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Český Krumlov představuje ve středoevropském prostoru 
ojedinělý fenomén středověkého města, kde se díky absenci 
požárů a jiných živelních katastrof uchovaly objekty ze všech 
mladších slohových období. Český Krumlov tak nabízí živoucí 
učebnicí dějin architektury, která je umístěna na velice malém 
přehledném prostoru. K výjimečné atraktivitě místa navíc 
přispívá malebná terénní konfigurace říčního toku s mohutným 
hradem na skalním ostrohu.

Přijaté dokumenty, kterými bychom se měli při obnově 
města trvale řídit
↓
Město Český Krumlov jakožto statek světového dědictví by mělo 
být udržováno na základě Úmluvy o ochraně světového dědictví, 
ke které se naše země přihlásila v roce 1991 a uzákonila ji ve Sbírce 
zákonů v částce 32, č.159/1991 Sb. Tato úmluva má prováděcí 
směrnici, kterou by se měl daný stát řídit. Dle směrnice mají být 
ve statcích světového dědictví chráněny též technické postupy, 
tradice či materiály, jelikož jsou důležitou součástí jejich autenticity. 

Pro Českou republiku je od roku 2000 legislativně závazná 
„Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy“. Jeden 
z bodů úmluvy nazvaný Politika konzervace Čl.10 hovoří o tom, 
že každá Strana úmluvy (tedy i naše země) se zavazuje přijmout 
integrovanou politiku konzervace, která, jak zmiňuje bod 5, 
podporuje užívání a rozvoj tradičních dovedností a materiálů jako 
nezbytných složek pro budoucnost architektonického dědictví.
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Úvod

Příručka „Střešní krajina v městské památkové rezervaci Český Krumlov“ je určena pro 
vlastníky domů v tomto území. Měla by být návodem, jak postupovat při obnově střech 
včetně jejich jednotlivých prvků, jako jsou střešní krytina, vikýře, komíny, střešní okna, 
oplechování atd.

V příručce naleznete v první řadě informaci o podobě střech charakteristických pro toto 
město a následně doporučení, jak postupovat při obnově střechy v tomto památkově 
chráněném území.

Příručka 1 � Střešní krajina v MPR Český Krumlov

Co to je — Komu to slouží — K čemu je to dobré



Střešní krajina v Českém Krumlově
Střechy historických staveb jsou nedílnou 
součástí jejich památkové hodnoty. Svým tvarem, 
materiálem i všemi detaily střešního pláště 
spoluvytváří architektonickou podobu domů. 
Soubor střech na určitém území vytváří střešní 
krajinu. Právě v Českém Krumlově je střešní krajina 
velice cennou součástí jeho celkové památkové 
hodnoty. Dochovalo se zde mimořádně velké 
množství historických střech, které jsou zároveň 
významnou součástí pohledů na město. Je to dáno 
přírodním terénem, město se rozkládá na svazích 
i v údolí říčních meandrů. 

Při pohledu shora dominují v panoramatu města 
především střechy domů historického jádra města. 
Střechy zde proto zároveň tvoří významnou složku 
celkové urbanistické skladby města.

Příručka 1 � Střešní krajina v MPR Český Krumlov � Úvod 5
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Mapa

Příručka 1 � Střešní krajina v MPR Český Krumlov

Velikost území — Platnost

Tento materiál je platný na území Městské památkové rezervace města Český Krumlov. 

Městská památková rezervace Český Krumlov (historické centrum města):
Rozloha → 510 350 m2
Rok prohlášení → 1963

Obecné znaky památkové rezervace naplňuje tím, že se jedná o významný historický 
urbanistický celek tvořený velkým množstvím nemovitých kulturních památek, 
dochovanou historickou uliční sítí a parcelací i archeologickými nálezy. Tento celek 
je dokladem hospodářského, sociálního a kulturního života středověké společnosti. 
Součástí památkové rezervace jsou i národní kulturní památky zámek Český Krumlov 
(se zámeckou zahradou) a kostel sv. Víta.
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Vývoj a proměny střešní 
krajiny v Českém Krumlově
Na starých vedutách je u krumlovských měšťanských domů zachycena převážně 
šindelová střešní krytina, prejzy se objevují na větších objektech, strmějších střechách, 
např. na zámeckých budovách, kostelech, v areálech klášterů a pivovaru, kde jsou prejzy 
většinou dodnes obnovovány. V mladším období se na archivních fotografiích z přelomu 
19. a 20. století ojediněle objevují i plechové, betonové a eternitové krytiny. 

V průběhu let byla část střech se šindelovou krytinou nahrazena pálenou režnou 
krytinou – bobrovkami, které jsou dnes ve městě nejčastěji užívanou krytinou. Dodnes 
je v historickém jádru města zachováno cca 70 šindelových střech, z toho u 13ti střech 
je použito krytí typu tzv. „alpského šindele“, který není pro město Český Krumlov typický.

Příručka 1 � Střešní krajina v MPR Český Krumlov
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Díky dlouhodobé neúdržbě v poválečném období 
se na počátku 90. let nacházela většina střech 
na území historického jádra v kritickém stavu. 
Lze ale konstatovat, že v některých případech 
i velice radikální zásah do střešní konstrukce 
znamenal záchranu alespoň zděných částí 
historických objektů.

Porevoluční nárůst stavební aktivity byl spojený 
s tlakem na komerční využití objektů, a tedy i na 
půdní vestavby v objektech. Při nich došlo ke 
ztrátám v autenticitě krovů, znehodnocování 
půdních prostor a likvidaci mnohdy ještě technicky 
vyhovující historické krytiny. Na obnovu původních 
konstrukcí nebyl brán dostatečný zřetel a často 
došlo k použití nevhodných klempířských prvků 
tam, kde nebyly historicky doloženy. Domů 
s autentickým podkrovním prostorem bez půdní 
vestavby v posledních letech významně ubylo. 

Z přibližně 300 objektů MPR dnes zachovává 
volné nezastavěné krovy okolo 70 měšťanských 
domů. V současné době se např. v historickém 
jádru města stále uplatňuje cca 50 vzácných 
krovů z gotického a renesančního období, které 
si zaslouží zvláštní ochranu. 

