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KaÏdá pfiitéká z jiné strany, ve mûstû zapletou ma‰li a dál pokraãuje jenom
jedna z nich - Vltava. Spolu s Mal‰í tudy protékala mnohem dfiíve, neÏ na

bfiezích obou tokÛ zaãalo vyrÛstat mûsto. Tvofiily jeho pfiirozenou pátefi, kolem níÏ
odpradávna Ïili lidé. âas pfiiná‰el dûje a události, dÛleÏité, ménû podstatné,
nicotné, av‰ak v podstatû v‰echny pomíjivé stejnû jako tekoucí voda. Nûkteré se
hluboce vryly do tváfie mûsta, formovaly ji podobnû jako fiezbáfi propÛjãuje dfievu
tvar, podobu, v˘raz i du‰i. âeské Budûjovice rostly a rozvíjely se sedm set ãtyfiicet
let. Pfiijmûte pozvánku na procházku staletími po královském mûstû.

1364. Tehdy se mu znelíbil vzhled budûjovic-
kého námûstí a nafiídil odtud odstranit masné
i chlebné krámy, zbourat domy stojící upro-
stfied námûstí a také vydláÏdit ulice kamením.
Naposledy pob˘val Karel IV. v âesk˘ch Budû-
jovicích v kvûtnu 1378, pÛl roku pfied svou
smrtí, a doprovázel ho i jeho syn Václav. Ten
sem pfiijel jiÏ jako král Václav IV. v létû 1394
za zcela zvlá‰tních okolností - Budûjovice byly
prvním místem, kde se del‰í dobu zdrÏel, kdyÏ
ho ze zajetí propustila vzboufiená ‰lechta.

ñ Císařské uvítání a bourání zdí ó
Panovníci pfii sv˘ch náv‰tûvách âesk˘ch

Budûjovic obvykle pob˘vali na radnici, pfiípad-
nû v nûkterém z v˘stavnûj‰ích domÛ pfiedních
mû‰ÈanÛ, pozdûji také v zájezdních hostincích.

Pfiedpokládejme tedy, Ïe „Otec vlasti“ byl uby-
tován v radnici, která ov‰em tehdy nestála tam,
kde je dnes, n˘brÏ na protûj‰ím nároÏí Biskup-
ské a Radniãní ulice (dnes tu najdeme poji‰-
Èovnu). NemÛÏeme ani vylouãit, Ïe panovníci
trávili nûjak˘ ãas v nejbliÏ‰ím královském hradû,
totiÏ na Hluboké. Pro malou historickou per-
liãku si dovolíme pfieskoãit ãtyfii století. KdyÏ
zavítal do âesk˘ch Budûjovic jeden z Karlov˘ch
nástupcÛ na ãeském trÛnû a zároveÀ jmenovec
Karel VI., pfiipravili mu mû‰Èané ubytování
vskutku císafiské - kvÛli nûkolika dnÛm pa-
novníkova pobytu nechali probourat zdi mezi
radnicí a ãtyfimi sousedními domy. Místnosti
pfiizpÛsobili tak, aby jejich uspofiádání co nej-
více pfiipomínalo císafiskou rezidenci ve Vídni.

Na rozdíl od mnoha jin˘ch mûst srovna-
telné velikosti dokáÏeme na tyto otázky od-
povûdût. O tom, Ïe na soutoku Vltavy a Mal‰e
vznikne nové královské mûsto, rozhodl nûkdy
poãátkem ‰edesát˘ch let 13. století ãesk˘ pa-
novník Pfiemysl Otakar II. Území ov‰em patfiilo
panu âéãovi z Budivojovic, jehoÏ otec Budivoj
tady zaloÏil osadu s kostelem. Král mu za to
nabídl nepfiíli‰ vzdálen˘ hrad Vele‰ín s cel˘m
panstvím, coÏ jistû nebyla nev˘hodná v˘mûna.
Z panovníkova povûfiení potom zaloÏení nového
mûsta fiídil zvíkovsk˘ purkrabí Hirzo, pod jehoÏ
vedením bylo vymûfieno velké ãtvercové námûs-
tí, pravidelnû se kfiiÏující ulice a jednotlivé
domovní parcely. Na západním okraji mûsta,
pfiímo nad bfiehem Vltavy, bylo souãasnû vy-
znaãeno velké staveni‰tû pro dominikánsk˘
klá‰ter. Bratfii dominikáni pfievzali tuto plo-
chu od Hirza 10. bfiezna 1265. To je datum, od
nûhoÏ se odvozuje stáfií na‰eho mûsta, i kdyÏ
samozfiejmû nevíme, jak dlouho pfiedtím a jak
dlouho práce pfii jeho zakládání trvaly. Nové
mûsto pfievzalo (a postupnû zkrátilo) název
star‰í osady Budivojovic, kterou pozdûji pohl-
tila pfiedmûstská zástavba a jíÏ dodnes pfiipo-
míná kostel sv. Jana Kfititele a sv. Prokopa,
zvan˘ Staromûstsk˘.

