není žádná nevhodná stavba obchodního 

domu. Obchodní značka TESCO a NORMA s potravinami byly vhodně vestavěny za 

štítové zdi objektů, které nejsou kulturní památkou.  

Zdravotnické vybavení je v MPR zastoupeny menšími soukromými ordinacemi; v MPR není 

žádná nevhodná stavba zdravotnického zařízení z minulosti. 

Kulturní zařízení – nejvýznamnějším kulturním zařízením na území MPR: 

 kulturní dům Slávie, který je ve vlastnictví města České Budějovice a má celoroční využití 

nejen jako kulturní scéna (využívající vnitřní sál i venkovní scénu), ale též jako klub, 

prostory pro zájmovou činnost a sportovní činnost.  

 Jihočeské divadlo – působící jako příspěvková organizace města České Budějovice; 

provozující čtyři samostatně působící umělecké soubory 

 Jihočeské muzeum - najdete v monumentální budově v Dukelské ulici, která byla 

dostavěna v roce 1901 a veřejnosti zpřístupněna v roce 1903. Založeno však bylo již v 

roce 1877. V současné době je regionálním muzeem, které se orientuje na přírodní a 

společenské vědy. 

 Kostel sv. Rodiny - studenti z Českých Budějovic pod vedením P. Josefa Prokeše a ve 

spolupráci s předním českým architektem Josefem Pleskotem obnovili kostel Svaté 

Rodiny na Senovážném náměstí (i za přispění dotace města České Budějovice ve výši 

140 000 Kč). Společně tak vytvořili nový veřejný prostor, který slouží nejen studentům z 

celého města, ale svým obnoveným interiérem a programem má ambici oslovit širokou 

veřejnost. Základní dramaturgií Studentského kostela je duchovní program. Ten je 

vhodně doplněn kulturními akcemi a přednáškami pro širokou veřejnost. 
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                       Kulturní program v kostele sv. Rodiny  

 

 Dům umění - galerie (spravovaná Statutárním městem České Budějovice) každým rokem 

připravuje výstavy nejzajímavějších domácích tvůrců, ale i významných autorů ze 

zahraničí. Ti se tak povětšinou vůbec poprvé prezentují nejen u nás, ale ve východní 

Evropě vůbec. Prostor je dán též zajímavým mladým umělcům. Nejedná se o galerii 

komerční ani sbírkovou. V programu jsou i edukační programy, které probíhají ve 

výstavě autora, jsou doplněné o řadu otázek a úkolů, účastníci hledají odpovědi, 

formulují své postřehy a získané informace zaznamenávají; poté své zážitky 

zpracovávají ve výtvarné části – ARCHIDÍLNA je vedená architektkami, ve které se 

diskutuje, vymýšlí a tvoří. 
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Ojedinělý projekt VNÍMÁNÍ = dočasné umístění barokní Samsonovy kašny na náměstí do 

uzavřeného prostoru se vstupem z galerie 

 

 
Parkování a dopravní obslužnost – území MPR je od roku 2017 součástí parkovací zóny 1, ve 

které je řešeno parkování pro rezidenty (fyzická osoba s trvalým pobytem ve vymezené 

oblasti), abonenty (Právnická nebo fyzická osoba podnikající, která má sídlo nebo 

provozovnu v příslušné vymezené oblasti, nebo vlastník nemovitosti, kdy tato nemovitost 

se nachází v příslušné vymezené oblasti) i návštěvníky. Základní funkcí zón parkovacích 

zón je regulace dopravy v klidu na vymezeném území s využitím platných legislativních 

norem a moderních technologií pro výběr parkovného a kontrolu pravidel parkování. 

Zavádějí se především kvůli regulaci nadbytečné návštěvnické dopravy v přirozených 

centrech městských částí a v blízkosti tras městské hromadné dopravy, a to zejména v 

časech, kdy je to zapotřebí. 

