ZPRÁVA
o stavu památky UNESCO
Historické centrum Českého Krumlova

2008

Zpráva o stavu památky UNESCO Historické centrum Českého Krumlova 2008

Zpráva o stavu památky UNESCO Historické centrum Českého Krumlova 2008

OBSAH

strana

1. KAPITOLA
Odpověď státních institucí na rozhodnutí Výboru světového dědictví …………………………….

1

2. KAPITOLA
Další aktuální záležitosti památkové péče identifikované orgány státní správy (problémy
památkové péče) …………………………………………………………………………………....

5

I.

7

Základní charakteristika a údaje ………………………………………………………….....
Charakteristika památkového fondu na území historického centra a zámku Český Krumlov a
v jejich bezprostředním okolí
Památkově chráněná území ve městě Český Krumlov…………………………………………
Nemovité památkově chráněné objekty na území města Český Krumlov……………………...

8
10

II. Legislativa, územní plánování a management ochrany památkového fondu historického
centra města a zámku v Českém Krumlově
Legislativní ochrana
Zákony zaručující ochranu historického centra a zámku v Českém Krumlově………………...
Specifické předpisy, které chrání sledovaný kulturní statek……………………………………
Městské vyhlášky……………………………………………………………………………….
Usnesení zastupitelstva města…………………………………………………………………..
Výkon státní správy v přenesené působnosti na území města Český Krumlov ve vztahu
k péči o historické centrum města, včetně zámku………………………………………………
Územní plánování
Územně plánovací dokumentace………………………………………………………………..
Urbanistické dokumenty, studie a průzkumy…………………………………………………...
Strategické dokumenty Jihočeského kraje týkající se Českého Krumlova……………………..
Územní plán města Český Krumlov jako základní metodický nástroj péče o památkové
hodnoty historického centra města……………………………………………………………...
Management ochrany památkového fondu města Český Krumlov…………………………….
III. Problémy památkové péče v historickém centru Českého Krumlova a jeho ochranném
pásmu
A. Změny v urbanistické struktuře města……………………………………………………..
B. Ochrana krajinného reliéfu, pohledových nezastavěných zelených horizontů a zeleně
historického centra Českého Krumlova……………………………………………………
C. Problém novostaveb, zástaveb vnitrobloků a nástaveb v historickém centru města………
D. Problém půdních vestaveb a změn střešní krajiny v historickém centru města……………
E. Ochrana území s archeologickými nálezy na území města Český Krumlov………………
F. Problém ochrany autenticity a uměleckořemeslného detailu a opravy objektů v
historickém centru města…………………………………………………………………..
G. Problém přestaveb, změn původní dispozice a funkce objektů v historickém centru města
včetně zámku………………………………………………………………………………
H. Problém obnovy fasád a jejich barevnost v historickém centru města včetně zámku……..
I. Problémy týkající se parteru historického centra města Český Krumlov a včetně zámku...
J. Problém personálního zajištění památkové péče…………………………………………..
K. Problémy ochrany a obnovy zámeckého areálu……………………………………………

13
18
22
24
25
28
30
38
40
43

49
57
61
64
68
68
71
75
78
82
83

Zpráva o stavu památky UNESCO Historické centrum Českého Krumlova 2008

IV. Ostatní problémy ovlivňující péči o statek
A. Infrastruktura inženýrských sítí……………………………………………………………
B. Řešení dopravy v klidu a pohybu …………………………………………………………
C. Populace a prostředí ve městě……………………………………………………………...
D. Životní prostředí, znečištění ovzduší, živelné pohromy…………………………………...

3. KAPITOLA
Popis všech větších restaurátorských prací, změn a nových staveb uvnitř chráněné oblasti dle
§ 172 Operačních směrnic za období 1999 - 2007
I. Podpora restaurování památek z veřejných rozpočtů, zaměřených na péči o kulturní
dědictví……………………………………………………………………………………..
II. Uskutečněná nebo probíhající restaurování a novostavby v historickém centru Českého
Krumlova…………………………………………………………………………………..
III. Plánovaná stavební činnost v areálu zámku a historickém centru Českého Krumlova
významná z hlediska památkové péče……………………………………………………..

86
86
87
92

97
99
107

Zpráva o stavu památky UNESCO Historické centrum Českého Krumlova 2008

1. KAPITOLA
Odpověď státních orgánů
na rozhodnutí Výboru světového dědictví 31 COM 7B.109
Praha, prosinec 2008

Zpracovatelský tým:
Jana Hermanová (Městský úřad Český Krumlov)
Petr Pavelec (Národní památkový ústav, územní pracoviště České Budějovice)
Anna Matoušková (Ministerstvo kultury České republiky)
Jiří Vajčner (Ministerstvo kultury České republiky)
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Tato kapitola má být podle příslušných pravidel věnována plnění rozhodnutí Výboru světového dědictví
31 COM 7B.109 krok za krokem. V následujícím textu jsou proto vypořádány jednotlivé úkoly,
stanovené tímto rozhodnutím.

Rozhodnutí č. 31 COM 7B.109

Výbor světového dědictví
(.....)

4. Notes with serious concern that the work of dismantling the revolving stage is scheduled to
end only in 2016, and that the State Party plans to continue using this space for open-air
theatre activities, and to ensure the continuity of the summer theatre life while awaiting the
installation that will completely replace the existing revolving amphitheatre;
Pracovní překlad:
S vážným znepokojením bere na vědomí, že práce na rozebrání otáčivého hlediště jsou
rozvrženy až do konce roku 2016 a že smluvní stát plánuje pokračovat ve využívání tohoto
prostoru pro divadelní aktivity pod širým nebem a zajistit kontinuitu letního divadelního života
při čekání na zařízení, které kompletně nahradí existující otáčivé hlediště;

