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P Ř I H L Á Š K A 
 

DO SOUTĚŽE O CENU ZA NEJLEPŠÍ PŘÍPRAVU A REALIZACI 

PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ ZA ROK 2022 
 

 

 
 

Název MPR/MPZ 
 

MPR České Budějovice 

 
 

 

Zdůvodnění 

přihlášky 

Proč se domníváte, že byste měli za příslušný rok získat Cenu za nejlepší přípravu 

a realizaci Programu regenerace MPR nebo MPZ, vyzvedněte významné památkové 

objekty v obci.  

Charakteristika objektů, veřejného prostoru, souboru budov, chráněných území atd., 

které považujete za hlavní důvod k podání přihlášky do soutěže o Cenu za nejlepší přípravu 

a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2022, doplněnou fotodokumentací. 

 
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. 

 

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. Městská 

památková rezervace (MPR) České Budějovice patří k nejvýznamnějším památkovým rezervacím 

Jihočeského kraje. Je výjimečná především svou dochovanou středověkou urbanistickou kompozicí 

pravidelného pravoúhlého rastru ulic s centrálním čtvercovým náměstím na rovinném, původně 

močálovitém terénu, který byl při zakládání města důmyslnými technickými díly odvodněn. 

Památkový fond MPR čítá 254 kulturních památek a 2 národní kulturní památky. Z toho ve vlastnictví 

města je cca pětina kulturních památek. 

 

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. Zlepšují se zejména možnosti využívání veřejných 

prostranství a zeleně ve městě obyvateli, včetně „soužití“ města s protékajícími řekami. 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.1 

 

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, 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 

 
1 T. Matoušek, Aktualizace programu regenerace MPR České Budějovice 2021 - 2025 
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budov, současný stav je stabilizovaný. Již několik let jde hlavně o běžnou údržbu, o stavební práce 

vyžadující celkové rekonstrukce jde v ojedinělých případech.  

 

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. 

 

 

Přehled nejvýznamnějších finančních příspěvků z rozpočtu města v rámci Programu regenerace 

za dobu jeho existence ve městě: 

 

památka celkem Kč vlastnictví 

 

Bývalý dominikánský klášter 

 

11.448.300 církev 

Bývalý kapucínský klášter   3.480.000 církev 

 

Biskupská zahrada včetně 

glorietu 

  1.800.000 církev 

Dům Česká 66 – bývalý solný 

úřad, součást NKP 

  1.741.000 právnická osoba 

Budova děkanství ul. U Černé 

věže 4 

  1.295.000 církev 

Husův sbor   1.151.600 církev 

 

Kostel Růžencové Panny Marie      902.000 církev 
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Rok Státní podpora Příspěvek města

1995 3 880 000 1 032 000

1996 4 920 000 834 000

1997 3 760 000 137 300

1998 2 630 000 106 000

1999 1 222 000 0

2000 2 780 000 1 400 000

2001 2 560 000 872 000

2002 1 766 000 596 200

2003 1 900 000 1 400 000

2004 4 110 689 4 008 000

2005 2 340 000 3 032 000

2006 1 200 000 2 589 100

2007 1 475 000 3 630 000

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 2 359 886

2013 383 191 2 600 000

2014 200 000 415 849

2015 350 000 695 000

2016 282 000 802 008

2017 645 000 1 000 000

2018 400 000 1 000 000

2019 295 500 710 000

2020 400 000 924 600

2021 540 000 584 000

Vývoj financování Programu regenerace MPR České Budějovice

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

9 000 000

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

2
0

2
0

2
0

2
1

finanční podíly

Státní podpora Příspěvek města

 
 

 

 

 
Dominikánský klášter a kostel Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích – po obnově 
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Biskupská zahrada v Českých Budějovicích – po obnově 

 

 
Dům Česká 66, České Budějovice – po obnově 
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V letošním roce byly z Programu regenerace podpořeny tři obnovy kulturních památek 

ve vlastnictví města, dvě akce ve vlastnictví FO a jedna akce ve vlastnictví církve. Finanční podíl 

na Programu z rozpočtu města v letošním roce tvořil částku 200 tis. Kč. Podíl vlastníků kulturních 

památek pak částku 1 133 tis. Kč. Jednalo se především o akce menšího rozsahu. 

 

Mimo Program regenerace došlo k obnově několika fasád domů v MPR, ať už v režii vlastníků 

či za podpory z Dotačního programu města. Což vede ke zlepšení estetického vzhledu MPR 

a to je i cílem Dotačního programu města, přispět ke zvýšení atraktivity města, pomoci vlastníkům 

kulturních památek na území města při obnově památkově chráněných objektů a zajistit tak zachování 

jejich podstaty pro budoucí generace. U ostatních objektů, které sice nejsou kulturními památkami, 

ale jsou neopomenutelnou součástí MPR a dotvářejí celkový kolorit centra města, pomoci jejich 

vlastníkům při realizaci obnovy. Dalším cílem programu je zvýšení podílů městských financí 

do památkové péče. Tento program směřuje nejen k zachování a obnově, ale také k vhodnému užívání 

a prezentaci nemovitých kulturních památek, jakožto významné složky našeho hmotného kulturního 

dědictví. Proto se tento program zaměřuje na obnovy fasád (především uličních) včetně všech prvků 

fasád a na obnovu střech. Letos bylo podpořeno 6 projektů, z toho právě obnova 3 domů, které nejsou 

kulturní památkou. Celková alokace programu činila 1.000.000 Kč. Obnova ne památek podpořených 

z Dotačního programu: 

 

 
Pavilon Háječek, domy Na Mlýnské stoce 353/8 a Hroznová 186/36, České Budějovice – po obnově 

 
Město má ve svém majetku téměř devadesát kulturních památek různého zařazení. Jde o městské 

domy, ale i velké objekty - škola, plavecký stadion, kulturní dům, divadlo, most, věže …, ale i kaple, 

plastiky, sochy, pomníky apod. Správu těchto památek má ve své gesci nejen úřad města, 

ale i příspěvkové organizace města.  

 

Zřejmé jsou v letošním roce pokračující snahy města oživit veřejný prostor MPR. Jde o projekt 

města CENTRUM V KLIDU. Náměstí Přemysla Otakara II. je nejvýznamnějším veřejným 

prostranstvím v Českých Budějovicích. Je to také místo setkávání, místo, které naše město 

reprezentuje. Abychom byli schopni dát větší prostor lidem, rozvoji obchodu, služeb a využití náměstí 

a centra města, je nutné vyřešit zejména zásadní otázku spojenou s dopravou, která jej významným 

způsobem limituje. Projekt zahrnuje NÁVRH DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ,  

                                                           VÍCE ZELENĚ V CENTRU,  

To město naplňuje dostupnými způsoby – kontejnerovou zelení a kvetoucími záhony v trávnících 

na několika místech v MPR – v letošním roce nová zeleň na Senovážném nám., Piaristickém nám. 

a Sokolském ostrově. Přibyly květináče na Železném mostu a na mostu v ul. Karla IV. Je realizován 
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jeden z projektů participativního rozpočtu, kdy město hradí veškeré náklady projektu, který byl 

navržen a podpořen obyvateli města – „Květnaté pásy a hmyzí hotely v Českých Budějovicích“, 

částkou 103 000 Kč z rozpočtu města; na území MPR jsou poblíž gymnázia Česká a v parku 

Na Sadech.  

V Českých Budějovicích již několikátým rokem fungují tzv. květnaté pásy, které oživují jinak téměř 

průmyslově udržované trávníky ve městě a přispívají tak nejenom ke zlepšení biodiverzity ve městě, 

ale i zkrášlení jinak monotónních posekaných travnatých ploch. V rámci celého katastru města stála 

výsadba keřů a trvalek z rozpočtu města více než 1 milion korun. V MPR to byla např. výsadba 

u pomníku Vojtěcha Lanny a u sousoší Mateřství v parku Na Sadech. Na centrální náměstí Přemysla 

Otakara II. se po letech vrátily stromy. Jedná se o mladé stromky svitele latnatého v 16 kontejnerech 

umístěných kolem Samsonovy kašny. Historické záznamy a fotografie z 20. a 30. let 20. století 

dokazují, že na náměstí rostly stromy kolem kašny v různých velikostech. 

Do osazování veřejných ploch se dobrovolně angažují také obyvatelé města, což úřad města kvituje.  

 

 
Zeleň v MPR České Budějovice 

 

Pokračuje snaha radnice přiblížit vodu lidem, vtáhnout ji do života města (míněno vodu řek Malše 

a Vltavy, jejichž soutok je těsně za hranicí MPR, slepé rameno Malše na území MPR) a lépe ji využít 

pro rekreační a relaxační účely. Podle radnice je na mnoha místech ve městě přístup k vodě omezený. 

Což už se změnilo prvními zásahy i v rámci MPR – odstranění části zábradlí podél Malše, umístění 

mola na slepém rameni Malše, zřízením půjčovny lodiček. Již od roku 2019 funguje oblíbená 

hausbótová kavárna Vlnna (pojmenování má evokovat historickou osobnost města, V. A. Lannu, 

mj. stavitele lodí), umístěná na slepém rameni Malše. Za tímto účelem radnice zadala a schválila 

strategickou studii MĚSTO A VODA, z níž jsou první projekty již realizované – „Lavičky nad vodou“ 

– jde o systém laviček na hraně nábřeží slepého ramene řeky Malše. Zároveň jde o projekt, který byl 

obyvateli města navržen a městem realizován a uhrazen v rámci prvního ročníku participativního 

rozpočtu částkou 500 000 Kč z rozpočtu města. V letošním roce se lavičky rozšířily, aktuálně je jich 

šest a patří k nim i dvoje schůdky. V rámci dostavby došlo také k zakrytí kovových spojovacích částí 

a lavičky budou na místě celoročně.  
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Lavičky na nábřeží slepého ramene Malše 

 
Dalším takovým projektem je „Osvěžení (se) v centru města“. A v rámci něho byla v MPR 

instalována mlžítka na centrálním náměstí Přemysla Otakara II. a jedno mlžidlo u Biskupského 

gymnázia. Děje se tak samozřejmě i v ostatních částech města, mimo MPR. V teplých měsících 

zpříjemní pobyt ve městě, osvěží obyvatele a prostředí. Mlžící zařízení dokáže ve svém nejbližším 

okolí snížit teplotu vzduchu o 2 až 4 stupně Celsia a zvýšit vlhkost až o 10 procent. 

O tom všem informuje radnice obyvatele prostřednictvím www.probudejce.cz.  