 
          Od středy 1. 11. 2017 zahájila provoz nová autobusová linka 24 provozovaná Dopravním 

podnikem města České Budějovice, který je příspěvkovou organizací města České 

Budějovice. Tato linka slouží zejména k propojení záchytného parkoviště mimo MPR a 

historického centra města. Mimo to však vytváří obsluhu území Krajinské ulice a náměstí 

Přemysla Otakara II. v MPR veřejnou dopravou. V Českých Budějovicích tak vzniká to, 

co je v moderních evropských městech běžné a osvědčené - veřejná doprava na hlavním 

náměstí i vedení trasy linky MHD v přirozené trase pěší zónou.  
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          Linka MHD v MPR 

     
         Již před více než 100 lety byly charakteristickým atributem českobudějovického náměstí 

tramvaje, které zde úspěšně sloužily až do roku 1950. Posledních několik desítek let bylo 

bohužel toto místo, které je jedním z nejvýznamnějších cílů obyvatel města i jeho 

návštěvníků, nelogicky veřejné dopravě zcela zapovězeno. To se nyní mění. V roce 2018 

pak vystřídají autobusovou linku 24 nové moderní elektrobusy, jež budou v rozšířených 

trasách spojovat náměstí Přemysla Otakara II. mimo jiné i s českobudějovickým 

nádražím. Tím dojde k propojení moderního systému MHD s odkazem na tradici a 

historii, neboť právě toto spojení zajišťovala vůbec první tramvajová linka už v roce 1909. 
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          Nám. Přemysla Otakara II v MPR s provozem tramvají v roce 1919 

 

 

D.5. Úroveň propagace Programu regenerace MPR nebo MPZ na webových stránkách obce 

/města/, prezentace MPR nebo MPZ a kulturních památek, nacházejících se v obci /městě/, na 

webových stránkách obce /města/ - informace pro návštěvníky MPR nebo MPZ; informace 

občanům obcí a měst s MPR nebo MPZ týkající se státní památkové péče včetně programů na 

obnovu kulturních památek. Uveďte odkaz na příslušné www.stránky. 

 

 Propagace Programu regenerace MPR České Budějovice na oficiálních stránkách 

statutárního města České Budějovice – vstup z odkazu: 

 

http://www.c-budejovice.cz/cz/magistrat/odbory/opp/stranky/program-regenerace-mestske-

pamatkove-rezervace-ceske-budejovice.aspx 

nebo 

http://www.c-budejovice.cz/cz/magistrat/bludny-kamen/pamatkova-pece/stranky/prispevek-z-

programu-regenerace-mestske-pamatkove-rezervace.aspx 

 

 Informace o kulturních památkách ve městě 
 

http://www.c-budejovice.cz/cz/mesto/o-meste/stranky/promeny-budejovickych-ulic.aspx 
 

http://encyklopedie.c-budejovice.cz/             http://www.inbudejovice.cz/videoprochazka/ 
 

 Informace týkající se státní památkové péče komplexní informace jsou přístupné ze 

stránky Magistrátu města České Budějovice odboru památkové péče, a to včetně jazykových 

mutací v Aj a Nj. Mimo jiné jsou zde i ucelené informace (včetně webových odkazů) o 

dostupných dotačních programech pro vlastníky kulturních památek i ostatních objektů ve 

správním území ORP České Budějovice  

http://www.stránky/
http://www.c-budejovice.cz/cz/magistrat/odbory/opp/stranky/program-regenerace-mestske-pamatkove-rezervace-ceske-budejovice.aspx
http://www.c-budejovice.cz/cz/magistrat/odbory/opp/stranky/program-regenerace-mestske-pamatkove-rezervace-ceske-budejovice.aspx
http://www.c-budejovice.cz/cz/magistrat/bludny-kamen/pamatkova-pece/stranky/prispevek-z-programu-regenerace-mestske-pamatkove-rezervace.aspx
http://www.c-budejovice.cz/cz/magistrat/bludny-kamen/pamatkova-pece/stranky/prispevek-z-programu-regenerace-mestske-pamatkove-rezervace.aspx
http://www.c-budejovice.cz/cz/mesto/o-meste/stranky/promeny-budejovickych-ulic.aspx
http://encyklopedie.c-budejovice.cz/
http://www.inbudejovice.cz/videoprochazka/
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Webové stránky odboru památkové péče Magistrátu města České Budějovice – administrovány 

přímo referentem odboru, s pravidelnou aktualizací  
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E. Společenský život: 

E.1. Vyjmenujte místní občanská sdružení, nadace, spolky, umělecké soubory působící 

v obci či městě podporující regeneraci památek, jejich prezentaci a využití s uvedením 

jejich konkrétních aktivit v roce 2017. 

