ANALÝZA ÚZEMÍ

Součástí Analytické části je i rozbor vztahu urbanismu města České
Budějovice a vodních toků, které ve všech historických epochách
významně promlouvaly do jeho struktury.
Strategické poloha města na soutoku dvou řek umožňovala
základní princip fungování středověkého města - ochranu před
vnějšími hrozbami (vojenskými, obchodními) a zároveň kontrolu nad
obchodními trasami generujícími ekonomický přínos pro město.
Uliční síť současného města České Budějovice má základ ve
struktuře středověkého města, kdy pravidelný, ortogonální systém
po svém obvodu naráží na měkkou křivku přirozeného, či umělého
vodního toku.
Z uvedených schémat je patrné, že zatímco Malše a uměle
vybudovaná Mlýnská stoka postupně zarůstaly do rozvíjejí ho se
města, řeka Vltava zůstávala po dlouhá staletí především dopravní
trasou a vytvořila bariéru, která byla zásadněji překročena až
v druhé polovině 20. století. Výsledkem je patrnější urbanizace,
těsný kontakt města a Malše (Mlýnské stoky), vznik nábřeží tvořených
významnými městskými budovami (Krajský soud, Jihočeské
divadlo, Jihočeská knihovna, KD Slavie). Vltava si naopak zachovala
i v dnešní době k městu odstup, charakterizovaný vesměs přírodními
břehy, doplněnými průmyslovými areály těžícími z přítomnosti vody
(Jihočeské papírny).
Dále uvedené mapové podklady přesněji popisují, a to se všemi
souvislostmi, jak vodní toky ovlivňovaly rozvíjející se město.
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MĚSTO KRÁTKÝCH VZDÁLENOSTÍ

ve středověkém městě pouze 2 mosty / brody přes Vltavu a Malši
voda tvoří bariéru, vstup do města opevněnými bránami
mosty jako součást barokního fortifikačního systému - přístup k opevnění
struktura založeného města se po odstranění hradeb přenesla do rostlého
města 19. století
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až do 1. poloviny 20. století byly České Budějovice “městem krátkých
vzdáleností”
město se osvobozuje ze sevření hradebních systémů
centrum města je pro veškeré obyvatele dostupné pěšky
dopravní skelet vycházel z historických tras a koncepce pravidelné
struktury založeného města
rozvoj města neprobíhal západním směrem - Vltava tvoří bariéru, město
inklinuje k železnici a rozvíjí se podél vody
příčné vazby ve městě - mosty - nebylo nuté zásadně posilovat
regulace Malše vytváří předpoklad pro vznik nových nábřeží
rozvoj průmyslu založeném na potřebě vody (papírenství)

EXPANZE MĚSTA
•
•
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téměř polovina obyvatel žije na levém břehu Vltavy
motorizace města po roce 1945 přinesla výstavbu dvou silničních mostů
příčné vazby mezi oběma břehy Vltavy jsou nedostačující - chybí mosty
součástí výstavby D3 jsou 2 mosty - severní a jižní tangenta - mimo katastr
města
po roce 1989 vznikly pouze 3 lávky pro pěší a cyklisty!
město žije z infrastruktury vybudované v minulosti
HISTORICKÉ PŘÍČNÉ VAZBY VE MĚSTĚ (DO 1945)
MOSTY 1945 - 1989
MOSTY PO ROCE 1989

P rojekt /P roject

F áze /S tage

MĚSTO A VODA 2020

STRATEGICKÁ STUDIE

28/02/2020, ČB

MĚSTO V HRADBÁCH
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barokní hradby
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1827 - Originální mapy stabilního katastru Čech
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zdroj: Národní památkový ústav
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1895 - nástěnná mapa politického okresu ČB

zdroj: Historický atlas měst České republiky
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1986 - ČB na vojenském plánu města
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1934 - vojenské mapování

zdroj: Archivní mapy ČÚZK
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1936

