
ČESKÉ BUDĚJOVICE

ŽIVOt V památKáCh

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 od roku 1980 
a patří k nejvýznamnějším památkovým rezervacím Jihočeského kraje. 
Je výjimečná především svou dochovanou středověkou urbanistickou 
kompozicí pravidelného pravoúhlého rastru ulic s centrálním čtverco-
vým náměstím na rovinném, původně močálovitém terénu, který byl 
při zakládání města důmyslnými technickými díly odvodněn. Památ-
kový fond města čítá téměř 700 nemovitých kulturních památek, jsou 
to budovy a stavby měšťanské, fortifikační, církevní i industriální ve 
slohové různorodosti od rané gotiky po architekturu 19. a první polo-
viny 20. století. 

Do Programu regenerace městských památ-
kových rezervací a zón České republiky se měs-
to zapojilo od jeho prvopočátku, s nepřetržitým  
trváním. K nejvýznamnějším dlouhodobým akcím 
patřila, zejména, postupná obnova areálu bývalé-
ho dominikánského kláštera, což je nejstarší pa-
mátka města, dále opravy zachovalých hradeb-
ních věží, celková rekonstrukce budovy historické 
radnice a také dominant města, tj. Samsonovy 
kašny a strážní věže, Černé věže.

ZáKlaDní CharaKtErIStIKy 
prOgramU rEgEnEraCE

Počet obyvatel města .........................................................93 863
Z toho počet v MPR ............................................................ 2 050
Rozloha MPR .......................................................................35 ha
Počet zapsaných kulturních památek v MPR ...........................254 

Celkové náklady na projekty zapojené  
do Programu regenerace 2018 – celkem z toho:
– příspěvek z Programu ..............................................400 000 Kč
–  příspěvek města vlastníkům ..................................1 000 000 Kč 
– podíl vlastníků (včetně města pokud je vlastník) ...1 788 714 Kč 

Odhad nákladů vložených do MPR/MPZ bez příspěvku  
z Programu regenerace (včetně infrastruktury, atd)
od roku vzniku Programu ............................................ 648 mil. Kč
Přihlášení k Programu od roku ..............................................1993

Příklady významných akcí: 
– rekonstrukce historické části radnice
–  obnova areálu bývalého dominikánského kláštera s kostelem 

Obětování Panny Marie
–  obnova vnějšího pláště bývalého kapucínského kláštera
– obnova Biskupské zahrady včetně hradební zdi a glorietu
–  obnova Rabenštejnské věže a věže Železná panna – součást 

hradebního systému města

příKlaDy OBnOVy


