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3.1. ÚVOD 

 

Tato kapitola má několik vzájemně souvisejících cílů. Nejprve se věnujeme aspektům 

geografické polohy města České Budějovice (a Českobudějovické aglomerace), a to na 

různých měřítkových úrovních. Snažíme se upozornit na výhody a nevýhody této geografické 

polohy, i na možnosti jejího lepšího zhodnocení. Zatímco fyzickogeografická poloha je 

relativně neměnná, sociálněgeografická poloha se může proměňovat a přehodnocovat 

v měnících se politických, sociálních, hospodářských, kulturních a ekologických 

souvislostech. 

V následující subkapitole je věnován rozsáhlý text popisu, zhodnocení a možné 

optimalizaci různých stránek prostorové struktury města České Budějovice, konkrétně 

geneticko - koncentrické, funkční, urbanisticko morfologické, geodemografické a sociální 

prostorové struktury města České Budějovice. Zabýváme se zde rovněž procesy 

přispívajícími k proměnám prostorové struktury města a jeho jednotlivých čtvrtí – například 

gentrifikací, citizací, komercializací, sociální heterogenizací a dalšími procesy. V územně 

plánovací dokumentaci uskutečněné funkční rozčlenění města (do funkčních ploch) a 

specifikace zástavby v těchto plochách (zónách) v podobě regulativů pro výstavbu a 

rekonstrukce jsou stále důležitými nástroji pro usměrňování trvale udržitelného rozvoje města 

a jeho jednotlivých čtvrtí. 

Subkapitola věnovaná suburbanizaci v aglomeraci, konkrétně v Českobudějovické 

aglomeraci, je do jisté míry pokračováním předchozího textu, nyní ovšem zaměřeného na 

území nacházející se za hranicí geograficky (souvislou zástavbou) vymezených současných  

Českých Budějovic. V Česku v období socialismu přibržděná suburbanizace na konci 90. let 

20. století zesílila a začala silně přetvářet podobu krajiny aglomerací Česka. Suburbánní 

migranti odcházející z měst do suburbií navíc svým odchodem rozhýbávají přesuny obyvatel 

uvnitř měst (Sýkora, 2003) a svými každodenními pracovními a obslužnými přesuny mezi 

městem a jeho suburbii silně zatěžují dopravní systém měst a celých aglomerací. Novodobá 

suburbanizace v zázemí Prahy, vyvolávající zde řadu územně rozvojových, sociálních, 

dopravních a ekologických problémů, zaujala naše urbánní geografy, urbanisty a urbánní 

sociology. Jejich práce v této subkapitole hojně využíváme. 

Město i aglomerace jsou „urbanistickým organismem“, jehož „orgány“, resp. „orgánové 

soustavy“ (s příslušnou funkcí v organismu), je třeba vzájemně propojit pomocí komunikací – 

například pomocí informačních komunikací, zásobovacích komunikací, komunikací 

„vylučovacích“, atp. Analogie uspořádání města a lidského organismu bývají v urbanistické 

literatuře běžné (viz. Šteis, 1985). Město a aglomerace nejsou izolovány vůči okolnímu světu, 
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komunikace je spojují s okolním neurbanizovaným prostředím a s okolními sídly a 

aglomeracemi. V další subkapitole se proto soustředíme na infrastrukturu města a aglomerace 

(Českých Budějovic, Českobudějovické aglomerace), tvořenou především silničními a 

železničními komunikacemi a jejich uzly, a komunikacemi a uzly technické infrastruktury. 

Koncepce trvale udržitelného rozvoje, či trvale udržitelného života, tolik blízká komplexní a 

angažované geografii, předpokládá, že se člověk a jím vytvořené prostředí na jedné straně a 

svět přírody na straně druhé naučí vedle sebe žít bez vzájemného negativního ovlivňování 

(závislost člověka na přírodních zdrojích zůstává). Proto v této subkapitole zmiňujeme rovněž 

potřebu vytvoření biotické infrastruktury v krajině Českobudějovické aglomerace. Biotická 

infrastruktura by měla zabezpečit ochranu a snad i obnovu ukázek zdejších přírodních 

geobiocenóz, integritu a funkčnost biotického systému a měla by také příznivě bioticky 

působit na okolní, člověkem silně pozměněnou a ovlivňovanou kulturní až antropogenní 

krajinu Českobudějovické aglomerace. 

V další subkapitole věnované esteticko kompozičním aspektům města České 

Budějovice, si jako geografové dovolujeme, alespoň v některých ohledech, vyjádřit se 

například k siluetě města, k esteticko kompozičnímu řešení urbanistických uzlů a os města, 

nebo ke geniu loci některých mikroprostorů města. Urbanistická kompozice města 

představuje podle Konvičky (2005) výtvarné vyjádření sociálně ekonomických, funkčních a 

dodejme i fyzickogeografických a dalších podmínek města v jednotě utilitárního a 

estetického. 

V tomto textu uvedené popisy, hodnocení a doporučení se opírají o citovanou urbánně 

geografickou literaturu, o  rozhovory se znalci řešeného prostředí a problematik, o rozhovory 

s běžnými obyvateli Českých Budějovic a o naše znalosti podpořené aktuálním terénním 

průzkumem a aktuálními snímky a mapami, někdy též podpořené analýzou dat. Provázaná 

témata tohoto textu jsou často blízká tématům zpracovávaným v dalších příspěvcích této 

publikace. Například v kapitole Kubeš (2009) je podán vývoj města a jeho populace od roku 

1265 v historickogeografických souvislostech. Kapitola Kubeš, Švec (2009) se detailněji 

věnuje populačnímu vývoji Českých Budějovic, suburbií Českobudějovické aglomerace a 

dalších sídel v zázemí Českých Budějovic v posledních 150 letech. Kapitola Kubeš, 

Hajíčková, Švec (2009) je zaměřen na podrobnější poznání současné sociální prostorové 

struktury města České Budějovice a jeho aglomerace. Odkazujeme také na další kapitoly 

druhého dílu publikace zaměřené na suburbanizaci, urbanismus, dopravu a územní plánování. 

Především v teoretických subkapitolách tohoto textu – v subkapitole věnované teorii 

prostorové struktury města a v subkapitole věnované teorii suburbanizace – hojně využíváme 

českou, slovenskou, eventuelně i cizí literaturu. Práce českého urbánního geografa Luďka 

Sýkory (např. Sýkora 1993, 1996a,b, 1999, 2002, 2003, 2007) jsou věnovány především 

procesům transformujícím funkční, urbanisticko morfologickou a sociální prostorovou 

strukturu města a vedle toho také suburbanizaci, a to na území postsocialistické Prahy a její 

aglomerace. Další představitel albertovské urbánně geografické skupiny – Martin Ouředníček 

– se věnuje především novodobé suburbanizaci, zejména v Pražské aglomeraci, ale i v celé 

České republice (např. Ouředníček, 2000, 2002, 2003). Slovenští urbánní geografové se 

zaměřují především na analýzy sociálně prostorové a geodemografické struktury města 

(Bratislavy, Prešova) a na novodobé změny v této struktuře – jde hlavně o práce R. Matloviče, 

P. Korce, A. Bezáka a V. Iry. Monografie a články významného pražského urbánního 

sociologa Jiřího Musila jsou věnovány především proměnám sociální prostorové struktury 

Prahy a dalších původně socialistických velkoměst. Jedinou českou urbánně geografickou a 

geograficky relativně komplexní monografií o českém městě (o Praze) stále zůstává již 

„hodně dávná“ práce C. Votrubce (1965). Urbánní geografii slovenského Prešova zpracoval 

R. Matlovič (1998). Novodobé suburbanizaci v zázemí Prahy jsou věnovány dvě novější 

geografické publikace – Sýkora (ed.), 2002 a Ouředníček (ed.), 2006.  



Urbánní geografie je v Česku a na Slovensku mladou geografickou disciplínou, která 

již ovšem pronikla do povědomí odborné veřejnosti zabývající se rozvojem měst a 

aglomerací. Úzce spolupracuje s urbanismem a urbánní sociologií. Podle Matloviče (1999) je 

teorie urbánní geografie dobrým příkladem teoretického pluralizmu. Urbánní geografové 

přinášejí do výzkumu měst a aglomerací krajinně komplexní přístup, územně hierarchický 

přístup, regionalizaci, územní typologii, analýzy vazeb mezi územními jednotkami, navíc také 

schopnost znázornit prostorovou strukturu měst a aglomerací kartografickými vyjadřovacími 

prostředky. 

V posledních asi deseti letech bylo vydáno minimálně deset odborných publikací 

věnovaných vzniku, vývoji a proměnám zástavby a celých souborů zástavby na území 

Českých Budějovic. Archivními fotografiemi a dalšími historickými dokumenty vybavené 

publikace sestavili především místní historici. Jde například o publikace D. Kováře (2006a,b), 

K. Kuči (1996) a o kvalitní „Encyklopedii Českých Budějovic“ (Kopáček, J. (ed.), rozšířené 

vydání z roku 2006), resp. její hesla věnovaná architektuře, urbanismu a stavebnímu a 

územnímu vývoji. 

 

3.2. GEOGRAFICKÁ POLOHA ČESKÝCH BUDĚJOVIC 

   A ČESKOBUDĚJOVICKÉ AGLOMERACE  

3.2.1. Matematicko-geografická a fyzickogeografická poloha Českých Budějovic a  

Českobudějovické aglomerace 

 

Matematicko-geografická poloha města je neměnná, fyzickogeografická poloha města 

je relativně stálá, sociálněgeografická poloha města je (poměrně) proměnlivá – podle Verešík, 

1974 (citováno z Korec, Galasová, 1994). Severní polokoule, 48
o
58´ severní šířky a 14

o
28´ 

východní délky – to je specifikace matematicko - geografické polohy města České 

Budějovice. Stejnou zeměpisnou šířku má např. Paříž, lotrinské Metz, porýnské Karlsruhe, 

nebo východoslovenský Prešov. Matematickogeografická poloha Českých Budějovic do 

určité míry určuje makroklimatickou charakteristiku Českých Budějovic  a určitým způsobem 

se odráží i v geopolitické poloze Českých Budějovic v rámci Evropy a v poloze Českých 

Budějovic v rámci Česka. 

České Budějovice mají asi více „středoevropštější“ polohu, než jakou má Praha, pokud 

budeme tuto polohu určovat geometricky. České Budějovice se nacházejí asi 370 km od 

moře, konkrétně od Terstského zálivu v Jaderském moři. Karel Žlábek v roce 1975 navrhl 

podzemní železniční tunelové spojení Českých Budějovic se slovinským přístavem Koper 

v Terstském zálivu (pro rychlé spojení naší republiky s mořem vedoucí pod Alpami, 

využitelné také z Horního Rakouska a jihovýchodního Bavorska) a vyvolal tím mezinárodní 

rozruch. 

V této subkapitole zmíníme hlavní aspekty fyzickogeografické mikropolohy Českých 

Budějovic a fyzickogeografické polohy celé Českobudějovické aglomerace v rámci jižních 

Čech, Česka i Střední Evropy. Podobně budeme postupovat u polohy sociálněgeografické. 

Geomorfologickou polohu aglomerace, Českobudějovické aglomerace, můžeme 

v rámci jihočeského prostoru označit za „ekotonální“. Na území aglomerace se totiž stýkají 

dva rozsáhlé zarovnané povrchy jihočeských pánví (Českobudějovické pánve na západě a 

Třeboňské pánve na východě, přičemž stykovým pásmem je výrazný Lišovský práh) a dva 

ještě rozsáhlejší a členitější povrchy pahorkatin až vrchovin (na jihu Šumavského a 

navazujícího Novohradského podhůří a na severu Středočeské pahorkatiny). Tato 

„ekotonální“ geomorfologická poloha na „mnohočetném“ geomorfologickém rozhraní přináší 

Českým Budějovicím a jejich aglomeraci fyzickogeografickou rozmanitost a  zhodnocuje se 

také v sociálněgeografické poloze – viz. další text. Vnitřní město i předměstí Českých 

Budějovic se rozprostírají na zarovnaném povrchu jihovýchodního výběžku 



Českobudějovické pánve, který zde vytváří Českobudějovickou kotlinu (dno kotliny leží ve 

výšce 380 – 400 m n. m.), ohraničenou na jihozápadě výběžky Šumavského podhůří, na jihu 

Novohradského podhůří, na východě výrazným Lišovským prahem (převýšení až 180 m) a na 

severu Středočeskou pahorkatinou. Rovinný povrch na území Českých Budějovic byl 

příznivý pro stavební rozvoj, tento povrch ovšem nemůže podpořit siluetu města.  

Při pohledu ze středu města je na horizontu dobře patrný blízký svah Lišovského prahu 

(Baba, 579 m n. m.), o něco dále ležící zalesněná vrchovina  za Hlubokou nad Vltavou (Velký 

Kamýk, 575 m n. m.) a především vzdálenější, ale výrazná a mystická Kleť (1084 m n.m.) 

v Blanském lese. Z českobudějovické Černé věže je možné dohlédnout daleko do 

Českobudějovické pánve, k prachatickému šumavskému Libínu (1096 m n. m.), ke Svobodné 

hoře u Vodňan (640 m n. m.), k jižně položené Polušce u Kaplice (919 m n. m.), ke Slepičím 

horám (Kohout, 870 m n. m.), i k tisícimetrovým vrcholům Novohradských hor (Kraví hora, 

Kamenec). Novohradské hory vstupují na jihu hluboko do území Horních a Dolních Rakous a 

zde v blízkosti Dunaje zprostředkovávají sousedství České vysočiny se systémem Alp. 

Klimatická poloha aglomerace Českých Budějovic je dána polohou na přechodu 

evropského mírného oceánického klimatu do evropského mírného kontinentálního klimatu 

dané zeměpisné šířky a dané nadmořské výšky. Více než jinde v Česku působí na klima 

Českobudějovické aglomerace a jihu jižních Čech nedaleký alpský systém. Zeměpisně 

šířkové rozdílnosti klimatu v rámci Česka se dříve nijak zvlášť nezdůrazňovaly. V poslední 

době se však zdá, že vzhledem k často naměřeným velmi vysokým denním teplotám 

v Českých Budějovicích, se jižní položení Českých Budějovic v rámci Česka klimaticky 

zhodnocuje. 

 Dlouhodobá průměrná roční teplota vzduchu 8,3
o 

C a průměrný roční úhrn srážek 597 

mm hrubě charakterizují klima Českých Budějovic (přesněji předměstí Rožnova, kde se 

nachází meteorologická stanice ČHMÚ). V jádru města je o něco tepleji, chladněji je naopak 

na severních svazích vyšších poloh okraje Českobudějovické aglomerace. Klima se ovšem 

postupně mírně mění. V Českobudějovické aglomeraci byly zaznamenány některé 

republikové teplotní rekordy – zimní (u Litvínovic byla v roce 1929 naměřena nejnižší 

dosažená teplota v Česku -42,2
o 

C) a často i jednotlivé nejvyšší denní teploty v létě. Pouze 

k severozápadu otevřená Českobudějovická kotlina bývá především v zimě špatně 

provětrávána a to podporuje vznik teplotní inverze a hromadění znečištěného vzduchu 

v kotlině. Stavitelé rodinných domů ve výše položených suburbiích Lišovského prahu se 

tomuto inverznímu znečištění snažili a snaží vyhnout. 

Hydrografická poloha města a aglomerace je určena soutokem řek Vltavy a Malše. 

Malší protéká ročně průměrně 7,4 m
3
.s

-1
 vody. Odčerpáváním pitné vody z Římovské 

přehradní nádrže na Malši je to však v posledních desetiletích méně. Vltavou protéká před 

soutokem s Malší ročně průměrně 20,2 m
3
.s

-1
 vody. Celkové množství vody po soutoku obou 

řek a úpravy koryta Vltavy umožňovaly vodní dopravu po Vltavě od Českých Budějovic. 

Vody a nábřeží Malše, Vltavy, Mlýnské stoky a slepého ramena Malše dávají Českým 

Budějovicím ráz města spojeného s vodním prostředím. Před úpravami a přemístěním koryta 

Vltavy koncem 19. století a v první třetině 20. století (Kovář, 2006b), v době voroplavby na 

Vltavě a Malši a lodní plavby na Vltavě, byl tento ráz ještě markantnější.  

Povodňové průtoky na Vltavě lze do značné míry ovlivňovat manipulacemi na hrázi 

přehradní nádrže Lipno. Vypouštění povodňové vody z Římovské přehradní nádrže do Malše 

lze ovlivnit jen velmi málo. U Malše položená českobudějovická čtvrť Havlíčkova kolonie, 

vystavěná především ve 20. – 30. letech 20. století v území inundace stoleté vody, byla při 

povodních v roce 2002 vodou silně zasažena. V okolí Českých Budějovic vstupuje Vltava na 

kratší dobu do zarovnaného povrchu Českobudějovické pánve, což je výhodné pro 

přemosťování Vltavy. Hluboká údolí Vltavy a Malše na okrajích Českobudějovické 

aglomerace a v navazujících územích jsou naopak významnou dopravní bariérou.  



Výstavbou Hněvkovické přehradní nádrže dosáhly „stojaté vody“ vltavské přehradní 

kaskády až k Českobudějovické aglomeraci. Dopravní potenciál Vltavy a „vltavské přehradní 

kaskády“ mezi Prahou a Českými Budějovicemi má být opět využit, po dobudování 

potřebných plavebních zařízení, alespoň pro rekreační plavbu. Hlavní evropské rozvodí mezi 

Labem (jeho přítokem Vltavou) a Dunajem leží asi 40 km jižně od Českých Budějovic. 

Přibližně 70 km vzdálenost na Vltavě ležících Českých Budějovic a Lince ležícího na Dunaji 

vybízela už Karla IV. k myšlence vybudovat plavební kanál mezi Vltavou a Dunajem. 

Fyzickogeografické podmínky ovšem pro takovouto stavbu příznivé nejsou. Na severozápadě 

vstupuje na území Českobudějovické aglomerace významná hydrografická, ale také krajinně 

estetická a krajinně ekologická struktura – Českobudějovická rybniční soustava. Rybníky 

Třeboňské rybniční soustavy se nacházejí nedaleko východního okraje Českobudějovické 

aglomerace. 

Vzdálenost Českých Budějovic k významnějším vegetačním, konkrétně lesním 

komplexům, je poměrně velká (poloha města vůči lesním komplexům). Českobudějovická 

kotlina byla odlesněna a ani v navazujících prostorech se většinou nenalézají větší lesní 

komplexy. Ke každodenní rekreaci je pro obyvatele Českých Budějovic připraven lesopark 

Stromovka (zasahuje až k jádru města, ale dřevinnou zelení je pokryt jen částečně a nemá 

dobrou polohu vůči zalidněným obytným souborům města) a menší přírodní útvar „Tůně u 

Špačků“, ležící na jihu u Malše. Menší lesní útvary jsou posazeny do potočních údolí 

Lišovského prahu, o něco větší les se nachází západně od  města, za suburbiem Mokré. 

Dřevinná zeleň okrajů rybníků Českobudějovické rybniční soustavy utváří ráz krajiny na 

severozápadě aglomerace. Rozsáhlé lesní komplexy se dotýkají až severního okraje 

aglomerace („oplocené lesy“ Hlubockých obor a lesy na severovýchodě od Borku). O něco 

méně rozsáhlé lesy, ale k víkendové, především chatařské rekreaci hojně využívané lesy, se 

nalézají na jižním okraji aglomerace – ve Vltavském údolí a za Novou Vsí. Při dobré 

viditelnosti z Českých Budějovic pozorovatelné bukové a smíšené lesy na severních svazích 

majestátní a mystické hory Kleť a celého Blanského lesa jsou již pro českobudějovické 

obyvatele každodenně obtížně dosažitelné.  

 

3.2.2. Sociálněgeografická poloha Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace 

 

Nejprve k poloze aglomerace v sociálně regionálním a sídelním systému Česka a 

Evropy. Nízká hustota zalidnění, velká vzdálenost mezi městy, velké zastoupení velmi 

malých sídel a obcí v souboru sídel a obcí, nízká hustota významnějších komunikací, to jsou 

některé sociálně geografické atributy jižních Čech, pokud provádíme srovnání s jinými 

regiony Česka. Příčinou jsou fyzickogeografické charakteristiky jižních Čech a specifický 

vývoj osídlení a hospodářství v jižních Čechách. Výše uvedené, i další okolnosti (například 

existence podobných regionů v sousedství), se pak promítají do určité perifernosti jižních 

Čech v rámci Česka.  

Metropole jižních Čech – město České Budějovice – neleží úplně ve středu Jihočeského 

kraje, nicméně má v rámci jižních Čech dobrou polohu. Mezoregionální působnost Prahy se 

stále více rozšiřuje do severních částí Jihočeského kraje – do mikroregionů Blatné, Milevska, 

Tábora, nově i na Vimpersko, Strakonicko, Písecko a Jindřichohradecko (viz. příspěvek M. 

Hampla (2009) v druhém díle publikace, posuzováno na základě vztahů v dojížďce do 

zaměstnání a za vyššími službami). Doufejme, že Blatenští, Táborští a další se snad stále 

považují za Jihočechy a České Budějovice snad stále považují za svou regionální metropoli. 

Představitelé města Českých Budějovic i Jihočeského kraje by měli podporovat jihočeskou 

sounáležitost a propojenost, například prostřednictvím kulturní politiky, politiky regionálního 

rozvoje, vylepšováním vnitrokrajských komunikací, nebo podporou vnitrokrajských spojů 

v osobní hromadné dopravě. Odrazilo by se to i v ekonomickém rozvoji Českých Budějovic. 



Vazby mikroregionů a měst zůstávajících v pracovně a obslužně dojížďkově 

vymezeném Českobudějovickém mezoregionu na město České Budějovice naopak zesilují 

(viz. také příspěvek M. Hampla, 2009). Obyvatelé Prachaticka, Vodňanska, Vltavotýnska, 

Veselska, Třeboňska, Trhosvinenska, Kaplicka a Českokrumlovska jsou dnes s Českými 

Budějovicemi stále silněji spjati prostřednictvím dojížďky do zaměstnání, do středních a 

vysokých škol, na úřady, za nákupy náročnějšího průmyslového zboží, za vyšší zdravotní 

péčí, za vybranou kulturou, atp. Také vztahy Českobudějovických obyvatel, resp. města 

Českých Budějovic k zázemí Českých Budějovic jsou velmi intenzivní (víkendová a 

prázdninová rekreace, dodávky pitné vody,  dodávky některých zemědělských produktů, …). 

V příspěvku Kubeš, Švec (2009) jsme vymezili užší Českobudějovickou aglomeraci I (a II) 

jako území Českých Budějovic, jejich suburbií (a městeček a městysů aglomerace) a 

propojujících území. Toto území je intenzivně propojeno nejen velmi silnými vztahy 

v každodenní dojížďce obyvatel, ale také vztahy vyplývajícími z integrity silničního a 

technickoinfrastrukturního komunikačního systému. Šířeji vymezená Českobudějovická 

aglomerace by pak mohla být vymezena na základě spádu pracovně dojížďkových vazeb do 

Českých Budějovic (viz. další příspěvky této publikace). 

Poloha města v územním systému komunikací je probírána také v předposlední kapitole 

tohoto příspěvku. Uvedeme zde proto jen hlavní danosti této polohy. České Budějovice vždy 

zprostředkovávaly obchodní a kulturní kontakt Čech s Horními Rakousy (směrem na Linec, 

Linz), s Dolními Rakousy s oblastí Vitorazka a dále na Vídeň, s jihovýchodním Bavorskem 

(Pasov, Passau), se Solnohradskem (Salcburk, Salzburg), i s Itálií. Tyto kontakty byly 

poněkud oslabeny v období první republiky a zvláště za socialismu. Po roce 1989 opět 

výrazně zesilují. Připravovaná a již částečně realizovaná výstavba dálnice a železničního 

koridoru severojižního směru přes České Budějovice tyto kontakty ještě více posílí (také 

evropský tranzit na trase Skandinávie – Praha – České Budějovice – Linec – Itálie). 

Význam českobudějovického železničního uzlu je dán spojením pěti železničních tratí 

(důležité a elektrifikované vedou na Plzeň, Prahu a Linec, nově i na České Velenice) a 

rozsahem a uspořádáním celého českobudějovického železničního nádraží. Mezinárodní 

„železniční koridor“ vedoucí od Prahy přes České Budějovice do Lince je právě 

rekonstruován pro rychlost do 200 km . h
-1

. Potřebné železniční napojení přes Lišovský práh 

směrem na Třeboň a Jindřichův Hradec se bohužel nepodařilo vystavět. Železnice by mohly 

sehrát významnější úlohu při prosazování a utváření „prstovité“ podoby Českobudějovické 

aglomerace, kdy by byla populačně posilována sídla (suburbia) ležící na železničních tratích 

směřujících do Českých Budějovic. Zastavovaly by zde příměstské vlaky zajišťující 

frekventovanou, rychlou, bezpečnou, pohodlnou a ekologickou přepravu osob. 

V Českých Budějovicích se kříží významné silnice republikového a středoevropského 

významu (směřují sem od Plzně, Prahy, Brna a Lince). Z tohoto křížení silnic město 

hospodářsky těží, ale silniční dopravou a tranzitem město také trpí. Po výstavbě dálnice 

napříč Českobudějovickou aglomerací se tato hospodářská „výtěžnost“ ze silničních 

komunikací ještě zvětší, navíc dálnice a její přivaděče odvedou tranzitní silniční dopravu 

z dopravně přetíženého vnitřního města na okraj města. Po dostavbě dálnice a železničního 

koridoru směrem na Prahu bude značně časově zkrácena dosažitelnost pražského 

mezinárodního letiště první kategorie v Ruzyni. O možnostech vodní dopravy jsme již psali. 

Téměř 140 km vzdálenost Českých Budějovic od Prahy po silnici a ještě o něco větší 

po železnici, to je již v podmínkách Čech značná vzdálenost, navíc zatím dálnice ani 

železniční koridor nejsou v tomto směru dostavěny. Mnohem lépe jsou na tom z hlediska 

dopravního napojení s Prahou - Plzeň (80 km, dálnice, žel. koridor), Ústí nad Labem (85 km, 

dálnice, žel. koridor), Hradec Králové (90 km, dálnice, blízký železniční koridor), Pardubice 

(105 km, dálnice, žel. koridor), i Liberec (110 km, dálnice, ale horší vlakové spojení).  



V dřívějších koncepcích urbanizace České republiky vedla od Prahy přes Tábor, Veselí 

n. L. do Českých Budějovic pouze jedna středně významná urbanizační osa. Další, ale málo 

významná osa, pak spojovala České Budějovice, Písek a Strakonice. Určitou perifernost 

polohy Českých Budějovic v sídelním systému Česka vyvažuje blízkost rakouského a 

bavorského podunajského území, území hospodářsky a kulturně vyspělého. 

K významu města v cestovním ruchu. České Budějovice zatím bohužel nejsou příliš 

navštěvovány republikovými a zahraničními turisty. Turisté směřující do známých 

jihočeských oblastí a lokalit cestovního ruchu – do Českého Krumlova, na Lipno, na Šumavu, 

na Třeboňsko, do Hluboké n. V., nebo jihočeským regionem projíždějí při delších turistických 

a dalších přesunech, Českými Budějovicemi většinou pouze projíždějí, aniž by se ve městě 

zastavili nebo zde pobyli delší dobu. Českým Budějovicím se zatím nepodařilo realizovat 

výstavbu některých plánovaných atraktivit a zařízení pro návštěvníky města - například 

repliku koněspřežné železnice procházející městským jádrem, vodní cestu pro rekreační 

motorové lodě po Vltavě a přístavy pro tato rekreační plavidla (vodní cesta se právě začala 

stavět), vodácké tábořiště sloužící k zakončení splouvání Vltavy na kánoích , atp. Určité 

rezervy jsou i v prezentaci Českých Budějovic jako města kvalitního piva. Je třeba udržet a 

posílit postavení Českých Budějovic z hlediska pořádání a návštěvnosti celorepublikových a 

regionálních výstav a trhů. Výstavní areál ve Čtyřech Dvorech má výhodnou polohu a je třeba 

udržet jeho celistvost a funkci. Jeho využívanost by bylo možné rozšířit také nevýstavními 

kulturními a sportovními aktivitami. 

Pokud budeme hodnotit význam a regionální působnost města v oblasti vysokého 

školství, vědy a výzkumu, musíme v případě Českých Budějovic konstatovat, že ve srovnání 

s podobně velkými a regionálně významnými městy České republiky mají České Budějovice 

poměrně specifické vysoké školství a specifickou významnou výzkumnou základnu. Město 

bohužel nemá technickou univerzitu či fakultu stimulující rozvoj moderních technologií 

(Plzeň a Liberec takovouto „techniku“ mají), nicméně vznik „polytechniky“ se v Českých 

Budějovicích  připravuje. Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity je stará přibližně dva 

roky, dříve zde fungovaly pouze ekonomicky zaměřené zemědělské obory. Úplně schází 

lékařská nebo právnická fakulta. To jsou určité handicapy pro další rozvoj Českých 

Budějovic, jejich aglomerace a celého jihočeského mezoregionu. Naopak celostátní až 

evropský význam a působnost má biologicky orientovaná Přírodovědecká fakulta Jihočeské 

univerzity a několik biologicky orientovaných výzkumných ústavů České akademie věd. Je 

třeba ještě více využívat poznatky biologického výzkumu v navazujících výrobních a výrobně 

obslužných podnicích nacházejících se v Českobudějovické aglomeraci a v jižních Čechách, 

resp. takovéto podniky zde zakládat. Republikový význam má v přípravě specialistů pro praxi 

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity. Nespecifické obory na Jihočeské univerzitě 

studují zejména studenti z jižních Čech a také studenti ze západních částí kraje Vysočina. 

