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Český Krumlov, klášter bývalého řádu minoritů – kostel Božího těla a Panny Marie 
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Úvodní Úvodní Úvodní Úvodní slovo starosty slovo starosty slovo starosty slovo starosty     
 
  

Revitalizace areálu klášterů v Českém 

Krumlově je ve finále. Po dlouhé době diskuzí 

v Zastupitelstvu města, po dlouhých letech 

příprav, po dlouhém období boje 

s realizacemi výběrových řízení, velmi krátké 

době na realizaci stavebních prací a ještě 

kratší době přípravy jednotlivých expozic 

můžeme procházet úžasným koutem města 

Český Krumlov, založeným v polovině 

14. století. Dnes se můžeme jen domnívat, zda 

je stejně krásný jako v době svého vzniku. Pevně však věřím, že z celého 

revitalizovaného areálu klášterů bude cítit nová energie. Energie, kterou dílu 

dodaly stovky lidí, kteří na něm pracovali. Lidí, kteří stáli u zrodu myšlenky 

oživení této památky. Lidí, kteří pečlivě připravovali podklady pro žádost 

o dotaci. Lidí, kteří zpracovali množství dokumentace a projektů potřebných 

pro samotnou realizaci, až po ty, kteří prováděli samotné stavební práce. 

Energie, úsilí a nadšení všech bylo cítit z každého jednání, z každé návštěvy 

stavby. Vytvořil se úžasný tým lidí, který nakonec překonal všechny obtíže, 

jež taková akce s sebou přináší. Chci poděkovat za práci všech zúčastněných, 

zaslouží si opravdové uznání. Věřím, že na výsledek své práce budou hrdí 

po zbytek svého života. Přeji našim klášterům zaslouženou pozornost občanů 

i návštěvníků, přeji jim šťastnou budoucnost. 
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1.1.1.1. CCCChahahaharrrraaaaktktktkteeeerrrriiiissssttttiiiika ka ka ka papapapammmmáááátkytkytkytky    
 

AutorAutorAutorAutor::::    Mgr.Mgr.Mgr.Mgr.    JJJJiiiiříííí    Bloch Bloch Bloch Bloch     

 

 

Českokrumlovskeskokrumlovskeskokrumlovskeskokrumlovskéééé    klklklklášášášáštery a jejich historietery a jejich historietery a jejich historietery a jejich historie    

 

Českokrumlovské kláštery jsou umístěny v historické čtvrti Latrán 

nedaleko zdejšího hradu a zámku. Výběr umístění ze strany řádu minoritů 

a klarisek zde nebyl jistě náhodný. Ženský řád dosud Rožmberkům 

na svém panství chyběl, jistě byla lákavá také volba obdoby proslulého 

Anežského kláštera na Starém Městě v Praze, byť v daleko skromnější 

podobě. O samotnou výstavbu klášterního areálu se zasloužili až synové 

a manželka Petra I. po polovině 14. století. Po usazení obou konventů byla 

24. dubna 1362 vydána zakládací listina obou klášterů. Již ve třetí třetině 

14. století byl postaven presbytář kostela a částečně i konventní budovy 

s ambity. Minoritský klášter měl pravděpodobně dva ambity, stejně jako 

minoritský klášter na Starém Městě v Praze. Někteří historici se domnívají, 

že menší z nich patřil sestrám nižšího svěcení, tzv. bekyním. Klášterní 

kostel, ambity klarisek a menší ambit minoritů byly dostavěny kolem roku 

1400. Prostory v budovách byly poměrně prosté, plochostropé, s výjimkou 

sakristie, kapitulní síně a zřejmě i presbytáře kostela.  

 V pozdním středověku byl nově zřízen velký ambit minoritského 

kláštera s bohatou kamenickou výzdobou kleneb i hrotitých okenních 

otvorů. Kapitulní síň byla přestavěna na kapli sv. Wolfganga. 

Ve 2. polovině 17. století proběhly stavební úpravy téměř všech 

klášterních budov, částečně i kvůli požáru v roce 1668, spojené především 

s jejich zaklenutím. Výrazným způsobem byl přestavěn kostel. Téměř celý 

vnitřní prostor velkého ambitu vyplnila nová kaple Panny Marie 
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Einsiedelnské s Černou madonou. 

  Klarisky získaly formou nadání na rozdíl od minoritů poměrně 

rozsáhlé jmění několika vesnic. Součástí jejich areálu ve městě byl také 

hospodářský dvůr s pivovarem. Částečně se tak podílely i na chodu 

nemajetné komunity minoritských řeholníků, kteří se naopak starali 

o duchovní vedení sester. Nejpočetnější byly oba konventy na počátku 

18. století. 

 V klášterech se nacházela výtvarná díla výjimečných uměleckých 

kvalit: velký počet rukopisů, sochařských děl a deskových obrazů. 

Po zrušení minoritského kláštera byly tyto umělecké předměty, kromě 

Piety z klášterního kostela, přemístěny do jiných expozic. 

 Zrušený klášter klarisek byl zpočátku využíván pro potřeby 

vojenské posádky. Později přešel klášter do knížecího vlastnictví a následně 

zde proběhla přestavba na byty pro úředníky a osamělé vdovy s dětmi. 

Přední část kláštera klarisek byla od druhé poloviny 19. století upravena 

na dívčí školu a v roce 1919 vznikla v uvolněných prostorech 

minoritského kláštera Česká měšťanská škola. V padesátých letech 

20. století, po vyhnání mnišské komunity složkami statní bezpečnosti, byly 

zřízeny v areálu minoritského kláštera další byty, kanceláře a skladové 

prostory. Po roce 1990 proběhla oprava střech a v roce 2006 byl využit 

opravený malý ambit (bekyně) z prostředků města Český Krumlov 

pro rozšíření provozu Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky 

v Českém Krumlově (dále také jen „SUPŠ“). 

Klášterní areál dnes tvoří vedle klášterního kostela další uzavřené 

čtyři dvory: velká kvadratura minoritů s navazujícími objekty zvonice 

a kaplí sv. Wolfganga, malá kvadratura minoritů (tzv. bekyně), kvadratura 

klarisek s jižním obytným křídlem a hospodářský dvůr klarisek.  

Celý areál je významnou součástí historického jádra Českého 

Krumlova, leží uprostřed městské památkové rezervace zapsané 
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do Seznamu světového dědictví v prosinci roku 1992 pod číslem 617. 

Komplex klášterů klarisek a minoritů je zapsán do Ústředního seznamu 

nemovitých kulturních památek pod č. 37997/3-1066 (klášter klarisek) 

a 33669/3-1174 (bývalý klášter minoritů). 

 

 
     Bývalý klášter minoritů, Foto: Museum fotoateliér Seidel Český Krumlov 



 
 14 

 

Kláštery Český Krumlov, letecký snímek, Foto: Museum fotoateliér Seidel Český Krumlov 

 

Bývalý klášter minoritů – Kostel Božího těla a Panny Marie Bezbolestné, Foto: Museum 
fotoateliér Seidel Český Krumlov 
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2.2.2.2. Hlavní adresátiHlavní adresátiHlavní adresátiHlavní adresáti    kroniky projektukroniky projektukroniky projektukroniky projektu    

    

Autor: Mgr. JiAutor: Mgr. JiAutor: Mgr. JiAutor: Mgr. Jiříííí    Bloch Bloch Bloch Bloch     
 

 

Kláštery v Kláštery v Kláštery v Kláštery v Českém Krumloveském Krumloveském Krumloveském Krumlově    a obdobné objekty a obdobné objekty a obdobné objekty a obdobné objekty 
vvvv    Čecháchecháchecháchechách    

    

Vedle klášterů v Českém Krumlově mohou posloužit jako inspirační 

zdroj i další revitalizované kláštery v rámci např. Integrovaného 

operačního programu v Broumově (Vzdělávací a kulturní centrum 

Broumov, vlastník: řád Benediktinů), v Plasích (Centrum stavitelského 

dědictví v Plasích, vlastník: ČR, správce NPÚ), Velehradě (Velehrad 

centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy, vlastník: farnost 

olomoucké arcidiecéze), Teplé (Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů 

Teplá, vlastník: premonstráti), v Jezuitské koleji v Jindřichově Hradci 

(Národní muzeum fotografie a dílna tapiserií, vlastník: Město Jindřichův 

Hradec) a nebo další dosud ve značné míře zdevastované klášterní areály, 

a to jak v majetku řádů např. Doksany (premonstráti), Milevsko 

(premonstráti), Osek (cisterciáci), Vyšší Brod (cisterciáci), tak v majetku 

státu jako Kladruby a obcí jako např. Chotěšov nebo Cheb. V nejhorším 

technickém stavu jsou dochovány hospodářské budovy.  

Obecně lze předpokládat náročnější proces revitalizace a splnění 

podmínek udržitelnosti v realizační fázi projektů u rozsáhlejších 

mnišských klášterních areálů, umístěných mimo větší město s rozlehlými 

hospodářskými budovami, např. Vyšší Brod, Kladruby, Doksany.  

Využití těchto klášterních areálů mělo být v budoucnu více spojeno 

s vybudováním ubytovacích kapacit pro účastníky plánovaných aktivit. 

(V současné době se již např. nabízí řada možností citlivých vestaveb 
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sociálního zázemí přímo do bývalých klášterních konventů, popř. lze 

využít hospodářské budovy. Tyto úpravy nebývají problémové ani 

z památkového hlediska nicméně je nutno posuzovat soulad 

s poskytnutými dotacemi). 

Krumlovské kláštery v rámci projektů financovaných z Evropského 

fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního 

programu (dále také jen „IOP“), Oblasti intervence 5.1, jsou specifické svoji 

polohou uprostřed města, která je typická pro žebravé řehole především 

minoritů, františkánů a dominikánů. Mohou být tedy především inspirací 

pro další městské kláštery, kde renovované prostory nabízí širší možnosti 

jejich využití pro místní obyvatelstvo, vedle expozic, seminářů, workshopů, 

přednášek také zřízení škol s humanitním zaměřením. Zkušenosti 

z krumlovských klášterů by bylo možné využít především pro obdobný 

areál bývalého minoritského kláštera v Chebu, který je ve vlastnictví města. 

Jedná se o výjimečnou památku v Čechách s rozlehlým klášterním 

kostelem a pozoruhodným ambitem.   

 

 

Inspirace revitalizace klášterInspirace revitalizace klášterInspirace revitalizace klášterInspirace revitalizace klášterů    v v v v Českém Krumloveském Krumloveském Krumloveském Krumlově    
pro vyupro vyupro vyupro využititititíííí    klklklklášášášášternternternterníííích arech arech arech areáááállllů    v jihov jihov jihov jihočeském regionueském regionueském regionueském regionu    

 

Po roce 1989 se probouzejí kláštery v jižních Čechách zpět 

k novému životu velice zvolna. O svoji další existenci bojují řeholníci 

a řeholnice v konventech odtržených od hospodářského zázemí 

i tradičních vazeb. Velké problémy způsobuje i personální obsazení 

klášterů v naší sekularizované společnosti. 

Najdeme zde cca 16 klášterních objektů ve 12 lokalitách: 

v Borovanech, Bechyni, Č. Budějovicích, Č. Krumlově, Dačicích, 

Jindřichově Hradci, Lnářích, Nových Hradech, Milevsku, Strakonicích, 
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Táboře, Třeboni, Vyšším Brodě, Zlaté Koruně. Do některých klášterů 

se zpět navrátili mniši a sestry. V současné době jsou osazené kláštery 

ve Vyšším Brodě – cisterciáci, Milevsku - premonstráti, Nové Hrady - řád 

Svaté Rodiny (servité zde ukončili činnost v roce 2005), Dačicích – 

karmelitky. Františkáni převzali klášter v Bechyni, ale nevyvíjí zde sami 

aktivní činnost.  

Do dnešní doby jsou, především díky obtížnému hledání nového 

využití, zdejší kláštery opraveny v úplném rozsahu jen výjimečně. Např. 

klášter ve Zlaté Koruně, správa NPÚ, dále bývalá Jezuitská kolej 

v Jindřichově Hradci, vlastník město Jindřichův Hradec, která byla 

podobně jako kláštery v Českém Krumlově v rámci programu IOP 

adaptována pro Národní muzeum fotografie. Nejvíce zdevastovány 

zůstávají v klášterech především hospodářské dvory ve Vyšším Brodě, 

Milevsku. Ve většině případů spravuje část klášterů místní římskokatolická 

farnost. Často zde koexistují ještě další instituce, jejichž zřizovatelem bývá 

nejčastěji město, např. ZUŠ v Českých Budějovicích, SOA v Třeboni, 

regionální muzea - v Jindřichově Hradci, Táboře, Strakonicích, Milevsku 

a Borovanech. Spíše výjimečně jsou bývalé klášterní areály využívány 

pro bydlení místních obyvatel.  

Kulturní a vzdělávací činnost v klášterech lze v současné době 

považovat za nejvhodnější formu využití. Zkušenosti i odborné studie 

ukazují, že právě tehdy, když se nové využívání památek přiblíží jejich 

starému smyslu, je dlouhodobě udržitelné jejich bytí a zastaví se jejich 

úpadek. 

Současná revitalizace krumlovských klášterů v rámci IOP by mohla 

být inspirativní pro opravy budov poměrně rozsáhlých hospodářských 

areálů cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě a premonstrátského 

kláštera v Milevsku. 

Ve Vyšším Brodě by bylo možné dále rozvíjet Centrum česko-

rakouského porozumění. Milevský klášter založený už ve 12. století lze 
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využít pro prezentaci románské architektury regionu i kulturních aktivit 

města Milevska. Obdobný potenciál má v lázeňském městě Bechyně 

klášter františkánů s pozoruhodnými sklípkovými klenbami klášterního 

kostela i ambitu, dnes využívaný pouze v omezené míře pro potřeby 

Základní umělecké školy Bechyně.  

 

 

NNNNěkterá specifika která specifika která specifika která specifika českokrumlovských kláštereskokrumlovských kláštereskokrumlovských kláštereskokrumlovských klášterů, která , která , která , která 
mohou pmohou pmohou pmohou přispispispispět k vt k vt k vt k větší motivaci návšttší motivaci návšttší motivaci návšttší motivaci návštěv jednotlivých v jednotlivých v jednotlivých v jednotlivých 
cílových skupincílových skupincílových skupincílových skupin    

 

Zpřístupněný klášterní areál bude přitažlivý pro široké spektrum 

návštěvníků Českého Krumlova, kteří se zajímají o historické památky. 

Opravou klášterů se po mnoha desetiletích významně rozšířila nabídka 

služeb města. Návštěvníci si mohou nově prohlédnout vedle sídla 

zámeckého pána a historického města s farním kostelem také rozsáhlý 

církevní areál. Po mnoha desetiletích má tak historický Český Krumlov 

možnost ukázat třetí základní urbanistický celek středověkého města. Sídlo 

panovníka, městské uličky a klášter byly po staletí nezbytnou součástí 

jednoho celku pro vytvoření dokonalé představy o středověkém městě.  

 

 

Nabídka pro širokou veNabídka pro širokou veNabídka pro širokou veNabídka pro širokou veřejnost a rodiny sejnost a rodiny sejnost a rodiny sejnost a rodiny s    ddddětmitmitmitmi    

 

Zdejší klášterní expozice jako jediné v Čechách nabídnou na jednom 

místě návštěvníkům představu o řeholním životě mužské i ženské části 

klášterní komunity.  

Pro rodiny s dětmi budou zajímavé tematicky zaměřené řemeslné 
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dílny v areálu klarisek, navazující na tradiční činnosti řeholnic, které si 

díky přísné klausuře zajišťovaly obživu poměrně rozsáhlou hospodářskou 

činností, což byla například krejčovská dílna, kuchyně s pekárnou, 

ševcovská dílna, ale také pivovar. Sestry se zabývaly i pěstováním 

a skladováním bylin, výrobou mastí, případně i mýdel. Alchymická dílna 

ve sklepě připomene staré časy ve středověku, kdy alchymická činnost 

probíhala v utajení i v klášterním podzemí.  Laboratoř je zároveň jedinou 

připomínkou ve městě na zlatý věk této činnosti v době posledních 

Rožmberků, kdy byl Český Krumlov po Praze druhým střediskem alchymie 

českého království. Jednu z hlavních činností minoritů připomene 

iluminátorská dílna a knihtisk. Pro doplnění škály řemeslných činností byl 

areál doplněn o návštěvnicky vděčnou kovářskou, sklářskou, keramickou 

a řezbářskou dílnu. 

Opravdovou zábavu si mohou rodiče s dětmi užít při návštěvě 

gotické i renesanční komnaty, kde si mohou vyzkoušet některý z dobových 

kostýmů a případně si i pohrát s hračkami z dávných časů. Oddychovou 

činnost nabídne herna s instalovanými modely Leonarda da Vinciho, které 

reprezentují vrchol lidského snažení v období renesance. U klášterních zdí 

budou umístěny pohyblivé modely stavebního jeřábu ze středověkého 

období, orloje, hydraulické pily a vinařského lisu. Emocionální zážitek celé 

rodiny bude spojen s návštěvou expozice Danse Macabre, Camera Obscura 

a rozměrného modelu historického jádra Českého Krumlova o velikosti 6 x 

4 metry.   

 

 

Pro historiky, historiky dPro historiky, historiky dPro historiky, historiky dPro historiky, historiky dějin umjin umjin umjin umění, architekty ní, architekty ní, architekty ní, architekty 
aaaa    studenty tstudenty tstudenty tstudenty těchto oborchto oborchto oborchto oborů 

Obnova klášterního areálu probíhala v souladu se soudobým 

přístupem památkové péče, tedy respektováním všech hodnotných 
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vývojových fází klášterů (tj. přestože v ambitu kláštera klarisek byly 

zachyceny středověké konstrukce umožňující jeho prezentaci 

ve středověké podobě, byl zachován mladší stav stavebně upraveného 

areálu s klasicistními přístavky, šablonovou malířskou výzdobou 

a hodnotnými řemeslnými detaily. 

 Díky dochovaným sedmi gotickým krovům si českokrumlovský 

klášter jako jediný historický areál u nás dochoval z větší části původní 

středověkou siluetu. Ojediněle trámové stropy v přízemí ambitu klarisek 

upozorňují na starší archaičtější formu architektonického řešení ambitů, 

plochostropého prostoru, který dnes známe především z prostředí jižní 

Evropy. Původně měly v českokrumlovských klášterech dřevěné stropy i 

další dva ambity minoritů (větší zaklenut kolem roku 1500, menší po 

polovině 17. století).  

Specifické řešení severního křídla ambitu minoritů ve formě 

dvoulodí a individuálně pojatá kamenická výbava kružeb hrotitých otvorů 

ambitu je také zdejším unikátem. 

Ve sdruženém klášteře byly od počátku vzácně vyrovnané mužské 

a ženské komunity v počtu dvanácti členů. Kontinuální soužití konventů 

bratrů a sester po více než 400 let se společnou liturgií v jednom 

klášterním kostele jinde v Čechách neznáme. Fenomén českokrumlovských 

klášterů by si jistě zasloužil i hlubší historickou sondu z pohledu 

generových studii. (Nejčastěji měl početný ženský klášter k dispozici pouze 

malý počet řeholníků, kteří zajišťovali pouze jejich duchovní vedení). 

Sdružené kláštery minoritů a klarisek existovaly ještě v Praze – Anežský 

klášter, Chebu, Znojmu, Olomouci a v Opavě. V Českém Krumlově se však 

zachoval tento areál v nejucelenější podobě. Vedle historických pramenů 

tak lze paralelně sledovat proměny řeholního života bratrů i sester 

i ve stavebních úpravách samotného klášterního areálu.  

Kolem zdejšího kláštera minoritů se dochovaly zahradní plochy 

dosud vymezené původními středověkými ohradními zdmi. S obdobnou 
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Český Krumlov, bývalý konvent klarisek, gotické trámové stropy, Foto: Tereza Klimešová 

 

 
Český Krumlov, bývalý konvent klarisek, gotické trámové stropy, Foto: Tereza Klimešová 
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situací jsme se mohli donedávna setkat i severně od kláštera klarisek, kde 

provozované zahradnictví do 70. let 20. století respektovalo původní 

zahradu sester včetně dochovaných ohradních zdí. Později byla tato 

plocha vyasfaltována pro parkoviště. V případě zřízení již dlouhodobě 

plánovaného parkoviště u nedalekého areálu Ambitu, které by čítalo 

dostatečnou kapacitou, by ve střednědobém horizontu mohlo znamenat 

obnovení zahrady klarisek. Městský klášterní areál by tak mohl být 

v budoucnu zcela ojedinělým způsobem obklopen zelení.  

 V nově zřízených expozicích se bude prezentovat v klášterním 

areálu omezený počet středověkých soch, především v podobě kopií. 

Renomované galerijní instituce odmítají původní sochařská i malířská díla 

z fondu českokrumlovských klášterů, na která už nevzniká žádný právní 

nárok, vrátit. V současné době ale již probíhají jednání s Národní galerií 

v Praze, která má zájem ze svých depozitárních fondů zřizovat regionální 

expozice. Otevírá se tak možnost v blízké budoucnosti zřídit v Českém 

Krumlově samostatnou expozici výtvarného umění s vystavenými 

exponáty z Podunajské oblasti (z přilehlých regionů Německa, Rakouska 

a Čech). 