V návaznosti na jednání všech zainteresovaných stran (město Český Krumlov, město České Budějovice,
Jihočeský kraj, Jihočeské divadlo, Národní památkový ústav a Ministerstvo kultury), které proběhlo dne
10. 1. 2007, v návaznosti na historii užívání prostoru před letohrádkem Bellárie pro kulturní události
v minulých staletích a v návaznosti zájmu na zachování kontinuity divadelního života v daném místě,
který Česká republika opakovaně deklarovala, je nezbytné až do vyřešení problému uchovat v Českém
Krumlově příležitost pro realizaci divadelních představení pod širým nebem.
Výše uvedené potvrdila Česká republika i svým posledním oficiálním vyjádřením ze dne 24. ledna 2007,
ve kterém byl také oznámen závazný harmonogram opatření. Již před tímto datem přijalo Zastupitelstvo
města Český Krumlov usnesení (ze dne 31. 8. 2006, č. 96/8/2006), že v rámci 1. změny územního plánu
města Český Krumlov bude řešena plocha bývalého zahradnictví za zámeckou zahradou, která by
výhledově měla být využita pro realizaci přírodního divadla (otevřené scény), případně s otáčivým
hledištěm a pro zajištění doplňkových funkcí. V průběhu roku 2007 byly městem Český Krumlov
koncipovány zadávací podmínky pro zpracování průzkumů a rozborů zájmového území a širšího okolí a
v listopadu roku 2007 bylo zadáno zpracování těchto koncepčních materiálů. Požadované průzkumy a
rozbory zájmového území a širšího okolí byly městu Český Krumlov předány ve 2. polovině letošního
roku. Také na základě těchto obsáhlých materiálů bude 1. změna územního plánu města Český Krumlov
v roce 2009 projednávána dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, s dotčenými
subjekty státní správy a laickou i odbornou veřejností, a bude také předmětem projednávání Zastupitelstva
města Český Krumlov.
Rozhodnutím ze dne 29. 10. 2008, č.j. SÚ 3188/08-Ti, které vydal stavební úřad Městského úřadu Český
Krumlov, bylo vzhledem k dočasnému charakteru stavby stanoveno, že se povoluje změna užívání stavby
otáčivého hlediště v zámeckých zahradách státního hradu a zámku Český Krumlov tak, že termín užívání
předmětné stavby se prodlužuje do 30. 9. 2009, termín demontáže otáčivého hlediště se prodlužuje do
31.12. 2009 a termín uvedení dotčených ploch do původního stavu se prodlužuje do 30. 4. 2010.
V souladu s tímto rozhodnutím byla mezi provozovatelem otáčivého hlediště, Jihočeským divadlem, a
Národním památkovým ústavem, jako správcem areálu státního hradu a zámku v Českém Krumlově,
uzavřena smlouva o pronájmu pozemku pro provoz otáčivého hlediště.
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5. Requests the State Party to review the work plan timetable in order to considerably
advance the date for dismantling the theatre in the summerhouse garden and its transfer to
the adjacent buffer zone;
Pracovní překlad:
Požaduje, aby smluvní stát revidoval harmonogram prací s cílem významného zkrácení data
rozebrání divadla v zahradě před letohrádkem a jeho přesunu do přilehlé nárazníkové zóny;
Harmonogram prací je dán právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, nebo
také zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Tyto předpisy vylučují požadované zkrácení
termínu při sestavování daného časového harmonogramu. Vždy bylo uvažováno o zachování milieu
tohoto místa zapsaného na Seznam světového dědictví, jehož součástí je i jedno z nejstarších
dochovaných barokních divadel, pro další hraní divadla v exteriéru, ovšem tak, aby byla respektována
všechna rozhodnutí Výboru světového dědictví a současně aby nebyla narušena kontinuita letního
divadelního života do doby, než bude realizováno zařízení plně nahrazující stávající točnu. Předmětný
časový rozvrh, který byl sestaven po pečlivém zvážení všech okolností a na základě podrobného rozboru
legislativních norem i odborných elaborátů, pak realisticky zohledňoval časovou náročnost provedení
všech naznačených kroků.
Zde je nezbytné podtrhnout, že přípravné fáze realizace celého projektu, jako je jeho územně vyhledávací
etapa či architektonická ideová soutěž řešení nové točny, objektivně vyžadují poměrně velkorysou
časovou dotaci, která váže na nezbytné uskutečnění všech nezbytných kroků, např. s časově mimořádně
náročnou změnou územního plánu města Český Krumlov. V kontextu výše uvedeného je nezbytné

uvést, že v rámci intenzivního projednávání dané problematiky již došlo k jistým parciálním
závěrům.
6. Recalls that in accordance with paragraph 119 of the Operational Guidelines, the State
Party and its partners must ensure that a sustainable use has no negative impact on the
outstanding universal value, integrity and/or authenticity of the property;
Pracovní překlad:
Připomíná, že v souladu s paragrafem 119 Operačních směrnic, musí smluvní stát a jeho
partneři zajistit, aby trvalé využívání nemělo žádný negativní dopad na výjimečnou
celosvětovou hodnotu, integritu a/nebo autenticitu statku;
Česká republika si je plně vědoma v souvislosti s Úmluvou o ochraně světového dědictví a s paragrafem
119 Operační směrnice k jejímu provádění své povinnosti udržovat výjimečnou celosvětovou hodnotu
statku, jeho integritu a autenticitu. Proto se prostřednictvím místně příslušné autority a odborné
organizace státní památkové péče snaží vytvářet podmínky pro zajištění trvání výjimečné celosvětové
hodnoty statku za současného zachování jeho integrity a autenticity.
Odborná organizace státní památkové péče, Národní památkový ústav, která je správcem areálu státního
hradu a zámku v Českém Krumlově, zajišťuje i během provozu otáčivého hlediště standardní stavební
údržbu a restaurování letohrádku Bellárie, v centru jeho zájmu je zpřístupnění interiérů letohrádku
návštěvníkům (viz 3. kapitola), dále zajišťuje údržbu zatravněných ploch a dřevin v zámeckém parku
v blízkosti otáčivého hlediště.
Národní památkový ústav stanovuje v souvislosti s pronájmem ploch pro provoz otáčivého hlediště
bezpečnostní, technické a režijní i dramaturgické podmínky provozu tak, aby byly minimalizovány
negativní dopady provozu otáčivého hlediště do prostředí zámecké zahrady. V době, kdy není letohrádek
využíván k divadelním účelům, se Národní památkový ústav snaží presentovat výjimečné interiéry
objektu veřejnosti, tak aby stouplo obecné povědomí o mimořádné hodnotě této unikátní stavby.*

