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Proniknutí do jádra divadelního fenoménu. Snaha oprostit současné divadlo od nadbytečných složek. 

Seznámení s typologií a současnými trendy živé kultury. České Budějovice jako tradiční kulturní 

centrum s bohatou tradicí. Neutěšený současný stav kulturní architektury. Dlouhodobá touha po 

vzniku odpovídající divadelní instituce. Analýza kulturních vazeb v regionu a kontextu města. Hledání 

potenciálu v existujících rezervách města. Snaha o návrat Českých Budějovic na výsluní české 

divadelní scény a obnovení postavení mezi evropskými centry kultury. 

Cílem práce je analyzovat současnou kulturně divadelní situaci v Českých Budějovicích a okolí. 

Následně navrhnout scénář nového fungování, který je rozpracován v konkrétním architektonickém 

návrhu. 

 

Rozsah práce:  

Teoretická východiska: 

 • Analýza fenoménu 

•  Analýzy místa 

 • Koncept  

Podrobná dokumentace: 

 • Situace 1:1000 / 1:500  

• Půdorysy, řezy, pohledy 1:200 / 1:100  

• Detaily 1:20 – 1:1  

• Perspektiva / Axonometrie (exteriér, interiér)  

• Architektonický model  

• Průvodní zpráva 

 

 

 

 

 

 

 

 





__________________________________________________________________________________ 
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GENIUS THEATRI, České Budějovice 

Thesis description:  

 

Penetration into the core of theatre phenomenon. Effort to relieve contemporary theatre of its 

superfuluous components. Acquaitance with typology and contemporary trends in live culture. České 

Budějovice as a traditional cultural centre with rich tradition. Dismal current status of cultural 

architecture. Long-term desire for creating adequate theatre institution. Analysis of cultural ties in 

the region and the context of the city. Uncovering potential of existing city reserves. Pursuit of 

elevating České Budějovice to the top of Czech theatrical scene and renewing its position among 

European cultural centres.  

Objective of the thesis is analysing current cultural and theatrical situation in České Budějovice and 

its vicinity. Consequently proposing a scenario of improved functioning, that is elaborated in specific 

architectural design.  

Scope of work:  

Theoretical conclusions: 

 • Phenomenon analysis 
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 • Concept 

Detailed documentation: 

 • Siteplan 1:1000 / 1:500  

• Plans, sections, elevations 1:200 / 1:100  

• Details 1:20 – 1:1  
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GENIUS THEATRI, České Budějovice 

 

Diplomová práce na toto téma, je dalším krokem v průzkumu problematiky kultury v Českých 

Budějovicích. Téma jsem si zvolil na základě architektonické soutěže na návrh nové budovy 

filharmonie na Mariánském náměstí, která byla vyhlášena společností KOMA. Mělo se jednat 

o impuls pro nové řešení, které by dalo další pohled oproti návrhu architekta Kaplického a jako 



Rejnoka. Na soutěži jsem pracoval s kolegou Pavlem Čučkou a i přes to, že jsme porušili základní 

podmínky soutěže a navrhli jsme řešení bez modulového systému KOMA, jsme se umístili na druhém 

místě.  

Návrhu si všimnul architekt města Jan Němec a spolu s vedením města jsme chtěli v této 

problematice pokračovat.  

 

VÝVOJ PROJEKTU 

Další semestr jsme se věnovali podrobnému rozboru divadelnictví a celkově této kultury, která 

zahrnuje činohru, balet, operu, operetu a vážnou hudbu. Součástí analýzy byla i návštěva okolních 

měst a dalších divadelních institucí.  

Uspořádali jsme i takový malý happening, kdy jsme natiskly plakáty a letáčky s vizualizací našeho 

návrhu na novou budovu filharmonie. Celé dopoledne jsme sbírali informace od místních obyvatel, 

jaký na to mají názor a jak se obecně staví k současné situaci a zda jsou spokojeni. 

Výsledek byl značně rozpačitý. Zjistili jsme, že lidé v Budějovicích jsou velice konzervativní a nejraději 

by vše nechali tak jako nyní. Dokonce jsme se nesetkali ani s velkými ohlasy na případnou novou 

výstavbu. 