 

V rámci záměru radnice o oživení hradebních věží a bašt hradebního systému již funguje od roku 

2020 kulturní a kreativní centrum v Rabenštejnské věži a v letošním roce byla dokončena realizace 

projektu na využití prostoru před věží a v jejím blízkém okolí pro vznik kulturního a kreativního 

veřejného prostoru a „odpočinkového náměstíčka“, čímž vznikne propojení kreativního centra 

Rabenštejnská 2020 s Panskou ulicí a Piaristickým náměstím. Proběhla instalace venkovního podia, 

šachového stolku s židlemi, nainstalovány stolky, židle, lavice a květináče. Vše vytištěno 3D tiskárnou 

z betonu a doplněno dřevem. Celkové náklady 1.160.000 Kč z rozpočtu města. 

Město společně s novým nájemcem připravuje oživení středověké bašty na Piaristickém nám. 

Jde o věž, která byla součástí středověkých hradeb. Záměrem je otevřít ji široké veřejnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.probudejce.cz/
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Polygonální bašta v Českých Budějovicích 

 
Nejnákladnější akcí v letošním roce, co se týče obnovy kulturních památek, byly opravy fasád 

českobudějovické radnice na nám. Přemysla Otakara II.  

Po 27 letech byla provedena obnova jižní a východní fasády objektu radnice na náměstí Přemysla 

Otakara II. č. p. 1. Jedná se o monumentální mimořádně hodnotnou barokní stavbu, vytvářející 

výtvarnou dominantu prostoru náměstí. V rámci obnovy bylo provedeno přetmelení kotvení chrličů, 

oprava hladké omítky rubu atiky, oprava těles komínů, oprava a konzervace prejzové krytiny korunní 

římsy, oprava okenních rámů a celková oprava hladké omítky s realizací nového silikátového nátěru 

ve dvou odstínech. Dále bylo provedeno restaurování kamenosochařské výzdoby (výdusky plastik 

na atice, vázy ve štítě, kamenná okenní ostění, kamenné vstupní portály, sokl z kamenných desek, 

portál loubí s nárožním odrazníkem, kamenná okenní ostění v soklu), restaurování a konzervace 

štukatérské výzdoby (kartuše, suprafenestry, páskový dekor, maskarony, okenní pasparty atd.), dále 

proběhlo restaurování a konzervace malířské výzdoby (chiaroscurové obrazy ve štítě, zemské znaky 

a městský znak v kartuších a partie sgrafitové výzdoby). 

Dále byla provedena oprava části fasády ve dvorní části, oprava soklu budovy označené jako B4 

a oprava 2 ks lávek mezi objekty radnice. 

Vše v celkových nákladech hrazených z rozpočtu města ve výši 5.120.291,38 Kč bez DPH. 
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Radnice v Českých Budějovicích – vlevo před obnovou, uprostřed během obnovy, vpravo po obnově 

 

Všechny akce obnovy kulturních památek i nepamátek, kulturní a společenské akce, a další počiny 

promítající se do života MPR systematicky a dlouhodobě, jsou důkazem péče o historické centrum 

města a vědomosti o jeho cennosti. A tato dlouhodobá snaha všech zúčastněných je naším důvodem 

ucházet se o titul historické město roku. 

 

 

 

A. Péče o kulturní památky v MPR nebo MPZ  
 Doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné vyjádření. 

     
A.1. Počet nemovitých kulturních památek na území MPR nebo MPZ na konci roku 2022. Rozloha MPR nebo 

MPZ v ha. (Informativní údaje.) 

 

Na území MPR České Budějovice na konci roku 2022 je 303 nemovitých kulturních památek a 2 

národní kulturní památky. 

Rozloha MPR České Budějovice je 37,2 ha.  

 

Prohlášena Výnosem MK ČSR čj. 7.096/80-VI/1 ze dne 19. 3. 1980 o prohlášení historického jádra 

města České Budějovice za památkovou rezervaci. 

Nabytí právní moci: 1. 4. 1980 
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A.2. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2022 v havarijním stavu, včetně důvodu 

havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu. 

 

U žádné kulturní památky není stav havarijní. 
 

 

A.3. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2022 nevyužívané, s uvedením důvodu jejich 

nevyužívání a doby trvání tohoto stavu. 

 

Žádná kulturní památka není nevyužívaná. 
 

 

A.4. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 2022, se 

stručným uvedením rozsahu obnovy a účelu využití. 

 

Radnice, nám. Přemysla Otakara II.  

 

Rozsah obnovy: 

Po 27 letech byla provedena obnova jižní a východní fasády objektu radnice na náměstí Přemysla 

Otakara II. č. p. 1. Jedná se o monumentální mimořádně hodnotnou barokní stavbu, vytvářející 

výtvarnou dominantu prostoru náměstí. V rámci obnovy bylo provedeno přetmelení kotvení chrličů, 

oprava hladké omítky rubu atiky, oprava těles komínů, oprava a konzervace prejzové krytiny korunní 

římsy, oprava okenních rámů a celková oprava hladké omítky s realizací nového silikátového nátěru 

ve dvou odstínech. Dále bylo provedeno restaurování kamenosochařské výzdoby (výdusky plastik 

na atice, vázy ve štítě, kamenná okenní ostění, kamenné vstupní portály, sokl z kamenných desek, 

portál loubí s nárožním odrazníkem, kamenná okenní ostění v soklu), restaurování a konzervace 

štukatérské výzdoby (kartuše, suprafenestry, páskový dekor, maskarony, okenní pasparty atd.), dále 

proběhlo restaurování a konzervace malířské výzdoby (chiaroscurové obrazy ve štítě, zemské znaky 

a městský znak v kartuších a partie sgrafitové výzdoby). 

Dále byla provedena oprava části fasády ve dvorní části, oprava soklu budovy označené jako B4 

a oprava 2 ks lávek mezi objekty radnice. 

Vše v celkových nákladech hrazených z rozpočtu města ve výši 5.120.291,38 Kč bezDPH. 

 

Účel využití: 

Českobudějovická barokní radnice je v současné době jednou z nejzajímavějších budov v Čechách, 

která v sobě ideálně kloubí historii s moderní architekturou. V interiéru je nejhonosnější místností 

obřadní síň, jejíž klenutý strop  zdobí freska z roku 1730 znázorňující biblický Šalamounův soud. 

Sídlo vedení radnice a magistrátu města. 

 

 

Dům Hroznová ul. č. p. 247/32 

 

Rozsah obnovy: 

U nemovité kulturní památky zapsané v ÚSKP pod rejstř. č. 29794/3-5406 byla provedena rozsáhlá 

rekonstrukce, která zahrnovala obnovu celkovou obnovu střechy, fasád a dispoziční úpravy celého 

objektu za účelem realizace objektu s ubytováním apartmánového typu. Jedná se o dům, který byl 

založen v 16. století a byl výrazně přestavěn v devadesátých letech pro potřeby Komerční banky. 

Památkově cenné klenby v přízemí a původní nosné stěny zůstaly při rekonstrukci zachovány. Dům se 

nachází na nároží ulic Hroznová a Česká a je pohledově velmi uplatňovaný. 

Účel využití: 

Apartmánové bydlení 
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Měšťanský dům Hroznová 247/32, České Budějovice – vlevo před obnovou, vpravo po obnově 

 
Dům v ulici Česká č. p. 382/48 

 

Rozsah obnovy: 

U předmětné památky zapsané v ÚSKP pod rejstř. č. 25612/3-678 byla provedena obnova uliční 

fasády a nátěr truhlářských prvků, kdy byly odstraněny nesoudržné vrstvy omítky a fasáda byla 

opatřena nátěrem v odstínech krémová (slonová kost) na hlavní ploše a světle šedomodrá 

na plastických prvcích. Truhlářské prvky byly opatřeny nátěrem v odstínu hnědá. Jedná se o objekt 

patřící do řady typizovaných pozdně barokních domků. Fasáda objektu je členěna postranními 

bosážemi, plochou kordonovou římsou a vysazenou korunní římsou. Okna jsou rámována stuhovými 

šambránami. Při obnově fasády bylo členění fasády, odstín a štukové detaily zachovány. V rámci 

Programu regenerace podpořeno z rozpočtu města částkou 80.891 Kč. 

Účel využití: 

Bytové prostory 
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Měšťanský dům Česká 382/48, České Budějovice – vlevo před obnovou, vpravo po obnově 

 
Dominikánský klášter s kostelem Obětování Panny Marie, Piaristické nám. č. p. 149/1 

 

Rozsah obnovy: 

Proveden odkryv a restaurování středověkých omítek s polychromií v nalezené klenuté nice v jižní 

lodi bývalého klášterního kostela. Při geofyzikálním průzkumu kostela v roce 2018 byl ve zdi 

oddělující jižní boční loď kostela od severního ramene křížové chodby objeven prostor uzavřený 

cihlovou zazdívkou, obsahující dřevěnou truhlu následně vyzvednutou. V roce 2020 byla novověká 

zazdívky niky vybourána a byl odkryt původní gotický výklenek dosedající na kamennou desku. Nika 

byla vybudována v první polovině 14. století a sloužila jako hrobové místo kombinované s funkcí 

oltáře. V rámci Programu regenerace podpořeno z rozpočtu města částkou 20.035 Kč. 

 

Účel využití: 

Církevní účely. 
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Kostel Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích – vpravo gotický výklenek po obnově 

 
Dům, Krajinská ul. č.p. 238/23 - výkladec  

 

Rozsah obnovy: 

Byla provedena modernizace – výměna novodobého výkladce za nový z běleného jasanu a kompaktní 

vodovzdorné desky s gravírováním. Vnější sokl je tvořen nerezovým plechem s vnitřním nízkým 

parapetem opatřeným žulovou deskou. Dále byla provedena úprava plochy vstupního parteru 

zádlažbou ze šedé žuly. 

Účel využití: 

Nebytové prostory. 

 

 
Měšťanský dům Krajinská 238/23, Č. Budějovice – vlevo nahoře před obnovou, vlevo dole a vpravo po obnově 
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Dům, Kanovnická ul. č.p. 76/2  

 

Rozsah obnovy: 

Uliční fasády nárožního objektu v ulici Kanovnická je příkladem klasicistní fasády s malovaným 

členěním, které obsahuje nárožní bosáže, okenní šambrány a mořské vlny pod římsami. 

Na rekonstruovaných omítkách formou restaurování byly provedeny ryté kresby navazující 

na kresby původní. Vysprávky byly zatónováním přizpůsobeny původní omítce. Plocha poté byla 

zcelena tenkým lazurním nátěrem v odstínu zemitý okr. 

Účel využití: 

Bytové a nebytové prostory. 

 

 
Měšťanský dům Kanovnická 76/2, České Budějovice – před obnovou 

 

 
Měšťanský dům Kanovnická 76/2, České Budějovice – po obnově 
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Rabenštejnská věž, Panská ul.   

