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Jižní Čechy - Architektura 1945-1989
Architektura období mezi lety 1945–1989 bývá paušálně odsuzována pro
svůj vznik v době komunistického režimu. Avšak i v této době vznikaly hodnotné stavby, často srovnatelné s kvalitními objekty v zahraničí.
Záhy po druhé světové válce se v jižních Čechách vyskytlo několik cenných
realizací, které navrhli naši přední prvorepublikoví pražští architekti. Jejich
styl ještě odrážel funkcionalismus, či se posunul k modernizovanému klasicismu. Styl socialistického realismu se odrazil zejména v obytné zástavbě.
Dílem mezinárodního významu je Žďákovský most (1955–1967), který byl
ve své době největším ocelovým obloukovým mostem na světě.
Na přelomu 50. a 60. let se začala výrazněji profilovat tvorba českobudějovického Stavoprojektu, který se jako jedno z pěti vybraných pracovišť zapojil
v roce 1959 do celostátní akce experimentální bytové výstavby. Jejím výsledkem je soubor staveb na rohu Lidické a Mánesovy ulice v Českých Budějovicích navržený Janem Bendou, lidově nazývaný Experiment (1959–1963).
Mezi přední tvůrce Stavoprojektu patřili Bohumil Böhm, Ladislav Konopka
či Boris Čepek. Bohumil Böhm reagoval na aktuální vývoj světové architektury, například již v roce 1958 uplatnil konstrukci lanové střechy hyperbolického paraboloidu v projektu na plovárenskou halu v Českých Budějovicích. Ladislav Konopka byl výrazně ovlivněn dílem architekta Miese van der
Rohe, což se promítá například v budově Stavoprojektu v Českých Budějovicích (1964–1969), sportovní hale (1972–1984) a veslařském areálu v Třeboni
(1976–1987). Mimo jiné byl autorem originálního řešení areálu školy v přírodě, který byl realizován v 80. letech ve Volyni. Boris Čepek reagoval ve své
tvorbě na západní trendy, příznačným motivem jeho staveb bylo téma vznášející se architektury uplatněné například u českobudějovického krematoria
(1964–1979). V polovině 70. let byl architekty Aloisem Hlouškem a Vladimírem Zdvihalem vyprojektován hodnotný areál Jihočeského biologického
centra ČSAV ovlivněný brutalismem.

V 70. letech přispěli výjimečnými stavbami i pražští architekti. Tým Jana
Maláta navrhl skulpturalistickou stavbu muzea dělnického revolučního
hnutí v Českých Budějovicích (1971–1975), které bylo jedinou novostavbou svého typu v Československu. Další unikátní stavbou z těchto let je
telekomunikační budova tamtéž (1967–1975) od Karla Koutského a Jana
Kozla, která byla první svého druhu u nás.
V 80. letech představili skvělé postmoderní stavby pražští architekti Josef Pleskot (rodinný dům v Písku, 1978–1988), Jan Línek s Vlado Miluničem (dětský tábor v Raděticích u Bechyně, 1979–1987) či Petr Keil (administrativní budova pro správu silnic v Jindřichově Hradci, 1976–1982).
Mgr. Eva Erbanová, autorka textu

Brožura vznikla v rámci projektu Jižní Čechy hostem v Linci – kultura.
Součástí projektu je výstava Architektura období mezi lety 1945–1989
v jižních Čechách.

Südböhmen - Architektur 1945-1989
Die Architektur der Jahre 1945 – 1989 wird wegen ihres Entstehens in der
Zeit des kommunistischen Regimes oft pauschal verurteilt. Doch auch in
dieser Zeit entstanden wertvolle Bauten, oft vergleichbar mit hochwertigen
Objekten im Ausland.
Bald nach dem zweiten Weltkrieg entstanden in Südböhmen einige wertvolle Bauten, die unsere führenden Prager Architekten der Ersten Republik
entwarfen. Ihr Stil widerspiegelte noch den Funktionalismus oder wandte
sich einem modernisierten Klassizismus zu. Der Stil des sozialistischen Realismus fand sich vor allem im Wohnungsbau wieder. Ein Werk von internationaler Bedeutung ist die Brücke von Žďákov (1955-1967), die zu ihrer Zeit
die größte Stahlbogenbrücke in der Welt war.
Um die Wende der 50. und 60. Jahre begann sich das Schaffen des Budweiser
Stavoprojekt herausragend zu profilieren, das sich als eine von fünf ausgewählten Arbeitsstätten im Jahre 1959 der gesamtstaatlichen Aktion eines
experimentellen Wohnungsbaus anschloss. Ihr Ergebnis war das Ensemble
an der Kreuzung der Strassen Lidická und Mánesova in Budweis, entworfen
von Jan Benda, umgangssprachlich „das Experiment“ genannt (1959-1963).
Zu den führenden Köpfen bei Stavoprojekt gehörten Bohumil Böhm, Ladislav Konopka oder Boris Čepek. Bohumil Böhm reagierte auf die aktuelle
Architekturentwicklung in der Welt, so entwarf er zum Beispiel schon im
Jahre 1958 die Konstruktion eines Seildaches in Form eines hyperbolischen
Paraboloiden beim Projekt der Schwimmhalle in Budweis. Ladislav Konopka
war wesentlich vom Werk des Architekten Mies van der Rohe beeinflußt,
was sich zum Beispiel beim Gebäudes von Stavoprojekt in Budweis, (19641969), der Sporthalle (1972-1984) und dem Ruderareal in Třebon (19761987) erweist. Außerdem war er Autor der originellen Lösung einer Schule
in der Natur, die in den 80. Jahren in Volyně realisiert wurde. Boris Čepek
reagierte in seinem Schaffen auf westliche Trends, hervorragendes Motiv

seiner Bauten war das Thema einer schwebenden Architektur, verwirklicht zum Beispiel beim Budweiser Krematorium (1964-1979). Zur Mitte
der 70. Jahre wurde durch die Architekten Alois Hloušek und Vladimír
Zdvihal das bedeutsame Areal des Südböhmischen Biologischen Zentrums ČSAV projektiert, beeinflusst vom Stil des Brutalismus.
In den 70.er Jahren beteiligten sich auch Prager Architekten mit einzigartigen Bauten. Das Team um Jan Malát entwarf den skulpturalistischen Bau des Museums der revolutionören Arbeiterbewegung in
Budweis (1971-1975)., das der einzige Neubau seiner Art in der Tschechoslowakei war. Ein weiteres einzigartiges Gebäude aus diesen Jahren
ist das Gebäude für Telekomunikation (1967-1975), ebenfalls von Karel
Koutsky und Jan Kozel, welches das erste seiner Art bei uns war.
In den 80.er Jahren präsentierten kühne postmoderne Bauten die
Architekten Josef Pleskot (Wohnhaus in Písek, 1978–1988), Jan Línek mit
Vlado Milunič (Ferienlager in Radětice beí Bechyně, 1979–1987) oder
Petr Keil (Verwaltungsgebäude für das Strassenbauamt in Jindřichův
Hradec, 1976–1982).
Mgr. Eva Erbanová, Autorin

Die Broschüre entstand im Rahmen des Projektes Südböhmen
zu Gast in Linz - Kultur. Bestandteil des Projektes ist die Ausstellung
„Architektur der Jahre 1945-1989 in Südböhmen“.
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Radnice, zdravotní středisko a pošta
Rathaus, Gesundheitszentrum und Post
Nám. Mikoláše Alše 18, Mirotice
Jan Šebánek, Jaroslav Šebánek, Josef Hrubý,
Josef Kittrich
1947–1952
Centrum Mirotic bylo zničeno za druhé světové války. Novou radnici, zdravotní středisko a poštu navrhli dva roky po válce naši
přední prvorepublikoví funkcionalističtí architekti Josef Hrubý,
Josef Kitrich, Jan a Jaroslav Šebánkovi. Pro nové budovy zvolili
co nejtradičnější formy, celek pak dostal novoklasicistní podobu.
Funkci radnice připomíná modernisticky pojatá věžička s hodinami. Celý soubor staveb byl dokončen v roce 1952.
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Das Zentrum von Mirotice wurde während des Zweiten Weltkrieges zerstört. Ein neues Rathaus, Gesundheitszentrum und Post
entwarfen zwei Jahre nach Kriegsende unsere führenden funktionalistischen Architekten aus der ersten Republik Josef Hrubý,
Josef Kitrich, Jan und Jaroslav Šebánkovi. Für die neuen Gebäude
wählten sie traditionelle Formen, das Ganze bekam dann eine neoklassizistische Gestalt. An die Funktion des Rathauses erinnert
ein modernistisch gestaltetes Uhrentürmchen. Das gesamte Ensemble wurde im Jahre 1952 vollendet.

