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ČESKÝMI BUDĚJOVICEMI
PO STOPÁCH VÝVOJE ARCHITEKTURY

Při procházkách Českými Budějovicemi můžeme prostě vnímat krásu starobylého města jako nepoučení pozorovatelé.
Vždycky však bude lepší předem se vyzbrojit alespoň základními vědomostmi, abychom nepřehlédli zajímavý detail anebo
budovu s nevšedním příběhem, které se skrývají takřka na každém rohu.
Všechna slohová období od gotiky po moderní architekturu zanechala v Českých Budějovicích svůj otisk. Vydejme se
po těchto stopách s malou brožurkou v ruce. Představujeme zde úzký výběr památek a staveb, charakteristických pro tu
kterou historickou etapu, který lze při troše dobré vůle zvládnout třeba za jediný den. Ale důkladně poznávat město s jeho
zákoutími, příběhy a souvislostmi můžete klidně týden, měsíc, rok a vlastně celý život... Návštěvníci i obyvatelé tady mají
stále co objevovat, ať už individuálně, anebo při některé z četných vlastivědných procházek s živými průvodci.
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GOTIKA
Královské město se po desítky let rodilo z myšlenky svého zakladatele, padlého v bitvě na Moravském poli. Vedle
jednoduchých příbytků obyvatel, původně ze dřeva a hlíny, vyrůstala kamenná nádhera chrámů, vzpínající žebra
svých kleneb k nebesům. Před nebezpečím vnějšího světa obklopil České Budějovice krunýř hradeb, naježený více
než třiceti obrannými věžemi. Teprve za ním se měšťané cítili neohroženě a v době vlády Lucemburků si začali
stavět zděné domy. Město se řídilo právem, které reprezentoval zprvu rychtář a později městská rada. Poctivé
i méně poctivé řemeslo tvořilo základ středověkého blahobytu, prosperující obec se stala trnem v oku Rožmberků
i některých sousedních měst, zato se ale hřála v přízni českých králů. Sám Karel IV. sem zavítal nejméně šestkrát.
Pevná hradební zeď odradila Jana Žižku a po staletí chránila katolickou víru.
4

Nejvýznamnější gotickou památku Českých Budějovic představuje klášter dominikánů, a to i navzdory usilovným snahám
o jeho barokizaci v 17. a 18. století. Budování areálu probíhalo již v době zakládání města (1265), první část liturgického
prostoru byla vysvěcena roku 1274. Výstavba presbytáře v současné podobě skončila někdy před rokem 1300, ale na lodích
kostela se pracovalo ještě kolem poloviny 14. století. Souběžně byl v závislosti na finančních prostředcích budován konvent,
z jehož gotické podstaty se dochovala zejména křížová chodba okolo rajského dvora se studniční kaplí v jižním křídle.
Ve svornících křížové klenby lze spatřit symboly zbožných dobrodinců kláštera, například erbovní znamení střely pánů
z Pořešína, bez jejichž darů by se sotva podařilo tuto kamennou krásu vybudovat. Systém křížových kleneb se vypíná rovněž
nad presbytářem a nad trojlodím. Zvláštností jsou figurální tvary klenebních konzol, zpodobňujících obličeje v podivných
grimasách, pelikána, divého muže anebo divoké prase žeroucí žaludy. Svědectvím středověké pestrosti kostelního interiéru
jsou četné nástěnné malby, zejména obří svatý Kryštof v příčné lodi a Pieta v blízkém výklenku, obojí z doby kolem roku 1400.
Gotické stáří vykazují i malby s motivy světců a Krista na pilířích mezi loděmi. V jižní zdi trojlodí byl v roce 2020 obnoven
hrotitý výklenek, uctívaný kdysi jako hrob domnělého
prvního převora Jindřicha Libraria. Vybavení kostela
je převážně barokní a novogotické, až na deskový
obraz Panny Marie Budějovické z počátku 15.
století, který se stal předmětem velice rozšířeného
kultu. Klášter s kostelem Obětování Panny Marie lze
vnímat jako duchovní centrum, ale současně i mistrné
stavitelské dílo. Z tohoto hlediska je zajímavý vysoký
podíl kvalitních cihel, kombinovaných s kamenem
a tvořících i dekorativní prvky architektury. Gotický
charakter chrámu poněkud setřely barokní úpravy,
pronikavější proměnu konventu si vynutil požár
z roku 1728. Velká věž byla přistavěna v pozdní
gotice (1498), ale její nynější podoba s typickým
tvarem báně je výsledkem přestavby uskutečněné
nedlouho před zrušením dominikánského kláštera
JS
(1772).
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Klášterní kostel dominikánů (Piaristické náměstí)

GOTIKA

Mallnerův dům (Piaristická 1)
Domy na náměstí vlastnili většinou přední
měšťané, čemuž odpovídala i jejich náročná
architektonická podoba a výzdoba. Gotická
tvář rohového domu, který si kolem roku 1400
nechal postavit zámožný Ondřej Prindl, se znovu
částečně odhalila při rekonstrukci v 90. letech
20. století. Obdivovat můžeme kamenné arkády
podloubí, lomený vstupní portál a sousední
trojdílné okno se čtyřlistými kružbami. Pouze
malé fragmenty se dochovaly z gotických
nástěnných maleb, kdysi zobrazujících
sv. Kryštofa a Klanění Tří králů.