Účelem této příručky je poskytnout vlastníkům 
domů určitý náhled na tuto problematiku, aby se 
při plánovaných stavebních úpravách vyvarovali 
některých chyb, které negativně ovlivňují podobu 
střešní krajiny města.

Příklady pozitivních a negativních realizací 
naznačují směr k citlivějšímu přístupu k půdním 
vestavbám, k volbě prosvětlovacích prvků 
a k užití vhodných typů střešních krytin tradičních 
pro místní prostředí včetně jejich detailů.
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↑↓ Horní čp. 151 / půdní komora ↑ Rooseveltova čp. 28 / půdní komora

Příručka 1 � Střešní krajina v MPR Český Krumlov � Vývoj a proměny střešní krajiny v Českém Krumlově

Historické půdní vestavby
Do nedávné minulosti se v Českém Krumlově 
uplatňovaly půdní vestavby zcela ojediněle. Je to 
zřejmé ještě na historických panoramatických 
snímcích města, kde se ve střešní krajině města 
téměř neuplatňují vikýře obytných podkrovních 
prostor. 

Dvě dochované půdní komory v objektu Horní čp. 151
jsou konstruovány jako poměrně subtilní plocho-
stropé rámové konstrukce pobité fošnami, uvnitř 
omítané na rákosové pletivo. 

V půdním prostoru domu Rooseveltova čp. 28, 
hned za hranicí MPR, se dochovala pozoruhodná 
rustikální hlinito-dřevěná komora z barokního 
období. Historickou půdní vestavbou je také 
drobný prostor s vloženým trámovým stropem 
z barokního období v krovu dvorní lodžie v bývalém 
vdovském sídle Anny z Roggendorfu, Latrán čp. 27. 
Nenápadná půdní komora, využívaná spíše jako 
skladiště, se dochovala vedle schodiště v zámecké 
budově mincovny. 

Zřejmě nejrozsáhlejší zdejší barokní půdní 
vestavba (dochovaná i v plánové dokumentaci) se 
uplatňovala přibližně sto let v krovu minoritského 
konventu (u zvonice) pro ubytování 12 bratrů 
i s možností vytápění. 

Všechny tyto půdní vestavby mají společný 
konstrukční rys. Jedná se samostatné konstrukce, 
které se střešní krajiny dotýkají pouze v místě 
prosvětlovacího otvoru. Výhodou bylo, že tato 
konstrukce byla v minimálním kontaktu s konstrukcí 
krovu a v podstatě nebránila kontrole technického 
stavu a případným opravám střešní konstrukce. 
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Příklady používaných 
střešních krytin 
v Českém Krumlově

Příručka 1 � Střešní krajina v MPR Český Krumlov



↑ Latrán čp. 13 / V Českém Krumlově se prejzy objevují 
na střechách bývalého kostela sv. Jošta a sousedního 
areálu bývalého špitálu na Latráně čp. 13, dále na 
zámeckých objektech – objekt starého purkrabství čp. 58, 
bývalá solnice čp. 57, na některých střechách klášterního 
areálu a pivovaru na Latránu.

↑ Latrán čp. 13 / detail dvojitého nároží

↑ Latrán čp. 28 / obnovená prejzová střecha bašty (2006)

↑ Na Ostrově čp. 85 / 
použití pálené bobrovky 
v korunkové vazbě

↑ Na Ostrově čp. 82 / 
použití pálené bobrovky 
v šupinové vazbě
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Těžké krytiny

Prejzy
Tradiční detaily a charakteristiky:
→ používají se od středověku
→ výrazný hřeben, který byl osazován 
 do vysokého maltového lože
→ vysoký maltový límec vyrovnával plasticitu prejz
→ dvojité nároží prejzových střech do vysoké 
 vrstvy pokrývačské malty, tendence vynechat 
 maltu a klást prejzy na sucho není považováno 
 za správnou z hlediska užití tradiční technologie 
 oprav historických domů

Bobrovky
Tradiční detaily a charakteristiky:
→ v Českém Krumlově nejčastější ukončení 
 segmentovým, půlkulatým řezem
→ jednoduše kladené tašky na řídkém laťování 
 se v MPR Českého Krumlova nevyskytují
→ dvojité krytí na řídké laťování – korunková vazba
→ vazba šupinová předpokládá hustější laťování
→ pokládání hřebenáčů tradičně do malty
→ dnes tendence vytlačit mokrý proces, 
 hřeben střechy je kladen na sucho, spony, 
 tašky a hřebenáče se nepodmazávají, což není 
 považováno za správné z hlediska užití tradiční 
 technologie oprav historických domů
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↑ Latrán čp. 40 / drážková taška francouzského typu,– 
do roku 2019 zde byla dožívající cementová drážkovaná 
krytina

↑ Latrán čp. 4 / keramická drážkovaná – Steinbrück

↑ Latrán čp. 17 / jemná drážkovaná betonová falcovka, 
hřeben střechy s podmazávanými hřebenáči

↑ Latrán čp. 40 / betonová krytina drážkovaná – 
zanikla v letech 2019—2020, nahrazena byla pálenou 
drážkovanou krytinou

Příručka 1 � Střešní krajina v MPR Český Krumlov � Příklady používaných střešních krytin 

Tašky ražené, drážkové
Tradiční detaily a charakteristiky:
→ používají se od konce 19. století
→ prolisy na horní ploše
→ mělké hranaté prolisy – typ Steinbrück
→ různé tvary prolisů – Francouzské tašky, 
 Brněnky
→ oproti bobrovkám úspornější, lehčí

Betonové tašky
→ používají se od poloviny 20. století
→ nové betonové tašky jsou velké, 
 mají jiný tvar prolisů
→ původní betonové krytiny většinou mizí, 
 protože nebyly kvalitní, vlhnou, rozpadají se
→ často se dnes nahrazují keramickými 
 drážkovkami

15



↑ Rybářská čp. 2 (vlevo) / „alpský šindel“ , 
Rybářská čp. 3 (vpravo) / štípaný šindel na pero a drážku, 
viditelný rozdíl ve struktuře i barevnosti dvou odlišných 
typů krytin

↑ Parkán čp. 117 / „alpský šindel“, netradiční skladba 
šindelového krytí

↑ Soukenická čp. 44 / šindelová krytina na pero a drážku

↑ Soukenická čp. 44 / detail jednoduše seříznutých latí 
zakončující okraje šindelové střechy