Zimní semestr jsme se tedy převážně zabývali divadelnictvím jako celek. Snažili jsme se ho očistit od 

všech nepotřebných faktorů, abychom pronikli do jádra věci. Současná tendence začíná spíše ubíhat 

cestou digitálních a virtuálních forem a v budoucnu by to mohlo znamenat pro tento kulturní 

segment velký problém. Jedním z řešení tohoto problému je právě kvalitní architektura, nabízející 

soudobé možnosti a trendy s odkazem i na budoucnost. 

Posledním krokem analýzy bylo vytyčení problémových faktorů Českých Budějovicích a snaha o 

nalezení řešení. Přistoupili jsme k tomu s nadsázkou a spíše se snažili ukázat místním obyvatelům a 

vedení města, jak by měli přemýšlet a jakou cestou se vydat. 

 

KONTEXT EVROPY 

Strategická pozice Českých Budějovic v rámci Evropy je nezpochybnitelná. V okruhu 200 km se 
nacházejí tři hlavní města tří států. v okruhu 300 km jsou 4 města s více než 1 milionem obyvatel. 
Reálná šance stát se středoevropským městem kultury tu je velká. České Budějovice potřebují 
nejenom více Joanu Brehmsů a rejnoků, ale také chápající obyvatele a pružné vedení města, aby se o 
to zasloužily. 
 
 
 
 
KONTEXT KRAJE 

 
České Budějovice se nacházejí v pomyslném trojúhelníku dvou významných měst v zahraničí. 

Rakouský Linz, který jsme navštívili v rámci poznávací analýzy. Zde byla nedávno otevřena nová 

operní budova. Měli jsme možnost si ji prohlédnout a vidět i technické zázemí a prostory pro 

účinkující. Je zde vidět obrovský kontrast a postoj kraje a města ke kultuře. Města se od sebe 

nacházejí zhruba 100 km, a i když je Linz dvakrát větší, tak kulturní úroveň je několikanásobně větší 



než v Českých Budějovicích.  Nová stavba opery je na místní poměry velkolepá a technické zázemí je 

na nejlepší úrovni v rámci Evropy.  

Posledním městem v trojúhelníku je německý Passov, kde je situace podobná jako v Českých 

Budějovicích, ale Passov je naopak zhruba dvakrát menším městem. Činohra se odehrává ve staré 

budově, která ale prošla rekonstrukcí. Stále tam ale nejsou podmínky adekvátní současným 

standardům.  

Je zajímavé porovnat, jak moc se může fenomén divadla lišit v okruhu zhruba 100 km. 
 
SOUČASNÁ SITUACE 

1. Jihočeská filharmonie 

Jediný profesionální sbor v kraji aktuálně hraje a zkouší v bývalém kostele sv. Anny v centru města. 

Prostor je sice umístěn na velice prestižní a reprezentativní adrese, ale přestavba kostela ve 

filharmonický sál není vhodným řešením. Neodpovídá jak kapacitně (zhruba 217 míst) tak hlavně 

provozně a akusticky. Novou výstavbou sálu pro vážnou hudbu se zabýval i projekt Rejnok od 

světoznámého architekta Jana Kaplického. Dimenze budovy byla ale nad rámec Českých Budějovic a 

nyní se kvůli tomuto návrhu vedou již několik let debaty, jakým směrem by se mělo město vydat.  

2. Malé divadlo 

Velice populární dětské divadlo pod vedením Jihočeského divadla sídli v centru města v opět 

nevyhovující stavbě. Divadlo je nenápadné a trochu zastrčené v boční uličce v centru. Na první pohled 

budova vypadá jako obyčejný městský dům. Má klasickou scénu pro 100 diváků. Sál neumožňuje 

velké variace a změny. Pro dětského diváka, který je velice náročný a odlišný od dospělého je prostor 

nevhodný. 

3. Jihočeské divadlo 

Činoherní sbor hraje v již několikrát přestavované budově divadla u nábřeží. Dům původně nikdy 

divadlu nesloužil a od toho je odvozena i celková dispozice a řešení. Do rekonstrukcí se v průběhu let 

investovalo mnoho peněž, ale aktuální situace zcela neodpovídá současným standardům. Jak 

technického, tak provozního rázu. Jedná se o směsici chodeb místností a nepřehledného provozu. 