*

Ministerstvo kultury České republiky k výše uvedeným informacím dodává:
V souvislosti s provozem otáčivého hlediště město Český Krumlov zajišťuje nezbytnou infrastrukturu v podobě
moderního parkovacího systému záchytných parkovišť s elektronickým systémem navádění návštěvníků dle
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7. Also requests the State Party to provide to the World Heritage Centre, by 1 February 2009,
an up-dated report on the progress made on the measures taken in this regard and on the
state of conservation of the property, including guidelines for the use of the monuments
within the Historic Centre of Cesky Krumlov, for review by the World Heritage Committee
at its 33rd session in 2009.
Pracovní překlad:
Také žádá, aby smluvní stát zaslal Centru světového dědictví do 1. února 2009 aktuální zprávu
o pokroku v opatřeních podniknutých v tomto ohledu a o stavu péče o statek, včetně směrnic
pro využívání památek v rámci Historického centra Českého Krumlova, pro posouzení
Výborem světového dědictví na jeho 33. zasedání v roce 2009.
Na tento požadavek reaguje celá tato Zpráva. Konkrétní nedostatky, o nichž byl Výbor světového
dědictví informován dopisy občanů České republiky a místních nevládních organizací, byly, a to i na
základě nezávislé aktivace kontrolních mechanismů v době před rokem 2007, velmi podrobně zkoumány
a šetřeny, a to zvláště Památkovou inspekcí, kterou zřizuje Ministerstvo kultury jako svůj specializovaný
kontrolní orgán v oboru státní památkové péče, Krajským úřadem Jihočeského kraje, který je nadřízeným
orgánem místně a věcně příslušnému orgánu státní správy na úseku památkové péče, tedy Městskému
úřadu Český Krumlov, a konečně byla dotčená problematika monitorována Národním památkovým
ústavem, tedy odbornou organizací státní památkové péče.
V souvislosti s výkonem státní památkové péče na území historického centra Českého Krumlova lze
uvést, že až na výjimky probíhají stavební aktivity na tomto území v souladu se zákonnými předpisy a je
možné považovat je za odpovídající danému kulturnímu prostředí v závislosti na obecné požadavky
výstavby.
Na druhou stranu ovšem kontroly ukázaly, že místně a věcně příslušný orgán státní správy na úseku
památkové péče se při rozhodování dopouštěl jistých pochybení, někdy i závažnějšího charakteru.
Situaci orgánu státní památkové péče zkomplikovala personální situace, která se stabilizuje Svoji roli zde
hrají i další skutečnosti, mnohdy nezávislé na vůli správního orgánu či jeho pracovníků. Některá
pochybení plynou ze skutečnosti, že v nedávné době došlo k významným změnám právních předpisů
v daném úseku státní správy, když v platnost vešly dvě zcela nové právní normy zásadního významu, a to
správní řád a zákon o územním plánování a stavebním řádu, které přinesly mnohé nejasnosti ve správních
postupech a řízení nově vyžadují jen obtížně realizovatelnou těsnou spolupráci se stavebními úřady. Je
nepochybné, že takto výrazná změna právních norem vyžaduje určitý čas, po který je aplikace složitější a
náročnější.
Při prověřování stavu výkonu státní památkové péče pokud jde o historické centrum Českého Krumlova
bylo zjištěno, že při výkonu státní správy v přenesené působnosti na kontrolovaném úseku je nezbytné
klást důraz na formální i věcnou správnost vedených řízení i vydávaných závazných stanovisek, a to jak
závazných stanovisek vydávaných formou správních rozhodnutí, tak závazných stanovisek vydávaných
dle příslušných ustanovení správního řádu. Zároveň je nezbytné dbát na úplnou a správnou aplikaci
Zákona o státní památkové péči a jeho prováděcí vyhlášky, naplňovat v praxi literu i ducha zákona

momentální vytíženosti jednotlivých parkovišť s celkovou kapacitou až 700 míst pro osobní automobily. V případě
potřeby je zpřístupněno rezervní parkoviště v blízkosti lokality otáčivého hlediště s kapacitou 80 míst pro osobní
automobily a 5 míst pro autobusy. Zájezdové autobusy parkují na terminálu o kapacitě 31 míst.
Všechna záchytná parkoviště jsou mimo jiné vybavena veřejnými toaletami, mapovým informačním bodem a
elektronickým zabezpečovacím systémem.
V období provozu otáčivého hlediště probíhá v bezprostředním okolí intenzivní režim úklidu, městská policie
provádí hlídkovou činnost a je v případě potřeby k dispozici, aby nedocházelo k narušování veřejného pořádku a
bezpečnosti.
Město Český Krumlov má koncepční zájem na umístění otáčivého hlediště jako významného fenoménu kulturní
nabídky Českého Krumlova ve správním území města. Město Český Krumlov je podle informací Ministerstva
kultury připraveno v případě zájmu a potřeby umožnit v rámci rozpracované změny územního plánu vymezení nové
funkční plochy pro otevřenou letní scénu, popřípadě s otáčivým hledištěm.
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a účinně hájit zájmy památkové péče, neboť to je vlastním smyslem státní památkové péče a jejího
výkonu.
Na základě uvedených zjištění navrhl nadřízený orgán již v roce 2007 následující opatření:
- věnovat pozornost průběžnému vzdělávání pracovníků, aktuálně zajistit řádné proškolení všech
pracovníků v oblasti zákona o státní památkové péči, správního řádu a zákona o územním plánování
a stavebním řádu
- věnovat maximální pozornost vedení správních řízení a úkonů vedoucích k vydání závazných
stanovisek v souladu se zákony
- věnovat pozornost formálním náležitostem spisu, náležitě zkoumat oprávněnost a legitimaci žadatele
- věnovat maximální pozornost úplnosti podání a více spolupracovat se žadateli při jejich přípravě tak,
aby vlastní vydání závazného stanoviska bylo možné vždy omezit pouze na posuzování přípustnosti
či nepřípustnosti záměru žadatele
- zabývat se podmínkami památkové ochrany předmětného území, respektovat je a v odůvodnění
závazného stanoviska se s nimi vypořádat
- zabývat se vyjádřením odborné organizace a vždy se beze zbytku vypořádat s podmínkami zde
uvedenými.
Od poloviny roku 2007, v kontextu se zjištěnými skutečnostmi a navrženými opatřeními, bylo
v předmětné organizační složce správního orgánu, tedy v oddělení památkové péče Městského úřadu
Český Krumlov, uskutečněno několik organizačních a personálních změn. Ve druhé polovině roku 2007
byl instalován nový vedoucí pracovník výše zmíněného oddělení, které bylo včleněno do nově vzniklého
útvaru územního plánování a památkové péče. V rámci nového pracoviště byla koncem roku 2007
provedena analýza kontroly nadřízeného úřadu a přijata opatření k nápravě, tj. k odstranění opakujících se
nedostatků z předchozího období zjištěných kontrolou a ke zlepšení metodické práce v rámci oddělení.
Městský úřad Český Krumlov vyslovil své přesvědčení, že k podobným zásadním pochybením již nebude
v budoucnu docházet. K tomuto přesvědčení ho vede zejména ta skutečnost, že od začátku roku 2008
doznala značného zlepšení komunikace zmíněného oddělení památkové péče s nadřízeným orgánem,
zejména pokud se týká metodické pomoci a jejího aplikování v praxi. Na žádost oddělení památkové péče
se v únoru roku 2008 uskutečnila v Českém Krumlově porada pracovníků oddělení s pracovnicí
nadřízeného orgánu ohledně opatření přijatých k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou nadřízeného
orgánu v roce 2007. Ze strany vedoucí odboru je vykonávána důsledná průběžná kontrola všech
písemností vydávaných oddělením památkové péče, s důrazem na jejich soulad s právními předpisy.
Nejasnosti či problémy jsou konzultovány s pracovnicemi nadřízeného orgánu. Ke zlepšení práce
oddělení památkové péče bezpochyby přispívá i postupné získávání teoretických znalostí a praktických
zkušeností novým vedoucím oddělení památkové péče či stabilizace personálních záležitostí tohoto
oddělení.
Pokud jde o budoucí správu statku včetně péče a užívání památkového fondu na jeho území, bude
tato předmětem Management Planu, jehož zpracování je Strategickým plánem rozvoje města definováno
jako priorita města v roce 2009. Pro zpracování Management Planu disponuje město značným množstvím
podkladových materiálů (viz 2.kapitola této Zprávy, část Management ochrany památkového fondu města
a zámku Český Krumlov) a pro jeho financování hodlá využít dotačního programu Ministerstva kultury
České republiky "Program podpory pro památky UNESCO". Do doby zpracování Management Planu
jsou pro usměrňování využívání kulturních památek v historickém centru města využívány stávající
nástroje, uvedené rovněž v uvedené části 2. kapitoly této Zprávy.
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2. KAPITOLA
Další aktuální záležitosti památkové péče identifikované orgány
státní správy
(problémy památkové péče)
Český Krumlov, prosinec 2008