Lehké krytiny

Dřevěný štípaný šindel
→ ručně štípaný šindel se objevuje od 19. století
→ ze smrkového dřeva 
→ snadno tvarovatelná krytina, dobře vykrývá úžlabí
→ štípáním nedochází k přerušení dřevních vláken, 
 nevzlínavost vody do šindele
→ pokládka – jednoduchá šindelová krytina 
 na řídké laťování 
→ dvojitá šindelová krytina na řídké laťování
→ okraje šindelové střechy se nechávají volné 
 bez závětrné latě s přesahem krytiny, nebo se 
 lať dává zespoda, má i dekorativní funkci
→ impregnace šindelů zvyšuje jejich odolnost
→ ochranný nátěr s doporučenou barevností 
 v odstínech hnědé, nebo s jinými odstíny 
 s pigmentací odpovídající doložené historické 
 situaci konkrétního objektu

Dřevěný řezaný šindel 
→ nedosahuje takových kvalit jako ručně štípaný – 
 estetických a technických (neautenticita, 
 větší nasákavost)
→ nižší trvanlivost a nižší odolnost proti 
 biotickým škůdcům

Dřevěný alpský šindel 
→ bez drážky 
→ ve dvou nebo třech vrstvách 
→ z modřínového dřeva 
→ snadná údržba, nenatírá se
→ vlivem slunečního záření časem 
 ztmavne a zšedne
→ neautentická struktura a barevnost
→ není typický a tradiční v místním prostředí 

Příručka 1 � Střešní krajina v MPR Český Krumlov � Příklady používaných střešních krytin 16



↑ Panská čp. 17 / plechová krytina s výlezovými otvory

↑ Latrán čp. 42 / jedna z mála dochovaných eternitových 
krytin, větrací a prosvětlovací okénko

↑ Areál pivovaru, čp. 27 / eternitové zastřešení budovy 
bývalé spilky

↑ Latrán čp. 21 / plechová krytina z měděných plátů 
nahradila starší šindelovou krytinu, návrat k šindeli 
žádoucí

Válcovaný plech
→ měď, olověný plech, později pozinkovaný 
 plech, později titanzinek, ocel
→ falcovaný plech – dva pláty, mezi nimi 
 sponka, aby se zajistila vodotěsnost
→ lehká krytina nezatěžuje krov
→ případné nátěry hliníkových, pozinkovaných 
 krytin řešeny individuálně dle historicky 
 doložené situace

Eternit
→ používá se od poč. 20. stol.
→ levný, dostupný
→ čtvercové, kosočtvercové, 
 obdélné,šupinové skladby
→ rakovinotvorný materiál, na bázi 
 cementu a azbestu – osinkocement
→ od konce 20. stol. nahrazen  
 vláknocementovou krytinou
→ lem – vyskládán z polovičních šablon
→ barevnost eternitu v historickém centru 
 města většinou v šedém, výjimečně 
 v červeném odstínu

Příručka 1 � Střešní krajina v MPR Český Krumlov � Příklady používaných střešních krytin 17
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Prvky střešní krajiny
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↑ Latrán čp. 50 / klášter, keramické korýtko, 
které sloužilo jako žlab dešťové vody

↑ Klášterní čp.50 / koncová část dřevěného žlabu 
u zákristie klášterního kostela B. Těla

↑ Latrán čp. 58 / staré purkrabství, dřevěný oplechovaný 
žlab vybíhající z půdního prostoru 

← Dlouhá čp. 32 / 
dekorativně 
zdobený kotlík 
okapního svodu

↑ Radniční čp. 29 / žlabový kotlík zdobený 
dekorem palmetky

Oplechování a klempířské prvky

Historické svody dešťové vody
→ dešťový žlab střechy tvořený ručně vyrobeným 
 keramickým korýtkem – tento unikátní detail 
 byl dochován v bývalém klášteře klarisek
→ mezi nejstarší dešťové svody střech obecně patří 
 i dřevěné okapy, které se na českokrumlovských 
 měšťanských domech již nedochovaly; jedinými 
 autentickými prvky tohoto druhu v Českém 
 Krumlově jsou dřevěný žlab odvádějící vodu ze 
 střechy zákristie klášterního kostela Božího Těla 
 a P. Marie Bolestné a žlab starého purkrabství 
 na prvním nádvoří zámeckého areálu
→ různě zdobně provedené žlabové kotlíky, 
 ukončení svodů dešťové vody

Příručka 1 � Střešní krajina v MPR Český Krumlov � Prvky střešní krajiny 19



↑ Horní čp. 151 / barokní bohatě členěný vikýřový štít

↓ Latrán čp. 59 / zámecká mincovna, mohutný zděný 
sedlový vikýř

← Široká čp. 70 / 
mohutný pultový 
renesanční vikýř
s dekorativní 
výzdobou

← Kájovská čp. 175 / 
zděný sedlový vikýř

← Latrán čp.16 / 
nový sedlový vikýř 
v dřevěném provedení

Vikýře, střešní okna, světlíky

Typy vikýřů v Českém Krumlově:
→ mohutné zděné vikýře pouze u několika 
 měšťanských domů, např. Kájovská čp. 69, 
 Horní čp. 151 a Latrán čp. 78
→ rozměrné vikýře na Hrádku, mincovně 
 a obou střechách bývalé latránské zbrojnice, 
 dnes pivovar Eggenberg (datovány 1593—1595)
→ volská oka, např. na Vošahlíkově mlýně 
 Latrán čp. 148, v Horní čp. 144 – ojediněle
→ pultové vikýře na mnoha českokrumlovských 
 domech
→ vikýře se sedlovou střechou
→ vikýře s valbovou střechou
→ plechové vikýře – v minulosti např. na Hotelu 
 Dvořák, nebo nově osazené – Latrán čp. 2
→ výlezáky – dříve hojně používané
→ střešní okna – v Českém Krumlově jsou 
 doporučována ve velikosti výlezových oken
→ světlíky – několik případů ve městě
→ světlovody – nový prvek na střechách, 
 objevuje se minimálně
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↑ Horní čp. 144 / vikýř typu volské oko

