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Poloha Strakonic
Okresní město ležící v severozápadní čás� Jihočeského kraje, na soutoku řek Otavy a Volyňky v nadmořské výšce mezi
390 až 430 m.n.m. Nachází se na rozmezí třech geomorfologických oblas� : na východě se táhne Budějovická pánev,
na severu Blatenská pahorka�na a na jihu Šumavské podhůří. Výhledy za město jsou díky tomu rozmanité a na každou
stranu jiné.
Strakonická kotlina, na podzim často ponořená do mlhy, je nejčastěji provětrávána jihozápadními větry, s těmi
východními přichází prudké změny počasí.
Nejbližší město podobné velikos� je Písek, vzdálený 20km po proudu řeky Otavy. Písek je po kulturní stránce silnějším
konkurentem Strakonic (ty vždy byly spíše dělnickým městem), v  pracovních příležitostech se však tyto města spíše
doplňují. Dalším větším městem v blízkos� je Volyně, vzdálená 10km. Strakonice jsou její spádovou oblas� . Do
krajského města Českých Budějovic je to 59 km, do Plzně 85 km a do Prahy 110 km.
Hraniční přechod Strážný (ČR - SRN)  je vzdálený necelých 60 km a nejbližší větší německé město Pasov (Passau) 109
km. Strakonice tedy leží přesně na půli cesty mezi Pasovem a Prahou.
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Prácheňský kraj a Otava
Levostraný přítok Vltavy, zlatonosná řeka, která nemá svůj pramen, jelikož vzniká ze  soutoku Vydry a Křemelné na
šumavské Čenkově pile. To dává její vodě charakteris�cké zbarvení po rašelině.
Do 19. stole� byla srdcem a hlavní osou prastarého Prácheňského kraje, pojmenovaného podle hory Prácheň, na níž
se rozkládalo velké hradiště. Řeka ji obtéká před Horažďovicemi, 6 km za zříceninou Rábí.
Současné tendence měst na Otavě směřují k obnovení pospolitos� a ke spolupráci. Nejvíce turistů do nich to�ž zavítá
právě po řece jako vodáci.
Nejatrak�vnější a nejnáročnější horní úsek od Čeňkovy pily je vhodný pouze pro zkušené vodáky a zavřené lodě a
sjízdný pouze za vyššího vodního stavu. Navíc zde pla� určitá omezení, neboť Otava protéká národním parkem. Od
Radešova je již sjízdná i pro otevřené lodě. Charakter toku se opět mění pod Sušicí, řeka opouš� Pošumaví a přestává
být horskou bystřinou. V tomto úseku převládají již jen velmi mírné táhlé peřeje a sjízdná zde bývá zpravidla
celoročně. K dalšímu uklidnění toku dochází pod Horažďovicemi.
Města nyní spolupracují na vytvoření pootavské cyklostezky, která vytvoří k řece paralelní spojnici a posílí tak jejich
atrak�vitu a sounáležitost.
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Urbanis�cký vývoj

Hrad
Osídlení strakonické kotliny souvisí jednak s rýžováním zlata na Otavě, jednak s příznivými přírodními podmínkami v
široké a vzdušné kotlině při soutoku Otavy a Volyňky, které jsou pro obyvatele zdrojem obživy i dopravní cestou.
Strakonice vznikají v podhradí, a to ve s�nu stejnojmenného hradu, který nechal ve 12. a 13. stole� postavit mocný
panský rod Bavorů (skalnatý ostroh, na kterém je hrad postaven, však vykazuje známky i dřívějšího osídlení).
Založení vodního hradu lze určitě považovat za nejdůležitější počin pro budoucí rozvoj města. S rozkvětem hradu
rozkvétají Strakonice, s jeho pádem upadají.
Roku 1243 daroval Bavor I. se svou manželkou Bolemilou část strakonického hradu řádu maltézských ry�řů , což je
ry�řský duchovní řád vzniklý v 11. stole� na území křesťanského Jeruzalémského království ve Svaté zemi, - díky
tomu se Strakonic nedotkly husitské války. Jednou z nejcennější čás� hradu, je právě bývalá komenda řádu
maltézských ry�řů , kde jsou k vidění vzácné nástěnné malby ze 14. a 15. stole � . Nejvýchodnější část někdejší
komendy pak tvoří děkanský kostel sv. Prokopa původně zasvěcený sv. Vojtěchu. Původní hranolová věž
strakonického hradu byla vyměněna za nynější go�ckou s břitem zvanou rumpál. Město se dožilo největšího
rozkvětu za vlády Bavora II., který se těšil velké přízni krále Přemysla Otakara II. V roce 1367 byla Strakonicím
potvrzena Bavorem IV. městská privilegia a od roku 1421 se hrad stal sídlem velkopřevorů, kteří na hradě
vybudovali renesanční věž Jelenku. Stavební úpravy byly ukončeny 1714–1721 barokní zámeckou přístavbou, čímž
současná podoba hradu kombinuje prvky několika architektonických slohů. Hrad byl dvakrát dobyt a zpustošen.
Dnes v jeho areálu sídlí především Muzeum středního Pootaví a od roku 1995 je celý areál prohlášen za národní
kulturní památku. Do budoucna se s hradem počítá také pro administra�vní a reprezentační prostory městského
úřadu.