Žďákovský most
Brücke von Žďákov
Staré Sedlo – Kostelec nad Vltavou
Josef Zeman, Oskar Oehler
1955-1967
Žďákovský most překlenuje Orlickou přehradu mezi obcemi Kostelec nad Vltavou a Staré Sedlo. Jedná se o ocelový obloukový silniční most pojmenovaný po osadě Žďákov u Chrástu, která byla
zatopena při napouštění této vodní nádrže - budované mezi lety
1954–1961. Most navrhli v roce 1955 Josef Zeman specialista na
konstrukce mostů a sportovních hal a známý prvorepublikový
avantgardní architekt Oskar Oehler. Stavěl se v letech 1958-1967.
Most svými rozměry a konstrukcí je výjimečnou technickou památkou respektovanou u nás i v zahraničí. Žďákovský most rozpětím oblouku 379,6 m byl ve své době největším prostým plnostěnným dvoukloubovým ocelovým obloukovým mostem nejen u nás,
ale vůbec na celém světě. Jeho hlavním nosným prvkem jsou dva
dvoukloubové plnostěnné oblouky zapřené o vyložené betonové
krakorce. Konstrukce mostovky se pomocí ocelových stojek opírá o oblouky a pokračuje za betonovými pylony až k pobřežním
opěrám. Celková délka mostu činí 542,9 metru. Výška silnice nad
vodní hladinou nádrže se pohybuje kolem 50 metrů (a více než 100
metrů k bývalému toku řeky).
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Die Brücke von Žďákov überwölbt den Stausee Orlik zwischen den
Gemeinden Kostelec nad Vltavou und Staré Sedlo. Es handelt sich
um eine Stahlbogen Straßenbrücke, benannt nach der Siedlung
Žďákov bei Chrást, die bei Flutung dieser Talsperre – erbaut in den
Jahren 1954–1961 - versunken ist. Die Brücke entwarfen im Jahre
1955 Josef Zeman, ein Spezialist für Brücken- und Sporthallenbau
und der bekannte Avantgardearchitekt der Ersten Republik Oskar
Oehler. Sie wurde in den Jahren 1954-1961 erbaut. Die Brücke ist
bezüglich ihrer Ausmaße und Konstruktion ein außerordentliches
technisches Denkmal, bei uns und im Ausland anerkannt. Die
Brücke von Žďákov mit einer Bogenweite von 379,6 m war zu ihrer
Zeit die größte einfache zweigelenkige Vollwand-Stahlbogenbrücke nicht nur bei uns sondern überhaupt auf der ganzen Welt. Ihr
Hauptträgerelement sind zwei zweigelenkige vollwandige Bögen,
die sich auf ausladende Betonkonsolen stützen. Die Fahrbahnkonstruktion stützt sich mit Hilfe von Stahlständern auf die Bögen
und setzt sich nach den Betonpylonen bis zu den Uferstützen fort.
Die Gesamtlänge der Brücke beträgt 542,9 Meter. Die Straßenhöhe
über der Wasseroberfläche des Stausees bewegt sich um die 50 Meter. (und mehr als 100 Meter über dem ehemaligen Flusslauf).

Rodinný dům
Wohnhaus
Na Ryšavce 243, Písek
Josef Pleskot
1977-1988
Rodinný dům (1977-1988) v písecké čtvrti Hradiště navrhl vynikající český architekt Josef Pleskot. Tento objekt patří k prvním uskutečněným postmodernistickým stavbám u nás, zároveň je jednou
z nejhodnotnějších realizací tohoto stylu v republice. Příklon k postmodernímu stylu se projevil v uplatnění sedlové střechy a historického tvarosloví. Některá okna zaklenul půlkruhovým obloukem.
Jako „rétorický“ prvek se oblouk objevuje i ve formě hlavního vstupu. Z formálního inventáře staveb Roberta Venturiho z 60. let si
architekt vypůjčil i barevnost povrchů – kontrast oranžových cihel
a bílé omítky a prvek sloupu.
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Das Familienwohnhaus (1977-1988) im Piseks Stadtteil Hradiště
entwarf der hervorragende Architekt Josef Pleskot. Dieses Objekt
gehört zu den erst realisierten postmodernistischen Bauten bei
uns, gleichzeitig ist es eine der wertvollsten Realisierungen dieses
Stils in der Republik. Die Neigung zum postmodernen Stil äußerte
sich bei der Anwendung eines Satteldaches und einer historischen
Morphologie. Einige Fenster bog er zu einem halbrunden Bogen.
Als „rhetorisches“ Element zeigt sich der Bogen auch in der Form
des Haupteinganges. Aus dem formalen Inventar der Bauten von
Robert Venturi aus den 60er Jahren lieh sich der Architekt die Farbigkeit der Oberflächen aus – einen Kontrast von orangenen Ziegeln und weißem Verputz und dem Säulenelement.

Budova OV KSČ
Gebäude des Bezirksausschusses der KSČ
Na Výstavišti čp. 377, Písek
Antonín Dvořák, Naděžda Dvořáková
1982-1985
Písecký okresní výbor komunistické strany byl navržen architekty
českobudějovického Stavoprojektu manželi Dvořákovými počátkem 80. let 20. století. Budova odráží vliv západního brutalismu
- stavba výboru je skládána z výrazných hmot, jsou na ní použity
i citace z pozdní tvorby Le Corbusiera, a to sochařsky formované
markýzy nad hlavním vstupem. Stavba je pokryta pro danou dobu
příznačným keramickým obkladem.
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Das Gebäude des Bezirksausschusses der kommunistischen Partei
in Písek wurde von den Architekten des Budweiser Stavoprojekt
den Eheleuten Dvořák zu Beginn der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts entworfen. Das Gebäude spiegelt den Einfluss des westlichen
Brutalismus wider – das Bezirksgebäude ist aus ausdrucksstarken
Materialien gebaut, dabei sind auch Elemente des späteren Schaffens von Le Corbusier benutzt worden, und zwar die wie Skulpturen geformten Markisen über dem Haupteingang. Der Bau ist
mit einer für die damalige Zeit charakteristischen keramischem
Verkleidung bedeckt.

Továrna na sušené mléko a mlékárna
Fabrik für Trockenmilch und Molkerei
Heydukova 136, Strakonice
Josef Havlíček , Josef Hrubý , František Kerhart
1949–1953
Autory mlékárny se sušárnou mléka ve Strakonicích z let 19491953 byli naši přední meziváleční architekti Josef Havlíček, Josef
Hrubý a František Kerhart. Objekt mlékárny se sestává z horizontální části stylově pojaté v duchu doznívajícího funkcionalizmu
a k ní kolmé sušárenské věže. Na pravé straně navazují na provozní
budovy objekty s kancelářemi a sociálním zázemím pro zaměstnance. Mlékárna svým rozsahem odpovídala běžné velikosti oblastní mlékárny. Avšak rozměr sušárenské věže a její aparatury se
řadil ve své době k největším v Evropě. Věž byla projektována přímo pro nově zdokonalenou sušící aparaturu. Podobu věže s tenkými betonovými slunolamy si vyžádal technologický provoz sušárny. Projekt pro mlékárnu a sušárnu mléka byl použitý pro stejné
zařízení v Zábřehu na Moravě.
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Die Autoren der Molkerei samt Milchtrockenanlage in Strakonice aus den Jahren 1949-1953 waren unsere führenden Zwischenkriegsarchitekten Josef Havlíček, Josef Hrubý und František Kerhart. Das Objekt der Molkerei besteht aus einem horizontalen Teil
stilmäßig aufgefasst im Geiste des verhallenden Funktionalismus
und einem zu ihm senkrechten Turm der Trockenanlage. Auf der
rechten Seite schließen sich die Verwaltungsgebäude des Objektes
mit Büroräumen und Sozialeinrichtungen für die Angestellten an.
Die Molkerei entsprach in ihren Ausmaßen der üblichen Größe
einer Bezirksmolkerei. Jedoch reihten sich die Ausmaße des Trockenturmes und seiner Apparaturen in dieser Zeit zu den größten
in Europa. Der Turm wurde speziell für die neu verbesserte Trockenanlage projektiert. Die Gestalt des Turmes mit seinen dünnen
Sonnenlamellen aus Beton erforderte der technologische Betrieb
der Trockenanlage. Das Projekt einer Molkerei und Trockenmilchanlage wurde für eine gleichartige Einrichtung in Zábřeh in
Mähren angewandt.