↑ Radniční / vzácně dochovaný plechový 
historizující vikýř

↑ Latrán čp. 67 / drobný pultový vikýř

↑ Latrán čp. 2 / nový plechový vikýř proporčně navazuje 
na historicky doložený vikýř

↑ Latrán čp. 27 / zděný sedlový vikýř datovaný 1593—1595

↑ Kájovská čp. 69 / valbový vikýř

← Dlouhá čp. 92 /
jednoduché 
výlezové okénko
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↑ Latrán čp. 40 / nevhodné provedení ateliérového okna, 
vpravo světlovod na nově pokryté střeše s drážkovanou 
krytinou francouzského typu

↑ Radniční čp.29 / prosvětlení interiéru horní síně 
světlíkem, dřevěným světlovodem do střechy

↑ Radniční čp.29 / prosvětlení interiéru světlíkem, 
bedněná konstrukce světlovodu v půdním prostoru,
akceptovaný způsob prosvětlení – historická konstrukce 
světlovodu z 19. století

↑ Latrán čp. 4 / úprava stávajícího světlíku na obnovené 
šindelové střeše, která byla dříve kryta pozink. plechem

↑ Dlouhá čp. 92 / vhodně řešený světlíkový otvor 
v interiéru, v prosvětlovacím korpusu na něj navazuje 
výlezové okénko
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↑ Horní hrad / komínová hlava s renesanční římsou

↑ Latrán / W. Fischer, vyobrazení, 
kde jsou zachyceny historické 
komíny

↑ Horní / komínové hlavy 
tvaru „lotosového květu“

↑ Vzácně zakreslený detail komína na nerealizovaném 
projektu čp. 78 z roku 1798

↑ 4. zámecké nádvoří / komínová 
hlava tvaru „lotosoveho květu“

Příručka 1 � Střešní krajina v MPR Český Krumlov � Prvky střešní krajiny

Komíny

Historické komíny v Českém Krumlově:
→ na zámku především barokně upravené komíny, 
 (viz veduty malířů Hörnera (1743) a Runka (1825)
→ Horní hrad – v půdním prostoru vzácně 
 dochovaná část starší komínové hlavy 
 s renesanční římsou a výzdobou iluzivním 
 malovaným kvádrováním
→ vyobrazení Českého Krumlova z roku 1591 
 na pozadí Jana z Pernštejna – v Horní ulici 
 zachyceno několik rozevřených obrysů 
 komínových hlav tvaru „lotosového květu“
→ zajímavý detail komínové hlavy čtvercového 
 profilu zakryté valbovou, sedlovou stříškou 
 z pálené krytiny, popř. zděnou hlavou, v bočních
 stranách členěna čtyřmi kruhovými vymetacími 
 otvory – objevuje se již od baroka, častěji 
 v pol. 19. stol. – nerealizovaný projekt domu 
 čp. 78 na Latránu z roku 1798, nebo dnes 
 na Latráně čp. 46
→ komínové hlavy na zámku i v městské zástavbě 
 mají nástavbu z bobrovek, komolý jehlan 
 s průduchy v rozích ukončený sedlovou stříškou
→ komínové hlavy ukončené půlkruhovou 
 klenbičkou z cihel (baroko – 19. stol)
→ komínové hlavy zcela jednoduše ukončené 
 zúžením do komolého jehlanu – např. bývalý 
 klášter klarisek, v historizující úpravě komíny – 
 Latrán čp. 27
→ jednodušší komínové hlavy se dvěma 
 navýšenými protilehlými stěnami ukončené 
 sedlovou stříškou z pálené krytiny – kolem druhé
 poloviny 19. století (např. v zástavbě Šatlavské 
 uličky po požáru v roce 1867).
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↑ Pivovarská čp. 27 / 
zjednodušené tvarosloví hlavy 
komínu z poválečného období

↑ 2. zámecké nádvoří / budova 
zámecké mincovny s komínovou 
hlavou v barokní úpravě

↑ Pivovar čp. 27 / často používaná 
hlavice komína se sdruženými 
sedlovými stříškami

↑ Dlouhá čp. 92 / obnova 
meziválečného komína z cihel, 
v režné úpravě

↑ Dlouhá čp. 92 / komínová hlava 
se zděnou jehlancovou stříškou 
upravená v barokním tvarosloví

↑ Široká čp. 70 / mohutný komín 
se zdobnou profilovanou hlavou

→ zcela jednoduché komínové hlavy bez jakékoliv 
 výzdoby a krytu zřejmě především u černých 
 kuchyní, kde byla komínová konstrukce i díky 
 téměř neustálému provozu více náročná na 
 údržbu
→ sdružené tahové komíny, členěné pouze 
 koncovou geometrickou římsou – historizující 
 zástavba
→ tahové komíny z režného cihelného zdiva, 
 které by v této podobě měly zůstat zachovány – 
 meziválečné období
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↑ Rybářská čp. 7, Latrán čp. 37, 
Latrán čp. 14, Nové město čp. 36, 
Dlouhá čp. 91

↑ Latrán čp. 15, 
Latrán čp. 99

↑ Pivovar čp. 27 ↑ Latrán čp. 67, pivovar čp. 27,
příklad sdruženého komína

↑ Masná čp. 130,
Formanská čp. 33

↑ Latrán čp. 39, 
Dlouhá čp. 92

Typy komínů v Českém Krumlově
→ většinou obdélného či čtvercového průřezu
→ s jednoduchou komínovou hlavou se sedlově 
 zastřešenou stříškou
→ s tvarově složitějšími hlavicemi se stanovým, 
 půlkruhovým, kónickým (atd.) zastřešením 
 komínového průduchu
→ těla komínů jsou často opatřena jednou nebo 
 dvěma profilovanými římsičkami, často se zužuje 
 směrem vzhůru
→ u běžné historizující zástavby se uplatňují 
 často sdružené tahové komíny členěné jen 
 koncovou římsou
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Postupy při obnově 
střešního pláště

Příručka 1 � Střešní krajina v MPR Český Krumlov



↑ Latrán / starší šindelová krytina na Latránu 
nahrazena drážkovanými betonovými taškami, 
v roce 2007 střecha nově pokryta pálenými bobrovkami

↑ Latrán / živičná krytina (tzv. bonský šindel) — 
nepřípustný typ krytiny v MPR Český Krumlov