Žabokrty, Bezděkov, Velké a Menší město
Pod hradem na levém břehu Volyňky je malá kolonie hradních služebníků Žabokrty (Žabokrky, Žabovřesky, dnes
Dubovec). Se Žabokrty se spojuje kaple sv. Kříže s hřbitovem postavená západně od hradu na vrchu Kalvárie (dnes
již neexistuje).
Na druhé straně Volyňky se rozvíjí dlouhá vesnice Bezděkov (Bezdecow, 1318). V Bezděkově vzniká neuspořádaná
zástavba spíš zemědělského rázu, postupně obklopující přirozeně vzniklou cestu k osadě Lom. Později se zde
vytváří židovská enkláva se synagogou (od konce 15. stole � ). Severní část Bezděkova zvaná Ohrada je původně také
samostatným ostrovem. V současné době si to lze jen těžko představit, protože niveleta této lokality je dnes
podstatně zvýšena.
Napro� hradu za řekou povstávají Velké a Menší město, oddělené vedlejším ramenem řeky Otavy. Starší Menší
(Malé) město (okolo dnešního Palackého náměs� ) vzniká na ostrově mezi ramenem a hlavním korytem řeky Otavy.
Tato lokalita, vytvořená naplaveninami řeky Otavy, není pro zástavbu příliš vhodná. Mnohokrát během stale�
poznají její obyvatelé ničivou sílu povodní. Přímo v tomto záplavovém území a na neúnosných základech je
postaven i kostel Sv. Markéty. To lze vysvětlit �m , že kostel vzniká postupným rozšířením starší špitální kaple.
Pro Velké město (okolo dnešního Velkého náměs� ) je již zvoleno výhodné místo, které nabízí vyšší nezaplavované
území s možnos� dalšího rozvoje, s dostatkem dostupné vody, v blízkos� brodu přes řeku i panského hradu.

Původně přechází obyvatelé strakonických obcí řeku přes brody či převážením. Již z roku 1308 pochází zpráva o
prvním mostu mezi Velkým a Menším městem. V roce 1318 je pak uvíděn také druhý spojovací most přes hlavní
tok Otavy od hradu k Menšímu městu. Přechod mezi hradem a Bezděkovem je až do 17. stolelí umožněn jen
brodem.
Nedaleko Srakonic vzniká starobylá osada Lom doložená již na lis�ně z roku 1243 a naposledy připomínaná v roce
1575. Na počátku 14. stole� je zde postaven kostel svatého Václava se hřbitovem jako farní středisko ležící
uprostřed Bavorského panství. Osady Lom a Bezděkov jsou v té době lidnatější než osídlení severně od hradu, které
se rozpros�ralo na soustavě naplavených ostrovů, a trpělo tak častými povodněmi. Pozdější vývoj však ukazuje, že
se Strakonice (konurbace čtyř osad) stávají životaschopnější, za�mco osada Lom zcela zaniká. Její existenci dnes
připomínají jen kostel se hřbitovem.
Ve 14. stol. se začíná formovat dodnes zachovaný půdorys dvou podlouchlých náměs� , která navazují na starší síť
cest (Velké město podél  starobylé zemské cesty spojující Plzeň s oblas� u Českých Budějovic). V průběhu
středověku je město pos�ženo několika požáry – to umožňuje korekci městského pldorysu a stabilizaci uliční čáry.
Dovršením středověkého vývoje města je výstavba městských hradeb.
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17. a 18. stole �
V 17. a 18. stole� prochází Strakonice mnoha změnami. Ačkoli se vzhled města radikálně mění, z hlediska
prostorového uspořádání k mnoha změnám nedochází. Renesanční a barokní urbanismus se tohoto města
nedotýká, naopak je v 17.st. ruinováno vleklou třice�letou válkou. Obraz města z poloviny 18.st, který ho zobrazuje
na konci doby barokní, ukazuje, že se Strakonice dále rozvíjí ve svém středověkém rámci. Okruh městských hradeb
je později výrazně překročen jen v místech hlavních bran, kde vzniká Pražské (Písecké) předměs� a Horažďovické
předměs� (mapa stabilního katastra 1837). Různými kolnami a stodolami se začíná zaplňovat i předpolí Malého
města, kam se vchází brankou z dnešního Palackého náměs� . O obci Lom se v tomto období ztrácí veškeré zprávy,
zřejmě již neexistuje. V 17. stole� je zřízena dřevěná lávka a po roce 1745 i dřevěný most spojující hrad s
Bezděkovem. Od té doby se již mohou Strakonič� pohybovat na území města suchou nohou. Žádný z nejstarších
strakonických mostů se dlouho neudržel, protože město pos�hují často velké povodně. Přesto uspořádání tří mostů
zůstává až do poloviny 20. stole� zachováno

