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OKRM/26/2017/Z/14

Volební období 7 (2014 - 2018)

Z Á P I S
z 1. jednání památkové komise rady města konaného dne 7. 2. 2017

Přítomni: Tomáš Beck, Mgr. Karel Beneš, Mgr. Lukáš Faktor, Mgr. Lada Klímová, 
Ing. Petr Lamač, Dr. Zdeněk Mareš, Mgr. Jana Mráčková, 
PhDr. et Mgr. Ludmila Ourodová, Ph.D., Ing. arch. Naděžda Pálková, 
Ing. David Přibyl, Ing. Vítězslav Velát

Omluveni:

Nepřítomni:

Hosté: Bc. František Hrdý

Schválený program:

1. Úvod, schválení programu.
Přijato usnesení č. 1/2017 (11 - 11,0,0)
dle zaslané pozvánky
Předsedkyně komise seznámila členy s jednotlivými body programu

2. Program regenerace městské památkové rezervace České Budějovice v roce 2017, návrh 
rozdělení finanční kvóty.
Přijato usnesení č. 2/2017 (11 - 11,0,0)
Členové památkové komise se podrobněji seznámili s jednotlivými žádostmi, byla 
provedena formální kontrola po jednotlivých žádostech, projednali a posoudili tři 
předložené žádosti o příspěvky.
 
Č.1  měšťanský dům, Česká ul. č. 189/32                                        
 
Č.2  bývalý kapucínský klášter, Kněžská ul. č. 410/8 (objekt teologické fakulty)  
                       
Č.3  měšťanský dům, Panská ul. č.178/15
 Památková komise se vyjádřila k návrhu na rozdělení příspěvků státu a obce mezi 
jednotlivé žadatele. Navržené příspěvky jsou v přiložené tabulce.

3. Program Podpora obnovy kulturních památek  prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 
v roce 2017, návrh rozdělení finanční kvóty na jednotlivá kola.
Přijato usnesení č. 3/2017 (11 - 11,0,0)
Celková finanční částka stanovená ministerstvem pro rok 2017 činí: 2.618.000,- Kč.
 
Návrh komise na rozdělení na jednotlivá kola je následující:
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1.      Kolo         1.618.000,- Kč 
2.      Kolo         1.000.000,- Kč

4. Různé.
a. Koněspřežka.
Členové památkové komise byli požádáni, aby se vyjádřili k myšlence obnovit část 
koněspřežky na území města Českých Budějovic.  Koněspřežná dráha České Budějovice – 
Linec byla první koněspřežnou železnicí a byla provozována mezi lety 1832-1872. 
Myšlenka obnovit „ konespřežku“ v historickém centru Českých Budějovic zaznívá 
opakovaně již od 90. let 20. století. Členové památkové komise se domnívají, že obnova 
dráhy koněspřežní stanice v historickém centru města, tak, aby byla provozována 
dlouhodobě v letních měsících jako turistická atraktivita je nereálná z několika důvodů
 
·         Jde o velmi nákladnou a komplikovanou stavbu, pokud by měla kopírovat původní  
technologii  se zapuštěním kolejí do dlažby
·         Zcela odlišná dopravní technologie (počítá se zcela odlišnými dopravními prostředky 
-osobní vůz na způsob dostavníku či tramvaje tažený koňmi), pravděpodobně způsobí velké 
komplikace v již takto problematické a husté dopravě ve vnitřním městě, dopravní 
obslužnosti atd. 
·         Realizace by vyžadovala vybudování zázemí pro provoz – vozy, ustájení koňů, apod.
Není znám provozovatel této finančně nákladné turistické atrakce ani skutečnost, zda by se 
město  na nákladech podílelo. Památkové komisi nebyl předložen ani podrobnější záměr či 
studie, která by umožnila objektivní zhodnocení.  
Aby byla sláva koněspřežky připomenuta a využita jako turistická atrakce, doporučuje 
komise realizovat „koněspřežku“ výjimečně při mimořádných a slavnostních příležitostech 
např. formou několik desítek metrů demontovatelných kolejí, repliky vozu a podobně.  
 
b.      Ing. arch. Naděžda Pálková navrhuje otevřít diskuzi o možnostech  rehabilitace 
a využití  Hardtmuthovi vily a objektu Slávie.  
Novobarokní Hardtmuthova vila je v těsném sousedství městské památkové rezervace Č. 
Budějovice příležitostí pro zvýšení turistické atraktivity města. Vila by mohla být obnovena 
tak, aby v přízemí v reprezentativních prostorách byla klasická prohlídková trasa, v patře by 
mohlo být zřízeno muzeum KOH I NOORU. Přízemní reprezentativní prostory by také 
mohly sloužit jako přijímací místo pro vzácné delegace. Podobně obnovené vily jsou 
v posledních letech turisticky velmi atraktivní a příklady realizace jsou v řadě našich měst 
(např. vila Tugendhat v Brně, Mullerova vila v Praze, Loosova vila v Plzni a mnoho 
dalších). Stávající DDM v objektu by mohlo být přemístěno do objektu KD Slávie. 
O spolupráci kraje a města na využití objektu Slávie se uvažovalo i v roce 2014 (tehdy pro 
potřeby Jihočeské filharmonie). Objekt bývalého spolkového domu je pro potřeby DDM 
typologicky daleko vhodnější a nevyžadoval by tolik razantních stavebních zásahů.  
 
S tímto návrhem vyslovují členové památkové komise souhlas a doporučují prověřit 
možnost realizace tohoto návrhu ve spolupráci města a kraje.

Vysvětlivka: v závorce je uveden výsledek hlasování (x - a,b,c), a = počet hlasujících pro, b = 
počet hlasujících proti, c = počet těch, kteří se zdrželi x = počet přítomných členů.

1. jednání památkové komise rady města bylo ukončeno v 17:00 hod.
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Soubor usnesení:

K bodu: Úvod, schválení programu.

památková komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 1/2017:

památková komise rady města

s c h v a l u j e
program jednání dle pozvánky.

K bodu: Program regenerace městské památkové rezervace České Budějovice v roce 2017, 
návrh rozdělení finanční kvóty.

památková komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 2/2017:

památková komise rady města

d o p o r u č u j e
návrh rozdělení státní finanční podpory a spolupodílu města dle přiložené tabulky a předložit 
Zastupitelstvu města ke schválení.

K bodu: Program Podpora obnovy kulturních památek  prostřednictvím obcí s rozšířenou 
působností v roce 2017, návrh rozdělení finanční kvóty na jednotlivá kola.

památková komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 3/2017:

památková komise rady města

d o p o r u č u j e
Radě města pokračovat v administraci programu ORP Ministerstva kultury České republiky v roce 
2017 a rozdělit kvótu na dvě části – výzvy:
1.      1.618.000,- Kč
2.      1.000.000,- Kč

V Českých Budějovicích dne 7. 2. 2017

Zapsal(a): Bc. František Hrdý, sekretář komise

Ověřil(a): Ing. arch. Naděžda Pálková

PhDr. et Mgr. Ludmila Ourodová, Ph.D.
předsedkyně komise