Rabenštejn (Panská 4)
Nejlépe dochovaná věž středověkého opevnění města nese od 15. století název Rabenštejn,
později se jí říkalo také Havraní (Rabe = havran), ale s havrany nesouvisí, přestože
právě tito ptáci mají velké hnízdiště v sousedním parku. Jméno asi připomíná královského
podkomořího Prokopa z Rabenštejna, který se patrně zasloužil o dostavbu věže. Původní
věž vyrostla po roce 1390, byla o něco nižší a neměla čtvrtou stěnu směrem do města, aby
v případě dobytí nepřítelem neskýtala útočiště. Teprve kolem roku 1452 došlo ke zvýšení
o patro a uzavření zdí na vnitřní straně. Souviselo to mj. s rozšířením palných zbraní,
kdy musel být střelný prach chráněn před deštěm a vlhkostí. Z této doby pochází dosud
zachovaný strmý krov a trojice arkýřů, určených k obraně – mají jednak střílny, jednak
spodní otvor, který mohl sloužit k vrhání kamení na útočníka. Vnitřek věže byl původně
přístupný pouze z krytého hradebního ochozu, táhnoucího se jako chodbička podél uliční
strany. Do vysokého tmavého přízemí bývali spouštěni vězni.
6

Kostel sv. Prokopa a sv. Jana Křtitele (Staroměstská ulice)

GOTIKA

Tak zvaný Staroměstský kostel na Pražském předměstí je
spojen s osídlením, které snad v těchto místech existovalo už
před vznikem královského města. Presbytář v nynější podobě
s křížovou klenbou pochází ze 40. let 14. století, zatímco
pozdně gotická přestavba lodi je datována písemnými
zmínkami o zbožných odkazech na tento účel z let 1488 až
1510. Tehdy vznikla bohatá síťová klenba, hudební kruchta,
a bylo také pořízeno nové vybavení chrámu. Západní věž
nese letopočet 1461 a jsou v ní zavěšeny starobylé zvony
Svatý Jan (odlit 1546) a Svatý Prokop (1548). Prostor kolem
kostela sloužil od středověku do roku 1889 jako hřbitov,
jehož velká část byla v 60. letech 20. století upravena
na park, tvořící zázemí nově se rodícího panelového sídliště.
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Byla to opravdu „zlatá doba měst českých“, jak 16. století nazval Zikmund Winter? Pro České Budějovice snad
ano. Jejich hospodářský rozkvět předurčila poloha v nejjižnější části království, tradiční vazby s Podunajím a přímé
komunikační propojení s Lincem, křižovatkou středoevropského obchodu. Tudy sem proudilo zboží i kulturní
podněty z italských zemí. Město si budovalo rozsáhlou pozemkovou enklávu, zakládalo rybníky, těžilo stříbrnou
rudu. A vsadilo na dobré vztahy k nové panovnické dynastii, Habsburkům, což se nejednou vyplatilo. Při prvním
odboji proti Ferdinandovi zůstala králi věrná jen tři velká města v Čechách, mezi nimi Budějovice, které tak unikly
trestu a mohly upevňovat svůj ekonomický a politický vliv.
8

Jedinečně dochovaná účelová budova z let 1530–1531 s původními
dřevěnými konstrukcemi stropů a krovu tvoří nezaměnitelnou kulisu
Piaristického náměstí. Stavěna byla jako městská obilní sýpka, dlouho
potom sloužila k uskladnění zbraní a munice. Sůl se zde skladovala jen
v období 1805–1832, přesto se ujal název Solnice. Otvory v hlavním
průčelí sloužily k manipulaci se skladovanými zásobami, zdvihání
nákladu umožňoval dřevěný jeřáb, jehož replika vyčnívá ze zdi nad
úrovní čtvrtého podlaží. Charakteristický prvek představuje vysoký
stupňovitý štít, jehož jednotlivými stupni prostupují klíčové střílny, které
tu ovšem mají pouze dekorativní funkci (podobný štít měly kdysi také
masné krámy i stará radnice, stavby z 50. let 16. století). Kamenné
tváře, vystupující z fasády Solnice směrem do náměstí i směrem
k nábřeží, bývají považovány za svérázné značky kameníků.

JS

Wortnerův dům (U Černé věže 24)
V historickém centru města si můžeme prohlédnout několik
renesančních domů s dochovanou sgrafitovou výzdobou, typickou
zejména pro poslední třetinu 16. století (roh náměstí a Kanovnické, roh
Kněžské a Kanovnické, roh náměstí a ulice Dr. Stejskala). Z období
raně renesančního, navazujícího ještě na dědictví gotiky, pochází
Wortnerův dům, dnes sídlo Alšovy jihočeské galerie. Stavěn byl
nejspíše v letech 1558–1559 sladovníkem Matějem Kelblem na místě
dvou domků, kdysi patřících židovským majitelům. Pro jeho architekturu
je typické tzv. krenelování – drobné pevnostní prvky, cimbuří a věžičky
se střílnami, mající zde pouze dekorativní účel.
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POZDNÍ GOTIKA A RENESANCE

Solnice (Piaristické náměstí)

