
Fasády

Doporučení pro vlastníky 
nemovitostí, projektanty 
a stavebníky v Městské 
památkové rezervaci 
Český Krumlov



Příručka 2 � Fasády v MPR Český Krumlov

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

Příručka „Fasády v Městské památkové rezervaci Český Krumlov“ je určena pro vlastníky 
měšťanských objektů v tomto území. Měla by být návodem, jak postupovat při obnově 
fasád včetně jejich jednotlivých prvků, dekorativní výzdoby, oken, dveří atd. 

V příručce naleznete informaci o podobě fasád charakteristických pro toto území, 
doporučené postupy jejich obnovy a rovněž návrh postupu pro jednání o vydání povolení 
s příslušnými odbory města.

Příručka 2 � Fasády v MPR Český Krumlov



↑↗→   Krumlovské ulice se svými fasádami 
z mnoha časových období

Fasády památkových objektů
Fasády jsou nejviditelnější částí památkových 
objektů a jako takové jsou tématem nejrůznějších 
kritických, ale i pochvalných hodnocení z řad 
odborníků i laické veřejnosti. Není překvapivé, že 
se během úprav fasád výrazně angažují vlastníci 
nemovitostí s prosazením vlastního názoru, 
často ale bez ohledu na širší urbanistické 
vztahy v lokalitě nebo zájem celé společnosti. 

Větší část vlastníků (někdy zastoupených 
projektantem) usiluje o to, aby opravená fasáda 
byla barevně výrazná, měla co nejdelší trvanlivost, 
aby dveře a okna měly dobré izolační vlastnosti atd. 

Správně se má při obnově fasády dbát na zachování 
její historické podoby, autentických částí či používaní 
tradičních technologií. Informace o historické 
podobě fasády, jejích technologiích ad. poskytují 
stavebně historické průzkumy či studium historických 
dokladů. Postup, jak se k těmto informacím dostat, 
vlastníkovi sdělí na Odboru památkové péče na 
městském úřadě. 

Na správnou obnovu fasád dbají pracovníci 
památkové péče. Proto se snaží u památkových 
objektů prosadit co nejcitlivější opravu s ponecháním 
autentických prvků ze starších období.

Svoji roli při citlivých obnovách fasád hraje také 
možnost získání finančních prostředků z různých 
dotačních titulů, např. Programu regenerace 
městských památkových rezervací. Další možnou 
finanční pomoc lze získat z dotačních titulů 
Ministerstva kultury ČR nebo Jihočeského kraje.

Příručka 2 � Fasády v MPR Český Krumlov � Úvod 5
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Mapa

Příručka 2 � Fasády 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.



Příručka 2 � Fasády v MPR Český Krumlov � Mapa

městská památková rezervace

stavební objekty

7



8Příručka 2 � Fasády v MPR Český Krumlov

Pojmy 
a názvosloví



Příručka 2 � Fasády v MPR Český Krumlov � Pojmy a názvosloví
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Vývoj fasád

Příručka 2 � Fasády v MPR Český Krumlov



↑ Gotika / Horní čp. 159

↑ Klasicismus / Dlouhá čp. 95 ↑ Historismus / Radniční čp. 101

↑ Renesance / Latrán čp. 46 

↑ Baroko / Horní čp. 152

Příručka 2 � Fasády v MPR Český Krumlov � Vývoj fasád

Příklady českokrumlovských fasád 
z různých architektonických období
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Fasáda a její části

Příručka 2 � Fasády v MPR Český Krumlov



↑ Jeden z mnoha měšťanských domů v Českém 
Krumlově, kde bylo středověké průčelí s dosud 
dochovaným původním krovem upraveno do 
mladší podoby s vertikálními a horizontálními 
plastickými prvky.

Příručka 2 � Fasády v MPR Český Krumlov � Fasáda a její části

Základní plocha 
je největší část plochy fasády, kterou tvoří 
nečleněná omítková vrstva s hladkou nebo 
hrubší povrchovou úpravou. 