Kulturní význam města a regionální kulturní  působnost města odpovídají velikosti a 

celkové regionální působnosti Českých Budějovic (je zde divadlo s několika scénami, 

filharmonie, vědecká knihovna, jsou zde významná sportoviště sportovních oddílů hrajících v 

nejvyšších republikových sportovních soutěžích, …). Podobné lze říci o církevním významu a 

působnosti Českých Budějovic (město má arcibiskupství a Teologickou fakultu). Evropské 

kulturní aktivity by České Budějovice mohly rozvíjet společně s nedalekým Českým 

Krumlovem. 

 

 

 

 

 

 



3.3. PROSTOROVÁ STRUKTURA MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE 

3.3.1. Teoretická východiska analýzy prostorové struktury města 

3.3.1.1. Dílčí (složkové) prostorové struktury města 

 

(Komplexní) prostorová struktura města je vyjádřením existující rozmanitosti a 

uspořádanosti fyzických, funkčních, sociálně demografických a dalších fenoménů města, 

odděleně, stejně tak ve vzájemných vztazích – podle prof. P. Korce, recenzenta publikace. 

V této kapitole jsou probírány následující aspekty prostorové struktury města – následující 

dílčí (složkové) prostorové struktury města: geneticko – koncentrická, funkční, urbanisticko 

morfologická, sociální a demografická prostorová struktura města (zvláště poslední dvě jsou 

úzce propojeny, vedle nich je důležitá také fyzickogeografická prostorová struktura města). 

Tyto dílčí (složkové) prostorové struktury se do určité míry vzájemně podmiňují. 

Dekompozice komplexní prostorové struktury města do uvedených a dalších dílčích 

prostorových struktur a hledání spojitostí mezi nimi vede k hlubšímu poznání prostředí města. 

V rámci v této kapitole popisovaných dílčích prostorových struktur města definujeme 

jednotlivé typy ploch (zón, prostředí), resp. definujeme typologii vymezující tyto typy – viz. 

následující tabulky. 

Průmyslová revoluce nastartovala populační, stavební (počet budov) a územní 

zvětšování měst a do určité míry i vnitřní proměňování našich měst. Tento růst a proměňování 

pokračoval i v dalších letech (viz. také příspěvky o Českých Budějovicích Kubeš (2009) a 

Kubeš, Švec (2009) v této publikaci). Historické jádro našich měst bylo většinou již před 

zahájením průmyslové revoluce obklopeno zárodky původních středověkých až klasicistních 

předměstí města. Tato původní předměstí, jejich jednotlivé části, se v době průmyslové 

revoluce postupně rozrůstala a funkčně a urbanisticko morfologicky vyhraňovala. Postupně se 

stávala vnitřním městem (mimo jádro). Za tímto vnitřním městem se následně začala rozvíjet 

(nová) předměstí města, často nejprve na určitou dobu územně odděleně od kompaktní 

zástavby města (zvláště pokud vznikla z dříve zde existujících původně venkovských sídel), 

následně pak napojeně na zástavbu města. Tím se utvořila geneticko – koncentrická 

prostorová struktura města – Tabulka 1., se kterou se v poněkud jednodušší podobě pracuje 

v urbanismu a v územně plánovací praxi. 

Další geneticko - koncentrickou zónou města se postupně stává zóna těch suburbií 

příměstské krajiny, které se v poslední době stavebně napojují na město – nejnovější 

předměstí města (postupně zvětšují rozsah města). Koncentričnost uvedených zón města 

nebývá geometricky „ideální“. Bývá narušena výběžky vzniklými podél městských tříd a 

výjezdních komunikací. Bývá „pokroucena“ ve městech vzniklých z více sídel, vzniklých 

v údolích řek, či vzniklých rychle a chaoticky v době průmyslového rozvoje. Určité narušení 

způsobuje také o řád nižší koncentrická zonace směřující ze středů jader čtvrtí města. Někteří 

autoři nepovažují geneticko - koncentrickou prostorovou strukturu města za (relativně) stálou, 

ale za expanzivně se vyvíjející. Urbanistickému a architektonickému řešení jádra města a 

jáder městských čtvrtí by měla být věnována větší pozornost. 

Je zde ještě jeden pojem – centrum města. Podle Ondoš, Korec (2006) může být za 

centrum města považováno (historické) jádro města („urban core“), celé vnitřní město („inner 

city“), nebo v USA užívaný pojem „central business district“, či v Británii užívaný pojem 

„city“ (také Buček, Pitoňák, 1997). Centrum města by bylo podle nás možné ztotožnit 

s citizací (tento proces bude probrán v kapitole 3.1.2.) „postiženým“ územím vnitřního města. 

Vaishar (2005) používá termín „subcentrální zóna města“ pro území města ležící ve vnitřním 

městě mimo centrum města.  Píše, že zástavba subcentrální zóny našich měst vznikla v 19. 

století, za socialismu byla zanedbána a že svým urbanistickým, infrastrukturním a stavebním 

řešením většinou neodpovídá požadavkům moderní doby. 

  



Tabulka 1. Geneticko - koncentrická prostorová struktura města a aglomerace – typy 

koncentrických zón 

 

Větší město (jádro aglomerace): 

- (historické) jádro města 

                   ~  centrum města (zaujímá jádro města a také navazující citizovanou část 

                vnitřního města) 

- vnitřní město mimo jádro (obvykle jde o původní předměstí města) 

        ~ jádra čtvrtí města (ve vnitřním městě a rovněž na předměstí města) 

- předměstí města (obvykle jde o rel. nová předměstí města v rámci intravilánu města)  

              ~ nejnovější předměstí města (vznikají stavebním napojením nejbližších 

                suburbií na předměstí města) 

Aglomerace  většího města:  

-     větší město (jádro aglomerace) – viz. výše 

- suburbia příměstské krajiny 

- suburbia venkovské krajiny 

- městečka a městyse aglomerace 

- neurbanizovaná krajina této aglomerace mezi jádrem, suburbii, městečky a městysy 

aglomerace 

Šířeji vymezená aglomerace většího města:  

-     aglomerace většího města – viz. výše 

- venkovská sídla s větším zastoupením rodinných domů městského charakteru a s 

pracovní dojížďkou orientovanou do jádra aglomerace a nerezidenčních suburbií 

- venkovská sídla s malým zastoupením rodinných domů městského charakteru a s 

pracovní dojížďkou orientovanou do jádra aglomerace a nerezidenčních suburbií 

- další města, městečka a městyse s pracovní dojížďkou orientovanou do jádra 

aglomerace a nerezidenčních suburbií 

- neurbanizovaná krajina této aglomerace mezi intravilány sídel této aglomerace 
 

Profesor P. Korec, recenzent publikace, doporučuje tuto geneticko - koncentrickou 

prostorovou strukturu města, vzhledem k jejímu charakteru, sledovat odděleně od ostatních 

zmiňovaných struktur.   

Tvůrci územních plánů měst v těchto plánech vymezují funkčně vyhraněné plochy 

(nepřesně zóny, jde v podstatě o to samé v územně plánovací terminologii), určené např. 

k bydlení, k obsluze obyvatel, či k výrobě. Na území Česka se tak děje od přelomu 20. a 30. 

let 20. století (Hrůza, 2002). Funkční prostorová struktura města vymezuje na území města 

typy funkčních ploch (zón) města – Tabulka 2. Funkční „zónování“ města má zabránit  vzniku 

kolizí uvnitř plochy (zóny) i mezi plochami (zónami), zejména negativnímu působení výroby 

na bydlení. Má také dlouhodobě chránit plochy důležité pro organismus města (přírodně - 

rekreační, sportovně – rekreační, dopravní,  technickoinfrastrukturní plochy), nebo chránit 

památkovou zónu. Územně plánovací usměrňování monofunkčního prostředí plochy (zóny) je 

navíc snažší. 

V poslední době došlo k oslabení některých dřívějších funkčních kolizí, především 

zmírněním negativního působení průmyslové výroby na okolí. V územně plánovací praxi se 

začaly více vymezovat některé polyfunkční plochy (zóny), ve kterých se funkce vzájemně 

výhodně doplňují, nebo bezproblémově koexistují (také Hrůša, Palčák a kol., 2000). 

Vymezování a prosazování funkční „zonace“ v územních plánech měst a v následném 

územním řízení měst je stále potřebné. 

V územně plánovací praxi se obvykle vymezují typy funkčních ploch města popsané 

v Tabulce 2. Jednotlivé funkční plochy (zóny) města by měly být dostatečně rozsáhlé. Pokud  



Tabulka 2. Funkční prostorová struktura města - typy funkčních ploch (zón) města 

s urbanisticko morfologickými subtypy 
 

Obytné plochy (1305 ha; 45,1 %): 

- obytná vícepodlažní ulicově - bloková zástavba (285 ha; 9,8 %) 

- obytná jednopodlažní maloměstská ulicová zástavba na předměstí a v malých 

městech (22 ha; 0,8 %) 

- obytná mnohopodlažní bloková zástavba sídlišť (333 ha; 11,5 %) 

- obytná jednopodlažní soliterní až řadová zástavba rodinných domů (648 ha; 22,4 %) 

- obytná jednopodlažní původně venkovská dvorová zástavba (v jádrech některých 

čtvrtí na předměstí) (17 ha; 0,6%) 

Obslužné plochy (302 ha; 10,4 %): 

- obslužně - obytná vícepodlažní ulicově - bloková zástavba (centra města, 

obchodních tříd, jader čtvrtí města) (47 ha; 1,6 %) 

- obslužná ulicově - bloková či bloková zástavba veřejných služeb (kultury, veřejné 

správy, nemocnic, škol, navíc také kancelářské parky) (167 ha; 5,7 %) 

- obslužná bloková zástavba nových velkých marketů (45 ha; 1,6 %) 

- obslužná bloková zástavba obslužných jader sídlišť (22 ha; 0,8 %) 

- obslužná bloková zástavba a souv. plochy výstavišť a zábav. parků (21 ha; 0,7 %) 

Průmyslové plochy (745 ha; 25,7 %): 

- průmyslová bloková zástavba (a související plochy) (260 ha; 9,0 %) 

- průmyslově - obslužná bloková zástavba (a související plochy) (485 ha; 16,7 %) 

Dopravní a technickoinfrastrukturní plochy (133 ha; 4,6 %): 

- silniční mimoúrovňové křižovatky (velké), dálniční pás (±17 ha; 0,6 %) 

- odbavovací budovy železničního či autobus. nádraží, či letiště (velké) (7 ha; 0,2 %) 

- parkoviště automobilů (velká), zástavba řadových garáží, bloky patrových 

garážových stání (23 ha; 0,8 %) 

- kolejiště a  „neosobní“ provozy a zástavba železničních nádraží (87 ha; 3,0 %) 

- přístavy a zařízení vodní dopravy (zatím nejsou v Českých Budějovicích) 

- letiště (mimo odbavovací budovu) (leží za Českými Budějovicemi) 

- čistírny odpad. vod, skládky, transformovny elekt. napětí (leží za Č. Budějovicemi) 

Sportovně – rekreační plochy (163 ha; 5,6 %): 

- venkovní sportoviště (velká) (rozlohy jsou zahrnuty v dalším typu) 

- bloky sportovních hal a arén (velké, nebo soustředění menších) (78 ha; 2,7 %) 

- zástavba zařízení cestovního ruchu (ubytovacích a dalších, rozsáhlejší) (5 ha; 0,2 %) 

- zahrádkářské osady (80 ha; 2,7 %, ležící pouze ve městě) 

Přírodně – rekreační plochy (243ha; 8,4 %): 

- městské parky a lesoparky (a další rozsáhlejší „intravilánová“ zeleň) (163 ha; 5,6 %) 

- zoologické zahrady (v Českých Budějovicích není) 

- vodní plochy a hladiny řek (uvnitř měst) (±80 ha; 2,8 %) 

- chráněná (ev. hodnotná) území přírody (v intravilánu Českých Budějovicích nejsou) 

Agroprůmyslové plochy (bloková zástavba agroprůmyslu) (6 ha; 0,2 %) 

Památkové plochy (památkově cenná zástavba zámků, hradů, klášterů, zde není památkově 

                         chráněná obytná, obytně – obslužná, nebo průmyslová zástavba – ta je výše)  

Polyfunkční plochy (viz. výše, přípustné a běžnější jsou jen některé kombinace)  

Zemědělská krajina, Zemědělsko - lesní krajina (za městem) 

Lesní krajina (za městem) 

Vodní plochy (za městem) 

 

V závorkách jsou zjištěné rozlohy a podíly rozloh ploch daného typu v intravilánu současných Č. Budějovic. 



tomu tak není, vymezují se někdy alespoň rozsahem menší funkční okrsky města. Často je 

třeba funkci plochy (zóny) ještě detailněji specifikovat. V práci Kubeš, Perlín (1998) jsme 

například specifikovali pro naše města velmi důležitou „průmyslově – obslužnou plochu  

(zónu)“, resp. zástavbu města (jde o soustředění spedičních, autoopravárenských, stavebních, 

řemeslných, velkoprodejních, velkoskladových a dalších středních a menších podniků). 

Někdy je třeba funkci plochy (zóny) dále specifikovat urbanistickou morfologií zástavby – 

viz. „obytná vícepodlažní ulicově - bloková zástavba“, či „obytná mnohopodlažní bloková 

zástavba sídlišť“ – Tabulka 2.  

Urbanisticko morfologická prostorová struktura města (Tabulka 3. a také Tabulka 2., 

někteří autoři používají termín „urbanistická struktura města“, další „morfologická struktura 

města“, jiní „fyzická struktura města“) odráží současnou či plánovanou vnější podobu města, 

hlavně jeho zástavby. Urbanisticko morfologická prostorová struktura města je dána 

především půdorysnou, výškovou, objemovou, tvarovou a texturní prostorovou strukturou 

zástavby města. Morfologie zástavby v určité ploše (zóně) města v sobě zahrnuje půdorysné 

uspořádání zástavby (ulicové bloky, bloky solitérních velkých budov, solitérně uspořádaná 

zástavba plošně malých rodinných domů, venkovská „dvorová“ zástavba, neuspořádaná 

zástavba, …), výškové uspořádání zástavby (jedno podlažní zástavba x „skyscraper“ 

zástavba), objemové uspořádání zástavby (malý rodinný domek x velký mnohobytový 

panelový dům) a tvarové a texturní uspořádání zástavby (souvisí také se stářím či slohem 

zástavby). 

Geneticko – koncentrická a urbanisticko morfologická prostorová struktura města má 

blízko ke stavebně slohové prostorové struktuře města, která je užívána v „památkově“ 

zaměřených kruzích. Historické jádro města bývá často ztotožňováno s gotickou, renesanční 

či barokní zástavbou města,  vnitřní město mimo jádro může být tvořeno klasicistní zástavbou 

města, většinou však zástavbou městských ulicových domů s projevy nejčastěji 

novorenesanční, méně často novogotické, novobarokní, eventuelně secesní architektury. 

Sociální prostorová struktura města (prostorová struktura města = p.s.m.) je 

mnohorozměrná a je úzce propojená s následující demografickou p.s.m. Poměrně rychle se 

vyvíjí (vlivem různě nastavených generačních cyklů, stěhováním sociálně vyhraněných 

skupin obyvatel, dalším kvalitativním vývojem). Mění se také v průběhu dne, neboť obyvatelé 

se na území města v průběhu dne přemisťují, především mezi místem bydliště, pracoviště, 

studia a obsluhy. Konstatování, že jádro města je vylidněné (z hlediska trvale bydlícího 

obyvatelstva), je poněkud jednostranné, neboť po delší část pracovního dne je zde přítomno 

mnohem více obyvatel, než zde kdy bydlelo. 

Výzkumy sociální p.s.m. byly sociology prováděny již před druhou světovou válkou 

(Chicagská škola). Novodobí urbánní sociologové ještě více rozvinuli teoreticko 

metodologickou bázi sociologického výzkumu na území města. Sledují také sociální chování 

lidí v prostoru města (tím se zabývá také behaviorální geografie), kulturní diverzitu a kulturní 

prolínání ve městě, hledají prostorové niky různých skupin obyvatel a různé životní způsoby 

na území města, … (podobně Musil, 2001 a Musil, 2003). Další text se bude věnovat jen 

zjednodušenému geografickému pohledu na sociální p.s.m., na její jednotlivé složky, 

sledovanou na základě vybraných dostupných charakteristik obyvatelstva bydlícího 

v jednotlivých obytných čtvrtích města a v typech těchto čtvrtí města. Odkazujeme také na 

kapitolu Kubeš, Hajíčková, Švec (2009). 

Sledování třídní p.s.m. (vymezování například dělnických čtvrtí), již dnes, v době 

s příjmově a majetkově rozmanitými skupinami podnikatelů, akcionářů, pronajímatelů, 

nájemců a zaměstnanců, není vhodné. V území města se spíše snažíme analyzovat rozmístění 

 

 



Tabulka 3. Urbanisticko morfologická prostorová struktura města (jeho zástavby) a její 

dílčí struktury – typy ploch (zón)  
 

Půdorysná prostorová struktura  zástavby města: 

- ulicově - bloková zástavba (blok je zde tvořen „čtvercově“ uspořádaným souborem 

domů, vně bloku je ulice, uvnitř bloku je nezastavěný „vnitroblok“) 

- bloková zástavba (blokem je zde plošně a objemově velká solitérní budova, 

například panelový mnohobytový dům či sportovní nebo průmyslová hala) 

- solitérní až řadová zástavba (zástavba oddělených až do řady spojených menších 

domů, většinou rodinných domů) 

- původně venkovská dvorová zástavba (venkovské usedlosti – dvory – mají 

obdélníkový půdorys , vnitřní dvůr a jsou uspořádány průčelím do návsi či ulice) 

- půdorysně rozmanitá či specifická zástavba 

Výšková prostorová struktura  zástavby města:: 

- jednopodlažní zástavba (včetně podkroví) 

- vícepodlažní zástavba (dvě až čtyři podlaží) 

- mnohopodlažní zástavba (čtyři až dvanáct podlaží) 

- „mrakodrapová“ zástavba  

- výškově rozmanitá zástavba 

Objemová prostorová struktura  zástavby města: 

- zástavba maloobjemová (rodinné domy) 

- zástavba středně objemová (např. „činžovní domy“) 

- zástavba velkoobjemová (panelový dům, hypermarket, tovární hala) 

- objemově rozmanitá zástavba 

Tvarová prostorová struktura  zástavby města: 

Slohová prostorová struktura  zástavby města: 

- gotická, renesanční, barokní zástavba 

- klasicistní zástavba 

- novorenesanční zástavba (pouze vnějškově, také novobarokní, secesní apod. 

zástavba 19. století) 

- zástavba socialistického realismu 

- výrazná a kvalitní moderní zástavba 

- výrazná a kvalitní postmoderní zástavba 

- zástavba panelového sídliště ze 60. – 80. let 20. století 

- slohově rozmanitá zástavba 

- bezslohová zástavba 

 

obyvatel (domácností) s různou výší příjmu a majetku – příjmovou (majetkovou) p.s.m. 

Vysoko příjmové čtvrti (čtvrti boháčů, „bílých límečků“, „místa nahoře“ – v tomto případě 

z hlediska příjmů, majetku a současně i z hlediska reliéfu – také Korec, Smatanová, 2000), 

středně příjmové čtvrti (čtvrti „středního stavu“, „střední vrstvy“), nízko příjmové čtvrti 

(čtvrti sociálního bydlení, pro domácnosti s nízkými mzdami, nezaměstnaných, důchodců, 

neúplných rodin s dětmi) a chudinské čtvrti, je obtížné na území našich měst vyčleňovat 

vzhledem k nedostupnosti dat o výši příjmu a majetku (ochrana dat, zatajování informací, 

nejde jen o roční příjmy, ale také o celý majetek) a vzhledem k u nás od doby socialismu 

přetrvávajícímu promíchání bydlících s různým příjmem (majetkem) v jednotlivých domech, 

blocích domů a čtvrtích. Jelikož však existuje souvislost mezi příjmovou (majetkovou) p.s.m. 

a urbanisticko morfologickou prostorovou strukturou města, lze jednotlivé typy čtvrtí města 

podle příjmu a majetku přibližně vymezit podle charakteru zástavby čtvrtí – „zahuštěná 

bloková zástavba periferního panelového sídliště se sociálním bydlením“, „rozvolněnější a  



Tabulka 4. Sociální prostorová struktura  města (jeho obytných čtvrtí)  a její dílčí 

struktury s typy čtvrtí města 

 

Třídní prostorová struktura města: 

- dělnické čtvrti  

- úřednické čtvrti 

- podnikatelské čtvrti 

Příjmová ( majetková) prostorová struktura města: 

- vysoko příjmové čtvrti (čtvrti bohatých) 

- středně příjmové čtvrti („středostavovské“ čtvrti) 

- nízko příjmové čtvrti (čtvrti „sociálního bydlení“) 

- chudinské čtvrti (až chudinská ghetta) 

Prestižní prostorová struktura města: 

Životně stylová prostorová struktura města: 

Vzdělaností prostorová struktura města: 

Náboženská prostorová struktura města: 

      -     čtvrti s převahou (nebo s výraznou převahou) nevěřících 

- čtvrti s převahou (nebo s větším zastoupením) křesťansky věřících 

- čtvrti s převahou (nebo s větším zastoupením) muslimsky věřících (zatím v ČR ne) 

Etnická prostorová struktura města: 

- čtvrti etnické majority (české, resp. české, moravské a slezské národnosti) 

- židovské čtvrti (v ČR do roku 1943) 

- vietnamské, čínské a jiné čtvrti a okrsky s neevropskými národy (v ČR ve vývinu)  

 

 

nižší bloková zástavba staršího „vnitroměstského“ sídliště se střední vrstvou“, „nová zástavba 

řadových rodinných domů pro střední vrstvu“, „zástavba nových solitérních vil na velkých 

pozemcích bohatých obyvatel“, … .  

Dlouho existující socialistické rovnostářství v našem bydlení projevující se ještě dnes, 

určité „plebejství“ české populace (vytvořené hlavně v období národnostní emancipace) i 

další vlivy způsobují, že vyhraněnost čtvrtí našich měst podle příjmů a majetku zde bydlících 

obyvatel (domácností) není tak velká, jako je například v USA či ve Velké Británii. Nicméně 

po roce 1989, v souvislosti s transformačními procesy v české společnosti, se začínají čtvrti 

našich měst v tomto směru postupně vyhraňovat a odlišovat (také Ondoš, Korec, 2006, nebo 

Ruoppila, 2004). Některé čtvrti města, například čtvrti zasažené gentrifikací (viz. dále), právě 

prožívají „povyšování“ svého zařazení podle výše příjmu a majetku svých obyvatel. Ve 

formujících se čtvrtích sociálního bydlení je tomu naopak a město by zde mělo ještě více  

uskutečňovat aktivní sociální politiku. Chudinské čtvrti by na mapě evropského města být 

neměly.  

S příjmovou p.s.m. úzce souvisí prestižní p.s.m., ve které se zohledňuje vedle výše 

příjmů a majetku také podíl na politické moci, společenské postavení povolání, prestiž 

předchozích generací, i prestižnost, někdy však jen módnost životního stylu (také Korec, 

1999). Na okrajích škály stojí prestižní čtvrť města, nebo také „dobrá čtvrť“, či „čtvrť 

s dobrou adresou“, na druhé straně pak čtvrť se špatnou adresou. Životně stylová p.s.m. 

značně souvisí s příjmovou či prestižní p.s.m., ale nejen s nimi, byla by jistě zajímavým, ale 

náročným tématem výzkumu pro urbánní sociology a behaviorální geografy. 

Dalším aspektem sociální p.s.m. je například vzdělanostní p.s.m. Jednotlivé čtvrti 

našich měst zatím nebývají v tomto ohledu příliš vyhraněné. Souvisí s příjmovou p.s.m. 

(vzdělání je důležitou podmínkou následných příjmů, děti chudších rodičů mají o něco menší 

možnost vysokoškolsky studovat než děti bohatých rodičů) a s věkovou p.s.m. (mladší 



obyvatelstvo mívá vyšší stupeň vzdělání). Náboženská p.s.m. není dnes v našich městech 

vyvinuta. Ve starších čtvrtích měst se starším obyvatelstvem zaznamenáváme vyšší podíl 

křesťansky věřících. Etnická p.s.m. nebývá v našich městech většinou vyvinuta. Výjimkou 

jsou v některých městech vznikající romské čtvrti a okrsky (poměrně rychle vznikají ve 

městech Ústeckého kraje, na Ostravsku, i jinde). V severoamerických a západoevropských 

městech existují specifické čínské, černošské, hispánské, arabské, islámské (přistěhovalci 

jiného než domácího etnika vyznávající islám = kombinace náboženské a etnické p.s.m.), či 

jen přistěhovalecké čtvrti (přistěhovalci jiného než domácího etnika). Etnická a náboženská 

rozmanitost čtvrtí ve městě může být přínosem (zajímavá mozaika rozdílných, ale 

koexistujících až vzájemně se obohacujících kultur), ale také problémem, zvláště když je 

spjata s příjmovou p.s.m. (menšinové etnické a náboženské čtvrti jsou současně čtvrtěmi 

nízkopříjmovými až chudinskými, nebo naopak vysokopříjmovými), a když dochází ke 

střetům kulturním, zvláště náboženským a sociálním. 

Demografická prostorová struktura města (demografická p.s.m.), spíše 

geodemografická p.s.m., bývá vymezována mimo sociální p.s.m., i když s ní do určité míry 

souvisí (např. v chudinských či přistěhovaleckých čtvrtích bývá specifická demografická 

struktura obyvatel - bývá zde více dětí, mladší obyvatelstvo, kratší naděje dožití). Na území 

našich měst lze podle statistikou sledovaných urbanistických obvodů sledovat např. různost 

věkové skladby, skladby pohlaví, velikosti domácností, … . Data pro takovéto analýzy jsou 

poměrně dobře dostupná. Čeští a slovenští urbánní geografové je ve svých výzkumech 

využívali – Bezák (1987), Matlovič (1998), Ira (2003),  Ptáček (2004), Ondoš, Korec (2006), 

či Andráško (2006), v této publikaci pak Kubeš, Hajíčková, Švec (2009), ze zahraničních 

prací jsme se inspirovali například prací Carter (1995). Demografická p.s.m. je značně v čase 

proměnlivá, odráží celostátní a regionální demografický vývoj, migrační vývoj města, uvnitř 

města pak vnitroměstské migrační přesuny vyvolané rozmanitými procesy a také rozšiřování 

obytné zástavby osídlované mladším obyvatelstvem. 

Mezi obytně funkční, genetickou – koncentrickou, urbanisticko morfologickou, sociální 

a demografickou prostorovou strukturou města bývá, jak jsme již uvedli, často souvislost – 

projevuje se určitá jednota funkce a podoby zástavby, zástavby vzniklé v určité době 

rozšiřování města, zástavby původně určené pro určitou příjmovou či životně stylovou 

skupinu obyvatel, skupinu obyvatel se specifickými demografickými charakteristikami. 

V územních plánech měst vymezené funkční plochy (zóny) mají vedle regulativu funkce 

stanoveny i regulativy urbanisticko morfologické, resp. architektonické, či zalidněnostní. 

 

3.3.1.2. Procesy proměňující současnou prostorovou strukturu města 

 

Zvláště po roce 1989 se v našich městech uplatňují rozmanité procesy transformující 

prostorovou strukturu měst, tedy jejich funkční, urbanisticko morfologickou, sociální a 

demografickou prostorovou strukturu, do určité míry i jejich prostorovou strukturu geneticko 

- koncentrickou. Deindustrializace měst, tedy postupné zmenšování rozsahu „aktivních“ 

průmyslových zón ve městech, začala v našich městech už dávno. Po roce 1989 velmi zesílila 

v souvislosti se zavíráním ekonomicky neúspěšných a také ekologicky problémových 

průmyslových výrob. Některé průmyslové výroby byly z města přemístěny na venkov, 

přesněji do nezastavěného území aglomerace. Zde lokalizované přemístěné a nové 

průmyslové výroby vznikly procesem industrializace venkova, resp. procesem industriální 

suburbanizace. Průmyslová zástavba úspěšných podniků specifických odvětví průmyslu  

zůstávající ve městě (např. průmyslu potravinářského, specielního chemického, či 

strojírenského) může získat prestižní „image“ architektury průmyslových ploch (zón). 

Průmyslové plochy města, ve kterých byla ukončena průmyslová výroba, většinou se 

zachovalou původní zástavbou a technologickými zařízeními, pokud ještě nenašly nové 



využití, označujeme jako průmyslová brownfields města. Na okrajích měst, většinou u 

výpadovek z města, vznikají nové průmyslově – obslužné plochy s kvádrovou plechovou 

architekturou hal západního stylu. 

Revitalizace brownfields ve městě (zástavby, zařízení a souvisejících ploch, které 

přestaly být využívány dřívějším způsobem) přináší obvykle změnu funkčního využití. Je 

příležitostí pro developery (jde o developersky náročnou činnost přinášející ovšem v případě 

realizace obvykle značný zisk) a je příležitostí i pro „územní rozvojáře města“. Brownfields 

s ekologickými zátěžemi (většinou jde o průmyslová brownfields s kontaminací 

podpovrchových vrstev škodlivými chemikáliemi) se obvykle musí na základě státní podpory 

nákladně vyčistit (chemicky, odvezením kontaminovaných vrstev), neboť kontaminaci 

způsobily dřívější socialistické státní podniky. Revitalizovaná průmyslová a jiná brownfields 

(Sýkorová, 2007 zmiňuje rovněž typy neprůmyslových brownfields, např. průmyslově – 

obslužné, železniční, vojenské, ...) se často přeměňují na zástavbu nových marketů, 

kancelářských parků, kondominií (obytné mnohobytové domy v podílovém vlastnictví 

bydlících), nebo na průmyslově – obslužnou zástavbu a plochy, výjimečně, pod patronací 

města, na plochy sportovně - rekreační a přírodně - rekreační. V zahraničí jsou někdy 

zástavba a technologická zařízení málo kontaminovaných průmyslových a přístavních 

brownfields transformovány na specifickou obytnou zástavbu se specifickým „geniem loci“ 

pro specifickou životně - stylovou skupinu obyvatel města (například staré doky v Londýně 

nebo v Liverpoolu). 