 

 

Pro techniky, technologyPro techniky, technologyPro techniky, technologyPro techniky, technology    

 

V klášterech je k vidění pozoruhodné technické řešení veřejně 

přístupných krovů klarisek, např. ojedinělý průnik konstrukcí 

v severozápadním rohu ambitu, kde se vzájemně prostupují krov 

ze středověku, raného baroka a 19. století. (V současné době jsou veřejně 

přístupné barokní a renesanční krovy na zámku v Kostelci nad Černými 

lesy, gotický krov ve farním kostele v Prachaticích, krov, krovy 

v Pohádkovém domě a expozice Marionet v Českém Krumlově).   

Je možné se seznámit s mechanikou zařízení funkčních replik 
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řemeslných a stavebních konstrukcí. 

V krovu klarisek budou vystaveny stavební prvky z klášterů 

a českokrumlovských měšťanských domů. Lze sledovat postupný proces 

stárnutí a patinace nových fasád, které byly realizovány tradiční vápennou 

technologií (na rozdíl od oprav fasád v rámci klášterů v Broumově, 

Velehradě a Teplé, kde byla aplikována soudobá technologie silikátů). 

Na jižním průčelí presbytáře klášterního kostela se dochovaly 

omítky z poloviny 14. století, tedy více než 650 let zde neproběhla žádná 

omítková oprava.       

 

 

Pro religionisty a Pro religionisty a Pro religionisty a Pro religionisty a další zájemce o církevní další zájemce o církevní další zájemce o církevní další zájemce o církevní 
problematikuproblematikuproblematikuproblematiku    

 

Pozoruhodná je existence druhého konventu minoritů, kde snad na 

přelomu 14. a 15. století vedle minoritů a klarisek existovala ještě 

komunita terciářek – bekyní (existence bekyní je archivně zmíněna 

i poblíž klášterů minoritů v Brně a Chebu). 

Pouze ve zdech českokrumlovského klášterního kostela lze sledovat 

postupné proměny účasti obou komunit na společných bohoslužbách 

(v Chebu, Olomouci a Opavě měly již od středověku klarisky vlastní kostel, 

v Praze a Znojmě se dochovalo ze společného kostela pouze torzo). 

Architektonické řešení barokně upraveného interiéru kostela, které 

umožnilo účast na liturgii v kostele poměrně velkému počtu vzájemně 

oddělených skupin podle náboženského, ale i společenského zařazení, 

tj. knížecí rodina měla ze zámku přístupné vlastní lože na západní kruchtě, 

část místní patricijské vrstvy měla k dispozici jižní kruchtu, běžní 

obyvatelé přízemí kostela, minorité východní kruchtu za oltářem a klarisky 

západní kruchtu. U klarisek lze navíc ukázat postupný vývoj: prvotní účast 
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na bohoslužbách v sedátkových nikách ambitu klarisek, propojených 

s prostorem klášterního kostela zamřížovaným neprůhledným otvorem, 

později z postranní kruchty na severní stěně lodi kostela a v barokním 

období na čelní západní kruchtě. Z raně barokního období se také 

zachovaly na obou kruchtách původní lavice bratrů i sester.  

Existence roty: v přízemní chodbě klarisek, navazující 

na prostranství Tramín před klášterním kostelem, se jako v jediném 

klášteře u nás dochovalo středověké ostění, do kterého byl v minulosti 

vsazen dřevěný otočný buben, umožňující zásobování ženského kláštera 

bez jakéhokoliv osobního kontaktu s vnějším prostředím. (v Anežském 

klášteře v Praze se předpokládá existence obdobného zařízení pouze 

na základě zmínky o existenci domu U kola, který se nalézal u zdí kláštera. 

Z barokního období se částečně dochovaly roty kláštera voršilek v Praze 

a dominikánek v Olomouci). 

 

 

Inspirace pro cyklotuInspirace pro cyklotuInspirace pro cyklotuInspirace pro cykloturisty a mototuristy se zájmem risty a mototuristy se zájmem risty a mototuristy se zájmem risty a mototuristy se zájmem 
oooo    výtvarné umvýtvarné umvýtvarné umvýtvarné uměníníníní    

 

Českokrumlovské kláštery se mohou stát východiskem tras cílených 

na vážnější zájemce o architekturu v blízkém okolí Českého Krumlova. 

V ambitu bývalého kláštera minoritů je umístěna subexpozice s názvem 

„Pozdní středověk v jižních Čechách“. Také samotný ambit je výjimečnou 

ukázkou pozdně středověké architektonické tvorby z konce 15. století 

v regionu. V blízkém okolí vedle zdejšího farního kostela sv. Víta lze 

navštívit řadu dalších pozoruhodných pozdě gotických kostelů, které tvoří 

významný soubor i v celonárodním měřítku např. Chvalšiny, Kájov, 

Boletice, Zátoň, Rožmberk nad Vltavou, Rychnov, Cetviny, Trhové Sviny aj. 

V Dolním Dvořišti lze tuto trasu propojit s tzv. Gotikstrasse, která vznikla 
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z iniciativy našich rakouských sousedů a je zaměřena na turistické 

propojení středověkých památek v hornorakouské oblasti Muhlviertel. 

Českokrumlovské kláštery mohou být také vhodným východiskem 

pro návštěvu poměrně velkého počtu klášterů v blízkém okolí. 

Na poměrně malém území navíc v romantické krajině najdeme velký 

počet klášterů, kde z významnějších řeholí v minulosti chyběl snad pouze 

klášter benediktinů. (V regionu s obdobným počtem klášterních areálů 

v severozápadních Čechách jsou kláštery dochované v podstatně horším 

stavu, navíc často ve zdevastované krajině). Bez nadsázky tak okolí Českého 

Krumlova můžeme označit za „Klášterní krajinu“. Zdejší kláštery na rozdíl 

od značně zbarokizovaných areálů u našich jižních a západních sousedů 

odkazují v daleko větší míře na období středověku, kdy byly kláštery 

jedním z hlavních hybatelů tehdejší společnosti. Ve Zlaté Koruně a Vyšším 

Brodě sídlili cisterciáci, ve Schlaglu premonstráti, v Třeboni a Borovanech 

řeholní kanovníci Augustiniáni. Z mendikantských řádů sídlili v Českém 

Krumlově klarisky a minoriti, v Českých Budějovicích dominikáni 

a kapucíni, v Nových Hradech serviti a na Kuklově pauláni. V Českém 

Krumlově se ještě dochovala Jezuitská kolej a při farním kostele v Kájově 

byl v nedávných letech obnoven malý konvent. Ve zdejším regionu tedy 

najdeme 13 objektů s klášterní minulostí. Z pozoruhodných objektů lze 

zmínit např. monumentální chrám zlatokorunského kláštera nebo 

miniaturní ambit v Borovanech. Lze nabídnout srovnání ekonomicky 

stabilního kláštera ve Schlaglu s živým klášterem ve Vyšším Brodě, dosud 

poznamenaným poválečnou devastací. Působivá je středověká výmalba celé 

klenby ambitu v Třeboni, důstojná kulisa i interiér chrámu dominikánů 

v Českých Budějovicích. Dosud čitelné jsou stopy středověkých stavebních 

postupů na nedostavěném klášteře v Kuklově atd. 
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3.3.3.3. VVVVzzzznnnniiiik k k k pppprrrroooojjjjeeeektktktktoooovvvvéhéhéhého o o o zzzzáááámmmměrrrruuuu    
 

Autor: Autor: Autor: Autor: PhDr. OndPhDr. OndPhDr. OndPhDr. Ondřej Hubáej Hubáej Hubáej Hubáčekekekek        
 

 

Vznik projektového záměru iniciovalo město Český Krumlov 

na konci roku 2007 ihned potom, co získalo dostatečné informace 

o možnosti využití dotace z Integrovaného operačního programu, Oblasti 

intervence 5.1 „Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví“.  

Důvodem pro využití dotačních prostředků byla skutečnost, 

že po posouzení možných variant záchrany a využití z velké části 

zchátralého a nevyužívaného areálu klášterů vyplynulo, že je daná 

skutečnost jedinou dostupnou možností komplexní obnovy a revitalizaci 

celého areálu. Žádná jiná realistická varianta neexistovala. Nulová 

varianta, tedy varianta nerealizování projektu a zachování stávajícího 

statusu quo, byla přitom pro město nepřijatelná. Znamenala by totiž další  

chátrání dvou mimořádně významných stavebních celků v historickém 

jádru města. 

Protože město Český Krumlov nemůže z řady důvodů provozovat 

v obnovených prostorech areálu plánované kulturní a vzdělávací činnosti 

vlastními silami, rozhodlo se je zajistit prostřednictvím parterů projektu. 

S hledáním a zapojením partnerů do projektu nebyly od počátku větší 

problémy. Ve městě působily a stále působí místní subjekty, zabývající 

se kulturními a vzdělávacími aktivitami, které odpovídají změření 

plánovaných programových činností. Tito partneři navíc uvítali možnost 

využití pro své činnosti nově obnovené a vybavené prostory. Partnery 

projektu se staly Městské divadlo Český Krumlov o.p.s., které dlouhodobě 

zajišťuje podstatnou část kulturních akcí ve městě, dále Střední 

uměleckoprůmyslová škola Sv. Anežky České, Český Krumlov, která již 
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část areálu před zpracováním projektové žádosti využívala pro výuku 

uměleckých a řemeslných oborů a pro aktivity související s touto výukou. 

Třetím partnerem projektu bylo Sdružení barokního souboru Hofmusici, 

zabývající se dlouhodobě na špičkové úrovni barokní kulturou (tohoto 

partnera nahradil v průběhu realizace projektu z formálních důvodů jiný 

subjekt – Festivaly Český Krumlov o.s., který se ovšem zabývá stejnou 

činností a je s původním partnerem personálně propojen). Poslední, čtvrtý 

partner Umělecká beseda Český Krumlov v průběhu realizace projektu 

od spolupráce odstoupil. Zajištění jeho programových činností v projektu 

však převzal prvně zmíněný partner projektu, a to Městské divadlo Český 

Krumlov o.p.s.  

Díky dobré spolupráci města Český Krumlov a všech partnerů 

projektu během samotné přípravy projektové žádosti, stejně jako během 

realizace samotného projektu, se žádné významné překážky v tomto směru 

neobjevily.  

Po celou dobu přípravy projektové žádosti konzultovalo město 

Český Krumlov záměr s Ministerstvem kultury ČR a současně 

projednávalo s  partnery jejich zapojení do projektu. Partneři se aktivně 

zapojovali do přípravy koncepce celého projektu. Specifikovali obsahovou 

náplň svých kulturních a vzdělávacích činností do jednotlivých 

programových projektových částí, a to včetně prostorově dispozičních 

a materiálně technických požadavků. To se následně promítlo 

do Objemové a vyhledávací studie, v níž byla zpracována komplexní 

rozvaha budoucího využití klášterního komplexu včetně základního 

rozdělení ploch na celky provozované jednotlivými partnery, a rovněž 

do studie proveditelnosti a ekonomického hodnocení projektu, která byla 

přílohou žádosti o dotaci. 
 

 

 

- 
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4.4.4.4. PPPPopopopopiiiissss    vvvvýýýýchozchozchozchozííííhohohoho    ssssttttaaaavvvvuuuu    ppppředededed    zaházaházaházahájjjjeneneneníííímmmm    
rrrreeeeaaaalilililizzzzaceaceaceace    pppprrrroooojjjjekekekekttttuuuu    

 

Autor: Autor: Autor: Autor: Ing. KateIng. KateIng. KateIng. Kateřina Slavíkováina Slavíkováina Slavíkováina Slavíková        
 

 

Popis a dokumentace technického stavu objektPopis a dokumentace technického stavu objektPopis a dokumentace technického stavu objektPopis a dokumentace technického stavu objektů, , , , 
zazazazařazených do projektu, pazených do projektu, pazených do projektu, pazených do projektu, před zahájeníed zahájeníed zahájeníed zahájením realizacem realizacem realizacem realizace    

 

Areál klášterů v Českém Krumlově se skládá ze dvou částí: 

a) Areál bývalého kláštera minoritů, jehož součástí jsou: konvent 

minoritů s věží (M1), konvent bekyň (M2), klášterní kostel (M7), 

zahrady (M4, M5, M6), zahrada s altánem (M3) a ohradní zdi 

b) Areál bývalého kláštera klarisek, jehož součástí jsou: konvent 

klarisek (K1), hospodářský dvůr (K2) a hospodářské objekty (K3 

a K4) seskupené okolo centrálního nádvoří (K5) a doplňkové plochy 

(K6) 

 

U objektů bývalého kláštera minoritů byl technický stav objektů před 

zahájením projektu velmi různorodý. Objekt M2, konvent bekyň, prošel 

rekonstrukcí v letech 2004-2005, kdy byl městem Český Krumlov upraven 

pro potřeby Střední uměleckoprůmyslové školy Sv. Anežky České, 

pozdějšího partnera projektu „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov“. 

U objektů M1 a M7 byla v průběhu let 1995-2003 v rámci Programu 

záchrany architektonického dědictví provedena obnova konstrukcí střech 

a střešních krytin a u objektu M1 i dílčí stavební úpravy v rozsahu 

záchranných prací a zprovoznění části objektu v úrovni 2.NP pro potřeby 

majitele objektů bývalého kláštera minoritů – Rytířského řádu Křižovníků 

s červenou hvězdou v Praze. Část prostor objektu M1 a celý objekt 
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klášterního kostela včetně fasád objektů vyžadovaly rozsáhlé stavební 

zásahy potřebné pro záchranu cenných historických konstrukcí postižených 

letitou devastací a špatnou údržbou. Nejvíce postiženy devastací 

a nevhodným užíváním byly zejména bývalé klášterní zahrady (M5 a M6) 

jejichž součástí byl zcela zdevastovaný barokní zahradní altán (M3) 

a ohradní zdi s rozpadajícími se korunami zdiva. 

V případě areálu bývalého kláštera klarisek byl technický stav areálu 

mnohem horší. Objekt hospodářského dvora byl zcela zdevastovaný 

a vybydlený. U hospodářských objektů K3 a K4 bylo provedeno základní 

zajištění objektů formou rekonstrukce střech a základních zabezpečovacích 

prací provedených v průběhu let v rámci Programu regenerace městské 

památkové rezervace. V rámci tohoto programu byla obnovena 

i nejzdevastovanější část hospodářského objektu K4. U objektu bývalého 

konventu K1 byla provedena do roku 2009 v rámci Programu záchrany 

architektonického dědictví na části objektu rekonstrukce střech a dále bylo 

provedeno základní zabezpečení objektu formou odstranění nejvíce 

porušených a částečně zřícených konstrukcí dvorních přístavků 

a podepření stropů v části objektu sousedícího s kostelem, kde vlivem 

dlouhodobého zatékání došlo k jejich propadnutí.  

Většina technické infrastruktury areálu byla dožilá a nefunkční. 

Celkově lze konstatovat, že stavební a technický stav neumožňoval bez 

zásadní opravy a celkové rehabilitace efektivní využití celého areálu. 

 

StruStruStruStručná charakteristika stavebního vývoje památkyná charakteristika stavebního vývoje památkyná charakteristika stavebního vývoje památkyná charakteristika stavebního vývoje památky    

Bývalý klášter minoritů a klarisek je středověkého původu a byl 

založen v polovině 14. století vdovou po Petrovi z Rožmberka Kateřinou 

a jejich syny (1350 založení kláštera), vysvěcen byl patrně roku 1358. Celý 

klášter se skládá celkem ze tří ambitů s konventními budovami. Dnešní 
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podoba kláštera je výsledkem několika stavebních etap: jádro obou 

konventů tvoří budovy z 2. poloviny 14. století, v době husitských válek byl 

však klášter zřejmě zásadně poškozen. Ve 2. polovině 15. století byl 

komplex opět opraven a přestavěn, v 17. a 18. století proběhla barokní 

přestavba. Období sekularizace kláštery zásadně postihlo: po zrušení 

kláštera klarisek roku 1782 byla do areálu umístěna kasárna, později, 

r. 1832, byl konvent klarisek výrazně stavebně upraven pro bytové účely. 

Klášter minoritů byl ke své původní funkci využíván až do roku 1950, kdy 

byli z kláštera násilně vyhnáni minoritští mniši. V následujícím období jej 

postihl obdobný osud a využití jako sousední areál. V období po druhé 

světové válce (v případě kláštera minoritů po roce 1950) byly oba kláštery 

postupně devastovány nevhodným využitím a postupně vybydlovány. 

Po roce 1989 byly postupně v rámci dotačních titulů Ministerstva kultury 

ČR provedeny základní záchranné stavební práce vedoucí k základnímu 

zabezpečení objektů před další postupnou devastací (popis provedených 

stavebních prací po roce 1989 viz výše). 

 

 

ZZZZppppůsob a míra dosavadního vyusob a míra dosavadního vyusob a míra dosavadního vyusob a míra dosavadního využití, zpití, zpití, zpití, způsob sob sob sob 
provozování a péprovozování a péprovozování a péprovozování a péčeeee    
 

BBBBývalý klášter miývalý klášter miývalý klášter miývalý klášter minoritnoritnoritnoritů        

� objekty M1 – bývalý konvent minoritů a M3 - zahradní altán -

bez využití,  

� objekt M2 – bývalý konvent bekyň – využíván SUPŠ sv. Anežky 

České – obor scénografie,  

� zahrada M4 – veřejný prostor (přístup ke kostelu a SUPŠ sv. 

Anežky České),  

� objekt M7 – klášterní kostel – občasné využití k hudebním 
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aktivitám,  

� objekty jsou provozovány a spravovány městem Český 

Krumlov, které je dlouhodobým nájemcem (objekty M1, M2 

a M4-M7) nebo majitelem (objekt M3). Opravy a údržba 

objektů byly prováděny jednak majitelem – Rytířským řádem 

Křižovníků s červenou hvězdou v Praze (převážně objekt M1), 

a dále městem Český Krumlov (celková rekonstrukce objektu 

M2) nebo ve spolupráci obou subjektů – ostatní části areálu. 

 

Bývalý klášter klarisekBývalý klášter klarisekBývalý klášter klarisekBývalý klášter klarisek    

� část objektů (nejdéle objekt K2 – bývalý hospodářský dvůr) 

využívána až do roku 2011 pro bydlení jako byty nejnižší 

kategorie,  

� zbývající část areálu s ohledem na technický stav objektů byla 

bez využití, 

� v areálu byly postupně prováděny základní zabezpečovací 

práce a postupná rekonstrukce střech v rámci zamezení další 

devastace objektu. 

 

 

VVVVlastnické a jiné vztahy k objektlastnické a jiné vztahy k objektlastnické a jiné vztahy k objektlastnické a jiné vztahy k objektům, na které se m, na které se m, na které se m, na které se 
vztahuje realizace projektuvztahuje realizace projektuvztahuje realizace projektuvztahuje realizace projektu    

 

Bývalý klášter minoritBývalý klášter minoritBývalý klášter minoritBývalý klášter minoritů        

� objekty M1 – bývalý konvent minoritů, M2 – bývalý konvent 

bekyň, M4-M6 – klášterní zahrady s ohradními zdmi a objekt 

M7 – klášterní kostel jsou v majetku Rytířského řádu Křižovníků 

s červenou hvězdou v Praze, a jsou provozované a užívané 
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městem Český Krumlov na základě dlouhodobé nájemní 

smlouvy,  

� objekt M3 – zahradní altán je v majetku města Český Krumlov. 

 

Bývalý klášter klarisekBývalý klášter klarisekBývalý klášter klarisekBývalý klášter klarisek    

� objekty K1 – bývalý konvent klarisek, K2 – bývalý hospodářský 

dvůr, K3 a K4 – bývalé hospodářské objekty a plochy a nádvoří 

K5 a K6 jsou plně v majetku města Český Krumlov. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bývalý klášter klarisek – objekt K1 – bývalý konvent klarisek, Foto: Ladislav Pouzar 
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Bývalý klášter klarisek, Foto: Ladislav Pouzar 
 

Bývalý klášter klarisek – objekt K1 – bývalý konvent klarisek – mezisálí, Foto: Ladislav Pouzar 
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Bývalý klášter klarisek – objekt K1 – bývalý konvent klarisek – seminární místnost, Foto: 

Ladislav Pouzar 

 
Bývalý klášter klarisek – objekt K1 – bývalý konvent klarisek – seminární místnost, Foto:  

Ladislav Pouzar 
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Bývalý klášter klarisek – objekt K2 – bývalý hospodářský dvůr, Foto: Ladislav Pouzar 
 

 
Bývalý klášter klarisek – objekt K2 – bývalý hospodářský dvůr – předsíň, Foto: Ladislav Pouzar 
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Bývalý klášter minoritů, Foto: Ladislav Pouzar 
 

 
Bývalý klášter minoritů – zahradní altán, Foto: Ladislav Pouzar 
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Bývalý klášter minoritů, Foto: Ladislav Pouzar 

 

 
Bývalý klášter minoritů – refektář, Foto: Ladislav Pouzar 
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Bývalý klášter minoritů – sklep, Foto: Ladislav Pouzar 
 

 

Bývalý klášter minoritů – krov, Foto: Ladislav Pouzar 
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5.5.5.5. Charakteristika projektu a jeho cílCharakteristika projektu a jeho cílCharakteristika projektu a jeho cílCharakteristika projektu a jeho cílů    
 

HlHlHlHlavníavníavníavní    ccccíííílllle pe pe pe prrrroooojjjjekekekekttttu,u,u,u,    budoucí budoucí budoucí budoucí uuuužíííívánívánívánívání    aaaa    pppprrrrovovovovoooozzzzováníováníováníování    
zzzzrrrrekonsekonsekonsekonsttttrrrruovaných neuovaných neuovaných neuovaných nemmmmoooovvvviiiittttososososttttíííí,,,,    kkkkonceponceponceponcepčnnnníííí    
aaaalllltttteeeerrrrnanananattttiiiivvvvyyyy....    PPPPopopopopiiiissss    aktivit aktivit aktivit aktivit pppprrrroooojjjjekekekekttttuuuu,,,,    které pkteré pkteré pkteré přispispispispějjjjíííí    
kkkk    dosdosdosdosaaaaženeneneníííí    ccccíííílllleeee    pppprrrroooojjjjekekekekttttuuuu....    