POZDNÍ GOTIKA A RENESANCE

Černá věž
Dosud nejvyšší stavba Českých Budějovic, pomineme-li komíny teplárny,
vyrostla v letech 1548–1577 jako symbol hospodářské i politické síly
a sebevědomí tehdejšího města. Hlavně však měla funkci zvonice a strážní
věže, z jejíhož ochozu bylo až do poloviny 20. století hlídáno zejména
nebezpečí požáru. Spodní část stavby, vedené ještě v pozdně gotickém
duchu, řídil stavitel Hans Spatz, kterého vystřídal Mistr Lorenz a od roku 1565
Vincenc Vogarell. Těžký hranol věže, vyzděný na vnější straně z kvádrů,
završuje odlehčený ochoz s kamennou balustrádou a odstupňovaná střecha
se širokou helmicí a dvěma lucernami. Tato horní část z let 1576 a 1577 už
má výrazně renesanční charakter. Plášť věže býval zdoben kamennými znaky
a zčásti také omítkou s barevnými malbami. Po jejím definitivním odstranění
a ztmavnutí povrchu kamene se koncem 19. století začalo věži říkat Černá,
dříve byla „velká“, „vysoká“ a nejčastěji prostě „městská“. Jako volně stojící
věž, nesrostlá s kostelem či radnicí, je v Čechách ojedinělým stavebním typem
kampanily, obvyklé spíše v italském prostředí. Podobný příklad představuje
Bílá věž v Hradci Králové.
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Z důvodu lepší kontroly kvality masa a také kvůli hygieně bývaly krámky řezníků od středověku soustředěny na jednom
místě. Karel IV. při své návštěvě Českých Budějovic nařídil, aby se přesunuly z náměstí do Krajinské ulice, kde stojí dodnes.
Jejich celková přestavba proběhla patrně roku 1554. Masné krámy tehdy získaly svou bazilikální podobu s vysokou
dlouhou střední lodí a nižšími postranními částmi, které byly rozčleněny do 22 oddílů. V každém z nich býval soukromý
krámek, nejprve opravdu řeznický a později i s jinými druhy zboží, takže celek tvořil jakousi krytou obchodní pasáž. Zadní
štít se dochoval v renesanční podobě s tzv. vlaštovčími ocasy, zatímco vstupní průčelí prošlo roku 1830 klasicistní úpravou,
vynucenou stížnostmi na nepěkný vzhled starého štítu; ten byl stupňovitý s ozdobnými střílnami. Na ostění vstupních dveří
si všimněme kamenických značek a symbolu řeznického cechu z poloviny 16. století. Po zániku původní funkce hrozilo
památce zboření, nakonec ji v roce 1953 zachránila úprava na proslulou restauraci.

JS

JS
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Masné krámy (Krajinská 13)

BAROKO
Éra vypjaté zbožnosti, ale zároveň několika krutých válečných konfliktů, které významně ovlivnily také osud
Českých Budějovic. Mezi třicetiletou válkou, válkou o rakouské dědictví a válkou sedmiletou ležela poměrně
dlouhá mírová období, vyplněná úsilím o lepší svět po stránce duchovní i hospodářské. Naše město přitom postihly
velké katastrofy v podobě požáru (1641) a morové epidemie, před nimiž – a nejen před nimi – Budějovičtí hledali
ochranu pod pláštěm Panny Marie od zdejších dominikánů. Baroko se ovšem klene téměř přes dvě století dějin
města; jeho počátek ještě souzní se středověkem, ale koncem tohoto období už na vrata buší průmyslová revoluce.
12

Katedrála sv. Mikuláše a Kaple Smrtelných Úzkostí Páně (U Černé věže)

BAROKO

Středověký chrám, přestavěný pozdně goticky v 16. století, byl zničen požárem z července 1641. Následovala jeho
rychlá obnova v ekonomicky ztížených podmínkách třicetileté války, navíc vedená staviteli zkušenými hlavně s budováním
pevností – byli to Francesco Canevalle a Giovanni Cipriani. Přesto se kostel v letech 1641–1649 změnil na důstojné
duchovní centrum barokního města a později (1785) se stal katedrálním chrámem nově založeného biskupství. Přestavba
po požáru zachovala gotickou dispozici trojlodí, dala mu však barokní členění a nové klenby. Hlavní štít musel být kvůli
statickým poruchám vyzděn znovu podle projektu Giacoma Antonia de Maggi (1687–1688). V jižní boční kapli spočívají
ostatky, spojované se sv. Auratianem, uctívaným jako patron města. Mnohé detaily pocházejí z rekonstrukce v letech 1912
až 1913, projektované Richardem Klenkou rytířem z Vlastimilu. Na místě starší hřbitovní kaple a kostnice za presbytářem
chrámu stojí barokní kaple Smrtelných Úzkostí Páně z let 1727–1731 s kupolí zdobenou freskami Jana Adama Schöpfa.
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Radnice (náměstí Přemysla Otakara II. 1)
Sídlo městské správy, ale také symbol nadvlády spravedlnosti nad městem.
Radnici gotickou vystřídala renesanční, která byla v letech 1728–1730
velkoryse přestavěna a rozšířena do dnešní barokní podoby. Plochému
průčelí vévodí trojice věží, o nichž se někdy spekuluje, že mají připomínat
tři věže ze znaku Českých Budějovic. Na atice mezi nimi stojí alegorické
sochy od Josefa Dietricha, znázorňující základní měšťanské ctnosti –
Spravedlnost, Statečnost, Moudrost a Opatrnost. Štukové medailony nad
okny prvního patra představují znaky Českých Budějovic a znaky Čech,
Moravy a Slezska, po stranách potom antické hrdiny, kteří se obětovali
za veřejný prospěch. Vodu z ploché střechy původně odváděla čtveřice
chrličů, jimž mědikovec Greilinger dal podobu hrozivých draků. Strop
dnešní obřadní síně, kde zasedal městský soud, pokrývá monumentální
freska s biblickým motivem spravedlivého Šalamounova soudu, dílo
malíře J. A. Schöpfa.