zdroj: Národní technické muzeum

Malše vždy byla v těsném kontaktu s centrem města a přestože
nábřeží byla doplněna až po výstavbě veřejných staveb, působí
i neregulovaná hrana řeky městským dojmem.
Přítomnost vodního toku ve v centru města logicky vede k jeho
intenzívnímu využití, a to jak pro práci, tak i pro rekreaci.
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Nejurbanizovanější částí nábřeží je nábřeží Malše u Krajského
soudu. Reprezentativní vzhled a rozměry veřejných budov dávají
tomuto místu velkoměstský charakter.
V 19. století s i v tomto místě mísil přírodní, až venkovský ráz
u dnešního parku Dukelská s nově vznikajícím nábřežím poté, co se
centrum města vymanilo z hradeb.
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V minulosti byla Malše u Předního mlýna plnohodnotným vodním
tokem, Sokolský ostrov více ostrovem než nyní. Zúžení profilu řeky
a její faktické zaslepení u soutoku s Mlýnskou stokou zbavilo toto
místo původní velkorysosti a půvabu.
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V partii u soutoku a nynějšího slepého ramene lze porovnat rozdíl
mezi historickými a dnešními snímky. Je patrné, že i díky absenci
zábradlí, bylo naprosto přirozené pohybovat se na hraně břehů, které
byly přístupné i z důvody dopravy po řece.
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Urbanistický i ekonomický rozvoj města České Budějovice byl vždy
a je tomu tak i nyní, velice úzce spjat s vodními toky. Soutok řek byl
logickým výběrem středověké lokace historického města, které
profitovalo ze své strategické polohy.
Poté co se původně středověké město vymanilo ze systému
opevnění, jeho rozvoj směřoval podél vodních toků, či reagoval na
další významné dopravní trasy - železnici.
Těžiště města se během let několikrát posunulo, přesto
historické centrum zůstává přirozeným a jedinečným místem
s neopakovatelným geniem loci.

KONĚSPŘEŽNÁ DRÁHA 1832

ROZVOJ MĚSTA 19. A 20. STOLETÍ
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řeka Vltava jako zdroj vody
osada Budivojovice u brodu přes Vltavu na křižovatce
obchodních cest
méně významná lokace než jižněji položené
Stradonice (Rožnov)
poloha mimo záplavová území

•
•
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založení města - významný politický a urbanistický
čin
strategická poloha na soutoku dvou řek
vodní toky zásadní součástí fortifikačního systému
bezpečnost a soběstačnost města - impulz pro
hospodářský rozvoj
veškeré hospodářské aktivity se neobejdou bez
zdroje vody (rybníkářství, rybářství, mlynářství...)

•
•

propojení Dunaje a Labe
počin nadregionálního významu
impulz pro rozvoj města a jeho hospodářství (doprava
soli)
vzniká potřeba regulace toku
po realizaci železnice na východní straně města
zůstává Vltava zásadní trasou voroplavby
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rozvoj města vyžaduje regulaci toků
regulace řek významně mění jejich charakter ve městě
úbytek vodních ploch v katastru města
vzniká význam řek a nábřeží jako rekreačních cílů
obyvatel města
koridory podél řek jsou využity pro trasy nově
vznikajících páteřních komunikací
budoucí dopravní trasy budou vedeny zcela mimo
koridory vodních toků
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STŘEDOVĚKÉ MĚSTO
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PŘED ROKEM 1265

Téma vodácké turistiky je velice úzce spjato s Vltavou, Malše je
tímto sektorem rekreace využívána jen minimálně. Tradiční vodácká
trasa začíná nad jezem ve Vyšším Brodě a končí v Boršově nad
Vltavou. Vltava je s jistými obtížemi již dnes sjízdná i od Boršova, dále
na po směru vodního toku.
Vltava nad Českými Budějovicemi není díky průmyslovým podnikům
na jejím břehu a regulaci dostatečně atraktivní pro vodáky, nicméně
jistě stojí za to přemýšlet o přítomnosti vodáků v centru města České
Budějovice, kteří by si zcela jistě našli důvod proč ho navštívit.
Vodácká
turistika
potřebuje
nezbytnou
doprovodnou
infrastrukturu, tedy tábořiště se službami a zázemím, které má
velké nároky na dopravu. Podél břehů Vltavy v katastru města České
Budějovice taková možnost není, jedinou příležitostí je tábořiště
u vodáckého areálu v Českém Vrbném. Přestože tradiční individuální
vodáctví není z pohledu Českých Budějovic hlavním tématem,
strategická studie by se měla tímto sektorem individuální turistiky
zabývat.
Potenciálem vodácké turistiky pro město České Budějovice není
pouhé prodloužením tradiční trasy Vyšší Brod - Boršov nad Vltavou,
ale především uvědoměním si významu celé vodní cesty přes
Hlubokou nad Vltavou a dále po proudu, kdy město České Budějovice
budou jednou z významných zastávek.
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ČESKÉ BUDĚJOVICE
konec vodní cesty
Lannova loděnice