 

Autor: PhDr. OndAutor: PhDr. OndAutor: PhDr. OndAutor: PhDr. Ondřej Hubáej Hubáej Hubáej Hubáček ek ek ek     
 

 

Primárním cílem projektu „Revitalizace areálu klášterů Český 

Krumlov“ bylo od počátku revitalizovat celý, poměrně rozsáhlý areál 

bývalých klášterů klarisek a minoritů (nyní ve vlastnictví Rytířského řádu 

Křižovníků s červenou hvězdnou v Praze) v historickém jádru Českého 

Krumlova. To znamená stavebně ho rehabilitovat a využívat jeho kulturní 

potenciál pro ekonomicky udržitelné celoroční poskytování kulturních 

a vzdělávacích služeb odborné a laické veřejnosti, zaměřené na moderní 

formy uchování dokumentace a prezentace kulturního dědictví vázaného 

jednak na historií areálu a celého města Český Krumlov, jehož Městská 

památková rezervace je zapsaná v Seznamu světového kulturního 

a přírodního dědictví UNESCO, a jednak na umění a kulturu významných 

historických období našich dějin, zejména gotiky, renesance a baroka. 

Projekt přitom klade důraz jak na kvantitativní stránku (velký počet 

plánovaných aktivit a návštěvníků), tak na kvalitativní stránku náplně 

projektu (tematická rozmanitost a vysoká odborná úroveň při využití 

moderních a efektivních forem).  

Předmětem projektu je realizace uceleného a komplexního souboru 

činností, které povedou k revitalizaci v současnosti nevyužívaného, značně 

zchátralého a z větší části uzavřeného a pro veřejnost nepřístupného areálu 
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bývalých klášterů klarisek a minoritů v Českém Krumlově. Projektové 

činnosti budou provázané a budou na sebe věcně, logicky i časově 

navazovat. Kromě výše uvedeného má projekt i další, dílčí cíle: 

 

RozšíRozšíRozšíRozšíření a zkvalitnení a zkvalitnení a zkvalitnení a zkvalitnění nabídky kulturních a vzdní nabídky kulturních a vzdní nabídky kulturních a vzdní nabídky kulturních a vzdělálálálávacích sluvacích sluvacích sluvacích služebebebeb    

 
Prostory konventů klášterů jsou velice dobře využitelné pro aktivity 

spojené s uchováním, prezentací, interpretací a výukou historických 

segmentů výtvarného a hudebního umění. Kostel nabízí vynikající 

podmínky pro pořádání hudebních akcí. Přístavba konventu a obytná 

budova kláštera klarisek jsou vhodné pro dokumentační, prezentační 

a výukové aktivity v oboru uměleckých řemesel a hospodářský dvůr může 

být využit k vybudování ubytovacího a stravovacího zázemí pro účastníky 

programových činností v areálu. V klášterních zahradách lze vytvořit 

klidovou relaxační zónu, v níž bude možné pořádat nejrůznější kulturní 

a společenské akce. V Českém Krumlově není žádný jiný prostor s tak 

výjimečným potenciálem pro poskytování kulturních služeb laické 

i odborné veřejnosti.  

Společným jmenovatelem plánovaných kulturních a vzdělávacích 

služeb je snaha každého účastníka „vtáhnout“ do jiného světa - světa 

historie a umění a poskytnout mu nejenom pasivní přijímání informací, 

ale především možnost aktivního a interaktivního prožitku a vzdělávání 

se v předmětných oblastech. To podnítí jeho tvořivost, kreativitu a výrazně 

umocní dojem z návštěvy klášterního komplexu. A právě tato koncepce 

projektu - jako uceleného a vzájemně provázaného souboru kulturních 

a vzdělávacích služeb s přímou vazbou na jedinečnou lokalitu historického 

města Český Krumlov - je jeho hlavní přidanou hodnotou, která ho činí 

unikátním a ojedinělým nejen v rámci ČR, ale i v širším evropském prostoru. 
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Zvýšení atraktivity mZvýšení atraktivity mZvýšení atraktivity mZvýšení atraktivity města sta sta sta Český Krumlov a regieský Krumlov a regieský Krumlov a regieský Krumlov a regionu pro obyvatelonu pro obyvatelonu pro obyvatelonu pro obyvatele, 

návštnávštnávštnávštěvníky a investoryvníky a investoryvníky a investoryvníky a investory    

 
Díky celoročně pořádaným akcím a poloze v historickém centru 

města zapsaného na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví 

UNESCO se areál klášterů stane frekventovaným veřejným prostorem. Mimo 

jiné to přispěje i k řešení dlouhodobého problému s vylidňováním 

historického centra města. Tomu pomůže realizace dalších plánovaných 

akcí v této části města, například revitalizace prvního nádvoří Státního 

hradu a zámku, revitalizace pobřežní komunikace do podoby pěšího korsa 

a relaxační zóny, vybudování navazujících lávek přes Vltavu a tím vytvoření 

nové pěší komunikační osy, na níž areál klášterů leží.  

V provozní fázi projektu budou zajišťovány kulturní a vzdělávací 

aktivity vycházející z připravených programových projektových částí a dále 

management, správa a provoz celého areálu klášterů. 
 

 

IIIInnnnffffoooormrmrmrmaaaacececece    oooo    souvsouvsouvsouviiiissssllllosososostttteeeechchchch    pppprrrroooojjjjekekekekttttu su su su s    rrrroooozzzzvovovovojjjjem em em em llllokaokaokaokalilililittttyyyy    
aaaa    rrrregegegegiiiionu.onu.onu.onu.    SSSSppppeeeecccciiiiffffiiiikacekacekacekace    úúúúzzzzeeeemímímímí,,,,    kkkktttteeeerrrré é é é mmmmohouohouohouohou    
cecececellllospoospoospoospolllleeeečenskenskenskenskéééé    dopadydopadydopadydopady    pppprrrroooojjjjeeeekkkkttttu u u u rrrreáeáeáeállllnnnně    zzzzaaaasáhnousáhnousáhnousáhnoutttt....    
DDDDeeeeffffiiiinnnniiiicececece    ppppřiiiiddddanéanéanéané    hodnohodnohodnohodnottttyyyy    pppprrrroooojjjjekekekekttttuuuu    

 

Autor: Autor: Autor: Autor: Ing. Jan VondroušIng. Jan VondroušIng. Jan VondroušIng. Jan Vondrouš        

    

Informace o souvislostech projektInformace o souvislostech projektInformace o souvislostech projektInformace o souvislostech projektu s rozvojem lokality a regionuu s rozvojem lokality a regionuu s rozvojem lokality a regionuu s rozvojem lokality a regionu    

Areál klášterů v Českém Krumlově byl donedávna jednou 

z posledních těžce zdevastovaných zón v Českém Krumlově. Tato lokalita, 

která reprezentuje zhruba šestinu historického jádra města, se po listopadu 
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1989 a nástupu nových městských reprezentací probouzela k životu velmi 

těžce a pomalu. 

První se k životu probudila část kláštera vlastněná Rytířským řádem 

Křížovníků s červenou hvězdou v Praze (dříve klášter Minoritů) včetně 

konventu bekyň, kde začala působit Střední uměleckoprůmyslová škola 

sv. Anežky České. Následně probíhaly (dle finančních prostředků) hlavně 

záchranné práce na části kláštera klarisek. Tato lokalita byla pro veřejnost 

téměř nepřístupná. 

V současné době (po revitalizaci a rehabilitaci jednotlivých objektů) 

se otevírají nové možnosti nejen trávení volného času, ale i kulturních 

aktivit pro občany města a návštěvníky Českého Krumlova. Vznikly i nové 

komunikační trasy, které zjednoduší přístup do historického jádra 

především občanům největších sídlišť Českého Krumlova. Rovněž existují 

i nové možnosti k návštěvě zahrad, do této doby téměř nepřístupných. 

Z hlediska regionu dochází k doplnění stávající nabídky návštěvy 

významných klášterních komplexů, jako jsou Vyšší Brod a Zlatá Koruna. 

Pro věřící z Českého Krumlova je jistě radostnou skutečností znovu 

vysvěcení klášterního kostela a jeho využívání k církevním aktivitám. 

 

Specifikace území, které mohou celospoleSpecifikace území, které mohou celospoleSpecifikace území, které mohou celospoleSpecifikace území, které mohou celospolečenské dopady projektu enské dopady projektu enské dopady projektu enské dopady projektu 
reálnreálnreálnreálně    zasáhnoutzasáhnoutzasáhnoutzasáhnout    

Celospolečenské dopady reprezentované novými lepšími možnostmi 

fungování středního uměleckého školství mají mimořádný význam 

přesahující hranice Jihočeského kraje. 

Záchrana a objevy dosud neznámých historických prvků a činnost 

na ně navazující mají význam celostátního charakteru. 

Vzdělávací a badatelské aktivity v oblasti barokní kultury svým 

významem přesahují rámec České republiky. 
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Definice pDefinice pDefinice pDefinice přidanéidanéidanéidané    hodnotyhodnotyhodnotyhodnoty    

Záchrana významné kulturní památky s obrovskou celospolečenskou 

hodnotou a zajištění trvalé udržitelnosti pomocí smysluplných kulturně 

vzdělávacích aktivit. 
 

 

Navazující projekty, jejich zamNavazující projekty, jejich zamNavazující projekty, jejich zamNavazující projekty, jejich zaměřeneneneníííí    a zdroj a zdroj a zdroj a zdroj 
financovfinancovfinancovfinancováááánnnníííí. 

 

Autor: Autor: Autor: Autor: Mgr. Tereza KlimešováMgr. Tereza KlimešováMgr. Tereza KlimešováMgr. Tereza Klimešová        

 

Synergický projektSynergický projektSynergický projektSynergický projekt: Muzeum vltavínMuzeum vltavínMuzeum vltavínMuzeum vltavínů    

Datum zahájení projektu: 30. 3. 2012 

Datum ukončení projektu: 19. 7. 2013 

Celkové způsobilé výdaje projektu: 5 526 924, 00 Kč 

 

Cíle projektu: 

Stejně jako projekt „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov“, tak 

i projekt „Muzeum vltavínů“ řeší problém nedostatečné revitalizace 

památkově chráněných objektů a území a nedostatečné vybavenosti 

kulturních zařízení. Oba projekty přinesou celoroční nabídkou atraktivních 

služeb pro různé cílové skupiny odborné veřejnosti a laické veřejnosti 

z Českého Krumlova i odjinud. 

Cílem projektu Muzeum vltavínů stejně jako projektu Revitalizace 

areálu klášterů Český Krumlov je nabídnout návštěvníkům města Český 

Krumlov alternativní či doplňkovou nabídku ke klasické turistické trase 

Zámek - Latrán - Lazebnický most - náměstí Svornosti, jejich zavedením 

na trasu náměstí Svornosti - Ostrov - lávka pod Zámkem - Jelení zahrada 

(záchytné parkoviště). Projekt Muzeum vltavínů spolu s projektem 

Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov díky své lokalizaci rozšiřuje 
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návštěvnickou oblast o další zajímavé místo a zamezí tak silné koncentraci 

návštěvníků pouze do jedné oblasti. Oba projekty tak napomohou ke splnění 

tohoto cíle, jenž je jednou z priorit města Český Krumlov již delší období. 

 

Synergický projektSynergický projektSynergický projektSynergický projekt:    VytvoVytvoVytvoVytvoření nových pení nových pení nových pení nových přístupových tras k areálu ístupových tras k areálu ístupových tras k areálu ístupových tras k areálu 
klášterklášterklášterklášterů    ČKKKK    s mos mos mos možnostžnostžnostžností vyuí vyuí vyuí využitžitžitžití volnoí volnoí volnoí volnočasových aktivitasových aktivitasových aktivitasových aktivit    

 

Datum zahájení projektu: 26. 5. 2011 

Datum ukončení projektu: 26. 7. 2013 

Celkové způsobilé výdaje projektu: 14 117 390, 00 Kč 

 

Cíle projektu: 

Hlavním cílem projektu bylo vytvořit nové turistické přístupové trasy 

k revitalizace areálu klášterů, čímž měla být významně posílena návštěvnost 

této atraktivity.  

Projekt byl rozdělen na dvě části: 

I. rekonstrukce přístupové trasy od autobusového nádraží přes 

ul. Objížďková, pěší stezku k lávce přes Vltavu u pivovaru, 

lávku u pivovaru a vstup na Náplavku k areálu klášterů,  

II. vytvoření vycházkového okruhu s volnočasovými aktivitami 

v pravobřežní části vodního toku Polečnice na území Jelení 

zahrady.  

Vytvořením nových vycházkových okruhů s doplňkovými 

volnočasovými aktivitami byly zatraktivněny nedostatečně využívané 

a dlouhodobě opomíjené zóny v historickém centru města, čímž zároveň 

došlo k odlehčení přetížené pěší zóny Latrán. Navrhované odpočinkové pěší 

trasy vytvořily protipól tržně orientovanému středu města. Projektový 

záměr počítal s vytvořením zjednodušeného navigačního systému, který by 

nenásilným způsobem naváděl turisty do areálu klášterů. 
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6.6.6.6. PPPPřííííjjjjeeeemmmmce, oce, oce, oce, orrrrgagagagannnniiiizazazazačnnnníííí    sssstrtrtrtrukukukukttttuuuurrrra, upa, upa, upa, upllllaaaattttnnnněnnnníííí    
pppprrrriiiincncncnciiiipupupupu    papapaparrrrttttnenenenerrrrssssttttvvvvíííí    

 

Autor: PhDr. OndAutor: PhDr. OndAutor: PhDr. OndAutor: PhDr. Ondřej Hubáej Hubáej Hubáej Hubáček ek ek ek     
 

 

Příjemce dotace je město Český Krumlov, Náměstí Svornosti 1, 

381 01 Český Krumlov. 

Pro projekt byl vytvořen a v praxi realizován následující specifický 

systém řízení. 

 

Východiska pro tvorbu systému Východiska pro tvorbu systému Východiska pro tvorbu systému Východiska pro tvorbu systému řízení projektuízení projektuízení projektuízení projektu    

Primárním cílem projektu v souladu s podmínkami dané aktivity není 

prostá obnova památkového objektu, ale jeho revitalizace pro moderní 

kulturní a vzdělávací služby určené různým cílovým skupinám odborné 

a laické veřejnosti. Zároveň má projekt sloužit jako vzor ekonomicky 

udržitelného využití jiných kulturních památek daného typu v České 

republice. Jeho základem je proto plán programových činností zaměřených 

na uchování, dokumentaci a prezentaci kulturního dědictví spojeného 

jednak s historií areálu a jednak s významnými oblastmi umění a kultury 

nejdůležitějších historických období, zejména gotiky, renesance a baroka. 

Přitom je kladen důraz nejen na kvantitativní stránku (velký počet 

plánovaných aktivit a návštěvníků), ale i na kvalitativní stránku 

programových činností (rozmanitost tematické náplně a vysoká úroveň 

jejich zpracování), stejně jako na využití moderních efektivních forem. 

Rozhodnutí o podmínkách poskytnutí dotace stanoví povinnost 

příjemce zahájit programové činnosti ihned po dokončení realizační fáze 

projektu a do jednoho roku dosáhnout plánované monitorovací ukazatele. 

Tuto podmínku lze splnit, jen pokud byla zajištěna příprava programových 
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činností (upřesnění náplně a materiální i personální zajištění) 

v dostatečném předstihu a byla-li koordinována s postupem stavebních 

prací a vybavování obnovených objektů. To znamenalo prakticky po celou 

dobu realizační fáze projektu. Z toho předpokladu vyházel návrh etapizace 

programových projektových částí. Proto systém řízení projektu věnoval 

velkou pozornost nejen řízení stavebních projektových částí, ale i řízení 

programových projektových částí, a to jak z hlediska zajištění dostatečných 

kapacit, tak z hlediska záruk odpovídající odborné úrovně. 

Jelikož město Český Krumlov jako příjemce dotace nemá ani odborné 

kompetence ani vlastní kapacity na provozování plánovaných 

programových činností, bude je zajišťovat prostřednictvím partnerů. 

Pro všechny programové činnosti se podařilo získat spolehlivé partnery 

s dlouhou historií a odbornou působností v příslušných oborech 

i s vlastními kapacitami a vazbami na další spolupracující osoby či subjekty. 

To do značné míry garantuje kontinuitu přípravy a provozování 

programových činností i jejich vysokou odbornou úroveň. 

Partneři, jako neziskové organizace, neměli dostatek zkušeností 

s plánováním a provozováním kulturních či vzdělávacích aktivit v režimu 

dlouhodobé samofinancovatelnosti. Programové činnosti byly sice navrženy 

tak, aby bylo reálné dosažení plánovaných výsledků a ekonomické 

udržitelnosti. Během realizační fáze projektu ovšem musely být 

konkretizovány a případně i modifikovány. Toto vyžadovalo specializované 

odborníky, jimiž město jako příjemce ani partneři nedisponovalo. 

Bez odborné specializované podpory by proto vzniklo riziko, že by 

programové činnosti nedosáhly plánovaných výsledků nebo nebudou 

ekonomicky udržitelné. Proto byla součástí řízení projektu expertní 

poradenská podpora pro přípravu programových činností v realizační fázi 

projektu. Ta nezahrnovala tvorbu programových činností, ale byly 

zajišťovány průběžné konzultace při upřesňování jejich zaměření, přípravy 

a organizačního zabezpečení zejména z hlediska aktuální a perspektivní 
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poptávky a ekonomické udržitelnosti. Protože se jednalo o poradenské 

služby, které měly přímý vztah k projektu a byly nezbytné pro dosažení cíle 

projetu, byly příslušné výdaje způsobilé. Součástí expertní podpory bylo 

rovněž poskytování poradenství při přípravě obsahu povinné vzorové 

metodiky obnovy a využití památek daného typu a poskytování právních 

služeb v oblasti veřejné podpory. 

Vzhledem k pravděpodobnosti výskytu rizika vypadnutí nebo kolapsu 

některých osob či prvků systému řízení projektu, což by za určitých 

okolností mohlo vést ke vzniku kritických situací, byl celý systém řízení 

dimenzován spíše na horní hranici přiměřených kapacit a zároveň nastaven 

tak, aby mezi jednotlivými osobami či prvky systému existovala 

zastupitelnost. Díky ní mohlo řízení projektu fungovat plynule bez větších 

problémů i v případě výpadku některých částí systému až do doby, než se 

je podařilo nahradit. Daná skutečnost výrazně eliminovala riziko vzniku 

kritických situací. Součástí těchto opatření k eliminaci významného rizika 

bylo mimo jiné zřízení Řídícího výboru projektu v realizační fázi, jehož 

členy jmenovalo zastupitelstvo města Český Krumlov a který zodpovídal 

za průběh realizace projektu. 

 

Základní struktura systémuZákladní struktura systémuZákladní struktura systémuZákladní struktura systému    

Vzhledem k délce a náročnosti projektu byl systém jeho řízení 

rozdělen do dvou úrovní: 

 

a) úroveň řízení a administrace projektu (vedení města Český Krumlov 

a Realizační tým projektu), 
 

Na této úrovni se odehrávalo zejména plánování, řízení a kontrola 

průběhu projektu a zajištění výběrových řízení. Tuto oblast tvořilo: 
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� Vedení města Český Krumlov 

� Zastupitelstvo města Český Krumlov 

� Rada města Český Krumlov 

� Řídící výbor ustanovený zastupitelstvem města Český Krumlov 

� Realizační tým projektu 

� Koordinátor a manažer projektu a vedoucí Realizačního týmu 

� Metodik projektu 

� Administrátor projektu  

� Ekonom a účetní projektu 

� Manažeři řízení programových projektových částí ve čtyřech 

základních oblastech programových činností 

 

Všechny funkce byly obsazeny fyzickými osobami na základě 

jejich pracovně právního nebo smluvního vztahu s městem Český 

Krumlov. Koordinátor projektu a Metodik projektu měli smluvní 

vztah k městu Český Krumlov na základě uzavřených smluv 

o poskytovaných službách vzešlých z veřejných zakázek. Následně, 

v průběhu projektu, zajišťoval funkci koordinátora projektu tajemník 

Městského úřadu v Českém Krumlově. Administrátor, Ekonom 

a Manažeři řízení programových částí byli zařazení v rámci 

zřízeného Oddělení IOP Městského úřadu v Českém Krumlově.  