Škola v přírodě
Schule in der Natur
Chomutovská 646, Volyně
Ladislav Konopka
1980-1986
Školu v přírodě na okraji města Volyně navrhl významný jihočeský
architekt Ladislav Konopka v roce 1980. Tato škola je unikátním
prototypem zařízení svého druhu u nás. Byla řešená jako systém
pavilonů. Měla sloužit až pro 940 žáků. Komplex školy je rozdělen podle věku dětí (6–11 let, 11–15 let). Pro obě skupiny byly
společné zdravotní středisko a venkovní kryté prostory. Stavební
technologií byl montovaný skelet MS 71 a panelový systém PS 69,
mimoto užil autor atypické konstrukce zastřešení venkovních prostor. Pavilony byly bohatě vybaveny uměleckými díly jihočeských
výtvarníků. Venkovní prostory byly pojaty jako originální architektonizovaná krajina, jejíž tvarosloví odráží dobově příznačné formy
polygonů.
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Die Schule in der Natur am Rande der Stadt Volyně entwarf der
südböhmische Architekt Ladislav Konopka im Jahre 1980. Diese
Schule ist ein einmaliger Prototyp für Einrichtungen dieser Art bei
uns. Sie wurde als System von Pavillons gelöst. Sie sollte für bis
zu 940 Schüler dienen. Der Schulkomplex ist entsprechend dem
Alter der Kinder (6-11 Jahre, 11-15 Jahre) geteilt. Für beide Gruppen gab es ein gemeinsames Gesundheitszentrum und überdachte
Außenanlagen. Bautechnologisch wurde ein Skelett MS 71 montiert und ein Paneelensystem PS69, außerdem nutze der Autor eine
atypische Konstruktion zur Überdachung der Außenanlagen. Die
Pavillons waren reich mit künstlerischen Werken südböhmischer
bildender Künstler ausgestattet . Die Außenanlagen wurden als
original architektonisierte Landschaft gedeutet, deren Morphologie die für die damalige Zeit bezeichnenden Formen von Polygonen widerspiegelt.

Budovy Okresního výboru KSČ
Gebäude des Bezirksausschusses der KSČ
Vodňanská ulice 7, Prachatice
Bohumil Böhm
1973-1976
Budovy OV KSČ v Prachaticích (1973-1976) navrhl jeden z nejvýznamnějších jihočeských architektů Bohumil Böhm. Tento soubor je u nás hodnotným dokladem brutalismu. Charakteristickým
znakem tohoto směru byla práce s výraznými hmotami a přiznaní
konstrukce a materiálů stavby. Autorovi budovy OV KSČ se podařilo minimálními prostředky – prostou kompozicí tří hranolů
a čtvrtkruhu, dále rastrem přiznané konstrukce, kombinací červeného obkladu s olivově zelených panelů ztvárnit elegantní, esteticky působivý stavební celek.
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Die Gebäude des Bezirksausschusses der KSČ in Prachatice (19731976) entwarf im Jahre 1973 einer der bedeutendsten südböhmischen Architekten Bohumil Böhm. Dieses Ensemble ist bei uns
ein wertvolles Beispiel des Brutalismus. Ein charakteristisches
Zeichen dieser Stilrichtung war die Arbeit mit ausdrucksstarken
Stoffen und das Bekenntnis zu Konstruktion und Baumaterialien.
Dem Autoren des Gebäudes des Bezirksausschusses der KSČ gelang es mit minimalen Mitteln – einer einfachen Komposition von
drei Prismen und einem Viertelkreis, weiter einem Raster einer
anerkannten Konstruktion, der Kombination von rotem Verputz
mit olivgrünen Paneelen ein elegantes, ästhetisch beeindruckendes Gesamtbaubild zu bilden.

Kulturní dům
Kulturhaus
1.máje čp. 477, Vimperk
Arnošt Navrátil, Věkoslav Pardyl, Karel Fořt
1974-1985
Kulturní dům ve Vimperku je unikátní tím, že vznikl jako pokusný
projekt Fakulty stavební ČVUT v Praze. Jeho autory byli architekti Arnošt Navrátil, Karel Fořt a Věkoslav Pardyl, který byl naším
předním odborníkem na divadelní architekturu. Cílem bylo navrhnout nekonvenční kulturní dům na vysoké technické a estetické
úrovni pro hraniční oblast ČSSR. Stavba kulturního domu ve Vimperku dokládá vliv severské architektury, použitím neomítnutého
zdiva či sochařským formováním nároží stavby.
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Das Kulturhaus in Vimperk ist dadurch einzigartig, dass es als Versuchsobjekt der Baufakultät der ČVUT in Prag entstanden ist. Seine Autoren waren die Architekten Arnošt Navrátil, Karel Fořt und
Věkoslav Pardyl, der unser führender Fachmann für Theaterarchitektur war. Ziel war es, ein unkonventionelles Kulturhaus auf
hohem technischen und ästhetischen Niveau für das Grenzgebiet
der ČSSR zu entwerfen. Der Bau des Kulturhauses in Vimperk weist
den Einfluss nordischer Architektur auf, was sich im unverputzten Mauerwerk oder in einer bildhauerischen Gestaltung des Eckgebäudes widerspiegelt.

Obchodně provozní budova Jednoty Vimperk
Geschäftsgebäude der Jednota Vimperk
1. máje 200, Vimperk
František Petrlík
1978-1983
Soubor staveb Jednoty ve Vimperku navrhl jihočeský architekt
František Petrlík. Tento celek je velice nápaditě komponován, patří
v jižních Čechách k tomu nejlepšímu z obchodních staveb. Soubor
Jednoty se skládá ze tří částí - osmipodlažní administrativní budovy, bufetu a nákupního střediska. Administrativní budova je na
západním průčelí osvětlena skrze závěsovou stěnu z prosklených
boletických panelů. Na jižní straně celku je unikátním prvkem nájezdní rampa pro nákupní vozíky z parkoviště. Objekt nákupního
střediska je působivě komponován jako kaskáda, kterou zdobí na
střeše markýza na sloupech. Parkoviště je označeno dobově pojatým nápisem PARKING z kovových písmen na sloupcích.
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Das Bauensemble der Jednota in Vimperk entwarf der südböhmische Architekt František Petrlík. Dieser Komplex ist sehr einfallsreich komponiert, er gehört in Südböhmen zum besten, was es
an Geschäftsbauten gibt. Das Ensemble der Jednota setzt sich
aus drei Teilen zusammen, - einem acht Stockwerke hohen Verwaltungsgebäude, einem Buffet und einem Einkaufszentrum. Das
Verwaltungsgebäude wird an der westlichen Fassade durch eine
aufgehängte Wand aus verglasten Paneelen aus Boletice beleuchtet. An der Südseite ist die Auffahrtsrampe für die Einkaufswagen
vom Parkplatz ein einmaliges Element. Das Objekt des Einkaufszentrums ist wirkungsvoll komponiert als Kaskade, welche auf
dem Dach eine Markise auf Säulen schmückt. Der Parkplatz ist mit
einer der damaligen Zeit gemäßen Aufschrift PARKING aus
Metallbuchstaben an Säulen gekennzeichnet.

Plavecký stadion
Schwimmbad
Sokolský ostrov 402, České Budějovice 1
Bohumil Böhm
1958 – 1971
Plavecký stadion navržený v roce 1958 jedním z nejvýznamnějších jihočeských architektů 2. poloviny 20. století Bohumilem
Böhmem, patří ke špičce sportovních staveb u nás. Jeho kompozici tvoří unikátní oválná plovárenská hala, před níž je předsazeno
dlouhé nízké křídlo. Výjimečnost haly spočívá v její technicky náročné konstrukci zavěšené lanové střechy ve tvaru hyperbolického
paraboloidu. Užití takovéto konstrukce bylo v roce 1958, kdy byl
plavecký stadión navržen, aktuální ve světovém měřítku. Objekt
Plaveckého stadionu byl navržen jako lehká pavilonová stavba,
která svou transparentností a organickým tvarem střechy nerušila
z dálkových pohledů obraz historického jádra města. K stadionu
patří socha Plavce od Stanislava Zadražila. I přes pozdější změny zůstává Plavecký stadion v Českých Budějovicích významnou
stavbou v dějinách České architektury, proto byl také v roce 2017
prohlášen za nemovitou kulturní památku.