MB

Samsonova kašna (náměstí Přemysla Otakara II.)
Jeden z hlavních symbolů města, umělecké dílo a zároveň zajímavá
technická památka i ojedinělý urbanistický počin. Zřízení kašny
předcházelo vyklizení plochy náměstí, která snad poprvé od středověku
zůstala zcela prázdná, aby ji kašna mohla esteticky ovládnout. Tomu
napomáhalo i její umístění v geometrickém středu čtvercové plochy,
navíc asi o metr vyvýšeném nad okraje náměstí. Z obrovské nádrže
na 200 m3 vody (k požárním a užitkovým účelům) vyrůstá sokl s chrliči
a nad ním čtveřice atlantů podpírá velikou mušli, na níž stojí biblický
silák Samson v zápase se lvem. Sochařské součásti kašny vytvořil místní
umělec Josef Dietrich.
14

TH

Kaplička sv. Jana Nepomuckého
u Slepého ramene (Zátkovo nábřeží)

BAROKO

Barokní období charakterizuje šíření kultu světců, jehož
důsledkem byl mimo jiné vznik četných kapliček a volně
stojících soch. Pěkným příkladem drobné sakrální
památky je zděná kaplička na nábřeží za klášterem,
postavená roku 1708 ke cti Jana Nepomuckého, který
tehdy ještě ani nebyl oficiálně svatořečen. Modlili
se k němu lodníci a voraři, než právě odtud vyrazili
na nebezpečnou plavbu po Vltavě.

Biskupství (Biskupská 4)
Poměrně strohá architektura pozdního baroka
kontrastuje s nádherou staveb 17. a počátku 18.
století. Budova vyrostla v letech 1763–1780 jako kolej
řádu piaristů s latinským gymnáziem a hlavní školou.
Projektantem snad byl pražský Anselmo Lurago.
Každopádně jde o nedokončený záměr: na zadní
straně směrem k řece mělo vzniknout ještě jedno křídlo
s divadelním sálem a nároží Biskupské a Radniční bylo
rezervováno pro stavbu piaristického kostela, který se
mohl stát novou dominantou při pohledu z náměstí.
Roku 1785 ale odtud piaristé museli odejít, budovu
si za svou rezidenci vybral první budějovický biskup
Schaaffgotsche a od té doby slouží jako správní
centrum diecéze.
15

KLASICISMUS
Zatímco baroko přineslo okázalou církevní architekturu, klasicismus byl více pragmatický a zaměřený na zkvalitnění
pozemského bytí. Odrážel se v tom duch osvícenství a současně větší sešněrování stavební činnosti předpisy ze
strany státu. V Českých Budějovicích vyrostla na svou dobu moderní nemocnice, škola, kasárna, vojenský špitál,
první průmyslové podniky, byla vybudována koněspřežná železnice do Lince, ale vznikl také první kanalizační
systém a městský park. Město přestalo být chráněno svými hradbami a zástavba se ve velkém rozběhla do okolních
polí.
16

Městská škola (Kněžská 21)

KLASICISMUS

Zadní trakt děkanství sloužil jako městská škola už nejpozději od 14. století.
Prošel přestavbami po velkém požáru (1641) i po osvícenských reformách
vzdělávacího systému (1792). Za účelem zvýšení kapacity byla roku 1831
škola postavena od základů znovu podle projektu stavitele Josefa Bednaříka.
Představuje ukázkový příklad vrcholného klasicismu, pěknější asi v Českých
Budějovicích nenajdeme: přízemí „zatěžkává“ výrazné kvádrování, fasádu
patra člení střídavě trojúhelné a půlkruhové nadokenní frontony, kdežto horní
poschodí už je zcela odlehčeno od štukových prvků. Klasicismus se snažil
o dokonalost i v symetrii, což platí i v případě městské školy.

17

KLASICISMUS

Zelená ratolest (Husova 5)
Starý zájezdní hostinec u vodňanské výpadovky byl
klasicistně přestavěn v letech 1821 a 1831–1832
Tadeášem a Vojtěchem Lannovými. Podíleli se na tom
dva přední stavitelští mistři té doby: Josef Bednařík a Josef
Sandner. Podnikatel Vojtěch Lanna zde propojil dva druhy
dopravy, které sám provozoval. Nechal sem prodloužit
koleje koněspřežné železnice z Lince, a protože přímo
za budovou tehdy protékala řeka Vltava, mohlo se zboží
překládat na lodě. Lannovo skladiště u Zelené ratolesti
tak bylo uzlem na spojnici mezi Dunají a Labem.

18

Mariánská kasárna (Pražská 1)

KLASICISMUS

Monumentální budovu z let 1843–1844 nechali na společné náklady postavit právováreční měšťané, aby se zbavili
břemene ubytování vojska ve svých soukromých domech. Stavitel Josef Sandner pojal projekt velkoryse, s myšlenkou
na budoucí urbanistické řešení prostoru Mariánského náměstí. Klasicistní architektura je působivá svou jednoduchostí
a účelností, přitom však nepostrádá prvky, které jí propůjčují takřka zámecký vzhled: do náměstí se obrací symetrickým
průčelím s tzv. vysokým řádem pilastrů, které vrcholí trojúhelným tympanonem. Za typicky „sandnerovské“ lze označit
trojramenné pilířové schodiště, prostupující všemi podlažími a zdůrazňované hrou světel a stínů. Kasárna mají také svou
kulturní historii: příslušníkem zdejšího 91. pěšího pluku byl Jaroslav Hašek i jeho románový Švejk, o něco později tady
sloužil začínající dramatik Václav Havel.
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HISTORISMUS
Posledních několik desetiletí habsburské monarchie přineslo všeobecný rozvoj hospodářského, kulturního
a politického života. Nové možnosti pronikly i do architektury. Zatímco před polovinou 19. století měli stavitelé
do značné míry ruce svázané představami rakouského státu o estetice budov, nyní mohli více zapojit vlastní fantazii.
Architektura se rozvinula do mnoha různých směrů, mezi nimiž ještě dožívaly osvědčené klasicistní formy, ale
výrazněji zaznívala také inspirace historií. Rozvoj průmyslu zamořoval (nejen) města dýmem a sociálními problémy,
což mělo za důsledek nostalgii po dávno zmizelém solidním světě. Z odkazu minulosti zároveň čerpaly i probuzené
nacionální vášně, hledající kořeny národa v co nejstarších dějinách. Domnělý návrat k ideálům zrodil vzdušné
zámky pseudostylů – novorománského slohu, novogotiky, novorenesance, novobaroka.
20