 

E.2. Vyjmenujte akce, které se vztahují k akcím obnovy kulturních památek z Programu 

regenerace MPR a MPZ, nebo využívají a rozvíjejí místní tradice /trhy, soutěže, setkání 

rodáků, poutě, oslavy místních svátků, atd./. 

 

K bodům E.1 i E.2.  

 

Historické centrum města žije společenským životem celoročně. Největšími akcemi jsou 

akce LÉTO VE MĚSTĚ (http://www.c-budejovice.cz/cz/turistika-a-volny-cas/kultura-a-volny-

cas/Documents/Brožura%20Léto%20ve%20městě%202017%20fin.pdf) zahrnující mnoho žánrů 

kulturního života v období od začátku června do konce září, a  

          VÁNOCE VE MĚSTĚ, což jsou kulturní akce, trhy a společenské akce v době 

adventu http://www.c-budejovice.cz/cz/turistika-a-volny-cas/kultura-a-volny-

cas/Documents/Program%20Vanoce20171124.pdf 

 

 Využívá se především prostor náměstí Přemysla Otakara II, které se nachází v centru MPR, a 

přilehlých uliček, řeky Malše a jejího slepého ramene.   

 

Komentované vyhlídkové plavby Budějovicemi 

České Budějovice svou polohou při soutoku řek Vltavy a Malše přímo vybízejí k poznávání 

města netradičně a pohodově z vodní hladiny. Společnost A-travel Bohemia s.r.o. nabízí 

komentované vyhlídkové plavby na řece Malši v historickém centru města. V průběhu plavby 

jsou k vidění nejstarší dochované památky – městské hradby, včetně hradebních věží a bašt. 

 

 
 

Zapojené organizace: 

 

Jihočeské muzeum – Tradiční masopustní koleda 28. 2. 2017 (za podpory statutárního města 

České Budějovice) 

TVOR z. s. a Jakub Lada Vavřina – Vynášení Morany 2. 4. 2017 (za podpory statutárního 

města České Budějovice) 

Divadlo Víti Marčíka – Velikonoční hrkání 13. – 16. 4. 2017 (za podpory statutárního města 

České Budějovice) 

http://www.c-budejovice.cz/cz/turistika-a-volny-cas/kultura-a-volny-cas/Documents/Brožura%20Léto%20ve%20městě%202017%20fin.pdf
http://www.c-budejovice.cz/cz/turistika-a-volny-cas/kultura-a-volny-cas/Documents/Brožura%20Léto%20ve%20městě%202017%20fin.pdf
http://www.c-budejovice.cz/cz/turistika-a-volny-cas/kultura-a-volny-cas/Documents/Program%20Vanoce20171124.pdf
http://www.c-budejovice.cz/cz/turistika-a-volny-cas/kultura-a-volny-cas/Documents/Program%20Vanoce20171124.pdf
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Agentura M-ARS CB s.r.o. České Budějovice – Staročeské velikonoce (za podpory 

statutárního města České Budějovice) 

Agentura Kultur – Kontakt – Mezinárodní den památek (MDP) 22. 4. 2017 a  Dny 

evropského dědictví (za podpory statutárního města České Budějovice), 

 

Akce: 

 

PANSKÁ ŽIJE  

 jde o podnikatelský a kulturní projekt lidí a majitelů obchůdků z Panské ulice (v MPR), kteří se snaží 

společnými silami místo více zviditelnit a přitáhnout sem zákazníky i turisty. Panská ulice je 

jedním z nejkrásnějších zákoutí města s množstvím menších obchůdků. Prostřednictvím 

facebookového profilu a webových stránek www.panskazije.cz místní propagují fotky, dění 

v ulici, místní výrobky. Společně organizovali různé akce pro děti a místo se snaží dále 

oživovat. Oslavit tady můžete Vánoce nebo Velikonoce. V plánu je i slavnost léta a různé trhy. 

Projekt, do něhož se zapojilo 17 podnikatelů, by rád přiblížil i historii pomocí letáků 

v infocentru.   

 

 
 

trhy v Panské ulici v MPR 

http://www.panskazije.cz/


42 

 

 

BUSKERS FEST  

 jedná se o mezinárodní festival pouličního umění. Ve městě probíhá tradičně každý rok v červnu, 

převážně v historickém centru (na náměstí Přemysla Otakara II, v parku Na Sadech, v Plachého 

ulici, u Černé věže, na Piaristickém náměstí, v Krajinské ulici, na nábřeží, u divadla ...). 