 

Rozsah obnovy: 

Rabenštejnská věž (nebo také Havraní věž) je jedinečným pozůstatkem gotického stavitelství 

a byla nedílnou součástí městského hradebního opevnění. V rámci letošního roku byla provedena 

oprava krovu a podlahy v nejvyšší části objektu. Krovová konstrukce byla očištěna, v 6. NP byla 

položena nová podlaha pomocí položení nových fošen na záklop. Také bylo doplněno zábradlí 

u schodišť a okna v půdním prostoru byla opatřena sítí proti ptactvu. Veškeré práce byly 

provedeny za účelem zpřístupnění těchto prostor široké veřejnosti a prezentace této památky. 

Účel využití: 

Kulturní a kreativní centrum. 

 

 
Rabenštejnská věž v Českých Budějovicích – vlevo před obnovou, uprostřed a vpravo po obnově 

 
Dům v ulici Panská č.p. 181/21 

 
Rozsah obnovy: 

U uliční fasády proběhla celková obnova. Plocha fasády byla opatřena minerálním silikátovým 

nátěrem, dále byly vyměněny štítové tašky (pálená taška typu bobrovka). V rámci obnovy 

proběhla i výměna 8 ks okenních výplní a vstupních dveří – nové výplně byly realizovány jako 

dřevěné, v souladu s charakterem městské památkové rezervace. V rámci Programu regenerace 

podpořeno z rozpočtu města částkou 98.137 Kč. 

 

Účel využití: 

Bytové a nebytové prostory. 
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Měšťanský dům Panská 181/21, České Budějovice – vlevo před obnovou, vpravo po obnově 

 
Dům na nám. Přemysla Otakara II. č.p. 78/20 

 

Rozsah obnovy: 

Proběhla obnova oken a výkladců v přízemí. U výkladců byl odstraněn starý nátěr, byly 

přetmeleny a opětovně opatřeny nátěrem. Rovněž bylo obnoveno kování. 

Účel využití: 

Nebytové prostory. 

 

 
Měšťanský dům náměstí Přemysla Otakara II. 78/20, České Budějovice – před obnovou a po obnově 
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Černá věž 

 

Rozsah obnovy: 

Oprava dřevěných lamel okenních žaluzií u osmi oken věže. 

Účel využití: 

Turistická atrakce – vyhlídková věž. 

 

 
Černá věž v Českých Budějovicích - po obnově 

 
 

A.5. Objekty, u kterých došlo v roce 2022 ke zrušení prohlášení za kulturní památku, s uvedením důvodu (např. 

havarijní stav, z důvodu nové výstavby, demolice, neodborné obnovy atd.) 

 
U žádného objektu nedošlo ke zrušení prohlášení za kulturní památku. 

 

 
A.6. Objekty, u kterých došlo v roce 2022 k prohlášení za kulturní památku, s uvedením důvodu. Uveďte, 

v kolika případech nebylo řízení dosud ukončeno, anebo objekt nebyl prohlášen za kulturní památku. 

 
Nedošlo k žádnému prohlášení za kulturní památku. 
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B. Péče o ostatní objekty v MPR nebo MPZ: 
Doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné vyjádření. 

 
B.1. Budovy v MPR nebo MPZ, které jsou ke konci roku 2022 v havarijním stavu (bez rozdílu vlastníka či charakteru 

objektu), včetně důvodu havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu. 

 

Žádná budova není v havarijním stavu. 
 

B.2. Budovy v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 2022, se stručným uvedením 

rozsahu obnovy a účelu využití. 

 

Obnova pavilonu Háječek, park Háječek 

 

Rozsah obnovy:  

Pavilon vystavěný v roce sloužil původně jako hudební altán a byl nedílnou součástí parku 

Háječek, který vznikl ve stejném období a stal se oblíbeným místem odpočinku pro místní 

obyvatele. Posledním provozem, který v pavilonu fungoval, byla letní restaurace od roku 2007 

do roku 2008. Od posledního provozu do současnosti nebyl objekt udržován. Stavební úpravy 

provedené v letošním roce čítají jeho celkovou rekonstrukci a obnovu, kdy se v předmětném 

pavilónu realizovala kavárna pavilónového typu se sezónním provozem. 
Účel využití: 

Kavárna.  

 

 
Pavilon Háječek – vlevo před obnovou, vpravo po obnově 
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Dům ul. Na Mlýnské stoce č.p. 353/8 

 

Rozsah obnovy: 

Byly provedeny udržovací práce spočívající v obnově dvorní fasáda objektu do ulice Hradební, 

v hladké ploše byly odstraněny nesoudržné omítky a plocha fasády byla natřena minerálním 

nátěrem v odstínu béžová a lomená bílá, také proběhla výměna klempířských prvků fasády 

z pozinkovaného plechu v odstínu zelená. V rámci Dotačního programu města na podporu 

památkové péče podpořeno z rozpočtu města částkou ve výši 220.000 Kč. 
Účel využití: 

Bytový dům. 
 

 
Dům Na Mlýnské stoce 353/8, České Budějovice – po obnově 

 
Dům Hroznová ul. č.p.  186/36  

 

Rozsah obnovy: 

U uliční i dvorní fasády byly provedeny stavební úpravy s charakterem udržovacích prací. 

Ty zahrnovaly zejména výměnu výplní. Nové výplně jsou realizované jako dřevěné s nátěrem 

v hnědém odstínu. V rámci Dotačního programu města na podporu památkové péče podpořeno 

z rozpočtu města částkou ve výši 333.266 Kč. 

Účel využití: 

Bytové a nebytové prostory. 
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Dům Hroznová 186/36, České Budějovice – po obnově 

 
 

Biskupské gymnázium, Jirsíkova ul. 
 

Rozsah obnovy: 

Výměna okenních výplní v celém 1. patře v uliční fasádě do ul. Karla IV. Z rozpočtu města 

podpořeno částkou 250 000 Kč. 

Účel využití: 

Škola. 

 

 
 

B.3. Budovy v MPR nebo MPZ, které byly v roce 2022 demolovány, s uvedením důvodu demolice. 

 

V letošním roce nebyla demolována žádná budova v MPR. 
 

 

 

 

C. Ostatní akce ovlivňující stav MPR nebo MPZ 

 
C.1. Charakterizujte stav parků, veřejných prostranství v MPR nebo MPZ (např. povrchy komunikací, veřejné 

osvětlení, městský mobiliář, stav zeleně apod.) v roce 2022. Uveďte významné akce, které byly v letech 

2012-2022 podniknuty ke zlepšení stavu. 
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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. 

Stěžejní a charakteristickou dominantou města je Samsonova kašna umístěná uprostřed hlavního 

náměstí v MPR. Jedná se o kamennou vodní nádrž s kamennou plastikou, která byla zřízena v letech 

1721 – 1727 jako součást městského vodovodu a svou velikostí patří na první místo v České republice. 

Její provozovatel udržuje v kašně po celý rok maximální vodní sloupec, neboť není možné kašnu 

na zimu vypustit a mrazem tak ohrozit její stabilitu. Po zimní přestávce projde obvyklou očistou 

otryskáním vysokotlakým proudem vody.  
 

Město uskutečnilo změny na centrálním náměstí Přemysla Otakara II. Spočívající především 

ve výrazné změně dopravy se snahou, aby náměstí sloužilo lidem a ne autům, samozřejmě 

při zachování zásobování a dopravy pro rezidenty. Došlo k omezení parkovacích míst, umístění 

nového mobiliáře (květiny a dřeviny v kontejnerech) a tím k vytvoření místa s tzv. „zeleným stínem“. 

Snahou je, aby se toto místo stalo přívětivým a hlavně vyhledávaným místem pro místní i turisty.   

 

 
Zeleň na náměstí Přemysla Otakara II., České Budějovice 
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Na základě ankety přistoupilo město k odstranění části zábradlí vedoucího podél slepého ramene řeky 

Malše s ambicí přiblížit vodu lidem a vtáhnout ji do života města. S tím souvisí již probíhající 

komentované plavby po Malši s prohlídkou dochovaných částí hradebního systému, historických 

budov a architektonicky zajímavých mostů, které jsou naplánovány jako celoroční linka. 
 

 

 
Plavby po řece Malši, České Budějovice 

 
V letošním roce proběhl již 15. ročník sochařského festivalu Umění ve městě. Město autorům 

nabídlo opět velkorysý prostor, v němž sochy mohou působit svou energií a dát divákovi možnost 

objevit a vnímat jejich plastičnost. Sochaři propojili části města svým uměním, podpořili jeho genius 

loci a vytvořili či dotvořili jeho příběh. 

 

 
15. ročník sochařského festivalu Umění ve městě, České Budějovice (zdroj: https://www.umenivemeste.cz) 
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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 2021 – 2025 formou přípustných úprav, podmíněně přípustných úprav a nepřípustných úprav. 

 

Významné akce 2012 – 2022 

 

rok:  akce: 

 

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 

 - přejezd pro cyklisty v ul. Na Sadech s novým signalizačním zařízení 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 

    nábřeží (částečně z dotace poskytnuté Ministerstvem kultury České republiky) 

    a meteorologický sloupek u pošty na Senovážném náměstí. 

  - 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 náměstí; celá stavba   

     s nákladem 1 milion korun z rozpočtu města 

  - 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 

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

  - oprava mostu přes Mlýnskou stoku – s náklady 300 tisíc z rozpočtu města  

2018  - celková rekonstrukce veřejného osvětlení části ulice Dr. Stejskala a zároveň osazení          

   svítidel k nasvětlení historické budovy Jihočeského divadla; celková cena více 

   jak 1 milion korun z rozpočtu města 

2019  - odstranění graffiti a oprava nátěrů lávek přes slepé rameno Malše; náklad z rozpočtu   

    města 35 tisíc korun. 
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  - očištění a konzervace pomníku Vojtěcha Adalberta Lanny v parku Na Sadech; práce 

    provedl ak. sochař Ivan Tlášek a město za ně zaplatilo 67 tis. korun; jedná se              

     o nejstarší budějovický pomník 

  - město zdobí nové záhony, rozkvetlé květníky a nově stromy na hlavním náměstí 

 

 

Záhony květin na Senovážném náměstí, České Budějovice 

 

2020  - obnova veřejného osvětlení na Zátkově nábřeží v úseku Biskupské ulice – ulice      

                            Dr. Stejskala 

  - oprava laviček v parku Na Sadech (cca 50 ks) a laviček u Biskupské zahrady (5 ks)  

  - očištění sochy Přemysla Otakara II. v parku Na Sadech 

  - doplnění písma na rozcestníku, park Na Sadech 

  - očištění sochy sv. Jana Nepomuckého na Senovážném nám. 