Zpracovatelský tým:
Jana Hermanová (Městský úřad Český Krumlov)
Daniel Šnejd (Národní památkový ústav, územní pracoviště České Budějovice)
Jitka Zikmundová (město Český Krumlov)
Jiří Vajčner (Ministerstvo kultury České republiky)
Kamila Hrabáková (Krajský úřad Jihočeského kraje České Budějovice)
Petr Pavelec (Národní památkový ústav, územní pracoviště České Budějovice)
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I. Základní charakteristika a údaje
Československá republika navrhla v roce 1991 historické centrum Českého Krumlova (dále jen
"centrum", nebude-li uvedeno jinak) v rozsahu území městské památkové rezervace k zařazení do
Seznamu světového dědictví. Podle jejího názoru centrum splňuje kritéria (i), (ii), (iv) a (v) uvedená
v § 24 Operační směrnice pro provádění Úmluvy o ochraně světového dědictví UNESCO ve znění
platném v roce 1991:
i.) Památka představuje mistrovské dílo tvůrčího lidského ducha
ii.) Památka je svědectvím významné vzájemné výměny vlivů během určitého časového období nebo
v určité kulturní oblasti na vývoj architektury, monumentálních umění, plánování měst nebo tvorbu
krajiny.
iv.) Památka je výjimečným příkladem určitého typu stavby nebo architektonického či technologického
souboru nebo krajiny, dokládajícího významné období lidských dějin.
v.) Památka je vynikajícím příkladem tradičního lidského sídla nebo využití území typického pro
určitou kulturu (či kultury) .

K těmto kritériím smluvní stát v nominační dokumentaci uvedl:
(ad i.) Historické centrum Českého Krumlova představuje jedinečně dochovaný a vývojově uzavřený
městský celek, který nebyl ovlivněn v podstatě novějším vývojem a nebude ani ve výhledu
modifikován.
(ad ii.) Českokrumlovský architektonický soubor reprezentuje v neopakovatelném krajinném rámci
a složité terénní konfiguraci evropsky jedinečný historický městský celek.
(ad iv.) Historické centrum Českého Krumlova dokládá vysokou úroveň stavební a umělecké činnosti
15. a 16. století. Zachovalo si nejen původní urbanistickou strukturu - parcelaci, hmotovou
skladbu, tvar střech, výraz fasád, ale vyznačuje se také bohatstvím původních dispozic, klenutých
prostorů a interiérů. Zcela ojedinělé je množství historických detailů tesařských, truhlářských,
kovářských, zámečnických a kamenických. Tyto všechny hodnoty spolu s dramatickou
konfigurací terénu a přírodním rámcem vytvářejí unikátní celek vysokého účinku.
(ad v.) Soubor českokrumlovských měšťanských domů je ojedinělým dokladem tradičního bydlení
z období gotiky, renesance i následných slohových období s dochovanými dispozicemi,
konstrukcemi i architektonickými detaily.
ICOMOS ve své evaluaci zpracované pro Výbor světového dědictví v roce 1992 uvedl, že historické
centrum města Český Krumlov plní Kritérium (iv):
"Český Krumlov je vynikající příklad malého středověkého středoevropského města, které za strukturu
a stavby v historickém centru vděčí své ekonomické význačnosti a relativně nerušenému organickému
vývoji za více jak pět století. Město Český Krumlov se vyvíjelo v meandrech řeky Vltavy, která vytváří
překrásný krajinný rámec. Jeho vývoj v čase je jasně čitelný z jeho budov a jeho urbanistické struktury.
Český Krumlov je nesporně nejlépe zachovalý a nejreprezentativnější živoucí příklad středověkého
středoevropského malého města."

Mezivládní výbor pro světové kulturní a přírodní dědictví se na svém 16.zasedání v Santa Fe v roce 1992
s tímto hodnocením ztotožnil a zapsal Historické centrum Českého Krumlova na Seznam světového
dědictví (dokument WHC-92/CONF.002/12). Od data zápisu historického centra města Český Krumlov
do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví se nezměnilo územní vymezení historického
centra ani jeho ochranného pásma.V rámci stavebních změn došlo k posunu v autenticitě některých
historických řemeslných detailů, chráněný statek však s p l ň u j e uvedené kritérium č.iv) jako
významný příklad architektonického celku.
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Charakteristika památkového fondu
na území historického centra a zámku Český Krumlov
a v jejich bezprostředním okolí
Památkově chráněná území ve městě Český Krumlov
Systém plošné památkové ochrany zahrnuje na území města Český Krumlov městskou památkovou
rezervaci Český Krumlov, která je zapsána do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví, její
ochranné pásmo a městskou památkovou zónu Plešivec, která se sama nachází uvnitř ochranného pásma
městské památkové rezervace.
Památkově chráněné hodnoty chráněných území jsou definovány státem v jejich prohlášení za
památkově významné na základě zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči a jejich ochrana je
zabezpečena právními i administrativními nástroji České republiky, uvedenými v této zprávě v kapitole
B. Legislativa, územní plánování a management ochrany památkového fondu města.