Revitalizace brownfields ve městě na bydlení je podle Sýkory (2002) reurbanizační 

aktivitou ve městě, aktivitou alternativní k industriální, marketové a rezidenční suburbanizací 

v aglomeraci. Sýkorová (2007) uvádí, že 11 % zastavěného území Prahy tvoří plochy 

brownfields, většinou průmyslových brownfields. To je velká výzva pro developery a pro 

tamní veřejnou správu. Mulíček, Olšová (2002) uvádějí pro Brno řádově menší zastoupení 

brownfields, konkrétně průmyslových brownfields.  

Jádra a centra našich velkoměst se za socialismu příliš nerozvíjela, jejich zástavba stárla 

a byla jen omezeně regenerována a přestavována. Bydlení zde bylo stejně nákladné jako 

bydlení na předměstí (Musil, 2001). V západoevropských velkoměstech byla a je jiná situace. 

V jádrech a centrech zdejších velkoměst se nacházejí spíše výše příjmové a prestižní obytné 

čtvrti. K podobě západoevropských jader a center velkoměst nyní směřujeme. 

Regenerace a revitalizace zástavby jader měst znamenající zastavení úpadku a stagnace 

a nástup růstu a pokroku (Sýkora, 1996ab) byla v našich velkoměstech většinou uskutečněna 

již v 90. letech 20. století. Revitalizační rekonstrukce a přestavby zástavby jader našich měst 

byly vyvolány, mimo jiné, procesem komercializace zástavby - příchodem specifických 

komerčních aktivit do dříve převážně obytné zástavby při vytlačování bydlení, eventuelně i 

některých služeb. Tento proces, pokud probíhá v prostředí jádra města a navazující části 

vnitřního města (tedy v centru města), označujeme také jako proces citizace zástavby. Při 

citizaci zástavby jde o expanzi finančních, právních, poradenských, realitních, drahých 

nákupních, volnočasových, i administrativních služeb spojenou s odchodem množství zde 

dříve bydlících obyvatel, i některých běžných zařízení služeb pro obyvatele. V současnosti 

postupuje komercializace zástavby, resp. citizace zástavby, do dalších enkláv vnitřního města 

našich měst, zvláště do území podél městských tříd, do jader některých městských čtvrtí, 

eventuelně i do vnitroměstských brownfields. Na nyní uskutečňované, komercializaci 

zástavby dalších částí vnitřních měst (mimo jádro) našich měst se v současnosti často podílejí 

zahraniční developeři. Jsou finančně silní, developersky zkušení, mají zde k dispozici 

poměrně levné pozemky, rozsáhlé pozemky, nejsou zde svazováni památkovou ochranou, 

využívají toho, že do těchto území je dobrá dostupnost automobilem. 

V obytných a obslužně – obytných plochách (zónách) vnitřního města se starší, 

zanedbanější, dvou až čtyrpodlažní ulicově - blokovou zástavbou může probíhat jiný 



revitalizační proces – proces gentrifikace obyvatelstva a zástavby. Jde o příchod mladších a 

vzdělanějších obyvatel střední vrstvy (Sýkora, 1993), často nesezdaných párů, či „single“ 

bydlících, nezajímajících se o suburbanizaci, nebo znechucených suburbanizací (jejich rodiče 

uskutečnili suburbánní migraci, ale jim - již dospělým dětem suburbánní bydlení už 

nevyhovuje), vyhledávajících blízkost kultury, zábavy, rozmanitých společenských kontaktů a 

blízkost pracovních příležitostí „v centrálně – městských“ službách a dalších zde sídlících 

firmách. Příchody těchto obyvatel do postupně gentrifikovaných čtvrtí způsobují odchody 

zdejších sociálně slabých obyvatel stěhujících se do čtvrtí sociálního bydlení ve městě.  

Gentrifikace a další procesy způsobující (a v bývalých socialistických zemích někdy 

také obnovující předválečnou) příjmovou (majetkovou) rozmanitost mezi čtvrtěmi vnitřního 

města jsou v určitém rozporu s evropskými sociálně demokratickými politikami sociální 

koexistence vedoucími k promíchávání příjmově (majetkově), ale i kulturně rozdílně 

postavených obyvatel v obytné čtvrti, v bloku domů, či v jenom domě. Tato koexistence, 

uplatňovaná především ve skandinávských zemích, měla u chudších vést k aktivnímu 

vylepšování svého postavení podle vzoru bohatších a úspěšnějších a měla také vést k empatii 

bohatších ve vztahu k chudším, přistěhovalcům a různě handicapovaným. 

Při gentrifikaci staré ulicově – blokové obytné zástavby se staré domy rekonstruují, 

přestavují a „nastavují“, v prolukách a na místech zbouraných domů vzniká nová zástavba. 

Většinou jde o postupný proces, kdy po delší dobu vedle sebe existují domy původní, domy 

s probíhajícími stavebními pracemi a domy přestavěné (gentrifikované), a kdy vedle sebe žijí 

původní obyvatelé čtvrtí a její noví obyvatelé.  

Gentrifikace probíhá jen v některých obytných čtvrtích vnitřního města, neboť 

potenciálních aktivních aktérů gentrificace je omezený počet a ne všechny čtvrti mají pro 

gentrifikaci předpoklady. V extrémní podobě může vzniknout až „sociálně duální město“ 

s vyhraněnými čtvrtěmi bohatých a chudých – Marcus (1993), Sýkora, Sýkorová (2007). 

Někteří autoři (například Hall, Hickman, 2002) proto rozvíjejí koncepty regenerace a 

revitalizace starší ulicově - blokové obytné zástavby aktivním zapojením zde dlouhodobě 

bydlících sociálně, hlavně příjmově (majetkově) rozmanitě postavených obyvatel, například 

prostřednictvím „spolku pro revitalizaci“ a za pomoci města. Gentrifikací se u nás zabýval 

například Sýkora (1993, 1999). V urbánně geografické a urbánně sociologické literatuře je 

gentrifikaci věnována značná pozornost (Musil, 2003). 

Populačně významné zóny panelových sídlišť v našich městech, jejichž vysoká bloková 

panelová zástavba měla od svého vzniku lokálně různě výrazné  znaky uniformity, šedi, 

ošklivosti, nehumánnosti a obslužné nevybavenosti, je třeba regenerovat a revitalizovat, a to 

s podporou státu (český státní program regenerace sídlišť funguje od roku 2000), měst, i 

soukromých investorů a za účastí místních komunit. Z některých těchto sídlišť odchází střední 

vrstva obyvatel a na její místo přicházejí příjmově (majetkově) slabší, někdy i problémoví 

obyvatelé. Revitalizace panelových sídlišť zahrnuje například vnější architektonické vylepšení 

„paneláků“ (zbarvení stěn, uplatnění pnoucí zeleně na stěnách, vylepšení domovních vstupů a 

lodžií, vytvoření sedlových střešních nástaveb), kvalitnější ozelenění prostranství, vylepšení 

parkování, hřišť, doplnění klubovnami, drobnými obchůdky a zařízeními služeb (také 

sociálních služeb) a další zásahy. Součástí procesu „humanizace sídlišť“ (Kallabová, 2003) 

může být i „sakralizace sídlišť“ (Ira, 2003). Ta může být uskutečňována také výstavbou 

kostelů na sídlištích, jak se tomu děje například v Bratislavě, ale i v Praze (aktivity kardinála 

Vlka). V 60. – 80. letech 20. století uskutečněný příchod migrantů z venkova do panelových 

sídlišť nacházejících se v socialistických městech vedl k určité „ruralizaci obyvatelstva 

socialistických měst“ (Mirowski, 1988 – podle Musil, 2003; podobně Korec, 1999). Od té 

doby však již došlo k poměštění těchto migrantů pocházejících z venkova. Životnost 

panelových domů, pokud je o ně dobře pečováno, je asi 100 let (Kallabová, 2003). Je proto 

třeba už nyní plánovat asanaci těchto domů. 



Rozvoj „edges cities“, pokud za ně budeme považovat útvary s globalizovanou 

blokovou obslužnou a obytnou zástavbou rozvíjející se na okrajích velkoměst, většinou u 

silničních „výpadovek“, je již do určité míry projevem suburbanizace. Pokud není jejich 

zástavba urbanisticky dobře zvládnuta (včetně kvalitního urbanistického napojení na město) a 

vznikají nekoncepčně ve vztahu k velkoměstu a aglomeraci, potom jsou nedobrou vizitkou 

územně rozvojových aktivit velkoměsta, vizitkou vnímanou při vjezdu do velkoměsta. Rozvoj 

těchto „edges cities“ je v určitém protikladu k potřebě revitalizace a rozvoji vnitřního města 

velkoměsta. V „edges cities“ se výrazně projevují procesy globalizace. Korec, Kováčiková 

(2000) poukazují na vznik rozsáhlých nákupních a průmyslových parků na vstupech dálnice 

do Bratislavy, rozbíjejících urbanistický organismus města. 

Projevy globalizace v architektuře nové městské zástavby jsou v současnosti v našich 

velkoměstech velmi silné. Mnohdy poškozují individualitu a specifičnost mikroprostorů, 

čtvrtí měst a celých měst. Někteří autoři píší v této souvislosti až o „disneyzaci“ fyzického 

prostředí některých čtvrtí měst. Zástavbu s projevy globalizace vytváříme podle cizích vzorů 

sami, přinášejí ji k nám ale také (podle Temelové, 2006) globální investoři, developeři, i 

architekti. Podle Musila (2003) je třeba pochopit působení lokální a regionální kultury v 

jednotlivých městech a v jejich čtvrtích a toto pochopení včlenit do jejich architektonicko – 

urbanistického přetváření. Autoři územního plánu Českých Budějovic (Hrůša, Pelčák a kol., 

2000) uvádějí, že při tvorbě tohoto plánu usilovali o zachování individuality zástavby 

jednotlivých čtvrtí města a tím i individuality celých Českých Budějovic. „Globální plechová 

hangárová architektura“ nákupních center, vzniklá iniciativou cizích evropských až 

globálních investorů na předměstích našich velkoměst především mezi lety 1995 – 2004, 

odráží především zaběhnuté projektové a stavební postupy těchto investorů a snahu o 

maximální užitnost při minimálních nákladech na stavbu a provoz, a také určitou pasivitu 

našich úředníků v procesu územního a stavebního řízení a rozhodování.  

Ve vnitřních městech našich velkoměst je v tomto ohledu situace o něco příznivější. 

Zde především zahraničními developery umísťované stavby nových kancelářských parků, 

galeriových nákupních center a různých multifunkčních objektů, pokud je jejich architektura a 

provedení kvalitní a není ve výrazném rozporu s okolní zástavbou, mohou prostory našich 

vnitřních měst oživit a zvýraznit. 

Posloupnost: extenzivní urbanizace – suburbanizace – desurbanizace – reurbanizace 

(Van Den Berg et al., 1982; Cheshire, Hay, 1989 a Champion, 2003) snad nebude v našich 

velkoměstech a jejich aglomeracích ve své výrazné (severoamerické) podobě uskutečněna. 

Očekávaná reurbanizace našich měst by měla vytvořit k bydlení a žití „příjemná města“ 

(Ouředníček, 2000). Zdá se, že by u nás suburbanizace v zázemí měst mohla probíhat 

společně s reurbanizací měst, či s malým časovým náskokem před reurbanizací měst, 

především reurbanizací vnitřních měst, a že by k desurbanizaci aglomerací měst jako celku 

nemuselo dojít (Ptáček, 1997; Ouředníček, 2000). To ale neznamená, že by se v našich 

městech nevytvářely, alespoň na přechodnou dobu, jednotlivé zóny (plochy, prostory)  úpadku 

zástavby. V územním plánu Českých Budějovic (Hrůša, Pelčák a kol, 2000) jsou vymezeny 

plochy (zóny) stabilizované zástavby (zde je třeba podle autorů uskutečňovat aktivity 

udržovací), plochy (zóny) transformace zástavby (potřeba přestavby a nového využití, 

v podstatě brownfields) a plochy (zóny) plánovaného rozvoje zástavby na zatím 

nezastavěných plochách.  

 

 

 

 

 

 



3.3.2. Prostorová struktura města České Budějovice 

3.3.2.1. Geneticko – koncentrická, funkční a urbanisticko morfologická prostorová 

struktura města České Budějovice  

 

Nejprve poznámka ke geneticko - koncentrické prostorové struktuře města Českých 

Budějovic – k vymezení jádra, vnitřního města (mimo jádro) a předměstí Českých Budějovic, 

a to podle stavu v roce 2005. Toto vymezení uskutečňujeme prostřednictvím urbanistických 

obvodů v příspěvku Kubeš, Švec (2009) v této publikaci. Jádro města se shoduje s územím 

středověkých Českých Budějovic ohraničených městskými hradbami a následně barokním 

opevněním. Vnitřní město (mimo jádro) zahrnuje původní (historická) předměstí Českých 

Budějovic – Pražské předměstí (zhruba po Pekárenskou ulici – včetně), Vídeňské předměstí 

(také název Brněnské či Svinenské) ke kolejišti nádraží a Linecké (Krumlovské) předměstí po 

pivovar Samson (včetně), do vnitřního města jsme navíc přidali také území historických 

Čtyřech Dvorů na severozápadě. Předměstí Českých Budějovic je tvořeno zbývající 

navazující a územně souvislou zástavbou města České Budějovice podle stavu v roce 2005.  

Územně oddělené Haklovy Dvory, Zavadilku, České Vrbné, Třebotovice a Kaliště, 

které administrativně spadají pod České Budějovice, řešíme až v rámci suburbií a dalších 

sídel v kapitole tohoto příspěvku věnované suburbanizaci. V historickém vývoji došlo 

k územnímu rozšiřování vnitřního města a hlavně předměstí (viz. také původní předměstí 

(dnes vnitřní město mimo jádro) a (nová) předměstí). Za zónou současného (nového) 

předměstí Českých Budějovic se pomalu začíná vytvářet z nejblíže ležících a zástavbou se 

postupně na město napojujících suburbií (administrativně jsou většinou samostatnými 

obcemi) další zóna nejnovějšího předměstí Českých Budějovic. Do této zóny se postupně 

„přesouvá“ například Roudné, České Vrbné, Dobrá Voda, … . Dále se budeme věnovat 

funkční a současně urbanisticko morfologické prostorové struktuře  města České Budějovice, 

resp. typům ploch (zón) těchto struktur. Jsou znázorněny v Mapě 1., která vznikla na základě 

terénního mapování. 

 

Obytné plochy (zóny) města České Budějovice a jejich urbanisticko morfologické typy 

 

Obytnou vícepodlažní ulicově - blokovou zástavbu jsme vymezovali ve vnitřním městě 

a v několika menších plochách předměstí Českých Budějovic – v Pětidomí, v jádru Suchého 

Vrbného a ve dvou plochách Rožnova – Mapa 1. Jde o dvou až čtyřpodlažní zástavbu 

ulicových domů vytvářející čtyřúhelníkové bloky, přičemž uvnitř je tzv. „vnitroblok“ 

s dvorky, parkovišti nebo dílnami. Většinou vznikla mezi lety 1850 – 1918. Časté jsou zde 

pseudorenesanční, méně často jiné pseudoslohové, či secesní reliéfy omítek domů. V malé 

míře vznikala i později, zhruba do roku 1955. Těsně po druhé světové válce byly touto 

zástavbou zastavovány proluky po bombardování města v roce 1945 (zde reliéfy omítek 

socialistického realismu).  

Velkoměstský charakter má vícepodlažní ulicově - bloková zástavba Českých 

Budějovic jen někde, především na Vídeňském předměstí (širší ulice, více pater, 

architektonicky velkolepější stavby, náročnější zdobení, velké byty). Zástavba vnitřních měst 

Plzně či Liberce je celkově „velkoměstější“. Je to dáno charakterem a velkou dynamikou 

průmyslového rozvoje těchto měst v období průmyslové revoluce, na druhou stranu i určitou 

„investiční opatrností“, která byla vlastní tehdejším jihočeským stavebním investorům. 

Socialistická „péče“ tehdejších podniků bytového hospodářství (OPBH) vedla k velkému 

zanedbání domů a bytů této zástavby v našich městech a tedy i v Českých Budějovicích. 

Později se navíc nepříznivě projevila regulace bytového nájemného, kdy restituenti a další 

majitelé domů s nájemními byty s regulovaným (= nízkým) nájmem neměli prostředky na 

údržbu svých domů. Regenerace, přestavba a celková revitalizace této zástavby je zřetelná 





především podél českobudějovických hlavních tříd a v centru Českých Budějovic (procesy 

komercializace a citizace), někde i v některých čtvrtích navazujícího vnitřního města i 

předměstí (hlavně tam, kde v menších domech této zástavby trvale bydleli a stále bydlí 

vlastníci domů). 

Gentrifikace severovýchodní části Pražského předměstí probíhá neřízenou cestou již asi 

12 let a ještě není ukončena. Odcházejí odtud chudí obyvatelé bydlící v nájemních bytech  

(také Romové), přicházejí sem střední i malí podnikatelé a další zástupci střední vrstvy (ve 

všech případech bez zájmu o suburbánní výstavbu a migraci). Dochází zde k rekonstrukcím, 

nástavbám, k celkovým přestavbám, k přeměnám přízemí na komerční prostory, i k nové 

výstavbě jednotlivých kondominií a podnikatelských objektů v prolukách a na asanované 

zástavbě. Je třeba ohlídat přípustnou výšku a objem připravované výstavby, i zapojení 

připravované zástavby do okolní zástavby. V centru Českých Budějovic, podél hlavních tříd 

Českých Budějovic a v jádrech městských čtvrtí Českých Budějovic vstupuje do zdejší 

donedávna převážně obytné zástavby komercializace, resp. citizace. Obytné prostory ve 

zdejších domech se zmenšují, neboť v přízemí, v prvním patře, i v celých jednotlivých 

domech vznikají zařízení rozmanitých služeb pro obyvatele, pro komerční sféru, také nové 

úřady. Úspěšnou revitalizací a gentrifikací prošla západní část Pražského předměstí (západně 

od Perly). V současnosti se zde vytvořilo postmoderní a polyfunkční (bydlení + rozmanité 

služby) prostředí, estetické, čisté, klidné a relativně bezpečné.  

V roce 1850 žilo v obytné vícepodlažní ulicově - blokové zástavbě Českých Budějovic 

asi 10,5 tisíce obyvatel, v roce 1890 asi 34,5 tisíce obyvatel, v roce 1930 asi 40 tisíc obyvatel 

a v současnosti (r. 2005) už jen 18,5 tisíce obyvatel. 

Obytnou mnohopodlažní blokovou zástavbu sídlišť jsme vymezili především v severní a 

severozápadní části předměstí Českých Budějovic, dále v části Pražského předměstí (vnitřní 

město i předměstí), v mnohem menší míře pak v okrscích Lineckého předměstí (vnitřní 

město) a předměstského Rožnova a Suchého Vrbného (zde jde většinou o soubory několika 

„paneláků“ nebo „cihlových bytovek“, často se prolínající  s jinou obytnou zástavbou) – 

Mapa 1. První „cihlové“ sídliště vzniklo v Českých Budějovicích v druhé polovině 50. let 20. 

století na Pražském předměstí. Od začátku 60. let se stavěly jednotlivě panelové domy na 

místech asanované starší nízké zástavby vnitřního města podél Lidické třídy na Lineckém 

předměstí a na Pražském předměstí. V 70. letech vyrostla rozsáhlá panelová sídliště Šumava, 

Na pražské, podél Pekárenské ulice, i jednotlivé družstevní „cihlové bytovky“ na dalších 

místech Českých Budějovic, především na předměstí. Začátkem 80. let se začíná rozrůstat 

panelové sídliště Vltava. V druhé polovině 80. let a ještě začátkem 90. let se dostavuje 

zmíněné sídliště Vltava a hlavně vzniká největší českobudějovický soubor panelových domů 

– sídliště Máj se zahuštěnou mnohopatrovou zástavbou bloků panelových domů. Proudová 

výstavba celého souboru stavebně jednotných panelových domů na „zelené louce“ byla pro 

tehdejší socialistické stavební podniky stavebně nejjednodušší a v masovém měřítku 

zvládnutelná (viz. také Musil, 2001). V roce 1961 měla českobudějovická sídliště asi jeden 

tisíc obyvatel, v roce 1970 již asi 20 tisíc, 1980 asi 37 tisíc, 1991 asi 51 tisíc, 2001 asi 53,5 

tisíce a v roce 2005 již méně, asi 51,5 tisíce obyvatel.Parametry vnějšího obytného prostředí 

sídlišť, především těch „novějších“ ze 70. a 80. let 20. století – velkých, zahuštěných a 

„vysokých“ – nebyly a dosud stále nejsou příznivé. Nejstarší „cihlová“ sídliště, dále 

„družstevní“ sídliště a také nejnovější „kondominiová“ sídliště, jsou na tom lépe – jsou menší, 

nižší, méně zahuštěná, je zde vzrostlá dřevinná zeleň, dostatek parkovacích míst, jsou zde 

dětská hřiště, proniká sem slunce, domy jsou zde barevnější, menší, mívají sedlové střechy. 

Naopak jádro rozsáhlého sídliště Máj je tvořeno vysokými (12 podlaží) a zahuštěnými bloky 

panelových domů, které zde navíc vytvářejí do čtverců uzavřené prostory, jakési betonové 

makrobloky. Nedostatek zeleně, hřišť, absolutní nedostatek parkovišť, stín, ponurost, strohost, 

uniformita, šeď a také nepořádek, to jsou jen některé atributy tohoto prostředí málo vhodného 



k bydlení. Charakteristický je zde příchod chudých a na sociálních dávkách závislých 

obyvatel. Ceny zdejších bytů jsou na českobudějovické poměry nízké. 

Revitalizace českobudějovických sídlišť, jejich jednotlivých domů, probíhá od poloviny 

90. let. Podílí se na ní stát (finance na zateplování a nezbytnou opravu panelových domů), 

město, i soukromý sektor (např. dostavba budov rozmanitých služeb pro zdejší obyvatele). Na 

starších sídlištích v průběhu let naštěstí narostla nějaká dřevinná zeleň. Je třeba ji doplnit a 

vhodně ošetřit. Při zateplování dochází rovněž ke zbarvení fasád panelových domů, opravují 

se balkony a lodžie. Provádí se také nezbytná údržba domů a vylepšení vnějšího 

technickoinfrastrukturního vybavení (především teplorozvodů). Vzhledem k omezené 

životnosti konstrukce panelových domů (asi 100 let) bude třeba za třicet či čtyřicet let začít 

s asanací českobudějovických panelových sídlišť. 

Obytná vícepodlažní bloková zástavba souborů nových kondominií je novou a 

vylepšenou variantou sídlištní zástavby. V Českých Budějovicích vzniká asi od roku 1995. Na 

západním okraji sídliště Šumava a Máj skončila výstavba panelových domů zhruba v roce 

1992. Další zdejší plochy určené k zastavění pak postupně obsazovala výše uvedená 

kondominia s lepšími vnějškově architektonicko – urbanistickými parametry a vnitřně 

obytnými parametry. Zdařilým projektem je výstavba souboru kondominií u Jižní zastávky na 

okraji Rožnova. Dostavuje se mnoho jednotlivých architektonicky rozmanitých a většinou 

zajímavých kondominií v různých polohách Českých Budějovic. Architektonicky hodnotný 

soubor kondominii terasovitého typu (mají stupňovité obytné terasy na střechách níže 

položených bytů přístupné z  výše položených bytů) vznikl nedávno na okraji sídliště Máj. 

Jde ale o poměrně náročnou a drahou výstavbu na poněkud problematickém sídlišti. Sýkora 

(2007) s nadsázkou používá termín „katedrály v poušti“, když píše o podobných obytných 

stavbách vystavěných v podobných prostředích Prahy.  

Obytná jednopodlažní solitérní až řadová zástavba rodinných domů se nachází na 

předměstí Českých Budějovic. Její charakter je dán především obdobím vzniku. Na Lineckém 

předměstí, severně od nemocnice, vznikla v první polovině 20. století kvalitní zahradní vilová 

čtvrť s velkými vilami na větších pozemcích. V Rožnově,  Mladém, Suchém Vrbném, Novém 

Vrátě, Husově kolonii, Kněžských Dvorech, Nemanicích a ve Čtyřech Dvorech vznikla za 

původně venkovskými jádry těchto předměstských čtvrtí v první polovině 20. století zástavba 

řadových až solitérních městských rodinných domů pro středně příjmové skupiny obyvatel 

Českých Budějovic. Tyto domy vyrůstaly svépomocnou výstavbou, družstevní výstavbou, 

nejčastěji ale tehdejší „developerskou“ výstavbou. V socialistickém období zůstaly tyto 

rodinné domy soukromým majitelům a byly proto většinou dobře udržovány.  

Nízká obytná zástavba převážně solitérních rodinných domů na menších pozemcích 

vznikala na předměstí Českých Budějovic také v 70. a 80. letech 20. století (v Rožnově, 

Nemanicích, Suchém Vrbném, …). Disponibilních stavebních pozemků ovšem nebylo mnoho 

a tak českobudějovičtí tyto domy stavěli více v blízkých suburbiích. V této době jsou rodinné 

domy poměrně složitě stavěny svépomocí, při nedostatku stavebního materiálu a při 

neexistenci státních finančních podpor. Mohli je zrealizovat jen ti, kteří měli velké příjmy, 

byli řemeslně zruční, uměli sehnat „meloucháře“ a měli „konexe“ pro shánění různých 

povolení a stavebního materiálu.  

Zvláště po roce 1997 se v Českých Budějovicích staví další solitérní i řadové 

jednopodlažní (+podkroví) rodinné domy, např. v Rožnově (Děkanská pole) nebo v Suchém 

Vrbném (zde také příliš rozsáhlé soubory developersky vzniklých „řadovek“). Zastavitelných 

ploch na území Českých Budějovic již mnoho není. Snahy o „ukrajování“ ploch z lesoparku 

Stromovka a z dalších ploch zeleně pro výstavbu rodinných domů, kondominií, či pro 

výstavbu průmyslově – obslužnou, je třeba odsoudit. Navíc lze očekávat opětovné zpřísnění 

ochrany zemědělské půdy. Stavební pozemky pro výstavbu rodinných domů by bylo možné 



vyhledávat na území některých nezamořených brownfields, především v širším okolí Nového 

Vráta. 

Značně přestavěná obytná jednopodlažní původně venkovská dvorová zástavba ležící 

v jádrech některých čtvrtí Českých Budějovic je zvláště po roce 1989 v různé míře a různě 

„architektonicky dobře“ proměňována komercializací. V Rožnově je tato zástavba chráněnou 

památkovou zónou, ve Čtyřech Dvorech je přeměněna na poněkud architektonicky výstřední 

prostor se službami pro výrobu. Podél starých silničních výjezdů z města, např. v Nemanicích 

a v Novém Vrátě, vznikla na přelomu 19. a 20. století obytná jednopodlažní maloměstská 

ulicová zástavba. Rozšíření dnes velmi provozně zatížených silničních komunikací až téměř 

k linii domů této zástavby omezuje komerční využití této zástavby a zdejší silný 

automobilový provoz tuto zástavbu negativně ovlivňuje (hluk, zplodiny, vibrace). 

 

Obslužné plochy (zóny) města České Budějovice, jejich typy a jejich urbanisticko 

morfologické typy 

 

Především centrum města České Budějovice je tvořeno ulicovými bloky starší, dvou až 

čtyřpodlažní zástavby věnované bydlení a dnes stále více službám (obslužně - obytná 

vícepodlažní ulicově - bloková zástavba). V jádru města je tato zástavba památkově chráněná. 

Proces komercializace, respektive citizace, zde rozšiřuje prostory věnované finančním 

službám, advokacii, poradenství, realitním službám, administrativě, tzv. „veřejnému 

stravování“ a luxusnějšímu odívání, a to v přízemí domů, ale i v prvních patrech a někde i 

sklepech domů. Bytové prostory se zde zmenšují, ještě ale většinou zůstávají ve vyšších 

patrech a nově se rozšiřují v podstřešních prostorách domů. Tyto proměny této zástavby 

sledovala v historickém jádru Českých Budějovic Kandrová (2006). Před druhou světovou 

válkou žilo v jádru Českých Budějovic okolo 5000 obyvatel, dnes (2005) je zde v bytech 

přihlášeno 1377 obyvatel (dožívajících původních a nových specifických „jádrových“ 

obyvatel). Těžko odhadnutelný počet obyvatel zde bydlí neúředně. „Time geography“ 

výzkum by zde jistě odkryl několikanásobně vyšší počet přítomných obyvatel v pracovní 

době. 