Tektonika 
je souhrnné označení pro dekorativní plastické nebo 
iluzivní prvky, často opatřené odlišným nátěrem od 
základní plochy, tj. římsy, liseny, pilastry, rámování 
otvorů (někdy provedené v kameni), nároží, sokly. 
Všechny vystupující prvky fasády – především 
římsy a štíty trpí povětrností. Už před mnoha 
stovkami let byl např. obrys štítu chráněn ostře 
pálenými cihlami, silnou vrstvou omítky, případně 
bobrovkami a později oplechováním.

Dekorativní výzdoba fasád 
je tvořena například malovanými obrazy, popř. 
zdobnými omítkovými plastickými prvky kolem 
oken či na štítu z kamene či terakoty. Jak nám 
dokládají fotografie z počátku 20. století, výzdoba 
štítů keramickými vázami byla původně daleko 
početnější než dnes.

Okna 
jsou v podstatě nejvíce ohroženým detailem 
zdejšího památkového fondu. Každé okno má 
vedle propustnosti světla splňovat i požadavky 
na dostatečnou tepelnou zábranu mezi vnitřním 
a vnějším prostředím. Okna z barokního, 
klasicistního a historizujícího období se 
dochovala pouze ve velice omezeném počtu.

Dveře, vrata, obchodní výkladce 
lze dosud zařadit k početnějším historickým 
detailům zdejších památkových objektů. Ohroženy 
jsou především vnější, často výtvarně nejzajímavější 
dveře domu na rozhraní vnějšího a vnitřního 
prostředí temperovaného vstupního prostoru.
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Současný stav

Příručka 2 � Fasády v MPR Český Krumlov



↑ Horní čp. 151 / příklad syntetického 
přístupu se zakrytým sgrafitem 
a středověkou fasádou pod štítem

↑ Kájovská čp. 66 / 
konzervační přístup

↑ Dlouhá čp. 31 / 
konzervační přístup

↑ Latrán čp. 39 / 
restaurátorský přístup

↑ Široká čp. 49 / příklad analytického přístupu 
k obnově fasády 

Úprava českokrumlovských fasád přiklánějící 
se v minulém století k analytické prezentaci 
pozoruhodných nálezových situací byla postupně 
nahrazena syntetickým přístupem jednotného 
řešení fasády s ponecháním zakrytých nálezů. 
V současné době jsou fasády památkových objektů 
v MPR Český Krumlov v relativně uspokojivém 
technickém stavu. Průčelí téměř 300 objektů na 
území MPR můžeme z hlediska autenticity rozdělit 
do několika skupin: 

Citlivě opravený soubor přibližně 30 fasád 
obnovených konzervačním, restaurátorským 
způsobem, popř. citlivou zednickou opravou. 
Při jakémkoliv stavebním zásahu by měla být 
těmto fasádám věnována maximální pozornost 
i podpora města. I v budoucnosti se zde budeme 
setkávat s historickými omítkami a nátěry. 

Konzervační přístup si klade za cíl především 
zastavení degradačních procesů a zpevnění fasády, 
aniž by jeho cílem bylo změnit vzhled. Velice úspěšnou
realizaci v Českém Krumlově najdeme v konzervaci 
fasád Horního hradu, za kterou získal kolektiv 
architekta Girzy ocenění Europa Nostra. Nejcitlivěji 
provedené opravy fasád v městském prostoru 
najdeme na měšťanských domech Kájovská čp. 66, 
Dlouhá čp. 31 a Radniční čp. 29. 

Příručka 2 � Fasády v MPR Český Krumlov � Současný stav

1

Legenda 
 → pozitivní příklady 
 → negativní příklady
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↑ Radniční čp. 29 / konzervační přístup 

↑ Náměstí čp. 11 / 
rekonstrukční přístup, 
nově postavený štít podle 
starší dokumentace

↑ Dlouhá čp. 32 / 
autenticita omítek

↑ konzervace nástěnných 
maleb na fasádách / restaurátor 
Karel Hrubeš

↑ Latrán / naopak přebarvená dvorní 
fasáda narušuje panorama historické 
čtvrti, dačasný stav 2010

Příručka 2 � Fasády v MPR Český Krumlov � Současný stav

Restaurátorský přístup je u památek zaměřen 
především na vysokou míru kvalifikovaných 
postupů při důrazu na zachování originálu 
a historickou hodnověrnost. Nejpozoruhodnější 
restaurované fasády najdeme na objektech 
Kájovská čp. 54, Soukenická čp. 35 a Latrán čp. 39.