Německý dům (Jirsíkova 2)

HISTORISMUS

První velkou novorenesanční stavbou v Českých Budějovicích se stal Německý spolkový dům z let 1871–1872, centrum
kulturního, společenského a politického života zdejších Němců, svou okázalostí demonstrující i jejich hospodářské postavení.
Vypracování návrhu paradoxně zadali, i díky osobním vazbám, českému architektovi Ignáci Ullmannovi z Prahy, jehož
velkorysý projekt (zejména výtvarné řešení fasády) však byl při realizaci v místních podmínkách výrazně zjednodušen.
Budova, která patří k historicky prvním „národním domům“ v českých zemích, utrpěla i později: redukcí vstupního schodiště,
odstraněním některých dekorativních prvků a hlavně odříznutím bývalé spolkové zahrady.
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Kostel Panny Marie Růžencové (Žižkova 6)

HISTORISMUS

V zástavbě Žižkovy třídy je nenápadně skryt řeholní dům petrinů s kostelem, jemuž se obvykle říká Růženecký. Kongregaci
založil Václav Klement Petr, kterému se také na sklonku života podařilo vybudovat novorománskou svatyni (1898–1900);
projekt vyhotovil stavitel Jakob Stabernak za přispění Jana Sedláčka. Poměrně prostá architektura skrývá unikátní výzdobu
– výmalbu stěn v tzv. beuronském stylu, který vycházel z antických, raně křesťanských a byzantských vzorů, a jehož
postavy byly komponovány na geometrických principech. Malby vytvořil pražský benediktin Jaroslav Pantaleon Major.

MB

Jihočeské muzeum (Dukelská 1)
Stavbou nové budovy v letech 1898–1901 získalo městské muzeum
dostatečné zázemí pro svou činnost. V její architektuře projektant
Viktor Schwerdtner rozehrál široký rejstřík novorenesančních a dalších
historizujících prvků, a to ještě část figurální výzdoby zůstala z finančních
důvodů nerealizována. Účel objektu vyjadřují nenápadné štukové
medailony významných osobností dějin umění na fasádě. Uvnitř pak
návštěvníka ohromí trojramenné hlavní schodiště, podtrhující důstojnost
„stánku múz“.
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Hardtmuthova vila (U Zimního stadionu 1)

JS

JS

JS

JS

HISTORISMUS

Spolumajitelé světoznámé továrny na tužky, Franz a Anna Hardtmuthovi, si v letech 1911–1912 nechali postavit rozlehlou vilu
v barokizujícím stylu, snad podle projektu Arnolda Goldbergera z Vídně. Sídlo, někdy příznačně nazývané „Hardtmuthovým
letohrádkem“, je napodobeninou šlechtických zámků 18. století. Odpovídá tomu nejen samotná architektura, nýbrž také
členění interiéru, který obsahoval i domácí kapli, bohatá štuková a malířská výzdoba, v níž se opakovaně uplatňuje
erb Hardtmuthů (povýšených do nižšího šlechtického stavu teprve 1873), a také důmyslně založená zahrada s terasami
a sochařskou výzdobou.

MB
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SECESE
Poslední léta před tragédií první světové války. Pod pokličkou zdánlivě bezstarostných „krásných časů“ bublaly
problémy politické, národnostní, hospodářské i sociální. Ve veřejných pokladnách však bylo dost peněz na velkorysé,
účelné a přitom nádherně působící stavby, které přečkaly generace, dodnes slouží a navíc v nás evokují představy
solidního starého světa. V rozmezí několika roků tenkrát vznikly v Českých Budějovicích: školní budovy v Husově,
Dukelské, Jírovcově, Resslově ulici, hudební škola, železniční nádraží, veřejná nemocnice, hlavní pošta. Rostly pod
rukama našich předků cihlu po cihle.
24

V místech zrušeného Krumlovského rybníka vyrostly počátkem 20. století významné úřední budovy, mimo jiné i Okresní
dům neboli Okresní palác. Byl sídlem okresní samosprávy, která u nás podporovala hospodářský rozvoj regionů
a vybudovala například síť moderních silnic nebo systém zdravotní a sociální péče. Stavbu projektoval vídeňský architekt
Peter Paul Brang, a v době svého vzniku (1901–1902) musela v Českých Budějovicích působit jako přinesený kousek Vídně.
Bohatou štukovou výzdobu fasád tvořilo 55 různých druhů dekorativních
prvků, přesto citlivě sladěných; patřily k nim alegorické postavy, související
s činností okresní samosprávy. Po druhé světové válce došlo bohužel k redukci
výzdoby, nákladné na údržbu; dodnes je v půlkruhovém tympanonu pod
dominantní kupolí nad nárožím umístěno sousoší Austrie s postavami
Průmyslu a Zemědělství. Velmi dobře jsou dochovány interiéry ve střední části,
uchovávající secesního ducha chodeb a zasedací síně. Boční křídla původně
sloužila jako okresní chudobinec a stravovna.
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SECESE