Všechny uvedené funkce byly zřizovány výhradně pro řízení 

projektu IOP. Převážná část mzdových nákladů proto byla součástí 

způsobilých výdajů projektu.  

 

b) úroveň operativní (příprava a realizace stavebních prací včetně 
vybavení, příprava a realizace programových činností a obslužné 
a podpůrné řídící činnosti) 
Tuto oblast tvořily následující oblasti: 
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� Stavební části 

� Inženýring 

� Technický dozor investora 

� Programové částí 

� Partneři projektu 

� Obslužné a podpůrné činnosti 

� Administrátor veřejných zakázek 

� Expertní tým, zajišťující kontrolu řízení projektu, odborné 

poradenství partnerům při přípravě programových činností a 

příjemci při zpracování obsahu povinné metodiky a právní 

služby v oblasti veřejné podpory 

 

Částečně byly výše uvedené činnosti zajišťovány externími 

subjekty, jimiž byli jednak Partneři projektu na základě smluv 

o spolupráci s městem Český Krumlov, jednak dodavatelé - 

Českokrumlovský rozvojový fond (inženýring a technický dozor 

investora – většina jeho činností však byla v průběhu realizace 

projektu nahrazena zaměstnanci města Český Krumlov) a odborné 

subjekty vybrané pro jednotlivé oblasti ve veřejných zakázkách 

vyhlášených Městem Český Krumlov, částečně byly činnosti 

zajišťovány zaměstnanci Městského úřadu v Českém Krumlově 

(TDI). 
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OrganizaOrganizaOrganizaOrganizačnnnníííí    řeeeeššššeneneneníííí    realizarealizarealizarealizačnnnníííí    ffffááááze projektuze projektuze projektuze projektu    
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RealizaRealizaRealizaRealizačnnnníííí    ttttýýýým m m m ----    FunkcFunkcFunkcFunkce a Persone a Persone a Persone a Personáááálnlnlnlníííí    zajizajizajizajiššššttttěnnnníííí    

 

Koordinátor Koordinátor Koordinátor Koordinátor ––––    manamanamanamanažer projektužer projektužer projektužer projektu    

Koordinátor projektu zajišťoval koordinaci a řízení projektu. 

Vykonával tedy zejména následující činnosti: 

a) celkové řízení a koordinace projektu v realizační fázi,  

b) plánování, řízení, kontrola a koordinace činnosti Realizačního 

týmu projektu a jeho jednotlivých členů, 

c) průběžná kontrola postupu a výstupů realizace projektových 

částí podle plánované etapizace z časového a věcného hlediska, 

d) zajištění včasného zpracování návrhů opatření k eliminaci rizik 

vyplývajících z analýzy rizik a řešení problémů, které se 

vyskytnou, a jejich implementace, 

e) předkládání informací a materiálů týkajících se projektu 

do orgánů města (Rady a Zastupitelstva města Český Krumlov, 

Řídícího výboru) 

f) oficiální zastupování projektu v jednáních s dalšími subjekty 

v Českém Krumlově, Jihočeském kraji i jinde, 

g) komunikace s poskytovatelem dotace v organizačních 

a administrativních záležitostech projektu především formou 

osobních jednání, účasti na akcích poskytovatele dotace,  

h) kontrola přípravy monitorovacích zpráv včetně příloh a jejich 

zasílání/předložení poskytovateli dotace, 

i) zajišťování přípravy a podkladových materiálů pro monitorovací 

návštěvy a kontroly projektu, zajišťování průběhu kontrol 

a monitorovacích návštěv po obsahové stránce, 

j) zajišťování přípravy a odesílání návrhů oznámení o změnách 

v projektu poskytovateli dotace a jednání s poskytovatelem 

dotace o změnách v projektu, 
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k) kontrola dodržování pravidel povinné publicity, 

l) příprava programu a výběr a zajištění účastníků závěrečné 

konference projektu v posledním roce realizační fáze, 

 

V části realizační fáze projektu vykonávala funkci koordinátora 

osoba vybraná ve výběrovém řízení na základě smlouvy o poskytování 

poradenství. Následně, po ukončení smlouvy (polovina roku 2014) 

vykonával funkci koordinátora projektu tajemník Městského úřadu Český 

Krumlov.  
 

Metodik projektuMetodik projektuMetodik projektuMetodik projektu    

Metodik projektu zajišťoval odborné poradenské služby zaměřené 

na metodickou správnost, maximální kvalitu, dodržování kritérií 

přijatelnosti a plnění cílů a plánovaných výsledků projektu. Tyto aktivity 

zahrnovaly zejména následující činnosti: 

a) celkové zajišťování metodické správnosti realizace projektu, 

b) seznamování členů Realizačního týmu a projektových partnerů 

s požadavky a doporučeními vztahujícími se k jejich činnostem 

a odpovědnostem při realizaci projektu a při přípravě fáze 

udržitelnosti, 

c) posuzování souladu přípravy a realizace jednotlivých 

projektových částí s metodickými a dalšími požadavky 

a doporučeními vztahujícími se k projektu, 

d) formulace doporučení pro přípravu a realizaci jednotlivých 

projektových částí, 

e) kontrola navržených opatření k eliminaci rizik a řešení 

problémů v průběhu realizační fáze projektu z hlediska 

metodických a dalších požadavků a doporučení vztahujících se 

k projektu, 

f) komunikace s poskytovatelem dotace v oblastech věcně 
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souvisejících s odborným zaměřením poskytovaných 

poradenských služeb, především formou osobních jednání, účasti 

na akcích poskytovatele dotace, 

g) posuzování souladu návrhů jednotlivých monitorovacích zpráv 

včetně příloh s požadavky poskytovatele dotace, 

h) kontrola správnosti postupu Expertního týmu a jeho výstupů 

z hlediska metodických a dalších požadavků a doporučení 

vztahujících se k projektu, 

i) posuzování informací a materiálů předkládaných Koordinátorem 

projektu do orgánů města (Rady a Zastupitelstva města Český 

Krumlov, Řídícího výboru) z hlediska metodologické správnosti, 

j) součinnost s Koordinátorem projektu při zajišťování přípravy 

a podkladových materiálů pro monitorovací návštěvy a kontroly 

projektu a při samotných monitorovacích návštěvách 

a kontrolách v oblastech souvisejících s dodržováním 

metodických a dalších požadavků na projekt, 

k) součinnost s Koordinátorem při přípravě návrhů oznámení 

o změnách v projektu a zpracování doplňujících informací 

vyžadovaných poskytovatelem dotace, zejména z hlediska jejich 

účelnosti a souladu s metodickými a dalšími požadavky 

a doporučeními vztahujícími se k projektu, 

l) kontrola správnosti zpracovávání odborného obsahu metodiky 

obnovy využití daného typu památek z metodologického 

hlediska. 

 

V realizační fázi projektu vykonávala funkci metodika osoba vybraná 

ve výběrovém řízení na základě smlouvy o poskytování poradenství. 
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AAAAdministrátor projektu (Vedoucí odddministrátor projektu (Vedoucí odddministrátor projektu (Vedoucí odddministrátor projektu (Vedoucí oddělnílnílnílní    IOP MIOP MIOP MIOP Městského úřadu 

v Českém Krumlově)    

Administrátor projektu odpovídá za organizační a administrativní 

zajištění projektu, a to jak v realizační fázi, tak z počátku fáze provozní. 

Dané zahrnovalo/zahrnuje zejména následující činnosti: 

a) průběžné zpracovávání a předkládání Koordinátorovi projektu 

podrobných informací o průběhu realizace jednotlivých 

projektových částí podle plánu projektových a finančních etap, 

b) archivace výstupů a informací o výstupech jednotlivých 

projektových a finančních etap, 

c) poskytování organizační součinnosti Koordinátorovi projektu 

při plánování, řízení, kontrole a koordinaci Realizačního týmu 

projektu, 

d) příprava a distribuce materiálů pro jednání Řídícího výboru 

podle pokynů Koordinátora projektu, organizační zajištění 

jednání Řídícího výboru a dalších subjektů podílejících se 

na realizaci projektu, archivace materiálů Řídícího výboru, 

e) spolupráce s Koordinátorem projektu při přípravě materiálů 

pro jednání Rady a Zastupitelstva města Český Krumlov, 

f) organizační a administrativní zabezpečení monitorovací 

návštěvy a kontroly projektu po organizační stránce, 

g) odpovědnost za řádnou a úplnou archivaci všech dokumentů 

projektu, 

h) sestavení z podkladů konečnou podobu monitorovacích zpráv 

a provedení jejich administraci vůči poskytovateli dotace, 

i) spolupráce s Koordinátorem projektu při realizaci a kontrole 

výsledků opatření k řešení identifikovaných rizik a problémů 

projektu, 

j) organizační a administrativní zajištění agendy výběrových řízení 

v rámci projektu, 
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k) spolupráce s hlavním inženýrem v kolaudačním řízení, 

l) organizační a administrativní zajištění závěrečné konference 

projektu v posledním roce realizační fáze projektu, 

m) zastupování Ekonoma projektu v době jeho nepřítomnosti, 

n) spolupráce s ostatními státními orgány v záležitost souvisejících 

s projektem IOP - Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov, 

o) v případě nutnosti plnění i úkolů související s projektem IOP - 

Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov uložené nadřízenými 

i nad rámec této pracovní náplně, tyto úkoly nesměly být 

v rozporu se schopnostmi a odbornými znalostmi administrátora 

projektu a se zákoníkem práce. 

 

V realizační fázi projektu a na začátku provozní fáze projektu 

vykonává funkci Administrátora projektu (vedoucího oddělení IOP Český 

Krumlov MěÚ) osoba vybraná ve výběrovém řízení na základě pracovně 

právního vztahu (zaměstnanec Městského úřadu Český Krumlov na plný 

úvazek).  

 

Ekonom projektu (Ekonom Ekonom projektu (Ekonom Ekonom projektu (Ekonom Ekonom projektu (Ekonom oddoddoddoddělení lení lení lení IOPIOPIOPIOP    MMMMěÚ Ú Ú Ú ČK))))    

Odpovídá za ekonomické řízení a za vedení účetnictví projektu. 

To zahrnuje zejména následující činnosti: 

a) zajišťuje finanční řízení projektu, 

b) zpracovávání pravidelných přehledů vzniklých nákladů 

a čerpání dotace pro potřeby řízení projektu, 

c) zajištění vedení odděleného účetnictví projektu, 

d) přijímání a ověřování účetních dokladů, 

e) příprava podkladů k proplácení nákladů, 

f) zajištění plateb, 

g) archivace účetních dokladů, 
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h) komunikuje s poskytovatelem dotace ohledně plateb, 

i) spolupráce s kontrolními orgány, 

j) zastoupení vedoucího oddělení IOP v době jeho nepřítomnosti, 

k) z obdržených podkladů sestavuje Zjednodušené žádosti o platbu 

a připravuje finanční části Monitorovacích zpráv a Žádostí 

o platbu, 

l) spolupracuje s ostatními státními orgány v záležitostech 

souvisejících s projektem IOP - Revitalizace areálu klášterů Český 

Krumlov 

m) zajišťuje specializované organizační a koordinační činnosti 

a agendy u orgánů státní správy, samosprávy nebo statutárních 

orgánů s širokou územní nebo celostátní působností  

n) v případě nutnosti plnění i úkolů související s projektem IOP - 

Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov uložené nadřízenými 

i nad rámec pracovní náplně, úkoly nesměly být v rozporu 

se schopnostmi nebo odbornými znalostmi ekonoma projektu a se 

zákoníkem práce. 

 

V realizační fázi projektu a začátku provozní fáze vykonává funkci 

Ekonoma projektu Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov (Ekonoma 

oddělení IOP) osoba vybraná ve výběrovém řízení na základě pracovně 

právního vztahu (zaměstnanec Městského úřadu Český Krumlov) na plný 

úvazek. 

 

Stavební manaStavební manaStavební manaStavební manažer žer žer žer projektu Revitalizace areálu klášterprojektu Revitalizace areálu klášterprojektu Revitalizace areálu klášterprojektu Revitalizace areálu klášterů    Českeskeskeskýýýý    KrumlovKrumlovKrumlovKrumlov    

Stavební manažer zodpovídal za řízení, koordinaci a kontrolu 

realizace stavby projektu včetně koordinace jednotlivých zhotovitelů 

projektů a staveb a všech dalších subjektů zúčastněných na rekonstrukci 

objektu a zastupování stavebníka při jednání a vyřizování požadavků 
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s dotčenými úřady a účastníky řízení. Jednalo se zejména o následující 

činnosti: 
 

A. Činnost stavebního manažera stavby (technického dozoru stavby), 
obsahující především výkon kontroly provádění díla objednatelem ve 
smyslu §550 Obchodního zákoníku: 

 

a) seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace 

stavby (s PD, obsahem smluv, obsahem stavebního povolení), 

b) předání staveniště zhotoviteli a pořízení zápisu do stavebního 

deníku o této skutečnosti, 

c) protokolární předání základní a směrové vytýčení stavby 

zhotoviteli, 

d) účastnění se kontrolního zaměření terénu zhotovitelem 

před zahájením prací, 

e) dbání na dodržení podmínek stavebního povolení a plnění 

opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby, 

f) pečování o systematické doplňování dokumentace, podle které 

se stavba realizuje a eviduje dokumentaci dokončených částí 

stavby, 

g) kontrola čerpání nákladů na stavbu, 

h) zajištění projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují 

náklady stavby (stavebního projektu), neprodlužují lhůtu 

výstavby a nezhoršují parametry stavby s technickým 

manažerem projektu. Ostatní dodatky a změny předkládá 

s vlastním vyjádřením vedoucímu oddělení IOP k dalšímu řešení 

v rámci MěÚ ČK, 

i) o všech závažných okolnostech bez odkladu informuje 

vedoucího oIOP, který rozhoduje o dalším postupu a případném 

projednání skutečností s ostatními odbory MěÚ ČK a vedením 
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města Český Krumlov, 

j) kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných 

podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými 

ve smlouvě, což stvrdí svým podpisem a jejich předání k likvidaci 

ekonomce projektu a dalším odborům MěÚ ČK, 

k) kontrola a přejímání části dodávek, které budou v dalším 

postupu prací zakryté nebo se stanou nepřístupnými, 

l) spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský 

dozor při zajišťování souladu realizovaných prací a dodávek 

s projektovou dokumentací, 

m) spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo 

navrhování opatření na odstranění případných vad projektové 

dokumentace, 

n) sledování, jestli zhotovitel prováděl předepsané zkoušky 

materiálů, konstrukcí a prací. Kontrola jejich výsledků 

a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací 

a dodávek (atesty, protokoly, prohlášení o shod apod.), 

o) sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu 

s podmínkami v příslušných smlouvách, 

p) provádění záznamů do stavebních deníků, 

q) ohlašování archeologických nálezů na stavbě, 

r) spolupráce s pracovníky zhotovitele při provádění opatření 

na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými 

událostmi, 

s) kontrola postupu prací podle schváleného časového 

harmonogramu stavby podle ustanovení smluv a upozorňování 

zhotovitele na nedodržení termínu a příprava podkladů 

pro uplatnění majetkových sankcí, 

t) v průběhu výstavby příprava podkladů pro závěrečné hodnocení 

stavby dle podmínek dotace, 
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u) příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby a účast 

na jednání o odevzdání a převzetí, 

v) kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání 

a převzetí v dohodnutých termínech, 

w) kontrola vyklizení staveniště. 

 

B. Další činnosti: 
a) posuzování dopadů změn stavby resp. jejich částí v průběhu její 

realizace na vydaná rozhodnutí orgánů státní správy a zejména 

na pravomocné stavební povolení, vypracování návrhů 

na opatření, jejich projednání a odsouhlasení, 

b) účast na ústních jednání spojených s místním šetřením, event. 

obstarání doplnění podkladů a dokladů podle dodatečných 

požadavků stavebního úřadu, 

c) vypracování žádosti o změnu stavby před jejím dokončením 

z předaných technických podkladů, spolupráce na podání této 

žádosti, obstarává příslušná povolení v právní moci a s tím 

související veřejnoprávní projednání změn projektové 

dokumentace, 

d) obstarání činnosti v rámci zpracovaného POV ve vztahu 

k dotčeným orgánům a zainteresovaným třetím osobám, 

e) koordinace realizaci stavby se stavbami jiných zhotovitelů 

v dotčeném území a dále koordinace přípojek s vlastníky 

stávajících staveb, 

f) koordinace zkoušek kvality a funkčnosti částí stavby prováděné 

v průběhu realizace, organizační zabezpečení povinnosti 

stavebníka při individuálním vyzkoušení a zkouškách a účast 

na těchto zkouškách, 

g) zajištění průběžné pasportizaci okolních objektů, 

h) provádění kompletace dokladů a podkladů nezbytných 
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pro kolaudační řízení, ověření jejich úplnost dle podmínek 

stavebního povolení a požadavků stavebního úřadu, vypracování 

podání návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí, 

i) v jednotlivých případech podílení se na zpracování dalších 

situačních zpráv, stanovisek a příprava podkladů 

pro rozhodování, účast na pravidelných i mimořádných 

jednáních svolaných účastníky výstavby a orgány státní správy 

nebo jejich svolání z pozice stavebníka a kontrola a zajištění 

plnění úkolů na nich převzatých, 

j) zabezpečení ověřování výsledků zeměměřičských činností 

ve výstavbě úředně oprávněnou osobou, obstarání dokladů 

o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických 

prací u osoby úředně oprávněné, přebírání geodetické 

dokumentace skutečného provedení stavby, 

k) obstarání veřejnoprávních projednání: výkopových povolení, 

dopravně inženýrských rozhodnutí a opatření k užívání 

veřejného prostranství, 

l) projednání podmínky a zajištění potřebné koordinace z nich 

vyplývajících pro výkopové povolení, zábor veřejných 

prostranství a dopravních tras na staveniště pro odvoz 

demoličních materiálů a dovoz stavebního materiálu a zajištění 

koordinace jiných staveb realizovaných v obdobném časovém 

rozmezí v území, 

m) předání administrátorovi projektu podkladů pro etapové 

monitorovací zprávy nejpozději do 5 pracovních dní po uplynutí 

každého kalendářního čtvrtletí,  

n) předání administrátorovi projektu podkladů pro závěrečnou 

monitorovací zprávu nejpozději do 5 pracovních dní po skončení 

realizační fáze projektu,  

o) v případě potřeby účast na jednání Realizačního týmu, 
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p) zajištění odborné přípravy a zajištění průběhu přejímacích 

řízení dokončeného díla nebo jeho částí, 

q) zajištění uvedení předmětné stavby do zkušebního provozu, 

případně uvedení do trvalého provozu (kolaudace). 

 

V realizační fázi projektu a začátku provozní fáze projektu vykonává 

funkci Stavebního manažera projektu Revitalizace areálu klášterů Český 

Krumlov osoba vybraná ve výběrovém řízení na základě pracovně právního 

vztahu (zaměstnanec Městského úřadu Český Krumlov) na plný úvazek. 

 

 

Technický manaTechnický manaTechnický manaTechnický manažer projektu Revitalizace arežer projektu Revitalizace arežer projektu Revitalizace arežer projektu Revitalizace areálu klášterálu klášterálu klášterálu klášterů    Českeskeskeskýýýý    
KrumlovKrumlovKrumlovKrumlov    

Technický manažer projektu odpovídal za organizační zajištění 

projektu, dále odpovídal za zajištění činností vyplývajících z práv 

a povinností města Český Krumlov při provádění realizace stavebních prací 

rekonstrukce areálu klášterů. Zajišťoval odborné činnosti související 

s pořízením a instalací vybavení prostor areálu klášterů. Jednalo se 

o následující činnosti:  

 

A. V rámci organizačního zajištění projektu Revitalizace areálu klášterů 
Český Krumlov vykonával následující činnosti: 

a) účast se jednání RM a ZM, a to na požádání administrátora 

projektu, jako doprovod při projednávání materiálů vztahujících 

se k jemu přidělené agendě. 