vodácké tábořiště
České Vrbné

marina
Hluboká nad Vltavou
HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

konec vodácké cesty
Vyšší Brod - Boršov
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BORŠOV NAD VLTAVOU

Vývojové fáze města České Budějovice respektují charakteristickou
krajinu v okolí města. intenzivněji zregulovaná Malše je velmi těsně
obklopena městskou strukturou všech období, severní část města
zatím nestihla zareagovat na mladší regulaci Vltavy.
Vzhledem k tomu, že historickým centrem města řeky přímo
neprotékají, město nedisponuje velkým množstvím tradičních
nábřeží. Hustá urbánní struktura městského typu nikdy nepřekročila
levý břeh Vltavy tak, jak se tomu stalo například v Praze.
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ZÁSTAVBA 2. POL. 20. STOLETÍ

ZÁSTAVBA 19. / 20. STOLETÍ

ZÁSTAVBA 21. STOLETÍ

ZÁSTAVBA 1. POL. 20. STOLETÍ
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MĚSTSKÁ PAMÁTKOVÁ REZERVACE

Z uvedeného grafického výstupu je patrné, že typ zeleně podél
Vltavy, Malše a Mlýnské stoky je velmi úzce spjat s charakterem toku
a principy zástavby v jeho okolí. Malše je obklopena spíše urbánní
zelení městských parků, zatímco Vltava si zachovala přírodní okolí.
Významným fenoménem je průnik zeleně do centra města od
Stromovky, a to i díky Sokolskému ostrovu. Fakt, že lidé rádi pobývají
u vody a volný čas tráví především obklopeni zelení, vytváří, do jisté
míry již dnes naplněný , velký potenciál pro rekreaci obyvatel.
Cílem strategické studie je tedy i prověřit a posílit možnost
trávení volného času v blízkosti řek a zkvalitnění ozeleněných ploch
je tak nosným tématem. Velmi důležitá je pestrost zelených ploch,
které mohou vytvořit širokou škálu ploch, od silně urbanizovaných,
až po čistě přírodní. Tzv. „modrozelená infrastruktura“ je již dnes
v Českých Budějovicích naprosto přirozeným jevem a její vliv na
město stačí pouze posílit.
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Dopravní vazby ve městě jsou významně ovlivněny přítomností
vodních toků, které vytvářejí především bariéry pro skelet všech
typů komunikací. Výjimkou je páteřní komunikace E49, která je
vedena podél Vltavy a tím přispívá k nežádoucímu rozdělení města,
které postrádá příčné vazby mezi pravým a levým břehem Vltavy.
Žádoucí by bylo tyto příčné vazby posílit dalšími mosty, či lávkami pro
pěší.
Zahájená výstavba obchvatu města (D3) umožní humanizaci
tranzitních komunikací, které neúměrně zatěžují městskou dopravní
infrastrukturu.
Samostatným tématem je výstavba tangent na severu městské
aglomerace, kdy tzv. Severní tangenta reprezentuje koncepční
přístup k budoucímu fungování města a jeho dopravní sítě, na rozdíl
od tzv. Severní spojky, která vrací tranzitní intenzívní dopravu blíže
k jádru města.