10

Das Schwimmbad, im Jahre 1958 von einem der bedeutendsten
südböhmischen Architekten der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts
Bohumil Böhm entworfen, gehört zur Spitze der Sportbauten
bei uns. Seine kompositorische Form bildet eine einmalige ovale
Schwimmhalle, vor die ein langer niedriger Flügel gesetzt wurde. Die Einzigartigkeit der Halle ergibt sich aus ihrer technisch
anspruchsvollen Konstruktion eines aufgehängten Seildaches in
Form eines hyperbolischen Paraboloiden. Die Anwendung einer
solchen Konstruktion war im Jahre 1958, als das Stadion geplant
wurde, im Weltmaßstab aktuell. Das Objekt des Schwimmbades
wurde als leichter Pavillonbau entworfen, der durch Transparenz
und organische Gestalt seines Daches im Fernblick nicht das Bild
des historischen Altstadtkerns störte. Zum Stadion gehört die
Skulptur „Der Schwimmer“ von Stanislav Zadražil. Trotz später
Änderungen bleibt das Schwimmbad in Budweis ein bedeutender
Bau in der Geschichte des Tschechischen Architektur, daher wurde
es auch im Jahre 2017 zum Kulturdenkmal ernannt.

Koldům
Koldům
Pražská 19-1255, Staroměstská 2 a 4-1254 a 1253.
České Budějovice 3
Bohumil Böhm, Jaroslav Škarda, Bohumil Jarolím,
1958-1964
Koldům je kolektivním domem hotelového typu. Měl sloužit zčásti jako přechodné bydliště pro jednotlivce a bezdětné páry, než
jim byl postaven větší rodinný byt. Jim určené jednogarsoniéry
a dvougarsoniery byly situované v ústřední části. V bočních křídlech se nacházely větší byty pro rodiny. Další kolektivní provozy
– restaurace, vyhlídková kavárna i kino sloužily nejen obyvatelům
domu, ale i široké veřejnosti. Vybavení Koldomu bylo nadstandartní. Interiéry společenských prostorů – restaurace, kavárny Perla
a kina Vesmír umělecky pojednal Jiří Tichý. Kino bylo ve své době
nejmodernějším zařízením v kraji – nabízelo širokoúhlé promítání, stereofonní ozvučení a bylo vybaveno klimatizaci. Z hlediska
technologického má Koldům zásadní význam pro vývoj hromadné
bytové výstavby v jižních Čechách. Koldům je prvním zdejším celomontovaným panelovým bytovým domem. Nosné stěny, stropy
i podlahy byly smontovány z železobetonových panelů. Systém celomontovaného panelového domu byl pak zvolen pro celý kraj jako
nejvhodnější, stejně jako jinde v republice. Koldům byl pro svůj
význam prohlášen v roce 2012 za nemovitou kulturní památku.
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Koldům ist ein gemeinschaftliches Haus mit dem Charakter eines
Hotels. Es diente zum Teil als Übergangswohnung für Einzelpersonen und kinderlose Paare, bis ihnen eine größere Wohnung gebaut wurde. Die für diesen Zweck vorgesehenen Einzimmer- und
Zweizimmerwohnungen waren im zentralen Teil gelegen. In den
Seitenflügeln befanden sich größere Familienwohnungen. Weitere gesellschaftliche Betriebe – Restaurant, Aussichtskaffee und
Kino dienten nicht nur den Hausbewohnern sondern auch der
breiten Öffentlichkeit. Die Ausstattung des Hauses war gehobener
Standard. Die Einrichtungen der gesellschaftlichen Räume – Restaurant, Café Perla und Kino Vesmír gestaltete künstlerisch Jiří
Tichý. Das Kino war zu seiner Zeit die modernste Einrichtung im
Kreis – es bot Breitwandaufführungen, stereophonen Klang und
war mit einer Klimaanlage ausgestattet. Aus technologischer Sicht
hat Koldům grundlegende Bedeutung für die Entwicklung des kollektiven Bauwesens in Südböhmen. Koldům ist das erste hiesige
Wohnhaus in Betonfertigbauweise. Tragende Wände, Decken und
Fußböden sind aus Eisenbetonfertigteilen montiert. Das System
der Fertigbauweise wurde später für den gesamten Kreis als das
vorteilhafteste erwählt, ebenso wie überall in der Republik. Koldům wurde wegen seiner Bedeutung im Jahre 2012 zum Kulturdenkmal ernannt.

Experimentální bytová výstavba
Experimenteller Wohnungsbau
Lidická 5 a 7, čp. 135 a 136, Mánesova 38-44, čp. 137-140,
U Malše 1 a 3, čp. 133, 133 , Mánesova – České Budějovice 7
Jan Benda
1959-1963
Roku 1959 vznikl projekt souboru bytové výstavby na rohu Lidické a Mánesovy, jehož autorem byl jihočeský architekt Jan Benda.
V souboru byly dva domy navrženy jako experiment. Experimentální výstavba se odehrávala v letech 1959-61 v celém Československu, jejím cílem bylo zvýšit úroveň bydlení, vyzkoušet nové
technologie, konstrukce a stavební hmoty. Zhotovení pokusných
projektů a jejich realizování bylo zadáno pouze pěti pracovištím
Stavoprojektu v Čechách, včetně českobudějovického. Experimentálními domy zde byly hotelový dům (1959-61, Lidická 5, 7), lidově
nazývaný „Experiment“, a schodišťový bytový dům (1959-61, Mánesova 38-44). Na těchto stavbách se měla vyzkoušet nová unikátní stavební technologie skeletu bez průvlaků a dva nové typy
obytných domů – hotelový dům a schodišťový dům. Hotelový dům
(„Experiment“) obsahoval obytné buňky pro jednotlivce a dvojice
podél ústřední chodby, společnou jídelnu a klubovny. Schodišťový
dům měl navržená unikátní spirálová schodiště, podél nichž byly
situované pohodlné rodinné byty.
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Im Jahre 1959 entstand das Projekt eines Wohnbauensembles an
der Kreuzung der Straßen Lidická und Mánesová, dessen Autor
der südböhmische Architekt Jan Benda war. Im diesem Ensemble
wurden zwei Häuser als Experiment entworfen. Experimentelles
Bauen fand in den Jahren 1959-61 in der ganzen Tschechoslowakei statt, dessen Ziel es war, das Wohnniveau zu erhöhen, neue
Technologien, Konstruktionen und Baumaterialien zu testen. Die
Fertigstellung von Versuchsprojekten und ihre Realisierung wurde
an nur fünf Arbeitsplätze von Stavoprojekt in Tschechien vergeben, einschließlich des Budweiser Projektes. Experimentelle Häuser waren hier das Hotelhaus (1959-61, Lidická 5, 7), im Volksmund
“Experiment“ genannt, und das Treppenhaus (1959-61, Mánesova
38-44). Bei diesen Bauten sollten die neue einzigartige Bautechnologie eines Skeletts ohne Stahlträger und zwei neue Typen von
Wohnhäusern – Hotelhaus und Treppenhaus erprobt werden. Das
Hotelhaus („Experiment“) enthielt Wohneinheiten für Einzelpersonen und Paare entlang eines Zentralflurs, einen gemeinsamen
Speisesaal und Klubräume. Für das Treppenhaus wurde eine einzigartige Spiraltreppe entworfen, entlang der bequeme Familienwohnungen angelegt waren.

Dům kultury ROH
Kulturhaus der Gewerkschaft ROH
Senovážné náměstí 2, čp. 248 – České Budějovice 2
Otto Kubík, Zdeněk Stašek, František Šulc
1961–1964
Dům kultury ROH uzavírá východní frontu Senovážného náměstí,
byl postaven v roce 1964. Jeho autory byli architekti místního Stavoprojektu Otto Kubík, Zdeněk Stašek a František Šulc. Tato stavba se stylově pohybuje na pomezí socialistického realismu a bruselského stylu. Pro socialistický realismus je příznačné symetrické
členění objektu a monumentální sloupy na ústřední průčelí. Bruselský styl se odrazil ve zvednutém okraji střechy nad hlavní budovou a dalších detailech na exteriéru i v interiéru.
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Das Kulturhaus der Gewerkschaft ROH schließt die östliche Seite
des Senovážné náměstí (Platz) ab , es wurde im Jahre 1964 erbaut.
Seine Erbauer waren die Architekten des örtlichen Stavoprojekt
Otto Kubík, Zdeněk Stašek a František Šulc. Dieser Bau bewegt
sich stilistisch zwischen dem Sozialistischen Realismus und dem
Brüsseler Stil. Für den Sozialistischen Realismus sind bezeichnend
die symmetrische Gliederung des Objektes und die monumentalen
Säulen in der Mitte der Fassade. Der Brüsseler Stil findet sich wieder im erhöhten Dachrand über dem Hauptgebäude und in weiteren Details außen und innen.