Centrum města tak ožije pouličním uměním s neopakovatelnou atmosférou, zvýší se turistický 

potenciál města 

 
Náměstí Přemysla Otakara II. v MPR 

 

Panská ulice v MPR 
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PLACHANDA OPEN 

Sousedská slavnost v samém srdci Českých Budějovic. Ve spolupráci s místními obchodníky byl 

připraven zajímavý nejenom kulturní program. Místní obchůdky se prezentovaly přímo na ulici, k 

tomu hrála živá muzika, divadla pro děti, různé workshopy. Na jeden den se Plachanda (Plachá ulice 

v MPR) promění v pěší zónu, kde si mohl každý užít krásný den se svými přáteli, rodinou a 

samozřejmě i se svými dětmi. 

 
 

Plachá ul. v  MPR 
 

 

 

Exteriérová výstava KDYŽ STOLETÍ MĚSTEM PROLETÍ 

Srovnávací fotografie, které ukázaly, jak se změnily jednotlivé části města až za období 150 let, se 

staly tradiční prázdninovou součástí (již pátá taková výstava) českobudějovického náměstí Přemysla 

Otakara II. v MPR. Součástí prezentace byly i pravidelné komentované prohlídky výstavy autorem 

fotografií. 
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Velkoformátové fotografie na náměstí – nejnavštěvovanější výstava ve městě  , uspořádána  

za přispění města České Budějovice. 

Autorem fotografií je místní fotograf Milan Binder 
 

 

 
 

 

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE ŽELEZNÉ A ZLATÉ – historická slavnost města 

Ve dnech 1. -2. 9. 2017 se v historickém centru města konal dvoudenního festivalu plný ohňů, 

rytířských soubojů, středověkých klání, kejklířů i tanečnic. Slavnost připomínající hlavně panovníka 

Přemysla Otakara II., zakladatele města. Pořadatelem akce bylo město České Budějovice a uvolnilo na 

ní částku 1 235 000 korun. 

 
 
 

FESTIVAL VLTAVA ŽIJE – audiovizuální festival 

V září letošního roku proběhl na 9 různých místech a fasádách budov v centru města (zapojeny 

kulturní památky – Černá věž, budova Jihočeského muzea, budova KD Slavie, domy v Panské ul.) 

zážitkový okruh audiovizuálních představeních. Šlo o jednu z kulturních akcí, kterou město podpořilo 

finančně nejvíce, letos to bylo částkou 800 000 Kč.   
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festival VLTAVA ŽIJE 

 

 

190. VÝROČÍ ZAHÁJENÍ PROVOZU KONĚSPŘEŽKY 

Před 190 lety, 7. září 1827, byl zahájen zkušební provoz na zcela dokončeném úseku koněspřežní 

železnice České Budějovice – Linec (národní kulturní památka) mezi Budějovicemi a 

Leopoldschlagem. U příležitosti tohoto výročí statutární město České Budějovice uspořádalo 

exteriérovou výstavu, která byla k vidění na nám. Přemysla Otakara II.  

 V termínu od 7. 9. do 5. 10. 2017. Široká veřejnost se mohla dozvědět o této nejstarší koněspřežce na 

evropské pevnině spoustu zajímavostí. 

 
Výstavní panely na nám. Přemysla Otakara II. k výročí národní kulturní památky - Koněspřežní 

železnice České Budějovice – Linec 
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E.3. Uveďte zájem podnikatelské sféry o záchranu a využití místních významných 

památkových  objektů /zda se podílí na financování jejich obnovy nebo je jen využívají pro 

své aktivity včetně výše podílu soukromých prostředků na obnově památek v roce 2017 - 

konkrétní objekty s vyznačením finančních nákladů /. 

 

 Dokončení obnovy exteriéru bývalého kapucínského kláštera, který je v současné 

době využíván Teologickou fakultou Jihočeské university pro studijní prostory – 

investorem obnovy je vlastník tj. Biskupství českobudějovické – viz Stručné 

zdůvodnění přihlášky 

 Obnova fasády Komerční banky v Krajinské ul. – viz bod A4 

 Solnice na Piaristickém nám. - původně byla určena asi ke skladování obilí, následně 

sloužila jako městská zbrojnice, posléze byla využívána ke skladování soli. 