Velkým plusem je ale samotná lokalita. 

4. Opera a balet 

Dva samostatné sbory aktuální hrají hry převážně v pronajatém sálu kulturního domu Metropol. 

Celková logistika je velice složitá a nákladná. Neustále přesouvání a výroba kulis velice prodražuje 

provoz. Divadlo na nábřeží stačí pouze na menší hry, kde nikdy nevynikne kvalita větších her. 

 

 

5. Ostatní spolky 

V okolí se nachází několik ochotnických spolků a souborů, které ale mají velký problém s vhodným 

místem k hraní. Tento alternativní prostor městu chybí a připravuje se tak o častokrát zajímavé 

nízkonákladové hry a představení. 

 



NAVRHOVANÉ ZMĚNY 

Z předchozích analýz a průzkumů, jsme se ve finální podobě diplomové práce, již každý vydal svým 

směrem. Aktuální situace je nevhodná a téměř všechny spolky a útvary by potřebovali nové 

adekvátní řešení. To ovšem není ve finančních možnostech města ani kraje. 

Navrhuji vystavět nový kulturní komplex na Mariánském náměstí, který bude obsahovat tři nové sály. 

Jeden sál pro vážnou hudbu pro 750 lidí, druhý činoherní sál pro 400 lidí s možností odehrávání 

baletu či opery ve střední velikosti a poslední novou dětskou scénu určenou přímo dětem s možností 

velké vnitřní variability a propojením s venkem. 

Komplex bude obsahovat dostatečné administrativní zázemí pro vedení těchto spolků. S tím je 

spojeno zrušení aktuální budovy malého divadla a možný odprodej do soukromého sektoru a nebo 

přestavba budovy na jiný – vhodnější účel. Stará budova činoherního divadla by byla ponechána 

experimentální tvorbě a ochotnickým spolkům, které by měly prostory pro alternativní představení. 

Blackbox pro zhruba 100 lidí, který se nachází v podkroví budovy, by byl ponechán a vhodně by 

doplňoval celkový alternativní koncept. 

Filharmonie by se přestěhovala do nových prostor společně s vedením Jihočeského divadla. 

 

MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 

Jako vhodnou lokalitu pro výstavbu nového kulturního komplexu jsem zvolil Marinánské náměstí. 

Hlavním pozitivem tohoto místa je jeho strategická pozice v centru města hned za hradbami. 

Historicky zde bylo několik snah o výstavbu nové divadelní budovy, ale všechny ztroskotaly. Dnes je 

Mariánské náměstí jednou z posledních velkých nezastavěných ploch v centru. Jedná se o směsici 

parkovacích ploch, malého parku a roztroušené zástavby. Celková plocha je více než 10 000 m2. 

Jedná se o ideální parcelu, která může propojit historické jádro s kulturou na přímé ose. Náměstí již 

několik desetiletí potřebuje nový impuls, směr jakým se má vydat. 

Problémem místa je velká křižovatka spojující Pražskou třídu a Husova třídu, což vytváří bariéru a 

velkou hlukovou a pohybovou zátěž pro celý prostor. 

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 

Celkovou plochu Mariánského náměstí rozděluji v ve střední části novou pěší zónou, která vyloučí 

možnost klasické silnice a vytvoření blokové zástavby. Vznikne nová urbanistická pěší zóna. Parcela se 

tím rozdělí na dvě části, neseverní část je aktuálně komplikovaná ohledně majetkových vztahů a 

solitérní zástavby v severovýchodní části. Tato část je ponechána budoucímu rozvoji. Jedním z řešení 

je výstavba dalších solitérních objektů, které doplní komplex nově navrženého divadelního komplexu. 

Náplní zástavby by měly být objekty veřejné funkce či dále rozšířit divadelní zástavbu o galerii, operní 

sál či přidruženou zástavbu. 