  - nové kolostavy na Piaristickém nám. + nové stojany na tzv. Růžová kola  

    (na pozemcích města) 

  - mlžítka na nám. Přemysla Otakara II. 

2021  - nátěr odvětrávací šachty a rozvodné skříně v rámci revitalizace prostředí městské   

    památkové rezervace byly na předmětné betonové prvky, které se nachází u pošty 

    a v parku Na Sadech aplikovány motivy trávy a berušky.  
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2021                  - osazen systém závěsných laviček nad vodou u slepého ramene Malše; financováno 

     z rozpočtu města 500.000 Kč 

 

 
Lavičky na nábřeží slepého ramene Malše 

 

 

2021                    - nové květinové trvalkové záhony 

                           - očištění sochy Mateřství v parku Na Sadech 

 

 

 
Pomník Vojtěcha (Adalberta) Lanny a socha Mateřství 
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2021  - vybudování čtyřech podzemních kontejnerů v ul. Na Sadech 

2022                 - doplnění mobiliáře (odpadkové koše); náklady 150 tisíc Kč z rozpočtu města 

- dokončení projektu z participativního rozpočtu města „Havraní náměstí“ – v okolí 

Rabenštejnské věže a s využitím prostoru Panské ul. vznikl kulturní veřejný protor; 

náklady z rozpočtu města 1.160.000 Kč 

- dopravní zklidnění centra města - omezení parkovacích míst, umístění nového 

mobiliáře (květiny a dřeviny v kontejnerech), změny v dopravních opatřeních 
 

  C.2. Charakterizujte hlavní závady životního prostředí v MPR nebo MPZ v roce 2022. Uveďte významné akce, 

které byly v letech 2012 - 2022 podniknuty ke zlepšení stavu (čističky, prohlášení chráněných území, 

působení neziskových organizací, 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 – v listopadu 2018 byl 

zahájen provoz elektrobusů provozovaných Dopravním podnikem města České Budějovice, spojené se 

vznikem nových zastávek v centru města (ul. Karla IV., nám. Přemysla Otakara II.), s bezplatným 

využitím jedné z těchto linek a s vybudováním odstavných parkovišť mimo centrum města. 

 

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 

• 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. 
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Úly na střeše českobudějovické radnice 

 

 

• Projekt „MĚSTO LIDEM, LIDÉ MĚSTU“ je vícedenní multižánrový festival v centru města 

České Budějovice; ulice pokryje 400 metrů živé trávy a zaplní 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 – letos proběhl ve dnech 

26. - 27. 8. 2022. 

 

 

 
Projekt „MĚSTO LIDEM, LIDÉ MĚSTU“ (zdroj: https://mestolidemlidemestu.cz) 
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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 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. 

r. 2019    - město České Budějovice ve spolupráci s velvyslanectvím Norska uspořádalo 

česko-norskou konferenci s názvem Smart Cities – CONNECT – Larvik. Cílem konference byla 

vzájemná výměna zkušeností mezi Budějovicemi a norským městem Larvik, které je známé 

jako jedno z nejprogresivnějších smart city měst v Norsku pro velké množství již realizovaných 

projektů. Hlavním smyslem je zkvalitnit občanům jejich každodenní život za pomoci 

dostupných technologií. 

r. 2021               - město vyhlásilo architektonickou soutěž na budoucí podobu Senovážného náměstí.        

           To by se mělo ozelenit odkrytím Mlýnské stoky a parkovou úpravou současného           

            povrchového parkoviště. Termín pro podávání návrhů je stanoven do 22. února 2022. 

- budování květnatých pásů + doplnění o hmyzí hotely 

- zřízení webové stránky www.c-budejovice.cz/priroda-online, kde jsou soustředěny 

kamery, pomocí  kterých je možné sledovat přírodu ve městě (v MPR včely na střeše 

radnice a hnízdění havranů u Rabenštejnské věže) 

- statutární město České Budějovice se připravuje na aktuální i předpokládané dopady 

změny klimatu. Jedná se především o nárůst teplot a teplotních extrémů, riziko 

nedostatku vody, sucha, výskyt extrémních jevů, jako jsou povodně, přívalové deště 

a silný vítr. Informace o možnostech zapojení se do přípravy strategie, zveřejňování 

pozvánek na související akce, nově zpracované dokumenty a plány města nebo 

novinky ze světa moderních technologií jsou dostupné na www.adaptuj-

cbudejovice.cz.     
 

C.3. Charakterizujte stav technické infrastruktury v roce 2022 a uveďte hlavní investiční akce v MPR nebo MPZ 

v letech 2012 - 2022 (kanalizační síť, vodovodní řad, plynovod, elektrické vedení atd.). 

 

➢ městská vodovodní síť pokrývá stávající komunikační skelet území a je umístěna 

v 1. tlakovém pásmu 

➢ městská kanalizační síť pokrývá stávající komunikační skelet lokality, recipientem je Mlýnská 

stoka 

➢ jádro města je zásobováno zemním plynem převážně z nízkotlakých plynovodních rozvodů, 

které jsou součástí rozsáhlé nízkotlaké plynovodní sítě 

➢ elektrická energie je zajištěna kabelovým vedením dnes již uloženým v zemi ze tří různých 

směrů 

 

V souvislosti s rekonstrukcemi prakticky všech ulic na území MPR jsou vždy prováděny postupně 

rekonstrukce vodovodních a kanalizačních řadů, na nichž se podílí správce sítí a ve většině případů 

dochází i obnovám a posilování kabelových tras elektrické energie (JČE) a vedení plynu (JČP), 

případně zásobování teplem, jako sdružené investice města a jednotlivých správců sítí. 
 

rok:   akce: 

http://www.c-budejovice.cz/priroda-online
http://www.adaptuj-cbudejovice.cz/
http://www.adaptuj-cbudejovice.cz/
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2017    - rekonstrukce plynovodu v ulici Kanovnická 

2018    - kabelové vedení na náměstí Přemysla Otakara II. – za účelem rozšíření   

      výkonové kapacity v prostoru náměstí   

2020    - rekonstrukce Senovážného náměstí za účelem zlepšení průjezdnosti MHD      

      křižovatkou; obnova veřejného osvětlení a nasvětlení přechodu  

      pro chodce – investice 9,6 mil. Kč z rozpočtu města 

2021    - oprava povrchu a mostní konstrukce mostu v ulici Karla IV.; s nákladem   

      z rozpočtu města 4.120.123 Kč bez DPH; oprava plynovodu v Kněžské ul. –   

                                         úsek Hroznová-Hradební 

2022                             - oprava inženýrských sítí v Kněžské ul. v úseku mezi ulicemi Kanovnická        

                                  a Karla IV.; s nákladem z rozpočtu města 6.500.000 Kč 
 

 

 

D. Péče o obyvatele a návštěvníky MPR nebo MPZ 
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 trvale hlášených obyvatel v MPR nebo v MPZ. 

                2012           2050*   

 *podle sčítání lidu v roce 

2011       

  2022  1450 

D.2. Je v obci/městě/městské části hl. města Prahy 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 zcela hrazeny z rozpočtu města, nejedná se o soukromou organizaci.  

Informační centrum je držitelem certifikátu Asociace turistických informačních center A.T.I.C. – 

klasifikační třída B.  

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), 

 

• 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. Dále zajišťuje prodej vstupenek na kulturní a sportovní akce v České republice v rámci prodejní 

sítě TICKETMASTER, 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, 
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- 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 
 

 

 

D.3. Kulturní památky, které byly nově zpřístupněny veřejnosti v MPR nebo MPZ v roce 2022 a s jakým zaměřením 

(kulturně výchovným, společenským atd.). 

 

V rámci Mezinárodního dne památek 23. 4. 2022 a Dnů evropského dědictví 17. 9. 2022 

 

Komentované prohlídky –    Radnice 

                                          Bývalého dominikánského kláštera 

                                          KD Slávie 

 

Prohlídky městem „KŘÍŽEM KRÁŽEM S PAMÁTKÁŘEM“ na téma: 

„Architektura 19. století „ 

„Koněspřežka byla první?“ 

„O velikých povodních“ 

„Sochař Josef Dietrich a kameník Zachariáš Horn“ 

 

Komentované vyhlídkové plavby po Malši s Vojtěchem Lannou mladším. 

 

Celodenní program pro veřejnost v domě U Ferusů – sídlo Národního památkového ústavu 

   

Program pro rodiny s dětmi v centru města – Putování historií „Po vodě, na železnici i  

                v salónu. Život v Českých Budějovicích v 19. století“ 

 

Volně přístupné památky –  budova Jihočeského muzea 

                                                Wortnerův dům – expozice Alšovy jihočeské galerie 

                                                Rabenštejnská věž 

                                                Věž Železná panna 

                                                Biskupská zahrada 
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Mezinárodní den památek (duben 2022) v Českých Budějovicích – KD Slávie (foto Jarmila Sajtlová) 

 

 

Dny evropského dědictví (září 2022) v Českých Budějovicích (foto Jarmila Sajtlová) 
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D.4. 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 2012 - 2022). 

 

Občanské vybavení na území MPR je na vysoké úrovni. Jelikož jsou majetkové poměry objektů 

většinou už stabilizovány, je také stabilizováno využití parterů budov pro obchodní účely a nabídka je 

velmi pestrá a vyhovující trvale bydlícím i návštěvníkům MPR. 

 

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). 

Bližší informace na turistickém portálu města https://www.budejce.cz/. 

 

Počet hromadných ubytovacích zařízení za město České Budějovice 
    

rok 2012 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 
2019 2020 

 
2021 

počet 50  58  59  52  53  53  53  62  
 

   59    61 
 

59 

 
 

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. 

Kavárna Vlnna = první plovoucí kavárna v historii Českých Budějovic, je to jeden z prvních počinů 

k oživení slepého ramene a břehů řeky Malše. Bližší informace na turistickém portálu města 

https://www.budejce.cz/. 

 

 

Kavárna Vlnna – slepé rameno řeky Malše, České Budějovice 

 

https://www.budejce.cz/
https://www.budejce.cz/
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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. 

 

Tělovýchovná zařízení – v MPR nejsou příležitosti pro umístění tělovýchovných zařízení, využitelné 

jsou jen tělocvičny ve zdejších středních školách: gymnázium v České ul., Biskupské gymnázium 

v Jirsíkově ul., malý sál v KD Slavie.  

Za hranicí MPR, s dobrou dostupností se nacházejí areály a objekty pro tělovýchovu a sport: 

- plavecký bazén na Sokolském ostrově, 

-  atletický stadion na Sokolském ostrově, 

-  tělocvična TJ Sokol na Sokolském ostrově, 

-  zimní stadion se dvěma halami v Háječku, 

-  sportovní hala pro míčové hry na Dlouhé louce, 

-  rekreační park Stromovka, 

Přímé spojení umožňuje doplněný systém mostů a lávek.   