ñ Klín v srdci území ó
ZaloÏení královsk˘ch Budûjovic bylo v˘-

znamn˘m, nikoliv v‰ak ojedinûl˘m projevem
Pfiemyslovy kolonizaãní politiky. V zájmu upev-
nûní své moci budovali poslední Pfiemyslovci
hustou síÈ vojensk˘ch a správních bodÛ, pfie-
dev‰ím hradÛ a mûst. K jiÏním âechám, dosud
fiídce osídlen˘m, obrátili pozornost pomûrnû po-
zdû, takÏe velkou ãást kraje jiÏ drÏeli ve sv˘ch
rukou Vítkovci. Pfiesto byl do srdce jihoãeského
území vraÏen ve 13. století obrovsk˘ klín, tvo-

fien˘ královsk˘mi hrady nebo mûsty Orlíkem,
Zvíkovem, My‰encem, Protivínem, Újezdem,
Bechyní, Hradi‰tûm (Táborem), Hlubokou,
âesk˘mi Budûjovicemi a zcela na jihu klá‰terem
Zlatou Korunou.

Kdybychom nav‰tívili královské mûsto
Budûjovice v jeho sam˘ch poãátcích, asi bychom
je tûÏko poznávali. Dominikánsk˘ klá‰ter s kos-
telem Obûtování Panny Marie rostl do své go-
tické krásy mnoho desetiletí, stejnû jako farní
kostel sv. Mikulá‰e. Také pÛvodní domy vypa-
daly úplnû jinak - mûly pfieváÏnû dfievûnou
konstrukci, pfiízemí zãásti zahloubené do zemû
a zadní ãásti parcel zÛstávaly pomûrnû volné.
Je‰tû dlouho po zaloÏení zÛstávaly nûkteré
parcely úplnû prázdné a zástavba mûsta se za-
hustila zfiejmû aÏ kolem pfielomu 14. a 15. sto-
letí. Asi bychom se také podivili nad hygie-
nick˘mi nároky tehdej‰ích obyvatel - ulice
postrádaly dláÏdûní a byly blátivé, odpadky se
aÏ do poloviny 14. století z mûsta vÛbec ne-
vyváÏely a hromadily se v odpadních jamách
na dvorech domÛ.

Zástupcem královské moci byl rychtáfi,
jmenovitû doloÏen˘ aÏ od roku 1296. Nejpo-
ãetnûj‰í skupinu obyvatel tvofiili fiemeslníci
a obchodníci, ktefií postupnû zaãali uplatÀovat
nároky na vedení mûstské samosprávy. To v‰ak
bylo moÏné aÏ po konsolidaci pomûrÛ, která
trvala nûkolik desítek let. Nové mûsto nemûlo
na rÛÏích ustláno, zvlá‰tû ne po smrti svého
zakladatele v bitvû na Moravském poli. Budû-
jovice, které je‰tû nemûly dobudovan˘ obrann˘
systém hradeb, opakovanû pfiepadali Vítkovci
a po nûjak˘ ãas dokonce mûsto ovládali.
Bûhem 14. století si v‰ak âeské Budûjovice vy-
dobyly své pevné místo na slunci, mimo jiné
i díky pfiízni lucembursk˘ch panovníkÛ.

13. století: Jak a proč vznikly Budějovice?