Na zcela opačném pólu úrovně autenticity najdeme 
v Českém Krumlově přibližně 50 fasád s novodobě 
upravenými vápno-cementovými omítkami v celém 
rozsahu, především ze 70. a 80. let 20. století. 
Tyto úpravy z nedávné minulosti byly často součástí 
celkové rekonstrukce památkových objektů, 
tj. návratu k sice již zaniklému, nicméně poměrně 
věrohodně podloženému staršímu stavu. 

Na zbývajících více než 200 objektech lze pouze 
v omezené míře očekávat zbytky starších omítek, 
jejichž rozsah však neumožní hodnověrně změnit 
členění, popř. barevnost fasády. Na většině z těchto 
fasád byl v minulosti proveden průzkum omítek 
a nátěrů, které při poslední opravě z větší části 
zanikly, ať už kvůli jejich špatnému technickému 
stavu nebo z důvodu málo citlivé opravy. 

Bez ohledu na stav autenticity omítkových vrstev 
jednotlivých domů by měl být kladen důraz na 
uchování a konzervaci všech nástěnných maleb 
na fasádách s maximálním využitím možností 
dotačních programů.

2

3
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K obnově jednotlivých 
částí fasády

Příručka 2 � Fasády v MPR Český Krumlov



↑ Latrán / citlivá oprava 
sgrafitové fasády 

↑ Radniční / sondáž nátěrů 
na římse domu

↑ Latrán / stratigrafie nátěrů základní 
plochy fasády domu

↑ Parkán / nehistoricky 
obnažené nárožní 
kameny narušují jinak 
velice zdařilou obnovu 
fasády

↑ Soukenická / jedny z posledních 
zdejších neoplechovaných štítů. 
Na štítu je čitelné členění plastických 
prvků a základní plochy

↑ Radnice / detail klasicistních 
váz na oplechované atice

Omítané plochy fasády 
Při opravách fasád je nutno zachovat kompaktní 
historické omítky a nátěry, ale především 
i dekorativní, byť částečně dochovanou výzdobu, 
u které lze doplnit její chybějící část. Pokud 
existuje kvalitní historický podklad (projektová 
dokumentace nebo fotografie), lze obnovit i zcela 
chybějící štukovou výzdobu. Tyto práce může 
provádět řemeslník se zkušeností v oboru, 
není nutné, aby práce prováděl restaurátor.
V Českém Krumlově se starší fasády uplatňovaly 
především ve dvoubarevném provedení, tj. odlišná 
barevnost základní plochy a tektoniky. Toto řešení 
převažuje i dnes.  

V současné podobě je nutné ponechat zcela 
výjimečně dochované krytí štítů pouze 
cihlami, bobrovkami, případně omítkou jako 
připomínku původního řešení. Proti minulosti 
nám nové možnosti nabízejí dostupné kvalitnější 
materiály: ostře pálené cihly, ostře pálená 
krytina a hydraulické vápenné malty s lepšími 
mechanickými vlastnostmi. Oplechované štíty ze 
starších období lze ponechat v současné podobě. 
Případně lze uvažovat o návratu do jejich starší 
podoby v širším časovém horizontu. 

Tradičně omítané partie fasád by se v rámci snah 
„o zvýraznění archaického rázu“ objektů neměly 
obnažovat na kamenné zdivo, např. ve formě 
tzv. plovoucích kamenů. 

V rámci MPR není povoleno zateplování fasád. 