 

B. V rámci činností vyplývajících z realizace stavebních prací 
rekonstrukce areálu klášterů vykonával zejména následující činnosti: 

a) výkon kontroly provádění díla objednatelem/zajišťuje součinnost 
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stavebnímu manažerovi při výkonu kontroly provádění díla 

objednatelem ve smyslu §550 Obchodního zákoníku, zastupoval 

stavebního manažera v době jeho nepřítomnosti, 

b) zajišťoval součinnost dotčených odborů městského úřadu 

s dalšími partnery, 

c) účastnil se kontrolních dnů stavby, 

d) přebíral finanční doklady stavby a dodávek vybavení 

od dodavatelů, zodpovídal za jejich správnost a zajišťoval jejich 

verifikaci ve spolupráci s dotčenými odbory MěÚ ČK, 

e) v případě movitého a nemovitého majetku jej přebíral 

a shromažďoval, dále pak shromažďoval veškeré doklady 

(faktury, dodací listy, záruční listy apod.) a spolupracoval 

s odbory MěÚ ČK při zařazování nově pořizovaného majetku 

a vybavení do evidence majetku města, 

f) dle potřeby konzultoval stavební změny a vícepráce s dotčenými 

odbory MěÚ ČK, 

g) přebírání změnových listů od dodavatelů, zodpovídání za jejich 

správnost a zajišťování ve spolupráci s dotčenými odbory MěÚ 

ČK zpracování podkladů potřebných pro schválení změn 

a víceprací statutárními orgány města Český Krumlov, 

h) ve spolupráci se stavebním manažerem stavby a s dotčenými 

odbory města Český Krumlov rozhodování o převzetí nebo 

odmítnutí převzetí hotového díla nebo jeho částí (týká 

se stavebních prací), 

i) podílení se na kontrole odstraňování vad a nedodělků 

a rozhodování na základě doporučení stavebního manažera 

o uvolňování pozastavené části ceny díla, 

j) zajištění spolupráce/součinnosti s firmou provádějící 

archeologický dozor v průběhu stavebních prací, 

k) zajištění spolupráce/součinnosti s firmou/FO, provádějící 
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restaurátorské práce, 

l) zajištění spolupráce s hlavním inženýrem v kolaudačním řízení 

 

C. Dále zajišťoval tyto činnosti: 
a) operativně přímo na stavbě nebo na základě podkladů 

předávaných stavebním manažerem posouzení provádění změn 

a víceprací vznikajících při realizaci stavby nebo dodávek 

vybavení z hlediska souladu se Zákonem o veřejných zakázkách 

137/2006 S. v platném znění, dotačních podmínek a pokynů 

poskytovatele dotace, posuzuje rozpočty víceprací, 

b) odpovídání za správné vyplňování změnových listů, 

c) shromažďování a kontrolování veškeré podklady ke změnám 

a vícepracím, doplňoval nebo vyjasňoval podklady podle 

požadavků poskytovatele dotace, 

d) projednávání veškerých záležitostí týkající se změn a víceprací 

s příslušnými pracovníky poskytovatele dotace, zejména 

se stavebním expertem a projektovým a finančním manažerem 

projektu, 

e) zpracování veškerých podkladů potřebných pro vypracování 

návrhu dodatku ke smlouvě o dílo včetně podkladů potřebných 

pro schvalovací proces v rámci statutárních orgánů města Český 

Krumlov. 

 

D. V rámci odborných činností souvisejících s pořízením a instalací 
vybavení prostor areálu klášterů zajištění zejména: 

a) spolupráce na zpracování návrhů interiérů a dodávkách 

vybavení interiérů, 

b) zpracování technických podkladů pro přípravu zadávací 

dokumentace ve veřejných zakázkách na dodavatele vybavení 

a dodavatele technologií, 



 
 64 

c) účast na jednání hodnotící komise ve veřejných zakázkách 

na dodavatele vybavení a dodavatele technologií, 

d) provádění případné průběžné kontrolu výroby vybavení 

a kontroly při přebírání vybavení a technologií, 

e) zajištění technického dohledu při instalaci vybavení 

a technologií, 

f) zpracování podkladů pro reklamace vybavení a technologií. 
 

V realizační fázi projektu vykonávala funkci Technického manažera 

projektu Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov osoba vybraná 

ve výběrovém řízení na základě pracovně právního vztahu (zaměstnanec 

Městského úřadu Český Krumlov) na plný úvazek. 
 

PamátkáPamátkáPamátkáPamátkář    projektu Revitalizace areálu klášterprojektu Revitalizace areálu klášterprojektu Revitalizace areálu klášterprojektu Revitalizace areálu klášterů    Českeskeskeskýýýý    KrumlovKrumlovKrumlovKrumlov    

Památkář projektu vykovával činnosti spojené s řízením, koordinací 

a provádění kontroly realizace stavby, včetně koordinace jednotlivých 

zhotovitelů projektů a staveb a všech dalších subjektů zúčastněných 

na rekonstrukci objektu a zastupování stavebníka při jednání a vyřizování 

požadavků s dotčenými úřady a účastníky řízení ve vztahu k památkové 

ochraně objektu. Jednalo se zejména o následující činnosti:  

 

a) posouzení dopadů změn stavby resp. jejich částí v průběhu její 

realizace na vydaná rozhodnutí orgánů státní správy a zejména 

na rozhodnutí a odborná stanoviska orgánů státní památkové péče, 

vypracování návrhů na opatření, jejich projednání a odsouhlasení, 

b) účast na ústním jednání, event. obstarání doplnění podkladů 

a dokladů podle dodatečných požadavků orgánů státní památkové 

péče, 
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c) koordinace a organizační zabezpečení provádění potřebných 

doplňujících průzkumových prací před započetím a v průběhu 

stavebních prací, 

d) koordinace a organizační zabezpečení archeologického dohledu 

a potřebné archeologické průzkumové práce v průběhu stavebních 

prací, 

e) koordinace provádění restaurátorských prací, prací prováděných 

pod dohledem restaurátora nebo prací s potřebným odborným 

uměleckořemeslným dohledem ve vztahu ke stavebním pracím 

a řemeslům, 

f) provádění průběžného dohledu nad jejich prováděním a kontrola 

správnost provádění prací a technologických postupů ve vztahu 

k pravomocným rozhodnutí státní památkové péče, 

g) kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných 

podkladů a faktur restaurátorských prací, jak v případě samostatné 

dodávky restaurování maleb, tak v případě restaurátorských prací, 

prací pod dohledem restaurátora nebo odborných 

uměleckořemeslných, dodávaných v rámci stavby, jejich soulad 

s podmínkami uvedenými ve smlouvách a předání je k likvidaci 

investorovi, 

h) spolupráce na zajišťování průběžné pasportizace okolních objektů, 

které jsou kulturními památkami, 

i) v jednotlivých případech se podílel na zpracování dalších situačních 

zpráv, stanovisek a přípravě podkladů pro rozhodování, účast 

na pravidelných i mimořádných jednáních svolaných účastníky 

výstavby a orgány státní správy nebo byly svolány z pozice 

stavebníka a kontrola a zajištění plnění úkolů na nich převzatých, 

j) předání podkladů pro etapové monitorovací zprávy nejpozději 

do 5 pracovních dní po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí, 

k) předání podkladů pro závěrečnou monitorovací zprávu nejpozději 
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do 5 pracovních dní po skončení realizační fáze projektu, 

l) dle požadavku NPÚ popisování dokumentace pořízené 

Ing. Pouzarem v rámci stavebních pracích - dokumentace musela 

vykazovat dostatečnou vypovídající hodnotu a informační aparát 

tj. datum provedení fotodokumentace (provedl Ing. Pouzar), přesné 

místo pořízení, popis dokumentovaných prováděných prací 

a odborný komentář ke speciálním zásahům (např. 

k restaurátorským pracím), 

m) zpracování podkladů (v rámci prováděné činnosti) pro vypracování 

finální vzorové metodiky projektu. 

 

V realizační fázi projektu vykonávala funkci Památkáře projektu 

osoba, s níž byl uzavírán pracovně právní vztah (DPČ), a to před započetím 

stavebních a restaurátorských prací a po celou dobu realizace stavební 

zakázky a restaurátorských prací. 
 

NávrháNávrháNávrháNávrhář    interiinteriinteriinteriéééérrrrů    projektuprojektuprojektuprojektu    Revitalizace areálu klášterRevitalizace areálu klášterRevitalizace areálu klášterRevitalizace areálu klášterů    Českeskeskeskýýýý    KrumlovKrumlovKrumlovKrumlov    

 Návrhář interiérů projektu Revitalizace areálu klášterů Český 

Krumlov vykonával zejména tyto činnosti: 

 

a) přebírání podkladů od zpracovatele libret a vyhodnocení potřeby 

pro jednotlivé programové činnosti,  

b) zpracování odborné specifikace jednotlivých částí vybavení 

a mobiliáře i některých exponátů (detaily provedení, způsob osazení 

apod.), 

c) zpracování návrhu na přesné rozmístění jednotlivých částí 

vybavení, exponátů a mobiliáře, 

d) zpracování návrhu na zabezpečení jednotlivých částí vybavení, 

exponátů a mobiliáře, 
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e) vyhodnocení potřeby nutné pro realizaci prostorového umístění 

vybavení, mobiliáře a exponátů z hlediska jejich dopadu 

do realizace stavebních prací a případné dopady do prováděcí 

projektové dokumentace, 

f) spolupráce s technickým manažerem na zpracování technických 

podkladů potřebných pro přípravu zadávací dokumentace 

jednotlivých veřejných zakázek, 

g) kontrola postupu zhotovitele při pořizování výrobní dokumentace 

vybavení, exponátů a mobiliáře a zpracování návrhu řešení 

nedostatků, 

h) po odborné stránce s ohledem na vnitřní uspořádání expozic, 

realizace instalaci vnitřního vybavení, po technické stránce 

spolupracuje s technickým manažerem při instalaci technického 

vybavení a technologií, 

i) zajištění výkonu všech kroků spojených s realizací zápůjček 

exponátů a případné výroby jejich kopií,  

j) realizace instalací jednotlivých exponátů (včetně cenných) 

v expozicích v souladu s jejich potřebami a podmínkami 

stanovenými zapůjčiteli. 

 

V realizační fázi projektu vykonávala funkci Návrháře interiérů osoba, 

s níž byl uzavírán pracovně právní vztah (DPČ), a to před započetím 

přípravy podkladů pro jednotlivé veřejné zakázky na dodávku vybavení 

a mobiliáře a po celou dobu realizace a instalace tohoto vybavení. 
 

ManaManaManaManažežežežeři i i i řízení programových ízení programových ízení programových ízení programových částí projektu v teástí projektu v teástí projektu v teástí projektu v tematické oblasti matické oblasti matické oblasti matické oblasti 
Historická umHistorická umHistorická umHistorická umění a ní a ní a ní a řemesemesemesemeslalalala    

Manažer řízení programových projektových částí v jednotlivých 

tematických oblastech vykonával následující činnosti: 
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a) řídil a kontroloval postup přípravy programových projektových 

částí v dané tematické oblasti projektu podle jejich etapizace, 

b) zajišťoval časovou a věcnou koordinaci přípravy programových 

činností a přípravy projektové dokumentace, 

c) spolupracoval s manažery řízení programových částí v ostatních 

tematických oblastech s cílem koordinace postupu přípravy 

a dosahování synergických efektů připravovaných 

programových činností, 

d) poskytoval podporu partnerovi projektu pro danou tematickou 

oblast zejména při jednání s dalšími spolupracujícími subjekty, 

e) zpracovával podklady pro monitorovací zprávy za danou 

tematickou oblast, 

f) upozorňoval na zjištěné nebo možné problémy a rizika 

programových projektových částí v dané tematické oblasti 

a navrhoval jejich řešení, 

g) zajišťoval koordinaci a komunikaci mezi Realizačním týmem 

a partnerem projektu pro danou tematickou oblast, 

h) zúčastňoval se schůzek Realizačního týmu projektu. 

 

V realizační fázi projektu vykonávali funkci Manažerů řízení 

programových částí projektu v tematických oblastech vybrané osoby, 

s nimiž byl uzavírán pracovně právní vztah (DPČ) vždy na každý 

kalendářní rok realizace projektu až do data ukončení realizační fáze 

projektu. Součástí dohod o pracovní činnosti byla i konkretizace výstupů 

partnera garantujícího danou tematickou oblast při přípravě programových 

činnosti, za jejichž včasné a řádné zpracování Manažer programových části 

v dané tematické oblasti odpovídal.  
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KKKKoordinátoroordinátoroordinátoroordinátor    bezpebezpebezpebezpečnosti prnosti prnosti prnosti prááááce a ochrany zdravce a ochrany zdravce a ochrany zdravce a ochrany zdravíííí    ppppři pri pri pri prááááci naci naci naci na    stavenistavenistavenistaveniššššti ti ti ti 
ppppři realizaci stavby i realizaci stavby i realizaci stavby i realizaci stavby     

Koordinátor BOZP vykonával činnosti související při práci 

na staveništi v rámci realizaci stavby pod názvem "Revitalizace areálu 

klášterů - oprava a rekonstrukce areálu" v souladu se zákonem č. 309/2006 

Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen "nařízení vlády"). Jednalo se zejména o následující činnosti: 

 

A. Činnosti před zadáním díla zhotoviteli stavby: 
a) zpracování přehledu právních předpisů vztahujících se ke stavbě 

a jeho předání vedoucímu oddělení IOP,   

b) zpracování informací o rizicích, která se mohou při realizaci 

stavby vyskytnout,  

c) bez zbytečného odkladu předání projektantovi, zhotoviteli 

stavby, případně dalším osobám určeným vedoucím oddělení 

IOP veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních 

rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti, 

d) dává podněty a doporučuje ekonomicky přiměřená technická 

řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění 

bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí 

a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých 

prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo 

v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo technicky 
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realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, 

s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, 

ekonomicky přiměřené, 

e) poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající 

se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, 

f)     odhaduje délky času potřebného pro provedení plánovaných 

prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní 

nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci 

prací v průběhu realizace stavby, 

g) zpracovává a podává oznámení o zahájení prací v souladu s § 15 

odst. 1 zákona oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle 

místa staveniště. Nejpozději do 3 dnů po předání staveniště 

předá administrátorce projektu originál oznámení s potvrzením 

o jeho podání příslušnému úřadu k založení, 

h) ve spolupráci s vedoucím oddělení IOP zajistí vyvěšení stejnopisu 

oznámení dle bodu a) v souladu s ust. § 15 odst. 1 zákona 

i)     zpracuje plán BOZP a zabezpečuje, aby plán BOZP obsahoval, 

přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním 

podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované 

v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví 

neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán 

zhotovitelem 

j)     zajistí, aby plán BOZP byl zpracován před zahájením prací 

na staveništi. 

 

B. Při realizační fázi stavby koordinátor BOZP zajišťoval zejména tyto 
činnosti: 
a) aktualizace plánu BOZP v souvislosti s příchodem nových 

dodavatelů, se změnami, organizace výstavby, použitých 
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technologií a pracovních postupů, harmonogramu stavebních 

prací, 

b) koordinace spolupráce zhotovitelů nebo osob jimi pověřených 

při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady 

prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně 

případně v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví osob, 

zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí 

z povolání, 

c) vyjadřoval se k jednotlivým technologickým, pracovním 

postupům jednotlivých zhotovitelů z hlediska naplnění 

požadavků na zajištění BOZP při prováděný daných prací, 

d) předkládání podnětů a na vyžádání zhotovitele doporučování 

technických řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních 

nebo technologických postupů a plánování bezpečného 

provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby 

při realizaci stavby uskutečnily současně nebo na sebe 

bezprostředně navazovaly, 

e) spolupráce při stanovení času potřebného k bezpečnému 

provádění jednotlivých prací, 

f)     sledování provádění prací na staveništi a kontrola, zda jsou 

dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví, 

g) upozornění zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti 

převzatém zhotovitelem stavby a vyžadování bez zbytečného 

odkladu zjednání nápravy, oznamování zadavateli stavby 

případy podle předchozího bodu, nebyla-li přijata opatření 

ke zjednání nápravy, 

h) provádění záznamů o zjištěných nedostatcích v oblasti BOZP 



 
 72 

na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále 

zapsání údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky 

odstraněny, 

i)      kontrola zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu 

na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým 

osobám, 

j)     bez zbytečného prodlení informování zhotovitele stavby 

o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla 

na staveništi během postupu prací, 

k) dávání podnětů a doporučování technických řešení 

nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

pro stanovení pracovních technologických postupů, 

l)     navrhování termínů kontrolních dnů k dodržování Plánu BOZP 

za účasti zhotovitelů a organizace jejich konání, 

m) sledování, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP a projednávání 

s nimi opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků, 

n) účastnění se porad vedení stavby, 

o) účastnění se kontrolních dnů stavby stanovených vedoucím oIOP 

nebo stavebním manažerem, do zápisů z kontrolních dnů 

uvádění zjištění, nedostatků příp. návrhů opatření v souvislosti 

s dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi, 

p) minimálně jedenkrát měsíčně předání vedoucímu oIOP písemné 

zprávu o dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi, 

q) účast na všech rozhodujících jednání týkajících se stavby a její 

realizace, 

r) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení 

stavby od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídce stavby 

konané stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona 
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s právem rozhodovacím, 

s)     zajištění součinnosti při zajištění dokladů, doplňujících údajů, 

upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne 

v souvislosti s výkonem koordinátora BOZP  

 

V realizační fázi projektu vykonávala funkci koordinátora BOZP 

osoba, s níž byl uzavírán pracovně právní vztah (DPČ), a to před započetím 

stavebních prací a po celou dobu realizace stavební zakázky. 
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7.7.7.7. PPPPopopopopiiiissss    pppprrrrůbbbběhuhuhuhu    pppprrrraaaaccccíííí    vvvv    ppppříííípppprrrraaaavvvvnénénéné    

aaaa    rrrreeeeaaaalilililizazazazačnnnní í í í ffffáziáziáziázi    

 

PPPPrrrroooojjjjekekekekttttováováováová    ppppříííípppprrrravaavaavaava    ----    zpracování projektových zpracování projektových zpracování projektových zpracování projektových 
dokumentací, dokumentací pro provedení stavbydokumentací, dokumentací pro provedení stavbydokumentací, dokumentací pro provedení stavbydokumentací, dokumentací pro provedení stavby    
aaaa    iiiinnnnffffoooormrmrmrmaceaceaceace    oooo    zzzzppppůsobusobusobusobu    výbvýbvýbvýběrrrruuuu    dodavadodavadodavadodavatttteeeelllleeee    

Autor: Autor: Autor: Autor: Ing. KateIng. KateIng. KateIng. Kateřina Slavíkováina Slavíkováina Slavíkováina Slavíková    

    

Na základě předpokládané hodnoty veřejné zakázky na zpracování 

projektové dokumentace, musela být veřejná zakázka vyhlášena v režimu 

otevřeného nadlimitního řízení. Taktéž s ohledem na charakter poptávaných 

služeb, resp. charakter objektů byla veřejná zakázka rozdělena na dvě části, 

tj. na část bývalého kláštera minoritů a část bývalého kláštera klarisek. 

Uchazeči se mohli hlásit na každou zakázku samostatně.  
Dle výsledku provedeného výběrového řízení byli vybráni 

pro zpracování projektové dokumentace následující dva dodavatelé: 

a) Část 1 - bývalý klášter minoritů - sdružení společností Projektový 

atelier pro architekturu a pozemní stavby, s.r.o., se sídlem 

Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2 a spol. IKP Consulting 

Engineers, s.r.o., se sídlem Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7 

Holešovice, 

b) Část 2 - bývalý klášter klarisek - sdružení společností 

Masák&Partner, s.r.o., se sídlem Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 

6, Metroprojekt Praha, a.s., se sídlem I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 

Praha 2 a A-Studio, Ing. Arch. Václav Adamovský, Viklefova 4/1898, 

130 00 Praha 3 
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Projektová dokumentace byla v obou případech zpracována jako 

dvoustupňová, kdy dokumentace zpracovaná pro vydání stavebního 

povolení byla bezprostředně následována zpracováním projektové 

dokumentace pro provedení stavby. Dodavatelé výše uvedené veřejné 

zakázky dále poskytovali autorský dozor po celý průběh stavebních prací 

a dále na závěr zpracovali dokumentaci skutečného provedení stavby.  
 

 

Popis realizace stavební Popis realizace stavební Popis realizace stavební Popis realizace stavební čáááásti projektu, popis sti projektu, popis sti projektu, popis sti projektu, popis 
aaaa    mnomnomnomnožstvstvstvstvíííí    provedenprovedenprovedenprovedenýýýých pracch pracch pracch pracíííí    a monta monta monta montáááážíííí, jejich, jejich, jejich, jejich    
časovasovasovasovýýýý    postup, poupostup, poupostup, poupostup, použititititéééé    postupy a materipostupy a materipostupy a materipostupy a materiáááály ly ly ly 
ppppřiiii    respektovrespektovrespektovrespektováááánnnníííí    principprincipprincipprincipů    pampampampamáááátkové pétkové pétkové pétkové péčeeee 

Autor: Autor: Autor: Autor: Ing. KateIng. KateIng. KateIng. Kateřina Slavíkováina Slavíkováina Slavíkováina Slavíková    

 

 V listopadu 2011 byla zahájena příprava veřejné zakázky 

na stavební práce zadávané v otevřeném nadlimitním řízení. Koncem března 

2012 byla veřejná zakázka vyhlášena. V listopadu 2012 byl vybrán 

dodavatel stavebních prací. Bohužel na základě posouzení zakázky ze strany 

poskytovatele dotace byla zakázka v září 2013 zrušena. Následně byla 

zahájena příprava nové veřejné zakázky na stavební práce. Vzhledem 

k termínům nastaveným v rámci realizace projektu byla nová zakázka 

rozdělena na dvě části, tj. na část bývalého areálu minoritů a část bývalého 

areálu klarisek. Nová veřejná zakázka na stavební práce byla vyhlášena 

v prosinci 2013. Dodavatelé stavebních prací byli pro obě části veřejné 

zakázky vybráni v dubnu 2014. 
 