D3 - Rakousko

Praha

Praha

Plzeň

Severní tangenta

Severní spojka

E49
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D3 - Praha

Český
Krumlov

ŽELEZNICE

cyklostezka

HLAVNÍ KOMUNIKACE

cyklotrasa

MÍSTNÍ KOMUNIKACE
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Plzeň

Obě řeky na začátku 20. století sloužily také k letní
rekreaci obyvatel města (např. koupání v Sokolské plovárně
u Předního mlýna). Po znečištění Vltavy průmyslovými
podniky ve druhé polovině 20. století sloužila k rekreaci
především Malše. Díky výraznému zlepšení kvality vody
ve Vltavě v posledních třiceti letech se plně projevil její
rekreační potenciál a obyvatelé města Vltavu a její břehy
opět začali využívat k volnočasovým aktivitám.
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Z důvodu velkého znečištění Vltavy ve dvacátých letech
20. století se od r. 1931 stala Malše zdrojem pitné vody pro
město.

28/02/2020, ČB

Centrum města České Budějovice leží na soutoku řek
Malše a Vltavy. Ze západu a severozápadu ho obtéká také
Mlýnská stoka. Obě řeky byly velmi důležité pro vývoj města
a jeho hospodářství. Vltava sloužila několik desetiletí jako
říční dopravní tepna, s čímž souvisel také rozvoj obchodu
a řemesel. Vltava poháněla mlýny i větší průmyslové
podniky (např. papírny), později vodní elektrárny. I Malše
sloužila k přepravě dřeva.
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Na územním plánem určený pás zeleně pak navazují
v jejich okolí plochy s rozdílným způsobem využití s funkcí
odpovídající současnému stavu, tedy převážně plochy
stabilizované.
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Územní plán města České Budějovice v principu vytváří
podél obou vodních toků pásy zeleně různé šíře a využití,
tedy se zaměřuje především na jejich rekreační potenciál.
Nejsou navrhována nová zastavitelná území podél břehů
obou řek, ve většině případů je navržena i ochrana zeleně,
většinou ve formě prvků ÚSES.

Dotčené subjekty, které ovlivňují využití vodních toků:
• Statutární město České Budějovice
• Povodí Vltavy s.p.
• Ředitelství vodních cest ČR
• Jihočeský kraj
• Jihočeská centrála cestovního ruchu
• AQUA ENERGIE s.r.o. - malé vodní elektrárny u Trilčova
a Jiráskova jezu
• Průmyslové podniky – odběratelé vody z řek, vlastníci
přilehlých pozemků velkých areálů
• Provozovatelé aktivit spojených s vodními toky (gastro,
doprava apod.)
•

ČESKÁ REPUBLIKA

OKOLNÍ OBCE

VÝSTAVIŠTĚ ČB

JIHOČESKÝ KRAJ

PRÁVNICKÉ / FYZICKÉ OSOBY

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

MĚSTO ČB

POVODÍ VLTAVY
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Toky samotné a jejich bermy vlastní státní podnik Povodí
Vltavy.

28/02/2020,ČB
22/11/2019,
ČB

V intravilánu města je většinovým vlastníkem pozemků
přiléhajících k vodním tokům město České Budějovice.
V některých lokalitách (pravý břeh Vltavy v Rožnově, levý
břeh Malše u Malého jezu, levý břeh Vltavy u Pražského
sídliště a levý břeh Vltavy v k. ú. České Vrbné) jsou pozemky
města velmi úzké a sousedí s různými soukromými vlastníky
(právnické i fyzické osoby). Severně od Strakonické ulice
nevlastní město žádné pozemky na pravém břehu Vltavy
(vše je vlastnictvím soukromých osob).

Malše nad přerušením vytvořila slepé rameno, kdy
byla řeka degradována na pouhý propustek s minimálním
průtokem. Zároveň byl na Vltavě vybudován Jiráskův
válcový jez, který zvedá hladinu pro vodní elektrárnu.
Vltava pod soutokem řek je vedena mezi říčními
terasami u Pražského sídliště a sídliště Vltava. Terasy
slouží k zachycení povodňových průtoků a také pro rekreaci
obyvatel. Mezi severním okrajem města a Českým Vrbným
je na obou březích vedena cyklostezka do Hluboké nad
Vltavou. Vltava pod Jiráskovým jezem byla splavněna při
prohrábce dna po povodních v r. 2002.
Mlýnská stoka byla vedena upraveným korytem od
začátku 20. století. Úpravy umožnily vznik Vrchlického
nábřeží. Při přestavbě městské elektrárny na teplárnu byla
v 50. letech narovnána a zkrácena. V šedesátých letech byl
uskutečněn záměr zakrytí koryta na Senovážném náměstí.
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Naopak Malše nabízí poměrně velká a v současnosti
i intenzívně využívaná veřejná prostranství (Velký jez, Malý
jez, Park Dukelská) a široké břehové linie na obou stranách
řeky. Soutok obou řek byl ve 30. letech 20. století posunut
západně dál od města a díky regulaci obou řek mohl
vzniknout Sokolský ostrov. Ten byl k městu pevně připojen
protažením Hroznové ulice.

