
PARK ČTYŘI DVORY ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Soutěžní podmínky – soutěžní podklady 

 

P. 01 – Soutěžní zadání 

  

1. Místo realizace 

Areál bývalého vojenského cvičiště a kasáren o celkové rozloze 50 ha se nachází v 
severozápadní části města České Budějovice, v městské části Čtyři Dvory a je vklíněn mezi 
dvě největší českobudějovická sídliště s téměř 40.000 obyvateli. Území bylo dříve využíváno 
pro potřeby armády, po roce 1990 byl však areál vojskem postupně opouštěn a celkově 
chátral. Nyní jsou pozemky o celkové rozloze 18 ha spolu se všemi objekty v areálu v majetku 
statutárního města České Budějovice, na něž byly bezúplatně převedeny v roce 2001. Území 
je dodnes částečně zastavěno vojenskými objekty, které jsou však ve velmi špatném stavebně 
– technickém stavu a téměř nevyužitelné (tzv. brownfields). Dále se v prostoru nacházejí 
nezastavěné plochy, které dnes již neplní žádný účel. Lokalita disponuje značným rozvojovým 
potenciálem, který zatím není využit a představuje pro město socioekonomickou zátěž. 
V nedávné době proběhla (probíhá) demolice části objektů. Doposud byla provedena demolice 
a sanace části území o rozloze 9,4 ha, zbývající část areálu je provozována jako sklady a 
dílny, ale je připravena k demolici. Lokalita je velmi dobře dopravně obsloužena, je napojena 
na silnici E49 směr Plzeň, Praha. Na hraně území je dostupná stávající síť MHD i technická 
infrastruktura.  
Projekt bude realizován na části pozemků č. 2099/121, 2099/127, 2099/183 a 726/1, vše k. ú. 
České Budějovice 2. Z pozemků je řešená část určená územním plánem města převážně jako 
území lesoparků a území zeleně rekreační o celkové rozloze cca 2,5 ha. 
 

2. Širší souvislosti 

Záměrem města je přetvořit toto zdevastované území na městskou čtvrť, ve které bude možné 
realizovat chybějící občanskou vybavenost pro přilehlá sídliště. Po vyčištění území a demolici 
nevhodných objektů se plánuje vybudovat síť vnitřních komunikací a cyklostezek, obytné 
domy a objekty občanské vybavenosti. Uliční síť je již projekčně připravena, projednává se 
stavební povolení. Při severním okraji území je plánována realizace části severozápadního 
dopravního polokruhu tzv. Propojení ulic Strakonická a Milady Horákové, jehož řešení 
předpokládá pomocí ekoduktů volné propojení s oblastí Vávrovské rybníky, které jsou součástí 
území Natura 2000.   
V území jsou plánovány soukromé investice. Jedním z připravovaných projektů je kongresové 
a koncertní centrum Antonína Dvořáka podle návrhu architekta Jana Kaplického („Rejnok“). 
Druhou, již realizovanou stavbou je hokejové centrum zahrnující tréninkovou ledovou plochu 
se zázemím, tělocvičnu a související služby včetně ubytování.   
Řešené území je z hlediska koncepce územního plánu města součástí zeleného klínu jako 
jednoho z hlavních prvků koncepce zapojení města do krajiny. Zelený klín zde „proniká“ mezi 
dvě hustě obydlená sídliště a má potenciál vyvážit velkou hustotu zastavění sídlišť volnými 
plochami zeleně s doprovodnými prvky podpory sportovně rekreačního využití území. Místo je 
svým způsobem „zelenou“ bránou do města či bránou z města do krajiny, východiskem cest 
do území kolem Vávrovských rybníků. 
 