Zástavba jádra Českých Budějovic má přísnou památkovou ochranu (městská 

památková rezervace). Přesto zde lze zaregistrovat architektonicky nevhodné zásahy např. – 

přílišné „prosklívání“ střech střešními okny při vytváření podkroví, neúměrné zvětšování 

reklamy na fasádách a v podloubích, nevhodné moderní úpravy vstupních a výkladních částí 

obchodů, příliš velkou expanzi občerstvovacích „předzahrádek“ do a před podloubí, 

zneprůchodňování podloubí reklamami a prodejními stánky, atp., nemluvě o pohledům 

skrytým úpravách památkově hodnotných vnitřků domů. Českobudějovické obchodní třídy – 

Lannova třída, části Rudolfovské a Husovy třídy – si zachovaly svou obslužně - obytnou 

funkci. Pěší Lannovou třídou projde v pracovním dnu 30 tisíc lití. Mnoho druhů zařízení 

obchodu a služeb pro obyvatele se však přemístilo z těchto tříd a z centra města jinam, 

především do velkých marketů na předměstí. 

Obslužná bloková zástavba nových velkých marketů vyrůstá v Českých Budějovicích od 

roku 1995. Největší zástavba tohoto typu vznikla na severu, u křižovatky komunikací 

vedoucích na Prahu a na Plzeň. Architektonicky většinou málo zdařilé nákupní „hangáry“ 

z hliníkového plechu („moderní chrámy spotřeby živené masivní reklamou“ – Sýkora, 2007), 

které můžeme ve skoro stejné podobě nalézt v mnoha našich, ale i zahraničních městech, zde 

nabízejí potravinářské, průmyslové, textilní, nábytkové a další zboží. Vše je doplněno 

rozsáhlými parkovišti. Nová plocha tohoto typu vznikla a dále se rozvíjí na okraji sídliště 

Vltava, u výpadovky na Plzeň (hypermarket Globus a další markety). Zde nedávno (v roce 

2007) vystavené menší kvádrové markety v těsné blízkosti frekventované komunikace na 



důležitém vstupu do Českých Budějovic od Plzně jsou ukázkou nedobrého urbanistického 

řešení, resp. nedobrého územního rozhodovaní.  

Prakticky všechny super a hypermarkety vyrostly na vnitřním silničním okruhu 

Českých Budějovic. Investoři prosadili odbočovací pruhy z vnitřního silničního okruhu do 

těchto super a hyper marketů prostřednictvím semaforů, a tak došlo ke zpomalení dopravy na 

přetíženém vnitřním okruhu města. Pokud by již byla vystavěna dálnice, mohla část těchto 

marketů vzniknout u ní, dál za městem.  

Na velkých českobudějovických sídlištích se vytvořily menší plochy (zóny) budov 

marketů a jiných obslužných zařízení (obslužná bloková zástavba obslužných jader sídlišť). 

Jejich architektura je většinou relativně dobrá (vylepšuje zdejší uniformní sídlištní 

architekturu), i struktura jejich zařízení bývá většinou pestrá a odpovídající potřebám. 

Nově vzniklé bloky vnitřně „galeriových“ „kójových“ marketů ve starší zástavbě 

českobudějovického vnitřního města (například IGY centrum na Pražském „předměstí“) jsou 

většinou kvalitním architektonickým počinem, zvláště z hlediska vnitřní architektury. V hojně 

navštěvovaných částech vnitřního města Českých Budějovic, ve zdejší starší vícepodlažní 

ulicově – blokové zástavbě, vyhledávají zahraniční developeři možnosti zřízení dalších 

podobných vnitroblokových marketů. Jejich součástí by měly být některé starší domy se 

vstupy z frekventovaných městských tříd a novostavby hal situované do vnitrobloků. Šlo by o 

velký zásah do půdorysného a hmotově objemového uspořádání zdejší zástavby a do jejího 

funkčního využívání, který vyvolává protesty. Ve stádiu příprav je takovýto market mezi 

Lannovou a Rudolfovskou třídou.  

Velmi dobře jsou v Českých Budějovicích vyřešeny specializované obslužné plochy 

(zóny) veřejných služeb (obslužná ulicově - bloková či bloková zástavba veřejných služeb). 

Mají dobrou polohu i dobré architektonicko - urbanistické řešení, jsou většinou dobře 

přístupné městskou osobní hromadnou dopravou. Soustředěná zástavba (zóna) veřejné 

správy, ležící jižně od jádra města, zahrnuje architektonicky vytříbený justiční palác ze 

začátku 20. století s vazební věznicí, renovovanou secesní budovu krajského úřadu, 

„výškovou“ budovu bývalého krajského výboru komunistické strany - dnes s rozmanitou 

administrativou, „konstruktivistickou“ budovu finančního úřadu, i památkově cennou 

pseudobarokní Hardtmuthovu vilu (dnes dům dětí). Vše leží blízko sebe a v rozumném 

dosahu budovy  historické radnice na centrálním náměstí (další významný útvar veřejné 

správy). Jsou zde i komerční „kancelářské parky“. Velkolepý a velmi objemný kancelářský 

park nedávno vyrostl v urbanisticky exponovaném prostředí u zimního stadionu na okraji 

městského parku nedaleko nábřeží Malše. Podle našeho názoru měl být o patro nižší a o něco 

méně objemnější. Jeho stavbu uskutečnila zahraniční developerská skupina.  

Soustředěná zástavba (zóna) kultury navazuje na předešlou zónu. Je tvořena historickou 

budovou městského divadla (z vnějšku zdařilá rekonstrukce provedená ještě před rokem 

1989), novorenesančním „armáďákem“ (Dům kultury Slávie, dříve Německý dům), 

mohutným a architektonicky poměrně zdařilým kulturním palácem Metropol ze 60. let 20. 

století, budovou Jihočeského rozhlasu, architektonicky zajímavou prosklenou budovu 

vědecké knihovny (dříve muzeum dělnického hnutí, pro knihovnu nevhodné prostory), 

krásnou novorenesanční budovou Jihočeského muzea, navíc také budovou základní, střední a 

vysoké školy a budovu soukromého rádia. Výhodná poloha v centru města, kvalitní a 

udržovaná architektura, přítomnost zeleně, vodní plochy a nábřeží Malše, to vše obohacuje 

zde uskutečňované kulturní dění. 

Soustředěná zástavba (zóna) univerzity ve Čtyřech Dvorech (areál Jihočeské univerzity 

v Českých Budějovicích) zahrnuje budovy zemědělské, ekonomické a přírodovědecké 

fakulty, vysokoškolskou menzu, čtyři výškové budovy studentských kolejí, budovy dalších 

vysokoškolských provozů a vedle toho také novější budovy biologicky orientovaných 

výzkumných vědeckých ústavů Akademie věd ČR. Klidová poloha a dostatek rozvojových 



ploch jsou výhodou této zóny. Je nedostavěna, ale právě probíhá výstavba filosofické fakulty, 

rektorátu a univerzitní knihovny. Je zde nedostatek sportovišť a vzrostlé zeleně. Budovy 

dalších fakult jsou ve městě rozptýleny. Soustředěná zástavba (zóna) nemocnice leží na jihu, 

na rozhraní Lineckého předměstí (vnitřní město) a předměstského Rožnova. Leží stranou 

velkoměstského ruchu a je poměrně dobře dostupná prostředky městské osobní hromadné 

dopravy. Krajská nemocnice v Českých Budějovicích je, poté co přičlenila nedaleký areál 

bývalé vojenské nemocnice, jednou z největších nemocnic v naší republice. Je velká plochou, 

počtem zaměstnanců, pacientů, spektrem specializovaných oborů. Ekonomické úspěchy 

nemocnice se odrážejí v jejím postupném přestavování a celkové modernizaci. Další plochy 

pro územní rozšiřování nemocnice však již k dispozici nejsou.  

Moderní a velký domov důchodců (zástavba sociální péče) byl vystavěn mezi 

Vrbenskými rybníky a sídlištěm Vltava. Jeho plánované rozšíření (investice za 250 mil. Kč) 

je potřebné vzhledem k nárůstu populace českobudějovických seniorů s potřebou bydlení 

v domově důchodců. 

Zástavba vojenských kasáren v Českých Budějovicích, v jejich relativně novější 

podobě, vznikala koncem 19. století. Vytváří několik okrsků většinu zapojených do ulicově – 

blokové zástavby města a to převážně ve vnitřním městě. Část této zástavby stále slouží 

vojenským účelům, část je po přestavění využívána k podnikání, část vytváří „vojenská 

brownfields“. 

Hlavní městský hřbitov leží na severu, u Kněžských Dvorů. Výstaviště zaujímá levý 

břeh Vltavy ve Čtyřech Dvorech, pořádají se zde výstavy celostátního významu (Země 

živitelka – výstava pro zemědělce) a regionálního významu. Jde o polohově velmi 

exponované území v rámci města (rozhraní jádra města a vnitřního města s výbornou 

dostupností), po kterém právě „pošilhávají“ mnozí developeři. Nacházejí se zde různé 

výstavní budovy, výstavní plochy a je zde také vodní plocha a rozmanitá zeleň. Je třeba 

uchovat celistvost areálu výstaviště (jeho „ukrajování“ již ovšem nastalo) a jeho funkčnost, a 

je třeba ještě více zvýšit jeho využívání. 

 

Průmyslové plochy (zóny) města České Budějovice a jejich typy 

 

Vývojem průmyslového podnikání v Českých Budějovicích se zabývá další příspěvek 

této publikace. V této kapitole se soustředíme na územně plánovací aspekty ploch (zón) 

průmyslové výroby a výrobních služeb (v tomto případě jde o průmyslově – obslužné plochy 

- zóny) na území současných Českých Budějovic. Průmyslové plochy (zóny) vlastní 

(průmyslová bloková zástavba a související plochy) jsou na území města obsazeny závody 

strojírenského průmyslu (dřívější Motor položený na rozhraní Mladého a Havlíčkovy kolonie, 

dále také v Kněžských Dvorech a rovněž v nové zóně v Kněžských Dvorech – dnes Bosch, 

dále dřívější Igla v Novém Vrátě a různé další menší podniky), papírenského průmyslu 

(zmodernizovaná papírna Bupak u nemocnice), hutního průmyslu (původně Škoda – slévárna 

na rozsáhlé ploše severně od Nového Vráta, v současnosti slévárna pracuje na malou část 

kapacity), průmyslu potravinářského (mlékárna Madeta na Rudolfovské třídě, 

zmodernizovaný pivovar Budějovický Budvar v Kněžských Dvorech, Měšťanský pivovar 

s historickou průmyslovou architekturou na rozhraní Rožnova a Lineckého předměstí a další 

menší podniky) a rozmanitého průmyslu spotřebního (historicky cenný areál tužkárny 

Hardtmuth na Lineckém předměstí, zmodernizovaný areál Gamex na Vídeňském předměstí 

(obojí ve vnitřním městě), dvě výroby smaltovaného nádobí – u nádraží a v Novém Vrátě, 

nová hala výroby sportovních potřeb Head u nádraží). Rozsáhlý prostor teplárny 

v Havlíčkově kolonii vyrábějící i elektřinu a teplárna v Novém Vrátě jsou podniky 

energetického průmyslu. 



Na životní prostředí ve svém okolí, v celém městě a v celé aglomeraci nepříznivě 

působily a dodnes nepříznivě působí především teplárny a slévárna. Produkci znečišťujících 

látek v ovzduší se podařilo zmenšit novými technologiemi filtrace, i omezením výroby. 

Vzhledem k inverznímu charakteru Českobudějovické kotliny je třeba pokračovat ve 

zlepšování technologií filtrace u všech větších znečišťovatelů ovzduší a nepovolovat vznik 

nových zdrojů znečištění ovzduší. Chemikáliemi způsobené znečištění povrchových vrstev 

nalezneme v prostorech zaniklých i stávajících strojírenských a hutních výrob, v prostoru 

bývalé Dehtochemy a zejména v prostoru bývalé tlakové plynárny v Pětidomí (v současnosti 

zde probíhá náročná velkoplošná dekontaminace). Objemově největší produkci pevných 

průmyslových odpadů má teplárna v Havlíčkově kolonii (popílky). Zachycené popílky se 

popílkovodem přepravují do rozsáhlého úložiště u Nových Hodějovic. Je třeba zvážit realizaci 

dálkového teplovodu z Jaderné elektrárny Temelín, neboť jeho realizace by významně 

přispěla ke zlepšení čistoty českobudějovického ovzduší a ke zmenšení zdejší produkce 

popílku. 

Využívání jednotlivých českobudějovických průmyslových ploch (zón) a jejich částí je 

v současnosti velmi různé. Ekonomicky úspěšné podniky s intenzivní výrobou svou úspěšnost 

někdy promítají do architektury svých budov (např. prosklené moderní budovy na rohu 

prostoru Budvaru soustřeďující také pivovarské muzeum, pivnici, sklady, administrativu; 

citlivě přestavěné a „estetizované“ budovy Gamy). Další průmyslové podniky, jejich závody, 

zmodernizované a nové, mají vnější podobu hal hypermarketů – jde o bloky plechových hal 

s přiléhajícími manipulačními plochami a parkovišti. Jiné průmyslové plochy se od konce 

období socialismu příliš nezměnily svou podobou i výrobou. V některých průmyslových 

plochách byla výroba silně omezena či zastavena. Ty tak vytvářejí průmyslová brownfields. 

Zájem developerů o proměnu podoby a funkce některých nevyužívaných nebo málo 

využívaných průmyslových a průmyslově - obslužných ploch, zejména těch, které leží ve 

vnitřním městě, roste. 

Velkou rozlohu (Tabulka 2.) a velký význam pro zaměstnanost a pro daňové výnosy 

města mají průmyslově - obslužné plochy - zóny (průmyslově - obslužná bloková zástavba a 

související plochy), soustřeďující velkosklady, malé a střední podniky služeb pro výrobu 

(stavební dřevovýrobu a kovovýrobu), podniky instalatérské, spediční, autoopravárenské, 

stavební, apod. Takové plochy se nacházejí na rozsáhlých územích na východě Českých 

Budějovic v zázemí Nového Vráta, také v Kněžských Dvorech a u Novohradské silnice, nově 

u Litvínovic (plechové haly globalizované architektury, podobné lze nalézt na okrajích mnoha 

západoevropských měst) - Mapa 1. Tyto plochy jsou tvořeny mozaikou nových 

prosperujících, nebo zmodernizovaných prosperujících provozoven, dále původních v různé 

míře přežívajících nebo zanikajících provozoven, vše je doplněno nevyužívanými plochami, 

skládkami různého materiálu, i obytnými budovami. Územní plánování a řízení musí 

průmyslově - obslužné plochy (zóny) co nejlépe uspořádat a podpořit, neboť vytvářejí mnoho 

pracovních míst a finančních prostředků pro město. Velkosklady a větší spediční a stavební 

provozy by měly být umístěny na vnějším silničním okruhu města a na silničních 

„výpadovkách“ z města. 

 

Dopravní a technickoinfrastrukturní plochy (zóny) města České Budějovice a jejich typy 

 

Územní systémy dopravní a technické infrastruktury Českých Budějovic a 

Českobudějovické aglomerace popisujeme v jiné kapitole tohoto příspěvku. V této 

subkapitole budeme věnovat větší pozornost jen územně plánovacím aspektům některých 

dopravních ploch (zón) nalézajících se ve městě a na jeho kraji.  

V budoucnu bude rozsáhlým dopravním pásmem pás dálnice (včetně protihlukových 

náspů) s dálničními mimoúrovňovými křižovatkami a s dálničními přivaděči (některé jsou 



založeny už dnes). Opomíjené jsou v Českých Budějovicích plochy zástavby řadových garáží 

individuálních automobilistů nacházející se často na exponovaných plochách z hlediska 

možností územního rozvoje města – například na severovýchodním okraji Pražského 

předměstí u vnitřního silničního okruhu, nebo v Suchém Vrbném u nádraží. Urbanisticky 

efektivnější je výstavba bloků patrových garážových stání (vznikly například na sídlišti 

Vltava).  

Pás kolejiště železničního nádraží a souvisejících „neosobních“ provozů a zástavby 

(seřaďovací nádraží, lokomotivní a vozové depo, traťové udržovací středisko) je v Českých 

Budějovicích velmi rozsáhlá. Jde o různě široký pás severojižního směru rozdělující město, 

pás, který je obtížně průchodný a ještě obtížněji průjezdný. Nádraží se v době svého vzniku 

nacházelo asi 400 m od východního okraje města, dnes však leží na rozhraní vnitřního města a 

východních předměstí, tedy v exponovaném území města. Vzhledem k uspořádání 

českobudějovického železničního uzlu a vzhledem k existujícím urbanistickým strukturám v 

okolí nádraží, asi nelze uvažovat o vymístění nádraží, ani většiny jeho technologických částí, 

za město. Popisovaný pás má dobré vnitřní uspořádání vyhovující současným požadavkům 

železniční dopravy. Určitou pozornost by si zasloužilo zmírnění kontaminace povrchových 

vrstev oleji (mazadly) a zmírnění hlučnosti, zejména z technologického zařízení seřaďovacího 

nádraží (problémem jsou hlučné pneumatické kolejové brzdy). 

Odbavovací budova železničního nádraží (včetně nástupišť) bude v dohledné době 

revitalizována. Podzemními průchody je již dnes propojena s novou blokovou odbavovací 

budovou autobusového nádraží. Obě budovy tak vytvářejí českobudějovický odbavovací 

terminál osobní hromadné dopravy. Developerským způsobem v roce 2007 realizovaný 

betonový makroblok autobusového nádraží je největší rozvojovou investicí ve městě po roce 

1989. Autobusový provoz probíhá na střeše, dvě nadzemní patra jsou využívána k obchodním 

aktivitám („galeriový“ „kójový“ prodej a supermarket), dvě podzemní patra jsou řešena jako 

podzemní parkoviště. Funkčně jde o zdařilé řešení. Velké reklamní plochy na nepříliš 

architektonicky zdařilém průčelí makrobloku ovšem poněkud znehodnocují přednádraží 

prostor denně navštěvovaný a vnímaný tisíci obyvateli a návštěvníky města. Centrální poloha 

tohoto odbavovacího terminálu je výhodná, na druhou stranu určitou nevýhodou je 

„přitahování“ autobusů do vnitřního města. 

K plochám (zónám) a územním systémům technické infrastruktury se vyjádříme 

v kapitole 5.2. 

 

Sportovně - rekreační plochy (zóny) města České Budějovice a jejich typy 

 

Ve vnitřním městě, v okolí soutoku Malše a Vltavy, vymezujeme plochu (zónu, 

prostor) celoměstských sportovišť s bloky sportovních hal a arén. Je v kontaktu s dřevinou 

zelení (podél řek a v lesoparku Stromovka) a s vodním prostředím Vltavy. Leží v centru 

města, je velmi dobře dostupná, je ovšem v některých částech negativně ovlivňována 

frekventovanou silniční „levobřežní komunikací“. Jednotlivé druhy celoměstských sportovišť 

zde leží vedle sebe a to je výhodné z hlediska posloupnosti sportovních aktivit a územně 

rozvojové regulace. Nachází se zde krytý 50 m bazén, venkovní koupaliště, zmodernizovaný 

centrální fotbalový stadion, velkolepě zmodernizovaná hokejová hala, hala pro volejbal a 

další sporty, tenisové kurty s halou, atletický stadion s tělocvičnou a skateboardový areál. 

Českobudějovičtí prvoligoví fotbalisté a baseballisté si nedávno vytvořily nový tréninkový 

areál s venkovními sportovišti „Na složišti“ – na rekultivované skládce popílku mezi Suchým 

Vrbným a Mladým. Menší sportoviště velikosti fotbalového hřiště či atletického oválu 

rozmístěná na českobudějovických předměstích většinou nevymezujeme jako samostatnou 

funkční plochu. 



Stotisícové České Budějovice nemají venkovní koupaliště. Jeho výstavba v prostoru 

Stromovky se na přelomu 80. a 90. let 20. století nezdařila (zbylo po ní torzo „Bagr“). Město 

v současnosti nabízí soukromým investorům několik lokalit pro výstavbu velkého akvaparku.  

Zahrádkářské osady, pro město a aglomeraci velmi důležité svou zelení a možností 

aktivní rekreace (zvláště pro ekonomicky slabší a pro starší skupiny obyvatel), jsou 

v mnohých větších městech České republiky v ohrožení z důvodu připravované výstavby 

(nacházejí se totiž často na rozvojově exponovaných plochách a na obecních či restituovaných 

pozemcích). V Českých Budějovicích není naštěstí toto ohrožení zatím tak významné, i když 

někteří developeři a individuální stavebníci „mají zájem“ o rozsáhlou zahrádkářskou osadu 

ležící u Husovy kolonie a také u Nových Hodějovic. 

 

Přírodně - rekreační plochy (zóny) města České Budějovice a jejich typy 

 

V Českých Budějovicích je málo dřevinné zeleně, poměrně malý rozsah této zeleně 

má také příměstská krajina v blízkém okolí. Městský park „Na Sadech“, vytvořený v 19. 

století v obloukovém pásu zbouraného barokního opevnění na severovýchodním okraji jádra 

města, je malý a „stresovaný“ silniční dopravou. Na jihozápadním okraji jádra města – „V 

Háječku“ - je situace lepší, zdejší ne příliš rozsáhlá parková zeleň navazuje na celoměstská 

sportoviště. 

Lesopark Stromovka, založený na jihozápadním okraji města, zaujímá poměrně 

velkou plochu. Jeho nevýhodou je velká vzdálenost od větších soustředění bydlících obyvatel. 

To je důvodem jeho slabého využívání. Stromovka, respektive její pokračování přes 

„levobřežní silniční komunikaci“, zasahuje až k „Háječku“ a na jižní část Sokolského ostrova, 

tedy k jihozápadnímu okraji jádra Českých Budějovic, a to je urbanisty ceněno (málokteré 

naše velkoměsto je na tom podobně). Je třeba bránit „ukrajování“ Stromovky, je třeba zde 

více rozšířit stromovou zeleň, revitalizovat zdejší vodní nádrž „Bagr“ a vnést sem další 

venkovní sportoviště a vybrané rekreační služby. Aktuální zprávou je příprava rozvojového 

projektu „Freetime park Stromovka“ zahrnujícího skatepark, lanové centrum, in-line stezky, 

in-line hřiště, beachvolejbalová hřiště, bike dirty, snowpark, horolezeckou stěnu a další 

netradiční sportoviště. 

Cennou přírodně - rekreační plochou jsou „Tůně u Špačků“ na jihu města, v nivě 

Malše. Jde o záplavové území, takže i proto je zde třeba nepřipustit obytnou a jinou výstavbu. 

Je zde možnost koupání, rybaření, procházek, jsou zde venkovní sportoviště a zahrádky. Na 

severozápadě města, mezi sídlištěm Máj a Vltava s několika desítkami tisíc obyvatel, 

v prostoru bývalého tankového cvičiště, je třeba založit další „stromovku“. Obyvatelé tohoto 

sektoru města ji nezbytně potřebují. Navazovala by na ornitologicky cennou oblast „Vrbenské 

rybníky“ (hnízdění vodního ptactva) protkanou turistickými cestami. Bývalé tankové cvičiště 

by se ovšem, podle nejnovějších a předběžných zpráv, mohlo zastavět bloky mnohabytových 

domů a ubytoven určených pro stavitele dalších dvou bloků v Jaderné elektrárně Temelín. 

V Tabulce 2. jsou vypočteny rozlohy a podíly rozloh jednotlivých typů funkčních ploch 

(zón) a následně jednotlivých urbanisticko morfologických ploch (zón) v intravilánu města 

Českých Budějovic (rozložení typů viz. Mapa 1.). Téměř polovinu intravilánu města 

pokrývají obytné plochy (zóny), nejvíce obytné plochy rodinných domů (22,4 %). Zhruba 10 

% rozlohy města je věnováno plochám (zónám) obslužným, eventuelně obslužně – obytným. 

Více než čtvrtinu rozlohy města představují průmyslové plochy (zóny), zvláště pak plochy 

průmyslově – obslužné (16,7 %). Asi 14 % rozlohy města zaujímají sportovně – rekreační a 

přírodně – rekreační plochy (zóny), a to není mnoho. Upozorňujeme na určité metodické 

problémy odečítání těchto údajů. Menší plochy (= okrsky) a pásy nejsou vyčleňovány, 

respektive jsou započítány do sousedních větších ploch jiného typu. Nebylo jasné, jakou část 

zeleně zahrnout do intravilánu města a jakou již ne. Problémy jsme měli se zařazováním 



funkčně smíšených ploch (zón). Rozlohy jsme odečítali jednoduše a ne příliš přesně – pomocí 

čtverečkové sítě a mapy 1 : 25 000. 

 

3.3.2.2. Sociální a demografická prostorová struktura města České Budějovice 

 

Sociální a demografická prostorová struktura města, či v urbánní sociologii zmiňovaná 

sociální morfologie na území města, má mnoho rozměrů, resp. aspektů, některým z nich se 

budeme v následujícím textu věnovat (detailněji vše probereme v příspěvku Kubeš, 

Hajíčková, Švec (2009) v této publikaci). Budeme sledovat územní rozmanitost hodnot 

vybraných indikátorů bydlícího obyvatelstva podle jednotlivých urbanistických obvodů 

Českých Budějovic a typů těchto obvodů. Datová základna vychází ze Sčítání 2001 (Sčítání 

lidu, bytů a domů v roce 2001), eventuelně i z předchozích sčítání, a také z průběžné evidence 

obyvatel k 31.12. 2005 a k únoru 2008.  

Data o výši příjmu či majetku obyvatel nejsou bohužel podle urbanistických obvodů 

města k dispozici. Při popisování a vysvětlování příjmové, resp. majetkové prostorové 

struktury města (prostorová struktura města = p.s.m.) České Budějovice jsme se proto museli 

opírat o naši útržkovitou znalost této problematiky a především o rozmístění zástavby 

charakteristické pro určité příjmové, resp. majetkové skupiny obyvatel na území Českých 

Budějovic. České Budějovice jsou v tomto příspěvku, pokud nebude uvedeno jinak, 

vymezeny kompaktní zástavbou podle roku 2005, tedy bez Haklových Dvorů, Zavadilky, 

Českého Vrbného, Kaliště a Třebotovic. 

Populačně velikostní p.s.m. Českých Budějovic je vzhledem k rozdílně velké ploše 

urbanistických obvodů Českých Budějovic řešena jako „zalidněnostní“ p.s.m. Českých 

Budějovic. Posuzujeme rozdílnost hustoty zalidnění bydlícího obyvatelstva (na hektar 

rozlohy) v jednotlivých urbanistických obvodech. Určitým metodickým problémem je 

existence nezastavěných ploch v některých okrajových urbanistických obvodech.  

Průměrně 100 obyvatel na hektar (98,5) bydlí (r. 2005) na českobudějovických 

sídlištích, ale na těch největších a předměstských je to více – 141,7 ob./ha na sídlišti Šumava 

(v roce 1980 téměř 195 ob./ha) a 129,1 ob./ha na sídlišti Máj. V ulicově - blokové zástavbě 

vnitřního města Českých Budějovic dnes dosahuje hustota zalidnění obvykle hodnotu 75 

obyvatel na hektar. To je značně vysoké číslo, protože část zdejších bytů byla přeměněna na 

nebytové prostory. Ve vnitroměstské Havlíčkově kolonii, prakticky nezasažené 

komercializací, bydlí v této zástavbě v současnosti (r. 2005) asi 95,8 ob./ha, v roce 1961 to 

bylo 158 ob./ha. Pro Vídeňské (Brněnské) předměstí ležící ve vnitřním městě zasaženém 

citizací a komerializací, také s ulicově - blokovou zástavbou, platí hodnoty – 56,0 (r. 2005) a 

171 (r. 1921). V jádru města byla v minulosti dokonce hustota zalidnění vyšší než na 

sídlištích v dnešní době (206 ob./ha v období meziválečném, dnes 54,5 ob./ha). V zástavbě 

městských rodinných domů je hustota zalidnění poměrně rozmanitá vlivem započítávání 

ploch zeleně a jiných ploch do rozlohy urbanistických obvodů. V zástavbě nových rodinných 

domů na malých pozemcích (často jen 0,03 ha) bez větší veřejné zeleně dosahuje hustota 

zalidnění 40 – 50 ob./ha. 

V mnoha urbanistických obvodech vnitřního města i předměstí Českých Budějovic 

existují možnosti zvýšení zalidněnosti. Bývají zde neobsazené byty, rozkládají se zde 

brownfields využitelná k bytové výstavbě, nové byty zde mohou vzniknout v půdních 

prostorách starších domů, či v kondominiích nově postavených v prolukách či na neefektivně 

zastavěných pozemcích. Technická infrastruktura je zde na zvýšení počtu bydlících většinou 

připravena. Existují značné rozdíly mezi počtem bydlících obyvatel urbanistického obvodu a 

počtem zde právě přítomných obyvatel. Především v průběhu pracovní doby a doby školního 

vyučování bývá v zástavbě vnitřního města přítomno mnohem více více obyvatel ve srovnání 

s počtem zde bydlících obyvatel. Nejde jen o obyvatele Českých Budějovic, ale i o několik 



tisíc až desítek tisíc lidí denně do města dojíždějících za prací, studiem či rozmanitými 

službami. S těmito rozdílnostmi je třeba počítat například při tvorbě technické infrastruktury. 

Populačně vývojová p.s.m. Českých Budějovic zobrazuje rozdílnosti přírůstků či úbytků 

bydlících obyvatel za určité období v mozaice urbanistických obvodů města. Tuto 

problematiku řešíme v práci Kubeš, Švec (2009). Bylo by dobré sledovat i vnitřní strukturu 

vývoje obyvatelstva v urbanistických obvodech města – přírůstky nebo úbytky obyvatel 

způsobené migrací (migračním pohybem) či rozením a umíráním (přirozeným pohybem), ale 

museli bychom vyhledat obtížně přístupné datové zdroje. Migrační přesuny mezi 

urbanistickými obvody nelze ze statistiky zajistit, protože přestěhovávání se vyhodnocuje jen 

mezi obcemi. 