V jižní části pozemku navrhuji čtyři solitérní budovy. Celý prostor ponechávám otevřený a průchodný 

všemi směry, což nevytváří žádnou bariéru v území. Náměstí tak dále může sloužit jako tepna, ale 

nyní dává možnosti k zastavení a pozornosti. Objekty rozdělují plochu na několik částí. V nejjižnější 

části pozemku jsou hlavní rozptylové plochy před samotnými sály. Celému komplexu dominuje 

krystal, který je mírně předsazen před ostatní objekty a nabádá tak ke vstupu k němu a do vnitřní 

části. Ta tvoří zelený intimní parčík obklopený masivními bloky sálů a krystalického foyer. V tom je 

umístěna kavárna a vertikální galerie. V severní části je umístěna budova dětského divadla s možností 

propojení scény s venkem. Vjezd do podzemních garáží je v severovýchodní části, kde je umístěna i 



odstavná plocha pro zásobování sálů. Činoherní sál je rovnoběžný s Pražskou třídou a dotváří tak 

městský bulvár. 

KONCEPT 

Rozdrobené a nesourodé území Mariánského náměstí potřebuje nový jednotící prvek, který nebude 

konkurovat okolí, ale ani ho nebude slepě respektovat. Prostě tam bude stát a časem se stane 

přirozenou součástí okolí.  

Hrubé masivní bloky s minimem oken se staví čelem k okolní blokové zástavbě. Jejich rozehrané 

fasády podtrhují otevřenost a chaos dané lokality. Jedná se o hrubé neopracované balvany, mezi 

které byl vložen elegantní krystal jako diamant mezi uhlím. Ten je pomocí mostků propojen s těmito 

balvany. Lidé a život celé stavby tak může proudit celým objektem.  

Komplex odkazuje k předchozí analýze, kde po očištění všech nepotřebných faktorů zbylo pouze pět 

složek.  

Myšlenka – zrod samotného návrhu a řešení v podobě sdružení hudby a divadla pod jednu střechu 

Vidění – krystal jako obraz kultury a života se tyčí v pozadí velkých hrubých hmot. Stává se 

dynamickým objektem, ve kterém pulsuje život místních obyvatel. Je vidět z mnoha míst náměstí a 

sám dává možnost pohlédnout na celé historické centrum a okolí.  

Pravdivost – hrubé velké hmoty samostatných sálů v sobě skrývají podstatu celé stavby a její účel. 

Divadelní a hudební akt se ukrývá uvnitř těchto balvanů. Objekty neskrývají svojí potřebnou velikost 

k plynulému provozu. 

Emoce – Tunely propojující jednotlivé objekty a několik velkých oken prozrazují dění uvnitř. Neustále 

se tam něco děje a kolemjdoucí může v každém okamžiku zčásti zachytit pohyb či nějakou činnost. 

Velký materiálový kontrast mezi objekty sálů a transparentního krystalu podtrhují dramatičnost 

celého provozu. 

Člověk – Celý objekt je tvořen hlavně pro lidi a město. Je otevřený a vybízí k návštěvě, zastavění nebo 

pouze letmému pohledu. 

 

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Ústřední stavbou celého komplexu je transparentní foyer v jižní části, které slouží jako hlavní 

jednotný vstup do obou sálů. V přízemí se nachází informace a kavárna. Šatny pro oba sály jsou 

umístěny v podzemí, do kterého se můžete dostat skrze foyer ale i obou sálů. Další patra foyer slouží 

jako spojující prvek obou sálů s výhledem na celé město. Dále může sloužit jako galerie města. Dva 

hlavní sály jsou oba umístěny v druhém podlaží, což umožňuje soustředit veškerý provoz a zázemí do 

přízemí, což je logisticky a provozně velice výhodné.  

Malý dětský sál je naopak umístěn v přízemí. Nemá tak velké nároky na provoz a je přímo propojený 

se zázemím činoherního sálu. Jeviště dětského sálu se může protáhnout otevřením opony přímo na 

nové náměstíčko.  

Nad činoherním sálem je umístěna kompletní administrativa divadla a činohry s kancelářemi. 

Celý objekt má tři podzemní patra s parkovacími prostory a je řešený jako bezbariérový. Umožňuje 

tak plnohodnotné využití i pro tělesně postižené včetně parkování a speciálních míst v sále. 