BBBBývalý klášter minoritývalý klášter minoritývalý klášter minoritývalý klášter minoritů     

Dodavatel stavby - Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český 

Krumlov, Vidox s.r.o. jako vedoucí člen se sídlem Radniční 133/1, České 
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Budějovice,  PSČ 370 01.  

Součástí dodávky stavebních prací, které byly realizovány od počátku 

května 2014 do poloviny září 2015, byly následující objekty v uvedeném 

rozsahu: 

 

a)   M1 M1 M1 M1 ----    bývalý velký konvent kláštera minoritbývalý velký konvent kláštera minoritbývalý velký konvent kláštera minoritbývalý velký konvent kláštera minoritů (velký konvent 

kláštera Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou v Praze) 

– celková rekonstrukce objektu s revizí a dílčími opravami dříve 

rekonstruovaných krovů a střešních plášťů - kompletní stavební 

obnova a nové rozvody a instalace ZTI a EI, odvlhčení objektu, 

restaurátorské práce (zejména restaurování maleb objevených 

v průběhu rekonstrukce a provedení restaurátorských prací 

spojených s obnovou kamenných prvků a zasklení gotických oken 

v ambitu dle v průběhu rekonstrukce nalezeného vzoru – 

původního gotického okna s dochovaným systémem uchycení 

zasklení), 

b)   M2 M2 M2 M2 ----    konvent bekykonvent bekykonvent bekykonvent bekyň (konvent bekyní kláštera Rytířského řádu 

Křižovníků s červenou hvězdou v Praze) – celková rekonstrukce 

vnitřních sklepních prostor pro potřeby školy (stavební obnova 

sklepní části, zřízení nového přístupu ze zahrady M6 a nové 

rozvody a instalace ZTI a EI), 

c)   M3 M3 M3 M3 ----    zahradní altánzahradní altánzahradní altánzahradní altán (zahradní altán kláštera Rytířského řádu 

Křižovníků s červenou hvězdou v Praze) – celková rekonstrukce 

objektu, kompletní stavební obnova (statické zabezpečení 

a provedení odvlhčení zdiva, oprava a doplnění krovů a výměna 

šindelové střešní krytiny, oprava a doplnění truhlářských výrobků, 

obnova vápenných omítek a nátěrů interiéru i exteriéru provedení 

nových rozvodů a instalací EI), 

d)   M4 M4 M4 M4 ----    nádvonádvonádvonádvoří bývalého kláštera minorití bývalého kláštera minorití bývalého kláštera minorití bývalého kláštera minoritů    ----    TramínTramínTramínTramín (nádvoří 

kláštera Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou v Praze) 
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– celková rekonstrukce cestního systému a revitalizace zahrady vč. 

instalace závlahového systému, realizace nových rozvodů 

a instalací ZTI, EI a VO,  

e)   M5 M5 M5 M5 ----    zadní zahrada bývalého kláštera minoritzadní zahrada bývalého kláštera minoritzadní zahrada bývalého kláštera minoritzadní zahrada bývalého kláštera minoritů (zadní zahrada 

kláštera Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou) – 

celková revitalizace bývalé zahrady, realizace nových rozvodů 

a instalací ZTI, EI a VO,  

f)   M6 M6 M6 M6 ----    ppppřední zahrada bývalého kláštera minoritední zahrada bývalého kláštera minoritední zahrada bývalého kláštera minoritední zahrada bývalého kláštera minoritů (přední zahrada 

kláštera Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou v Praze) 

– revitalizace bývalé zahrady vč. instalace závlahového systému, 

a dále zřízení skladovacího prostoru pro potřeby SUPŠ sv. Anežky 

České a Městského divadla ČK a zřízení veřejného WC 

pro potřeby veřejného užívání zahrady a jejího využití pro účely 

kulturní a vzdělávací zejména v rámci aktivit projektu, celková 

rekonstrukce ohradních zdí, realizace nových rozvodů a instalací 

ZTI, EI a VO,  

g)   M7 M7 M7 M7 ----    kostel Bokostel Bokostel Bokostel Božžžžího Tího Tího Tího Těla a Panny Marie Bolestnéla a Panny Marie Bolestnéla a Panny Marie Bolestnéla a Panny Marie Bolestné (kostel kláštera 

Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou v Praze) – celková 

rekonstrukce objektu (s výjimkou obnovy krovů kostela a střešního 

pláště nad presbytářem, které byly provedeny v předchozích 

letech), restaurátorské práce – jednak spojené s rekonstrukcí 

vnějšího pláště objektu, ale zejména spojené s restaurováním 

mobiliáře a interiérů, odvlhčení objektu, realizace nových rozvodů 

a instalací EI. 

 

BBBBývalý klášter klarisek ývalý klášter klarisek ývalý klášter klarisek ývalý klášter klarisek     

Dodavatel stavby - POHL cz, a.s. se sídlem Roztoky, Nádražní 25, PSČ 

252 63. 

Součástí dodávky stavebních prací, které byly realizovány od počátku 
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května 2014 do poloviny září 2015, byly následující objekty v uvedeném 

rozsahu: 

 

a) K1 K1 K1 K1 ----    konvent klarisekkonvent klarisekkonvent klarisekkonvent klarisek - celková rekonstrukce objektu s revizí 

a dílčími opravami dříve rekonstruovaných krovů a střešních plášťů 

včetně dokončení opravy krovu a výměny střešní krytiny nároží 

budovy do Pivovarské ulice - kompletní stavební obnova, nové 

rozvody a instalace ZTI a EI, restaurátorské práce zejména 

restaurování nalezených malovaných gotických trámových stropů 

a původních gotických omítek a fasádních prvků sakristie, 

b) K2 K2 K2 K2 ----    hospodáhospodáhospodáhospodářský dvský dvský dvský dvůrrrr - bývalé hospodářsko-správní příslušenství 

bývalého kláštera řádu sv. Kláry - celková rekonstrukce objektu - 

kompletní stavební obnova a nové rozvody a instalace ZTI a EI, 

restaurátorské práce, 

c) K3, K4 K3, K4 K3, K4 K3, K4 ----    jijijijižnžnžnžní kí kí kí křídlo kláštera klarisekídlo kláštera klarisekídlo kláštera klarisekídlo kláštera klarisek  - celková rekonstrukce objektu 

s revizí a dílčími opravami dříve rekonstruovaných krovů a střešních 

plášťů - kompletní stavební obnova, nové rozvody a instalace ZTI 

a EI, restaurátorské práce, 

d) K5, K6 K5, K6 K5, K6 K5, K6 ----    venkovní prostranství klvenkovní prostranství klvenkovní prostranství klvenkovní prostranství klarisek varisek varisek varisek vč. deš. deš. deš. dešťové pové pové pové přípojkyípojkyípojkyípojky – 

revitalizace zelených ploch a kompletní rekonstrukce zádlažby, nové 

rozvody a instalace ZTI a EI, zřízení nové dešťové přípojky včetně 

raženého spadištního stupně a štoly. 

 

Celkové objemy, množství a druhy prováděných prací v případě 

obou areálů byly realizovány v souladu s podmínkami podepsaných Smluv 

o dílo s dodavateli a jejich přílohy, kterou byl oceněný výkaz výměr 

stavebních prací. Odchylky od původního množství stavebních prací jsou 

poměrně malé a jsou formu více a  méněprací popsány ve změnových 

listech. 

Všechny stavební práce byly prováděny v souladu s podmínkami 
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stanovenými státní památkovou péčí a bylo dbáno na to, aby v co největší 

možné míře byly, tam kde to umožňovaly technologické podmínky, 

realizovány stavební práce v souladu s klasickými stavebními postupy 

za použití původních materiálů (vápenné omítky, cihelné dlažby, fošnové 

podlahy), a aby v co největší míře byly zachovány původní konstrukce, 

omítky, historické výmalby, výplně otvorů, kamenické a kovářské prvky 

apod. 

 

Prostorové a Prostorové a Prostorové a Prostorové a časovasovasovasovéééé    limity, limity ochrany pamlimity, limity ochrany pamlimity, limity ochrany pamlimity, limity ochrany pamáááátek, tek, tek, tek, 
životnivotnivotnivotníííího prostho prostho prostho prostřededededíííí    a jiné limity, které musel nositel a jiné limity, které musel nositel a jiné limity, které musel nositel a jiné limity, které musel nositel 
projektu respektovatprojektu respektovatprojektu respektovatprojektu respektovat    a zpa zpa zpa způsob vyposob vyposob vyposob vypořááááddddáááánnnníííí    se sse sse sse s    niminiminiminimi    

Autor: Autor: Autor: Autor: Ing. KateIng. KateIng. KateIng. Kateřina Slavíkováina Slavíkováina Slavíkováina Slavíková    

V případě obou areálů bývalých klášterů se jedná o objekty na území 

Městské památkové rezervace Český Krumlov, území požívajícího statutu 

památky zapsané na seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO, 

území v centru historického jádra města s velmi obtížnou a kapacitně 

omezenou dopravní obslužností (pěší zóna) i s ohledem na velký pohyb osob 

po přístupových komunikacích v období turistické sezóny. Realizace 

projektu byla vedle limitů daných skutečností, že objekty jsou kulturními 

památkami s velkým množstvím dochovaných původních konstrukcí, 

uměleckých a řemeslných prvků, i limitována velmi omezenou dopravní 

obslužností (vedle snížené nosnosti komunikací do 3,5 tun i výškovými 

a šířkovými možnostmi průjezdů a vjezdů do obou klášterů). Realizace 

stavby si vyžádala vedle náročnosti na provádění odborných stavebních 

a uměleckořemeslných prací i vysokou míru koordinace prací spojených 

se zásobováním staveb, zřízení deponií a odvozem a likvidací odpadů včetně 

úklidu a údržby komunikací. 
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Specifikace skuteSpecifikace skuteSpecifikace skuteSpecifikace skutečnostnostnostnostíííí, na kter, na kter, na kter, na kteréééé    bylo potbylo potbylo potbylo potřeba eba eba eba 
reagovat, neoreagovat, neoreagovat, neoreagovat, neočekekekekáááávanvanvanvanéééé    vvvvííííceprceprceprcepráááácececece    

Autor: Autor: Autor: Autor: Ing. KateIng. KateIng. KateIng. Kateřina Slavíkováina Slavíkováina Slavíkováina Slavíková    

BBBBývalý klášter minoritývalý klášter minoritývalý klášter minoritývalý klášter minoritů        
Nálezy nástěnných maleb (středověké malby v lodi kostela a sakristii 

a okolo původního okénka ve 2.NP velkého konventu, renesanční šablonová 

výmalba s unikátními graffiti ve spojovací chodbě a raně barokní malby 

v sakristii), nálezy maleb na výplních otvorů a vestavěných skříní 

v klášterním kostele, nález vzoru původní výplně a zasklení gotického okna 

a následná realizace obnovy kamenných prvků a zasklení původních 

gotických oken v ambitu, celkový havarijní stav a nesoudržnost vrstev 

výmalby zjištěné až po postavení lešení a havarijní stav mobiliáře kostela 

způsobený dřevokazným hmyzem objevený při manipulaci s jednotlivými 

prvky vybavení při přípravě kostela na rekonstrukci rozvodů EI. 

 

Bývalý klášter Bývalý klášter Bývalý klášter Bývalý klášter klarisek klarisek klarisek klarisek     

Nález trámových stropů nad částí prostor bývalého ambitu, nález 

pozůstatků původního gotického sklepního systém, rozsáhlý výskyt 

dřevomorky domácí ve velké většině dřevěných konstrukcí v celém areálu a 

s tím související změny rozsahu oprav stropních konstrukcí, nález 

nekvalitně provedených staticky neúnosných stropních konstrukcí – 

hurdiskových stropů nad částí ambitu - provedených zřejmě při dílčích 

opravách objektu K1 v sedmdesátých letech minulého století, nález 

původních omítek štukových prvků a profilu původních kamenných 

okenních prvků fasády sakristie, provedení odvětrání zdi kostela ze strany 

ambitu klarisek, nález původních sedile s okénky ve zdi kostela, nálezy 

řemeslně i historicky kvalitní šablonové výmalby z průběhu 19. a začátku 

20. století. 
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Bývalý klášter minoritč – kaple sv. Wolfganga, Foto: Ladislav Pouzar 
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Bývalý klášter minoritč – kaple Panny Marie Einsiedelnské Foto: Ladislav Pouzar 
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PPPPopopopopiiiissss    rrrreaeaeaealllliiiizzzzaceaceaceace    pppprrrrogogogogrrrraaaammmmovýchovýchovýchových    čáááássssttttíííí    pppprrrroooojjjjekekekekttttuuuu    
zzzz    hhhhlllledededediiiiskaskaskaska    posposposposttttupuupuupuupu    ppppříííípppprrrravyavyavyavy    pppprrrrogogogogrrrraaaammmmoooovýchvýchvýchvých    čiiiinnosnnosnnosnnosttttí í í í     

Autor: Autor: Autor: Autor: Ing. Dalibor PituchIng. Dalibor PituchIng. Dalibor PituchIng. Dalibor Pituch    

    

Zpracování libret a scénáZpracování libret a scénáZpracování libret a scénáZpracování libret a scénářů    

Podrobnější návrhy projektových programových činností byly 

zpracovány v podobě libret a scénářů. Jejich autorem byl expertní tým 

„Sdružení EUFC a kol. pro Český Krumlov“ jako dodavatel expertních 

poradenských služeb. Expertní tým zahájil svoji činnost v březnu 2012 

a pokračoval v ní kontinuálně až do ukončení realizační fáze projektu 

v říjnu 2015. 

Kromě zpracování libret a scénářů bylo rovněž úkolem expertního 

týmu vytvořit odborné obsahy vzdělávacích a prezentačních materiálů, 

sestavit návrh koncepce návštěvnického centra a centrálního informačního 

systému, zpracovat finanční plán provozní fáze včetně aktualizace výpočtu 

finanční mezery, vytvořit návrh komunikační strategie, sestavit návrh 

organizačního zabezpečení projektu pro provozní fázi a také identifikace 

rizik realizační i provozní fáze projektu včetně návrhů na jejich eliminaci. 

Samotná libreta a scénáře pak v sobě zahrnují rozpracování 

konceptu činností uvedených ve schválené žádosti o dotaci, tedy zejména 

detailizování náplně, provedení expozic a dalších vnitřních prostor 

a zabezpečení jejich provozu. U expozic bylo při zpracování libret 

upřesněno tematické zaměření jednotlivých okruhů, došlo ke konkretizace 

návrhů využití jednotlivých prostor, specifikaci položek vybavení 

a návrhům na využití prostor a vybavení ze strany návštěvníka. Rovněž tak 

byly zhotoveny výtvarné skici, v nichž bylo vyjádřeno základní výtvarné 

provedení expozic.  
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Součástí návrhů bylo rovněž vyjádření pořizovacích nákladů 

a prověření provozních nákladů expozic. 

Obdobným způsobem byly řešeny i jiné než expoziční činnosti – 

návrhy kulturních aktivit, workshopů, seminářů a odborných konferencí. 

V průběhu zpracování libret a scénářů bylo zadání shledáno jako 

v určitých pohledech za nedostatečné a v zájmu komplexnosti návrhu byly 

aktivity a expertní tým rozšířeny o osoby se zaměřením na muzeální 

pedagogiku a komunikační strategie. 

 

Členovlenovlenovlenovéééé    expertnexpertnexpertnexpertníííího tho tho tho týýýýmumumumu    

� Ing. Dalibor Pituch – vedoucí expertního týmu zodpovědný 

za koordinaci aktivit a řízení činností, zkušenosti s vedením velkých 

investičních projektů a týmů, 

� Mgr. David Majer – vedoucí týmu Odborná příprava programových 

činností, historik umění, specialista na movité kulturní památky, 

kurátor sbírek GVU v Ostravě a Ostravského muzea, 

� PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D. – specialistka na umění středověku 

a jeho vizuální kulturu, vedoucí katedry dějin umění Ostravské 

univerzity, 

� Mgr. Andrea Kožuszniková – památkářka se specializací na teorii 

a dějiny výtvarných umění, 

� Bc. Andrea Weglarzyová – muzeální pedagožka, autorka 

vzdělávacích programů a aktivit, 

� Mgr. Jiří Jakeš – šéfdirigent Filharmonie Gustava Mahlera, umělecký 

ředitel Festivalu sborových umění, skladatel, hudební pedagog, 

� Mgr. Ladislav Kučera – vedoucí týmu Řízení rizik, specialista 

v oboru dotačního a organizačního poradenství a risk 

managementu, přípravy koncepčních a strategických dokumentů, 

evaluací dotačních programů, 
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� Ing. Jaroslav Neplech – člen týmu Finanční řízení a plánování, 

ekonom a odborník na přípravu dotačních projektů, 

� Ing. arch. David Beke – architekt a designér se zkušenostmi 

s rekonstrukcemi historických areálů, 

� Mgr. Pavel Mlčoch – odborník v oblastech IT a prezentací, autor 

sbírkových evidenčních systémů, vstupenkových systémů 

a internetových prezentací muzeálních institucí, 

� Petr Stoklasa – odborník v oblastech komunikace a PR, autor 

komunikačních strategií, 

� Ing. Zuzana Turková – administrativní podpora expertního týmu. 

 

KonkrétníKonkrétníKonkrétníKonkrétní    výstupy výstupy výstupy výstupy činnosti expertního týmuinnosti expertního týmuinnosti expertního týmuinnosti expertního týmu    

� Libreta a scénáře projektových programových činností, 

� Odborné obsahy materiálů včetně panelů v expozicích, 

multimediálních zařízení a internetových stránek, 

� Vytvoření koncepce a obsahu pracovních listů pro použití 

v expozicích, stejně jako vzdělávacích aktivit, 

� Sestavení podkladů pro rozpočet vnitřního vybavení využitého 

pro výběr dodavatelů, 

� Návrh organizačního zabezpečení aktivit v provozní fázi, návrh 

a optimalizace organizační struktury, 

� Návrh a optimalizace provozní ekonomiky areálu, 

� Komunikační strategie a návrhy oslovování cílových skupin 

projektu, 

� Návrh systému řízení rizik pro realizační a provozní fázi projektu. 

� Koncepce informačního systému areálu, 

� Koncepce internetových stránek projektu, 

� Vytipování a uskutečnění zápůjček movitých památkových 

předmětů a pořízení replik, 
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� Iniciace a řízení vzniku odborné monografie věnované areálu, 

� Iniciace a uskutečnění odborné konference zaměřené na kontext 

areálu středověkých klášterů, 

� Zápůjčky a zhotovené repliky movitých památkových předmětů. 

První pracovní verze libret byly se zadavatelem a partnery projektu 

projednány na podzim 2012. Libreta a scénáře pro jednotlivé aktivity byly 

postupně finalizovány v průběhu léta 2013. Odborné obsahy a texty 

pro jednotlivé materiály vznikaly v průběhu roku 2014. 

S ohledem na prodlužující se realizační fázi projektu (původní termín 

ukončení realizace projektu 30. 4. 2014) a identifikaci nových možností 

pro expozice došlo k tomu, že těsně před poptáváním dodavatelů interiéru 

(mobiliář, vybavení, technologie atd.) muselo dojít na počátku roku 2015 

k aktualizaci libret. Požadavky na umístění nových památkových předmětů, 

dodatečná stavebně-technická řešení v interiérech, případně objevy 

realizované v průběhu stavební činnosti změnily návrhovou část libret 

a scénářů. To se bezprostředně promítlo do provozní ekonomiky, 

výtvarných skic a zejména u expozic v mnohých ohledech narušilo původní 

ucelený koncept. Dodatečné práce na libretech navíc byly realizovány 

v krátkých časových termínech, což s sebou neslo jisté negativní aspekty.  

Následná spolupráce expertního týmu s dodavatelem expozic 

se ukázala jako zdárná. Dodavatel v převážné většině respektoval návrhy 

zpracované v libretech a realizace expozic proběhla v souladu se zadáním. 

V průběhu realizace však významně chyběl mezistupeň mezi koncepčním 

návrhem v libretech a výrobní dokumentací dodavatele expozic. 

Projektovou dokumentaci interiérů se v průběhu realizační fáze nepodařilo 

zajistit, což se projevilo v řadě drobných kolizí návrhů v libretech s reálným 

provedením stavby. Při tvorbě libret se expertní tým maximálně snažil 

o proveditelnost návrhů, avšak stavební řešení expozic bylo dle zadání 

rozpracováno pouze do úrovně výtvarných skic – 3D vizualizací osazených 

do prostorových modelů interiérů vytvořených dle stavební projektové 
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dokumentace.  

Zkušeností z využití návrhů pro realizaci expozic je tedy potřeba 

jednoznačného prověření a dalšího rozpracování detailu návrhů minimálně 

ve stupni projektové dokumentace interiérů, včetně podrobnějšího návrhu 

grafické podoby expozic a grafického sjednocení celého areálu. 