Budova Stavoprojektu
Verwaltungsgebäude der Firma Stavoprojekt
F. A. Gerstnera 1 - 55, České Budějovice 7
Ladislav Konopka, Alois Hloušek
1964–1969
Budova Stavoprojektu je dílo předního jihočeského architekta druhé poloviny 20. století Ladislava Konopky, který tuto stavbu navrhl
ve spolupráci s Aloisem Hlouškem. Konopkova tvorba byla výrazně
inspirována architekturou Miese van der Rohe, právě budějovický
Stavoprojekt je příznačnou ukázkou tohoto jeho směřování – skleněné stěny v kombinaci s pohledovou cihlou, strohé ortogonální
členění. Konopkovi se v této realizaci podařilo dosáhnout nebývalé elegance, minimalistický účin stavby je podtržen přesnými
proporcemi, detaily i materiálem.
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Das Gebäude von Stavoprojekt ist das Werk des führenden
südböhmischen Architekten aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts Ladislav Konopka, der diesen Bau in Zusammenarbeit
mit Alois Hloušek entwarf. Das Schaffen Konopkas war stark inspiriert von der Architektur Mies van der Rohes, gerade der Bau
von Stavoprojekt in Budweis ist ein deutlicher Beweis dieser
Bestrebung – gläserne Wände in Kombination mit Ziersteinen,
eine strenge orthogonale Gliederung. Konopka gelang mit dieser
Realisierung eine ungewöhnliche Eleganz, die minimalistische
Wirkung des Baues wird durch exakte Proportionen, Details und
Materialien unterstrichen.

Krematorium
Krematorium
Pražská tř. 108 - 2275, České Budějovice 3
Boris Čepek, Jan Benda
1964–1979
Autory vynikající stavby českobudějovického krematoria jsou architekti místního Stavoprojektu Jan Benda a Boris Čepek. Podobu
budovy určuje masivní horizontála střechy, podepřená sloupy. Pod
střechu byly umístěny prosklená obřadní síň a přízemní správní
prostory. Za krematoriem byl navržen park, který měl za zasklenou
stěnou síně tvořit přírodní kulisu smutečního obřadu. Dílem autorů je i vstupní brána, plot z atypických plastických panelů a objekty
se službami. Kultivované předpolí krematoria akcentuje pískovcová plastika Plameny pražské sochařky Jarmily Malátové. Součástí
interiéru je dřevěná předělovací stěna českobudějovické sochařky
Arany Mertlové. Katafalk rámují svítidla z hutního skla, zhotovená
pro tuto stavbu od sklářského výtvarníka Ivana Waulina.
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Autoren der Anlage des Krematoriums in Budweis sind die Architekten des hiesigen Stavoprojekt Jan Benda a Boris Čepek. Die
Gestalt des Gebäudes bestimmt das durch Säulen gestützte massive horizontale Dach. Unter dem Dach befinden sich der verglaste
Trauersaal und Verwaltungsräume im Erdgeschoss. Hinter dem
Krematorium war ein Park geplant, der hinter der verglasten Wand
des Saales eine natürliche Kulisse für die Trauerfeier bilden sollte. Ein Werk der Autoren sind auch das Eingangstor, ein Zaun aus
untypischen plastischen Paneelen und Dienstobjekte. Das kultivierte Vorfeld des Krematoriums akzentuiert eine Sandsteinplastik
„Flammen“ der Prager Bildhauerin Jarmila Malátová. Bestandteil
des Interieurs ist eine hölzerne Trennwand der Budweiser Bildhauerin Arana Mertlová. Den Katafalk umrahmen Leuchter aus
Hüttenglas, die für diesen Bau von dem Glasgestalter Ivan Waulin
gefertigt wurden.

Přístavba hvězdárny a planetárium
Anbau Sterwarte und Planetarium
Zátkovo nábřeží 4, čp. 9 – České Budějovice 1
Milan Pázler, Ludvík Sýkora
1967-1970
Přístavba hvězdárny s planetáriem doplnila starší objekt z roku
1934. Jejími autory jsou architekt Ludvík Sýkora a inženýr Milan
Pázler. Oba objekty přístavby jsou svým drobným měřítkem a pestrou hmotovou skladbou příznivým prvkem v relaxační části města
– parku Háječek. Autoři se inspirovali západní brutalistní architekturou dvou směrů. Jednak formou stylu vycházejícím z Anglie,
který přiznává svou konstrukci, což spatřujeme na exteriéru přístavby hvězdárny - ocelové traverzy. Zadruhé odnoží brutalismu
vycházející z pozdní tvorby Le Corbusiera, která se soustředí na
výrazné, sochařsky pojaté hmoty. Takto je formováno planetárium, které má podobu válce s prstencem a „zobákem“ svodu dešťové vody.
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Der Anbau der Sternwarte mit dem Planetarium ergänzte das ältere Objekt aus dem Jahre 1934. Seine Autoren sind Architekt Ludvík
Sýkora und Ingenieur Milan Pázler. Beide Objekte des Anbaus sind
durch ihren zierlichen Maßstab und ihre farbige Materialkomposition ein angenehmes Element in einem Entspannung bietendem Stadtteil – dem Park Háječek. Die Autoren inspirierten sich
an der westlichen brutalistischen Architektur zweier Richtungen.
Einerseits an einer Stilform aus England, die ihre Konstruktion erkennen lässt, was wir am Exterieur der Sternwarte – einer Stahltraverse – sehen. Zum zweiten trägt sie Züge des Brutalismus aus
dem späten Werk Le Corbusiers, welches sich auf ausdrucksstarke,
bildhauerisch konzipierte Baustoffe konzentriert. So ist das Planetarium geformt, das die Gestalt eines Zylinders mit einem Ring hat
samt „Schnabel“ zum Abfluss des Regenwassers.

Telekomunikační budova
Telekommunikationsgebäude
Pražská 16 - 2239, České Budějovice 3
Karel Koutský, Jan Kozel
1967-1975
Budovu nechala postavit v letech 1967-1975 Správa dálkových kabelů Praha. Autory projektu byli pražští architekti Karel Koutský,
Jan Kozel. Telekomunikační budova v Českých Budějovicích byla
první realizovanou stavbou svého druhu v Československu. Měla
být reprezentativním objektem a současně vzorem pro další stavby
tohoto typu. Telekomunikační budova se skládá z hranolové budovy spojů obložené kamenem a válcové části z cihel obsahující
strojovny klimatizačního zařízení. Hlavní vstup do budovy zdůrazňuje mohutná betonová markýza a ojedinělá malba na kámen
s abstraktním motivem.
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Das Gebäude ließ in den Jahren 1967-1975 die Fernkabelverwaltung Prag erbauen. Autoren des Projektes waren die Prager
Architekten Karel Koutský, Jan Kozel. Das Budweiser Telekommunikationsgebäude war der erste Bau seiner Art in der Tschechoslowakei. Es sollte ein repräsentatives Objekt und gleichzeitig
ein Vorbild für weitere Bauten dieser Art sein. Der Bau der Telekommunikation setzt sich zusammen aus einem prismenartigen,
mit Stein verkleideten Bau für die Kommunikationstechnik und
einem zylinderförmigen Teil aus Ziegeln mit den Maschinenräumen für die Klimaanlage. Den Haupteingang ins Gebäude betont
eine mächtige Markise aus Beton und eine einzigartige Malerei auf
Stein mit einem abstrakten Motiv.