Mezi nejznámûj‰í postavy budûjovické his-
torie patfií Ondfiej Puklice ze Vztuh, jenÏ vstou-
pil do dûjin sv˘m tragick˘m skonem. Jako dítû
zaÏil v˘buch husitsk˘ch válek, které se na‰emu
mûstu na‰tûstí vyhnuly, vnímal v‰ak rozjitfienou
atmosféru náboÏensk˘ch i mocensk˘ch bojÛ
15. století. Pfies toto neklidné období si doká-
zal vybudovat mimofiádné postavení, dokonce
mÛÏeme fiíci, Ïe stanul na nejvy‰‰ích místech
spoleãenského Ïebfiíãku tehdej‰ích Budûjovic.
K majetku se dobral jednak obchodem s vínem,
kofiením a látkami, jednak v˘hodn˘mi sÀatky.
Získal vesnici Vztuhy s tvrzí, a zaãal proto
uÏívat ‰lechtického predikátu, pozdûji pfiikoupil
je‰tû nûkolik dal‰ích vesnic a dvÛr na budûjo-
vickém pfiedmûstí. Neváhal do svého majetku
investovat, napfiíklad zaloÏením rybníka. Od
roku 1441 nalézáme Ondfieje Puklice mezi ãle-
ny mûstské rady, kde potom zasedal aÏ do své
smrti a díky sv˘m zku‰enostem i schopnostem
si vydobyl znaãn˘ vliv.

S odstupem více neÏ pûti staletí se jiÏ tûÏko
dozvíme nûco bliÏ‰ího ze zákulisí mûstské sprá-
vy, a nemÛÏeme si proto Puklicovo pÛsobení
jednoznaãnû idealizovat. Skuteãností zÛstává,
Ïe navenek se snaÏil vÏdy hájit zájmy mûsta,
a to i v nelehkém období let 1453-1457, kdy se
Budûjoviãtí vzboufiili proti tomu, aby bylo krá-
lovské mûsto dáno do zástavy RoÏmberkÛm.
Postavil se v‰ak na stranu krále Jifiíka z Podû-

brad, coÏ nebylo po chuti mnoha katolick˘m
spolumû‰ÈanÛm.

ñ Král Jiří hříšníkům odpustil ó
Jejich nespokojenost vyvrcholila, kdyÏ kon‰elé
v ãele s Ondfiejem Puklicí zatajili pfied obyvateli
âesk˘ch Budûjovic papeÏskou bulu, která krá-
le exkomunikovala. Houf vzboufiencÛ zaútoãil
23. kvûtna 1467 na PuklicÛv dÛm a sotva ne-
‰Èastného purkmistra nalezli, zasadili mu nû-
kolik tûÏk˘ch ran, jejichÏ následkem Puklice
o ‰est dnÛ pozdûji zemfiel ve sklepû radnice.
Je‰tû ve chvíli, kdy umíral, zpytovali jeho vrazi
svûdomí a snaÏili se ospravedlnit své poãínání
pfied panovníkem. Jifií z Podûbrad viníkÛm od-
pustil, protoÏe si nemohl dovolit ztratit vûrnost
v˘znamného královského mûsta.

Ondfiej Puklice ze Vztuh ve‰el ve známost
jako postava symbolická, zejména v dobû nej-
ostfiej‰ích národnostních bojÛ kolem pfielomu
19. a 20. století. Ponûkud nehistoricky zaãal b˘t
vykládán jako „dobr˘“ âech, kter˘ zahynul
rukou „zl˘ch“ budûjovick˘ch NûmcÛ. Skuteã-
ností je, Ïe vût‰ina jeho vrahÛ hovofiila nû-
meck˘m jazykem. Objevila se dokonce snaha
postavit zavraÏdûnému purkmistrovi v âesk˘ch
Budûjovicích pomník, ale nakonec se musel spo-
kojit s obyãejnou pamûtní deskou, odhalenou
v roce pûtistého v˘roãí tragické události na Puk-
licovû domû na rohu námûstí a Krajinské ulice.

15. století: Vražda purkmistra

ZavraÏdûní Ondfieje Puklice v roce 1467 (obraz z poãátku 20. století).