↑ Latrán / nové pokrytí velmi strmé sedlové střechy 
na Latránu, prejzy byly nahrazeny bobrovkou

↑ Horní / detail použití klasické prejzy 
a novodobé krytiny Holland u dvou mohutných 
pohledově exponovaných střech sousedících objektů

Legenda 
 → pozitivní příklady 
 → negativní příklady

Pokud je střecha pokryta krytinou vhodnou 
z pohledu památkové péče, nelze ji nahrazovat 
jinou. U původní krytiny (z doby výstavby objektu
nebo jeho zásadní přestavby) má přednost její 
přeložení a doplnění chybějícími kusy před 
výměnou krytiny, ať už částečnou nebo celkovou. 
Při celkové výměně historické krytiny je vhodné, 
aby nová krytina byla stejného typu, materiálu, 
velikosti, povrchové struktury, barevnosti a způsobu 
položení, včetně řešení všech detailů, jako originální 
krytina. V odůvodněných případech je akceptovaná 
i krytina, která se svým vzhledem přibližuje 
originální krytině. 

Speciálně u alpského šindele se dnes po letech 
ukazuje, že stejný typ krytiny s rozdílným typem 
pokládky a odlišným technickým řešením může 
působit v kontextu celé střešní krajiny v místním 
tradičním tvarosloví cizorodě. V tomto případě 
hrál také svou roli i postupný vývoj názoru na nově 
se objevující typ šindelového krytí, který nebyl 
v prvopočátcích vnímán zásadně negativně.

Dříve se střechy z ekonomických důvodů průběžně 
opravovaly jen v narušených partiích, nepřekládaly 
se kompletně, ale často se doplňovaly pouze 
v úzkých svislých pásech. Tím vznikla přirozená 
různorodost střešní krajiny typická pro historickou 
podobu měst. Dnes většinou probíhají celoplošné 
výměny střech, které vedou k neautentičnosti 
a nepřirozenému působení střešní krajiny.
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↑ Latrán / příklad tradiční opravy střechy, 
s doplněním nové krytiny ve svislých pásech

↑ Parkán / nevhodná změna tvaru střechy 
včetně vikýřů

↑ Dlouhá / tradiční přístup, příklad postupné 
výměny dožilých bobrovek za nové 

↑ Parkán / starší tvar střechy dnešního hotelu mlýn 

Přeložení krytiny
Při přeložení krytiny bude použita historicky 
doložená krytina s případným doplněním 
chybějících kusů kopiemi při stejném způsobu 
kladení.

Výměna historické originální krytiny (ve zdejší 
lokalitě se jedná převážně o dřevěný štípaný 
šindel a keramickou pálenou tašku bobrovku):
→ nová krytina stejná jako stávající – stávající 
 krytina se stále vyrábí – nová krytina by měla 
 být ze stejného materiálu, stejné velikosti 
 a tvaru, povrchové struktury, barevnosti 
 a způsobu položení (tašek, hřebenáčů, šablon), 
 včetně řešení všech detailů, jako stávající 
 krytina. Tj. v případě výměny šindelové 
 krytiny je nutno provést krytí tradičním 
 způsobem „na pero a drážku“.
→ nová krytina podobná stávající – stávající 
 krytina se již nevyrábí – nová krytina by měla 
 být ze stejného materiálu, podobné velikosti 
 a tvaru, se stejnou povrchovou strukturou, 
 barevností a způsobu položení (tašek, 
 hřebenáčů, šablon).
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↑ Latrán / prejzové a cihelné krytí nadstřešního 
zdiva atiky latránské radnice zachovává autenticitu 
detailu včetně komínových hlav

↑ Hradební / řada vikýřů poškozuje kompozici 
historického areálu a vkládá do nábřežního 
panoramatu, výrazný ahistorický cizorodý prvek

↑ Na Louži / masivní zděné sedlové vikýře 
s výrazným oplechováním neodpovídají historické 
podobě vikýřů

↑ Parkán / sedlové vikýře vhodných rozměrů 
s minimáílním oplechováním

Výměna nepůvodní krytiny
→ za původní v případě, že je původní krytina na 
 dané střeše historicky doložena, vychází z místní 
 tradice a je autentickou krytinou obdobných
 staveb v dané oblasti (materiálem, velikostí, 
 typem, povrchovou strukturou, barevností, 
 způsobem položení),
→ za novou stejnou, jako je stávající v případě, 
 že původní krytina byla v minulosti nahrazena 
 krytinou stávající a stala se součástí „zažitého“ 
 architektonického vnímání střechy dotčeného 
 domu.

Vikýře
Nejběžnější konstrukcí historických vikýřů je 
dřevěný truhlářský rám s omítanými boky – tato 
konstrukce se užívala jak u pultových vikýřů, tak
u vikýřů s trojúhelným štítem, tak u velkých 
transportních vikýřů. Čelní rám je z hoblovaného 
dřeva, může být ponechán přírodní (konzervován
bezbarvým přípravkem), nebo opatřen krycím 
nátěrem. 

Někdy se čelo klopilo (čelní rám byl osazen kolmo 
k ploše střechy), aby byl vikýř lépe chráněn před 
zatékáním. Boky byly vyzděné a omítané, případně 
se omítka nanášela pouze na prkenné bednění. 
Omítaná výplň boku nebyla silnější než rám, 
tzn. že z čelního pohledu obrys truhlářského rámu 
nic nepřesahovalo. 

B

Příručka 1 � Střešní krajina v MPR Český Krumlov � Postupy při obnově střešního pláště 29



↑ Parkán / pultové vikýře vhodných proporcí 
a opláštění jejich konstrukce

↑ Latrán / pohled na část střešní krajiny s drobnými 
střešními okny domu s arkádami, v pozadí historicky 
doložené a obnovené sedlové vikýře zámeckého objektu

↑ Vnitřní Město / pohled na narušenou střešní 
krajinu v jižní a východní části náměstí – předimenzo-
vané valbové střešní vikýře, velkoformátová střešní okna

↑ Kájovská / modernistické pultové oplechované 
vikýře narušují historický ráz střešní krajiny,
historické vikýře neměly celoplošné oplechování

Chybou je obezdít čelní rám, popř. ho z vnější strany 
ještě obednit a olištovat. Správně střešní krytina 
doléhá až k vyzdívce boku vikýře, takže po omítnutí 
je mezera mezi krytinou a bokem vikýře překryta 
omítkou. Kusová krytina má co nejlépe doléhat 
k bokům vikýře. 