Obecná charakteristika památkově chráněných území nalézajících se ve městě Český Krumlov
1) Městská památková rezervace je území, jehož charakter a prostředí určuje soubor nemovitých
kulturních památek (viz dále), popřípadě archeologických nálezů. Obecně je památková rezervace
koncipována tak, aby umožnila chránit skupinu nemovitých kulturních památek v původní historické
skladbě nebo významnou archeologickou lokalitu. Za památkovou rezervaci prohlašuje uvedené
území svým nařízením vláda České republiky.
2) Městská památková zóna je stejně jako městská památková rezervace nástrojem územní památkové
ochrany, avšak na rozdíl od památkové rezervace není nutně vázána pouze na kvantitu kulturních
památek. Městská památková zóna je území s menším podílem kulturních památek, které vykazuje
významné kulturní hodnoty a je pozoruhodné svým historickým, architektonickým, archeologickým,
umělěckým, vědeckým, společenským či technickým významem. Za památkovou zónu prohlašuje
popsané území Ministerstvo kultury po projednání s krajským úřadem.
3) Ochranné pásmo městské památkové rezervace je území, v němž jsou omezeny nebo zakázány určité
činnosti z důvodu ochrany památkové rezervace a jejího prostředí před negativními vlivy činností
a zásahů realizovaných v jejím širším okolí. Ochranné pásmo památkové rezervace sice také slouží
k ochraně nemovitostí v něm se nacházejících, avšak výlučně ve vztahu k předmětu ochrany, tj. ve
vztahu k památkové rezervaci. Činnosti v ochranném pásmu památkové rezervace jsou posuzovány
nikoli z hlediska jak se dotknou ochranného pásma a nemovitostí v něm se nacházejících, nýbrž
výlučně z toho hlediska, jak budou působit na předmět ochrany, tj. na památkovou rezervaci.
Ochranné pásmo památkové rezervace vymezuje na návrh krajského úřadu a po vyjádření odborné
organizace státní památkové péče svým rozhodnutím obecní úřad obce s rozšířenou působností

Specifikace jednotlivých památkově chráněných území ve městě Český Krumlov
ad 1.

Městská památková rezervace Český Krumlov (historické centrum města)
Rozloha v m2
Rok prohlášení

519 089
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, který je dokladem hospodářského, sociálního a kulturního života
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středověké společnosti. Její součástí jsou i národní kulturní památky zámek Český Krumlov (se zámeckou
zahradou) a kostel sv. Víta.
ad 2.

Městská památková zóna Plešivec
Rozloha v m2
Rok prohlášení

564 400
2003

Obecné znaky památkové zóny toto nejrozsáhlejší dochované českokrumlovské historické předměstí,
jehož počátky sahají do období pozdního středověku, naplňuje téměř intaktně dochovanou starou
komunikační sítí a urbanisticky svébytnou volně rostlou urbanistickou strukturou v prudce svažitém
stísněném území.
ad 3.

Ochranné pásmo městské památkové rezervace Český Krumlov
Rozloha v m2
Rok prohlášení

8 536 684
1987

Obecné znaky ochranného pásma naplňuje tím, že bylo vymezeno za účelem ochrany kontinuity
historických vazeb městské památkové rezervace se širším okolím, ochrany konfigurace terénu
a charakteristických pohledů na rezervaci, její siluetu a výhledy z rezervace, s cílem zabránit jejich
narušení nevhodnými zásahy.
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Nemovité památkově chráněné objekty na území města Český Krumlov
Obecná charakteristika památkově chráněných objektů nalézajících se ve městě Český Krumlov
Památkově chráněné hodnoty jednotlivých objektů jsou definovány státem v jejich prohlášení za
památkově významné na základě zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči a jejich ochrana je
zabezpečena právními i administrativními nástroji České republiky, uvedenými v této zprávě v kapitole
B. Legislativa, územní plánování a management ochrany památkového fondu města.
Národní kulturní památka je kulturní památka, která tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství
národa, tj. vykazuje výjimečné společensko kulturní, architektonické, urbanistické či umělecké hodnoty.
Národní kulturní památku prohlašuje svým nařízením vláda České republiky.
Kulturní památky jsou nemovité nebo movité věci, popřípadě jejich soubory, které jsou významnými
doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti,
jako projevy tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro jejich hodnoty
historické, umělecké, vědecké a technické. Kulturní památky jsou prohlašovány ministerstvem kultury
České republiky

Specifikace jednotlivých druhů památkově chráněných objektů ve městě Český Krumlov
Počet národních nemovitých kulturních památek ……………………………………………………….2
Celkový počet nemovitých kulturních památek (budovy)…………………………………………….365
· v území městské památkové rezervace, tj. v historickém centru města, (avšak mimo území
národních kulturních památek zámek Český Krumlov a kostel sv.Víta ).............................…..….. 277
· v území městské památkové zóny Plešivec …………………………………………..…….. 74
· v území ochranného pásma městské památkové rezervace, mimo území městské památkové
zóny …………………………………………………………………………………..………14
Národní kulturní památky
Zámek Český Krumlov
Rozsáhlý komplex mnoha budov a palácových staveb soustředěných kolem pěti zámeckých nádvoří
vznikl postupně na vysokém skalnatém ostrohu, který z jihu obtéká řeka Vltava a ze severu potok
Polečnice. Původně nevelký gotický hrad s věží (dnes tzv. hrádek) založený ve 13. století, byl v průběhu
14. století postupně rozšiřován. Gotická podoba feudálního sídla dosáhla vrcholu v první polovině
15. století dokončením monumentální stavby Horního hradu. Základy dnešní dispozice zámku byly
vytvořeny během rozsáhlých renesančních úprav celého komplexu v 16. století. Zámecká věž
s monumentální hmotou přilehlého hradního areálu tvoří spolu s dominantou kostela sv. Víta jedinečné
panorama středověkého městského organismu. Zámek v Českém Krumlově patří svou vysokou úrovní
architektury, kulturní tradicí a rozlohou k nejvýznamnějším památkám ve Střední Evropě.
Kostel sv.Víta
Kostel sv. Víta vznikl ve 14 století na ostrožně nad řekou Vltavou jako druhá nejvýznamnější dominanta
ve městě. Tato stavba byla vytvořena jako síňové trojlodí s protáhlým pětibokým presbytářem po stranách
se sákristiemi a kaplemi Vzkříšení a sv. Jana Nepomuckého. Při západním průčelí kostela byla postavena
věž, jejíž dnešní podoba je pseudogotická z konce 19. století. Velkoryse pojatá síťová klenba
parléřovského typu a výzdoba interiéru, na které se podíleli nejlepší místní i přizvaní umělci, řadí kostel
k významným architekturám této oblasti.
Kulturní památky
Nemovité objekty kulturních památek v Českém Krumlově představují soubor historické architektury
v široké škále od rozsáhlých areálů (kláštery čp. 50, pivovar na Novém městě čp. 27) až po velké
množství měšťanských domů. Jsou dokladem historie města od jeho vzniku ve 13. století v podhradí
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(Latrán), jeho postupného rozšiřování na protější břeh řeky Vltavy, kde vznikla další část města (dnešní
Vnitřní město) typického kolonizačního půdorysu s kvadratickým náměstím z něhož vybíhá systém ulic
směrem k městským branám. Dominuje zde historický stavební fond z pozdně gotického a renesančního
období - původně gotické objekty byly od druhé poloviny 16.století do počátku 17. století významně
přestavěny v období renesance společně se zámkem. Ve druhé polovině 16.století se v Českém Krumlově
objevují průčelí domů zdobená sgrafitovou výzdobou. Dokladem rozvoje města v období baroka jsou
zejména zámecké a církevní objekty, v dnešním historickém centru se objevuje omezený počet nově
upravených fasád měšťanských domů. Svoji poslední slohově jednotnou tvář získalo město v období
klasicismu.
Památkový fond za celou Českou republiku, tedy včetně kulturních památek a národních kulturních
památek, které se nacházejí na katastrálním území města Český Krumlov, je evidován v Ústředním
seznamu kulturních památek České republiky, který je zřízen podle ustanovení § 7 zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči
Situování nemovitých kulturních památek
v jednotlivých památkově chráněných územích ve městě Český Krumlov