Příručka 2 � Fasády v MPR Český Krumlov � K obnově jednotlivých částí fasády 18



↑ Renesance / iluzivní 
okno s kruhovými terči 
do olověných lišt 

↑ 2. pol. 19. století / 
ojediněle dochované okno 
z domu v Kájovské ulici

↑ Odstrojená historická okna / druhotně 
využitá jako informační nástěnky, 
Dlouhá čp. 92

↑ Baroko / okno se 
zasklením do šestihranů 
do olověných lišt 

↑ Klasicismus 

↑ Počátek 20. století

Příručka 2 � Fasády v MPR Český Krumlov � K obnově jednotlivých částí fasády

Okna a dveře 
Alarmující situace spojená s možným zánikem 
v podstatě všech historických cenných oken 
zdejších měšťanských domů by měla být spojena 
alespoň se zachováním stávajícího stavu, a to jak 
maximální podporou repase dochovaných starších 
konstrukcí, tak vkládáním dalších soudobých výplní 
pro zajištění dostatečné tepelné izolace. Důležitá je 
preventivní ochrana stávajících dřevěných okenních 
výplní opakovanými nátěry. Historická okna i dveře 
je třeba truhlářsky opravovat a obnovovat při 
zachování historického kování (kliky, závěsy, panty, 
zámky, petlice apod.). V případě velkého poškození 
či dožití materiálu lze akceptovat provedení jejich 
kvalitní kopie (při zachování velikosti a profilace 
prvků, členění a konstrukčního řešení). 

→ Pro schválení projektové dokumentace je 
 nutné předložit zakreslené výplně stávajícího 
 a navrhovaného stavu v podrobných 
 detailech. V případě dožilého nefunkčního 
 kování je potřeba provést historizující kování 
 obdobného charakteru. 

→ V MPR nelze osazovat okna plastová, dřevěná 
 okna vyklápěcí s iluzivními příčkami 
 a eurookna. Izolační dvojskla lze provádět 
 u nových oken v případě, že se nenavýší 
 rozměry rámů a příček zaskleného prvku. 
 Distanční rámeček mezi skly musí být 
 proveden v barvě rámu okna či dveří. 

→ Barevnost oken je určena stávajícím stavem, 
 sondážním průzkumem, archivními podklady 
 nebo analogickými příklady v rámci MPR. 
 Barevnost je před realizací upřesněna ze 
 vzorků se zástupci památkové péče. 

Tvarosloví oken Českého Krumlova v různých časových obdobích

19



↑ Gotika / Horní čp. 159 

↑ Latrán čp. 6 ↑ Latrán čp. 3 ↑ Baroko / patrně 
nejzdobnější místní 
dveře ve vstupu do 
klášterního kostela

↑ Renesance / Latrán čp. 17 ↑ Baroko / Latrán čp. 68 

Stejným způsobem je nutno postupovat i při 
obnově dveří. Široké možnosti druhotného využití 

„odstrojených“ dveří z jiných objektů ilustruje 
početný soubor (více než sto kusů) převážně 
vnitřních dveří v objektech Kájovská čp. 66 
a Dlouhá čp. 92. 

Příručka 2 � Fasády v MPR Český Krumlov � K obnově jednotlivých částí fasády

Dveře z Českého Krumlova z různých časových období
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Proměny technologických 
postupů nátěrů fasád 
v posledních desetiletích 

Příručka 2 � Fasády v MPR Český Krumlov



↑ Kájovská / fasáda s nevhodným 
akrylátovým disperzním nátěrem 

↑ Široká / fasáda s tradičním 
vápenným nátěrem

← Šatlavská / 
fasáda s nevhodnou 
akrylátovou disperzí 
s ostrým kontrastem 
přesvícené bílé a sytě 
červené 

→ Parkán / příklad 
dvou technologických 
přístupů – s horní 
dožívající vápennou 
fasádou ostře 
kontrastuje sytý 
silikátový nátěr 
dolního objektu

Pozn.: Na rozdíl od zřetelnější situace přímo v terénu lze odlišné technologie 
fasádních nátěrů  poměrně obtížně zachytit běžnou  fotodokumentací. 
Důležitou roli  zde hrají i momentální podmínky osvětlení uličního prostoru

V Českém Krumlově se do 70. let 20. století na 
fasádách uplatňovaly pouze vápenné nátěry, 
charakteristické svým lazurním vzhledem 
a přirozeným procesem stárnutí. Po kratším 
období převažujících disperzních nátěrů 
v 70. a 80. letech 20. století dochází v historickém 
jádru Českého Krumlova později ke značnému 
rozšíření silikátových nátěrů fasád. 