Věková p.s.m. Českých Budějovic, zde hodnocená jednoduše jako rozmanitost podílů 

bydlících obyvatel ve věku 0 – 14 (v roce 2001) v územní mozaice urbanistických obvodů 

Českých Budějovic, již není tak rozmanitá jako v 70. či 80. letech 20. století. Sídliště mají 

stále největší podíl nejmladšího obyvatelstva – průměrně 17,0 %, ale také největší desetileté 

poklesy tohoto podílu. Na největším a „sociálním“ sídlišti Máj dosahuje tento podíl 25,5 %, 

na starším sídlišti Šumava již jen 12,0 %. Jádro města vykazuje 15,0 % a ulicově - bloková 

zástavba jen 14,2 % bydlících obyvatel ve věku 0 – 14. V jádře města je kupodivu dnes 

nejpříznivější podíl bydlících obyvatel ve věku 15 – 64 let – 72,4 % a to svědčí o výměně 

zdejšího obyvatelstva.  

Na věkovou strukturu populace určité zástavby města má vliv doba od postavení 

zástavby (v nově postavené zástavbě převažují mladé páry s dětmi), vyhraněná generační 

cykličnost bydlících (rodiče v bytech zůstávají až do své smrti, jejich děti v dospělosti 

odcházejí), nebo migrační přesuny věkově a porodnostně vyhraněných domácností vyvolané 

procesy gentrifikace a suburbanizace. Ve starší stabilizované obytné zástavbě příliš 

nezasažené gentrifikací a dalšími věkově selektivními procesy spojenými s migračními 

přesuny jsou změny věkové skladby bydlícího obyvatelstva menší. V ulicově - blokové 

zástavbě Havlíčkovy kolonie, vystavené ve vnitřním městě především ve 20. a 30. letech 20. 

století a příliš nezasažené procesy gentrifikace a suburbanizace, byla věková skupina 0 – 14 

v roce 1980 zastoupena 17,8 %, v roce 1991 asi 16,9 % a v roce 2001 asi 12,5 %. Pro 

panelové sídliště Šumava, vystavěné na začátku 70. let 20. století na severozápadním 

předměstí, jsou ve statistikách uváděny následující analogické podíly – 34,1 %; 20,2 %; 12,0 

%; pro jádro města pak 19,1 %; 21,8 %; 15,0 %. 

Znalost současného počtu a podílu bydlících obyvatel ve věku 0 – 14 a ve věku 65+ 

v jednotlivých urbanistických obvodech města a prognóza proměňování tohoto počtu a podílu 

umožňuje plánovat územně příslušné kapacity zařízení školství, zdravotnictví, sociální péče, 

atp. 

Lexikon ze Sčítání 2001 (Kolektiv, 2005) uvádí u každé základní sídelní jednotky (tedy 

také urbanistického obvodu) sloupec údajů ukazatele „bydlící obyvatelstvo narozené v obci“ - 

v obci v dnešním (r. 2001) vymezení. „Populačně autochtonní“ p.s.m. Českých Budějovic 

z údajů tohoto ukazatele v mozaice urbanistických obvodů města vychází. Celkem 51,5 % 

obyvatel geograficky vymezených současných Českých Budějovic se narodilo na území 

vymezeném Českými Budějovicemi v jejich současném administrativním vymezení. Mezi 

jednotlivými urbanistickými obvody města jsou v tomto ohledu menší rozdíly, menší než 

jsme předpokládali. V jádru města dosahuje sledovaná charakteristika hodnotu 56,5 %, v celé 

ulicově - blokové zástavbě hodnotu 55,1 %, na sídlištích hodnotu 48,1 % a v zástavbě 

rodinných domů přibližně hodnotu 55,6 %. V době vzniku sídlišť, když se do nich stěhovalo 

ve velké míře obyvatelstvo pocházející z jihočeských i vzdálenějších venkovských obcí i 

měst, zde žila mnohem více alochtonní populace. Více než 60 % „autochtonnost“ bydlící 

populace mají urbanistické obvody jader předměstských čtvrtí vzniklých na přelomu 19. a 20. 

století přeměnou původně venkovských sídel –  jádra Kněžských Dvorů, nebo Čtyřech Dvorů. 



Autochtonnost českobudějovického obyvatelstva bude postupně vyšší, neboť migrace 

do Českých Budějovic zeslabila a suburbánní a jiná migrace z Českých Budějovic příliš 

hodnotu sledované charakteristiky neovlivňuje. Obyvatelé narození v Českých Budějovicích, 

ale i další obyvatelé žijící zde v době dospívání, nebo žijící zde již značně dlouhou dobu, ti 

všichni mají většinou silně vyvinutý pocit sounáležitosti s Českými Budějovicemi. Pocit 

sounáležitosti obyvatel města s jejich městem, s jeho nejbližším okolím a se zázemím města, 

je důležitý, neboť souvisí se zájmem obyvatel o dění ve městě a o řešení problémů města.  

České Budějovice jsou dnes ryze „českým“ městem – podle Sčítání v roce 2001 žilo 

v administrativně vymezených Českých Budějovicích 94,69 % obyvatel české (v tom 

moravské a slezské) národnosti. Pokud započítáme i ty, kteří se nevyjádřili, tak je to 97,30 %. 

Velikost romské populace v Českých Budějovicích lze jen odhadovat, neboť k romské 

národnosti se zatím Romové většinou nehlásí. Kvalifikované odhady obvykle uvádějí 2,5 – 

3,0 tisíce Romů. Českobudějovičtí Romové se v posledních 20 letech přemístili z ulicově - 

blokové zástavby města, především z Pražského předměstí, na sídliště, především do jádra 

sídliště Máj. Zde se postupně vytváří romská čtvrť s některými problémy. Tento přesun nebyl 

řízen, probíhal na ekonomické bázi. Byl vyvolán restitucemi a následnou gentrifikací 

uskutečňovanou především na Pražském předměstí a současně nízkou a stále se relativně 

snižující cenou bytů na nedobře řešeném sídlišti Máj. Toto přemisťování v současnosti 

doznívá. Vietnamci žijí na území města rozptýleně a v malém počtu, podobně Ukrajinci a 

další národnosti. 

Národnostní p.s.m. Českých Budějovic je tedy v současnosti málo rozmanitá (výjimkou 

je jádro sídliště Máj). Do roku 1946, do odsunu českobudějovických Němců, byly České 

Budějovice národnostně a jazykově smíšeným městem, kde vedle výrazně převažujících 

obyvatel české (československé) národnosti žilo i 6 - 7 tisíc obyvatel německé národnosti 

(údaj z přelomu 30. a 40. let 20. století). Navíc zde začátkem 40. let 20. století žilo asi 900 

obyvatel židovského vyznání, ti ovšem většinou zahynuli v koncentračních táborech do konce 

druhé světové války. Do začátku 40. let 20. století byly tedy České Budějovice městem 

s národnostními menšinami, městem multikulturním ve smyslu koexistence, vzájemného 

obohacování a míchání, ale i soupeření etnických kultur.  

Českobudějovičtí byli v minulosti převážně katolíci, a to i v době reformace. 

Průmyslový rozvoj na přelomu 19. a 20. století, určité „volnomyšlenkářství“ 1. republiky, 

události druhé světové války, přesuny obyvatel po druhé světové válce a především 

vštěpování materialismu a protináboženská politika v socialistickém období vývoje způsobily 

odklon obyvatel Českých Budějovic od víry, od křesťanské víry, především víry katolické. 

Většina obyvatel Českých Budějovic při Sčítání 2001 uvedla, že je nevěřící (58,6 %), nebo 

tento údaj nevyplnila (12,6 %). Náboženskou víru při tomto sčítání uvedlo 28,8 % obyvatel 

města, aktivních věřících je ovšem mnohem méně. Mezi křesťansky věřícími výrazně 

dominují katolíci. Vyšší podíl křesťansky věřících bydlí v ulicově - blokové zástavbě města 

(celkově 33,2 %, v Havlíčkově kolonii 36,5 %). Na sídlištích je věřících menší podíl (25,2 

%), také proto, že mají mladší a o něco více alochtonní populaci, navíc zde většinou ani 

nejsou kostely. Náboženská p.s.m. Českých Budějovic hodnocená v mozaice urbanistických 

obvodů města není příliš heterogenní. A. Vaishar, recenzent publikace, zmiňuje složitost této 

problematiky a skutečnost, že odklon od církve (od církví definovaných při sčítání) nemusí 

vždy znamenat odklon od víry. 

Od začátku 90. let 20. století funguje v Českých Budějovicích Teologická fakulta 

Jihočeské univerzity. Českobudějovický Biskupský úřad, který kromě jižních Čech dlouho 

spravoval i sousední Plzeňsko, působí ve městě již více než 200 let. Charitativní a další 

aktivity českobudějovických křesťanů jsou obyvateli města pozitivně hodnoceny. Nábožensky 

aktivní je však od revoluce v roce 1989 stále jen malá část českobudějovické populace. 



Podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel je v Českých Budějovicích poměrně vysoký 

– 12,94 % v roce 2001 (v současnosti již bude značně vyšší), pokud jej porovnáváme s podíly 

v jiných „stotisícových“ městech Česka (Ústí n. L. 8,24 %, Pardubice 12,17 %). Přitom 

struktura vysokoškolských pracovišť v Českých Budějovicích nebyla a dosud není optimální 

– viz. kapitola 2. V jádru města jsou vysokoškoláci zastoupeni nejvíce – 17, 41 %, ve 

vnitřním městě je tento podíl o něco nižší než na předměstí a na sídlištích, ale to je dáno 

věkovou skladbou obyvatel. Vysokoškolsky vzdělanostní p.s.m. Českých Budějovic v 

současnosti kopíruje především věkovou p.s.m. Českých Budějovic, méně příjmovou 

(majetkovou) p.s.m. Českých Budějovic. Podíl vysokoškolsky vzdělaných v krátké době 

značně vzroste, neboť ze středních škol přechází na školy vysoké mnohem větší podíl 

mladých lidí, někteří zaměstnanci středního věku se dálkově vysokoškolsky vzdělávají, navíc 

nejstarší obyvatelé s nízkým podílem vysokoškoláků pomalu vymírají. 

Zastoupení zaměstnaneckých sektorů, ve kterých se uplatňují ekonomicky aktivní 

obyvatelé Českých Budějovic, se po roce 1989 značně změnilo. Uplatnění v rozmanitých 

službách dnes nachází již většina českobudějovických pracujících. V jádře města přísluší do 

sektoru služeb 66,40 % zde bydlících ekonomicky aktivních (rok 2001, v současnosti ještě 

více, v roce 1991 jen 41,39 %). Ve vnitřním městě je to 61,67 %, téměř stejně tolik na 

sídlištích. V zemědělství, lesnictví a rybářství pracuje jen okolo jednoho procenta 

ekonomicky aktivních obyvatel Českých Budějovic (nepočítaje v to pracovníky rozmanitých 

služeb pro zemědělství), v průmyslu a stavebnictví 33,09 %. Sektorově zaměstnanostní p.s.m. 

Českých Budějovic hodnocená v mozaice urbanistických obvodů není příliš heterogenní. V 

současnosti je homogennější oproti socialistickému období. V souvislosti s utvářením 

příjmové (majetkové) p.s.m. lze předpokládat určitý vzrůst heterogenity sektorově 

zaměstnanostní p.s.m. – ve vznikajících čtvrtích obyvatel s vyššími příjmy bude podíl 

ekonomicky aktivních ve službách vyšší než ve čtvrtích obyvatel s nižšími příjmy. Statistické 

zařazování ekonomicky aktivních do jednotlivých zaměstnaneckých sektorů ovšem není 

optimální a mezi jednotlivými sčítáními se poněkud měnila metodika tohoto zařazování. 

Města mají určitou celkovou sociální a demografickou strukturu. Pokud chceme poznat 

„příčinnost“ a „pozadí“ této struktury města, potom je třeba, mimo jiné, rozkrýt  prostorovou 

(geografickou) rozmanitost této struktury na území města. Až tehdy můžeme identifikovat 

například romskou čtvrť města, čtvrť města s přestárlým obyvatelstvem, nebo městskou čtvrť 

sociálního bydlení, tedy městské čtvrti se specifickým obyvatelstvem žijícím často ve 

specifické zástavbě. Geografie města (urbánní geografie) by měla sociální a demografickou 

prostorovou strukturu města identifikovat a vysvětlit a v některých případech by měla 

navrhovat řešení problémů spojených s určitou prostorovou strukturou ve městě. 

Jak jsme již uvedli na začátku této kapitoly, nemáme k dispozici údaje o výši příjmů či 

majetku obyvatel bydlících v jednotlivých urbanistických obvodech města České Budějovice. 

Příjmovou, resp. majetkovou, event. prestižní p.s.m. proto musíme odvodit s pomocí našich 

útržkovitých znalostí, znalostí pracovníků realitních kanceláří a dalších expertů a na základě 

známých souvislostí mezi vnějším charakterem (urbanistickou morfologií) obytné zástavby a 

charakterem obyvatelstva tuto zástavbu k bydlení vyhledávající. Připomínáme, že příjmová či 

majetková p.s.m. se v našich městech výrazněji rozvíjí až v poslední době a že v českých 

podmínkách nelze nikdy očekávat úplnou příjmovou, či majetkovou homogenitu obyvatel 

uvnitř jednotlivých obytných čtvrtí města. 

Vysokopříjmové obytné čtvrti zatím nejsou v Českých Budějovicích plně vyvinuty. 

„Dobrou adresu“ mají byty ve starší vícepodlažní ulicově - blokové zástavbě jádra města a 

obchodních tříd města, pokud nejsou stresovány silniční dopravou (například klidná Lannova 

třída). Metr čtvereční zdejších zmodernizovaných bytů má velmi vysokou cenu. Nové byty se 

vytvářejí pod střechami starých domů. Mimo památkově chráněné jádro města se u bytů 

určených k prestižnímu bydlení zřizují lodžie a zahradní střešní terasy. Prestižní a 



vysokopříjmovou obytnou zástavbou je také zástavba velkých vil v zeleni z 20. a 30. let 20. 

století nacházející se u nemocnice a také zástavba nových velkých rodinných domů na větších 

pozemcích postavených na několika okrajích předměstí (jde spíše jen o okrsky této zástavby, 

například v Suchém Vrbném). Více okrsků nových velkých rodinných domů na velkých 

pozemcích vzniká mimo město na okrajích některých suburbií. 

Středně příjmové obytné čtvrti Českých Budějovic jsou nejrozsáhlejší, protože střední 

stav, obyvatelstvo se středními příjmy, je v Českých Budějovicích nejpočetnější (rodiny 

úředníků a učitelů, menších podnikatelů, kvalifikovaných techniků, lékařů, vědců, …, 

bezdětné rodiny, ...). „Pokrývají“ starší vícepodlažní ulicově - blokovou zástavbu města 

(mimo výše uvedenou), například gentrifikovanou zástavbu na Pražském předměstí, dále také 

poměrně rozsáhlou zástavbu starších i novějších rodinných domů (mimo výše uvedenou), i 

některá sídliště a jejich části – sídliště s nižší zástavbou, zástavbou rozvolnější, s dostatkem 

zeleně, ležící ve vnitřním městě (tzn. některá starší sídliště) či sídliště ve vazbě na kvalitní 

přírodní prostředí. Jde o sídliště Šumava, sídliště na okraji Pražského předměstí, sídliště 

v Suchém Vrbném, soubory starších a nových kondominií na různých místech. 

Nízkopříjmové („sociální“) obytné čtvrti Českých Budějovic vykrývající celou zbylou 

část obytných čtvrtí města. Může jít o čtvrti s poněkud zanedbanou vícepodlažní ulicově - 

blokovou zástavbu (té je ale čím dál tím méně), ležící často u frekventovaných komunikací, u 

nádraží, ve vazbě na staré průmyslové plochy, atp. Populačně nejvýznamnějšími sociálními 

čtvrtěmi Českých Budějovic, i dalších našich podobně velkých měst, jsou a stále více budou 

panelová sídliště, zvláště ta vysoká a zahuštěná z 80. let 20. století. V Českých Budějovicích 

jde o sídliště Máj (mimo jeho nejnovější části s kondominií) a Vltava. V nízkopříjmových 

(sociálních) obytných čtvrtích našich měst se stále více koncentrují rodiny zaměstnanců 

s nízkými příjmy a s dětmi, rodiny nezaměstnaných (v Českých Budějovicích je ovšem 

minimální nezaměstnanost), neúplné rodiny s dětmi, mladé bezdětné rodiny s nízkými příjmy, 

důchodci závislí na důchodových dávkách, zdravotně handicapovaní závislí na sociálních 

dávkách, … . Bytový fond v nízkopříjmových (sociálních) obytných čtvrtích a okrscích by 

měl být alespoň částečně v majetku města (obecní byty). V těchto územích by mělo město, ale 

i různá občanská sdružení a církve, budovat zařízení sociální péče a pomoci. 

Chudinské obytné čtvrti a okrsky až chudinská ghetta v Českých Budějovicích zatím 

nenajdeme. Přechodně mohou mít tento charakter jednotlivé domy, obzvláště domy před 

asanací či zásadní rekonstrukcí a domy ležící v nevhodné poloze. Vzniku takovýchto domů, 

jejich okrsků či celých čtvrtí, je třeba zamezit. 

 

3.4. SUBURBANIZACE V ČESKOBUDĚJOVICKÉ AGLOMERACI 

3.4.1. Teoretická východiska suburbanizace 

3.4.1.1. Formy, podporující faktory a etapy suburbanizace 

 

Suburbanizace je jedním z projevů a jedním ze stádií celostně pojímané urbanizace. Při 

suburbanizaci dochází k územnímu rozšiřování městské zástavby, městských obyvatel a 

městského způsobu života, eventuelně i průmyslových výrob a zařízení městských služeb, do 

zázemí města, kde vznikají  od města oddělená, ale s městem dojížďkovými a dalšími 

vazbami propojená suburbanizovaná sídla (suburbia). Suburbia vznikají ze zde dříve 

existujících venkovských sídel, nebo spíše výjimečně vznikají jako nová sídla a další 

urbanizované útvary v krajině. Suburbia jsou od města oddělena nezastavěným prostorem. 

Pokud dojde ke stavebnímu propojení města a suburbia, potom se toto suburbium stává 

součástí předměstí města, i když z administrativně správního hlediska tomu tak nemusí být. 

Rezidenční suburbia vzniklá rezidenční suburbanizací jsou charakteristická převahou 

zástavby městských rodinných domů vystavěných původně městskými obyvateli 

(suburbánními migranty), většinou na okraji původně venkovských sídel ležících v zázemí 



města. Jsou s městem spjata intenzivními každodenními dojížďkovými vazbami (dojížďka do 

práce, do školy a za dalšími službami do města) a také infrastrukturně. Suburbánní migranti, 

resp. ti co zrealizovali své přestěhování z města do suburbia, jsou zpočátku většinou členy 

mladších rodin s dětmi, rodiče často bývají příjmově či majetkově dobře zajištění a mívají 

vyšší vzdělání. Suburbánní migranti chtějí suburbánní migrací změnit svůj životní styl a své 

životní podmínky – chtějí být blíže přírodě, venkovu, zahradničení, žít ve svém rodinném 

domku se zahradou. Někteří z nich ovšem následně pociťují, že ve městě byly pro ně služby a 

práce snáze dosažitelné a že ve městě prožívali rozmanitější a bohatší společenský a kulturní 

život. 

Průmyslová, průmyslově - obslužná a marketová suburbanizace vytváří v zázemí města 

samostatné nerezidenční zóny suburbánní zástavby (plechových) hal průmyslových výrob, 

průmyslově - obslužných provozů, nebo super a hyper marketů (a napojených menších 

prodejen). Tyto zóny nerezidenční suburbánní zástavby bývají většinou lokalizovány mimo 

rezidenční suburbia, v blízkosti významných silničních a dálničních komunikací. Do těchto 

zón pak dojíždějí obyvatelé města i rezidenčních suburbií za nákupy, službami a také za prací 

(„suburbanizace pracovních příležitostí“ – Musil, 2003). V dalším textu budeme pro 

„rezidenční suburbia“ používat pouze označení „suburbia“ a „rezidenční suburbanizaci“ 

budeme nazývat zkráceně „suburbanizace“. 

Město a jeho bližší suburbia - suburbia příměstské krajiny - bývají s městem územně 

integrovány městskou (až příměstskou) hromadnou dopravou osob, i technickou 

infrastrukturou (městským vodovodem, kanalizací, svozem komunálního odpadu). Tato a 

další vzdálenější suburbia - suburbia venkovské krajiny - mají ovšem většinou autonomní 

samosprávu. Silniční komunikace nacházející se mezi městem a suburbii bývají silně 

zatěžovány dojížďkou obyvatel ze suburbií do města, i dojížďkou obyvatel města do 

nerezidenčních suburbánních zón průmyslových, průmyslově - obslužných a marketových, 

nehledě na tudy uskutečňovanou další „vzdálenější dojížďku“ ze vzdálenějšího venkova do 

města, na tudy uskutečňovaný dálkový silniční tranzit a na další dopravu. 

V naší literatuře o suburbanizaci se často zmiňují faktory podporující suburbanizaci 

v Česku po roce 1989 (také Musil, 2001; Sýkora, 2002; nebo Ouředníček, Posová, 2006): 

nedobré životní, obytné a sociální prostředí ve městech (především v jejich vnitřním městě a v 

jejich panelových sídlištích) a hledání čistějšího prostředí, „přírody“, „venkova“ a klidu 

v zázemí města (a), zvyšování životní úrovně a rozšiřování střední vrstvy finančně zajištěné 

tak, aby si mohla dovolit pořídit si nový dům s pozemkem v suburbiu a opustil tak svůj starší 

byt nacházející se většinou ve vícebytovém domě ve městě (b), vytvoření nabídky bankovních 

finančních produktů a státních finančních podpor zaměřených na podporu nové výstavby bytů 

a v tom také rodinných domů (c), aktivity developerů, vlastníků pozemků, i některých 

obecních samospráv směrem k rozvoji suburbánní výstavby (d), zmírnění ochrany 

zemědělského půdního fondu a relativně nízká cena zemědělské půdy a stavebních pozemků 

(e), zlepšení trhu s nemovitostmi (jde o usnadnění prodeje bytu ve městě a nákupu pozemku 

nebo hotového domu v suburbiu - f), zvyšování automobilizace a výstavba a zlepšování 

silničních komunikací umožňujících každodenní dojížďku ze suburbií do města (g) a další 

faktory. Suburbanizace je způsobena změnami ve společnosti, suburbanizace pak mění celou 

společnost (Sýkora, 2003). 

V literatuře jsou také zmiňovány faktory zbržďující suburbanizaci v Česku v období 

socialismu (také Musil, 2001; Ouředníček, Posová, 2006). Zmiňovány jsou obtíže při 

získávání různých povolení pro výstavbu rodinných domů, nedostatek stavebního materiálu, 

nemožnost objednat si legálně stavební práce, nedostatek prostředků na výstavbu, neexistence 

hypoték a stavebního spoření, konkurující nabídka levných a dostupných „panelákových“ 

bytů, ochrana zemědělského půdního fondu, koncepce střediskové soustavy osídlení 

umožňující výstavbu prakticky jen ve střediskových sídlech, … . Uvažovaná, ale vzhledem 



k výše uvedenému neuskutečněná výstavba rodinného domu v zázemí města, resp. 

neuskutečněná suburbání migrace, pak byla za socialismu často nahrazována výstavbou či 

koupí objektu druhého bydlení - chaty, rekreační chalupy, resp.  víkendovým pobýváním na 

tomto objektu. 

V okolí Prahy se suburbanizace začala „rozjíždět“ už v první polovině 20. století 

(Ullrich a kol., 1938; podle Musil, 2003), po druhé světové válce byla silně zbržděna (viz. 

zbržďující faktory), od poloviny 90. let 20. století zde začíná suburbanizace zesilovat 

(Ouředníček, 2003). Někteří naši autoři, především historici a urbanisté, považují za suburbia, 

resp. za suburbanizaci, i dočasně s městem územně nespojená (eventuelně i spojená) nová 

předměstí města (s městskou zástavbou) vzniklá hlavně v poslední třetině 19. století a v první 

polovině 20. století, resp. rozvoj této zástavby. V naší práci je suburbanizace svázána se 

suburbánní migrací z města do suburbií, vyvíjejících se obvykle z venkovských sídel v zázemí 

města. V naší práci nemohou být suburbia stavebně propojena s městem. Výše uvedená nová 

předměstí města byla osídlována především obyvateli z okolního venkova, nešlo tedy o 

suburbánní migraci. Tato nová předměstí navíc poměrně brzy stavebně srostla s městem. 

Stejně tak na vstupech do města vzniklé průmyslové, průmyslově - obslužné a nákupní zóny 

nejsou suburbii, pokud jsou stavebně spojeny s městem. Město se územně rozšiřuje a může se 

postupně stavebně spojit s nejbližšími suburbii (ta se také mohou rozšiřovat směrem k městu). 

Z těchto suburbií se pak stávají součástí nejnovějšího předměstí města. 

V Česku lze identifikovat jednotlivé etapy suburbanizace. Opomineme-li etapu 

předválečnou a socialistickou (ta byla ovšem v případě Českých Budějovic poměrně silná, 

suburbanizaci v období socialismu v zázemí Prahy velmi dobře kvantifikovali Ryšavý, Link, 

Velíšková, 1994), potom lze suburbanizaci v Česku po roce 1989 rozdělit na dvě etapy – 

etapu do roku 1997 a etapu po roce 1997, kdy suburbanizace zesílila a začala se projevovat i 

ve větší vzdálenosti od velkých měst a v okolí středně velkých měst (Ouředníček, Sýkora, 

2002; Ouředníček, 2003; Ouředníček, Posová, 2006). Nejnovější údaje z roku 2007 a 2008 

signalizují v zázemí některých měst určité zpomalení suburbanizace a také souběh 

suburbanizace se začínající reurbanizací měst, především jejich vnitřních měst – viz. Kubeš, 

Švec (2009).  

 

3.4.1.2. Pozitiva a negativa suburbanizace 

 

Negativa suburbanizace asi převažují nad pozitivy suburbanizace. Pozitiva 

suburbanizace požívají hlavně suburbánní migranti, pokud v suburbiích naleznou to, co 

v nich hledali – čistotu, přírodu, venkov, klid, možnost provozování různých koníčků i 

drobného podnikání, a pokud není dojížďka ze suburbií do města příliš problémová. Ticho, 

soukromí, venkovská idyla, blízkost volné krajiny a přírody, pozorování srnek a koroptví, …, 

to vše ale nemusí trvat dlouho. „Humna“ suburbia mohou být v další etapě rozvoje suburbia 

rychle rozparcelována a zastavěna další rozsáhlou suburbánní zástavbou. Vnější obytné 

prostředí zástavby vnitřku suburbia a zástavby rodinných domů na předměstí města mohou  

mít podobné kvalitativní charakteristiky. Pokud je suburbanizace dobře urbanisticky 

zvládnuta, může přinést suburbanizací zasažené obci prospěch - finanční prostředky (příjmy 

ze státního rozpočtu na obyvatele, daně z podnikání bydlících), lepší zhodnocení technické 

infrastruktury, další žáky do místní školy, sportovce do místní tělovýchovy, může přinést i 

určité oživení společenského života v této obci (příliš se nepotvrzují úvahy o segregaci či 

nespolupráci původních obyvatel a suburbánních migrantů – jak to zjistili Puldová, 

Ouředníček, 2006; či Doležalová, Ouředníček, 2006). 

Negativa suburbanizace převažují a mají krajinně širší dopad. Severoameričtí i evropští 

autoři už od 70. let 20. století upozorňují na negativa neusměrňované chaotické suburbanizace 

označované jako „urban sprawl“ (viz. Downs, 1999; Ptáček, 2002; Sýkora, 2003). Při této 



suburbanizaci se příměstskou a venkovskou krajinou v zázemí města „roztéká suburbánní 

kaše“ (Sýkora, 2007) bez většího ohledu na přírodní a estetické hodnoty zdejší krajiny, na 

existující osídlení a jeho urbanistické a architektonické charakteristiky, často i bez ohledu na 

uspořádání a možnosti dopravní a technické infrastruktury. Podobu takovéto suburbanizace 

vytvářejí ziskuchtiví vlastníci pozemků (vše co mám co nejvýhodněji prodám na stavební 

pozemky), spíše výjimečně i vlastníci pozemků opačného ražení (nic neprodám, i kdyby mé 

pole mělo být uprostřed zástavby), na zisk orientovaní developeři (jednoduchá a úsporná 

parcelace téměř pouze na výstavbu, co největší zisky), individuální zájmy budoucích 

suburbantů (co nejnižší cena, co největší soukromí, co nejvýhodnější prostorová lokace - 

např. „místo nahoře“ s výhledem a zviditelněním, nebo místo v blízkosti přírody), 

nezodpovědní zpracovatelé územních plánů suburbánních obcí (nekvalitně zpracované plány, 

také přílišné podléhaní zájmům investorů) a nezodpovědní státní úředníci vstupující 

do procesu územního rozhodování (nerespektování územního plánu, legislativy a veřejného 

zájmu). Zemědělská krajina bývá při této suburbanizaci nevhodně rozčleňována, vzniká zde 

mnoho zemědělsky obtížně obdělatelných a neobdělatelných pozemků. Územní systémy 

technické infrastruktury zde mají řadu problémů a zbytečných nákladů. Místní komunikace 

jsou chaotické a nekvalitní. Následné řešení ekologických, estetických, urbanistických, 

infrastrukturních a „land use“ problémů je pak velmi obtížné až nemožné – „karty již byly 

rozdány“ – Sýkora (2007). 