Okresní dům (Lidická 2)

SECESE

Stavební průmyslovka (Resslova 2)
Poblíž městského centra, v Resslově ulici, stojí
za prohlédnutí budova stavební průmyslové školy
z roku 1910. Stejně jako několik dalších českých škol
ji projektoval inženýr Josef Pfeffermann, ale právě
podoba průčelí ve stylu geometrizující secese je
dílem jeho spolupracovníka – začínajícího architekta
Antonína Hübschmanna. Ve štukové výzdobě fasád
nalezneme prvky, bezprostředně souvisejících
s odborným zaměřením vzdělávacího ústavu. Svou
hodnotu má i skutečnost, že budova od svého vzniku
slouží stále stejnému účelu a v době stého výročí
prošla citlivou rekonstrukcí, která zdůraznila její
architektonickou jedinečnost.
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Obchodní dům Hajíčků (U Černé věže 9)

SECESE

Na úzké, ale protáhlé parcele si obchodník železářským
zbožím a domácími potřebami Leopold Hajíček dal v letech
1909–1910 postavit obchodní dům, který vzbudil pozornost
svým architektonickým řešením i technickými novinkami
(výtah). Aby zajistil dostatek prostoru i světla, navrhl plzeňský
architekt Jan Šula čtyři vysoká podlaží a prosklenou čelní
stěnu, rámovanou pouze bočními pilíři a překlady. Právě
tyto nevelké plochy ozdobil secesní dekor, doplněný dvojicí
velkých svítilen.  

27

ARCHITEKTURA PRVNÍ REPUBLIKY

Euforie a dočasný sen o míru. První republika se svým politikařením, zánikem tradičních hodnot a zrozením nových.
Správa Českých Budějovic přešla převážně do českých rukou, město se rozrůstalo do vilkových čtvrtí, plných
zeleně, nevšedního rozvoje se dočkal sport. Z hlediska architektury našel v jihočeské metropoli ohlasy kubismus
a koncem dvacátých let sem pronikl funkcionalismus, který zrodil pozoruhodné stavby soukromé i veřejné. Nákladně
a s velkým patosem se stavěly pomníky, které pak okupanti vmžiku zlikvidovali.
28

Corso (Široká 31)

ARCHITEKTURA PRVNÍ REPUBLIKY

Z několika příkladů kubistické architektury ve městě lze vybrat bývalou kavárnu Corso,
tvořící nároží Široké a Biskupské ulice. Pro majitele Jana Vaněčka ji projektoval stavitel
Antonín Procházka, ač není jisté, zda prvky kubismu vnesl do projektu právě on,
nebo jiný architekt. Původní návrh z roku 1920 byl v kubistickém projevu radikálnější,
ale konzervativní městský úřad jeho provedení nepovolil, a tak musely být plány
přepracovány. Stavba z roku 1922 má proto jen některé stylové detaily: tvary oken
prvního patra a zejména kovová balkonová zábradlí. Štuková výzdoba s motivem
šachovnice a kulečníku pěkně odráží původní společenský a zábavní účel kavárny,
v níž Vaněček zajišťoval svým hostům pestrý program i zajímavé technické novinky.

Hudební altán v Háječku
Krumlovské aleje vznikaly od konce 18. století jako nejstarší veřejná promenáda
ve městě. Za první republiky byly rozšířeny na park s řadou atrakcí, pro který se
ujal název Háječek. Roku 1925 tady
vyrostl hudební pavilon podle projektu
architekta Otakara Weinzettela, kde se
konaly oblíbené koncerty vojenských
i civilních kapel. Dvanáctiboký altán
je zajímavý nejen svým původním
účelem, nýbrž i železobetonovou
konstrukcí s jehlancovou střechou
vynášenou tenkými sloupky, které
propůjčují stavbě lehkost a vzdušnost.
V polozapuštěné spodní části bývala
kavárna.  
29

ARCHITEKTURA PRVNÍ REPUBLIKY

Husův sbor (Palackého náměstí 1)
První republika s sebou přinesla i odklon části obyvatelstva
od katolického náboženství a vznik nové Církve československé.
V Českých Budějovicích si už roku 1924 postavila velký Husův sbor,
jenž utvořil dominantu Palackého náměstí. Architekturu, zrozenou
na rýsovacích prknech Tomáše Šaška a Josefa Bártla, lze označit
pojmem „národní sloh“. Shledáme na ní prvky obloučkového
kubismu a k vlastenecké myšlence se stavba přihlásila i červenobílou barevností svých fasád. Mohutnou vstupní část, obsahující
modlitebnu, kancelář a byty, opticky vyvažuje dvojice věží
na opačné straně. Mezilehlý prostor vyplňuje trojlodní dvorana,
dobře prosvětlená a působivá svou strohostí. Její sochařská
výzdoba pochází od mystického Františka Bílka: jde hlavně o reliéf
Krista za kněžištěm a plastiky Mistra Jana Husa a Petra Chelčického
po stranách vstupu. Reliéf znázorňující Husovo kázání na Kozím
hrádku je dílem táborského sochaře J. V. Duška (1957).