Aby se toho dosáhlo, je nutné při obnově střechy 
nejprve založit krytinu a pak teprve „na míru“ osadit 
vikýř. Z toho důvodu by se pultové vikýře neměly 
zakládat na krokvích, ale na výměně mezi krokvemi, 
aby s nimi bylo možno při stavbě v horizontálním 
směru pohybovat a zakotvit je v poloze přesně 
odpovídající prutům krytiny. Střecha samotného 
pultového vikýře má být symetricky o jeden prut 
krytiny na každé straně širší.

→ tradiční vikýře jsou zvoleny v závislosti 
 na konkrétním stavebním stylu objektů 
 a architektonickém řešení fasád
→ vikýře je třeba umísťovat s ohledem 
 na kompozici objektu a s ohledem 
 na okolní zástavbu
→ umístění vikýře je individuální podle podoby 
 střechy objektu i vzhledu jeho fasády
→ materiál vikýřů musí být klasický a jejich 
 ztvárnění i umístění architektonicky kvalitní 
 a logické vůči konkrétní fasádě objektu
→ vikýře je třeba řešit klasickou tesařskou 
 konstrukcí
→ chybou je „zabalit“ vikýř do plechu a umisťovat 
 okapy na vikýře (zejména s pultovou střechou); 
 v případě použití plechové krytiny na vikýř
 ve střeše s keramickou taškovou krytinou 
 je vhodné ji natřít v barvě krytiny
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↑ Formanská / přijatelně provedené pultové vikýře 
s minimálním oplechováním, únosně doplněné 
prosvětlení půdního prostoru drobným střešním oknem 
typu „výlezáku“, na střeše je však použito zbytečně 
mnoho prvků potisněhových zábran

↑ Široká / ojediněle dochovaný citlivě opravený 
vhozový vikýř

↑ Na Fortně / mohutné střešní ateliérové okno 
domu představuje místně cizorodý a z dálkových 
pohledů viditelný zásah

↑ Kájovská / neautentické, příliž masivní zděné 
pultové vikýře

→ je-li vikýř uzavřen oknem, je vhodnější užít ven 
 otvíravé okno. Profil okenního rámu je pak možné 
 zapustit do síly konstrukce a světlost okna
 tak může být shodná se světlostí otvoru. 
 V případě otevírání dovnitř je třeba vložit rám 
 okna a křídla, to vede k zhrubnutí konstrukce 
 a tím k architektonické degradaci její podoby, 
 nehledě na zmenšení světelnosti okna
→ prosklení vikýřů musí být vždy z čirého skla

Střešní okna
→ v památkové rezervaci lze umísťovat střešní 
 okna pouze lokálně – ojediněle a nelze je 
 sdružovat, používat minimální tvar „výlezáku“
→ konstrukce střešních oken může být pouze 
 dřevěná nebo kovová s čirým prosklením
→ na střešní okna nelze umisťovat venkovní rolety
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↑ vikýř se šikmou bočnicí

↑ vikýř velký pultový ↑ vikýř vysoký pultový ↑ vikýř polovalbový

↑ vikýř u líce fasády ↑ vikýře ve dvou úrovních
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Nedoporučované typy, proporce a umístění 
vikýřů na střechách v prostředí městské 
památkové rezervace:

→ vikýř se šikmou bočnicí / objevuje se výjimečně 
 na některých střechách v MPR (viz Latrán čp. 68), 
 ale spíše se nedoporučuje

→ vikýře situované u líce fasády a přerušující 
 střechu / jsou však výjimky, kdy vikýř začíná v líci 
 fasády a tvoří s ní jeden architektonický celek, 
 respektuje historickou situaci, pak je řešení 
 akceptovatelné (viz Horní čp. 151) 

→ vikýře ve dvou úrovních / na velkých plochách 
 střech při vhodných proporcích může být toto 
 řešení výjimečně přijatelné, pokud je historicky 
 doložené (viz Kájovská čp. 176)

→ velký pultový vikýř / za jistých okolností 
 (hmotové proporce a historická věrohodnost, 
 mimo MPR) u technických, (hospodářských) 
 staveb může být akceptovatelný 

→ převýšený pultový vikýř / i zde musí být brán 
 v úvahu konkrétní případ, např. některé 
 dochované historické vhozové vikýře mají 
 převýšený charakter

→ mohutný polovalbový vikýř – v MPR se ojediněle 
 objevují i některá přijatelná řešení drobnějších 
 vikýřků s polovalbami (viz Kájovská čp. 69)
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↑ Horní / tradiční způsob vykrytí úžlabí 
 šindelovou krytinou

↑ Latrán / úžlabí mezi domy, 
nalevo – snaha o minimální 
oplechování vikýřů, vpravo – příliš vikýřů, 
více oplechování, dva typy použití pult. 
vikýřů s odlišným sklonem k rovině 
střechy

↑ Široká / nevhodné 
umístění odvětrávajícího 
zařízení, které trčí z hlavice 
komína

↑ Široká / nevhodné osazování 
technických prvků na střechách 
a na komínech v centru města

↑  Šatlavská / masivní oplechování bočního zdiva, 
viditelné ze zámeckých teras, narušuje městské 
panorama svým intenzivním odleskem

Světlíky
→ nevytvářet nové světlíky, pouze udržovat 
 historické

Světloovody
→ umisťovat pouze ojediněle, nesdružovat

Oplechování a klempířské prvky
→ citlivé opravy a zachování autentických běžných 
 či zdobných klempířských prvků zejména 
 z 19. století a poč. 20. stol.
→ nedoporučuje se oplechování nadstřešního 
 zdiva tam, kde je dochováno historické 
 krytí – cihelné, kamenné, omítané
→ minimalizace při oplechování vikýřů, 
 komínů a jiných detailů střechy
→ nenahrazovat pozink měděným plechem
→ nevhodné masivní oplechování úžlabí, snaha 
 o maximální vykrytí odpovídající krytinou, 
 použití plechu minimální
→ nevhodné použití novodobých prvků 
 a systémových doplňků současných krytin – 
 např. plastové větrací komínky, krajové lemovací 
 tvarovky, podstřešní folie, celoplošné sněhové 
 zábrany, výrazné oplechování a lemování 
 u komínů a štítů apod.
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↑ Náměstí / obnovená hlava historického komína 
se stříškou z bobrovek