O vût‰inû ãesk˘ch panovníkÛ se ví, kdy
a proã nav‰tívili Budûjovice, mûsto s vizitkou
vûrnosti králi. V˘jimkou nejsou ani panovníci
z rodu LucemburkÛ. Král Jan Lucembursk˘
sem zavítal spí‰e pfiíleÏitostnû, pokud se na-
cházelo na trase jeho váleãn˘ch taÏení -víme
o Janov˘ch pobytech v roce 1318 a 1336. Jeho
syn Karel IV., uváÏlivûj‰í vladafi, si vybíral âeské
Budûjovice jako místo diplomatick˘ch schÛzek
s mocn˘mi své doby. Poprvé tu po své koru-
novaci na ãeského krále byl na jafie 1351 a Bu-
dûjoviãtí si na nûm pfii této pfiíleÏitosti vyÏá-
dali v˘znamná privilegia, která se stala zákla-
dem hospodáfiské prosperity mûsta na pfií‰tích
nûkolik staletí. Znovu tady jednal o deset let
pozdûji a dal‰í KarlÛv pobyt je doloÏen v ãervnu

14. století: Lucemburkové ve svém městě

Mûstská peãeÈ, pouÏívaná od 14. století.
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·estnácté století oznaãil kdysi Zikmund
Winter za „zlatou dobu ãesk˘ch mûst“. Pfies-
toÏe tato charakteristika v mnohém pokulhává,
pravdou je, Ïe ve mûstech tenkrát rozkvetla
fiemesla a nastal rozmach mûstského hospoda-
fiení. âeské Budûjovice se zamûfiily na vafiení
piva a budování rybníkÛ, které jim vedle ob-
chodu se solí pfiiná‰elo nejvût‰í zisky. S finanã-
ním úspûchem se po jistou dobu setkávala také
tûÏba stfiíbra, ale náklady na dÛlní ãinnost
rostly neúmûrnû k v˘tûÏku. Vafiení piva slibo-
valo zisk i v dlouhodobé perspektivû, a mûsto
proto neváhalo investovat do stavby a vyba-
vení pivovaru. Takzvan˘ Velk˘ pivovar stával
v dne‰ní ulici Dr. Stejskala, pfiímo naproti di-
vadlu, a svému úãelu slouÏil aÏ do poloviny 19.
století. Nad jeho provozem bdûly v 16. století
ãtyfii osoby, fiíkalo se jim pivní páni, a byly vo-
leny mûstskou radou. Mezi jejich povinnosti
patfiilo kaÏdoroãní skládání úãtÛ, na jejichÏ
základû se pak odvádûla daÀ z prodeje piva
neboli posudné. S vûdomím mûstské rady, a zfiej-
mû také mnoh˘ch mû‰ÈanÛ, se v‰ak po fiadu let
vykazoval niÏ‰í poãet várek neÏ se skuteãnû
uvafiilo, ãímÏ Budûjoviãtí krátili panovníka o vel-
kou ãástku na daních. I tehdy platilo totéÏ, co

dnes: Kde není Ïalobce, není ani soudce.

ñ Pokuta a bezradná rada ó
Îalobce se na‰el teprve roku 1587 v osobû

rudolfovského písafie Adama Brunna a násle-
dující vy‰etfiování odhalilo, Ïe daÀov˘ podvod
za léta dosáhl ãástky asi 30 000 kop gro‰Û
(pro srovnání: mû‰Èansk˘ dÛm na budûjovic-
kém námûstí se tehdy dal pofiídit za 500-1 000
kop). PraÏsk˘ komorní soud potrestal na‰e mûs-
to pokutou, která dosahovala právû této v˘‰e
a mûla se splácet v letech 1592-1594. Toto ob-
rovské bfiemeno bylo pfiíãinou nespokojenosti
mû‰ÈanÛ, ãasto se hádali a dopou‰tûli se v˘-
trÏností. Mûstská rada si sama nevûdûla rady,
jak opatfiit tolik penûz, a snaÏila se pfiesunout
rozhodnutí na co nejvût‰í poãet zástupcÛ obce.
Mû‰Èané, ktefií dali nejvíce najevo svou nespo-
kojenost a pfiímo na radnici oznaãili kon‰ele
nevybírav˘mi slovy, byli uvûznûni. Ostatní si
takové poãínání nenechali líbit a se zbraní
v ruce si na purkmistrovi vymohli opûtovné
propu‰tûní sv˘ch sousedÛ. Budûjovick˘m se
nakonec podafiilo uhradit první dvû splátky
a ze tfietí jim císafi Rudolf II. slevil, protoÏe
koneckoncÛ nechtûl pfiivést královské mûsto
do finanãních potíÏí.