Při možnosti volby výraznějších barevných 
odstínů než v tradiční technologii je zde ceněna 
především i prodyšnost silikátů srovnatelná 
s vápennými nátěry. Díky chemické reakci 
s podkladem je silikátový nátěr podstatně 
přilnavější než vápenný nátěr, tedy i trvanlivější. 
Tyto vlastnosti z památkového pohledu ale po 
letech spíše škodí, nátěry přirozeně nestárnou 
a nepatinují a jsou následně i v této nežádoucí 
podobě téměř neodstranitelné. 

Vápenné nátěry 
U tradiční vápenné technologie se opakovaně 
argumentuje menší barevnou škálou, menší 
trvanlivostí. V posledních letech je ale součástí 
nabídky renomovaných firem i vápenný nátěr 
z dispergovaného hydrátu (vápenná kaše 
speciálně „rozmixovaná“ na jemné částečky), 
čímž se vlastně podstatná část nedostatků 
vápenné technologie eliminuje. Lze částečně 
souhlasit s výhradami, že aplikace tradičních 
vápenných nátěrů je pracnější (podklad se musí 
vlhčit), citlivější na vrtochy počasí, ale výsledek – 
dosažení příznivějšího obrazu našeho města – 
by stál za to. 

V současné době nemusí žádná firma „pokoutně“ 
hasit vápno na svém stavebním dvoře. Je možné 
u renomované obchodní společnosti s fasádními 
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← Kostelní / 
narušený 
novodobý nátěr 
v parteru

← Široká / 
lazurni vápenný 
nátěr fasády 
domu

↑ Latrán / detail optických rozdílů 
nátěrů. V ploše u dveří se uplatňuje 
mladší homogenní novodobý nátěr 
z opravy parteru

↑ Latrán / doklad, že opravy parterů 
novodobými akrylátovými nátěry nejsou 
nijak úspešnější než tradiční technologie

nátěry zakoupit obdobnou sadu „kbelíků“ 
s modifikovaným vápenným nátěrem (3—5 % disperze), 
popř. dispergovaným vápenným nátěrem, jako 
jsou sady s obsahem v silikátové technologii.  

Nezanedbatelným podpůrným argumentem je 
také relativně uspokojivý technický stav vápenných 
nátěrů v Českém Krumlově po 20—30 letech. 
K tomuto stavu jistě přispěla i poloha historické 
části města v údolí řeky chráněná před větší 
povětrností. V současné době již bylo zdejší 
klima zbaveno exhalátů z lokálních topenišť.

Omítkový podklad 
Důležitý pro úspěšné aplikace všech typů nátěrů 
je přirozeně kvalitní vyzrálý omítkový podklad. 
Na některých objektech lze předpokládat, že 
horší kvalitu nátěrů zapříčinily i málo prodyšné 
vápnocementové omítky, především ze 2. poloviny 
20. století. Bude vhodné je v budoucnu nahradit 
prodyšnými hydraulickými vápennými omítkami, 
které mají i dostatečnou odolnost proti povětrnosti. 
Lze je dále ve větším rozsahu použít i na omítkových 
opravách říms, štítů a komínových hlav. Je ale 
potřeba respektovat odlišnosti technologických 
postupů práce s těmito speciálními maltami, 
především kratší dobou zpracovatelnosti.

Přes dosavadní všeobecný trend dalšího 
prosazování silikátových technologií ve stavebním 
průmyslu lze konstatovat, že v MPR v Českém 
Krumlově vápenné nátěry stále mírně převažují. 
Nenaplnily se předpoklady odborných studii z 80. let 
20. století, že v dohledné době budou tradiční 
nátěry nahrazeny moderními omyvatelnými 
technologiemi. 
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↑ nároží ulic Soukenická a Dlouhá, tzv. Vlašský 
dvůr / po obnově silikátovým monochromním 
nátěrem

↑ nároží ulic Soukenická a Dlouhá, tzv. Vlašský 
dvůr / dnešní úprava modifikovaným vápenným 
nátěrem podle starší nálezové situace z období 
klasicismu

Následující období by mohlo být spojeno s kultivací 
některých nezdařilých realizací novodobých oprav 
fasád, které negativně ovlivňují i své bezprostřední 
okolí. Po třicetiletém období obnovy Českého 
Krumlova lze konstatovat, že vápenné nátěry zde 
mají srovnatelnou trvanlivost s nátěry silikátovými.  