Letní kino s restaurací
Freilichtkino mit Restaurant
F. A. Gerstnera 2, čp. 1735 – České Budějovice 7
František Přibyl
1967–1976
Komplex letního kina s restaurací (1967-1976) je zakomponován
do městského parku zvaného Háječek. Autor projektu byl pravděpodobně František Přibyl. V jižních Čechách patří tento objekt
k nejvýraznějším ukázkám staveb v bruselském stylu. Charakteristické diagonální linie tohoto směru se odrazily ve ztvárnění jižního průčelí restaurace. Tuto část osvětluje pět rozsáhlých trojúhelníkových oken zapuštěných v prolamované stěně kryté vlnitým
plechem. Užití vlnitého plechu je příznačné pro tento typ moderní
architektury. Pro svou dobu je příznačná i výrazná železobetonová
konstrukce kryté části tribuny s konvexně vykrojenou střechou.
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Der Komplex des Freilichtkinos mit Restaurant (1967-1976) ist in
den städtischen Park, genannt Háječek integriert. Autor des Projektes war wahrscheinlich František Přibyl. In Südböhmen gehört
dieses Objekt zu den ausdrucksstärksten Musterbauten im Brüsseler Stil. Charakteristische Diagonallinien dieser Richtung widerspiegeln sich in der Darstellung der südlichen Restaurantfassade.
Diesen Teil beleuchten fünf weiträumige Dreiecksfenster, eingelassen in der durchbrochenen, mit Wellblech verkleideten Wand.
Anwendung von Wellblech ist bezeichnend für diesen Typ moderner Architektur. Für die Entstehungszeit ist auch bezeichnend die
ausgeprägte Eisenbetonkonstruktion des überdachten Teils der
Tribüne mit einem konvex ausgeschnittenen Dach.

Památník a muzeum revolučního dělnického hnutí
Denkmal und Museum der revolutionärne Arbeiterbewegung
Lidická 1 - 1700, České Budějovice 7
kol. Jana Maláta
1971–1975
Budova muzea s památníkem patří mezi významné stavby české
architektury 70. let 20. století. Jejími autory byli pražští architekti
ze střediska Státního ústavu pro rekonstrukci památkových měst
a objektů v Praze kolektiv Jana Maláta. Stylově ji lze zařadit k dobově aktuálnímu směru skulpturalismu. Objem objektu muzea je
sochařsky komponován z více částí. Všechna průčelí budovy jsou
ze všech pohledů stejně významná. Výraz budově dodává i působivé střídání velkých prosklených ploch a plných konstrukčních stěn,
které jsou obloženy výtvarně řešeným keramickým obkladem. Budova muzea dbá na svůj kontext v blízkosti historického jádra,
její hmota je úměrná, není naddimenzovaná, s historickým centrem konvenuje i její členitost. Budova výborně dokládá tehdejší
gesamtkunstwerk. Muzeum revolučního dělnického patří v jižních
Čechách k nejlépe dochovaným budovám s interiérovou výzdobou
ze 70. let 20. století. Tato stavba byla jedinou novostavbou muzea
dělnického revolučního hnutí v zemi, je tedy unikátním dokladem
minulého režimu.
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Das Museumsgebäude mit Gedenkstätte gehört zu den bedeutenden Bauten tschechischer Architektur der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts. Ihre Autoren waren Prager Architekten aus dem zentralen Staatsinstitutes für die Rekonstruktion denkmalgeschützter
Städte und Objekte Kollektiv Jan Malát. Stilmäßig lässt es sich
der zeitlich aktuellen Richtung des Skulpturalismus einordnen.
Der Umfang des Museumsobjektes ist bildhauerisch aus mehreren Teilen komponiert. Alle Fassaden des Gebäudes sind aus allen
Perspektiven gleich bedeutend. Der Ausdruck bietet baulich auch
einen wirkungsvollen Wechsel großer verglaster Flächen und voller Konstruktionswände, die mit einer künstlerisch gestalteten
keramischen Verkleidung bedeckt sind. Das Museumsgebäude
legt Wert auf seinen Kontext in der Nähe des historischen Kerns,
seine Substanz ist angemessen, ist nicht überdimensioniert, mit
dem historischen Zentrum konveniert auch seine Gliederung.
Das Gebäude dokumentiert vorzüglich das damalige „Gesamtkunstwerk“. Das Museum der revolutionären Arbeiterbewegung
gehört in Südböhmen zu den besterhaltenen Gebäuden mit einer
Innenausstattung aus den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts. Dieser Bau war der einzige Neubau des Museum der revolutionären
Arbeiterbewegung im Lande, ist also ein einzigartiger Beleg des
vergangenen Regimes.

Jihočeské biologické centrum ČSAV
Südböhmisches biologisches Zentrum ČSAV
Branišovská 31, čp. 1160 – České Budějovice 2
Alois Hloušek, Vladimír Zvihal
1975–1985
V Českých Budějovicích se Československá akademie věd objevila poprvé v závěru 70. let 20. století v souvislosti s rozhodnutím
Ústředního výboru Komunistické strany Československa (1974)
přesunout část výzkumných kapacit z Prahy na venkov. Ústavy
ČSAV nově dislokované do Českých Budějovic byly sdruženy do
tzv. Jihočeského biologického centra ČSAV. Byl pro ně navržen
v roce 1975 jihočeskými architekty Aloisem Hlouškem a Vladimírem Zdvihalem areál, který sdružoval ústav entomologický, parazitologický, botanický a experimentální botaniky. Dodnes se jedná
o největší mimopražský ústav Akademie věd. Architektonicky cenné budovy areálu odráží styl brutalismus, o čemž svědčí nejen jejich hmotové formování, ale i přiznané materiály (cihla, ocel atd.)
a konstrukce.
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In Budweis ist die tschechoslowakische Akademie der Wissenschaften (ČSAV) erstmals zum Ende der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts aufgetreten und zwar im Zusammenhang mit der Beschluss
des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei (1974) , einen Teil der wissenschaftlichen Kapazitäten
aus Prag aufs Land zu verlagern. Die Institute der ČSAV, die neu
nach Budweis ausgelagert wurden, wurden zum s.g. Südböhmischen Biologischen Zentrum der ČSAV vereinigt. Für sie wurde im
Jahre 1975 durch die südböhmischen Architekten Alois Hloušek
und Vladimír Zdvihal ein Areal vorgeschlagen, das das entomologische, parasitologische, botanische Institut und das Institut für
experimentelle Botanik zusammenfassen sollte. Bis heute handelt
es sich um das größte Institut der Akademie der Wissenschaften
außerhalb Prags. Die architektonisch wertvollen Gebäude des Areals widerspiegeln den Stil des Brutalismus, wovon nicht nur ihre
Formgestaltung, sondern auch ihre anerkannten Materialien (Ziegel, Stahl usw.) und ihre Konstruktion zeugen.

Kino Družba
Kino Družba
Špičák – Serpentina čp. 134 – Český Krumlov
Bohumil Böhm
1973-1976
Autorem kina byl jeden z nejvýznamnějších jihočeských architektů 2. poloviny 20. století Bohumil Böhm. Kino patří k jeho kvalitním realizacím, dokládá nám charakteristický rys jeho tvorby
- umění pracovat s kontextem stavby. Kino se skládá z dlouhých
nízkých hranolů kopírujích terén, čímž se velice dobře začleňuje do prostoru na okraji významné historické městské rezervace
Český Krumlov. Dobovou výzdobu staveb nám dokládá fontána na
prostranství před kinem, která představuje výtvarně kvalitní a stylově charakteristickou plastiku pro 70. léta 20. století. Jejím autorem byl známý jihočeský keramik Bohuslav Dobiáš. Dalším dílem
je skleněná vitráž Milana Peterky na ochozu kina.
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Autor des Kinos ist einer der bedeutendsten südböhmischen Architekten der 2ten Hälfte des 20. Jahrhunderts Bohumil Böhm.
Das Kino gehört zu seinen qualitätsvollen Werken, es weist uns
den charakteristischen Zug seines Schaffens – die Kunst mit dem
Kontext des Bauwerkes zu arbeiten. Das Kino setzt sich aus langen
niedrigen Prismen zusammen, die das Terrain kopieren, womit es
sich sehr gut in die Umgebung am Rande der bedeutenden historischen Stadtreservation Český Krumlov einfügt. Eine der Zeit
gemäße Bauausschmückung beweist die Fontäne in der Anlage vor
dem Kino, die eine künstlerisch qualitative und stilmäßig charakteristische Plastik für die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts darstellt.
Ihr Autor ist der bekannte südböhmische Keramiker Bohuslav Dobiáš. Ein weiteres Werk ist die verglaste Vitrage von Milan Peterka
am Ausgang des Kinos.