Ochranné pásmo městské památkové rezervace:
Budovy kulturních památek se v ochranném pásmu nalézají jednak v ploše městské památkové zóny
Plešivec (viz. níže - mapa situování kulturních památek v městské památkové zóně), jednak v lokalitách
AaB
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Městská památková rezervace:

Městská památková zóna:
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II. Legislativa, územní plánování a management ochrany
památkového fondu historického centra města a zámku
v Českém Krumlově
Legislativní ochrana
Zákony a mezinárodní úmluvy zaručující ochranu historického centra
a zámku v Českém Krumlově
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

(dále též jen "památkový zákon")

Vydaný Českou národní radou, účinný od 1.1.1988
Předmět úpravy: Péče o kulturní památky, archeologické výzkumy a nálezy, orgány a organizace státní
památkové péče, opatření při porušení povinností
Památkový zákon stanoví podmínky pro zachování a vhodné využití kulturních památek, včetně péče
o památkově chráněná území - památkové rezervace, památkové zóny a jejich ochranná pásma, a to
zejména po hmotněprávní stránce. Památkový zákon dále upravuje práva a povinnosti vlastníků
kulturních památek a vlastníků (správců, uživatelů) nemovitostí nacházejících se v památkově chráněných
územích, správních orgánů na úseku státní památkové péče a odborné organizace státní památkové péče,
kterou je státní příspěvková organizace Národní památkový ústav, včetně příslušných sankcí za porušení
stanovených povinností. Památkový zákon byl po dobu své účinnosti několikrát novelizován, naposledy
zákonem č.307/2008 Sb. ze dne 17.7.2008. Obsah poslední úpravy lze shrnout do několika okruhů přesun některých kompetencí z Ministerstva kultury na krajský úřad, zvýšení sankcí za porušení
povinností podle památkového zákona, upřesnění některých procesních otázek a zohlednění poznatků
z dosavadní aplikační praxe, včetně zavedení nového institutu plánů ochrany památkových rezervací
a památkových zón.
Na památkový zákon navazuje především vyhláška ministerstva kultury č. 66/1988 Sb., kterou se provádí
památkový zákon, ve znění pozdějších předpisů, která podrobněji upravuje některé instituty zákonem
stanovené, samozřejmě pouze v jeho mezích. Dále pak obecně závazné právní předpisy, kterými se
prohlašují jednotlivé národní kulturní památky, památkové rezervace a památkové zóny. Konečně je
materie upravena rovněž vyhláškou ministerstva kultury č. 187/2007 Sb., kterou se stanoví obsah
a náležitosti plánu území s archeologickými nálezy.
V současné době se připravuje věcný záměr nového zákona o státní památkové péči.