Výrazně se zvýšila délka značených cyklistických tras, které využívají i bruslaři, které v současné 

době částečně obkružují MPR (ze západní a jižní strany kolem Malše a jejího slepého ramene) 

a částečně jsou zavedeny i do centra (Krajinská, u Jihočeského divadla). 

 

Kulturní zařízení – nejvýznamnějším kulturním zařízením na území MPR: 

 

• kulturní dům Slávie, který je ve vlastnictví města České Budějovice. V současné době 

připravuje vlastník uskutečnění stavebních úprav a přístavby za účelem nového využití. 

 

• 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, v loňském 

roce částkou 19 000 Kč na obnovu fasády). 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. 

 

• 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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Město se rozhodlo její potenciál rozvinout a kulturní a společenskou činnost rozšířit do celé budovy. 

Kromě větších výstavní plochy zde vznikne vzdělávací centrum, experimentální prostor. Přízemí 

zaujme turistické informační centrum, které se sem přesune z radnice. Rada města schválila smlouvu 

na projekční práce s ateliéry AFF a Malý Chmel, které se svým společným návrhem vyhrály 

architektonickou soutěž na rekonstrukci objektu. 

 

• Alšova jihočeská galerie – muzeum výtvarného umění Jihočeského kraje, nachází se 

v tzv. Wortnerově domě, což je jedna z poboček AJG. Má několik výstavních sálů, 

kde probíhají celoroční instalace, a také zázemí edukačního oddělení s prostorem 

pro doprovodné programy. Na začátku letošního roku byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce 

památky. 

 

Na hranici MPR: 

• Jihočeská vědecká knihovna - je veřejnou knihovnou s univerzálními knihovními fondy, 

která poskytuje veřejné knihovnické a informační služby. Je střediskem kulturních, 

vzdělávacích a informačních služeb pro město a jihočeský region s tradiční orientací 

na obory charakterizující region jižních Čech. 

 
Dopravní obslužnost a parkování na území MPR je řešeno v rámci Integrovaného plánu organizace 

dopravy pro České Budějovice a jeho aktualizace, s jasně stanovenými cíli: omezení tranzitní dopravy 

v centru města, vybudování pěších zón, zavedení MHD na centrální náměstí MPR s využitím 

ekologických midibusů.  
Integrovaného plánu organizace dopravy pro České Budějovice - výňatek 

2.1.3 MHD v centru města …zrealizováno 

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. 

2.3.22 Zastávky MHD na náměstí …zrealizováno 

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 …město má rozpracovanou „Studii ul. Kanovnické“ 

a chystá o ní rozpravu včetně následné úpravy dokumentace 

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 … zrealizováno 

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 … zrealizováno v roce 2020 

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. 

 

Placená parkoviště v MPR: nám. Přemysla Otakara II. 

                                             parkoviště U Slavie 

                                             parkoviště na Senovážném nám.     
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D.5. Propagace Programu regenerace MPR nebo MPZ na webových stránkách obce/města/městské části hl. města 

Prahy.  

Prezentace MPR nebo MPZ a kulturních památek, nacházejících se v obci/městě/městské části hl. města Prahy 

na webových stránkách obce/města/městské části hl. města Prahy - informace pro návštěvníky MPR nebo MPZ.  

Informace občanům obcí a měst a městských částí hl. města Prahy s MPR a MPZ, týkající se památkové péče 

včetně programů na obnovu kulturních památek na webových stránkách obce/města/městské části hl. města 

Prahy. 

Odkaz na příslušné webové stránky. 

 

Propagace Programu regenerace MPR České Budějovice na oficiálních stránkách statutárního      

města České Budějovice – vstup z odkazu: 
Program regenerace městské památkové rezervace České Budějovice | Oficiální stránky statutárního města 

České Budějovice (c-budejovice.cz) 
  

Informace o kulturních památkách ve městě 

http://encyklopedie.c-budejovice.cz/              

https://www.budejce.cz/aktivity 

 

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. 

Město zároveň aktivně využívá k šíření informací sociálně sítě Facebook a Instagram. 

 
(2) Město České Budějovice | Facebook 
https://www.instagram.com/mestoceskebudejovice/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.c-budejovice.cz/program-regenerace-mestske-pamatkove-rezervace-ceske-budejovice
https://www.c-budejovice.cz/program-regenerace-mestske-pamatkove-rezervace-ceske-budejovice
http://encyklopedie.c-budejovice.cz/
https://www.budejce.cz/aktivity
https://www.facebook.com/Radnice/
https://www.instagram.com/mestoceskebudejovice/
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Webové stránky odboru památkové péče Magistrátu města České Budějovice 
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E. Společenský život 
 

E.1. 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 2022. 

 

Spolky: 

 

Města Otakarova z.s. 
zapsaným spolkem (IČ 056 61 935) podle občanského zákoníku, navazuje na předchozí činnost 

Společnosti „Města Otakarova“ z roku 2014. 

• Cílem spolku je podpora historické paměti spojené s osobností českého krále Přemysla 

Otakara II., rodu Přemyslovců a jimi založených měst. 

• Spolek je zaměřen na vytváření materiálních, organizačních, programových aktivit 

a kulturních akcí propagujících jeho cíl. Je otevřen dalším členům, kteří mohou aktivně 

přispět k dosažení cílů společnosti. 

• Organizuje setkání zástupců Otakarových měst, největší bylo v roce 2018 v arcibiskupském 

paláci v Praze pod záštitou primase českého a arcibiskupa pražského Dominika kardinála 

Duky 

• Spolek pořádá odborné konference, na nich přednášejí přední čeští historikové 

• Více informací najdete na www.mestaotakarova.cz 

 

V Českých Budějovicích byla dne 1. 9. 2017 oficiálně otevřena první stálá expozice na území Česka 

věnovaná Přemyslu Otakaru II. a jeho době. V části prostoru gotické hradební věže „Železná panna“ 

(Zátkovo nábřeží 15) návštěvníci mohou shlédnout patnáct panelů králova životního příběhu 

a politické dráhy. K vidění je také kopie jeho ceremoniálního meče uloženého v originále ve Vídni 

a repliky zajímavých dobových předmětů. K doložení historie města České Budějovice, jehož byl král 

zakladatelem, jsou vystaveny kopie významných královských listin Václava II. a Václava IV.  

V roce 2019 spolek zorganizoval putovní výstavu PŘEMYSL OTAKAR II. – KRÁL, RYTÍŘ, 

ZAKLADATEL, která byla k vidění ve městech v rámci ČR. První ocenění spolku Města Otakarova 

převzalo dne 6. 9. 2019 město Litovel za zpracování a vydání knihy „Litovel velké dějiny města – 

od nejstarších dob do současnosti“. 

V roce 2020 uspořádal spolek oslavu k 755. výročí založení královského města České Budějovice. 

V loňském roce   

- vydal historicko-turistický bedekr „Města Otakarova – Ve stopách krále železného 

a zlatého“. První město, které v něm představuje jsou právě České Budějovice. 

- Podílel se na organizaci Mezinárodního dne památek a Dnů evropského dědictví 

ve městě České Budějovice tím, že zpřístupnil prostory hradební věže Železná panna 

včetně expozice věnované životnímu příběhu a politické dráze Přemysla Otakara II. 

A prezentací Přemyslovských královských insignií, které běžně nevystavují. To vše 

v rámci komentovaných prohlídek. 

V roce 2022 - podílel se na organizaci Mezinárodního dne památek a Dnů evropského dědictví   

                        ve městě České Budějovice tím, že zpřístupnil prostory hradební věže Železná panna   

                        včetně expozice věnované životnímu příběhu a politické dráze Přemysla Otakara II.   

                        v rámci první stálé expozice na území České republiky věnované právě Přemyslu  

                        Otakaru II. a jeho době.                

 

  

Historický spolek Schwarzenberg (IČ 157 70 702) 

Sdružuje osoby s vazbami na bývalé schwarzenberské panství, prohlubuje zájem o historii vztahující 

se převážně k jižním Čechám.  

Aktivity v roce 2019: prohlídka vodní elektrárny na řece Vltavě v Českých Budějovicích, s odborným   

                                   komentářem – vodní elektrárna je stavbou s památkovým potencionálem  
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Klub přátel Českých Budějovic, IČ 68550782 

Aktivita se soustřeďuje na vzájemnou podporu zájmů jednotlivých členů spolku v badatelské, 

publikační i realizační a prezentační rovině, dále průběžně sledujeme různé rozvojové aktivity 

a trendy v našem městě a příležitostně je komentujeme v médiích. Dle poptávky realizuje tematické 

prohlídky po památkách ve městě / MDP, EHD, ap. /. Připravuje průběžně zmapování hrobů a hrobek 

významných osob na českobudějovických hřbitovech v návaznosti na předchozí práce. Na podzim 

připravuje prohlídku vybraných budějovických sklepů.   

Většina členů se angažuje v dalších seskupeních se specifickým zaměřením, ale v téže oblasti, 

takže klub může vlastní aktivity efektivně koordinovat. 

V letošním roce – spoluorganizace komentovaných prohlídek města v rámci Mezinárodního dne 

památek a Dnů evropského dědictví. 

 

Pražské předměstí z. s., IČ 05320607  

Spolek byl založen v roce 2016 a usiluje o zlepšení životního prostředí, podmínek k bydlení 

a zachování kulturního dědictví v oblasti Pražského předměstí, které je součástí památkově 

chráněného území ve městě, a to Ochranného pásma hradebního systému města České Budějovice.  

V tomto místě je vysoká koncentrace domů se statusem kulturních památek.  Zdejší domy plnily 

v minulosti důležité společenské a kulturní funkce (např. budova prvního českého gymnázia 

nebo kostel sv. Václava), byly stavěny podle projektů nejvýznamnějších budějovických architektů 

a stavitelů v době kolem roku 1900 jako byl Josef Kneissl (stavitel, starosta a čestný občan Českých 

Budějovic), Jakub Stabernak nebo Josef Hauptvogel. 

Spolek propaguje, že tyto kulturně historické, urbanistické a architektonické hodnoty je potřebné 

poznávat, uchovávat, smysluplně rozvíjet a spojovat s potřebami lidí, kteří v místě žijí a pracují 

nebo kteří v místě dočasně pobývají, včetně zahraničních turistů. Cílem spolku je udržet v této části 

Pražského předměstí stávající klidový režim. V budoucnosti se zasadit o vybudování klidného zákoutí 

se zelení v konci ulice Skuherského a iniciovat zde zřízení informačního systému pro místní i turisty 

o tom, že se nacházejí v památkově chráněné a kulturně-historicky cenné lokalitě, že mohou z tohoto 

místa vyjít na prohlídku dalších zajímavých míst Pražského předměstí nebo směřovat k historickému 

centru města.   