Suburbanizace velmi zatěžuje silniční komunikace na okraji města i ve městě 

automobilovou suburbánní dojížďkou. Drahý automobil a druhý méně drahý automobil, 

v průčelí domu zvýrazněná dvougaráž - to jsou symboly a nezbytnosti životního stylu 

obyvatel suburbánní zástavby. Suburbanizace a automobilizace jsou spojené nádoby. Náklady 

na pořízení a provoz automobilů, časové ztráty při přepravě, nebezpečí dopravních nehod, 

exhaláty, hluk a vibrace, to vše jsou negativa automobilového dojíždění ze suburbií do města. 

Městskou (a příměstskou) hromadnou dopravu osob obvykle nelze přivést do suburbií 

venkovské krajiny a do odlehlejších částí zástavby suburbií příměstské krajiny. Městská a 

příměstská hromadná doprava osob směřující ze suburbií do města nemívá potřebnou 

frekvenci spojů (někdy také z důvodu neshod mezi samosprávou suburbánní obce a města) a 

nemívá pro všechny zájemce vhodné trasování (vede jedním směrem, ze kterého se pak 

přestupuje). 

Nová suburbánní zástavba musí být připojena na elektřinu, plyn, kanalizaci, pitnou 

vodu, telefon. To je velmi nákladné. Další náklady je třeba vynaložit na posílení zdejších uzlů 

a páteřních spojů této technické infrastruktury. Přitom ve městě je tato infrastruktura většinou 

zajištěna v dostatečné kapacitě. 

Jestliže je nová zástavba rodinných domů ve městě územně plánovacími regulativy 

poměrně málo regulována (bývá zde například specifikována, resp. požadována určitá 

maximální zastavěnost, podlažnost, určitá orientace hřebenů střech, tvar střech, lokalizace 

domu na parcele), v suburbiích bývá většinou regulována ještě méně. Značné architektonické 

nesoulady vznikají mezi původní zástavbou venkovských dvorových usedlostí a zástavbou 

nových městských rodinných domů, zvláště domů se specifickou moderní městskou 

architekturou, či domů z jiných kulturně stavebních oblastí (např. domů „bavorského“ nebo 

„amerického“ stylu). Obvykle ani náznakem se v nové zástavbě suburbií neuplatňují místní a 

regionální vzorce architektury. V nové zástavbě rodinných domů suburbia se někdy objevují 

jednotlivé architektonické „nepatřičnosti“ – nezvládnuté „moderny“, „zámečky“, věžové 

stavby, zdí obehnané budovy často „neznámé funkce a málo známého vlastníka“, ne úplně 

skryté malovýrobní provozy, polozemní či srubové ekologické a energeticky úsporné obytné 

stavby. 

Suburbanizace „požírá“ zemědělskou půdu. Lze očekávat zpřísnění ochrany 

zemědělského půdního fondu i zdražení zemědělské půdy (také v souvislosti s rozšiřujícím se 



pěstováním energetických plodin). Suburbanizace nenávratně mění krajinu. Vnímání 

krajinného rázu je sice subjektivní, ale rozrůstajícími se suburbii zastavovanou krajinu bude 

jistě většina lidí vnímat esteticky hůře, než krajinu původní. Suburbanizace „požírá“ 

dřevinnou zeleň a kvalitní bylinnou zeleň původní krajiny, vytlačuje původní živočichy a 

lovnou zvěř, přetrhává biotické cesty vedoucí krajinou, narušuje a mění vodní režim v krajině. 

Příměstská krajina má důležitou rekreační funkci pro obyvatele města (odehrává se v ní 

každodenní a víkendový sport a procházky, zahrádkaření, někde i chataření). Suburbanizace 

zhoršuje a omezuje možnosti této příměstské rekreace. Rozšíření suburbánní zástavby až 

k chatové osadě vede ke znehodnocení chatařského rekreačního prostředí, stejně tak vznik 

rodinných domů či přestavba některých chat na objekt stálého bydlení uvnitř chatové osady 

v blízkosti města. 

Uvedeným negativům suburbanizace lze do značné míry předcházet kvalitním územním 

plánováním suburbií a suburbanizované krajiny. Územní plány suburbánních obcí by měly 

být koncipovány tak, aby pomáhaly vytvářet svébytná, kompaktní, rozsahem přičemž měřená 

a celkově urbanisticky dobře řešená suburbánní sídla zapadající do okolní krajiny ve které 

jsou zachovány přírodní a estetické hodnoty. Spolupracující suburbánní obce v aglomeraci, 

orgány územního plánování spravující území aglomerace, eventuelně i materiály vyšší 

územně plánovací dokumentace - všechny by měly napomoci řešit suburbanizaci v území 

mezi městem a jeho suburbii, na rozhraní mezi suburbii a v celé aglomeraci. Nový zákon o 

územním plánování bohužel zrušil územně plánovací dokumentaci typu „územní plán velkého 

územního celku – sídelní aglomerace“, který stanovoval také koncepci sídelní sítě 

v aglomeraci. Tyto záležitosti by snad bylo možné zakomponovat do nového typu územně 

plánovací dokumentace - do „zásad územního rozvoje kraje“. 

Urbánní sociologové, behaviorální geografové a další odborníci věnují značnou 

pozornost výzkumu sociální struktury, sociálního soužití a životního stylu obyvatel suburbií (z 

geografických prací můžeme uvést práce Puldová, Ouředníček, 2006; Doležalová, 

Ouředníček, 2006; nebo Sedláková, 2007). Tato problematika je již značně vzdálená zaměření 

naší publikace. Uvádíme proto jen několik poznámek. V našich suburbiích dnes žije několik 

odlišných skupin obyvatel. Původní obyvatelé bývají přibližně dvojího druhu – v zemědělství 

pracující zemědělští venkované bydlící převážně v zemědělských usedlostech (a) a za prací do 

města dojíždějící venkované bydlící hlavně v rodinných domech městského charakteru (b). 

Suburbánní „přistěhovalci“ (suburbanti) bydlící v rodinných domech městského charakteru 

mohou být také dvojího druhu - dřívější „suburbanti“ již sžití s prostředím (c) a noví 

„suburbanti“ (nedávno přistěhovalí) zatím nesžití s prostředím (d). Mezi těmito skupinami 

obyvatel mohou vznikat napětí, ale postupem doby se tato napětí obrušují a zmíněné skupiny 

spolu koexistují až spolupracují. Každodenně dojížďkový styl života u obyvatel suburbií stále 

více dominuje. Současně platí, že stále větší díl volného času všech obyvatel suburbia je 

věnován společným aktivitám v suburbiu a v jeho okolí. Je třeba rovněž upozornit na 

odlišnosti životního stylu jednotlivých členů domácností zmíněných skupin obyvatel suburbií. 

 

3.4.2. Suburbanizace v Českobudějovické aglomeraci 

3.4.2.1. Vývoj suburbanizace v blízkém okolí Českých Budějovic do roku 1989 

 

Text kapitoly 4.2. vychází z předešlých teoretických úvah a citované literatury, 

z terénního průzkumu suburbií v Českobudějovické aglomeraci (ČBA), z rozhovorů se 

starosty zdejších suburbánních obcí, z poznatků literatury o ČBA (pouze několik textů 

většinou jen  dotýkajících se suburbanizace v ČBA) a z analýz populačního vývoje suburbií 

ČBA a dalších sídel ležících v zázemí Českých Budějovic mezi lety 1850 – 2007 (Kubeš, 

Švec, 2009). Do publikace budou zařazeny ještě další příspěvky zabývající se suburbanizací 

v ČBA.  



Již kolem roku 1890 započatý stavební (městské domy) a populační rozvoj nejprve od 

Českých Budějovic územně oddělených nových předměstí - Čtyřech Dvorů, Kněžských 

Dvorů, Suchého Vrbného, Nového Vráta, Mladého a Rožnova - za suburbanizaci 

nepovažujeme, vzhledem k osidlování těchto předměstí především venkovským 

obyvatelstvem ze širokého venkovského zázemí Českých Budějovic, i vzhledem k jejich 

poměrně rychlému stavebnímu propojení s Českými Budějovicemi. 

Náznaky skutečné suburbanizace se v nejbližším okolí Českých Budějovic začínají 

projevovat asi už ve 20. a 30. letech 20. století. Tehdy vznikají Nové Hodějovice a Nové 

Roudné – dvě nové enklávy městské zástavby se znaky suburbií, vzniklé nedaleko od Českých 

Budějovic. Vznikly na katastrálních územích (Starých) Hodějovic a Roudného a byly 

částečně osídleny českobudějovickými obyvateli. Tyto enklávy jsou ovšem dnes, po 

částečném propojení zástavby, součástí (nových) předměstí Českých Budějovic. Populačním 

růstem a rozšiřováním městské a poloměstské zástavby se v této době také vyznačují sídla 

Dobrá Voda a Včelná. Ta se o něco později, v souvislosti s migrací obyvatel Českých 

Budějovic do těchto sídel, stávají nezpochybnitelnými suburbií Českých Budějovic. Data o 

migračních přesunech z tohoto období nemáme k dispozici.  

Válečné události druhé světové války, i vývoj v druhé polovině 40. let a v 50. letech 20. 

století, nebyly pro suburbanizaci v Česku a tedy i v ČBA příznivé. Značný rozvoj chataření v 

zázemí Českých Budějovic v tomto období (především na soutoku Malše a Stropnice) a také 

později (na více místech), může být určitou náhradou za neuskutečněnou suburbanizaci. V 60. 

letech se populačně a stavebně rozvíjejí dvě suburbia ležící nedaleko od města – již zmíněná 

Dobrá Voda (+500 obyvatel) a Nemanice (ty jsou dnes již „pohlceny“ Českými 

Budějovicemi, + více než 500 obyvatel), a to hlavně díky suburbanizaci. 

V 70. letech 20. století přibylo v sídlech Borek, České Vrbné, Dobrá Voda, Dubičné, 

Homole, Hůry, Rudolfov, Staré Hodějovice, Včelná a Zavadilka, tedy v sídlech ležících na 

„dohled“ od Českých Budějovic, celkem 2401 obyvatel, přičemž populace těchto sídel 

vzrostla o 34,3%. Populačně narůstala i další sídla, která dnes a v tomto příspěvku 

označujeme za suburbia příměstské krajiny ČBA – Tabulka 5. v tomto příspěvku a Mapa 1. 

v příspěvku Kubeš, Švec (2009). Již mírnější nárůst obyvatel v těchto a dalších suburbiích 

příměstské krajiny ČBA pokračoval i v 80. letech (významnější nárůst byl v suburbiích 

Adamov, Borek, Dasný, Dubičné, Hrdějovice, Mokré, Staré Hodějovice, Včelná, Vidov a 

Zavadilka). V této době (70. – 80. léta 20. století) rostl počet obyvatel těchto suburbií i 

přirozenou měnou, na druhou stranu se v této době rozrůstala českobudějovická panelová 

sídliště „přitahující“ obyvatelstvo ze zázemí Českých Budějovic. Suburbánně - migrační růst 

těchto suburbií je ovšem nezpochybnitelný. Dokládá ho zdejší rozsáhlá výstavba městských 

rodinných domů a dokládají ho také migrační ztráty Českých Budějovic vůči většině obcí 

v jejich zázemí (viz. např. Kára, Kučera, 1986). Část obyvatel Českých Budějovic, obyvatel 

s vyššími příjmy, s potřebnými konexemi a schopnostmi, často s vazbou na českobudějovické 

stavební podniky, v 70. a 80. letech 20. století upřednostnila suburbánní bydlení před 

bydlením v panelových, eventuelně rodinných domech v Českých Budějovicích. Nové 

rodinné domy v suburbiích většinou vznikaly jen na malých pozemcích. Měly sedlovou 

střechu, někdy také nevhodnou rovnou střechu. Menším dílem byly domy řadovými 

(Hrdějovice, Včelná), stavěnými v 80. letech na ještě menších pozemcích. 

 

3.4.2.2. Novodobá suburbanizace v Českobudějovické aglomeraci 

 

Začátkem 90. let doznívá dříve započatá suburbánní výstavba. Na scénu suburbánní 

výstavby a migrace vstupují další, o suburbanizaci se zajímající českobudějovičtí obyvatelé, 

především některé rodiny finančně úspěšných novodobých podnikatelů a restituentů. Často 

šlo o rodiny unavené životem na českobudějovických sídlištích a o rodiny, které měly 



k jednotlivým suburbiím nějaký vztah. Suburbanizace se v ČBA „rozjíždí“ pomalu. 

V následujících letech je podpořena novými územními plány suburbánních obcí vymezujícími 

stavební pozemky pro novou obytnou výstavbu, a to i na zemědělské půdě, neboť ochrana 

zemědělského půdního fondu byla v České republice zmírněna. Důležitou roli sehrála také 

nabídka pozemků ze strany staronových vlastníků pozemků v okolí stávajících suburbií 

(prodej pozemků jim přinesl značné příjmy).  

Etapa masivní suburbanizace začíná přelomem roků 1997 a 1998. Na scénu vstupují 

také suburbánní developeři realizující rodinné domy a jejich soubory (individuální výstavba 

s objednáváním dílčích stavebních prací ovšem stále převažuje) a také dodavatelé rychle 

stavěných rodinných domů z dodávané „stavebnice“. 

Po roce 2005 je dokončována poměrně rozsáhlá developerská výstavba souborů 

řadových rodinných domů (Zavadilka, Vráto, Vidov, Roudné, Včelná a až příliš rozsáhlý a 

uniformní soubor na okraji Suchého Vrbného a Dobré Vody). Větší část této zástavby leží 

poměrně blízko od pásu připravované dálnice (zvláště zmíněné „řadovky“ mezi Suchým 

Vrbným a Dobrou Vodou). Okrsky zástavby rodinných domů pro vysokopříjmovou skupinu 

suburbantů vznikly například na okraji Včelné nebo před Jivnem. Oplocená a střežená zóna 

suburbánní zástavby vyrůstá v Českém Vrbném. 

Masivní suburbanizace je uskutečňována ve Srubci (ve směru na Dobrou Vodu a Starou 

Pohůrku, nově na východním a jižním okraji tohoto suburbia), na Borku (kobercová zástavba 

na severovýchodním okraji sídla), ve Starých Hodějovicích (koncentricky), severozápadně od 

Roudného, v Černém Dubu, v Nových Homolích, Litvínovicích (jihozápadní okraj), 

Šindlových Dvorech, Mokrém, Zavadilce a v Bavorovicích – tedy ve většině suburbií 

příměstské krajiny ČBA. V dalších suburbiích tohoto typu je suburbánní výstavba menší, 

někde je již v současném období minimální – tam, kde suburbanizace v 70. a 80. letech 

spotřebovala vhodné stavební pozemky (Dobrá Voda, Rudolfov, Hrdějovice, Včelná). Na 

konci 90. let je založena nová suburbánní enkláva Kodetka nad Rudolfovem (součást 

Hlincové hory). Jde o „místo nahoře“ - geograficky i sociálně, o lokalitu nad inverzí, 

v kontaktu s lesem. Zdejší výstavba je postupně uskutečňována na základě urbanisty 

oceněného projektu zóny. Právě nyní se zde rozjíždí její nová etapa, která ovšem toto nové 

suburbium neúměrně zvětší. 

Po roce 2005 začíná docházet k propojování rozrůstající se zástavby nových rodinných 

domů v suburbiích ležících v těsné blízkosti Českých Budějovic s rozrůstající se zástavbou 

rodinných domů na okrajích předměstí Českých Budějovic (například v prostoru  Roudné – 

Nové Roudné – Děkanská pole Českých Budějovic). Mezi lety 1991 – 2008 (únor) přibylo 

v suburbiích příměstské krajiny ČBA celkem 6019 obyvatel (z toho v období 1991 – 2001 

celkem 2289 obyvatel), takže jejich populace celkově vzrostla o 37,3 % - Tabulka 5.. Ve 

skutečnosti lze předpokládat vyšší navýšení, neboť ne všichni suburbánní migranti svou 

migraci (nové bydliště v suburbiu) legalizovali na úřadech (podobná zjištění mají Ouředníček, 

Posová, 2006 v zázemí Prahy). Pokud bychom sledovali vzrůstající suburbanizaci 

prostřednictvím údajů o zvětšování zastavěné plochy suburbií, či prostřednictvím údajů o 

zvětšování počtu domů v suburbiích, potom by byla suburbanizace v ČBA ještě výraznější. 

Dosud jsme popisovali suburbanizaci v suburbiích příměstské krajiny ČBA. Část suburbánní 

výstavby se však po roce 1991 přenáší také do větší vzdálenosti od Českých Budějovic, za 

Českobudějovickou kotlinu, do suburbií venkovské krajiny ČBA – Tabulka 5. v tomto 

příspěvku a Mapa 1. v článku Kubeš, Švec (2009). Podobná zjištění o rozvoji zdejší 

suburbanizace přinesl také Čekal (2005), když analyzoval migrační proudy mezi Českými 

Budějovicemi a jejich zázemím. Obyvatelé Českých Budějovic zde hledají větší klid, větší a 

levnější pozemky, větší blízkost přírody, venkovský styl života. Z Českých Budějovic sem 

směřující suburbánní migranti mívají ke zdejším sídlům často úzký vztah (mají zde například 

příbuzné nebo rekreační objekt). Populačně a stavebně se rozrůstá zejména Nová Ves (+  



Tabulka 5. Populační vývoj suburbií a městeček a městysů ČBA v letech 1970 - 2008  
Suburbium 

(část obce) 

Počet a vývoj obyvatel podle sčítání a evidence obyvatel 2/2008 

1970 1980 1991 2001 2008 1991/1970 2008/1991 

suburbia příměstské krajiny Českobudějovické aglomerace 

Adamov 

Bavorovice 

Borek 

Boršov n.V. 

Březí 

Černý Dub 

České Vrbné 

Dasný 

Dobrá Voda 

Doubravice 

Dubičné 

Haklovy Dvory 

Hlinsko 

Homole (+N.Homole) 

Hrdějovice 

Hůry 

Jelmo 

Libnič 

Litvínovice 

Mokré 

Opatovice 

Planá 

Pohůrka – Stará 

Poříčí 

Roudné 

Rudolfov 

Srubec 

Staré Hodějovice 

Šindlovy Dvory 

Úsilné  

Včelná 

Vidov 

Vráto  

Zavadilka 

406 

308 

337 

375 

46 

175 

219 

167 

1519 

148 

184 

185 

124 

473 

599 

312 

71 

334 

399 

218 

93 

233 

135 

540 

370 

1753 

554 

446 

241 

258 

985 

102 

163 

174 

387 

276 

852 

386 

38 

169 

298 

181 

2252 

145 

213 

177 

199 

599 

726 

368 

60 

334 

359 

224 

74 

222 

197 

495 

424 

2023 

519 

547 

238 

272 

1182 

110 

171 

343 

489 

281 

991 

406 

34 

141 

366 

200 

2373 

174 

268 

101 

131 

607 

903 

388 

41 

301 

404 

208 

42 

200 

197 

396 

458 

2172 

498 

630 

242 

292 

1326 

276 

186 

424 

515 

310 

1133 

416 

43 

150 

415 

230 

2326 

187 

264 

139 

164 

677 

1434 

418 

34 

343 

526 

260 

44 

237 

249 

427 

554 

2226 

668 

823 

321 

316 

1471 

300 

200 

419 

563 

320 

1324 

720 

42 

195 

**430 

295 

2417 

290 

334 

**190 

172 

914 

1520 

518 

*37 

*370 

*921 

*456 

52 

257 

*300 

665 

687 

2219 

*1213 

1067 

*562 

370 

1556 

432 

257 

**500 

1,20 

0,91 

2,94 

1,08 

0,74 

0,81 

1,67 

1,20 

1,56 

1,18 

1,46 

0,55 

1,06 

1,28 

1,51 

1,24 

0,58 

0,90 

1,01 

0,95 

0,45 

0,86 

1,46 

0,73 

1,24 

1,24 

0,90 

1,41 

1,00 

1,13 

1,37 

2,71 

1,14 

2,44 

1,15 

1,14 

1,34 

1,77 

1,24 

1,38 

1,17 

1,48 

1,02 

1,67 

1,25 

1,88 

1,31 

1,51 

1,68 

1,34 

0,90 

1,23 

2,28 

2,19 

1,24 

1,29 

1,52 

1,68 

1,50 

1,02 

2,44 

1,69 

2,32 

1,27 

1,17 

1,57 

1,38 

1,20 

celkem 12646 15060 16146 18239 22165 1,28 1,37 

suburbia venkovské krajiny Českobudějovické aglomerace 

Branišov 

Dubné 

Hlincová Hora 

Hosín 

Hůrka 

Jivno 

Nedabyle 

Nová Ves 

Plav 

Třebín 

Třebotovice 

164 

342 

62 

384 

219 

168 

196 

274 

209 

161 

215 

154 

392 

74 

377 

248 

158 

202 

264 

200 

144 

201 

152 

476 

90 

418 

241 

134 

217 

249 

206 

147 

220 

158 

493 

213 

477 

283 

173 

235 

259 

282 

169 

262 

225 

614 

317 

526 

  *341 

253 

320 

  *312 

379 

207 

  **300 

0,93 

1,39 

1,45 

1,09 

1,10 

0,80 

1,11 

0,91 

0,99 

0,91 

1,02 

1,48 

1,29 

3,52 

1,26 

1,41 

1,89 

1,47 

1,25 

1,84 

1,41 

1,36 

celkem 2394 2414 2550 3004   3794 1,07 1,49 

městečka a městyse Českobudějovické aglomerace 

Hluboká n.V. 

Kamenný Újezd (+Buk.) 

Ledenice  

Lišov 

Zliv 

2914 

1458 

1464 

2324 

2787 

3123 

1647 

1573 

2458 

3547 

3244 

1545 

1638 

2760 

3770 

3591 

1519 

1750 

2894 

3699 

3808 

1865 

1841 

3032 

3677 

1,11 

1,06 

1,12 

1,19 

1,35 

1,17 

1,21 

1,05 

1,10 

0,98 

celkem 10947 12348 12957 13453  14223 1,18 1,10 

*odhad v rámci údaje za obec   **hrubý odhad v rámci údaje za město České Budějovice  Data: ČSÚ a obce. 



Hůrka) na jihovýchodě ČBA, která má dobrou polohu na železnici. Podobně roste nedaleká 

Nedabyle, dále nedaleký Plav (také ve vazbě na zdejší chatovou lokalitu). Rozrůstají se také 

sídla (suburbia venkovské krajiny) Dubenska - Dubné, Třebín, Branišov (zde je ale ve 

výstavbě rodinných domů silná účast „venkovanů“), Hosín (výhodná poloha na vyvýšenině a 

na spojnici Českých Budějovic a Hluboké n. V.) a sídla (suburbia venkovské krajiny) 

nacházející se na rozhraní vlastní Třeboňské pánve a Lišovského prahu (například 

Třebotovice). Mezi lety 1991 – 2008 přibylo v jedenácti suburbiích venkovské krajiny ČBA 

celkem 1244 obyvatel (z toho v období 1991 – 2001 celkem 454 obyvatel), takže jejich 

populace vzrostla o 48,8 % . 

Nedaleká městečka a městyse aglomerace považujeme za součást ČBA (viz. Kubeš, 

Švec, 2009). Také do nich směřovali, ale jen v menší míře, českobudějovičtí obyvatelé, a to 

především v 70. a 80. letech 20. století. Českobudějovičtí obyvatelé se v poslední době 

přestěhovávají i do vzdálenějších sídel českobudějovického zázemí, do sídel ležících již mimo 

námi vymezenou ČBA. Například do suburbia Dolní Třebonín, rozvíjeného v polích u silniční 

komunikace mezi Českými Budějovicemi a Českým Krumlovem. Developersky za 

spolupráce s obcí zde v letech 2000 – 2005 vznikla koncentrovaná a státem dotovaná 

(v současnosti problémy s těmito s dotacemi) rozsáhlá suburbánní zástavba. Suburbánní 

migrace obyvatel Českých Budějovic směřuje také do Římova na Malši (větší sídlo 

v mimořádně hodnotném přírodním a kulturním prostředí – údolí Malše, Římovská přehradní 

nádrž, poutní místo), do Vrábče (Chráněná krajinná oblast Blanský les), v menší míře i do 

dalších vzdálenějších sídel. 

„Územní plán ČBA“ a „koncepce suburbanizace v ČBA“, pokud by takovéto územně 

plánovací a rozvojové dokumenty pro Českobudějovickou aglomeraci existovaly, například 

v rámci „Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje“, by mohly přispět ke zmírnění a k 

předcházení problémů způsobených suburbanizací a dalšími aktivitami v ČBA. Zatím 

nevytvořené „sdružení suburbánních obcí v ČBA“, které by sdružovalo také statutární město 

České Budějovice, by mohlo pomoci koordinovat řešení uvedených problémů a usměrňovat 

další rozvoj v rámci ČBA. Mohlo by například doporučovat optimalizaci linek a spojů 

městské (a příměstské) hromadné dopravy osob, doporučovat co nejvhodnější uspořádání 

dálnice a přivaděčů k dálnici ve východní části ČBA (sdružení obcí pro tento účel existuje), 

koordinovat rozšiřování suburbánní zástavby na rozhraní území suburbánních obcí, 

zprostředkovávat odborný územně plánovací, územně rozhodovací a územně legislativní 

servis obcím, mohlo by se podílet na vytvoření výše zmíněného územního plánu a výše 

zmíněné koncepce suburbanizace, … . 

V této kapitole nemůžeme komentovat všechny problémy suburbanizace v ČBA. 

Vyjádříme se proto jen k vybraným problémům. Na území některých obcí ČBA již 

suburbánní zástavba dosáhla takových rozměrů (vzhledem k urbanistickým možnostem 

zdejších sídel a vzhledem k zatížení zdejší krajiny), že její další rozšiřování nelze doporučit. 

Příkladem mohou být území obcí Srubec, Dobrá Voda, Rudolfov, Adamov, Hůry, Včelná, 

Borek, … . Náznaky „urban sprawl“, konkrétně chaotičnost uspořádání zastavěných a 

zastavovaných pozemků, nových a starých domů, neuspořádanost místních komunikací, 

kanalizace, vedení vysokého napětí přes zástavbu, …, je možné pozorovat ve svažitém terénu 

na rozhraní Srubce, Staré Pohůrky a Dobré Vody. Neuspořádanost místních komunikací a 

problematické komunikační napojení nových zón suburbánní zástavby na starší jádra suburbií 

a na okolní silniční systém jsme zaznamenali ve více suburbiích a jejich částech (ve Srubci, 

Starých Hodějovicích, Šindlových Dvorech a také v hornicky založeném Rudolfově, 

Adamově a Hůrách). 

V členité a esteticky hodnotné krajině Lišovského prahu, konkrétně v okolí Libniče, 

Jelma, severovýchodě od Dobré Vody, severně od Starých Hodějovic, východně od Nové Vsi 

a na dalších místech, se některým individuálním stavebníkům podařilo postavit si svůj 



rodinný dům na samotě, či polosamotě, odtrženě od souvislé zástavby suburbia. To je jeden 

z největších prohřešků územního rozhodování příslušných stavebních úřadů. K těmto 

rodinným domům je obtížné a nákladné přivést místní komunikace a vedení technické 

infrastruktury, tyto domy negativně ovlivňují zdejší krajinu – její ekologické a estetické  

hodnoty. Pohledově exponovaná „místa nahoře“ by neměla být zastavována „suburbánními 

zámečky“ těch, kteří chtějí mít „dobrý výhled“, chtějí být „dobře viděni“ a chtějí být 

v sociální hierarchii „nahoře“.  

Rozsáhlé zóny určené pro novou suburbánní výstavbu bývají často bezezbytku 

rozparcelovány na stavební pozemky a místní komunikace. Schází zde různé komunální a 

přírodnější prostory – plochy pro dřevinnou zeleň, vodní nádrže, parčíky, dětská hřiště, 

sportoviště, posezení. Zájmem developerů často bývá „prodat vše“. Zpracovatelé územně 

plánovací dokumentace a zastupitelstva obcí by neměli na tuto „hru“ přistoupit. 

Není možné stanovovat stavebníkům rodinných domů v suburbiích příliš náročné 

projektové regulativy. Je ale možné například stanovit maximální objem hmoty domu, jeho 

maximální výšku, jeho umístění na pozemku, orientaci štítů a hřebenů střech, nepřipouštět 

ohraničení zdí, … . Spíše osvětou by snad bylo možné přesvědčit investory, aby stavěli 

architektonicky zdařilé rodinné domy se znaky české až jihočeské architektury (ne domy 

v podobě cizího „podnikatelského baroka“). Náročnější architektonické požadavky by měly 

být kladeny na novou výstavbu navazující na původní venkovskou dvorovou zástavbu a na 

novou výstavbu v pohledově exponovaných a kulturně a přírodně hodnotných prostředích. I 

v suburbiích příměstské krajiny ČBA, v jejich venkovských jádrech, se někde zachovaly 

původní usedlosti se znaky jihočeského selského baroka (Bavorovice, Úsilné a zvláště 

Opatovice). Tyto památkově cenné a chráněné usedlosti pak významně spoluvytvářejí image 

daného suburbia a nová zástavba by to měla respektovat.  

Zemědělská krajina za suburbánní zástavbou by měla být nadále zemědělsky 

obhospodařována, alespoň extenzivně. Je třeba vše uspořádat tak, aby zemědělské pozemky 

byly přístupné a měly vhodné územní uspořádání. Suburbánní výstavba kolem fungujícího 

kravína či vepřína není přípustná, přesto jsme ji na několika místech ČBA zaznamenali. Ze 

suburbánní zástavby by do okolní krajiny měly vybíhat dvoustopé a jednostopé cesty, tak, aby 

obyvatelé této zástavby mohli tuto okolní krajinu navštěvovat a využívat. 