16. století: Věk piva

Do povûdomí zboÏn˘ch obyvatel ãeské
zemû, zejména v období baroka, se âeské Bu-
dûjovice zapsaly také jako v˘znamné poutní
místo. Stfiedem jejich úcty se stal obraz Panny
Marie, umístûn˘ ve zdej‰ím klá‰terním koste-
le a uctívan˘ jiÏ od 15. století. Pannû Marii
Budûjovické, neboli Budûjovické Madonû, byla
pfiiãítána zázraãná moc. Pomáhala pr˘ lidem,
ktefií se k ní modlili pfii rÛzn˘ch ne‰tûstích,
uzdravovala nemocné a zranûné. Její jméno
lidé vz˘vali pfii poÏárech spoleãnû se jménem
svatého Floriána. Z vdûãnosti za vysly‰ení
proseb pfiiná‰eli k obrazu milodary nebo za-
kládali rÛzné nadace. Kult Panny Marie tu byl
roz‰ífien mnohem více neÏli kult patrona mûs-
ta, jímÏ se od 17. století stal svat˘ Auratian.
Budûjoviãtí vûfiili, Ïe Madona chrání jejich
mûsto a domy. V barokních Budûjovicích by-
chom se proto na kaÏdém kroku setkali s je-
jím zobrazením nebo sochou, z nichÏ mnohé
jsou dochovány do dne‰ních dnÛ. Mariánské
plastiky stávaly pfied v‰emi tfiemi mûstsk˘mi
branami. Dosud se nachází Panna Maria pfied
zbofienou Lineckou branou (na levém bfiehu
Mal‰e u Zlatého mostu), ale patrnû nejzná-
mûj‰í je Mariánské souso‰í na stejnojmenném
námûstí; to vzniklo v roce 1716 pfied tehdej‰í
PraÏskou branou ze zcela konkrétní pfiíãiny -
vûfiilo se totiÏ, Ïe ochránila mûsto pfied zhoub-
nou morovou epidemií, která tfii roky pfied tím
dûsila na‰i zemi.

ñ Císařský generál ji uctíval ó
Socha Madony pfied VídeÀskou branou, na

dne‰ním SenováÏném námûstí, uÏ dávno zmize-
la ze svého pÛvodního místa. V‰echna zobra-
zení vycházela z podoby obrazu v klá‰terním
kostele, a zachycovala tedy Pannu Marii s roz-
pu‰tûn˘mi vlasy, sepjat˘ma rukama a v dlou-
h˘ch ‰atech posázen˘ch obiln˘mi klásky, které
jsou mnohoznaãn˘m symbolem. Stejnû vypa-
dá i maliãká Panna Marie, doprovázející sochu
svaté Anny v klá‰terní zahradû. Mariánsk˘ obraz
se objevoval i na prÛãelích mû‰Èansk˘ch domÛ.
Vrchol slávy Budûjovické Madony spadá do 17.
a 18. století. Mezi její slavné ctitele patfiil na-
pfiíklad císafisk˘ generál don Baltazar Marradas,
majitel hlubockého panství, kter˘ dokonce
nechal pro umístûní obrazu pfii klá‰tefie vysta-
vût roku 1634 kapli.

18. století: Budějovická Madona

Titulek zní samozfiejmû ponûkud nadnesenû.
Av‰ak byly doby, kdy se v âesk˘ch Budûjovicích
- byÈ z hlediska historie jen na okamÏik - roz-
hodovalo o celozemsk˘ch nebo celostátních
záleÏitostech. V letech 1529-1531 se tady ãty-
fiikrát po sobû konal zemsk˘ snûm, jehoÏ hlav-
ním bodem byla vojenská nebo finanãní po-
moc proti TurkÛm. Aktuální nebezpeãí pfiimûlo
ãeské stavy, Ïe nakonec rozhodli pfiispût Fer-
dinandovi I. ãástkou 250 000 zlat˘ch. Znovu
se konal zemsk˘ snûm v âesk˘ch Budûjovicích
zaãátkem roku 1614 a znovu se jednalo pfiede-
v‰ím o penûzích, které potfieboval král Matyá‰
na vedení války s tureck˘m vojskem v Uhrách.
Snûmovalo se v budûjovické radnici, kde byl
také ubytován panovník, jenÏ odtud po cel˘
mûsíc spravoval svou fií‰i. Ostatní vzne‰ení
úãastníci bydleli vût‰inou v domech na námûstí,
dal‰í ãlenové doprovodu potom podle svého
spoleãenského v˘znamu buì v postranních uli-

cích, na pfiedmûstích nebo v okolních vesnicích.
âe‰tí stavové si od snûmu slibovali vyfie‰ení
nûkter˘ch sv˘ch poÏadavkÛ, ale odjíÏdûli zkla-
máni - jejich nespokojenost vyvrcholí po ãty-
fiech letech povstáním, které strhlo Evropu do
víru tfiicetileté války.