(Před lety byl takto aplikován modifikovaný 
vápenný nátěr na objekt u tzv. Vlašského dvora, 
z monochromní zelené na stávající šedo-bílý rozvrh, 
odpovídající klasicistnímu období, viz foto.)
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Barevnost 
fasád
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↑ Panská / návrh možných barevných řešení 
fasády na základě sondážní nálezové situace 

↑ Klášterní kostel / jedna z mála tříbarevných 
realizací, kamenické prvky otvorů opatřeny 
okrovým nátěrem podle nálezové situace 

↑ Kostelní / výrazně barevná nepůvodní barevnost 
jedné fasády

Příručka 2 � Fasády v MPR Český Krumlov � Barevnost fasád

Barevný návrh řešení fasády vyvzorkovaný na 
fasádě posuzují zástupci státní památkové péče, 
investora, projektanta a realizační stavební firmy 
na základě provedeného aktuálního nebo staršího 
sondážního průzkumu. 

→ Před realizací jsou upřesňovány odstíny barev 
 na fasádě ze vzorků. Neměly by být voleny 
 výraznější syté odstíny, které někteří majitelé 
 i nájemci nemovitosti spojují i s lepší výchozí 
 pozicí pro prosperitu své živnosti v domě. 
 Je třeba respektovat zákonitosti tektonického 
 členění, charakter barevného řešení okolních 
 objektů a zdejší dobové zvyklosti.

→ U kamenných prvků na fasádě, na níž se 
 dochovaly zbytky nátěrů, nelze tyto nátěry 
 odstraňovat. Jsou hodnotným historickým 
 dokladem architektonického výrazu kamenného 
 prvku jako součásti natírané fasády. Pokud 
 se nejedná o zdobné prvky s uměleckořemeslnou 
 hodnotou (jednoduché orámování vstupů 
 a oken), nemusí být opravovány restaurátorem 
 s licencí, ale řemeslníkem poučeným v oboru.

Velice nešťastným příkladem je novodobý pastózní 
tmavě červený odstín domu v Kostelní ulici, který 
zcela narušuje historický charakter postranní 
městské uličky ovládané siluetou kostelní věže. 
Na druhé straně velice pozitivně působí lazurní 
červený nátěr domu v Široké ulici, který navázal 
na stávající barevné řešení. 
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↑ Široká čp. 77 / vizualně velice zdařilá fasáda 
domu tradiční technologií

↑ Latrán / nepůvodní barevné řešení fasád 
historizujících domů

↑ Radniční / barevné řešení historizující fasády 
domu na základě nálezové situace

Periodické střídání obliby sytých a střídmých 
odstínů fasád 
Je zřejmé, že obliba intenzity sytých barevných 
odstínů se v dějinách stavitelství periodicky střídá. 
Od konce 70. let 20. století se především díky nabíd-
ce nových technologií nátěrů „rozbarvila“ dlouho 
opomíjená historická jádra našich měst. S křiklavě 
natřenými činžovními domy v ulicích i zateplenými 
obarvenými panelovými domy se dnes setkáváme 
na každém kroku. Dnešní architekti jsou už v pou-
žívání výrazných barev u nových objektů střízlivější. 
Více užívají neutrální a přírodní odstíny. Přichází 
doba, která zase bude více přát zemitým odstínům 
i na historické architektuře. Této situaci se také 
začíná přizpůsobovat rozšiřující se nabídka reno-
movaných firem nabízejících fasádní barvy.  