19. stole �
V průběhu 19. stole � , zejména v jeho druhé polovině, se obraz města opět výrazně mění. Strakonice prochází v
době průmyslové revoluce překotným rozvojem. Z provinčního poddanského městečka se stává průmyslové,
správní a obchodní středisko. S rozvojem válečné technologie ztrácí hradby na severu města jakoukoli obrannou
funkci. Postupně je možno těsně k nim přistavovat domy. Bašty jsou obezděny různými přístavbami a včleněny do
obytných a užitkových objektů. Takto skryté přežívají fragmenty hradebního systému až do 70. a 80. let 20. stole �
jako součást zdiva zadních čás� domů. Velká část hradeb, která není takto využita, je během 19. stole� postupně
stržena (včetně obou hlavních bran). Na mapě situačnim plánu z roku 1877 již není opevnění patrné. Hradební
příkop, který se pozvolna stává páchnoucí stokou a posléze sme�štěm , je zavezen a na místě hradebního valu je
podél bývalých hradeb zřízena promenádní alej. Postupným vývojem pak v těch místech v průběhu 19. stole �
vznikají dnešní Rennerovy sady, první veřejný park ve městě. V 19. stole� dochází k několika významným
událostem, které ovlivňují pozdější vývoj Strakonic. Ve městě se začíná dynamicky rozvíjet tex�lní průmysl. Město,
dosud ve svém středověkém obvodu, je rychle obklopováno a prostupováno výrobními objekty. Po roce 1850
začíná růst velký tovární komplex Fezka na levém břehu volyňky a zcela pohlcuje bývalou osadu Žabokrty. Další
továrenské výrobní haly se objevují na Ostrově. Strakonice se stávají i dopravním uzlem. Budoucí rozvoj je silně
ovlivněn příchodem železnice. V roce 1869 je zprovozněna trať dráhy Fran�ška Josefa I. Z Českých Budějovic do
Plzně. Významným počinem pro budoucí rozvoj města je otevření všeobecné a veřejné nemocnice Fran�ška Josefa
I. na Pražském předměs� v roce 1892. Tím je položen základ rozlehlému nemocničnímu areálu, který se v průběhu
20. stole� stává významnou zelenou enklávou uvnitř města.

1. polovina 20. stol.
V průběhu 20.st se rapidně zvyšuje počet obyvatel. Město se pozvolna zvětšuje v první polovině stole� . Mnoho
budov ve městě se přestavuje. Roku 1932 je schválen regulační plán, potvrzený v roce 1938, podle kterého se však
město rozvíjí necelých 20 let - dokladem tohoto rozvoje jsou administra�vní budovy a některé dělnické čtvr� na
sever od Renerových sadů, kudy se město rozšiřuje zejména ve 20. a 30. letech. Nedostatek bytů je hlavně v 1. pol.
20.st. velkým problémem. Dělnických čtvr� vzniklo hned několik. Dělnické domky se staví na tehdejší Medové kaši
(dnes v místech ulice Stavbařů) a na Jízdárně (ul. Heydukova). Rodinná výstavba začíná i jižně od města u kostela
sv. Václava a za tra� k Mutěnicím. Kromě bydlení se budují novostavby velkých veřejných budov. Významnou
změnu obrazu města představuje regulace řeky Otavy (1932-1936). Při silnici na Volyni, jižně od města, se začíná
vytvářet rozlehlý průmyslový areál. V roce 1919 je založena Česká zbrojovka, která se v průběhu 20. stole� mění na
veliký strojírenský podnik, jižně od ní leží Pošumavské závody pro impregnaci dřeva. U státní silnice do Volyně stojí
budova plzeňského hospodářského družstva a napro� ní truhlářská továrna Samec a Houška. Veškerý stavební ruch
ve městě končí zákazem všech staveb v době okupace. Do této doby, ba až do konce 60. let lze na vývoji města
vidět určitou logiku a kon�nuitu .

pol. 18.stole �

mapa stabilního katastru 1837
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2. polovina 20. stole �  - devastace centra