ñ Korunovační klenoty
v azylu u sv. Mikuláše ó

Îe se zemské snûmy konaly v âesk˘ch Bu-
dûjovicích mûlo svÛj dobr˘ dÛvod, a byla jím
morová epidemie, která v tûch ãasech fiádila
v Praze. âeské Budûjovice byly mûstem dosta-
teãnû reprezentativním, schopn˘m poskytnout
pohostinství nároãn˘m úãastníkÛm a mûsto na-
víc chránily pevné hradby. Je‰tû více se bez-
peãí budûjovick˘ch hradeb osvûdãilo v letech
1631-1633, kdy tu na‰li útoãi‰tû nejvy‰‰í
zem‰tí úfiedníci, donucení utéci z Prahy pfied
vpádem saského vojska. Bezmála dva roky
úfiadovala v âesk˘ch Budûjovicích místodrÏi-
telská kanceláfi. Byly zde uloÏeny listiny a jiné
písemnosti korunního archivu a pfiedev‰ím po-
klad nejcennûj‰í - korunovaãní klenoty. Sva-
továclavská koruna nalezla tehdy skr˘‰ v kos-
tele sv. Mikulá‰e, kde klenoty dnem i nocí
stfieÏili Vald‰tejnovi vojáci, pozdûji i ozbrojení
mû‰Èané. Znovu byly tyto symboly ãeské stát-
nosti ukryty v na‰em mûstû hned v letech
1634-1635, kdyÏ zemi ohroÏovali ·védové.

Mûstská veduta, Willenberg, r. 1602.

17. století: Hlavní město Budějovice

také spoleãnost zmítanou národnostními kon-
flikty. âeské Budûjovice urazily za tûch sto let
velkou cestu - poãet obyvatel vzrostl témûfi
sedmkrát, na pfiedmûstích vznikly desítky no-
v˘ch ulic se stovkami obytn˘ch domÛ a mûsto
se zaãalo otevírat. V první tfietinû 19. století
zÛstávaly Budûjovice je‰tû neprody‰nû obklo-
peny prstencem mûstsk˘ch hradeb a na sklonku
napoleonsk˘ch válek se uvaÏovalo o pfiemûnû
mûsta na moderní vojenskou pevnost typu
Hradce Králové, Olomouce nebo Josefova. Z toho
nakonec se‰lo a mûsto se naopak zaãalo ote-
vírat. Vlastnû uÏ od konce 18. století se ãásti
mûstsk˘ch hradeb a hradební vûÏe pronajímaly.
Roku 1825 byly hradby z velké ãásti rozpro-
dány, ale aÏ do zaãátku ãtyfiicát˘ch let musely
b˘t udrÏovány v takovém stavu, aby alespoÀ
do jisté míry chránily vnitfiní mûsto. Stále platil
pfiesnû stanoven˘ reÏim otevírání a uzavírání
mûstsk˘ch bran, takÏe v noãních hodinách
b˘vali obyvatelé vnitfiního mûsta uzavfieni.

ñ Město expanduje za hradby ó
Roku 1818 zaãal na místû barokního opev-

nûní vznikat mûstsk˘ park a na vrcholu náspu
byla postupnû zfiízena promenáda, po níÏ se