Lázně Aurora
Kurhaus Aurora
Lázeňská čp. 1001 – Třeboň
V.Boháč, M.Karous, V.Čerhovská, K.Kafka, L.Krtil
1961-1975
V roce 1975 bylo v Třeboni uvedeno do provozu nové revmatologické sanatorium „Aurora“, které bylo ve své době největším lázeňským komplexem v Čechách vybudovaným po roce 1945. Jeho
autory byli pražští architekti zaměstnaní v celostátní organizaci
Zdravprojekt. Sanatorium bylo navrženo v moderních formách
mezinárodního stylu v kombinaci s bruselskými prvky. Bruselský styl se odrazil především ve vstupní markýze na „véčkových“
podpěrách , kompozici výtvarně pojaté skleněné stěny u hlavního
vstupu či například v zavěšených svítidlech v prostoru za ním. Celý
areál byl bohatě vybaven díly jihočeských výtvarníků. Dnes je objekt částečně upraven, přesto stále dobře vypovídá o své původní
podobě.
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Im Jahre 1975 ging in Třeboň das neue rheumatologische Sanatorium „Aurora“ in Betrieb, welches zu seiner Zeit der größte Kurkomplex in Tschechien seit dem Jahre 1945 war. Seine Autoren waren
bei der gesamtstaatlichen Organisation Zdravprojekt beschäftigte
Prager Architekten. Das Sanatorium wurde in modernen Formen
internationalen Stils in Kombination mit Brüsseler Stilelementen
entworfen. Der Brüsseler Stil spiegelte sich vor allem in der Eingangsmarkise auf V-förmigen Stützpfeilern, in der Komposition
der bildnerisch konzipierte Glaswand oder zum Beispiel in den
hängenden Leuchten im Raum dahinter. Das ganze Areal ist reich
mit Werken südböhmischer bildender Künstler ausgestattet. Heute ist das Objekt teilweise renoviert, trotzdem entspricht es immer
noch gut seiner ursprünglichen Gestalt.

Sportovní hala a veslařský areál
Sporthalle und Ruderareal
Lázeňská 1005 a U Světa 331,1006, bez čp., Třeboň
Ladislav Konopka
1972-1984 a 1976-1987
Sportovní halu v Třeboni navrhl opět vynikající jihočeský autor
Ladislav Konopka. Architektonické řešení tohoto sportovního
objektu je atypické. Z hlediska provozu je originální částečné zapuštění hrací plochy a šaten do terénu, které umožňuje oddělený
provoz diváků a sportovců, a také hlediště, které tak lépe vyhovuje
bezpečnostním podmínkám. Působivý je i architektonický výraz
haly, který je založený na kombinaci monumentálních ploch režného zdiva a rozsáhlých prosklených ploch bočních stěn. Hala je
zastřešena ojedinělou ocelovou prostorovou konstrukcí – systémem G.P. navrženým v Chemoprojektu Brno významným českým
statikem Radúzem Russem. Dalším architektonicky výjimečným
Konopkovým dílem je veslařský areál u rybníka Svět sestávající se
z loděnice, šaten, restaurace a rozhodčí věže pro veslařskou dráhu. Tento celek je sjednocen použitím režného zdiva, částečně byl
jeho styl inspirovaný tvorbou Miese van der Rohe a také starobylou místní architekturou.
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Die Sporthalle in Třeboň entwarf wiederum der hervorragende
südböhmische Autor Ladislav Konopka. Die architektonische Lösung dieser Sporthalle ist untypisch. Aus Betriebssicht ist originell die teilweise Einbettung der Spielfläche und der Garderobe
ins Terrain, was einen getrennten Betrieb von Zuschauern und
Sportlern ermöglicht, und auch der Tribüne, die so besser den
Sicherheitsvorschriften entspricht. Eindrucksvoll ist auch die architektonische Gestaltung der Halle, die auf einer Kombination
von monumentalen Flächen aus roh belassenem Mauerwerk und
ausgedehnten verglasten Flächen der Seitenwände beruht. Die
Halle ist mit einer einzigartigen Stahlflächenkonstruktion überdacht – dem System G.P., entworfen in der FirmaChemoprojekt Brno
durch den bedeutenden tschechischen Statiker Radúz Russ. Ein
weiteres architektonisch außerordentliches Werk von Konopka
ist das Ruderareal am See Svět, bestehend aus einem Bootshaus,
Garderoben , einem Restaurant und einem Schiedsrichterturm für
die Ruderbahn. Das gesamte Ensemble ist vereinheitlicht durch
Anwendung von roh belassenem Mauerwerk, teilweise wurde sein
Stil durch das Werk Mies van der Rohes und die altertümliche örtliche Architektur inspiriert.

Okresní správa silnic
Bezirksstraßenverwaltung
Jarošovská 1126, Jindřichův Hradec
Petr Keil
1976-1982
Budovu Okresní správy silnic v Jindřichově Hradci navrhl známý
pražský architekt Petr Keil. Tento objekt byl postaven panelovou
technologií MS 71 a je jedním z mála úspěšných příkladů, kdy se
s omezenými možnostmi dobové panelové technologie podařilo
vytvořit svébytně architektonické dílo. Hlavní průčelí budovy je
unikátně komponováno jako kaskáda teras a zasklených ploch.
Pro zasklení byly původně použity typové ocelové výkladce, které
svým uspořádáním a žlutým nátěrem dostaly jinou dimenzi. Celkový dojem umocnilo několik atypických zámečnických a klempířských prvků, například zábradlí teras či svody vody. Objekt byl
po roce 2000 rekonstruován, i po výměně oken zůstal výraz domu
uchován.
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Das Gebäude der Bezirksstraßenverwaltung in Jindřichův Hradec
entwarf der bekannte Prager Architekt Petr Keil. Dieses Objekt
wurde in der Betonfertigbautechnologie MS71 errichtet und ist eines der wenigen erfolgreichen Beispiele, wo es mit den beschränkten Möglichkeiten der damaligen Fertigbautechnologie gelang ein
eigenständiges architektonisches Werk zu errichten. Die Hauptfassade des Gebäudes ist einzigartig als Terrassen - und Glasflächenkaskade komponiert . Für die Verglasung wurden ursprünglich
typisierte Stahlverkleidungen verwendet, die in ihrer Anordnung
und ihrem gelben Anstrich eine andere Dimension erhielten. Den
Gesamteindruck verstärkten noch einige atypische Schmiede- und
Klempnerelemente, zum Beispiel das Terrassengeländer oder die
Wasserabflussrohre. Das Objekt wurde im Jahre 2000 rekonstruiert, trotz ausgewechselter Fenster blieb der Ausdruck des Hauses
erhalten.

Nákupní středisko
Einkaufszentrum
Jablonského tř. 625, Kardašova Řečice
Jan Mertlík, Jan Tříska
1979-1983
Obchodní středisko v Kardašově Řečici je mezi jihočeskými obchodními domy unikátní svým stylem. Jedná se o jedinou ukázku
dokládající vliv high-tech architektury. Technicistní výraz budově
dodávají masivní vzduchotechnické potrubí, markýza nad hlavním
vstupem, ocelové schodiště před hlavním průčelím (dříve i mohutné plechové slunolamy, které se bohužel nedochovaly) a v interiéru esteticky použité potrubí vzduchotechniky v samoobsluze v přízemí. Architektonicky kvalitně je zpracováno i samotné tělo stavby
– kompaktní, uzavřená kompozice hmot i jednotlivých průčelí.
Autory této stavby byli pražští architekti Jan Mertlík a Jan Tříska.
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Das Einkaufszentrum in Kardašova Řečice ist ist unter den
südböhmischen Geschäftshäusern vom Stil her einmalig. Es handelt sich um das einzige Beispiel von Hightech Architektur . Einen technizistischen Ausdruck verleihen dem Gebäude massive
Lüftungsrohre, eine Markise über dem Haupteingang, eine Stahltreppe vor der Hauptfassade (früher auch mächtige blecherne
Sonnenlamellen, die leider nicht erhalten sind) und im Interieur
ästhetisch verlegte Rohre für die Lüftungstechnik in der Selbstbedienungshalle im Erdgeschoss. Architektonisch von hoher Qualität ist auch auch der eigentliche Baucorpus bearbeitet – eine
kompakte, in sich geschlossene Komposition der Baumaterialien
und der einzelnen Fassaden. Die Autoren dieses Baues waren die
Prager Architekten Jan Mertlík a Jan Tříska.