Pozdněgotická stavba o pěti podlažích má obdélný půdorys, zadní štít vyrůstá 

z městské hradební zdi. V letošním roce byla zahájena její šetrná rekonstrukce za 

účelem možnosti využití prostor jako restaurace a galerie. 
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F. Finanční účast obce, kraje nebo státu na obnově památkových objektů v roce 2017: 

F.1. Částka z rozpočtu obce /města/, věnovaná na obnovu památek v roce 2017 a v kolika 

případech (údaje uveďte zaokrouhleně): 

- celkem na území obce /města/: 9 akcí  1 885 000 Kč 

- z toho na území MPR nebo MPZ: 5 akce 1 455 000 Kč 

- v kolika případech a kolik na památky v jiném než obecním  

 vlastnictví (na území MPR nebo MPZ) 3 akcí 1 000 000 Kč 

 

Uveďte v % jaký podíl finančních prostředků, z celkového objemu výdajů 

rozpočtu obce /města/, byl použit ve prospěch obnovy památek v roce 2017 na 

území  obce /města/  0,12% (k 11. 12. 2017) 
 

F.2. Částka z rozpočtu Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace MPR a MPZ 

v roce 2017 s uvedením konkrétní akce (rozepište samostatně), jako přílohu uveďte 

tabulku rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace MPR a MPZ 

na rok 2017, která byla přílohou Anketního dotazníku na rok 2017. 

 
 145 000 Kč na akci: obnova střechy domu č. p. 178  v Panské ul. 

 250 000 Kč na akci: pokračování celkové rekonstrukce domu č. p. 189 v České ul. 

 250 000 Kč na akci: obnova východní fasády včetně oken objektu č. p. 410 v Kněžské ul. 

  

 

F.3. Částka z jiných zdrojů /kraj, stát, EU/ - uveďte zda bylo požádáno na rok 2017                 

o finanční prostředky z jiných zdrojů a zda-li byly finanční prostředky získány a 

využity. 

 …………. Kč na akci: ……………………………….  zdroj .......................... 

 …………. Kč na akci: ……………………………….  zdroj .......................... 

 …………. Kč na akci: ……………………………….  zdroj .......................... 
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G. Koncepční příprava regenerace: 

G.1. Územní plán /stav rozpracovanosti, datum schválení/: 

 

Název:  Územní plán České Budějovice 

Pořizovatel: Magistrát města České Budějovice 

Zpracovatel: Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o. 

Datum schválení zastupitelstvem města dne 12. 11. 2015. 

 

Z obsahu platného územního plánu: 
Pro ochranu a rozvoj kulturních hodnot se v souladu identifikovanými hodnotami území a v 

souladu s obecnými právními předpisy a rozhodnutími ukládá:  

- navracet město ke svým historickým kořenům, chránit historické i novodobé památky a    

  posilovat úctu ke svému „geniu loci“,  

- respektovat kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty – objekty přispívající kulturnímu  

  dědictví a identitě sídel, zejména:  

- architektonicky cenné stavby a soubory, včetně nejbližšího okolí,  

- prostory se zachovalou urbanistickou strukturou,  

- objekty přispívající k identitě území včetně jejich okolí, drobné sakrální stavby, památníky,  

   pomníky, sochy,  

- respektovat: výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky č.j. 7.096/80-VI/1 ze dne  

   19.3.1980 o prohlášení historického jádra města České Budějovice za památkovou rezervaci  

   pro Městskou památkovou rezervaci České Budějovice,  

 

G.2. Regulační plán MPR nebo MPZ anebo územní studie MPR nebo MPZ /stav 

rozpracovanosti, datum schválení zastupitelstvem/: - 
 

G.3. Program regenerace /aktuálnost, kvalita, datum schválení zastupitelstvem a datum jeho 

poslední aktualizace/: 

 

Název Programu:    Program regenerace městské památkové rezervace České   

                                  Budějovice – aktualizace 2016 – 2020  

(Magistrátní úřad v Českých Budějovicích, odbor památkové péče ve spolupráci s Ing. arch.                                        

Tadeášem Matouškem a s Ing. arch. Kamilou Matouškovou, CSc.; zpracováno podle Programu 

regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón schváleného 

usnesením vlády ČR č. 209/1992) 

Zpracovatel:   Ing. arch. Tadeáš Matoušek 

Datum dokončení: VII. 2015 

Datum schválení Programu zastupitelstvem: 12. 11. 2015 

Časový horizont, ke kterému je Program regenerace zpracován: 2016 - 2020 

 

Město nemá regulační plán historického centra, proto městský program regenerace obsahuje 

také   doporučení   pro  stavební   činnosti   a   užívání   veřejných   prostranství   a   podmínky  

prostorového uspořádání. 