MM
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Záložna (U Černé věže 1)
V nárožním měšťanském domě se koncem 19. století usadila Záložna
českobudějovická, největší český bankovní ústav ve městě. Budovu velkoryse
přestavěla v mimořádně dekorativním historizujícím stylu (1907–1908),
ale po necelých třech desetiletích následovala nová přestavba. Kontrast
sotva mohl být větší: architekti Bohumil Kněžek a Josef Václavík navrhli
funkcionalistický objekt, realizovaný v letech 1934–1936, který i díky
zachování tradiční hmoty a oblouků podloubí zapadl do prostředí lépe,
než jeho předchůdce. Nejnápadnější prvek umělecké výzdoby tvoří reliéf
od sochaře Břetislava Bendy, osazený nad hlavním vchodem; symbolizuje
rodiny zemědělce a dělníka, jak svěřují své úspory bankovním úředníkům.  

Sokolovna (Sokolský ostrov 1)
Českobudějovickému Sokolu se postupně podařilo vykoupit plochu celého
Schnarcherova ostrova, který byl jednak přejmenován na Sokolský, jednak se
po roce 1924 začal měnit na velkorysou sportovní zónu. Ústřední budovou
se stala Sokolovna, navržená v účelném funkcionalistickém stylu Jaroslavem
Stránským a Josefem Šléglem, jejíž základy byly položeny roku 1930.
Hospodářská krize zavinila přerušení stavby a vynutila si zjednodušení
projektu, válečné události pak způsobily, že Sokolovna vyrostla po etapách
v letech 1939–1941 a 1946–1947, ale to už se schylovalo ke zrušení
Sokola. Hlavní sál budovy, jednu dobu největší ve městě, sloužil mimo jiné
k pořádání kulturních akcí. Sokolská idea přeměny ostrova na sportoviště
byla naplňována i ve druhé polovině 20. století (plavecký stadion); dnes je
budova s přilehlým stadionem opět provozována Sokoly. Oblibu si získala
i sousední letní plovárna, původně rovněž sokolská z 30. let.  
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ARCHITEKTURA PROTEKTORÁTU

Stavebnictví v zajetí ideologie. Na jedné straně megalomanské plány na přestavbu Třetí říše do podoby vysněného
světa, na straně druhé reálný útlum stavební činnosti, vynucený hospodářskou situací válečných let. Nacistická
architektura se členila do dvou základních větví: jednak domáckého Heimatstilu, vycházejícího hlavně z tradic
německých venkovských příbytků a poskytující idylické zázemí německým rodinám, jednak monumentálního
neoklasicismu, přesahujícího lidská měřítka, který měl stvořit města trvající tisíc let, podobné pevným budovám
antického Říma. Zvláště tento druhý směr architektury vyžadoval kvalitní materiály, opracované s až fanatickou
precizností. Zástupce obou větví, byť v regionálních poměrech, nacházíme i v Českých Budějovicích.
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Herecké domy (Jirsíkova 1/Kněžská 1)

ARCHITEKTURA PROTEKTORÁTU

V představách nacistů se Budějovice měly stát význačným centrem
německé kultury. Podporováno bylo německé městské divadlo,
v jehož sousedství vyrostl podle projektu architekta Ceno Kosaka
monumentální blok s byty pro herce a zaměstnance a s divadelní
kavárnou (1941–1943). Kvalitní a odolné stavební materiály
odpovídaly proklamacím o tisícileté Třetí říši, jejíž stavby měly
přečkat věky. Dlouhé průčelí s podloubím a konzolami pro
vlajky naproti Německému domu (dnešní Slavii) svědčí o tom,
že prostranství před Hereckými domy hodlali nacisté zdůraznit
a využít v rámci svých velkolepých plánů na urbanistickou
přeměnu města.  
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Další období nadvlády jedné strany. Zúčtování se starým světem a budování nového. Kdyby byly v úplnosti
realizovány územní plány z padesátých a šedesátých let, nemuselo z historických předměstí zůstat téměř nic kromě
několika solitérů, a ze středověkého jádra města rovněž jen nejcennější památky. Více než dříve platila zásada, že
vše staré musí ustoupit novému, mělo to však svůj řád a účel: například bytová i dopravní situace by byly vyřešeny
na mnohá desetiletí dopředu. Realizace narážela na hospodářské limity, ale protože zároveň musel být plněn plán,
zrodil se prefabrikovaný stereotyp sídlišť. O to více ovšem vynikají některé mimořádné stavby, u nichž neexistovala
typizace, a architekti proto mohli nabídnout své dovednosti po stránce technické i estetické.
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Koldům (Pražská 19)
Domy pro kolektivní bydlení (koldomy) začaly už před polovinou
20. století vznikat ve většině Evropy. Zdejší Koldům projektoval Bohumil
Böhm ve spolupráci s Jaroslavem Škardou a Bohumilem Jarolímem, stavba
proběhla v letech 1958–1964 a byla experimentální i použitím panelové
konstrukce. Malometrážní byty měly sloužit jako startovací pro jednotlivce
a bezdětné páry, některé garsoniéry neměly ani vlastní kuchyni; pro společné
stravování byla určena restaurace, k zázemí patřila vyhlídková kavárna Perla
a kino Vesmír. Svým umístěním na rohu Pražské a Staroměstské ulice Koldům
zafixoval tvar původní zástavby, ale svou hmotou a moderním pojetím se
stal novou dominantou této části předměstí. Vysazením vyššího nárožního
křídla na kónické nohy architekt Böhm přiznal inspiraci Le Corbusierem,
zvláště jeho kolektivním domem v Marseille. Celkově je budova ovlivněna
bruselským stylem.