Aplikace památkového zákona při péči o historické centrum Českého Krumlova
Kulturní památky K údržbě, opravě, rekonstrukci, restaurování nebo jiné úpravě kulturní památky nebo jejího prostředí je
vlastník povinen si předem vyžádat závazné stanovisko Městského úřadu Český Krumlov, odboru
územního plánování a památkové péče. Nezbytným podkladem pro vydání tohoto stanoviska je odborné
vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích.
Národní památkový ústav je organizace zřízená Ministerstvem kultury České republiky. Její územní
odborné pracoviště je na Městském úřadě Český Krumlov nezávislé.
Zvláštní režim je památkovým zákonem stanoven pro restaurování kulturních památek (včetně národních
kulturních památek) nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými
pracemi. Může je provádět pouze fyzická osoba na základě povolení, uděleného ministerstvem kultury po
předchozím prokázání její odborné kvalifikace a odborné praxe pro restaurování kulturních památek.
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Na dodržení tohoto zákonného ustanovení dohlíží Městský úřad Český Krumlov, odbor územního
plánování a památkové péče, jako orgán, vydávající k restaurování závazné stanovisko.
Národní kulturní památky K údržbě, opravě, rekonstrukci, restaurování nebo jiné úpravě národní kulturní památky (zámek a kostel
sv. Víta) nebo jejího prostředí je vlastník povinen si předem vyžádat závazné stanovisko Krajského úřadu
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu.
Nezbytným podkladem pro vydání tohoto stanoviska je odborné vyjádření Národního památkového
ústavu, ústředního pracoviště v Praze. Národní památkový ústav je organizace zřízená Ministerstvem
kultury České republiky. Její ústřední pracoviště je na Krajském úřadě Jihočeského kraje nezávislé.
Ostatní objekty které nejsou kulturními památkami, ale nalézají se v městské památkové rezervaci (historické centrum
města), v jejím ochranném pásmu či v městské památkové zóně - k zamýšlené stavbě, stavební změně
nebo udržovacím pracím na těchto nemovitostech je vlastník rovněž povinen vyžádat si předem závazné
stanovisko Městského úřadu Český Krumlov, odboru územního plánování a památkové péče. Rovněž pro
toto stanovisko je nezbytným podkladem odborné vyjádření Národního památkového ústavu, územního
odborného pracoviště v Českých Budějovicích.
Archeologické výzkumy a nálezy Před zahájením stavebních prací na území historického centra města spojených se stavebními či jinými
zásahy pod úrovní terénu, je stavebník povinen dle § 22 odst.2) zákona č. 20/1978 Sb., o státní památkové
péči, již v době přípravy této stavby oznámit záměr Archeologickému ústavu Akademie věd České
Republiky a umožnit jemu nebo oprávněné právnické osobě provést záchranný archeologický výzkum.
O této povinnosti, vyplývající přímo z dikce zákona, navíc stavebníka informuje na základě jeho žádosti
o stanovisko k zamýšleným stavebním pracím odbor územního plánování a památkové péče Městského
úřadu v Českém Krumlově. Informace je podávána písemně, spolu se seznamem organizací oprávněných
provádět na dotčeném území záchranný archeologický průzkum. Oprávněný subjekt, který bude
archeologický výzkum provádět, je povinen před zahájením archeologických výzkumů uzavřít
o podmínkách archeologického výzkumu na nemovitosti dohodu s vlastníkem (správcem, uživatelem)
této nemovitosti. Nedojde-li k dohodě, rozhodne krajský úřad o povinnosti vlastníka (správce, uživatele)
strpět archeologický výzkum a o podmínkách, za kterých může být proveden.
Oprávnění k archeologickým výzkumům má přímo na základě památkového zákona Archeologický ústav
Akademie věd České republiky, který se také vyjadřuje k ochraně archeologického dědictví. Ministerstvo
kultury může na žádost v odůvodněných případech po dohodě s Akademií věd České republiky povolit
provádění archeologických výzkumů vysokým školám, pokud je provádějí při plnění svých vědeckých
nebo pedagogických úkolů, muzeím nebo jiným organizacím, popřípadě fyzickým osobám, které mají pro
odborné provádění archeologických výzkumů potřebné předpoklady (odbornou kvalifikaci, vybavení
laboratorním zařízením a prostory nezbytně nutnými pro vědecké poznání a dokumentaci
archeologických nálezů a dočasné uložení movitých archeologických nálezů
O archeologickém nálezu na území Českého Krumlova, který nebyl učiněn při provádění archeologických
výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo museu v Českém Krumlově buď
přímo nebo prostřednictvím města Český Krumlov - tj. oznámením nálezu Městskému úřadu Český
Krumlov, odboru územního plánování a památkové péče. Pokud se jedná o nemovité archeologické
nálezy (například zbytky zdí, studně, jímky, pece), jsou součástí jednotlivých nemovitých kulturních
památek a jako takové jsou majetkem jejich vlastníků, kteří jsou povinni o ně řádně pečovat. Na území
města, avšak mimo jeho historické centrum, se nalézá archeologická nemovitá památka "jeskyně jeskynní sídliště U hamru". Je součástí pozemků dvou vlastníků, kteří jsou povinni s nimi nakládat
způsobem, který nepoškodí jeskyni. Movité archeologické nálezy učiněné na území města při výzkumech
prováděných Národním památkovým ústavem jsou ve vlastnictví státu a jsou uloženy v depozitáři
Národního památkového ústavu, územního pracoviště v Českých Budějovicích. Movité archeologické
nálezy učiněné při archeologických výzkumech regionálním museem v Českém Krumlově nebo
Jihočeským museem v Českých Budějovicích či soukromou firmou oprávněnou k provádění
archeologických průzkumů, jsou vlastnictvím Jihočeského kraje a jsou uloženy v depozitářích těchto
museí.
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Plán ochrany městské památkové rezervace
Jde o nový institut zavedený poslední novelou památkového zákona, zákonem č. 307/2008 Sb. - plány
ochrany památkových rezervací a památkových zón. Jeho realizace umožní lepší péči o historické
centrum města Český Krumlov. Kompetentním orgánem k vydání plánu ochrany městské památkové
rezervace Český Krumlov je Krajský úřad Jihočeského kraje, po projednání s Ministerstvem kultury,
za součinnosti Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích.
Plánem ochrany bude možno jednotně upravit provádění činností, které mohou mít vliv na zachování
a uplatnění hodnot památkové rezervace či zóny. Jde především o takové činnosti, jejichž obecná regulace
není podle jiných právních předpisů možná, avšak zároveň je jejich regulace z hlediska ochrany hodnot
památkových rezervací a památkových zón žádoucí (obecné požadavky na umisťování reklam, sezónní
využívání ploch pro občerstvení atp.). Plán je rovněž užitečným podkladem pro celkovou ochranu hodnot
území. Svým obsahem bude plán stát na pomezí správního rozhodnutí a právního předpisu - bude jím
rozhodováno o povinnostech vlastníků.
Podrobnější obsah a náležitosti plánů ochrany památkových rezervací a památkových zón stanoví
prováděcí vyhláška, jejíž účinnost se předpokládá od 1.1.2009. Textová část plánů ochrany bude dle
návrhu této vyhlášky obsahovat podmínky pro regulaci stavebních a dalších činností v území, výkres
památkové ochrany s vyznačením nemovitých kulturních památek, nemovitých národních kulturních
památek a dalších památkově významných staveb nebo pozemků, výkres ochrany s vyznačením způsobů
památkové péče o stavby a veřejná prostranství, návrhů na jejich rehabilitaci a možností hmotových
a prostorových změn v památkovém území, výkres úprav střech s vyznačením způsobů památkové péče
o střechy jednotlivých budov. V odůvodnění plánů památkové ochrany pak budou uvedeny celkové
charakteristiky památkových hodnot území, jednotlivých staveb a veřejných prostranství, popis
stávajících staveb, činností a dalších zásahů, které poškozují památkové hodnoty území.
Poznámka:
Vzhledem k tomu, že plány ochrany památkových rezervací a památkových zón jsou výše uvedenou
novelou památkového zákona ustanoveny teprve od srpna 2008, jsou práce na jejich zpracování na
začátku. Národní památkový ústav, územní pracoviště v Českých Budějovicích připravuje podkladový
materiál, Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
shromažďuje informace pro zpracování harmonogramu pořadí pořizování těchto plánů pro všechny
památkové rezervace a památkové zóny v Jihočeském kraji. V současné době proto není znám termín,
do kterého bude zpracován plán ochrany městské památkové rezervace v Českém Krumlově.