Program regenerace městské památkové rezervace v Českých Budějovicích má spolu s 

funkčním územním plánem města významnou politickou funkci v tom, že stanoví s ohledem 

na individuální, soukromé, všeobecné i veřejné zájmy hlavní směr, kterým by se mělo město 

dále vyvíjet tak, aby plnilo všechny své základní funkce, bylo příjemné pro život obyvatel a 

aby byly zachráněny a obnoveny jeho výjimečné kulturní, památkové, urbanistické a 

architektonické hodnoty, pro které bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací. 
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Výkres č. 6 dokumentu – Aktualizace Programu regenerace městské památkové rezervace České 

Budějovice 2016 – 2020 -˃ většina objektů v MPR vyžaduje pouze běžnou údržbu 

 

 

G.4.  Program rozvoje obce, včetně začlenění regenerace území MPR nebo MPZ /stav 

rozpracovanosti, datum schválení/. - 

 

G.5. Vyjmenujte další dokumenty, využívané při realizaci regenerace MPR nebo MPZ /např. 

plán památkové ochrany, program obnovy vesnice, strategický plán Leader, integrovaný 

plán rozvoje města apod./. 

 

 Strategický plán města České Budějovice na období 2017 – 2027 
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Opatření C. 2.3 Koncepce historického centra města 

Město zpracuje analýzu stávajícího stavu historického centra města a jeho širšího okolí a 

připraví ucelenou koncepci přístupu k těmto územím. Koncepce bude zpracována tak, aby 

zahrnovala všechna relevantní hlediska14, ale také požadavky cestovního ruchu či 

dopravy v návaznosti na platné strategické dokumenty města, včetně vazeb na ostatní 

prioritní oblasti a priority strategického plánu města. 

Koncepce bude řešit jak historické centrum (náměstí, ulice, park, nábřeží), tak související 

návazná území jako je Senovážné náměstí (veřejná stavba, veřejný prostor), Mariánské 

náměstí (veřejná stavba, veřejný prostor) a hlavní urbanistické osy směřující do centra 

(Lannova, Pražská, Husova, Lidická), bude integrovat významné rozvojové záměry města 

jako je využití vodních toků, či oživení koněspřežné dráhy a bude v souladu s Programem 

regenerace městské památkové rezervace. 

Analýza a koncepce budou připravovány tak, aby co nejvíce odpovídaly moderním přístupům k 

využití, oživení a zachování historických center měst včetně zapojení veřejnosti, obyvatel 

města a podnikatelů působících v centru a jeho okolí. 

Zpracovaný materiál bude následně sloužit jako systémový podklad pro realizaci návazných 

opatření směřujících k změně přístupu k historickému centru města. 

 

  Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice 2014 - 2020 
 

 

 Aktualizace Integrovaného plánu organizace dopravy pro České Budějovice, 

leden 2016  - část týkající se MPR: 

 
2.1.3 MHD v centru města 

Zavedení MHD do historického jádra města představuje významný krok ke zlepšení podmínek 

dostupnosti veřejné dopravy. Z původního konceptu představeného v „Generelu městské 

dopravy na období 2010-2020“ byl zachován požadavek na systémové začlenění obsluhy centra 

do sítě MHD při volbě menšího dopravního prostředku – midibusu. 

2.3.20 Pěší zóna Krajinská 

S novým dopravním režimem křižovatky Na Sadech a zavedením frekventované MHD do centra 

města je navrženo změnit organizaci dopravy v Krajinské ulici. Zachován bude princip pěší 

zóny, avšak novinkou bude obousměrný provoz, s možností otáčení vozidel na severním konci 

Krajinské při Hradební ulici (nebo s možností jízdy do bočních ulic). To snižuje nároky na 

využití severní vjezdové brány pro IAD s cílem v Krajinské ulici. Nový režim podmiňuje 

obousměrný provoz cyklistů a midibusů MHD. Velmi obdobné řešení, včetně otáčení vozidel, je 

v současné době využito na západním konci Lannovy třídy. 