V minulosti se spolku podařilo eliminovat pohyb autobusů s turisty v ulicích Kostelní a Skuherského. 

 

Ostatní: 

Agentura Kultur – Kontakt  

Agentura pořádající mj. Vycházky za historií Českých Budějovic a zábavnou formou tak provede 

návštěvníky prostory, které by neměli jinak možnost navštívit, doplněné o komentář a vyprávění těch 

nejpovolanějších průvodců. Přiblíží církevní památky, slavné osobnosti, významné stavby města, 

technické pamětihodnosti a zajímavosti. Je autorem námětu a realizace Mezinárodního dne památek 

a Dnů evropského dědictví pořádaných každoročně v Českých Budějovicích. 

 

Petrinum 

Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti v Českých Budějovicích pečuje o areál kostela Růžencové 

Panny Marie, pořádá prohlídky pro širokou veřejnost o pohnuté historii celého kostela, kongregaci 

petrinů a beuronském stylu, kterým je tento chrám zdoben. V roce 2009 založili křesťanské rodinné 

centrum Petrklíč, z. s., což je veřejný prostor, pro setkávání rodičů a dětí, navozuje vědomí 

soudržnosti v rodině, rozvíjí místní komunitu a oslovuje i další obyvatele města a povzbuzuje 

je k prorodinným aktivitám. Podporuje výchovu k manželství a mezigenerační soužití. 

V prostorách kláštera se scházejí generace a v duchu myšlenek Václava Klementa Petra pokračují 

v rozvoji a zvelebování kostela. 

 

Panská žije 

Projekt majitelů obchodů a domů v Panské ulici, kteří chtějí zákazníky, obyvatele a návštěvníky 

Českých Budějovic informovat o dění v této mimořádné ulici. Panská ulice je součástí MPR.  
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Prostor pro všechny o. s. 

Parta nadšenců z Českých Budějovic a Písku, kteří se snaží ukázat, že městské centrum může vypadat 

a fungovat úplně jinak, než jsme zvyklí, a to prostřednictvím multižánrového festivalu „Lidé městu, 

město lidem“, který proběhl letos již poosmé v řadě. 

 

Jihočeské muzeum 

Podílí se na systematické ochraně kulturního dědictví, na archeologické památkové péči.  
 

E.2. 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.). 

 

Historické centrum města žije společenským životem celoročně.  

 

Největšími jsou akce LÉTO VE MĚSTĚ zahrnující mnoho žánrů kulturního života v období 

od začátku června do konce září a ČESKOBUDĚJOVICKÝ ADVENT, což jsou kulturní akce, trhy 

a společenské akce v době adventu. 

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

a přilehlých uliček, řeky Malše a jejího slepého ramene.  

 

 

Aktivity v roce 2022: 

 

▪ Historické vyhlídkové plavby na řece Malši 

Komentovaná plavba po Malši lodí „Sv. Rozálie“. 40 minut dlouhá plavba začíná naloděním u naší 

Kavárny VLNNA na slepém rameni řeky Malše. V průběhu plavby uvidíte nejstarší dochované 

památky – městské hradby včetně hradebních věží a bašt. Proplujete soutokem Malše s Vltavou, pod 

pěti architektonicky zajímavými mosty a mezi významnými historickými budovami. 

 

▪ 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.  

https://www.facebook.com/panskazije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/panskazije
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„Panská žije“ v MPR České Budějovice (zdroj: https://www.facebook.com/panskazije) 

 

▪ akce „Buskersfest“ 

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

 

 

 
„Buskerfest“ v MPR České Budějovice (zdroj: http://www.buskersfest.cz) 
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▪ akce „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. Město tuto hojně navštěvovanou a oblíbenou akci pravidelně 

finančně podporuje. 

 

 
„Plachanda open“ v MPR České Budějovice (zdroj: https://www.facebook.com/placheho.open) 

 

▪ akce „Lidé městu, město lidem“ 

Festival Město lidem, lidé městu je multižánrový festival, který se odehrává na konci léta 

v českobudějovických ulicích. Centrum města pokryje několik set metrů živé trávy, ve vzduchu visí 

barevné deštníky a lampiony, ulice zaplní vůně vybraných gastronomických dobrot, pražené kávy 

a čerstvých květin. Kromě návštěvníků vyrazí do ulic i akrobati, zpěváci, muzikanti, herci, artisti, 

malíři, kuchaři, baristi, kadeřníci, floristi, návrháři, architekti, sportovci. 

Ulice Krajinská, Piaristická a Česká, také Piaristické náměstí i slepé rameno Malše, se na dva dny 

kompletně promění a připraví vám tak nevšední zážitek i atmosféru, díky které už naše město 

a veřejný prostor nebudete nikdy vnímat stejnýma očima.  

Akci podporuje Statutární město České Budějovice a Jihočeský kraj. 
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Projekt „MĚSTO LIDEM, LIDÉ MĚSTU“ (zdroj: https://mestolidemlidemestu.cz) 

 

▪ Mezinárodní den památek a Dny evropského dědictví  

pořádá statutární město České Budějovice. Program byl věnován tématu „České Budějovice ve století 

valčíku“. Proběhly oblíbené komentované prohlídky kulturních památek. Zdarma zpřístupněno bylo 

hned několik památek, kam se mohly vypravit celé rodiny i jednotlivci. Výjimečně se zájemci mohli 

podívat do Biskupské zahrady nebo třeba do Lannovy loděnice na Vltavském nábřeží. Připraveny 

byly také přednášky ke zvolenému tématu. Milovníci památek mohli prožít velmi zajímavý den. 

 

 
Mezinárodní den památek (duben 2022) v Českých Budějovicích – Biskupská zahrada (foto Jarmila Sajtlová) 
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Dny evropského dědictví (září 2022) v Českých Budějovicích (foto Jarmila Sajtlová) 

 

▪ Soutěž „Opevnění města Českých Budějovic“ – zorganizovaná odborem památkové péče 

Magistrátu města České Budějovice ve spolupráci s Národním památkovým ústavem 

v Českých Budějovicích. Soutěž pro děti a mládež do 16 let., spočívající v práci s pracovními 

listy s otázkami na dané téma. Vítězové oceněni věcnými cenami i bezplatnými vstupy 

do památek. 
 

 

E.3. 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 2022 - konkrétní objekty s vyznačením finančních nákladů). 

Všechny objekty v MPR jsou zrekonstruovány a využívány, existují pouze výjimky. 

Tzn., že i podnikatelské subjekty, jako vlastníci takových objektů se podílejí na jejich obnově, 

včetně financování.  

 

Významné památkové objekty ve vlastnictví PO: 

Vodárenská věž, vlastník ČEVAK a. s. 

 

V současnosti je věž s přilehlým areálem ve vlastnictví vodárenské společnosti ČEVAK a slouží 

pro recirkulační okruh vody autorizované zkušebny vodoměrů. Pro veřejnost byla otevřena 

v polovině září 2015 a stala se bezesporu nejatraktivnějším vodohospodářským objektem na jihu 

Čech. Letos Vodárenská věž zahájí šestou sezonu a oslaví 300 let. Od jejího slavnostního otevření ji, 

spolu s upraveným areálem na Mánesově ulici, navštívilo více než deset tisíc lidí, kteří mohli 

navštívit: 
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- pravidelné komentované prohlídky 

- videoprojekce 

- naučnou stezku o historii vody v areálu věže 

- jednorázové akce – MDP, EHD, čarodějnice, oslava velikonoc, advent … 

 

+ vodojem – po opravě zpřístupněn veřejnosti 

 
Výsledkem celkové rekonstrukce věže je její návrat k původní historické podobě, v jaké shlížela 

na Mánesovu ulici na konci 19. století, včetně barevnosti fasády. A získala čestné uznání Presta – 

prestižní stavba jižních Čech v kategorii občanské a průmyslové stavby – „Revitalizace areálu 

Staré vodárny“, tedy Vodárenské věže a jejího okolí. 

 

 
Vodárenská věž a vodojem - areál vodárenské společnosti ČEVAK v Č.  Budějovicích (foto Jarmila Sajtlová) 

                 

 

Solnice, vlastník SINOP CB a. s. 

 
Objekt byl postaven v roce 1531 jako městská sýpka. Později se zde skladovaly zbraně a před rokem 

1880 sůl. Kvůli účelu skladování zde nikdy neproběhly žádné větší stavební úpravy. 

Současný vlastník začal s rekonstrukcí v roce 2017, v roce 2018 proběhla hlavní etapa 

rekonstrukčních prací a v 1. čtvrtletí roku 2019 byly práce dokončeny a objekt slavnostně otevřen 

akcí pro širokou veřejnost – SOLNICE FEST. Nově slouží jako multifunkční čtyřpatrová budova 

s restaurací pro veřejnost, uzavřeným salónkem pro soukromé akce a výstavním prostorem. 

Bez potlačení původního prostoru vznikl nový interiér. 
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Objekt Solnice, Piaristické náměstí, České Budějovice 

 

Mariánská kasárna, Mariánské nám., vlastník ATS INVEST, s.r.o. se sídlem Rybná 669/4, 

110 00 Praha 1 

 

Původní stavba Mariánských kasáren vyrostla v roce 1844. Kromě prvního českého prezidenta 

Václava Havla v nich sloužili i spisovatelé Jaroslav Hašek a Fráňa Šrámek. Roku 1990 je armáda 

definitivně opustila. 

Současný vlastník provedl celkovou rekonstrukci a revitalizaci objektu, který je jednou z dominant 

českobudějovického centra, v souladu s památkovou péčí a nové prostory jsou využity především pro  

nadstandartní bytové jednotky, hotel a obchodní služby. Celkové náklady na přestavbu si vyžádaly 97 

milionů korun, necelou polovinu pokryl investor z evropských dotací. 

 
 

Dům Hroznová ul. 34, vlastník SINOP CB a. s. 
 

V roce 2018 vlastník dokončil celkovou rekonstrukci domu a v roce letošním v něm zprovoznil 

provoz pivovaru. Při rekonstrukci zde byl odhalen unikátní historický dřevěný strop. Vlastník 

organizuje exkurze pivovaru pro širokou veřejnost. 
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Pivovar Solnice, Hroznová187/34, České Budějovice 

 

 

Dům Hroznová ul. 28, vlastník Hroznova s.r.o. 

 

Příběh domu v dnešní Hroznové ulici č. 28 lze díky písemným pramenům vyprávět už od středověku. 