Výstavní restaurace
Restaurant für Austellungen
Nová 409, Soběslav
Jiří Kroha a Ateliér národního umělce Jiřího Krohy
1949-1950
Restaurace dnes nazývaná „Paluba“ je ojedinělým příkladem zachovaného výstavního objektu. Je pozůstatkem velkolepé akce
„Výstava jižních Čech v Soběslavi 1950“. Výstavní areál tehdy
navrhl významný brněnský, původně avantgardní, architekt Jiří
Kroha s Ateliérem národního umělce Jiřího Krohy. Tento autor byl
v 50. letech 20. století jedním z hlavních představitelů státní oficiální architektury, pro své levicové názory byl velmi protěžován.
To však nic neubírá na faktu, že jeho stavby mohly být hodnotné.
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Das Restaurant, heute „Paluba“ genannt, ist ein einzigartiges
Beispiel eines erhaltenen Ausstellungsobjektes. Es ist ein Überrest
der großartigen Aktion „Ausstellung Südböhmens in Soběslav
1950“. Das Ausstellungsareal entwarf der bedeutende Brünner,
ursprünglich avantgardistische Architekt Jiří Kroha mit dem Atelier des Nationalkünstlers Jiří Kroha. Dieser Autor war in den 50er
Jahren des 20ten Jahrhunderts einer der führenden Repräsentanten der offiziellen staatlichen Architektur, wegen seiner linken
Ansichten wurde er sehr gefördert. Das schmälert aber nicht den
Fakt, dass seine Bauten wertvoll sein können.

Kaple na Novém Hřbitově
Kapelle auf dem Neuen Friedhof
Nový hřbitov, Bechyně
Jan Benda
1957-1966
Kaple na Novém Hřbitově v Bechyni je ojedinělou duchovní stavbou v jižních Čechách z období mezi lety 1945-1989. Její podoba
vychází z tradičního jednolodního venkovského kostela. Novým
způsobem zde byla řešená vstupní část s věží, jejíž spodní část tvoří vstup do kaple a samotná věž hlavní kompoziční akcent zdůrazněný symbolem kříže. V pojetí věže se odráží soudobé směřování
architektury 60. let 20. století k organickým tvarům. Autorem kaple byl významný jihočeský architekt, zaměstnanec Stavoprojektu
Jan Benda.
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Die Kapelle auf dem neuen Friedhof in Bechyně ist der einzige
sakrale Bau in Südböhmen in den Jahren 1945-1989. Ihre Gestalt
geht auf die traditionelle einschiffige Dorfkirche zurück. Auf neue
Art wurde hier der Eingangsteil mit Turm gelöst, deren unterer
Teil den Eingang in die Kapelle bildet und der Turm selbst als
wichtigsten kompositorischen Akzent das Symbol der Kreuzes
symbolisiert. In der Wahrnehmung des Turmes spiegelt sich die
gegenwärtige Tendenz der Architektur der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts zu organischen Formen wieder. Autor der Kapelle war
der bedeutende südböhmische Architekt und Angestellt von Stavoprojekt Jan Benda.

Kulturní dům
Kulturhaus
U Nádraží 602, Bechyně
Karel Koutský
1966
Kulturní dům z roku 1966 se nachází u křižovatky hlavních příjezdních silnic do Bechyně, na rozhraní historické a nové části tohoto
lázeňského města. Autorem návrhu stavby byl významný pražský
architekt Karel Kozel. Objekt obsahuje loutkové divadlo, hlavní
sál, restauraci , kavárnu, čítárnu, klubovnu a atrium. Provozy jsou
soustředěné kolem atria, z které je spojena restaurace a hlavní sál.
Hlediště velkého sálu má kapacitu 450 diváků. Loutkové divadlo
bylo navrženo podle nejnovějších poznatků a norem. Kulturní dům
v Bechyni je kvalitní ukázkou brutalistní architektury - jeho hmota
je výrazně formována vybranými plochami povrchu.
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Das Kulturhaus aus dem Jahre 1966 befindet sich an der Kreuzung
der Hauptzufahrtsstraßen nach Bechyně, an der Grenze des historischen und des neuen Teiles dieser Kurstadt. Autor des Entwurfes
war der bekannte Prager Architekt Karel Kozel. Das Objekt enthält
ein Marionettentheater, einen Hauptsaal, Restaurant, Kaffeehaus,
Lesesaal, Klubraum und ein Atrium. Die Betriebe sind um das Atrium konzentriert, über das Restaurant und Hauptsaal verbunden
sind. Die Bühne des großen Saales hat eine Kapazität von 450 Zuschauern. Das Marionettentheater wurde nach neuesten Erkenntnissen und Normen entworfen. Das Kulturhaus in Bechyně ist ein
qualitativ hohes Beispiel brutalistischer Architektur - sein Masse
ist ausdrucksstark aus ausgewählten Oberflächen geformt.

Pionýrský tábor ČSP Praha
Pionierferienlager der ČSP Praha
Radětice u Bechyně 60
Jan Línek, Vlado Milunič
1979-1981
Pionýrský tábor České státní pojišťovny Praha je situován do prostor bývalé malé cihelny poblíž města Bechyně. Navrhli jej v roce
1979 známí pražští architekti Jan Línek a Vlado Milunič. Objekty
tábora jsou ranou kvalitní ukázkou postmoderny u nás. Autoři citlivě zachovali původní objekty a vyšli z jejich architektury, kterou
doplnily zmodernizovanými prvky – okny, schodišti, pavlačemi či
výzdobou štítu.
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Das Pionierlager der Tschechischen Staatlichen Versicherung Prag
ist in der Anlage einer ehemaligen kleinen Ziegelei nahe der Stadt
Bechyně gelegen. Im Jahre 1979 entwarfen es die bekannten Prager Architekten Jan Línek und Vlado Milunič. Die Lagerobjekte
sind frühe qualitative Beispiele der Postmoderne bei uns. Die Autoren bewahrten einfühlsam die ursprünglichen Objekte und gingen von deren Architektur aus, die sie durch modernisierte Elemente ergänzten – Fenster, Treppenhaus, Pawlatschen oder die
Fassadenverziehrung.

Přístavba hotelu Zlatá loď
Anbau des Hotels Zlatá loď (Goldenes Schiff)
nám. Míru čp. 251, Týn nad Vltavou
?
60. léta 20.století
Přístavba hotelu Zlatá loď z 60. let 20. století je typicky bruselská
stavba uplatňující ve formování hmoty i detailu dynamické šikmé
linie a odlehčenost. Patrová část je po stranách zkosena a rámována příznačnou „obrazovkou“. Stěna za terasou v 2. patře je dynamicky členěna zalamováním s našikmo posazenými okny a balkonovými dveřmi. Hlavní vstup do objektu je zdůrazněn výraznou
bruselskou markýzou s typickými „véčkovými“ kovovými podpěrami. V bruselském stylu je pojednán i interiér, zvláště unikátní strop
v restauraci, který tvoří prolamovaný podhled s trojúhelníkovými
plochami, střídavě upnutými mezi kovové stropní trámy. Malebný
dojem stropu připomíná gotickou sklípkovou klenbu.
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Der Anbau des Hotels Zlatá loď aus den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts ist ein typischer Brüsseler Bau, der bei der Formung der
Bausubstanz sowie Details dynamische schräge Linien und Entlastung zur Geltung bringt. Der mehrstöckige Teil ist an den Seiten
abgeschrägt und mit einem zeittypischen „Bildschirm“ gerahmt.
Die Wand hinter der Terrasse im 2. Stock ist dynamisch gegliedert
durch schräg eingesetzte Fenster und Balkontüren. Der Haupteingang ins Objekt wird hervorgehoben durch eine ausdrucksvolle
Brüsseler Markise mit typischen V-förmigen Metallstützen. Dem
Brüsseler Stil angelehnt ist ebenfalls das Interieur, insbesondere
die einmalige Decke im Restaurant, die eine durchbrochene Sicht
mit Dreiecksflächen bildet, die abwechselnd zwischen den Metallbalken befestigt sind. Der malerische Eindruck, den die Decke
hinterlässt, erinnert an ein gotisches Kellergewölbe.
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@jiznicechy

@jiznicechy

Projekt „Jižní Čechy hostem v Linci - kultura“, č. projektu KPF-01-161.
Projekt je financován dotací z Programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika.
Unterstützt durch das Interreg–V–A Österreich–Tschechische Republik–Programm
in Rahmen des Projektes KPF-01-161 Südböhmen zu Gast in Linz – Kultur.