dalo obejít mûsto po velké ãásti jeho obvodu.
Brzy se zaãaly hradby a hradební vûÏe bourat,
aby do mûsta proudil ãerstv˘ vzduch a svûtlo,
ale pfiedev‰ím aby se uvolnilo místo dopravû.
·tûstí mûly jen ty vûÏe, které nestály na koncích
ulic. V letech 1844-1867 byly postupnû odstra-
nûny také v‰echny tfií mûstské brány. âeské
Budûjovice se tak bohuÏel ochudily o mimo-
fiádnou pamûtihodnost. Tím, Ïe na místû pÛvod-
ního opevnûní vznikl mûstsk˘ park, se mûsto
otevfielo a spojilo se sv˘mi pfiedmûstími.
Bûhem 19. století se ov‰em také zlep‰ily do-
pravní podmínky, k propojení âesk˘ch Budû-
jovic se svûtem: byla to samozfiejmû pfiedev‰ím
konûspfieÏná Ïeleznice, která urychlila a usnad-
nila pfiepravu zboÏí i lidí, ale rovnûÏ systém
nov˘ch silnic, které se paprskovitû rozebûhly
na v‰echny strany a staly se pfiedchÛdkynûmi
silnic dne‰ních. A koneãnû v letech 1866-1892
byl postupnû vybudován budûjovick˘ Ïelez-
niãní uzel. Vlaky odtud mohly zaãít odjíÏdût
do v‰ech smûrÛ; jen pfiímá traÈ na TfieboÀ a Jind-
fiichÛv Hradec zÛstala neuskuteãnûn˘m snem,
pfiestoÏe jeden z projektÛ vypracoval sám
inÏen˘r KfiiÏík.

Devatenácté století, naz˘vané stoletím páry,
zcela promûnilo evropskou spoleãnost. Na jeho
zaãátku Ïili je‰tû lidé pfieváÏnû v uzavfien˘ch
lokálních spoleãnostech a v mnohém byli je‰tû

svázáni pevn˘mi pouty se stfiedovûkem. Na
konci století jiÏ nacházíme v zásadû moderní
spoleãnost se v‰emi jejími pfiednostmi a ne‰va-
ry, spoleãnost obdivující rozvoj techniky, ale

19. století: Spojení se světem

r. 1265 zaloÏení mûsta králem Pfiemyslem Otakarem II. n r. 1279 Závi‰ z Falkn‰tejna napadl â. Bu-
dûjovice, dobyl je a vyplenil n r. 1296 první historicky doloÏen˘ rychtáfi Klaric (rychtáfi = králÛv zá-
stupce ve mûstû) n r. 1351 Karel IV. udûlil mûstu v˘znamná práva n r. 1381 Václav IV. udûlil mûstu
právo hrdelní n r. 1453 Ladislav Pohrobek zastavil â. Budûjovice RoÏmberkÛm n r. 1467 purkmistr
Ondfiej Puklice zavraÏdûn n r. 1569 zahájila ãinnost zdej‰í mincovna (ãinnost skonãila r. 1611) n r. 1577
dokonãena v˘stavba âerné vûÏe (trvala 28 let) n r. 1611 vpád pasovsk˘ch vojsk do mûsta n r. 1641
nejvût‰í poÏár mûsta - vyhofiely jeho dvû vnitfiní tfietiny n r. 1720 - 1730 stavba mûstského vodovodu,
vodárny a barokní radnice n r. 1751 mûsto sídlem Budûjovického kraje, prvním hejtmanem Václav
Karvinsk˘ z Karviné n r. 1785 PapeÏ Pius VI. zfiídil biskupství ãeskobudûjovické n r. 1805 se v â. Bu-
dûjovicích narodil podnikatel Vojtûch Lanna n r. 1819 postaveno mûstské divadlo n r. 1825 - 1832
v˘stavba konûspfieÏné Ïeleznice na trase â. Budûjovice - Linec n r. 1848 zahájena v˘roba v továrnû
na tuÏky a kameninu (pozdûji Koh-i-noor Hardtmuth) n r. 1851 - 1883 budûjovick˘m biskupem se
stal ãesk˘ vlastenec J. V. Jirsík, zakladatel ãesk˘ch ‰kol n r. 1847 se ve mûstû narodil August Zátka,
advokát a poslanec n r. 1895 zaloÏen âesk˘ akciov˘ pivovar (dnes Budvar) n r. 1908 zaloÏena to-
várna na zápalky „Solo“ (pozdûji Igla) n r. 1909 zahájen provoz elektrické pouliãní dráhy (tramvaje)
n r. 1949 vytvofien âeskobudûjovick˘ kraj s administrativním sídlem v â. Budûjovicích n r. 1960
vytvofien Jihoãesk˘ kraj s administrativním sídlem v â. Budûjovicích n r. 1980 zaloÏeno Jihoãeské
biologické centrum âSAV n r. 1980 historické jádro mûsta vyhlá‰eno mûstskou památkovou rezervací
n r. 1990 â. Budûjovice statutárním mûstem n r. 1991 zaloÏena Jihoãeská univerzita n r. 2000 se
mûsto stalo sídlem Budûjovického kraje (záhy pfiejmenovaného na Jihoãesk˘)

Data, pouÏitá v tomto zestruãnûném pfiehledu, byla vybrána z publikace Mûsto na prahu tfietího tisíciletí,
vydané Magistrátem mûsta âeské Budûjovice ve spolupráci s krajsk˘m pracovi‰tûm âSÚ v r. 2000.