↑ Dlouhá / komíny obnoveny v roce 2000 podle 
částečně dochované starší podoby z pol. 19. století

↑ Horní / zjednodušené zakončení 
historických komínů betonovými prefabrikáty

Komíny
→ Při úpravách střech je žádoucí neodstraňovat 
 historické komíny, které jsou charakteristickou 
 součástí střešní krajiny.
→ Tradičně omítané komíny nenahrazovat 
 režným provedením.
→ Zachovat tvary komínových těles, hlav 
 i plastických detailů, dále i materiál, 
 velikost a povrchovou úpravu typické 
 pro rezervaci města. 
→ Nátěr omítaného komínu v bílé barvě.
→ Zachovat tahové komíny z režného 
 cihelného zdiva z meziválečného období.
→ Případné nerezové ukončení komínového 
 odtahu je nutno umístit do komínové hlavy 
 se stříškou.

Technické prvky na střešních plochách
Osazování těchto prvků ve střešní rovině je 
v převážné většině případů nevhodné.

Svislé odvětrávací potrubí nad střešními plochami 
(kanalizace, vzduchotechnika)
→ svislé odvětrávací potrubí nad střešními 
 plochami (kanalizace, vzduchotechnika) – 
 jsou přijatelné pouze v případě, že se 
 pohledově neuplatní
→ odvětrávací potrubí může být vedeno historickým 
 komínem, nebo mít podobu keramické tvarovky 
 splývající s krytinou – i v tomto případě platí, 
 že se pohledově neuplatní
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↑ Široká / nevhodné použití novodobých prvků, 
satelitů, větracích komínků, sněhových zábran 
ve více řadách

↑ Široká / příliš masivní oplechování okraje střechy, 
vikýřů. Nevhodné použití novodobých ventilačních 
prvků na střeše

Solární kolektory a fotovoltaické panely
V památkových rezervacích, zvláště v památce 
světového dědictví není možné umisťovat.

Venkovní jednotky – klimatizace 
a tepelná čerpadla
Umístění venkovních jednotek – klimatizace 
a tepelných čerpadel na střešní ploše je
v památkové rezervaci města Český Krumlov 
nevhodné s ohledem na jeho vysokou kulturně 
historickou hodnotu jakožto památky 
světového dědictví.

Satelitní antény a základové stanice GSM – 
antény mobilních operátorů
→ satelitní antény – možné výjimečně umístit 
 do dvorní části střechy s přihlédnutím k jejímu 
 charakteru, architektonickému ztvárnění domu
→ situovat na místo, které není pohledově 
 exponované
→ základové stanice GSM – antény mobilních 
 operátorů není vhodné umisťovat v památkových 
 rezervacích, zvláště v památce světového
 dědictví

Sněhové zábrany
→ Sněhové zábrany v barvě střešní krytiny lze 
 umísťovat při dolním okraji střešních ploch, 
 nikoliv celoplošně (viz. sněhové háky).
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Postup k vyřízení 
potřebných povolení 
Zamýšlíte provést údržbu nebo opravu objektu v městské památkové rezervaci? 
Následující stránka vás seznámí s postupem, jak si vyřídit potřebná povolení. 

Postup je stanoven dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů.
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Zpravidla budete potřebovat dva dokumenty:
→  Závazné stanovisko OPP
→  Rozhodnutí SÚ 

Závazné stanovisko Odboru 
památkové péče (dále jen OPP)

 
 Pokud se jedná o objekt, který je kulturní 
 památkou, povinnost vyplývá z ustanovení § 14, 
 odst. 1 památkového zákona.
 Pokud plánujete provést údržbu, opravu, 
 rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu 
 objektu, který je kulturní památkou, nebo jeho 
 okolního prostředí, máte povinnost vyžádat si 
 předem závazné stanovisko obecního úřadu 
 obce s rozšířenou působností. (Pokud se jedná  
 o národní kulturní památku, závazné stanovisko 
 krajského úřadu.)

 Pokud se jedná o nemovitost, která 
 není kulturní památkou, povinnost vyplývá 
 z ustanovení § 14, odst. 2 památkového zákona.
 Pokud se jedná o úpravy nemovitosti, která 
 není kulturní památkou, ale je v památkové 
 rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném 
 pásmu nemovité kulturní památky, nemovité 
 národní kulturní památky, památkové rezervace 
 nebo památkové zóny, jste povinen si předem 
 vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu 
 obce s rozšířenou působností.

↓ 
Formulář žádosti o vydání závazného stanoviska 
k obnově kulturní památky a další informace:
→ https://www.ckrumlov.cz/cz/kulturni-pamatka-
 zavazne-stanovisko/

↓ 
Žádost nemusí být podána na připraveném 
formuláři, musí však obsahovat náležitosti 
dle zákona č. 500/2004 Sb. Správního řádu, 
to znamená musí být jasné, kdo žádá a o co žádá.

↓
Žádost nemusí být podána na připraveném 
formuláři, musí však obsahovat:
→ identifikaci nemovitosti
→ identifikaci žadatele
→ v případě, že žadatelem není vlastník 
 nemovitosti, je potřeba doložit:
 → v případě nemovité kulturní památky 
  kvalifikovanou plnou moc s uvedením rozsahu 
  zmocnění pro zástupce žadatele v případě 
  jeho zastupování (podpisy na plné moci 
  nemusí být úředně ověřeny).
 → v případě nemovitosti, která není samostatně 
  památkově chráněná, ale nachází se na 
  památkově chráněném území (v tomto 
  případě Městská památková rezervace 
  Český Krumlov), může žádat i správce nebo 
  uživatel (nájemce) na základě plné moci, 
  nájemní smlouvy, smlouvy o smlouvě 
  budoucí apod.
→ doklady o projektu – žadatel musí srozumitelně 
 a přehledně popsat, o co žádá, a případně 
 předložit dostatečnou výkresovou dokumentaci, 
 případně fotografie či vizualizaci.