 

3.5. DOPRAVNÍ, TECHNICKÁ A BIOTICKÁ INFRASTRUKTURA 

V ČESKOBUDĚJOVICKÉ AGLOMERACI 

3.5.1. Dopravní infrastruktura v Českobudějovické aglomeraci 

 

Uspořádání, kvalita a kapacita mnoha silničních komunikací města a aglomerace 

(Českých Budějovic a ČBA) nevyhovuje současným potřebám. Od roku 1989 došlo 

v Českých Budějovicích k několikanásobnému navýšení počtu každodenně se zde 

pohybujících automobilů -  automobilů pojíždějících po městě, vjíždějících a vyjíždějících do 

a z Českých Budějovic, nebo jen Českými Budějovicemi tranzitně projíždějících. 

K zásadnějšímu rozšíření a přestavbě systému silničních komunikací ve městě a na jeho okraji 

ovšem od roku 1989 nedošlo. Postavil se pouze dálniční sjezd od Lišova k Okružní ulici – 

silnici na severovýchodě, který odlehčil přetížené Rudolfovské třídě. Problémem je především 

velká tranzitní silniční doprava procházející městem, zvláště po „levobřežní“ komunikaci, po 

severovýchodní části městského okruhu, Pražskou a Rudolfovskou třídou) a přetíženost až 

neprůjezdnost uvedených a dalších vnitroměstských sběrných silničních komunikací 

v dopravní špičce  (nejvíce ve východním sektoru města vlivem dojížďky ze suburbií 

Lišovského prahu) – také na Mánesově třídě, na křižovatce u zóny supermarketů a u 

výstaviště. 



Tranzitní severojižní čtyřproudá levobřežní silniční komunikace („levobřežka“), 

vystavěná v 70. letech 20. století, již kapacitně nestačí a nevhodně rozděluje město. Nová 

„semaforová“ i kruhová odbočení z této komunikace k super a hyper marketům, stejně tak zde 

stále silnější tranzitní kamionová a další doprava, způsobily zpomalení zdejší dopravy, až její 

zahlcení. Připravovaná výstavba čtyřproudé silniční komunikace propojující sídliště Máj se 

sídlištěm Vltava bude přínosem, ale přivede na severovýchodní část vnitřního silničního 

okruhu další automobily. Na její trase budou také „ekodukty“ – tunely, resp. mosty, 

s dřevinou zelení na povrchu. Připravovaná výstavba dvouproudé „zanádražní komunikace“ 

by měla zklidnit dopravu na „přednádraží“ komunikaci (mezi budovou autobusového a 

železničního nádraží). Součástí tohoto nového uspořádání silniční dopravy v okolí nádraží by 

měl být silniční tunel pod kolejištěm železničního nádraží propojující Mánesovu třídu 

s Pětidomím. Bude velmi drahou stavbou, stavbou, která zásadně ovlivní život obyvatel 

Pětidomí a Suchého Vrbného, (1,5 mld Kč, předpokládá se „evropské“ financování), stavbou, 

která přivede další automobily na dnes již přetíženou Mánesovu třídu. 

Vedení města, ve snaze řešit kolapsy silniční dopravy ve vnitřním městě v dopravních 

špičkách, prosazuje „roštové“ rozptýlení silniční dopravy, také s pomocí výstavby nových 

silničních přemostění Vltavy a Malše (zrealizováno v Havlíčkově kolonii přes Malši i přes 

silný odpor místních obyvatel, plánováno na Pražském předměstí z Trojické ulice přes Vltavu 

a v Rožnově přes Vltavu do Litvínovic). Do těchto opatření spadá i výstavba zmíněného 

tunelu pod kolejištěm nádraží. Toto „roštové“ rozptýlení silniční dopravy na území města 

negativně ovlivní zatím klidná prostředí některých čtvrtí, nepřinese snížení silniční dopravy a 

automobilových zplodin a není v souladu s potřebnou revitalizací vnitřního města Českých 

Budějovic. 

Podle našeho názoru je třeba co nejvíce vytlačit individuální automobilovou osobní 

dopravu z vnitřního města (dopravními omezeními, zpoplatňováním vjezdu) a maximálně 

upřednostňovat městskou a příměstskou hromadnou dopravu osob (např. vytvořením 

samostatných pruhů a komunikací pro její prostředky, rozšiřováním sítě, počtu linek a spojů, 

…), rovněž tak cyklodopravu a pěší zóny. Linky hromadné dopravy osob pak budou moci být 

rychlejší a více využívanější. Lidé  si na tuto hromadnou dopravu zvyknou a nebudou 

individuální automobilovou dopravu při běžných cestách významněji postrádat. Nezbytná  

individuální osobní a nákladní automobilová doprava by pak byla ve vnitřním městě možná, 

ale byla by zpoplatněna. Představitelé a úředníci města by podle Marady (2006) měli 

takovouto koncepci silniční dopravy ve městě prosazovat a sami jít v jejím prosazování 

příkladem. 

Řešením části výše uvedených a dalších silničně dopravních problémů v ČBA snad 

bude výstavba a zprovoznění dálnice (a dálničních sjezdů a přivaděčů) v plánované trase: 

Borek (východně od suburbia) – Úsilné (severovýchodně) – Vráto (západně) –  Stará Pohůrka 

(západně) – Nové Hodějovice (východně a jižně) – Roudné (východně a jižně) – viz. Mapa 1. 

v Kubeš, Švec (2009). Tato trasa je v územních plánech Českobudějovické aglomerace 

zakotvena již od poloviny 70. let 20. století (Cingroš a kol., 1979). Vedení dálnice mimo 

Českobudějovickou kotlinu, např. východně od hrany Lišovského prahu, by bylo dnes asi 

výhodnější z hlediska ochrany životního prostředí a možností rozvoje města a aglomerace. 

Vzhledem k rozestavěnosti a územně plánovací připravenosti dlouhodobě plánované trasy 

dálnice již není tato nová varianta trasy dálnice reálná. 

Územně plánovací řešení trasy dálnice v poslední době nerespektují někteří investoři a 

developeři umísťující stavby nového bydlení do blízkosti připravované dálnice (např. 

výstavba řadových rodinných domů mezi Suchým Vrbným a Dobrou Vodou). Kvalitně a 

velkoryse musí být vyřešeny sjezdy z dálnice a další přístupové komunikace. U dálnice by 

měla být také protihluková opatření. Pouhé napojení dálnice na stávající předměstské silniční 

komunikace není myslitelné, současný silniční komunikační systém města a aglomerace by 



toto napojení „neunesl“ a toto napojení by rovněž přineslo výrazné zhoršení obytného 

prostředí ve východních předměstích a suburbiích. Náročnější řešení dálnice v ČBA 

prostřednictvím hlubokých zářezů a „povrchových“ tunelů, které je ekologičtější a estetičtější, 

ovšem asi o 1 mld Kč dražší, podporuje město České Budějovice společně s dotčenými 

suburbánními obcemi.  

Dálnice by také měla postupně přinést lepší „uspořádanost“ prostoru v širokém pásu 

podél plánované trasy dálnice. Jeho současná „neuspořádanost“ pramení z třicetiletého čekání 

na dálnici. Po zprovoznění dálnice vzniknou v jejím okolí nové průmyslově - obslužné zóny a 

marketové zóny, které „odsají“ část zákazníků z existujících městských průmyslově - 

obslužných zón a z městských zón super a hyper marketů. Dojde ke změnám v celém 

„konceptu“ Českých Budějovic. Sídelní a hospodářská osa a těžiště města (a aglomerace) se 

posunou k východu, blíže k dálnici (srovnej Korec, Kováčiková, 2000 a Vaishar, 2000). 

Ještě k problematice městské a příměstské hromadné dopravy osob (MPHDO) v ČBA. 

Návrat k trolejbusové dopravě koncem 80. let 20. století byl správným krokem. Systém 

trolejbusových tras je ve vnitřním městě dobudován, trolejbusy je obsloužena i většina čtvrtí 

předměstí. Ze suburbií má trolejbusovou dopravu pouze Borek a České Vrbné, do ostatních 

suburbií příměstské krajiny pak zajíždějí jen linky autobusů městské hromadné dopravy, 

mnohdy s malou frekvencí. Trolejbusovou linku je podle našeho názoru třeba dovést také do 

Dobré Vody a Srubce a rovněž do Rudolfova (sem v minulosti trolejbus jezdil), možná i do 

Kamenného Újezdu (na trase také Včelná) a do Hluboké n. V. (na trase také Bavorovice). 

Více linek a spojů vedených do předměstských čtvrtí, do suburbií, rozvíjení cyklostezek 

ve městě a směrem k suburbiím, vytvoření samostatných pruhů pro prostředky hromadné 

dopravy, rozvoj příměstské železniční osobní dopravy a současně omezení či zpoplatnění 

vjezdu individuálních automobilů do vnitřního města (na okraji vnitřního města a v 

předměstských čtvrtí je třeba pro návštěvníky Českých Budějovic vystavět záchytná 

parkoviště), to vše by mohlo přesvědčit obyvatele suburbií k tomu, aby své auto nechali 

v garáži a cesty do práce či za službami vykonali prostřednictvím MPHDO. Tuto dopravu by 

měli ještě ve větší míře využívat obyvatelé stření vrstvy. Systém silničních komunikací 

Českých Budějovic by nebyl tolik přetížen, prostředky hromadné dopravy by mohly jezdit 

rychleji a častěji, ubylo by splodin a hluku ze silniční dopravy, možná, že by nebylo nutné 

stavět některé plánované silniční stavby. Podobné úvahy publikovali například Marada (2006) 

nebo Urbánkova, Ouředníček (2006). 

V minulosti – v 60. a 70. letech, u Prahy ještě dříve, byla suburbanizace rozvíjena tam, 

kam byly přivedeny linky hromadné dopravy osob (také železnice). Později, s rozvojem 

individuální automobilové dopravy, se suburbanizace rozvíjí i jinde. Individuální 

automobilová doprava obyvatel suburbií tak začala výrazně zahlcovat silniční komunikace ve 

městě a na jeho okraji.  

Větší roli by v denní dopravě osob do Českých Budějovic mohla sehrát železnice. 

Zvláště tehdy, pokud by se další suburbánní rozvoj v ČBA odehrával významněji podél 

stávajících železničních tratí (například v okolí Nové Vsi, Kamenného Újezdu, Černého 

Dubu, Vrábče, nebo Chotýčan) a pokud by došlo ke zvýšení frekvence osobních železničních 

spojů. Také dlouhé a málo využívané českobudějovické železniční vlečky, založené již na 

přelomu 19. a 20. století, by mohly být využity pro městskou a příměstskou železniční osobní 

dopravu. Vlečka vedoucí až pod Rudolfov by snad mohla být prodloužena až k Lišovu 

(tramvajová trať s lehkým svrškem a velkým stoupáním při překonávání Lišovského prahu), 

možná až do Třeboně. Vlečku vedoucí k zóně hypermarketů by bylo možné prodloužit až do 

sídliště Vltava a Máj (tramvajová trať s nadzemními úseky při přemosťování stávajících 

komunikací). 

Ježdění na kole mělo a má v Českých Budějovicích tradici, také při cestách do práce a 

do školy. Město uskutečňuje ambiciózní plán výstavby systému městských a příměstských 



cyklotras spojujících centrum města s jeho předměstími a s některými suburbii (také 

několikeré cyklisticko – pěší přemostění Vltavy a frekventovaných silničních komunikací). 

V tomto plánu jsou zakresleny „páteční cyklotrasy“ (jsou součástí celokrajského, celostátního 

a celoevropského systému cyklotras) „městské cyklotrasy“ a „místní cyklotrasy“ (čtvrťové). 

Rozmisťování střežených kolostavů ve vybraných lokalitách centra města, eventuelně 

holandský systém půjčování městských kol, společně s vystavěním celého systému cyklotras 

a snad i možnost přepravy kol v prostředcích MPHDO, to vše by podpořilo další rozšiřování 

cyklodopravy ve městě a v aglomeraci. 

Terminály (odbavovací budovy) autobusové a železniční osobní dopravy mají 

v Českých Budějovicích výhodnou polohu – oba leží ve vnitřním městě a navíc vedle sebe. 

Nové moderní autobusové nádraží s autobusovým provozem na střeše multifunkčního 

velkého blokového objektu je i v celorepublikovém srovnání mimořádnou stavbou (o 

nedostatcích architektonického řešení píšeme na jiném místě). Obslouží až 30 tisíc cestujících 

a až 800 spojů denně. Budova osobního železničního nádraží je památkově cennou stavbou se 

secesními prvky, která by měla být v blízké době vnitřně revitalizována. 

Překladiště kontejnerů z železnice na silnici vystavěné u Hrdějovic, severně od Českých 

Budějovic, je v současnosti prázdné. Přitom již dávný územní plán ČBA (Cingroš a kol., 

1979) počítal s jeho doplněním o další velkosklady (ty se bohužel poněkud neřízeně rozmístily 

v různých předměstských čtvrtích). Měl zde být i říční přístav pro menší nákladní lodě. 

Vltavská vodní cesta po trase České Budějovice – Týn n. V.  přehradní nádrže Orlík, 

Kamýk a Slapy – Štěchovice – Praha bude obnovena. Výstavba menších zdymadel na 

jezerech Vltavy v ČBA již začala. Bude ale uzpůsobena pouze pro plavbu menších 

rekreačních plavidel – individuálních motorových lodí a jachet a menších plavidel pro 

hromadnou osobní rekreační přepravu. Výstavbou a provozem této vodní cesty by nemělo 

dojít k ekologickým újmám (například ke zhoršení čistoty vody ve Vltavě) a ke zhoršení 

protipovodňové ochrany. České Budějovice, ale také Hluboká nad Vltavou, Týn nad Vltavou 

a další městečka a obce u přehradních nádrží Vltavské kaskády si od rekreační plavby po 

Vltavské vodní cestě slibují velké oživení cestovního ruchu. V Českých Budějovicích by 

mělo vzniknout několik přístavů pro rekreační plavidla, jeden z nich dokonce ve slepém 

rameni Malše na hraně městské památkové rezervace (při citlivém uspořádání by mohl 

ozvláštnit zdejší památkově cenné prostředí s významným geniem loci). Rekreační plavidla se 

do něj dostanou od podjezí Jiráskova jezu po dolní části Mlýnské stoky, bude zde také 

zdymadlo a sklápěcí most. Další přístavy by mohly obohatit poněkud kompozičně sterilní pás 

vltavské „náplavky“ severně od Jiráskova jezu.  

Příjmově a majetkově dobře zajištění českobudějovičtí obyvatelé jistě uvítají tuto 

novou možnost rekreačního vyžití. České Budějovice získají image města rekreační plavby. 

Pokud by se podařilo pro zvláštní prohlídkovou rekreační plavbu adaptovat i historickým 

jádrem protékající Mlýnskou stoku a vytvořit na Vltavě v Českých Budějovicích zázemí pro 

ukončování kanoistického splouvání Vltavy z Vyššího Brodu a Českého Krumlova, potom by 

to tuto image ještě posílilo.  

Upozorňujeme ovšem na určité riziko vyplývající z přehnaných očekávání benefitu 

z cestovního ruchu na připravované Vltavské vodní cestě. Vltavská vodní cesta je dlouhou 

liniovou (i když rozšířenou na hladinách údolních nádrží) a na českobudějovickém konci 

„slepou“ cestou, cestou s pouze několika významnějšími atraktivitami cestovního ruchu (dva 

zámky a jeden hrad). Potenciál této vodní cesty by snad mohl být zvýšen vytvořením krátkých 

odboček do Písku (po Otavě) a Bechyně (po Lužnici) a vybudováním „suchého“ propojení 

(silniční či železniční převoz lodí) z Českých Budějovic k Dunaji a na Lipno. 

Vojenské letiště v Plané u Českých Budějovic ukončilo svůj intenzivní vojenský provoz 

v první polovině 90. let 20. století. Přistávací koridor letiště vede nad Rožnovem (předměstí 

Českých Budějovic) a nad suburbii Lišovského prahu. Potřeba vymístění tohoto vojenského 



letiště byla požadována už v územním plánu Českobudějovické aglomerace z roku 1979 

(Cingroš a kol., 1979). Českobudějovičtí obyvatelé byli za ukončení vojenského provozu rádi. 

V současné době dochází k přeměně tohoto letiště na regionální mezinárodní civilní letiště 

určené pro velká letadla. Jde o poměrně nákladnou přestavbu a dostavbu (v první fázi 500 

mil. Kč), která by měla být financována hlavně ze zdrojů Evropské unie. Město České 

Budějovice a Jihočeský kraj jsou spoluvlastníci tohoto letiště. Letiště by mělo sloužit 

především charterovým přepravám turistů do přímořských destinací cestovního ruchu, 

nepravidelným letům průmyslníků a obchodníků a pravidelnému leteckému spojení s několika 

evropskými letišti. Rentabilitu letiště bude ovlivňovat konkurence okolních mezinárodních 

letišť, hlavně letiště v Praze,  Linci (také v souvislosti s dostavěním dálnice a železničního 

koridoru Praha – Linec), Vídni, eventuelně v Brně. Letecký provoz nebude na 

českobudějovickém letišti tak velký, aby došlo k zásadnějšímu ovlivnění hlučnosti v jižním 

sektoru Českých Budějovic.  

 

3.5.2. Technická infrastruktura v Českobudějovické aglomeraci 

 

Údolní vodárenská nádrž Římov na Malši, vybudovaná v letech 1971 až 1978 jako 

zdroj surové povrchové vody pro dvoustupňovou úpravnu vody Plav (kapacita 1400 l/s) a 

celou Vodárenskou soustavu Jižní Čechy, zásadně zlepšila podmínky pro zásobování 

Českobudějovické aglomerace pitnou vodou. Vodárenská soustava Jižní Čechy v oblasti 

aglomerace dále zahrnuje přivaděč surové vody z nádrže Římov do úpravny vody Plav, 

dálkové vodovodní řady,  vodojemy Včelná a Hosín II (leží na Lišovském prahu) a vrtané 

studny s čerpacími stanicemi v Úsilném a ve Vidově jako doplňkové zdroje podzemní vody. 

Soustava je vlastněná Jihočeským vodárenským svazem sdružujícím přes 230 měst a obcí. 

Dalšími doplňkovými  vodními zdroji zásobujícími aglomeraci jsou dva vrty u Nové Vsi u 

Českých Budějovic a v roce 2008 vybudovaná nová úpravna vody u Hrdějovic, jako náhradní 

zdroj pro zásobování města. Ostatní zdroje mají pouze místní význam (úpravna vody 

Nemocnice České Budějovice), nebo slouží pro potravinářskou produkci (pivovary), či pro 

jinou výrobu (např. papírna). Statutární město České Budějovice vlastní svoji městskou 

vodovodní síť zahrnující i vodojemy Hosín I, Dubičné, Staré Hodějovice (Lišovský práh) a 

Švábův Hrádek. Obdobně okolní obce i města jsou majiteli místních vodovodů a souvisejících 

objektů. Provoz a údržbu uvedených vodovodů a objektů zajišťuje pro města a obce 

provozovatel na základě smluvního vztahu.  

Centrální čistírna odpadních vod České Budějovice slouží nejen pro obyvatele 

krajského města, ale i pro okolní obce Hosín, Hrdějovice, Borek, Úsilné, Rudolfov, Adamov, 

Hůry, Jivno, Vráto, Hlincová Hora, Dobrá Voda, Srubec, Staré Hodějovice, Doubravice, 

Včelná a Litvínovice. Čistírna je vlastněná Statutárním městem České Budějovice a nachází 

se na katastrálním území obce Hrdějovice v blízkosti vltavského jezu České Vrbné. Nejstarší 

části čistírny pocházejí ze 60. let 20. století, nejnovější pak z roku 2003, kdy byla realizována 

celková obnova po povodni ze srpna roku předchozího. Proces postupné obnovy a 

průběžného zlepšování technologie je však u takto rozsáhlé stavby v podstatě nepřetržitý. 

Čistírna spolehlivě splňuje veškeré legislativní požadavky z oblasti životního prostředí 

vztahující se na kvalitu vyčištěné vody vypouštěné do řeky Vltavy. Bioplyn vznikající 

z procesu čištění slouží k výrobě elektrické energie. Kanalizační síť v majetku jednotlivých 

obcí a měst odvádí odpadní vody k čistírně soustavou hlavních sběračů (průměr až 2200 mm). 

Rovněž obnova a dostavba kanalizací je nepřetržitý proces, který je od 90. let 20. století 

v kompetenci samosprávy obcí a měst. Provoz a údržbu kanalizací a čistíren zajišťuje pro 

města a obce provozovatel na základě smluvního vztahu. 

Centrální skládka komunálního odpadu pro České Budějovice a část jejich aglomerace, 

která ležela nad Čtyřmi Dvory, je již několik let uzavřena. Komunální odpad se proto 



donedávna vyvážel až k Lišovu, nejnověji provizorně ještě dále. Město vybudovalo sběrné 

dvory pro tříděný odpad a podporuje třídění komunálního odpadu v jednotlivých obytných 

zónách. Podle nejnovějších zpráv se chystá vybudování třídící linky komunálního odpadu. 

K německému či rakouskému systému hospodaření s komunálním odpadem má však  

českobudějovický systém ještě daleko. 

Naopak rozsahem soustavy rozvodu tepla se mohou česká města, včetně Českých 

Budějovic, chlubit. Rozvody tepla se modernizují. Starší, ale modernizovaná a 

„ekologizovaná“ teplárna u Havlíčkovy kolonie, i relativně nová teplárna v Novém Vrátě, 

vykrývají spotřebu domácností na sídlištích, ve velké části obslužné a obytné zástavby 

vnitřního města, i spotřebu mnoha podniků. Plynofikace Českých Budějovic je prakticky 

celoplošná, nadřazené vysokotlaké plynovody a plynové regulační stanice soustavy rozvodu 

plynu v aglomeraci se nacházejí na severovýchodním, východním a jihovýchodním okraji 

Českých Budějovic. Zásobování elektrickou energií má dnes v Českobudějovické aglomeraci 

„na starost“ především JE Temelín. Tři vysoké jezy na Vltavě v prostoru ČBA jsou osazeny 

turbínami a vyrábějí elektřinu, hydroenergeticky by bylo možné využít ještě tři další vltavské  

jezy v ČBA.  Do 110 KV rozvodů je elektřina transformována prostřednictvím rozvodny u 

Dasného, severozápadně od Českých Budějovic. Pět měníren 110 KV na 22 KV se nachází na 

několika místech předměstí Českých Budějovic. Soustava rozvodu elektrické energie ve 

městě a aglomeraci je pak doplněna dalšími vedeními a trafostanicemi 22 KV na 220 V. 

Vysílače telekomunikací nalezly vhodnou lokaci na Lišovském prahu.  

Ne všechna území Českých Budějovic a jejich aglomerace zaplavovaná stoletými 

vodami Vltavy a Malše zůstala nezastavěna. Problémy má v tomto ohledu ulicově – bloková 

Havlíčkova kolonie ve vnitřním městě (možné vylití Malše) a sídliště na severu Pražského 

předměstí (Vltavy). Při delších intenzivních letních bouřkových srážkách může dojít 

k náhlému vylití Dobrovodského potoka v Suchém Vrbném a Pětidomí, neboť tyto srážky zde 

rychle stékají po střechách a zpevněných površích do tohoto potoka. Ze suburbií jsou 

povodněmi ohroženy Roudné a Plav na Malši a Bavorovice na Vltavě. Ve všech případech by 

ovšem muselo jít o mimořádné povodňové stavy stoleté a vyšší vody. Systém protipovodňové 

ochrany města a aglomerace zahrnuje sypané hráze (částečně podél Malše), stále betonové 

stěny a mobilní stěny, také široké „náplavky“ (Vltava pod Jiráskovým mostem, budování 

přístavů zde nesmí zmenšit průtočnou kapacitu) a prohlubování a rozšiřování koryt toků a 

zvětšení průtočných profilů mostů. 

 

3.5.3. Biotická infrastruktura v Českobudějovické aglomeraci 

 

Biotická infrastruktura města a aglomerace slouží k zachování a obnově přírodních i 

polopřírodních geobiocenóz, k migraci bioty krajinou a k příznivému biotickému působení na 

okolní krajinu zemědělskou a urbanizovanou. Skládá se z maloplošných chráněných území 

přírody, z dalších přírodně cenných enkláv a pásů neprodukční zeleně (především vzrostlé 

dřevinné zeleně), z lesních komplexů (viz kapitola 2.), zvláště těch smíšených a listnatých a 

také z vodních toků, nádrží a mokřadů. Tyto plochy, enklávy a pásy pak mohou být 

zakomponovány do biocenter a biokoridorů územního systému ekologické stability (ÚSES)  

aglomerace. 

Českými Budějovicemi a celou jejich aglomerací prochází plánovaný nadregionální 

složený (paralelní) biokoridor lužního, vodního a současně hydricky normálního (svahy údolí) 

charakteru podél Vltavy a také Malše, který směřuje od Českých Budějovic k severu. 

Podmínky pro vytvoření širokého pásu lužních porostů podél Vltavy a Malše nejsou 

v Českých Budějovicích a v Českobudějovické kotlině příznivé, neboť nábřeží těchto řek jsou 

zde většinou opevněna a zastavěna. Ani podmínky pro paralelní lesní biokoridor hydricky 

normálních svahů údolí obou řek nejsou po okrajích Českobudějovické kotliny dobré, 



především z důvodu existence mnoha ploch zastavěné a zemědělské krajiny. Významnějším 

biocentrem a současně zvláště chráněným územím přírody ležícím v blízkosti Českých 

Budějovic jsou pouze Vrbenské rybníky u Českého Vrbného s hnízdišti vzácného vodního 

ptactva.  

Mimo Českobudějovickou kotlinu, ale ještě v ČBA, protékají zmíněné řeky hlubokými 

zalesněnými údolími (Vltavy nad Boršovem, Vltavy za Hlubokou n. V., Malše nad Plavem). 

Zvláště obě údolí Vltavy s charakteristickou pásovou mozaikovitou geobiochorou hluboce 

zaklesnutého údolí (zdejší mozaiku tvoří např. také geobiocenózy kamenných moří a skal 

s reliktními bory) vytvářejí naopak dobré podmínky pro zmíněný nadregionální biokoridor. 

Hlubocké obory (Stará a Nová – Poněšická obora), nacházející se nad údolím Vltavy až za 

severním okrajem ČBA, vytvářejí vhodné podmínky pro situování regionálních a 

nadregionálních biocenter a biokoridorů lesního charakteru. 

Lokální územní systém ekologické stability (LÚSES) je tvořen hlavně méně 

významnými a menšími biocentry (rozloha 3 – 5 ha)  a biokoridory (šířka minimálně asi 15 

m) lesního  charakteru. V krajině ČBA jej většinou vytvářejí menší smíšené lesíky a lužně - 

lesní linie a enklávy podél potoků a břehů rybníků. V mapách LÚSES červeně vyznačené 

lesní biokoridory (jejich úseky) a biocentra je třeba postupně vytvořit (zatím jde například o 

ornou půdu), jinak by LÚSES nebyl spojitý a ve svém celku funkční. Je to úkol pro zkušené 

projektanty znalé problematicky geobotanické a fyzickogeografické, zemědělské (zemědělské 

pozemkové úpravy), lesnické (lesní plánování) a současně urbanisticko územně plánovací 

(plánování suburbií).  

V aglomeraci a na lokální úrovni ÚSES mohou mít některá biocentra a biokoridory 

polyfunkční charakter (vedle své biologicko ekologické funkce navíc dotvářejí krajinný ráz, 

mohou mít vodně protierozní funkci, mohou doprovázet polní komunikace, mohou vytvářet 

větrolamy, mohou vizuálně zastiňovat objekty průmyslu a živočišné výroby, …). Lokální 

biokoridory a biocentra mohou být v těsném kontaktu s novou suburbánní zástavbou. Bydlení 

v kontaktu s biokoridory a biocentry lesního charakteru a dalšími přírodními prvky je 

vyhledáváno. Takováto „sousedská koexistence“ přírody a bydlení a přijatelné rekreační 

využívání zmíněných přírodních prvků bydlícími a rekreanty by měla být „ošetřena“ 

v územních plánech obcí a v neexistujícím „územním plánu aglomerace“ (viz. kapitola 

věnovaná suburbanizaci). 

 

3.6. OBRAZ MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE  

3.6.1. Vybrané charakteristiky celkového obrazu města České Budějovice 

 

Zachycení a hodnocení obrazu urbanistických struktur přísluší především esteticko 

kompozičně a „scénicky“ zaměřeným architektům a urbanistům. Tato hodnocení bývají do 

určité míry subjektivní, ale na druhou stranu existují mnohá široce sdílná kritéria a danosti 

hodnocení krásy či ošklivosti města. Do těchto hodnocení se nám často promítají i hodnoty 

utilitární, kulturně historické, či osobně zkušenostní, jednotlivým hodnotitelům ovšem 

poněkud rozdílným způsobem a v různé míře. V kapitole 6.1. a 6.2. se budeme věnovat 

následujícím vybraným aspektům obrazu města České Budějovice – siluetám a panoramatům 

města a okolí města (1), kompozici půdorysné struktury města (2), urbanistickému a esteticko 

kompozičnímu řešení hlavních komunikačních vstupů do města (3), kompozici urbanistických 

uzlů a os města (4), geniu loci vybraných mikroprostorů města (5).  