Barevnost historizujících objektů 
Specifickou problematikou jsou fasády historizují-
cích objektů. Historizující zástavba vznikala od 
2. poloviny 19. století v době preference umírněných 
pastelových monochromních odstínů a ani Český 
Krumlov v tom nebyl výjimkou. I monochromní fasá-
da částečně vytváří dvoubarevný vjem kombinací 
osvětlených a zastíněných plastických prvků. Na 
žádné zdejší fasádě z tohoto období nebylo zachy-
ceno původní dvoubarevné řešení. Ačkoliv se zdá, 
že v dochovaném středověkém půdorysu města 
hrají historizující objekty okrajovou roli, není tomu 
tak. Zatímco ve Vnitřním městě se uplatňují v jedno-
barevném rozvrhu, na Latránu mají téměř všechna 
historizující průčelí dvoubarevné řešení, některá 
i v poměrně křiklavých kombinacích. V Radniční 
ulici se uplatňuje historizující objekt se zdařilou 
obnovou staršího řešení. 

Tak jako se snažíme zachovat historická barevná 
řešení starších měšťanských domů, měli bychom 
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↑ Bílé dvorní fasády domů v Horní ulici narušují barevnou 
členitost panoramatu Vnitřního Města. Situace vznikla 
v 80. letech 20. století a přetrvává dodnes.

↑ Dílčí opravy parteru odlišnými 
technologickými a barevnými materiály 
narušují jednotu průčelí 

respektovat i jednobarevná řešení fasád histori-
zujících domů. I tyto objekty jsou dnes součástí 
celkové architektonické pestrosti a bohatství 
Českého Krumlova.

Barevné řešení dvorních traktů 
Ačkoliv se to na první pohled nezdá důležité, v pa-
noramatickém obrazu města se výrazně uplatňuje 
barevné řešení dvorních traktů měšťanských domů, 
kterým je věnována malá pozornost. Často se uplat-
ňují v jednoduché nečleněné podobě, pouze v bílém 
odstínu. Například schematicky řešené dvorní trakty 
měšťanských domů v Horní ulici narušují při pohledu 
ze zámku barevnou rozmanitost zástavby celého 
Vnitřního města. Vhodnější řešení nabízí např. volba 
jemnějšího jednobarevného barevného odstínu, 
která vychází z barevnosti fasády uličního průčelí. 

Opakované nátěry parteru
Opakovaným problémem opravených fasád histo-
rických objektů bývají narušené omítky a nátěry 
v přízemních partiích zdiva, často brzy po renovaci 
celého průčelí. Projevuje se to jak na fasádách s vá-
pennými nátěry, tak se silikátovými a disperzními 
nátěry. Řešení těchto situací bývá často kompliko-
vané a uplatňuje se zde často větší množství faktorů 
na vnější i vnitřní straně průčelního zdiva.

Po odstranění všech novodobých omítek a odsolení 
zdiva lze doporučit omítnutí zdiva prodyšnou hyd-
raulickou vápennou omítkou s vápenným nátěrem. 
Omítané sokly nelze oplechovávat ani nahrazovat 
provětrávanými sokly s odlišným materiálovým 
obkladem. Je nutno minimalizovat případné 

„odříznutí“ fasády od přilehlé komunikace či terénu. 
Při opravě parteru by měla být respektována 
barevnost celé fasády i technologie.
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Postup k vyřízení 
potřebných povolení 

Příručka 2 � Fasády v MPR Český Krumlov

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.



Příručka 2 � Fasády v MPR Český Krumlov � Postup k vyřízení potřebných povolení

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→ 

B→ 
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Příručka 2 � Střešní krajina v MPR Český Krumlov � Postup k vyřízení potřebných povolení

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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Příručka 2 � Fasády v MPR Český Krumlov � Kontakty

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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Příručka 2 � Fasády v MPR Český Krumlov � Zdroje

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

1
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Literatura

→ Holeček J.: Analýzy vybraných vstupů 90. let do struktury Českého Krumlova, Sumář chyb, Praha, 2000 

→ Kolektiv autorů, Obnova fasád historických staveb – příručka: STOP, Praha, 2016 

→ Kolektiv autorů, Péče o výplně historických okenních a dveřních otvorů: NPÚ Praha 2004 

→ Macek P.: Barevnost fasád, příručka NPÚ Praha 2009

→ Nabídkové listy stavebních a obchodních společností: Aqua, Baumit, Hasit, Keim, Remmers 

→ Archiv fotodokumentace firmy Arteco B. M.

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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