MB

Plavecký stadion (Sokolský ostrov 4)
Myšlenka přeměny Sokolského ostrova na sportovní areál byla rozvíjena
i po polovině 20. století. Hlavním objektem se stal plavecký stadion z let
1966–1971, unikátní svým tvarem i konstrukcí: mohutnou halu na oválném
půdorysu zakrývá střecha tvaru hyperbolického paraboloidu, zavěšená
na lanech. V době, kdy ji Bohumil Böhm projektoval (1958), udržovalo toto
technicky náročné řešení krok se světovou architekturou. Krytý plavecký stadion
se svými měkkými obrysy dobře zapadl do prostředí v blízkosti historického
centra, navíc jeho prosklené stěny původně otevíraly průhledy skrz budovu
a přispívaly k jejímu celkově subtilnímu vyznění. Na vstupní straně je předsazen
nízký plochý objekt, obsahující veškeré zázemí. Travnaté prostranství před ním
symbolicky ozdobila plastika Odpočívající plavec od Stanislava Zadražila.
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Muzeum dělnického revolučního hnutí – Jihočeská vědecká knihovna (Lidická 1)
Prostor vymezený Lidickou třídou, Mánesovou a řekou Malší se v 70. letech změnil k nepoznání. Namísto staré zástavby
tu vyrostl soubor budov, majících tvořit výkladní skříň ideologie komunismu. Architektonicky ceněným je objekt původního
Muzea dělnického a revolučního hnutí z let 1972–1975, dnes sloužící
Jihočeské vědecké knihovně. Projektanti Jan Malát, Jiří Vít, Jan Řezníček
a Miloš Sádek jej rozčlenili do několika menších hmot, charakteristických
střídáním prosklených stěn a plných bočních stěn, obložených
strukturovanými keramickými tvarovkami. Původní výstavní sály byly
po roce 1989 hladce proměněny na knihovní depozitáře a studovny;
s případnou budoucí změnou účelu údajně architekti už při projektování
počítali. V letech 2019–2020 proběhla přístavba moderního přízemního
pavilonu, která poněkud zakryla frontální pohled na starou budovu, ale
zajistila knihovně nové úložní prostory a čtenářský komfort.
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České Budějovice měly od 20. let v pořadí šesté krematorium v republice, které však se všeobecným rozšířením pohřbu žehem
přestávalo kapacitně stačit. Nové krematorium, navržené roku 1964 Janem Bendou a Borisem Čepkem a vybudované až
v letech 1975–1979, je dokladem, že v rámci speciální zakázky mohla v období socialismu vzniknout zcela mimořádná
architektura. Autoři, zaměstnanci budějovického Stavoprojektu, dali krematoriu vznosnou a důstojnou, přitom však velmi
civilní podobu. Soustava sloupů, vzdáleně připomínající antický chrám, nese masivní desku střechy, která na celé budově
spočívá jako zdánlivě těžký příkrov. Spodní část naproti tomu umožňuje průhledy všemi směry, vzadu za prosklenou stěnou
obřadní síně byl vysázen parčík, tvořící z pohledu účastníků pohřbu uklidňující pozadí. Dojem umocňují i kvalitní použité
materiály, včetně vybavení interiéru. Přísnou geometrii architektury rozbíjí několik uměleckých děl, zejména pískovcová
plastika Plameny umístěná před hlavním vstupem.
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Krematorium (Pražská 108)

MODERNÍ ARCHITEKTURA

Reakcí na politické uvolnění po roce 1989 se stal dojem některých architektů a investorů, že je třeba přetvořit
svět, a že téměř padly hranice možností. To přirozeně mělo (a má) pozitivní i negativní stránku. Snaha prosadit
své představy na úkor okolí není v dějinách nová, ale s moderními materiály a technologiemi umožňuje vtrhnout
do historického prostředí jako svého času zavržená pařížská Eiffelovka. Teprve čas ukáže, zda si okolí na novostavbu
zvykne, či nikoli. Zároveň přitom vznikají i budovy pokorně nenápadné, přiměřené svému účelu. Úctu k tradičním
hodnotám vyjadřuje svým kultivovaným pojetím například areál budějovického stacionáře Arpida, pod jehož
projektem je podepsán Vlado Milunić. Architektura a veřejný prostor se čím dál více stávají předmětem odborných
i laických diskusí, z nichž se rodí často nápaditá řešení. Také to je příznakem vyspívající občanské společnosti.
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Budějovický Budvar (Karoliny Světlé 4)

MODERNÍ ARCHITEKTURA

Světově proslulý budějovický pivovar Budvar oslavil sté
výročí svého založení mimo jiné výstavbou moderního
provozně ekonomického centra. Vyrostlo v přední části
areálu na rohu ulic Pražské a Karoliny Světlé roku 1995
podle projektu Pavla Hraby, je charakteristické fasádami
z modře tónovaných skel a oblými tvary vstupního objektu.
Architektura konce 20. století záměrně kontrastuje
s původními, o sto let staršími budovami, a přiznává tak
tradici pivovaru a zároveň jeho krok s dobou.

Dlouhý most
Dlouhý most v ose Husovy třídy byl od středověku hlavní
spojnicí obou břehů Vltavy, jeho dřevěnou konstrukci
nahradila v 19. století ocelová. Nynější stavba pochází
z roku 1998, návrh vznikl v architektonickém ateliéru
Romana Kouckého ve spolupráci s Tomášem Rotterem,
specialistou na statiku mostních konstrukcí. Dlouhý most
je řešen jako visutý, což bylo využito i pro výtvarné
vyznění jeho siluety – hlavní lana a mostovku propojuje
membrána, v níž jsou vyřezány otvory organických tvarů,
odpovídající průběhu vnitřních sil a zároveň působící
svou estetikou.
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