České Budějovice leží ve sníženině – na dně Českobudějovické kotliny. Tato 

skutečnost není příznivá k vytvoření výrazné siluety města v okolní krajině. Pokud přijíždíme 

do Českých Budějovic od Lišova, nebo od Nedabyle (Trhových Svinů), eventuelně i od 

Borku (Veselí nad Lužnicí), tedy z horní hrany Lišovského prahu, můžeme vizuelně vnímat 

ze šikmého  širokého pohledu prakticky celý zastavěný prostor Českých Budějovic. Vnímáme 



mozaiku rozmanité zástavby města doplněnou zelení, i jednotlivé výškově a hmotově - 

objemově výraznější stavby města. V podzimních a zimních měsících je tato mozaika v různé 

míře zneprůhledněna znečištěným ovzduším. Nejlepší výhled na město z Lišovského prahu je 

z hrany kopce „Dubičák“ (551 m n. m.) nad Dubičným. Je s podivem, že zde dosud nebyla 

vybudována vyhlídková restaurace či rozhledna. 

Jedinou výraznější a dobře dekomponovatelnou siluetou vnitřního města Českých 

Budějovic, je silueta z pohledu od Dlouhého mostu přes Vltavu na vnitřní město. V nízkém 

siluetárním obrysu zástavby městského jádra a navazujícího vnitřního města můžeme 

identifikovat výrazné výškové dominanty – renesanční Černou věž, barokní Bílou věž 

gotického dominikánského kláštera, novorenesanční starou vodárenskou věž, prosklenou 

výškovou stavbu hotelu Gomel a dále také několik továrních komínů. Masa siluetárního 

obrysu je vyplněna barevnou mozaikou střech a omítek domů, zespodu pak vzrostlou zelení. 

V popředí sledované siluety můžeme zaznamenat vodní plochy nadjezí soutoku Vltavy a 

Malše s břehovou zelení, navíc také architektonicky zdařilé nové mosty přes Vltavu. Na 

horizontu je pak patrný pás Lišovského prahu s lesíky, loukami a suburbii. Tuto siluetu města 

je třeba chránit a opatrně rozvíjet. 

Realitní kanceláře ve svých nabídkách prodeje bytů, domů a pozemků pro výstavbu 

domů mnohdy zdůrazňují „pěkné výhledy“ do okolní krajiny – siluety a panoramata krajiny 

při pohledu z města či suburbia do okolní krajiny a na vzdálenější horizonty. Často zmiňují  

výhled na jihozápadě od města se nacházející výraznou a mystickou Kleť (Blanský les, 1084 

m n. m.), na východě ležící Lišovský práh, či na zámek Hluboká n. V. ležící na severu - na 

ostrohu v popředí hlubockých obor. Ve větší vzdálenosti od Českých Budějovic (22 km) na 

vyvýšenině ležící Jaderná elektrárna Temelín (hlavně její čtyři velké betonové ochlazovací 

věže a pára z nich stoupající), je novou výraznou a u některých obyvatel města s obavami 

vnímanou dominantou krajiny na severním horizontu. Je dobře viditelná z vyšších pater 

českobudějovických panelových domů a ze suburbií Lišovského prahu. Ze suburbií ČBA 

ležících na jihovýchodním okraji Lišovském prahu, především z Doubravice a Hůrky, se 

otvírají nádherné výhledy na Slepičí hory a na za nimi ležící Novohradské hory, vedle toho 

rovněž na Polušku a Kleť.  

Ve středověku při vzniku města založenou a urbanisticky hodnotnou pravoúhlou 

ulicově - blokovou  půdorysnou strukturu města (především jádra města a také vnitřního 

města) můžeme dobře vidět při pohledu z vyhlídkové Černé věže, či z nejvyšších pater hotelu 

Gomel. Půdorysnou strukturu města máme také uloženu v našem mozku (je zde uložena jako 

jakási „GIS vrstva“) a využíváme ji jako nám dobře známou „mapu“, při pohybu městem. 

Tuto půdorysnou strukturu je třeba uchovat. 

 

3.6.2. Vybrané charakteristiky obrazu jednotlivých částí města České Budějovice 

 

Návštěvníci města, či cestující pouze projíždějící městem, si svůj dojem o městě často 

vytvářejí na základě kompozice prostoru na rozhraní příměstské krajiny a urbanizovaných 

struktur předměstí města v místech silničních či železničních vstupů do města. Esteticko 

kompoziční řešení  dopravně komunikačních vstupů do města je proto důležité a měla by mu 

být v územně plánovací a územně rozhodovací praxi věnována náležitá pozornost. 

Přijíždějí-li motoristé do Českých Budějovic po silnici E 49 od Plzně (Strakonic, Písku, 

Hluboké n. V.), potom mohou po pravé straně vnímat postupně narůstající globalizační 

hangárové struktury velkých marketů s rozsáhlými parkovišti, za nimi pak hradbu až 

dvanáctipodlažních panelových domů sídliště Vltava. Před touto zástavbou asi nelze město 

uchránit, navíc pro mnohé konzumně orientované návštěvníky a obyvatele města je tato 

zástavba vnímána pozitivně, je pro ně spojena s „happy shopping“, lze ji ale v mezích 

možností co nejvhodněji uspořádat a do určité míry architektonicky regulovat (to se zde 



v několika případech nepodařilo). Vstupy do Českých Budějovic po silnici E 55, ať od Plané 

u Č. B. (Dolního Dvořiště, Kaplice, Českého Krumlova), tak z druhé strany od Borku (Prahy, 

Veselí n. L.), jsou komponovány o něco lépe. Jednotlivé segmenty zástavby na těchto 

vstupech do města jsou většinou dobře architektonicky zvládnuty a urbanizované struktury 

zde gradují postupně. O silničních vstupech do Českých Budějovic směrem od Lišovského 

prahu jsme již psali, značné změny zde nastanou po výstavbě dálnice. 

Hlavní urbanistické uzly města České Budějovice, pokud nebudeme počítat prostor 

náměstí Přemysla Otakara II v historickém jádru města, jsou dva. Jeden se nachází v jižní 

části vnitřního města, v prostoru křížení Mánesovy a Lidické třídy a v navazujícím okolí. 

Urbanistickému a architektonickému řešení tohoto uzlu byla v minulosti, v socialistickém 

období vývoje, věnována značná pozornost, také proto, že zde byly lokalizovány budovy 

krajského ústředí komunistické strany, muzea dělnického hnutí, nebo Krajského úřadu 

Jihočeského kraje. Tyto a další zdejší budovy mají různorodě, ale přijatelně uspořádanou 

hmotu a texturu (jsou zde dvě výškové budovy, jedna velká „horizontální“ budova, je zde 

justiční „palác“, „konstruktivistická“ prosklená kvádrová budova, či pseudobarokní vila 

průmyslníka), vznikly v různé době (starší budovy jsou zmodernizovány), jsou zasazeny do 

zeleně ve vazbě na nábřeží a vodu Malše a jsou dobře přístupné. 

Druhý urbanistický uzel najdeme v severní části vnitřního města, na Pražské třídě. Také 

sem byla upřena pozornost architektů socialistického města. V 60. letech 20. století zde 

vyrostl zajímavý atypický obytně – obslužný komplex Perla, v 70. letech byl doplněn 

výškovou prosklenou budovou hotelu Gomel (název podle tehdejšího družebního města 

Českých Budějovic ležícího v Bělorusku, bělorusky Homel) a obchodního komplexu Družba 

(v současnosti se plánuje jeho zásadní přestavba). V 90. letech zde byla dokončena strohá 

„kubická“ betonová budova telekomunikačního uzlu, později hodnotná prosklená budova 

významné pojišťovny a nově zde byl vystavěn zajímavý oděvně – nákupní komplex IGY s 

vnitřními galeriovými obchody, doplněný fitnesscentrem, kulturním sálem a patrovými 

garážemi (vedle moderních nových objektů také zajímavé zapojení starších výrobních budov). 

Vnímatelná určitá nedokončenost tohoto druhého urbanistického uzlu města je zapříčiněna 

nedokončenou demolicí zbytku zdejší staré ulicové zástavby. Jednotlivé stavby tohoto uzlu 

jsou většinou architektonicky zajímavé a výrazné, dohromady ovšem nevytvářejí příliš 

harmonický urbanistický celek. 

Historickým urbanistickým uzlem města vždy bylo velkolepě založené náměstí 

Přemysla Otakara II. s přilehlými patricijskými domy ležící ve středu historického jádra 

Českých Budějovic. Tento klíčový centrální prostor města byl založen již při vzniku města 

v roce 1265 (1261). Domy s podloubími a s dochovanými gotickými základy a sklepy 

procházely přestavbami. Poslední zásadnější přestavby prováděné převážně německými 

patricii v době průmyslového rozmachu města většinou odstranily renesanční a barokní vnější 

charakter domů. Citizace vytlačuje z tohoto prostoru bydlení a některá zařízení obchodu, na 

druhou stranu sem přicházejí finanční, právnické, poradenské a další služby, i služby 

cestovního ruchu. Nekončící „boj“ zde svádějí památkáři s místními podnikateli, kteří se 

reklamou na domech a v podloubích snaží více zviditelnit. Náměstí se v poslední době stává 

také prostorem pro pořádání různých městských kulturních akcí a „etnograficky“ zaměřených 

trhových akcí. To je dobře, neboť tak tomu bylo i v předsocialistickém období. 

V období urbanistického rozvoje městské zástavby Českých Budějovic vyvolaného 

průmyslovou revolucí vznikla ve vnitřním městě, spíše neplánovaně, dvě velká náměstí – 

Mariánské na severu a Senovážné na jihhovýchodě. Obě vznikla v místech zrušeného 

barokního opevnění. Asanace, dostavby a přestavby na Senovážném náměstí postupně 

vytvořily architektonicky různorodý, ale dnes již celkově poměrně urbanisticky přijatelný 

celek, také s plochami nízké zeleně. Socha Lenina a přilehlé žulou vydlážděné plochy uvnitř 

Senovážného náměstí byly odstraněny, ale na jejich místě bohužel vzniklo parkoviště. 



Mariánské náměstí dosud dotvořeno není, především v jeho severní části. Dostavba a 

přestavba Mariánského náměstí – jednoho z klíčových urbanistických prostorů vnitřního 

města Českých Budějovic – je důležitým úkolem. 

Jádra českobudějovických čtvrtí jsou o řád méně významnými urbanistickými uzly 

města. Také zde by měly být na urbanistickou a architektonickou tvorbu kladeny náročnější 

požadavky. Jádra českobudějovických panelových sídlišť se zařízeními služeb pro zdejší 

obyvatele jsou funkčně a kompozičně zvládnuta mnohem lépe, než okolní obytná zástavba 

panelových domů. Jádro na rozhraní sídliště Máj a Šumava bylo dostavěno až koncem 90. let 

20. století (když už zde obyvatelé sídliště před tím mnoho let bydleli) investicemi privátních 

společností. Jádra starších obytných čtvrtí Českých Budějovic jsou velmi různorodá. 

V protaženém předměstském Rožnově a v navazujícím Lineckém (Krumlovském) předměstí 

ležícím ve vnitřním městě vzniklo v socialistickém období několik čtvrťových jader 

protaženého charakteru podél Lidické (Linecké) třídy. Kompozici těchto jader nově ovlivnily 

zde po roce 1989 rozvíjené komerční služby pro zde bydlící obyvatele, většinou příznivě. 

V jádru starých Čtyřech Dvorů se v polovině 90. let se prosadily průmyslově – obslužné 

komerční aktivity, které architekturou svých zařízení a reklamou určují zdejší specifickou 

architektonicko - urbanistickou kompozici. V Suchém Vrbném, v jádru této českobudějovické 

předměstské obytné čtvrti, bylo v dávné minulosti založeno náměstí s parčíkem. Zásadní a 

poměrně architektonicky přijatelná přestavba na východní straně tohoto náměstí ležícího 

nákupního centra a již nepoužívaného kina proběhla asi před šesti lety. V současnosti 

probíhající dostavba severní části tohoto náměstí (stavba vícebytového domu) je 

problematická svou lokací v těsné blízkosti frekventované komunikace procházející po okraji 

náměstí. 

Urbanistické osy města České Budějovice jsou tvořeny především městskými třídami 

vnitřního města založenými v době průmyslového rozvoje města – Pražskou, Husovou, 

Lidickou, Rudolfovskou, nebo Žižkovou třídou a třídou Na Sadech. Jednotlivé domy těchto 

městských tříd jsou architektonicky značně různorodé – z hlediska jejich stáří, slohu a 

architektonického řešení, funkce, často i výšky a objemu hmoty. Architektonicko urbanistický 

výraz městských tříd se postupně vylepšuje hlavně díky jejich komercializaci. Městské třídy a 

jejich části jež mají omezený až zakázaný průjezd automobilů jsou na tom v tomto ohledu 

lépe. 

Především v jádře Českých Budějovic a v navazujícím vnitřním městě nacházejí 

obyvatelé a návštěvníci města cenné architektonicko - urbanistické mikroprostory se 

stavebními památkami, s hodnotnou novější architekturou, s pozoruhodným urbanismem, 

někdy doplněné přírodními prvky (dřevinnou zelení, vodou). Tyto mikroprostory města bývají 

„nabity“ „historií“, „kulturou“, mysticitou, sakralitou, pohodou, klidem či monumentálností. 

Bývají krásné, vědomě a podvědomě zaznamenáváme jejich sílu a „ducha“. Takovéto 

mikroprostory označujeme jako mikroprostory města s geniem loci (specifickým, hodnotným 

a obecně sdíleným), které je třeba chránit a opatrně rozvíjet. 

Následuje výčet autorem subjektivně vybraných českobudějovických mikroprostorů s 

cenným geniem loci – 1. Náměstí Přemysla Otakara II (velké historické čtvercové dlážděné 

náměstí po stranách s velkými patricijskými domy s podloubími, velkolepá renesanční 

radnice, Samsonova kašna; cítíme zde rozlehlost, důležitost, společensko kontaktní význam a 

historickou kontinuitu tohoto ve středověku založeného centrálního prostoru); 2. Zátkovo 

nábřeží Malše na jihozápadním okraji jádra města (architektonicky hodnotný blok velkých 

novoměšťanských domů, historické divadlo, rozlehlá budova architektonicky zdařilého 

justičního paláce, kamenná nábřeží, železné obloukové mosty, zeleň přilehlých parků, vodní 

plocha Malše s odrážejícími se okolními stavbami; působí na nás zdejší kompozičně zajímavá 

rozmanitost architektonicky kvalitní zástavby nacházející se v klidném prostředí a obohacená 

přírodními prvky); 3. konec slepého ramene Malše na západním okraji historického jádra 



(gotika dominikánského kláštera a městských hradeb, středověká hradební Mlýnská a Panská 

ulička, velký mlýn, voda ramene Malše, přístaviště; vnímáme zejména sakrálnost a historii); 

4. nedaleké Piaristické náměstí (gotický cihlový klášterní kostel, renesanční solnice – 

zbrojnice, pitoreskní domky, každotýdenní tržiště zahradnických výpěstků); 5. Česká ulice 

v západní části jádra města (dlouhá ulice se zachovalou staroměstskou architekturou domů 

zatím málo vnějškově ovlivněnou komercializací, s velkým potenciálem pro cestovní ruch, 

s možnou obnovou rekreačního provozu koňské železnice); 6. Rabštejnská hradební věž 

s hradebními uličkami na severním okraji městského jádra (úzké středověké uličky a Mlýnská 

stoka); 7. prostor kolem centrálního městského kostela Sv. Mikuláše a Černé věže (sakralita, 

monumentalita historické architektury); 8. vstup do jádra města u Jihočeského muzea (krásná 

novorenesanční architektura muzea, zajímavý zadní trakt divadla, rozmanité domy okraje 

jádra města); 9. ulice U Tří lvů (vstup do divadelní velké a malé scény paláce Metropol, 

architektonicky zdařilá stará a nová budova rozhlasu, hodnotná budova soukromého rádia, 

secesní činžovní domy, Mlýnská stoka a její doprovodná zeleň); 10. západní část Lannovy 

třídy směřující od okraje jádra města k východu – (jednotlivé architektonicky hodnotné, 

rekonstruované a revitalizované budovy bank a dalších podniků, nové dláždění; zde vnímáme 

například sílu financí a podnikání a také velkoměstský ruch - v pracovním dni tudy projde 

okolo 30 tisíc lidí); 11. moderní architektura prostoru před zimním stadionem (mohutný 

zmodernizovaný zimní stadion, velkolepá nová budova kancelářského parku, budova 

Finančního úřadu; zde na nás působí velkolepost moderní architektury, nebo „síla“ sdílení 

kolektivní hry). Určitě existují ještě další, ale již asi méně významné, či subjektivněji vnímané 

mikroprostory města Českých Budějovic s geniem loci. 

 

3.7. ZÁVĚR 

 

V předchozích subkapitolách tohoto textu jsme nejprve věnovali pozornost geografické 

poloze Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace, textově rozsáhlá subkapitola pak 

byla zaměřena na poznání a vysvětlení různých aspektů prostorové struktury města České 

Budějovice a proměňování této struktury, další subkapitoly se věnovaly suburbanizaci 

odehrávající se v zázemí Českých Budějovic, dopravní a technické infrastruktuře 

v Českobudějovické aglomeraci a také některým aspektům obrazu Českých Budějovic. 

V závěru zmíníme několik výše nezařaditelných problémů. 

Dlouhé období socialistického rozvoje města, kdy České Budějovice zdvojnásobily 

počet svých obyvatel a ještě více rozšířily své zastavěné území, přineslo řadu nepříliš 

šťastných urbanistických řešení, přineslo většinou málo kvalitní, šedou a uniformní 

architekturu nové zástavby (zvláště panelových sídlišť) a vytvořilo zanedbanost staré 

zástavby. Tyto skutečnosti jsme v předchozím textu zmiňovali. V zájmu objektivity je třeba 

zmínit i dobrá řešení z tohoto období. Zvláště v 70. a 80. letech 20. století byly systémově a 

velkoryse rozvíjeny některé územní systémy infrastruktury města a aglomerace - systém 

městské hromadné dopravy osob, systém rozvodu tepla a další systémy. Podle Musila (2003) 

muselo v období socialistického plánování a usměrňování rozvoje měst, při neexistenci 

tržních mechanismů, nastoupit „racionální odborné a byrokratické rozhodování“, které mohlo 

být v určitých sférách úspěšné, například při plánování územních systémů technické 

infrastruktury. Dodejme navíc, že v tomto období nebyl problém s pozemkovým „ošetřením“ 

územního rozvoje. 

Současní českobudějovičtí architekti, urbanisté a další účastníci procesu urbanistického 

rozvoje města České Budějovice vycházejí z urbanistických a dalších daností Českých 

Budějovic založených nebo transformovaných v období předsocialistickém a socialistickém a 

inspirují se rovněž pozitivními aspekty urbanistického rozvoje západoevropských a 

severoamerických měst. Koncepty rozvoje postsocialistického města uvádí například Fulong 



(2003), Matlovič (2004), nebo Sýkora (2007). Směřují města v bývalých socialistických 

státech Střední Evropy k podobě západoevropských měst (když ta se ale v postmoderní době 

také mění), nebo směřují svou vlastní cestou, která vychází ze specifického vývoje a ze 

současné specifické podoby, struktury a infrastruktury těchto měst na jedné straně a 

z působení současných tlaků globalizace, komerce a nových životních stylů obyvatel na straně 

druhé? Srovnej rovněž Musil (2003). 

Proměny fyzického a sociálního prostředí Českých Budějovic a jejich aglomerace 

vyvolané přechodem k tržní ekonomice, globalizací a postmoderními trendy jsou v současné 

době značně silné. Například suburbanizace je zde asi nejsilnější, srovnáme-li česká 

stotisícová města (také Körner, 2001 a další příspěvek o suburbanizaci v druhém díle této 

publikace). Zdejší suburbanizaci, na území města pak komercializaci zástavby, revitalizaci 

zástavby, proměny funkcí a polyfunkčnost zón, sociální prostorovou diferenciaci, citizaci, 

gentrifikaci a další procesy je třeba dále podrobně monitorovat, studovat, vysvětlovat a 

usměrňovat. 

České Budějovice je třeba rozvíjet jako město svébytné, jehož svébytnost je dána jeho 

geografickou polohou, regionální funkcí, ve vývoji utvářenou podobou, fyzickou a sociální 

prostorovou strukturou, jako město navazující na historii svého vývoje, město kulturní a 

vzdělanost a vědu podporující, město bez větších sociálních problémů a střetů, město 

s kvalitním životním a obytným prostředím, město celkově dobře urbanisticky řešené, město 

moderní, podléhající pouze pozitivním stránkám procesu globalizace, město odvážné ve svém 

architektonickém a urbanistickém rozvoji (v Českých Budějovicích se podle posledních zpráv 

snad podaří zrealizovat výstavbu koncertní budovy podle návrhu arch. Jana Kaplického), 

město s vysokou úrovní technickoinfrastrukturního zabezpečení, město příznivé pro 

podnikání, město „nevyhánějící“ vzdělané a movité obyvatele do suburbií, město dobře 

obsluhující své obyvatele a obyvatele ve svém zázemí, město dobře napojené na další 

významná města v Česku i v Rakousku a Bavorsku. 

Územní plánování aglomerací, měst a zón měst vytváří řadu regulativů pro územní a 

stavební rozvoj (funkčních, urbanisticko morfologických, architektonických). Bohužel, 

některé bývají příliš přísné, mnohé příliš benevolentní, další, již rozumně stanovené, nejsou 

často dodržovány. Investoři a uskutečňovatelé územního rozvoje se stanovenými regulativy 

často nesouhlasí a nedodržují je. Regulativy územního a stavebního rozvoje by měly být 

stanovovány kvalifikovaně s využitím postupného projednávání regulativů se všemi účastníky 

územního rozvoje. Investoři, developeři a vlastníci nemovitostí by měli pochopit, že mnohé 

regulativy jsou i v jejich zájmu, že ochrání či vylepší obytné či podnikatelské prostředí.  

České Budějovice mají velmi malé administrativní území pro svůj další stavební rozvoj. 

Z hlediska potřeb krátkodobé rekreace obyvatel města a z hlediska infrastrukturních vazeb 

jsou České Budějovice silně závislé na svém zázemí, toto zázemí je pak pracovně a obslužně 

silně závislé na Českých Budějovicích. Z těchto a dalších důvodů musí dobře fungovat 

koordinace rozvoje na území celé aglomerace. Tato koordinace by mohla být zlepšena 

zřízením zvláštní „Koordinační komise či orgánu pro územní rozvoj ČBA“, založením 

„Sdružení suburbánních obcí v ČBA“ a vypracováním „Územně rozvojových dokumentů pro 

ČBA“. 

Podle nejnovějších zpráv pravděpodobně dojde k výstavbě dalších dvou 1000 MW  

bloků v Jaderné elektrárně Temelín ležící asi 22 km severně od Českých Budějovic. Podobně 

jako při výstavbě prvních dvou bloků lze očekávat, že v Českých Budějovicích bude třeba 

vystavět pro stavitele, techniky a odborníky na jadernou energetiku asi 8 tisíc bytů a pokojů 

v ubytovnách. Tento stavebním boom jistě zvýší počet obyvatel města. Bude třeba řešit 

umístění nových obytných souborů a jejich architektonicko urbanistické uspořádání. 

Statutární město České Budějovice nemá územně hierarchizovanou dvoustupňovou 

městskou samosprávu, přitom některá podobně velká i o něco menší česká města ji mají (Ústí 



nad Labem, Pardubice, Opava). Pokud by byla taková samospráva v Českých Budějovicích 

zřízena, mohli by být obyvatelé Suchého Vrbného, Čtyřech Dvorů, Rožnova a dalších 

vyhraněných čtvrtí města více vtaženi do řešení místních problémů a „radnice“ těchto 

městských čtvrtí by byly blíže zdejším obyvatelům a lépe by znaly místní situaci. 

V poslední době se na našich geografických pracovištích provádějí analýzy vývoje 

horizontální struktury krajiny – analýzy vývoje využívání území (land use change) na základě 

sledování změn v zastoupení rozloh druhů pozemků a analýzy vývoje krajinného pokryvu 

(land cover change) na základě sledování změn v zastoupení rozloh a v uspořádání ploch 

různého pokryvu. Analyzují se především území venkovská – neurbanizovaná. Výjimkou je 

práce Bičík, Kupková (2006), kde autoři sledují vývoj zastoupení druhů pozemků 

v katastrálních územích Pražského městského regionu (Hlavní město Praha a přilehlé okresy 

Praha západ a Praha východ). Podrobným terénním a leteckým mapováním pokryvu a 

využívání ploch v území intravilánu města a celé aglomerace by bylo možné vyhledat 

například plochy nevyužité, plochy nedostatečně využité, plochy se vzrostlou dřevinnou 

zelení, skutečné funkční využívání ploch, atp. Tímto postupem by se daly vyhledat například 

lokality s pozemky pro výstavbu bytových a rodinných domů a město by tak nemuselo tolik 

expandovat do neurbanizované krajiny (pokud by se ovšem vyřešily vlastnické a územně 

rozvojové problémy nalezených lokalit). 
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Summary:  

 

Jan Kubeš: Location, structure, infrastructure and image of the city of České 

Budějovice and its agglomeration 
The city of České Budějovice is situated in the same geographic latitude (on the same 

parallel) as Paris, but circa twelve degrees of geographical longitude easterly, so deeply into 

the European continent. Then, it is located inside the core of the Central Europe. Such 

mathematic geographical position is reflected the climatic position of the city (temperate 

climate, but as compared with Paris more continental), the hydrographic one (position near 

the main European watershed between the drainage areas of the North Sea, also known as the 

German Ocean, and the Black Sea; concretely on the dividing line between the catchments 



areas of the Vltava River, or more precisely the Elbe River, and the Danube River). The 

mentioned mathematic geographical position also affects historic and actual geopolitical 

situation (for example, the town extends not far from the ancient Danubian Roman border, the 

medieval Slavonic-German border, the recent division of the West and the East blocs), traffic 

aspects (road and railway transits between the northern and the southern European regions 

pass this way) or economic situation. Physical-geographical and socio-geographical mezzo 

and micro positions of the city of České Budějovice and of its agglomeration are described in 

details in this article. I underline only particular peripheral location of the town inside the 

regional and settlement systems of Czechia and the Central Europe, and core location within 

the South Bohemian region (České Budějovice as the real centre of this region).  

We separately analyse (description of state and processes in progress, specification of 

development problems, proposals how to solve these problems; theory anticipates) – in the 

chapter dedicated to the spatial (geographical) structure of the city of České Budějovice and 

to its modern changes – mainly a genetic-concentric city composition (town core, centre, 

inner city, outskirts), functional structure (built-up areas with the residential, service, 

industrial, etc. functions), urban-morphological structure of building areas (horizontal 

patterns, altitudinal aspects, material-dimensional ones, shapes and others), social-territorial 

city structure (stratification of inhabitants according their incomes and property, ethnic origin, 

religion, occupation, education, etc.) and demographic-territorial one. We take notice of 

processes that are changing actual spatial structure of the city – commercialization and 

citization of the building-areas in the centre, gentrification of the older street built-up zones, 

social heterogeneitization of dwellers, revitalization of panel houses in the commuter belts, 

and other events. Functional spatial structure of the city of České Budějovice gets slowly 

homogeneous (poly-functional zones develop, deindustrialization of the city takes place), 

whereas social spatial structure of this post socialistic city with approximately 100,000 

inhabitants gets heterogeneous. Enclosed map shows together functional and urban 

morphological territorial structure of contemporaneous České Budějovice.  

In the chapter dealing with suburbanization in the České Budějovice agglomeration, we 

firstly observe development of local suburbanization – its indication in the period between the 

World Wars, its subdued process during the socialistic development (but relatively strong 

according the situation in Czechia) and its progressively strengthening processes (residential, 

commercial, industrial) during the post socialistic period (in comparison with the Czech city 

agglomerations of the same extent, the suburbanization after the 1989 is probably the 

strongest in the České Budějovice agglomeration). We monitor population development of 

suburbs situated in the suburban landscape (near the town) and of suburbs in the rural 

landscape (they are situated in the zone 7 – 12 km clearance from the town centre). We are 

noticing features of suburb buildings and of their urban lay-out. We try referring to problems 

arise from disproportionate and unplanned diffusion of suburb buildings in the landscape of 

the České Budějovice surroundings. 

In the chapter dedicated to the infrastructure of the city of České Budějovice area and of 

the České Budějovice agglomeration, we describe this infrastructure; we find its problems and 

their solving. We are concerned with territorial systems of traffic, technical and biotic 

infrastructures. Similarly as other Central European cities, also České Budějovice are 

overloaded by increasing amount of individual automobile conveyance. We propose expand 

and improve system of urban and suburban transportations, which has been founded in the 

socialistic period, and reduce car entry to the inner town. Network of public roads in the 

České Budějovice agglomeration will be fundamentally affected after realization of prepared 

express highway. We recommend intensify passenger railway traffic service in the 

agglomeration and we do not recommend broaden unsuitable located airport and airfields. 

Territorial systems of technical infrastructure were mostly well ground (e.g. central water 



distribution to the flat buildings and service institutions); it is necessary technologically 

improve them. Communal waste and its storage is a problem. Biotic infrastructure is 

composed above all from the territorial system of biocentres and biocorridors, that is called to 

do preserve (and renew) natural geobiocoenoses, permit biota migration through the 

landscape and biotic friendly affect surround cultural and anthropogenic landscape. 

Meanwhile, such network is not fully workable, it is necessary to refine on some of its parts 

and to built-up much of its segments.  

In the last chapter, we turn to the selected aspects of the city image – its skylines from 

the view of the city, landscape silhouettes looking from the city to the surround landscape, 

significance of the ground composition of city buildings, urban creation of communication 

gateways to the city, aesthetic compositional solving of urban node points and central lines in 

the city, and also most valuable micro spaces of the city according their genius loci.  