 
Bývalý klášter minoritů – Expozice minorité – Misijní a diplomatické cesty, Autor: David Beke 

 

 

Bývalý klášter minoritů – minorité, Autor: David Beke 
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Bývalý klášter klarisek – K1 – konvent klarisek - Expozice lidských dovedností – 
expozice hraček, Autor: David Beke 

 
Bývalý klášter klarisek – K2 – hospodářský dvůr - Expozice pivovarnictví, Autor: 
David Beke 
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PPPPopopopopiiiissss    pppprrrrogogogogrrrraaaammmmovýchovýchovýchových    čiiiinnosnnosnnosnnosttttíííí    ttttvvvvoooořííííccccííííchchchch    nápnápnápnápllllň    vyvyvyvyuuuužititititíííí    
obnovenýchobnovenýchobnovenýchobnovených    obobobobjjjjeeeekkkkttttů    

Autor: Autor: Autor: Autor: PhDr. OndPhDr. OndPhDr. OndPhDr. Ondřej Hubáej Hubáej Hubáej Hubáčekekekek    
 

 

Programové činnosti v provozní fázi se soustřeďují do čtyř oblastí: 

 

Historická umHistorická umHistorická umHistorická umění a ní a ní a ní a řemeslaemeslaemeslaemesla    

Programové činnosti jsou umístěny v prvním a v části druhého 

nadzemního podlaží bývalého konventu klarisek (objekt K-l), v přístavbě 

bývalého konventu kláštera klarisek (K-3) a v obytné budově bývalého 

hospodářského dvora kláštera klarisek (K-4). 

Hlavní náplní je uchování a prezentace historického umění a řemesel 

odborné a laické veřejnosti v následujících oblastech: 

� Schola histórica  

Škola dobových umění v několika oborech, navazující na muzeální 

expozici (historický tanec, divadelní škola, dobová móda a odívání, 

výtvarné umění) formou dílen, workshopů a seminářů. Jedná se 

o aktivity různé délky trvání pro různé profesní úrovně zájemců 

z řad odborné i laické veřejnosti. 

� Dvory řemesel  
Prezentace a uchování historických řemesel a tradic, navazující 

na interaktivní expozici. Řemesla a umění jsou prezentována formou 

otevřených dílen a ateliérů. Část prezentace řemesel je 

pro návštěvníky prezentována atraktivní formou interaktivní 

expozice (dobový fundus a šití historických kostýmů). Součástí 

a doplňkem činnosti řemeslných dílen je prezentace v  galerii kvůli 

ucelenosti obrazu historického prostředí, v němž řemesla a umění 

působily. 
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� Interaktivní expozice  

Expozice s prezentací lidských dovedností a umu. Součástí přibližně 

700 m2 expozice je i prezentace klášterního způsobu života, 

obnovením původní podoby části prostor a expozice řemesel. 

Součástí expozice je též zařízení a pomůcky sloužící pro workshopy 

v rámci školy dobových umění. 

� Muzeální expozice 

Cca 600 m2 expozic uspořádaných výstavnickou formou. Obsahem 

expozic je prezentace historických dokumentů a dalších materiálů 

a informací se vztahem ke klášteru a k řádů minoritů a klarisek 

a k významných kulturně historickým fenoménům, osobnostem 

a událostem s nimi souvisejícím. 

� Kulturní aktivity 

Koncerty a divadelní představení pořádané v průběhu celého roku 

v klášterním kostela Božího Těla a v exteriérech areálu. 

 

Garantem programových činností v této oblasti je 

Městské divadlo Český Krumlov, o.p.s. jako partner projektu.  

 

 

Muzeum „StMuzeum „StMuzeum „StMuzeum „Střeeeedovdovdovdověký klášter"ký klášter"ký klášter"ký klášter"    

Muzeum „Středověký klášter" je umístěno v prvním nadzemním 

podlaží bývalého velkého konventu kláštera minoritů (M-1). Náplní muzea 

jsou následující činnosti: 

� Stálá interaktivní expozice klášterního života a umění  
Expozice je určená pro odbornou veřejnost zejména v daných oborech 

a pro zájemce o středověkou a renesanční kulturu. 

� Koncerty staré hudby 
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Po celý rok bude v areálu probíhat koncertní činnost (adventní, 

vánoční, svatováclavské, velikonoční atd. koncerty duchovní hudby). 

� Odborné semináře 

Odborné semináře z oblasti zejména středověkého a renesančního 

umění, historie a filozofie pro odbornou veřejnost i další zájemce. 

� Workshopy 

Workshopy pro studenty a další zájemce z oblasti hudby, výtvarného 

umění a historie v návaznosti na expozici. 

 

Garantem programových činností v této oblasti je 

Městské divadlo Český Krumlov, o.p.s. jako partner projektu. 

 

    

Centrum barokní kulturyCentrum barokní kulturyCentrum barokní kulturyCentrum barokní kultury    

Centrum barokní kultury je umístěné v části druhého nadzemního 

podlaží bývalého konventu klarisek (objekt K-l) a bude využívat klášterní 

kostel (M-7). Jeho náplní budou následující činnosti: 

� Kurzy interpretace barokní hudby, tance a dobového hereckého 
projevu  

Celoročně vypisované týdenní kurzy interpretace barokní hudby, 

tance a dobového hereckého projevu pro odbornou veřejnost a další 

zájemce o danou oblast barokní kultury. 

� Centrum badatelské činnosti v oblasti umění 18. století  
Badatelská a dokumentační činnost v oblasti umění 18. století 

formou studijně badatelských workshopů pro odbornou veřejnost.  

� Koncerty barokní hudby  

Koncerty a představení v koncertním prostoru velké zkušebny 

a v dalších prostorech areálu (zejména v klášterním kostele), 

koncipované jako vyústění celoroční činnosti Centra barokní kultury, 
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tzn. jako koncerty a představení absolventů kurzů a praktické 

výstupy badatelské a dokumentační činnosti. Cílovými skupinami 

jsou jednak odborná veřejnost a jednak zájemci o barokní hudební, 

taneční a hereckou kulturu. 

 

Garantem programových činností je partner 

projektu Festivaly Český Krumlov, o.s.  

 

    

Ateliéry Ateliéry Ateliéry Ateliéry a tva tva tva tvůrrrrčí dílnyí dílnyí dílnyí dílny    

Ateliéry a tvůrčí dílny jsou umístěny v 2. nadzemním podlaží bývalého 

velkého konventu kláštera minoritů (M-1). Podstatou této aktivity je střední 

vzdělávání s maturitní zkouškou ve čtyřletém vzdělávacím programu denní 

formy studia v oborech vzdělání Užitá fotografie a média, Scénická, 

interiérová a výstavní tvorba a Grafický design. Na výuku budou navazovat 

kulturní a vzdělávací aktivity, a to: 

� Projekt „Architektura"  
Dlouhodobý projekt zaměřený na dokumentaci urbanistických celků 

města Český Krumlov, jednotlivých historických objektů včetně 

charakteristických detailů a veřejně přístupných interiérů. Z těchto 

fotografií postupně vznikne archiv, který bude využíván k výstavním 

a studijním účelům. 

� Workshopy  
Jarní a podzimní workshopy na témata „Klasický ateliérový portrét“ 

a „Architektura v Českém Krumlově – dokumentace kulturního 

dědictví“ pro zájemce o dané obory. 

� Výstavy 
Tematické výstavy studentských prací, zaměřené podle náplně prací, 

např. historická architektura, krajina apod., pořádané dvakrát ročně 
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pro odbornou veřejnost (např. učitelé výtvarné výchovy a výtvarnictví) 

a zájemce o výtvarné umění. 

� Školní galerie ve sklepě 
V galerii budou průběžně vystavovány nejlepší studentské práce. 

Cílovými skupinami jsou odborná veřejnost (např. učitelé výtvarné 

výchovy a výtvarnictví) a zájemci o výtvarné umění. 

� Alternativní divadlo  

Představení školního alternativního divadla a hostujících souborů, 

zajišťovaná dramaturgicky a organizačně oborem scénická, 

interiérová a výstavní tvorba. Představení jsou určena pro odbornou 

veřejnost (divadelníci, scénografové, učitelé atd.) a zájemce o divadlo. 

 

Garantem programových činností je Střední 

uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České, příspěvková 

organizace Jihočeského kraje, jako partner projektu.  

 

 

UbytovUbytovUbytovUbytovací a stravovací zázemíací a stravovací zázemíací a stravovací zázemíací a stravovací zázemí    

V areálu bude v bývalém hospodářském dvoře kláštera klarisek (K-2) 

zřízeno zázemí a ubytování pro lektory programových činností 

provozovaných v areálu a oddechové zázemí pro návštěvníky kulturních 

a vzdělávacích služeb provozovaných v areálu, jehož součástí bude nabídka 

občerstvení. 
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8.8.8.8. Harmonogram, rozpoHarmonogram, rozpoHarmonogram, rozpoHarmonogram, rozpočetetetet    

Autor: Autor: Autor: Autor: PhDr. OndPhDr. OndPhDr. OndPhDr. Ondřej Hubáej Hubáej Hubáej Hubáčekekekek    

Plánovaný harmonogram a jeho skutePlánovaný harmonogram a jeho skutePlánovaný harmonogram a jeho skutePlánovaný harmonogram a jeho skutečný prný prný prný průbbbběhhhh    

Aktivity Aktivity Aktivity Aktivity  PPPPředpokládané tedpokládané tedpokládané tedpokládané termínermínermínermínyyyy SkuteSkuteSkuteSkutečné termínyné termínyné termínyné termíny 

Zahájení projektu (zahájení přípravné fáze)  3. 12. 2007 3. 12. 2007 

Termín podání žádosti o dotaci 31. 7. 2009 22.9.2009 

Termín vydání RoPD 1. 1. 2010 31.5.2010 

Zahájení realizační fáze projektu 3. 12. 2007 1.6.2010 

Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení 29. 4. 2010 15.3.2011 (minorité), 15.3.2011 31.5.2011 

(klarisky) 

Vydání stavebního povolení 29. 9. 2010 12.5.2011, 18.5.2011, 9.11.2011, 10.10.2012 

Zpracování projektové dokumentace k provedení stavby 31. 12. 2010 30.8.2011 (minorité), 31.10.2011 (klarisky) 

Zahájení stavebních prací 2. 5. 2011 5.5.2014 

Ukončení stavebních prací 31. 7. 2013 15.9.2015 

Vybavení objektů a příprava na zahájení provozu (Ukončení 

realizační fáze)  

30. 4. 2014 31.10.2015 

Zahájení provozu (fáze udržitelnosti) 30. 4. 2014 1.11.2015 
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Zásadní posuny ve skZásadní posuny ve skZásadní posuny ve skZásadní posuny ve skuteuteuteutečných termínech od termínných termínech od termínných termínech od termínných termínech od termínů    
plánovaných vznikly vplánovaných vznikly vplánovaných vznikly vplánovaných vznikly v    jednotlivýchjednotlivýchjednotlivýchjednotlivých    aktivitáchaktivitáchaktivitáchaktivitách    

  

V rámci realizace projektu, resp. aktivit uvedených ve výše uvedené 

tabulce, se vyskytlo několik zásadních skutečností, které měly vliv 

na nesoulad plánovaných termínů a termínů skutečných. Jedná se zejména 

o tyto skutečnosti: 
 

1. Podání žádosti o dotaci o cca 1 a půl měsíce déle než bylo plánováno, 

a to z důvodu nutnosti projednávání žádosti v zastupitelstvu města. 

2. Vydání Rozhodnutí o podmínkách poskytnutí dotace o 5 měsíců déle 

než bylo plánováno. 

2. Realizace činností spojených s veřejnou zakázkou na stavební 

práce a samotnou realizací stavebních prací v délce 42 měsíců 

v důsledku zdlouhavého projednávání nesouhlasného stanoviska 

poskytovatele dotace – v daném čase Zprostředkujícího subjektu 

Ministerstva kultury ČR s podpisem smlouvy s vybraným uchazečem 

a následné zrušení výběrového řízení po doporučení Řídícího 

orgánu Ministerstva pro místní rozvoj ČR a následného 

Zprostředkujícího subjektu Centra pro regionální rozvoj ČR.  

3. Přezkoumání postupu zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské 

soutěže u dvou veřejných zakázek. 

4. Insolvenčního řízení se subdodavatelem generálního dodavatele 

stavebních prací v rámci části bývalého kláštera klarisek. 
 
PPPPůvodnvodnvodnvodníííí    rrrroooozzzzppppoooočetetetet    pppprrrroooojjjjeeeekkkkttttuuuu    aaaa    skskskskuuuutttteeeečnnnnéééé    zzzzppppůsobsobsobsobililililéééé    
aaaa    nnnneeeezzzzppppůsosososobbbbililililé výdaé výdaé výdaé výdajjjjeeee    kkkk    ddddaaaattttuuuu    ukonukonukonukončeeeennnníííí    pppprrrroooojjjjekekekekttttuuuu    
vvvv    člllleneneneněnnnníííí    popopopoddddlllleeee    jjjjednoednoednoednottttlilililivýchvýchvýchvých    vvvvýýýýdadadadajjjjovýchovýchovýchových    skupskupskupskupiiiinnnn        
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KódKódKódKód    Název nákladuNázev nákladuNázev nákladuNázev nákladu    PlánovanýPlánovanýPlánovanýPlánovaný    SkuteSkuteSkuteSkutečnýnýnýný    

1111    Osobní výdaje (pracovní smlouvy)Osobní výdaje (pracovní smlouvy)Osobní výdaje (pracovní smlouvy)Osobní výdaje (pracovní smlouvy)    11 726 50011 726 50011 726 50011 726 500    11 895 72311 895 72311 895 72311 895 723    

  01.01  Mzdové náklady - hrubá mzda 2 696 296 4 991 862 

  01.02  Odvody soc. a zdrav. pojištění zaměstnavatele 943 704 3 012 581 

  01.03  Jiné pracovní smlouvy 8 086 500 3 891 280 

  01.03.01  Dohody o pracovní činnosti 8 086 500 3 891 280 

2222    CestovnéCestovnéCestovnéCestovné    ----    ----    

3333    Nákupy materiáluNákupy materiáluNákupy materiáluNákupy materiálu    ----    ----    

4444    Nákupy sluNákupy sluNákupy sluNákupy služeb (obch. smlouvy, faktužeb (obch. smlouvy, faktužeb (obch. smlouvy, faktužeb (obch. smlouvy, faktury, paragony)ry, paragony)ry, paragony)ry, paragony)    19 489 16019 489 16019 489 16019 489 160    16 380 36616 380 36616 380 36616 380 366    

  04.02  Pronájmy 370 000 370 000 

  04.04  Studie, publikace (tvorba, tisk, kopírování) 561 680 1 091 350 

  04.05  Náklady na povinnou závěrečnou konferenci 119 000 121 000 

  04.06  

Náklady na publicitu (informační tabule, pamětní 

desky) 47 600 48 640 

  04.07  Náklady na výběrová řízení 922 520 1 387 900 

  04.08  

Náklady na poradenství, expertní, konzultační a 

jiné služby 17 468 360 13 361 476 

5555    InvestiInvestiInvestiInvestiční nákladyní nákladyní nákladyní náklady    300 151 126,00300 151 126,00300 151 126,00300 151 126,00    294 973 603294 973 603294 973 603294 973 603    

  05.01  Zabezpečení výstavby (inženýrská činnost) 4 522 000 213 530 

  05.03  

Projektová dokumentace (proj. dokumentace 

stavby, dokumentace pro podání žádosti, EIA, 

studie proveditelnosti) 17 978 203 11 773 797 

  05.04  Stavební části stavby 216 634 998 209 726 324 

  05.05  

Technologická zařízení (nákup technol. zařízení, 

strojů a zařízení vč. montáže - nové i použ. 

zařízení) 11 775 020 3 357 408 

  05.06  

Nákup nehmotného majetku (patenty, know-how, 

licence) 95 000 95 000 

  05.07  Nákup mobiliáře 46 684 605 66 697 154 

  05.08  Ostatní výše nespecifikované investiční náklady 2 461 300 3 110 390 

6666    Jiné nákladyJiné nákladyJiné nákladyJiné náklady    ----    ----    

7777    KKKKříííížové financovžové financovžové financovžové financováníáníáníání    ----    ----    
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8888    

PPPPředpokládané pedpokládané pedpokládané pedpokládané příjmy projektu získané bíjmy projektu získané bíjmy projektu získané bíjmy projektu získané během hem hem hem 

doby jeho realizacedoby jeho realizacedoby jeho realizacedoby jeho realizace    ----    ----    

9999    Uznatelné výdaje celkemUznatelné výdaje celkemUznatelné výdaje celkemUznatelné výdaje celkem    323 249 692323 249 692323 249 692323 249 692    323 249 692323 249 692323 249 692323 249 692    

10101010    NeuznatelnéNeuznatelnéNeuznatelnéNeuznatelné    výdaje celkemvýdaje celkemvýdaje celkemvýdaje celkem    2 675 4702 675 4702 675 4702 675 470    3 640 4983 640 4983 640 4983 640 498    

11111111    Celkové náklady projektuCelkové náklady projektuCelkové náklady projektuCelkové náklady projektu    325 925 162325 925 162325 925 162325 925 162    326 890 190326 890 190326 890 190326 890 190    

 

 

VýznamnVýznamnVýznamnVýznamnější zmjší zmjší zmjší změny vny vny vny v    rozporozporozporozpočtu tu tu tu     

 

Významnější změny v rozpočtu byly způsobeny: 

� prodloužením realizační fáze projektu (zejména osobní výdaje) 

� nálezy, z nichž vyplynuly požadavky na zvýšení rozsahu 

restaurátorských prací oproti původním předpokladům 

� upřesněním požadavků na vybavení objektů areálu mobiliářem 

a technologiemi 
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9.9.9.9. Rizika a jejich eliminaceRizika a jejich eliminaceRizika a jejich eliminaceRizika a jejich eliminace    

 

Autor: Autor: Autor: Autor: Mgr. Ladislav KuMgr. Ladislav KuMgr. Ladislav KuMgr. Ladislav Kučeraeraeraera    

 

 

Hlavní odpovědnost za řízení rizik v průběhu realizační fáze projektu 

Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov nesl Realizační tým, potažmo 

osoba Koordinátora projektu. Realizační tým využil na podporu činností 

v oblasti rizikového managementu externích služeb expertní podpory 

projektového řízení, které zahrnovaly mj.: 

a) identifikaci rizik realizační a provozní fáze projektu, zejména detailní 

aktuální specifikace všech vnitřních a vnějších rizik projektu, zejména 

stanovení jejich závažnosti a pravděpodobnosti výskytu, a návrh 

opatření k jejich předcházení a eliminaci následků, 

b) zpracování návrhu začlenění řízení rizik do systému řízení projektu 

v realizační fázi, zejména nástrojů a postupů pro průběžné sledování 

aktuálních a včasnou identifikaci potenciálních rizik a pro rychlé 

navržení a realizaci opatření pro jejich předcházení a eliminaci jejich 

následků, 

c) odbornou spolupráci se zadavatelem při sledování a vyhodnocování 

vnitřních a vnějších rizik a při zpracování návrhů a implementaci 

opatření k jejich předejití nebo k eliminaci následků v realizační fázi 

projektu. 

 

Realizace plnění prvních dvou bodů proběhla bezprostředně 

po zahájení plnění zakázky (23. 3. 2012) a příslušné výstupy byly předány 

objednateli ve stanoveném termínu do června 2012. Činnosti spojené se 

sledováním a vyhodnocováním vnitřních a vnějších rizik a zpracováním 

návrhů a implementací opatření k jejich předejití nebo k eliminaci následků 
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byly poskytovány průběžně, po celou dobu trvání realizační fáze projektu. 

Komunikace mezi poskytovatelem a Realizačním týmem projektu 

probíhala formou pravidelné účasti člena expertního týmu odpovědného 

za řízení rizik na jednáních Realizačního týmu v Českém Krumlově a také 

ad-hoc komunikací dle potřeby (písemně, telefonicky).  

 

 

Identifikace rizik realizaIdentifikace rizik realizaIdentifikace rizik realizaIdentifikace rizik realizační a provozní fáze projektu ní a provozní fáze projektu ní a provozní fáze projektu ní a provozní fáze projektu     

Vstupní identifikace největších zdrojů rizik realizační a provozní fáze 

projektu byla zpracována jako kvalitativní analýza a semikvalitativní analýza 

rizik. Nejprve byly shromážděny podklady využitelné pro identifikaci rizik, 

poté byla provedena vlastní identifikace rizik. Výsledkem byl podrobný výčet 

rizik, který byl spolu s dalšími doplňujícími informacemi katalogizován. 

Analýza rizik zohledňovala jak pravděpodobnost, tak významnost (rozsah 

dopadu) rizikového faktoru. Cílem bylo vytvořit seznam – katalog rizik 

realizační a provozní fáze projektu. 

V rámci úvodní analýzy bylo identifikováno celkem 20 rizik projektu 

v realizační fázi a 12 rizik pro fázi provozní. 

Čtyři identifikovaná rizika pro realizační fázi byla klasifikována 

stupněm vysoká/kritická:  

� nedostatečné personální zajištění Realizačního týmu,  

� nedostatečná kvalita stavebních prací,  

� nedodržení harmonogramu stavebních prací, 

� mezietapové přesuny nespotřebovaných finančních prostředků. 

 

Rizika v prRizika v prRizika v prRizika v průbbbběhu realizahu realizahu realizahu realizační fáze projektu a jejich ní fáze projektu a jejich ní fáze projektu a jejich ní fáze projektu a jejich 
eliminace eliminace eliminace eliminace     

Během své realizace se projekt dostal do situací, které vážným 
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způsobem ohrožovaly jeho úspěšnou realizaci a dokončení.  