2.3.21 Jižní brána do Krajinské 

Úsek Krajinské ulice mezi náměstím Přemysla Otakara II. a Hroznovou ulicí bude i nadále 

řešen formou pěší zóny, nově s obousměrným provozem. Z toho důvodu je vhodné doplnit 

opatření pro zamezení průjezdné dopravy od náměstí do Hroznové ulice a dále na Husovu třídu, 

obdobně se severní branou. 

2.3.22 Zastávky MHD na náměstí 

Náměstí Přemysla Otakara II. by mělo být obslouženo hned dvěma páry zastávek midibusových 

linek, umístěnými v protilehlých nárožích při ústí ulic Krajinské a Karla IV. Toto uspořádání 

bylo zvoleno z mnoha variant, protože je výhodné pro přestup mezi všemi směry midibusových 

linek (P+R Jírovcova ↔ Nádraží, Nemocnice ↔ Nádraží, Nemocnice ↔ P+R Na Dlouhé louce). 

Obecně řečeno, prostorové podmínky pro umístění zastávek na náměstí jsou příznivější než v 

přilehlých ulicích, nemluvě o symbolickém významu náměstí pro orientaci cestujících. 

2.3.23 Pěší zóna Kanovnická a přechod v Lannově 

Záměr prodloužit pěší zónu ze stávající Lannovy třídy až na náměstí Přemysla Otakara II. už 

vychází z původního IPOD. Využívá již realizovaných zastávek MHD před hlavní poštou, na 

které navazuje sjednoceným přechodem pro chodce (ze stávajících dvou ramen) a přímým 

pokračováním pěší zóny Kanovnickou ulicí. Variantně může záměr pěší zóny zahrnout i celý 

prostor před katedrálou a Černou věží. 

2.3.24 Zastávka MHD u pošty 
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Obousměrná zastávka midibusových linek by v ideálním případě měla vzniknout poblíž 

přechodu pro chodce mezi Jirsíkovou ulicí a křižovatkou na Senovážném náměstí. Zajištěna by 

tak byla nejkratší možná přestupní vzdálenost jak na zastávky MHD u Metropolu, tak i před 

hlavní poštou. 

2.3.25 Přechod u Metropolu 

Přechod pro chodce v blízkosti zastávek MHD Metropol je navržen v místech, kde dochází 

k častému pohybu chodců mezi zastávkami po pěší trase podél Mlýnské stoky a vzniku 

nebezpečných situací. Návrh předpokládá světelné řízení v úzké koordinaci se sousední 

křižovatkou Žižkovy třídy, přičemž přecházení chodců by bylo řešeno ve stejné fázi světelného 

řízení jako výjezd vozidel z ulice Karla IV. 

 

Doplňující komentář: 

 

Útvar hlavního architekta českobudějovického magistrátu pořádal v letních měsících setkání 

s občany, kde byly představeny plánované záměry, které mají ambice zlepšit podmínky ve 

vnitřním městě. Přizván byl i ředitel Státního okresního archivu, aby připomněl historické 

souvislosti. 
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H. Závěrečný komentář: 

Městská památková rezervace je jednou z nejstarších částí městského organismu Českých 

Budějovic, která byla v minulosti uzavřena hradbami a pevnostním pásmem a přístupná jen 

městskými branami. Po pražské městské památkové rezervaci se jedná o další z nejrozsáhlejších 

rezervací v České Republice. 

Osobitý charakter městské památkové rezervace je dán její kulturně historickou minulostí, se 

zachovaným raně gotickým pravidelným půdorysem podle zakládací listiny z roku 1265 s 

mimořádně urbanisticky, architektonicky a umělecko-historicky hodnotnou zástavbou, která v 

sobě zahrnuje soubory monumentální architektury, opevnění, měšťanských domů i plastik. 

Postupná obnova historického jádra (MPR České Budějovice) přispívá k vytvoření optimálního 

životního prostředí a udržování, zhodnocování kulturně historických hodnot. Historické jádro 

města České Budějovice bylo prohlášeno městskou památkovou rezervací 19.března1980. Se 

svým náměstím evropského formátu se řadí mezi města s velkou veřejnou plochou, kde společně 

s barokní, Samsonovo kašnou, dotváří charakter významného historického centra. 

K zachování specifického charakteru městské památkové rezervace přispívá také její historická 

i současná veřejná funkce a okolnost, že od 80tých let byl stavební vývoj v prostředí MPR České 

Budějovice udržován v souladu s odborným názorem na obnovu stavebních památek a 

charakter prostředí. 