Jeho osud je poznamenán velikým požárem, ale také mnoha generacemi poctivých řemeslníků, 

kteří tady provozovali pekárnu, řeznictví či sladovnickou dílnu. Hovořilo se tu česky i německy, 

neboť mezi zdejšími obyvateli se střídali příslušníci obou národností žijících ve městě. 

Dnes jsou v něm zřízeny nebytové prostory k rozličnému využití. Celková rekonstrukce byla 

provedena v roce 2008 se zachováním historických prvků. Od té doby provádí vlastník pravidelnou 

údržbu.  
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F. Finanční účast na obnově památkových objektů v roce 2022 

 
F.1. Částka z rozpočtu obce/města/městské části hl. města Prahy, věnovaná na obnovu památek v roce 2022 

a v kolika případech (údaje zaokrouhlit): 

Rozpočet  Počet      

akcí 

Kč 

(tis.) 
Poznámka 

Celkem na území obce /města 37 14 874 včetně příspěvkových organizací 

města 

Z toho na území MPR nebo MPZ 36 14 705 včetně příspěvkových organizací 

města 

Památky v jiném než obecním vlastnictví (na území MPR 

nebo MPZ) 

3 200 včetně příspěvkových organizací 

města 

Podíl finančních prostředků z celkového objemu 

výdajů nejaktuálnějšího rozpočtu obce/města/městské 

části hl. města Prahy, uvedeného bez přijatých dotací, 

na obnově památek v roce 2022 na území 

obce/města/městské části hl. města Prahy v %, 

jedná se o procentuální vyjádření částky, kterou je 

obec/město/městská část hl. města Prahy ochotna 

investovat z vlastního rozpočtu do obnovy památek. 

 

 0,69% 

Počítáno z aktuálních běžných 

výdajů rozpočtu města 

F.2. Částka z rozpočtu Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2022 s uvedením 

konkrétní akce (rozepište samostatně). Jako přílohu uveďte tabulku rekapitulace akcí obnovy připravovaných 

v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2022, která byla přílohou Anketního dotazníku na rok 2022. 

Akce Kč (tis.) 

Obnova fasádního nátěru, výměna oken a vstupních dveří u domu č.p. 181, Panská ul. 50  

Oprava fasády včetně nátěru a repase oken u domu č.p. 382, Česká ul. 48 

Oprava krovu, trámového stropu v 5. N.P. a podlahy v 6. N.P. Rabenštejnské věže 60 

Výměna dřevěných lamel okenních žaluzií Černé věže 90 

Restaurování fasády a nátěr oken domu č. p. 76, Kanovnická ul. 112 

Restaurování gotického výklenku v kostele Obětování Panny Marie, Piaristické nám. 40 

F.3. Částka z jiných zdrojů (kraj, stát, EU) - uvést, zda bylo požádáno na rok 2022 o finanční prostředky z jiných 

zdrojů a zda-li byly finanční prostředky získány a využity. 

Akce Kč (tis.) Zdroj 

-   

 

G. Koncepční příprava regenerace 

 
G.1. Územní plán /stav rozpracovanosti, datum schválení, evidence dle § 162 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na internetových stránkách Ústavu územního rozvoje 

http://www.uur.cz,/. 

Název:  Územní plán České Budějovice 

Pořizovatel: Magistrát města České Budějovice 

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

Datum schválení zastupitelstvem města dne 23.3.2000 usnesením č. 39/2000. Obecně 

závazná vyhláška o závazných částech územního plánu města České Budějovice č. 4/2000 

nabyla účinnosti 15.6.2000. 

 

 

http://www.uur.cz/
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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. 

 

Odkaz na internetové stránky Ústavu územního rozvoje: 
http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL98.asp?RC_UPD=12414883  
 

 

G.2. Regulační plán MPR nebo MPZ anebo územní studie MPR nebo MPZ /dle § 30 zákona č. 183/2006 Sb. 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění/. Stav rozpracovanosti, datum 

schválení zastupitelstvem, evidence dle § 162 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), na internetových stránkách Ústavu územního rozvoje http://www.uur.cz, příp. plán ochrany 

MPR nebo MPZ /dle § 6a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 

předpisů/. Stav rozpracovanosti, datum vydání opatření obecné povahy krajem. 

- 

G.3. Program regenerace MPR a MPZ (aktuálnost dokumentu, kvalita, datum schválení zastupitelstvem a datum jeho 

poslední aktualizace). 

 

Název Programu:    Program regenerace městské památkové rezervace České Budějovice 2021 - 

2025     

                          

(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. 2020 

Datum schválení Programu zastupitelstvem: 05.10.2020 

Časový horizont, ke kterému je Program regenerace zpracován: 2021 - 2025 

 

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, 

http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL98.asp?RC_UPD=12414883
http://www.uur.cz/
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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. 
 

 

G.4. Veřejně dostupný Program rozvoje obce, včetně začlenění regenerace území MPR nebo MPZ 

(stav rozpracovanosti, datum schválení, zveřejnění např. v databázi Obce PRO apod.). Další dokumenty 

využívané při realizaci regenerace MPR nebo MPZ (strategie CLLD,  ITI,  IPRU). 

Další dokumenty využívané při realizaci regenerace MPR: 
 

• Strategický plán města České Budějovice na období 2017 – 2027 

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. 

 

• Strategická studie Město a voda 2020 

 

https://www.c-budejovice.cz/mesto-voda 

Tento dokument „Strategická studie Město a voda 2020“ vychází z a rozpracovává “Strategický plán 

města na České Budějovice na období 2017 - 2027”. Jedná se o prioritu C.3 - “Využívání vodních 

toků a blízkých prostor pro zvýšení atraktivity města”. Zároveň tento dokument navazuje 

na dokument „Strategická studie – Město a voda, historie a současnost“ zpracovaný v roce 2004. 

Zpracovatel: A8000 s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.c-budejovice.cz/mesto-voda
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Mapa řešeného území – okolí Vltavy, Malše a Mlýnské stoky. 

 
• Plán udržitelné městské mobility města České Budějovice - SUMP  

https://www.c-budejovice.cz/strategicky-plan-udrzitelne-mobility-sump 

Plán udržitelné městské mobility (PUMM) je strategický dokument, který má za cíl zvýšení kvality 

života ve městě. Je zaměřen na oblast mobility obyvatel a návštěvníků, tedy na pohyb pěšky, na kole, 

v prostředcích veřejné hromadné dopravy nebo automobilem či na přepravu zboží v rámci města. 

Zpracovaný dokument je koncepční studií všech subsystémů dopravy ve městě České Budějovice se 

zohledněním celé městské aglomerace a po svém dokončení by se měl stát závazným podkladem 

pro plánování dopravní obslužnosti na území města České Budějovice a spádového území. Součástí 

přípravy plánu udržitelné mobility je účast odborné i laické veřejnosti na tvorbě dokumentu, 

na hledání optimálního řešení a na hodnocení výsledků navržených opatření. 

Jedním z důvodů pro pořízení tohoto dokumentu je potřeba analyzovat stav stávající dopravní 

infrastruktury, zjistit mobilitní návyky obyvatel a v návrhové části dokumentace prověřit odpovídající 

rozvoj, který bude vycházet ze zásad pro udržitelný rozvoj dopravy a zvýšení kvality životního 

prostředí. Dalším důvodem je vytvoření jednoho koncepčního materiálu, který v jednom dokumentu 

zohledňuje všechny druhy dopravy na území města, dává je do kontextu a navrhuje opatření, 

která většinou nejsou zaměřena pouze na jeden druh přepravního módu. PUMM je tedy možno 

zařadit z hlediska plánování dopravní infrastruktury na úroveň územního plánu. 

Zpracovatel: AF-CITYPLAN s.r.o. 

 
• Aktualizace Integrovaného plánu organizace dopravy pro České Budějovice, leden 2016    

             - část týkající se MPR: 
2.1.3 MHD v centru města …zrealizováno 

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. 

2.3.22 Zastávky MHD na náměstí …zrealizováno 

https://www.c-budejovice.cz/strategicky-plan-udrzitelne-mobility-sump
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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 …město má rozpracovanou „Studii ul. Kanovnické“ 

a chystá o ní rozpravu včetně následné úpravy dokumentace. 

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 … zrealizováno 

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 …zrealizováno 

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. 

 
• Plán rozvoje infrastruktury pro cyklisty v Českých Budějovicích (cyklogenerel) 

https://www.c-budejovice.cz/cyklogenerel-pro-ceske-budejovice 

Cyklogenerel je dlouhodobým systémovým dokumentem, který vychází ze základních principů řešení 

dopravy pro pěší a cyklisty, stanovený v územním plánu města České Budějovice. Jeho řešení 

představuje zejména integraci cyklistů a motorové dopravy zejména v ulicích Pražská, Rudolfovská, 

Dobrovodská, Novohradská, Lidická, Husova, Branišovská, O. Nedbala a dalších. Vychází 

z progresivních prvků - vyhrazené jízdní pruhy, piktogramové koridory, víceúčelové pruhy, BUS + 

cyklopruhy, řadící pruhy pro cyklisty, prostor pro cyklisty - V19,  aj. 

Hlavním cílem cyklogenerelu je určit základní požadavky na infrastrukturu pro cyklisty, která bude 

výhledově realizována na jednotlivých městských komunikacích ať už ve vazbě na rekonstrukce 

komunikací, nebo nezávisle. 

Dalším cílem je navrhnout nové samostatné cyklostezky na území města, určit jejich optimální 

směrové vedení a parametry. Předmětem je i napojení okolních obcí a regionálních a nadregionálních 

stezek a cyklotras na systém města. 

2015zpracovánígenerelu 

2015 a dále - postupná realizace a aplikace generelu 

Zpracovatel: ADOS, ALTERNATIVNI DOPRAVNI STUDIO 

 
• Strategie pro zelené město 

Teplárna České Budějovice v roce 2020 dokončila dlouhodobou podnikatelskou koncepci s názvem 

Strategie pro zelené město v letech 2020 – 2048. 

 

Cílem dokumentu je další ekologizace provozů, diverzifikace palivového mixu a postupné nahrazení 

hnědého uhlí místně dostupnými bezemisními a obnovitelnými zdroji energie. A to před oficiálními 

evropskými termíny. 

 

Strategie pro zelené město navazuje na dokument z roku 2017 

Nový dokument rozvíjí předchozí Strategii 2040 z roku 2017, zahrnující vize a podnikatelské cíle 

městské společnosti. Aktualizaci si vyžádal překotný vývoj zejména legislativy, obchodních 

příležitostí a hrozeb na trhu, což v důsledku ovlivnilo i konečný časový harmonogram. 
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• Územní energetická koncepce města 

Územní energetická koncepce byla zpracována společností CEFA s.r.o. v roce 2016 a je v souladu 

s politikou EU v oblasti energetických úspor, Státní energetickou koncepcí a Územním plánem města. 