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále také jen „RoPD“) bylo vydáno 

31. května 2010 s předpokládaným termínem ukončení realizace projektu 

do 30. 4. 2014. Tento termín však odpovídal původně naplánovanému 

harmonogramu projektu, který předpokládal vydání RoPD do 30. 11. 2009 

a zahájení realizační fáze projektu 1. 1. 2010. Již na začátku se tak projekt 

dostal do časového skluzu. 

Další prodlení při zahájení realizační fáze projektu způsobila 

nejednotnost postojů vedení města Český Krumlov jako příjemce dotace. 

Negativní dopad těchto problémů na projekt se podařilo eliminovat. Nové 

vedení města vzešlé z voleb na podzim 2010 (zastupitelstvo, rada i starosta 

a místostarostka) jednoznačně podpořilo realizaci projektu. Díky tomu byly 

obsazeny všechny pozice v Realizačním týmu, který tak mohl začít pracovat 

naplno. 

Jako zásadní riziko v průběhu realizační fáze projektu se ukázaly 

komplikace a zpoždění v přípravě a realizaci zadávacích řízení. Důvodů 

byla celá řada, k nejčastějším patřily: 

� složitost specifikace předmětu jednotlivých dodávek vybavení, 

� zpoždění při zpracování zadávacích dokumentací,  

� administrativní a/nebo věcné nedostatky identifikované ze strany 

poskytovatele dotace, 

� dodatečné požadavky na počet a vymezení veřejných zakázek,  

� nutnost rušit a znovu vyhlašovat některé veřejné zakázky aj.  

 

Do kritické situace se projekt dostal v souvislosti s večejnou zakázkou 

na stavební práce. Veřejná zakázka byla vyhlášena na konci března 2012, 

ovšem bylo nutné provést opětovné posouzení nabídek a došlo 

k opakovaným kontrolám ze strany Zprostředkujícího subjektu i Řídícího 

orgánu. Výsledkem bylo nakonec zrušení původní nadlimitní zakázky 

na stavební práce v září 2013 a vyhlášení nové večejné zakázky v prosinci 
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téhož roku. Nová veřejná zakázka byla ukončena na konci měsíce dubna 

2014 podpisem smluv o dílo v rámci obou částí klášterů. Veřejná zakázka 

na stavební práce se tak protáhla téměř na 2 roky!  

Dalším významným rizikem projektu bylo nedodržování 

harmonogramu stavebních prací. Docházelo k časový zpožděním z důvodu 

řešení problematik při stavebních činnostech:  

� nesoučinnost ze strany generálního projektanta, 

� statické poruchy stropních konstrukcí,  

� archeologické nálezy,  

� nepříznivé klimatické podmínky,  

� rozsáhlý výskyt dřevomorky aj. 

 

Výše uvedené činnosti výrazným způsobem ohrožovaly termín ukončení 

realizační fáze projektu. Bylo nutné řešit množství víceprací, což znamenalo 

značnou administrativní zátěž na straně Realizačního týmu.  

Důsledkem toho všeho bylo samozřejmě výrazné prodlužování lhůt 

oproti plánovaným etapám projektových částí, opakované změny 

harmonogramu realizace projektu a neplnění finančního plánu. Vzhledem 

ke zpoždění v realizaci plánovaných projektových aktivit bylo nutné 

průběžně řešit mezietapové přesuny nespotřebovaných finančních 

prostředků, což ohrožovalo vyčerpání přidělené dotace. Situaci se podařilo 

zvládnout především díky enormnímu úsilí a pracovnímu nasazení členů 

Realizačního týmu i dalších spolupracujících osob a subjektů zapojených 

do projektu. S ohledem na neudržitelnost původně plánovaného termínu 

ukončení realizační fáze projektu došlo k prodloužení nejprve z 30. 4. 2014 

na 30. 6. 2015 a poté ještě na 31. 10. 2015.  

Jedním z potencionálních rizik identifikovaných na počátku realizační 

fáze byla nepřipravenost programových činností v tom smyslu, 

že programové činnosti nebudou moci být v provozní fázi projektů 

prováděny v plánované struktuře a rozsahu kvůli nedostatečné připravenosti 
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(libreta výstav, programy kurzů, dramaturgické plány koncertů apod. 

a nezbytné instrumenty jako katalogy výstav, audiovizuální prvky 

interaktivních expozic atd.). To by mohlo způsobit nedodržení podmínek 

stanovených v RoPD (plánované výstupy a výsledky, ekonomická 

udržitelnost) a vracení části nebo celé dotace. Toto riziko se podařilo 

eliminovat díky aktivní spolupráci Realizačního týmu a partnerů s odborníky 

z externího expertního týmu, kteří poskytovali poradenské služby 

při přípravě programových činností v projektových programových částech. 

Rozhodnutí nositele projektu/příjemce dotace využít služeb odborného 

poradenství se ukázalo jako jednoznačně správné. 

V rámci úvodní analýzy rizik projektu bylo rovněž identifikováno 

riziko nedostatečného (nezajištěného) vybavení prostor pro programové 

činnosti. Jednalo se o riziko, že programové činnosti nebudou moci být 

v provozní fázi projektů prováděny v plánované struktuře a rozsahu kvůli 

nedostatečnému vybavení prostor mobiliářem a technikou v důsledku 

opomenutí některých významných prvků vybavení, zpoždění dodávek, 

neuznání způsobilosti výdajů na tyto položky atp. Toto riziko se v průběhu 

realizační fáze projektu projevilo jako významné/vysoké. Příčinou bylo 

především výrazné zpoždění příprav a realizace příslušných veřejných 

zakázek na dodavatele, nutnost jejich opakování, úprav apod.    

S koncem realizační fáze projektu a přípravou na fázi provozu 

se ukázalo jako potencionálně významné riziko nedostatečné personální 

zajištění programových činností. Jedná se o riziko, že programové činnosti 

nebudou moci být v provozní fázi projektů prováděny v plánované struktuře 

a rozsahu kvůli nedostatečnému personálnímu zabezpečení (počet 

a kvalifikace personálu). To může způsobit nedodržení podmínek 

stanovených v RoPD (plánované výstupy a výsledky, ekonomická 

udržitelnost) a vracení části nebo celé dotace. S podporu expertního 

poradenského týmu byl zpracován podrobný návrh organizačního 

zabezpečení projektu pro provozní fázi, ze kterého vyplynula celá řada změn 
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oproti původním představám při přípravě projektu. Tyto změny mají 

významný dopad do plánu ekonomiky provozu.  

Na základě zkušeností z realizace projektu se jednoznačně potvrdilo, 

že klíčovým předpokladem pro realizaci a zdárné dokončení takto investičně 

náročného projektu je Realizační tým s dostatečným počtem kvalifikovaných 

členů schopných společné, týmové práce.   

Řízení projektu v průběhu realizační fáze bylo ovlivněno několika 

personálními změnami v Realizačním týmu. Citelně se projevilo zejména 

odstoupení původního Koordinátora projektu, které bylo na čas vyplněno 

určitým „bezvládím“. To mělo dopad na celkovou dynamiku práce 

Realizačního týmu. Problém po celou dobu realizační fáze představovala 

značná administrativní zátěž Realizačního týmu, která byla do určité míry 

zapříčiněná i podmínkami a požadavky dotačního titulu. Navzdory tomu se 

po celou dobu podařilo v projektu udržet klíčové osoby (administrátor 

projektu, ekonom projektu, technický manažer projektu).  

Jednoznačně pozitivně lze v této souvislosti vnímat také změnu 

přístupu nového vedení města Český Krumlov, které začalo velmi aktivně 

přistupovat k řešení úkolů spojených s projektem. 

 

DoporuDoporuDoporuDoporučeníeníeníení    

Ze zkušeností s realizací projektu Revitalizace areálu klášterů Český 

Krumlov a také riziky, kterým byl tento projekt vystaven, vyplývá několik 

doporučení pro přípravu a realizaci jiných projektů obdobného rozsahu 

a zaměření: 

a) Zajistit dostatečnou personální kapacitu Realizačního týmu a také 

zastupitelnost jeho jednotlivých členů, 

b) Včas (s dostatečným předstihem) zahajovat přípravu veřejných 

zakázek, 
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c) Důsledně dodržovat veškeré legislativní i metodické pokyny 

a postupy při zadávání veřejných zakázek (v režimu nebo i mimo 

režim Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách), 

d) Zadávací dokumentaci ke každé veřejné zakázce před vyhlášením 

samotného řízení podrobně analyzovat nejen z hlediska právního 

souladu, ale i z hlediska věcného obsahu ve vztahu ke způsobilým 

výdajům příslušného dotačního titulu, 

e) Komunikovat s dodavateli, dbát na dodržování termínů předkládání 

podkladů pro fakturaci. 
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10.10.10.10. Identifikace vzorových prvkIdentifikace vzorových prvkIdentifikace vzorových prvkIdentifikace vzorových prvků    obnovyobnovyobnovyobnovy    
 

Autor: Autor: Autor: Autor: Mgr. JiMgr. JiMgr. JiMgr. Jiří Blochí Blochí Blochí Bloch    

 

 

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium Cena Národního památkového ústavu Patrimonium Cena Národního památkového ústavu Patrimonium Cena Národního památkového ústavu Patrimonium 
pro futuro v roce 2015pro futuro v roce 2015pro futuro v roce 2015pro futuro v roce 2015    

 

Během stavebních prací v létě 2014 byly v ambitu bývalého kláštera 

klarisek odkryty velice pozoruhodné gotické malované stropní trámy. 

Dendrochronologickou datací pěti vzorků bylo určeno skácení stropních 

trámů v rozmezí let 1352 – 1355. Jedná se o nejstarší datované dřevěné 

prvky v areálu bývalého kláštera klarisek, ale i o nejstarší záklopovou stropní 

konstrukci v celém Českém Krumlově.  V prestižním celonárodním ocenění 

Národního památkového ústavu - Patrimonium pro futuro, v kategorii objev, 

nález roku v roce 2014, získal za restaurování těchto malovaných stropů 

v září letošního roku ocenění restaurátor Jakub Rafl. Cena upozorňuje 

na úspěchy v oblasti péče o kulturní dědictví, zhodnocuje počiny realizované 

v předešlém roce a vyzdvihne příklady dobré praxe obnovy kulturních 

památek. 

 

Další pDalší pDalší pDalší příklady citlivého píklady citlivého píklady citlivého píklady citlivého příííístupu k stupu k stupu k stupu k památkové obnovpamátkové obnovpamátkové obnovpamátkové obnově    
klášterních areálklášterních areálklášterních areálklášterních areálů        

Obnova klášterního areálu proběhla v souladu se současnými trendy 

památkové péče, tedy respektování všech hodnotných vývojových fází 

klášterů (tj. přestože v ambitu bývalého kláštera klarisek byly zachyceny 

středověké konstrukce umožňující jeho prezentaci v nejstarší podobě, zůstaly 
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vedle převažujících gotických konstrukcí zachovány i hodnotné mladší fáze 

klášterního areálu např. klasicistní přístavky, šablonová malířská výzdoba 

a další řemeslné detaily). 

Ojediněle dochované gotické krovy v areálu bývalého kláštera klarisek 

se po citlivé opravě stávají součástí veřejně přístupného návštěvnického 

okruhu. 

Díky použité tradiční vápenné technologii lze sledovat postupný 

proces stárnutí a patinace nově opravených fasád (na rozdíl od oprav fasád 

ostatních klášterů revitalizovaných v rámci Integrovaného operačního 

programu - v Broumově, Velehradě a Teplé, kde byla aplikována soudobá 

technologie nátěrů silikáty). 

V klášterních zahradách došlo k propojení tradičních forem využívání 

se soudobými uměleckými aktivitami. 
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11.11.11.11. Popis provozní fázePopis provozní fázePopis provozní fázePopis provozní fáze    

    

Autor: Autor: Autor: Autor: Ing. Dalibor PituchIng. Dalibor PituchIng. Dalibor PituchIng. Dalibor Pituch    

    

FinanFinanFinanFinanční a personální zajištní a personální zajištní a personální zajištní a personální zajištění správy, provozu a ní správy, provozu a ní správy, provozu a ní správy, provozu a 
údrúdrúdrúdržby by by by     

Organizační zabezpečení provozní fáze projektu bylo navrženo 

v rámci poskytování expertní podpory projektu. Návrh několikrát prošel 

připomínkovým řízením ze strany investora a partnerů a v závěru realizační 

fáze byl uvedeno s mírnými odchylkami do praxe. S ohledem na charakter 

provozu areálu se však předpokládá, že organizační zabezpečení se bude 

dále vyvíjet a uzpůsobovat reálným potřebám.  

Základní provoz a údržbu areálu zajišťuje město Český Krumlov jako 

příjemce dotace, vlastník areálu kláštera klarisek a nájemce zbývající části 

areálu. Pro zajištění činností disponuje celkem 2,5 pracovními úvazky 

(správce, zahradník, administrativa). Město rovněž zajišťuje letní a zimní 

úklid vnějších prostor v areálu, pojištění nemovitostí a základní technické 

záležitosti včetně revizí. Náklady na tyto činnosti hradí město ze svého 

rozpočtu. Město je rovněž odběratelem všech energií v areálu, spotřebu však 

rozpočítává jednotlivým partnerům, stejně jako v případě zabezpečení.  

Nejrozsáhlejší organizační strukturou pak disponuje Městské divadlo 

Český Krumlov jako partner projektu s nejobsáhlejšími aktivitami. Podle 

návrhu expertního týmu je činnost partnera v areálu zajištěna celkem 

26 pracovními úvazky (původní návrhy předpokládaly pro zajištění aktivit 

až 45 úvazků, nicméně to se ukázalo jako ekonomicky zcela neudržitelné 

a bylo nutno přistoupit k razantní redukci a kumulaci funkcí).  

V organizační struktuře Městského divadla ČK je vytvořeno celkem 

šest organizačních skupin. Centrální management zajišťuje řízení chodu 
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aktivit včetně PR a účetnictví. V druhé úrovni se jedná o skupiny zaměřené 

na provoz objektu, provoz informačního centra (v třetí úrovni navázaný 

provoz oddychového zázemí) a zajištění programových činností (v třetí 

úrovni navázaná skupina zaměstnanců v expozicích).  

Z pohledu provozní ekonomiky Městského divadla ČK byly 

kalkulovány výdaje na zajištění všech osmi projektových programových 

činností. Ty se prolínají s osobními náklady kumulovaných pozic 

a souhrnnými náklady za provoz „společných“ částí. Provozní příjmy jsou 

kalkulovány na základě návštěvnického modelu vycházejícího z naplnění 

závazného indikátoru počtu návštěvníků. Pro složitý systém expozic a četné 

cílové skupiny byla navržena matice kombinovaného vstupného.  

Organizační zabezpečení dalších dvou partnerů je již poměrně 

jednoduché a je navázáno na stávající organizační strukturu těchto subjektů. 

Stejně tak provozní výdaje vyplývají z poměrně podrobné představy 

o průběhu jednotlivých aktivit.  

 

PéPéPéPéče o sbírky a další majetkové soubory e o sbírky a další majetkové soubory e o sbírky a další majetkové soubory e o sbírky a další majetkové soubory     

O nemovitý majetek pečuje vlastník (resp. nájemce) město Český 

Krumlov. V případě partnera projektu Městského divadla ČK jsou rovněž 

zřízeny pozice zaměřené na zajištění běžného provozu včetně úklidu 

expozic. Lze předpokládat využití těchto kapacit i ze strany ostatních 

partnerů.  

Expozice spravované partnerem projektu Městským divadlem ČK 

nedisponují rozsáhlým sbírkovým fondem. Přesto je důležité, že byla 

v organizaci partnera uhájena pozice kurátora zaměřená na rozvoj expozic 

a jeho kooperaci s externími partnery.  

 

Ekonomické hodnocení provozní fáze Ekonomické hodnocení provozní fáze Ekonomické hodnocení provozní fáze Ekonomické hodnocení provozní fáze     

Návrh provozní ekonomiky byl v průběhu přípravné a realizační fáze 
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mnohokrát aktualizován, zpřesňován a doplňován. Je faktem, že trendem 

tohoto zpřesňování bylo prohlubování výsledné provozní ztráty, tedy rozdílu 

mezi provozními příjmy a výdaji projektu.  

Zatímco provozní ekonomika obou menších partnerů (orientovaných 

spíše na „soft“ aktivity typu koncerty, workshopy, semináře, apod.) dosahuje 

poměrně nízkých provozních ztrát, v případě partnera projektu Městského 

divadla ČK (zajišťujícího náročný provoz expozic) je provozní ztráta velice 

citelná. Stejně tak město bude mít s provozem areálu spojené přímé náklady 

bez krytí příjmy – nicméně v pohledu provozu veřejné vybavenosti je 

to přípustné.  

Provozní ekonomika však v sobě skýtá určité rezervy – spotřeba 

energií v areálu je kalkulována poměrně pesimisticky a lze předpokládat 

značné úspory, zatímco příjmy jsou kalkulovány „pouze“ pro počet 

návštěvníků odpovídajících závaznému indikátoru.  

V perspektivě zkušenosti ze závěru realizační fáze projektu jsou 

počáteční úvahy o vyrovnané provozní ekonomice areálu v zásadě 

neuskutečnitelné. Areál i samotné činnosti jsou natolik rozsáhlé a s jejich 

provozem jsou spojené takové náklady, že je příjmy generované 

naplánovanými aktivitami prostě nemohou pokrýt. Vyrovnaná ekonomická 

bilance je pak rovněž zcela jednoznačně blokována pravidly dotačního 

programu a veřejné podpory.  

Úkolem managementů města Český Krumlov a partnerů je, aby rizika 

spojená s nadměrnou provozní ztrátou byla eliminována průběžným 

vyhodnocováním a přizpůsobováním výdajové i příjmové strany provozní 

ekonomiky.  
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12.12.12.12. Shrnutí, zhShrnutí, zhShrnutí, zhShrnutí, zhodnoceníodnoceníodnoceníodnocení    a doporua doporua doporua doporučeníeníeníení    

    

Autor: Autor: Autor: Autor: PhDr. OndPhDr. OndPhDr. OndPhDr. Ondřej Hubáej Hubáej Hubáej Hubáčekekekek    
Ing. Jan VondroušIng. Jan VondroušIng. Jan VondroušIng. Jan Vondrouš    

 

Přestože byl projekt od počátku velice náročný ze stavebně 

technického a památkového hlediska i z hlediska přípravy a zajištění 

programových činností a tím pádem i z hlediska organizace a řízení, 

podařilo se ho, byť v oproti původním předpokladům pozdějším termínu, 

realizovat v celém rozsahu. Hlavním důvodem je dobře nastavený systém 

řízení projektu a osobní zaujetí a maximální nasazení všech, kteří se řízení 

projektu a také na odborných činnostech podíleli. Velice důležitá byla 

podpora vedení města Český Krumlov projektu po celou dobu jeho realizace 

a spolupráce s Městským úřadem ČK a Českokrumlovským rozvojovým 

fondem spol. s.r.o. To jsou základní předpoklady úspěšné realizace všech 

obdobných projektů. 

Největším problémem po celou dobu realizace projektu byla příprava 

a administrace veřejných zakázek. Při přípravě obdobných projektů je proto 

důležité jednak zajistit dostatečné a vysoce kvalifikované kapacity 

na přípravu a administraci zakázek a jednak nastavit harmonogram projektu 

tak, aby lhůta administrace zakázek odpovídala dvojnásobku až trojnásobku 

obvyklé lhůty jednotlivých typů veřejných zakázek. 

Druhým největším problémem obdobných projektů je jejich 

ekonomická udržitelnost. Vzhledem k tomu, že v těchto projektech je silně 

omezená možnost komerčního využívání revitalizovaných objektů 

minimálně po dobu udržitelnosti projektu, musí si nositel projektu hned 

na začátku jeho přípravy uvědomit, že bude pravděpodobně muset provoz 

po několik let dotovat prostředky v řádů statisíců nebo milionů korun ročně 

z vlastních zdrojů, podle rozsahu projektu a specifik jeho využití. 
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13.13.13.13. FotodokumentaceFotodokumentaceFotodokumentaceFotodokumentace    

 
Kláštery Český Krumlov – bývalý klášter minoritů, Foto: Ladislav Pouzar 

 
Kláštery Český Krumlov – bývalý klášter minoritů, Foto: Ladislav Pouzar 
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PO REVITALIZACI - Bývalý klášter minoritů – Foto: Ladislav Pouzar 
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PŘED REVITALIZACI - Bývalý klášter klarisek – objekt K2 – bývalý hospodářský dvůr, 
Foto: Ladislav Pouzar 

 
PO REVITALIZACI - Bývalý klášter klarisek – objekt K2 – bývalý hospodářský dvůr,    
Foto: Ladislav Pouzar 
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PŘED REVITALIZACÍ - Bývalý klášter klarisek – objekt K1 – bývalý konvent klarisek     
Foto: Ladislav Pouzar 

 
PO REVITALIZACI - Bývalý klášter klarisek – objekt K1 – bývalý konvent klarisek,              
Foto: Ladislav Pouzar 