 

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

Tři hlavní sály jsou monolitické železobetonové konstrukce s přiznaným pohledových barveným 

betonem v tmavé barvě. Celý objekt je založen na bílé železobetonové hydroizolační vaně, z důvodu 

hrozby hladiny podzemních vod. Podzemní část je sloupový železobetonový rastr s kruhovými sloupy 

o průměru 500mm a masivní obvodová stěna tl. 1000 mm. Jednotný tuhý rastr sloupů s masivní 

železobetonovou deskou vytváří ideální podmínky pro založení nadzemní části objektů. 

Foyer je řešeno jako železobetonová konstrukce s předepjatými stropními deskami, které jsou 

kotvené centrálně do tuhého jádra a po obvodu v kombinaci s ocelovými sloupy.  

Objekty jsou zastřešeny pomocí ocelové příhradové konstrukce dostatečné dimenze.  

 

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 

Na objektu jsou použity dva typy materiálů, které charakterizují i samotné koncepční řešení. První je 

surový probarvený beton sendvičového typu. Na bednění je použito hrubé ohořelé dřevo, které 

vhodně imituje celkovou hrubost fasády. Objekty tak mají působit těžce a masivně. 

Naopak krystalické foyer má velké prosklené plochy uchycené na ocelové konstrukci. Okna jsou 

prostorově ztuženy ocelovou sítí, který je z interiéru téměř neviditelná. Fasáda foyer je pokryta 

polykarbonátovou bílou fasádou, která je z části transparentní. Tvoří tak kontrakt k okolním 

masivům. 

AKUSTIKA 

V činoherním sále budou použity pohyblivé vibrující panely, které slouží jako pohlcovač zvuku, aby 

nedocházelo k ozvěně a dlouhému dozvuku mluveného slova. Na stropě jsou použity velké odrazové 

panely, které naopak nasměrují zvuk do zadní části sálu. 

V sálu filharmonie budou naopak použity odrazové panely, které způsobují delší dozvuk a lepší 

poslech vážné hudby. 

Oba sály jsou řešeny jako „shoebox“ – tedy obdélníkový tvar. Kde pro filharmonii je proporce 

protáhlého obdélníku a naopak pro činohru se je tvar širší. Toto uspořádání umožňuje ideální 

akustické podmínky pro poslech hudby a mluveného slova. 

 

 

 

STATISTICKÉ ÚDAJE 

Podlahová plocha 

1-3.PP 

5808 m² 

Celková plocha: 17 424 m² 



Filharmonie 
 
1.NP – 1344 m²  
2.NP – 1384 m² 
3.NP – 1065 m² 
4.NP – 717 m² 
5.NP – 540 m² 
 
 
Celková plocha:  
5050 m² 

 

Činohra 
 
1.NP – 1339 m²  
2.NP – 1436 m² 
3.NP – 778 m² 
4.NP – 793 m² 
5.NP – 1124 m² 
6.NP – 360 m² 
 
Celková plocha:  
5830 m² 

 

Foyer 
 
1.NP – 434 m²  
2.NP – 537 m² 
3.NP – 448 m² 
4.NP – 428 m² 
5.NP – 177 m² 
 
 
Celková plocha:  
2024 m² 

 

Dětský sál 
 
1.NP – 490 m²  
2.NP – 320 m² 
3.NP – 470 m² 
4.NP – 389 m² 
 
 
 
Celková plocha: 
 1669 m² 

 

 

Celková plocha všech objektů včetně podzemní části: 31 997 m² 

Parkovací stání 

3.PP – 123 parkovacích míst, 9 parkovacích míst handicap 

2.PP – 123 parkovacích míst, 9 parkovacích míst handicap 

1.PP – 46 parkovaích míst, 6 parkovacích míst handicap 

Celkový počet všech parkovacích míst v objektu: 316 

 

Počet diváků 

Sál pro filharmonii: 716 míst a 12 míst pro handicap, celkově 728 míst 

Sál pro činohru: 420 míst a 10 míst pro handicap, celkově 430 míst 

Sál pro děti: dle uspořádání – až 100-200 míst 

 

Obestavěný objem: 154 541 m3 

Předpokládané náklady při ceně 10 894 Kč za 1 m³: 1 683 570 000 Kč 

(dle cenových ukazatelů ve stavebnictví pro rok 2017 – Budovy pro vědu, kulturu a osvětu, nosná konstrukce monolitická betonová plošná) 
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