Koncepce mapuje energetickou náročnost města a zaměřuje se převážně na potenciál energetických 

úspor na nemovitostech v majetku města. Územní energetická koncepce se zpracovává na období 

25 let a vychází ze státní energetické koncepce. 
 

• Adaptační strategie města České Budějovice na změnu klimatu 

Strategický dokument "Místní adaptační strategie města na změnu klimatu" byl schválen 

Zastupitelstvem města České Budějovice 5. září 2022. Navrhuje kroky potřebné pro přizpůsobení se 

dopadům změny klimatu pro území města. Dokument tvoří analytická, návrhová a implementační 

část a je doplněn akčním plánem pro roky 2022-2024 a zásobníkem konkrétních opatření, aktivit 

a projektů navržených k realizaci.  
 

• Manuál pro regulaci reklamy 

Schválený Manuál regulace reklamy na veřejných prostranstvích shrnuje zásady jejího umisťování 

a způsob označování provozoven. Pro podnikatele a majitele provozoven se stane inspirací 

a vodítkem, jak správně přistoupit k firemnímu značení. 

 

• Strategie rozvoje kultury a kreativních odvětví na období 2023–2035 

Strategie rozvoje kultury a kreativních odvětví města České Budějovice je základním městským 

rozvojovým dokumentem pro oblast kultury a kreativity. Cílem dokumentu je ve spolupráci 

s klíčovými partnery vytvořit návrh celkové vize rozvoje kultury ve městě České Budějovice a dále 

pak stanovit podmínky vedoucí ke zlepšování stávající nabídky pro obyvatele a návštěvníky města. 

Strategie obsahuje dlouhodobá řešení, která budou udržitelná i s ohledem na financování z veřejných 

rozpočtů a jsou založena na principu podpory diverzity kulturní nabídky.  

 

• Zklidnění dopravy a řešení veřejného prostoru 

Náměstí Přemysla Otakara II. je nejvýznamnějším veřejným prostranstvím v Českých Budějovicích. 

Je to také místo setkávání, místo, které naše město reprezentuje. Aby bylo možné poskytnout větší 

prostor lidem, rozvoji obchodu, služeb a využití náměstí a centra města, je nutné vyřešit zejména 

zásadní otázku spojenou s dopravou, která jej významným způsobem limituje. 

Část náměstí slouží v současné době automobilové dopravě, pro parkování a jako velká okružní 

křižovatka. Pobytové možnosti náměstí se tak výrazně zužují buď do jeho okrajů – chodníků 

a podloubí domů po jeho obvodu, anebo do jeho středu okolo kašny. Široká silnice i křižovatky 

ve všech čtyřech rozích náměstí omezují logické pěší vazby. Podloubí a chodníky jsou tak navíc zcela 

odtrženy od samotného středu náměstí a tento prostor zůstává nevyužitý. 

Město České Budějovice přišlo s projektem Zklidnění dopravy a řešení veřejného prostoru 

v historickém centru města, který ukazuje způsob, jakým by se dala tato léta neřešená situace v centru 

zlepšit. S ohledem na to, že centrum města slouží primárně veřejnosti, jeho obyvatelům 

a podnikatelům, byl výše uvedený záměr představen těmto subjektům a taktéž byl zpracován dotazník 

zabývající se názory jednotlivých respondentů a taktéž názory na vnímání centra města a požadavky 

na jeho další rozvoj. 

Podrobnější výsledky šetření jsou zveřejněny na www.centrumvklidu.cz 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://kultivovane.c-budejovice.cz/
http://www.centrumvklidu.cz/


                                                  
 

 

53 

 

H. Závěrečný komentář pro vývoj území MPR nebo MPZ 

 
 

- Stručně zhodnotit vývoj území MPR nebo MPZ z pohledu památkové péče, popsat celkový dojem z obrazu 

a funkcí území MPR nebo MPZ včetně veřejných prostranství, zeleně atd., provést hodnocení z pohledu 

obyvatel, návštěvníků, podnikatelů, atp.  

 

- Zhodnotit stav a způsob regulace reklamy na území MPR nebo MPZ.  

 

- Další zdroje finančních prostředků získané na obnovu kulturních památek v MPR nebo MPZ prostřednictvím 

veřejných sbírek, neziskových organizací, sponzorských darů apod.  

 

- Uvést, zda ve městě/obci/městské části hl. města Prahy existuje vlastní fond pro území MPR nebo MPZ 

a) na obnovu kulturních památek,  

b) na opravu nepamátkových objektů. 

 

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.března 1980. 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 osmdesátých 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 dotačního 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, Solnice, Mariánská kasárna…) opravených měšťanských domů, 

které jsou v souladu s poznáním hodnot využívány převážně pro bydlení a podnikání. 
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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.  

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 téměř 19 mil. Kč. 

 
 

České Budějovice se v roce 2020 zařadily mezi města, která umožňují svým obyvatelům rozhodnout 

o části veřejného rozpočtu – formou participativního rozpočtu.  Každý z obyvatel může navrhnout 

změnu, kterou považuje za přínosnou, užitečnou, potřebnou nebo prostě jen příjemnou. 
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Letos bylo v rozpočtu na tyto projekty připraveno 10 miliónů Kč. Jednotlivé návrhy jsou představeny 

a zveřejněny na webových stránkách PROBUDĚJCE. 
 
 

 

 
Schválil    Ing. Irena Tomandlová                         Datum      ………………….  2022           

pověřena řízením odboru památkové péče 

 

Podpis      ……………………… 

 

Doplňující informace 

- Přihlášku městu/obci/městské části hl. města Prahy zasílá příslušné územní odborné pracoviště Národního 

památkového ústavu, elektronicky i tiskopis přihlášky.   

 

- V přihlášce zodpovězte otázky, které zpracujte v šabloně podle dále uvedených bodů. Všechny otázky se týkají 

MPR nebo MPZ a jsou zaměřeny zejména na šetrný přístup k využití stávajícího historického stavebního fondu. 

 

- Přihlášku zašlete v písemné i elektronické podobě příslušnému územnímu odbornému pracovišti Národního 

památkového ústavu, jenž koordinuje hodnocení obcí, měst a městských částí hl. města Prahy na krajské úrovni.  

 

- Přihlášku předkládá starosta, resp. primátor v termínu do 15. 12. 2022. Přihlášku zašlete v elektronické 

podobě také Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska na e-mail info@shscms.cz. 

 

- Za kulturní památku považujeme všechny objekty evidované v Ústředním seznamu kulturních památek – 

rodinné domy, parky, veřejné budovy, soubory domů atd. 

 

- Pro objektivní zhodnocení památkové péče na území MPR nebo MPZ považujeme za vhodné srovnávací období 

posledních 10 let. 

 

- Bod A je zaměřen na informace o kulturních památkách na území MPR nebo MPZ. 

 

- Bod B je zaměřen na informace o ostatních budovách na území MPR nebo MPZ. 

 

- Přihlášku podává každá obec, město, městská část hl. města Prahy samostatně za své katastrální území 

a po každoroční aktualizaci ji lze předložit do soutěže i v dalších letech.  

 

- Pozn. Celostátní komise se v rámci hodnocení krajských vítězů informuje také o sankcích za porušení 

památkového zákona, udělených obecními úřady obcí s rozšířenou působností, při obnově kulturních památek 

a nepamátkových objektů v MPR a MPZ za rok 2022. 

 

-   Každý krajský vítěz soutěže vytvoří banner (roll up), který bude prezentován při slavnostním ceremoniálu 

udílení Ceny. Manuál bude k dispozici v sekretariátu SHS ČMS. Náklady na vytvoření  banneru hradí soutěžní 

město/obec.  

 

 

mailto:info@shscms.cz
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Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských 

památkových zón na rok 2022 

Název městské památkové rezervace nebo městské památkové zóny: MPR České Budějovice 

Poř.     

č.  
Kulturní památka (identifikace objektu) Akce obnovy (stručná charakteristika) 

Druh 

vlastníka 

(FO, PO, 

církev, 

obec, 

kraj) 

Celkové 

náklady 

2022          

(v tis. Kč) 

včetně 

DPH 

Z toho 

náklady na 

"památkové" 

práce                 

(v tis. Kč) 

včetně DPH 

Potřeba 

státní 

podpory          

(v tis. Kč) 

včetně 

DPH 

1 dům č. p. 181, Panská ul. 21, parc. č. 228 
Oprava fasády včetně nátěru, výměna oken a 

vstupních dveří. 
FO 

350 350 175 

2 dům č. p. 451, Široká ul. 29, parc. č. 554 
Oprava fasády včetně nátěru, výměna oken a 

vstupních dveří. 
FO 

950 950 425 

3 dům č. p. 382, Česká ul. 48, parc. č. 177 

Oprava fasády včetně nátěru, repase a 

kovářských prvků, oprava nátěrů vchodových 

dveří. 

FO 

155 155 77 

4 Rabenštejnská věž, bez č. p., parc. č. 257/2 Oprava krovu a podlahy v 6. NP. obec 
240 240 120 

5 
zvonice Černá věž, č. p. 70, ul. U Černé 

věže, parc. č. 73 

Výměna dřevěných okenních rámů s žaluzií – 8 

ks 
obec 

232 230 115 

6 dům č. p. 369, Kněžská ul. 18, parc. č. 462 
Obnova fasády do ulice Hradební, výměna vrat 

a klempířských prvků. 
FO 

900 900 450 
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7 dům, č. p. 54, Plachého ul. 3, parc. č. 55 
Obnova oken a dveří v 2. a 3. NP 

orientovaných do dvora. 
FO 

430 400 200 

8 dům, č. p. 231, Česká ul. 19, parc. č. 290 Obnova střechy včetně klempířských prvků FO 
995 995 480 

9 dům, č. p. 76, Kanovnická 2, parc. č. 85 Restaurátorská obnova fasády a nátěr oken. obec 
300 300 270 

10 dům, č. p. 430, Široká 7, parc. č. 530 Restaurátorská obnova trámového stropu. obec 
120 120 108 

11 radnice, č. p. 1, nám. Přemysla Otakara II. 1 
Restaurátorská obnova východní a jižní fasády 

včetně kamenných prvků 
obec 

4 768 4 768 2 384 

12 

Dominikánský klášter s kostelem 

Obětování P. Marie, č. p. 149, Piaristické 

nám. 1, parc. č. 186 

Restaurátorská obnova gotického výklenku 

jižní stěny kostela 
církev 

70 70 70 

Akce obnovy připravované na rok 2022 celkem 
9 510 9 478 4 874 

 