28/02/2020, ČB

Jižní část Vltavy (až po soutok s Malší) nenabízí skoro
žádná veřejná prostranství, a to především díky sevřenému
profilu na pravém břehu a absencí jakýchkoliv aktivit na
břehu levém (jedná se o rozsáhlé záplavové území). Na
pravém břehu je cyklostezka lemována ploty přilehlých
pozemků, částečně se břehová linie otevírá až u zimního
stadionu.
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Obchod se z centra města přesunul na periferie do
velkých obchodních center. Takovéto rozložení funkcí
podporuje migraci obyvatel za prací, na nákupy i do lokalit
určených k rekreaci a trávení volného času.
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Části širšího centra města až periferie slouží především
k bydlení, zatímco v centru a jeho okolí se nachází občanská
vybavenost a bloky se smíšenou funkcí. Podél řek se
nachází také průmyslové a další uzavřené areály.
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ČTYŘI DVORY
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Vltava ožívá v Rožnově u TJ Meteor – volejbalové
a tenisové kurty, hřiště pro pozemní hokej, občerstvení.
O kus dál je nepříliš využívané dětské hřiště. Vyžití pro
obyvatele města chybí mezi Pražským sídlištěm a sídlištěm
Vltava – velký potenciál je v množství obyvatel v lokalitě,
kteří nyní nemají důvod trávit čas u vody (chybí potřebná
infrastruktura – park, občerstvení). Cyklisté, bruslaři
i pěší, kteří se vydají podél Vltavy na sever, často končí ve
vodáckém areálu Lídy Polesné v Českém Vrbném.
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Na Malši žije vlastním životem obyvateli města velmi
oblíbená lokalita Malý jez. Na pravém břehu se rozkládá velký
park, dětské hřiště, stánek s občerstvením a tenisové kurty,
na levém břehu je fotbalové hřiště s restaurací a dětským
hřištěm, dále tenisové kurty a venkovní posilovna.

28/02/2020, ČB

Energie a aktivity ve městě se největší měrou koncentrují
kolem soutoku řek. Okolo Malše jsou umístěny kulturní
objekty (KD Gerbera, Jihočeská knihovna, KD Slavie,
Jihočeské divadlo, Jihočeské muzeum, areál soudních
budov, planetárium a letní kino), které společně vytváří
v kontextu města jedinečný „kulturní distrikt“. Kumulace
převážně městských sportovních zařízení u řeky Vltavy
(fotbalový stadion, Budvar aréna, Všesportovní hala,
plavecký stadion, atletický stadion, tenisový klub) je
obdobným fenoménem. Tyto a další aktivity propojují
městské parky (Dukelská, Háječek, Sokolský ostrov, Dlouhá
louka a Stromovka).

Díky rozptýlenosti potenciálních rekreačních cílů není
vybudována ani koncepční síť parkovacích ploch v blízkosti
vodních toků, občané města však mohou využívat parkovací
kapacity primárně určené k jiným účelům, především pak
k uspokojení poptávky v centru města..
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Prioritou veřejné dopravy stálé zůstává doprava osob ke
každodenním činnostem - cesty do zaměstnání, domů, či za
jinými cíli ve městě. Samostatné rekreační, či turistické linky
město postrádá. Lidé však zcela přirozeně díky morfologii
terénu využívají individuální cyklistickou dopravy, která je
v radiálním směru vedena přednostně a zcela logicky podél
vodních toků.

28/02/2020, ČB

Město České Budějovice disponuje rozsáhlou a stále se
vyvíjející sítí městské hromadné dopravy. V současné době
vede městem 6 páteřních, 13 běžných, 3 midibusové a 2
noční linky.