Vlastníci kulturních památek za pomoci finančního programu Ministerstva kultury ČR, 

Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, v 

období od roku 1992 do současné doby, společně s finančním příspěvkem města provedli obnovu 

u většiny kulturních památek včetně veřejného prostranství. Tím umožnili zachovat a zhodnotit 

kulturně historické hodnoty, naplnit strategické cíle veřejného zájmu prosazovaného místní 

samosprávou ve spolupráci s orgány státní správy a odbornou organizací Národním 

památkovým ústavem. Stavebně technický stav objektů v MPR se postupujícími opravami, 

rekonstrukcí a modernizací výrazně zlepšil. 

V současné době je MPR České Budějovice fungující živý organizmus společenských činností, 

který napomáhá obyvatelům, návštěvníkům i podnikatelům poznávat hodnoty v této 

urbanisticky hodnotné zástavbě a zároveň je plně využívat pro své každodenní potřeby. 

Návštěvník při své cestě za kulturním prožitkem není omezován v důsledku zachovaných 

hodnot, ale je naopak zván k návštěvě obnovených dominant (Černá věž – bývalá strážní věž, 

prostory bývalého dominikánského kláštera, budova Jihočeského muzea…) opravených 

měšťanských domů, které jsou v souladu s poznáním hodnot využívány pro bydlení a podnikání. 

Měšťanské a ostatní obytné domy jsou postupně rekonstruovány a modernizovány podle potřeb 

jejich majitelů a uživatelů na jejich vlastní náklady s podporou státu, kraje a města. Většina 

domů a pozemků v MPR je v soukromém vlastnictví právnických nebo fyzických osob. V 

historickém jádru jsou však výjimečně ještě některé domy ve špatném stavebním stavu se 

substandardními byty vyžadujícími rekonstrukci a modernizaci. Využití možnosti funkčně 

kvalitních vestaveb, nástaveb a přístaveb jsou v MPR omezené. Architektonické a stavebně 

technické řešení, jimiž je možno bytový fond v MPR rozšířit a zkvalitnit, musí být v případě 

MPR v souladu s pokyny památkové péče. 

Partery domů jsou při zachované funkci doslova výkladní skříní pro nabídku podnikatelských 

služeb. Opravené fasády včetně oken a podkroví jsou pro svou bytovou funkci plně využívány 

jak pro trvalé bydlení, tak pro ubytování návštěvníků. 

V historickém jádru jsou, kromě obytné zástavby s přilehlými pozemky, také objekty 

občanského vybavení městského významu. Základní vybavenost je na odpovídající úrovni. 
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Vyšší počet kulturních akcí zaznamenaných v průběhu vývoje území MPR České Budějovice, 

nárůst bytové funkce v důsledku modernizace bytového fondu a s tím spojená atraktivita 

zachovalých umělecko-historických hodnot jednotlivých kulturních památek, která je 

prezentována pravidelnou údržbou je dobrou ukázkou společenské potřeby vytvořit optimální 

životní prostředí v historickém jádru města, kde se uplatňuje základní kulturně historická 

funkce. 

Rozsah, sortiment a kvalita vybudované infrastruktury pro cestovní ruch, který je i jedním z 

perspektivních ekonomických potenciálů, se během uplynulých 15 let podstatně zlepšily. 

Dostatečná nabídka a propagace, kterou je i kvalita udržovaného prostředí MPR, pomáhá 

zvyšovat prosperitu města a počet pracovních příležitostí. 

Již od roku 2008 existuje Dotační program města České Budějovice na podporu památkové 

péče, jehož prostřednictvím získají finanční prostředky nejen vlastníci kulturních památek, ale 

také vlastníci ne památek, které se nacházejí v MPR. Z rozpočtu města od roku 2008 tak bylo již 

poskytnuto více než 14 mil. Kč. 

 

Za účelem propagace historie a památkové péče v našem městě zpracovává odbor památkové 

péče Magistrátu města České Budějovice ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v 

Českých Budějovicích  pracovní listy k soutěži pro děti a mládež. Vědomostní soutěže tak 

probíhají  každoročně, již od roku 2010. Výherci jsou pak oceněni věcnými cenami. 
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ocenění výherců soutěže v českobudějovické radniční výstavní síni 

 

 
 

 