↓
Žádost se všemi uvedenými náležitostmi musí 
být adresována Odboru památkové péče 
Městského úřadu Český Krumlov (OPP). 
Podána může být prostřednictvím pošty, veřejné 
datové sítě do datové schránky a osobně 
v podatelně Městského úřadu Český Krumlov.

↓
Po podání žádosti dojde ke kontrole ze strany 
OPP, a pokud je žádost věcně i obsahově 
dostatečná, postoupí ji OPP k posouzení 
Národnímu památkovému ústavu, který ve lhůtě 
20 dní (tato lhůta je dána památkovým zákonem) 
vypracuje k žádosti písemné vyjádření. Následně 
vydává OPP závazné stanovisko. Lhůta k vyřízení 
činí 30 dní, ve zvlášť složitých případech 60 dní. 
Jelikož si OPP ve správním řízení musí vyžádat 
vyjádření Národního památkového ústavu, 
jedná se vždy o složitý případ.

↓
Závazná stanoviska vydaná OPP jsou platná, 
pokud se nezmění rozsah a způsob provedení 
navržených prací. Ke všem novým zařízením 
či úpravám stávajících musí být vydáno nové 
závazné stanovisko OPP.

1

1

2

A→ 
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Rozhodnutí Stavebního úřadu (dále jen SÚ)
Kromě závazného stanoviska OPP budete ještě 
v některých případech potřebovat i rozhodnutí SÚ 
(územní rozhodnutí, stavební povolení), anebo se na 
daný projekt bude vztahovat ohlašovací povinnost 
(územní souhlas či ohlášení). Forma dokumentu 
záleží na rozsahu prací.

→ Může se také stát, že stavební úřad posoudí, 
 že na práce se na základě jejich rozsahu 
 nevztahuje působnost stavebního zákona, 
 a jeho rozhodnutí tak není třeba 
 → v tom případě budete potřebovat pouze 
  zmíněné závazné stanovisko OPP. 

↓ 
Doporučujeme se vždy předem informovat 
u stavebního úřadu o správném aktuálním 
postupu a náležitostech podání dle 
stavebního zákona.

Potřebné formuláře a další informace:
→ https://www.ckrumlov.cz/cz/stavebni-agenda/

2
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Město Český Krumlov
→ Náměstí Svornosti 1
 381 01 Český Krumlov
 www.ckrumlov.cz

Věcně příslušné odbory Městského úřadu Český Krumlov
→ Městský úřad Český Krumlov
 Kaplická 439
 381 01 Český Krumlov

Odbor památkové péče (OPP)
→ www.ckrumlov.cz/cz/odbor-pamatkove-pece-mu-cesky-krumlov/

Odbor stavební úřad (OSÚ)
→ www.ckrumlov.cz/cz/odbor-stavebni-urad/

Odbor správy majetku a investic (OSMI)
→ www.ckrumlov.cz/cz/odbor-spravy-majetku-a-investic/

Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH)
→ www.ckrumlov.cz/cz/odbor-dopravy-a-silnicniho-hospodarstvi/

Architekt města Český Krumlov
→ www.ckrumlov.cz/cz/architekt-mesta/

Národní památkový ústav, 
územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích
Senovážné náměstí 6, 370 21 České Budějovice
→ www.npu.cz/cs/uop-ceske-budejovice
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Legislativa

→ Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

→ Zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

→ Vyhláška MK ČSR č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

→ Tržní řád města Český Krumlov

→ Informace a doporučení k tržnímu řádu

→ Pravidla záboru veřejných prostranství pro zřízení místa za účelem prodeje a poskytování služeb

→ Doporučení pro žadatele o umístění přenosného reklamního zařízení a pro vystavování zboží

Příručky, doporučení, koncepční materiály města Český Krumlov

→ Doporučení pro vlastníky kulturních památek, projektanty a stavebníky – etapa 01
 https://pamatky.ckrumlov.cz/cz/kulturni-pamatky-v-mpr-cesky-krumlov/

→ Management plan historického centra Českého Krumlova
 https://data.ois.cz/files/8755-management-plan-plan-nakladani-se-statkem-zapsanym-na-seznam-svetoveho-dedictvi-unesco.pdf

→ Příručka „nejen“ vlastníka kulturní památky
 https://data.ois.cz/files/5880-prirucka-vlastnika-kulturni-pamatky-2015.pdf

→ Doporučení pro stavebníky na stránce Architekta města 
→ Upozornění města Český Krumlov pro vlastníky nemovitostí
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Literatura

→ Jaroslav Herout, Staletí kolem nás, 1981

→ Jan Pešta, Historické konstrukce (www.youtube.com/watch?v=aj1tu1vZNE4&list=PLmAjyGp1DSYW84Kt6bMwAPvGpJ95O42pm&index=8)

→ Jiří Škabrada, Historické konstrukce, 2003

→ NPÚ, Šindel – tradiční střešní krytina, 2016

→ NPÚ ústřední pracoviště, Péče o střechy historických budov, 2003

→ NPÚ ÚOP České Budějovice, Roční monitorovací zprávy pro Český Krumlov

→ V. Girsa, J. Holeček, Péče o historický stavební fond v území MPR Český Krumlov, 2001

→ Magistrát hl. města Prahy, Střešní krytina a klempířské prvky, stavební a technickém prvky v rovině střechy, 2016

→ Magistrát hl. města Prahy, Prosvětlovací prvky střech a vikýře, 2018

Inspirační zdroje

→ Manuál veřejných prostranství města Krnova
 https://www.krnov.cz/manual-verejnych-prostranstvi-mesta-krnova/d-36002

→ Manuál pro kultivovanou Prahu
 https://kultivovana.praha.eu/cs

→ Manuál dobré praxe reklamy a označování provozoven v městské části Brno-střed
 https://manual.brno-stred.cz

→ Obnova památkově chráněné věci – Odbor památkové péče Hl. m. Praha
 https://pamatky.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_vyridit/index.xhtml

→ Pravidla pro posuzování letních restauračních zahrádek v Městské památkové rezervaci Brno z hlediska státní památkové péče
 https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OPP/Pravidla_pro_letni_restauracni_zahradky_v_MPR_Brno_2017_01_30.pdf
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