3. Soulad záměru s cíly a prioritami IPRM 

Navrhovaný projekt je zaměřen na revitalizaci území v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory. 
Předmětem projektu je vybudování parku s potřebným zázemím a sítí cest, součástí budou 
hřiště, plochy a stanoviště pro hry. Tento záměr funkčně doplní plánovanou výstavbu hokejové 
haly, plánované koncertní a kongresové centrum „Rejnok“ a také budoucí obytnou zónu. 
V lokalitě tak bude vytvořena infrastruktura pro bydlení, pro sportovní i kulturní vyžití i pro další 
volnočasové a rekreační aktivity, čímž dojde k vytvoření podmínek pro vznik městského 
subcentra. Projekt naplňuje cíl prioritní oblasti: regenerovat a revitalizovat území zóny (řešení 
problematiky brownfields) a rozvoj ohnisek zóny s potenciálem růstu. Záměr má návaznost 
také na další realizované projekty v rámci IPRM Levý břeh Vltavy. 



Dílčí cíle jsou: 
- Propojení 2 sídlišť, zvýšení prostupnosti území 
- Zlepšení stavu životního prostředí odstraněním minulé zátěže 
- Vytvoření podmínek pro sportovně-rekreační aktivity 
- Snížení výskytu sociálně-patologických jevů 
- Zvýšení atraktivity a image města 
- Návaznost na další záměry v oblasti (sportovní hala, koncertní sál, obytné domy) ve 

smyslu doplnění občanské vybavenosti o další infrastrukturu pro sportovně-rekreační 
aktivity 

Projekt nesmí zakládat veřejnou podporu, tzn., nesmí splňovat všechny uvedené podmínky 
(znaky) současně:  

a) podpora je hrazena z veřejných prostředků 
b) podpora zvýhodňuje určité podniky (podnikatele) nebo odvětví výroby 
c) podpora narušuje nebo hrozí narušením hospodářské soutěže 
d) poskytnutí podpory má vliv na obchod mezi členskými státy EU 

 

4. Stavební program 

V řešeném území je požadováno navrhnout sportovně rekreační aktivity reagující na místní 
podmínky a umožňující aktivní oddych, pohyb i relaxaci různým věkovým skupinám obyvatel 
města i jeho návštěvníkům. Zásadou je volný přístup a prostupnost území. 
 
Závazně jsou požadovány tyto funkce: 
- síť cest – okruhů pro kondiční běh, procházky, inline bruslení, plocha pro pétanque, 
stanoviště stezky „buď fit“ zejména pro seniory, dětské hřiště pro různé věkové kategorie  
- volné plochy – trávníky pro hry a pobyt  
- hřiště pro míčové hry   
- skatepark – nezastřešený, materiál, rozsah a typ je na autorovi 
- parkové úpravy - druhová skladba keřového a stromového patra není určena, rozmístění 
vzrostlé zeleně musí odpovídat kromě řešeného účelu možnostem strojní údržby ploch. 
 

Závazně je požadován objekt zázemí parku. 
V objektu bude provozovna občerstvení (sezónní – celoroční provoz, forma – stánek, buffet - 
ponecháno na autorovi dle koncepce využití parku), půjčovna sportovních potřeb. 
Součástí objektu budou veřejná WC. Provedení bude s minimálními nároky na opravy, údržbu 
a čištění, s maximální odolností. Maximální rozsah 250 m

2.
 Materiálové a konstrukční řešení 

objektu není předepsáno. 
  
Nezávazné jsou jakékoliv další sportovní a relaxační aktivity, další drobné stavby, výraznější 
terénní úpravy, vodní prvky atp. 
  
Hřiště budou samoobslužná. 
 
Park bude vybaven veřejným osvětlením. Počítá se s umístěním 1 kamery kamerového systému 
města. 

 
Pěší a cyklistické propojení mezi Husovou třídou a ulicí E. Rošického bude navazovat na dvě 
větve místních komunikací. Tyto stavby, vč. pěšího a cyklistického propojení budou 
vybudovány jako samostatná stavba vyčleněná ze souboru staveb ZTV pro celé území.   
  
Přípojka vody, napojení na kanalizaci, napojení na provozní elektřinu a připojení VO bude  ze 
sítě budované v rámci samostatné stavby přístupových komunikací. 
 

  