ñ H i s t o r i c k é  u d á l o s t i  m ě s t a  v  d a t e c h  ó

Schneiderova kronika ze 2.tfietiny 18. století
(pfied restaurováním), vûcnû popisující ãesko-

budûjovické události obecní i rodinné.

Veduta z doby kolem r. 1850. Autor Karel Würds.

Doprovodné obrazové materiály a pfiedmûty poskytly Státní okresní archiv a Jihoãeské muzeum
v âesk˘ch Budûjovicích. Foto Ivana Píhová (Schneiderova kronika)

Na prahu 20. století byly vyhledávanou
senzací vzlety balonÛ, které mûli moÏnost nû-
kolikrát vidût také Budûjoviãtí. ZároveÀ se ale
ãlovûk chystal do oblak s „létadlem“ tûÏ‰ím
neÏ vzduch, zprvu jen velmi nesmûl˘mi krÛãky.
Obyvatelé âesk˘ch Budûjovic dostali druhou
fiíjnovou nedûli roku 1910 moÏnost na vlastní
oãi spatfiit prÛkopníka létání v âechách, inÏe-
n˘ra Jana Ka‰para z Pardubic. Na vojenském
cviãi‰ti u âtyfi DvorÛ pfiedvedl za obrovské
úãasti divákÛ nûkolik krátk˘ch letÛ. Mnohem
lépe tu létal v následujícím roce Ka‰parÛv bra-
tranec EvÏen âihák. Po první svûtové válce
vzniklo na stejném místû vojenské leti‰tû -
rozkládalo se na dnes jiÏ zcela zastavûné plo‰e
od ãtyfidvorsk˘ch kasáren aÏ po nynûj‰í sídli‰tû
·umava. Pfii‰la také první letecká ne‰tûstí: pfii
leteckém dni v listopadu 1923 se na leti‰ti za-
bil para‰utista Antonín JeÏek, v roce 1924 za-
hynuli dva vojen‰tí letci ve zfiíceném letadle
poblíÏ Hrdûjovic (tragédii pfiipomíná pomník
pfiímo vedle plzeÀské Ïelezniãní trati, nedaleko
mostu pfies Vltavu).

ñ Přiletěla 312. stíhací peruť ó
Nad‰enci v fiadách vojenského letectva i ci-

vilních ãlenÛ Aeroklubu se zaslouÏili ve tfiicá-
t˘ch letech o v˘stavbu nového leti‰tû u Plané,
které bylo oficiálnû pfiedáno do provozu v roce

1937. BohuÏel jej o dva roky pozdûji zabrali
nacistiãtí okupanti. Na jafie 1945 pfiinesla
kfiídla spojeneck˘ch bombardérÛ âesk˘m Bu-
dûjovicím zkázu pfii dvou leteck˘ch útocích,
jejichÏ cílem bylo sice pfiedev‰ím zdej‰í nádraÏí
a prÛmyslová zóna, ale které pfiinesly ztráty na
Ïivotech a obrovské ‰kody na civilních budo-
vách. Také pováleãná letecká historie âesk˘ch
Budûjovic je velice bohatá a patfií k ní mimo jiné
pfiílet 312. ãeskoslovenské stíhací perutû z Velké
Británie, v˘cvik izraelsk˘ch pilotÛ ãi pravidelná
dopravní aerolinka âeské Budûjovice - Praha -
Liberec. Od zaãátku padesát˘ch let potom star-
tovali z leti‰tû v Plané v˘hradnû vojen‰tí piloti.

20. století: Věk létání

Jak si v r. 1905 pfiedstavovali lidé budoucnost.

Text Daniel Kováfi, Státní okresní archiv âeské Budûjovice (mezititulky redakce)
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