Druhá polovina 20. stole� je pro urbanismus města pohromou. Zaniká  genius loci jednotlivých
čás� Strakonic, hlavně těch u řeky a u říčních ramen, které z velké čás� zanikají. V 70. letech
vybudované nové přemostění soutoku Otavy a Volyňky a zavedení čtyřproudé silnice od západu
do centra směrem k teplárně ničí charakter ostrovů. Z města na vodě, z "jihočeských Benátek",
se stává město podél silnice.
Lze zde mluvit o veliké degradaci okolí strakonického hradu a naprosté urbanis�cké diskvalifikaci
hradního komplexu z organismu města. Dříve těžiště a jádro je dnes odříznuté kapacitní
komunikací. Dubenec je prak�cky zničen. Bezděkov, kde po stale� bývalo i židovské ghe�o se
synagogou, je kompletně přestavěn. Z bývalého židovského ghe�a s malými domky a úzkými
uličkami a synagogou z roku 1860 nezůstalo nic (na jednom z regulačních plánů z 2. pol. 20.st je
dobře vidět plánovaná široká magistrála vedoucí přes mřížku starých uliček židovského města).
Koncem roku 1975 dochází k demolici této městské čás� . Lokalita je z velké čás� zastavěna
rozptýlenou zástavbou (obchodní domy, hotel, sídliště). Ztrácí se zde základní typologické prvky
města (ulice, náměs �). Do samého centra města, do blízkos� středověkého hradu se dostává
ryze sídlištní zástavba.
Okolí kostela sv. Markéty - mnou řešené území - je stavbou nového přemostění zcela změněno.
Je zbořeno přes 40 objektů. Vedlejší rameno Otavy je zatrubněno a na místě vodní plochy
uprostřed městské struktury je dnes parkoviště.  Kvůli zasypání koryta došlo k podmáční kostela,
který byl po dlouhá léta uzavřen a složitě rekonstruován. Kontakt s řekou dnes znamená
pokoření čtyřproudé bariéry.
Rozvíjí se průmysl. Na jihu dále roste rozsáhlý areál ČZ, na východě města se budují nové závody
podniku Fezko, Sítos, pekárna a mlékárna. Další rozvojová průmyslová zóna vzniká
severovýchodně od města. Rozvoj města je výrazně ovlivněn stavbou nových mostů, díky
kterým již není veškerá doprava vedena přes jedinou soustavu mostů u hradu.
Po válce se jeví katastrofální nedostatek bytů, Hned v roce 1946 se začínají stavět rodinné
dělnické domky a nájemní byty. V roce 1950 je severozápadně od města započato se stavbou
nového sísliště ČZ. Nové bytové domy se v 50. letech staví i jinde ve městě. V 60. letech je
postaveno systémem „prší“ několik bytových domů v severní čás� města. Od poloviny 60. let a
zejména v letech 70. a 80. se pak staví nové panelové domy a celá sídliště. V 90. letech ustává
bytová výstavba a na okrajích města se mohutně rozvíjí individuální rodinná výstavba.
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HRAD

MALÉ NÁMĚSTÍ
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odkry� zatrubněného ramene Otavy
 - obnovení ostrovů

Uzavření Malého náměs� . Vznik veřejného prostranství u
kostela u kostela - in �mní náměs � , uzavřené, průchody na
nábřeží.
Vše se odehrává na jedné spojnici - pěší i silniční doprava,
ta je časově regulovaná.
Navázání na náměs� - jasně definovaná bariéra mezi
veřejným a poloveřejným prostorem - průchody.
Pohledově uzavřené.



            Koncept B3.2OSTROH REVIVAL

spojení objemů za zdí s řekou - "spona" - reinterpretace - schodišťové věže. Spojením s hlavní objemovou strukturou vznikají brány, které vymezují pohledy a atmosféry.

Otevírání struktury v místě průchodů z náměs� směrem k řece tvoří pohledové výseče hrad / osa řeky.



            dopravní koncept B3.3OSTROH REVIVAL

hlavní průtahy městem hlavní průtahy městem

možnost záchytného parkoviště

přirozená regulace dopravy

Severní obchvat vytvoří druhý půloblouk okolo centra města. Tyto dvě paralelní spojnice budou schopny obsloužit centrum
sami o sobě, i kdyby nešlo projet okolo kostela sv. Markéty.



C | Dokumentace návrhu



OSTROH REVIVAL C1            situace širších vztahů



OSTROH REVIVAL C2            situace řešeného území



OSTROH REVIVAL C3            urbanis�cký řez územím



OSTROH REVIVAL C4            vizualizace řešeného území



OSTROH REVIVAL C5.1            parter
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OSTROH REVIVAL C5.2            2NP
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OSTROH REVIVAL C5.3            3NP
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OSTROH REVIVAL C5.4            4NP
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OSTROH REVIVAL C6.1            řezy - pohledy 1:200



OSTROH REVIVAL C6.2            řezy - pohledy 1:250



OSTROH REVIVAL C7.1            vizualizace



OSTROH REVIVAL C7.2            vizualizace
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