Vyhláška č. 66/1988 Sb. , kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
Vydaná Ministerstvem kultury České socialistické republiky, účinná od 1.7.1988
Prováděcí vyhláška k zákonu o státní památkové péči. Stanoví podrobnosti v některých záležitostech
upravených památkovým zákonem:
· prohlašování věcí za kulturní památky a rušení těchto prohlášení, evidence kulturních památek, jejich
ochrana, užívání, stavební úpravy
· prohlašování památkových zón, vymezování ochranných pásem
· odměny a náhrady při archeologických nálezech
· vývoz kulturních památek do zahraničí
· úkoly a oprávnění památkové inspekce
· úkoly konzervátora státní památkové péče
Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, publikovaná pod č.159/1991 Sb.
Předmět úpravy -definice kulturního a přírodního dědictví, národní ochrana a mezinárodní ochrana
kulturního a přírodního dědictví, mezivládní výbor pro ochranu světového kulturního a přírodního
dědictví, fond na ochranu světového kulturního a přírodního dědictví, podmínky opatření pro mezinárodní
pomoc, vzdělávací programy, zprávy o opatřeních k provádění úmluvy.
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Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, publikovaná pod č.73/2000 Sb. mezinárodních
smluv
Předmět úpravy - definice architektonického dědictví, zákonné ochranné procedury a opatření a politika
konzervace, k nimž se smluvní strany zavazují, evropská koordinace politiky konzervace.
Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikovaná pod č.99/2000 Sb.mezinárodních
smluv
Předmět úpravy -definice archeologického dědictví, jeho identifikace a opatření na jeho ochranu, závazek
stran úmluvy k integrované konzervaci archeologického dědictví, financování archeologických výzkumů,
sběru a šíření vědeckých informací, zvyšování veřejné informovanosti, zabránění nezákonnému oběhu
součástí archeologického dědictví, vzájemné technické a vědecké pomoci.
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Vydaný parlamentem České republiky, účinný od 1.7.2006.
Předmět úpravy:
Tento zákon upravuje:
- ve věcech územního plánování zejména cíle a úkoly územního plánování, soustavu orgánů územního
plánování, nástroje územního plánování, vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území, rozhodování
v území, možnosti sloučení postupů podle tohoto zákona s postupy posuzování vlivů záměrů na životní
prostředí, podmínky pro výstavbu, rozvoj území a pro přípravu veřejné infrastruktury, evidenci územně
plánovací činnosti a kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost.
- ve věcech stavebního řádu zejména povolování staveb a jejich změn, terénních úprav a zařízení, užívaní
a odstraňování staveb, dohled a zvláštní pravomoci stavebních úřadů, postavení a oprávnění
autorizovaných inspektorů, soustavu stavebních úřadů, povinnosti a odpovědnost osob při přípravě
a provádění staveb.
- dále upravuje podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb, obecné požadavky na výstavbu,
účely vyvlastnění, vstupy na pozemky a do staveb, ochranu veřejných zájmů a některé další věci
související s předmětem této právní úpravy.
Aplikace stavebního zákona při péči o historické centrum Českého Krumlova
vztah stavebního zákona k památkové péči a k zákonu o státní památkové péči č. 20/1987 Sb.:
Část třetí stavebního zákona: Pořizování všech druhů a stupňů územně plánovací dokumentace musí
probíhat v dohodě s orgány státní památkové péče. Povolování umístění
nových staveb v rámci územního řízení musí být v památkově
chráněných územích kladně posouzeno příslušným orgánem státní
památkové péče. Toto je zabezpečeno konkrétními ustanoveními této
části stavebního zákona.
Část čtvrtá stavebního zákona: Povolování nových staveb v památkově chráněných územích, stejně jako
přestaveb a stavebních úprav existujících památkově chráněných staveb
je možné pouze se souhlasem příslušného orgánu státní památkové péče.
Toto je rovněž zabezpečeno konkrétnímu ustanoveními této části
stavebního zákona
Část pátá stavebního zákona: § 176 - Stavebník je povinen, dojde-li k nepředvídaným nálezům kulturně
cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k
archeologickým nálezům, neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu
a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň
učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen,
a práce v místě nálezu přerušit. Stavební úřad v dohodě s příslušným
dotčeným orgánem stanoví podmínky k zabezpečení zájmů státní
památkové péče a ochrany přírody a krajiny, popřípadě rozhodne
o přerušení prací.
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Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti.
Vydaná Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky, účinná od1.1.2007.
Předmět úpravy - jedná se o prováděcí vyhlášku ke stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu. Podrobněji upravuje náležitosti obsahu územně analytických podkladů,
obsahu územně plánovací dokumentace, včetně náležitostí dokladů spojených s jejich pořizováním,
vyhodnocením vlivů na udržitelný rozvoj území a aktualizací územně plánovací dokumentace, a podkladů
pro evidenci územně plánovací činnosti. Do mapových podkladů by mělo být zapracováno i rozlišení
památkové ochrany objektů a území, historicky či architektonicky významné stavby či stavby významné
z urbanistického hlediska
Aplikace vyhlášky o územně analytických podkladech při péči o historické centrum Českého
Krumlova:
Součástí databáze jevů sledovaných v rámci územně analytických podkladů jsou i informace o městské
památkové rezervaci Český Krumlov, jejím ochranném pásmu, městské památkové zóně Plešivec,
nemovitých kulturních památkách včetně národních kulturních památek, urbanistických hodnotách
historického centra města, stavbách historicky významných a architektonicky cenných (které nejsou
kulturními památkami), významných stavebních dominantách a o území s archeologickými nálezy.
Vyhláška č. 187/2007 Sb. ,
kterou se stanoví obsah a náležitosti plánu území s archeologickými nálezy
Vydaná ministerstvem kultury České republiky, účinná od 23.7.2007.
Předmět úpravy - prováděcí předpis k ustanovení zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve věci
vydání plánu území s archeologickými nálezy - stanoví náležitosti obsahu plánů.
Haagské instrumenty:
Haagská úmluva na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu z roku 1954 a protokol
k ní, publikovaná pod č. 94/1958 Sb.
Druhý protokol k Haagské úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu z roku
1954, publikovaný pod č. 71/2007 Sb. mezinárodních smluv
Předmět úpravy:
Haagská úmluva specifikuje kroky a opatření, k nimž se strany úmluvy zavazují ve vztahu k ochraně
a kulturních statků pro případ ozbrojeného konfliktu a zavádí institut poskytování zvláštní ochrany těm
vybraným kulturním statkům, které jsou v dostatečné vzdálenosti od velikého průmyslového střediska
a jakkoli důležitého vojenského objektu.
Druhý protokol doplňuje Haagskou úmluvu zejména o specifikaci přípravných opatření v době míru
k zabezpečení kulturních statků proti předvídatelným účinkům ozbrojeného konfliktu, preventivní
opatření při útoku a podmínky zvýšené ochrany kulturním statkům, které jsou kulturním dědictvím
nejvyššího významu pro lidstvo, jsou chráněny odpovídajícími vnitrostátními právními
a administrativními opatřeními a nejsou využívány pro vojenské účely.
Aplikace tohoto protokolu při péči o historické centrum Českého Krumlova:
V současné době činí Česká republika opatření k zajištění dikce Haagských instrumentů a město Český
Krumlov si je vědomo povinnosti České Republiky plnit závazky z nich vyplývající.
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Specifické předpisy, které chrání sledovaný kulturní statek:

Výnos č. 22446/63 o prohlášení historického centra Českého Krumlova za památkovou rezervaci
Vydaný ministerstvem školství a kultury České socialistické republiky, účinný od června 1963.
Zrušen ustanovením § 7 výnosu Ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 21.12.1987
(viz. následující text).
Výnos č. 16 417/87 – VI/1 - o prohlášení historických jader měst
Kutné Hory, Českého Krumlova, Jindřichova Hradce, Slavonic, Tábora, Žatce, Hradce Králové,
Jičína, Josefova, Litomyšle, Pardubic, Znojma, Nového Jičína, Olomouce, obce Kuks s přilehlým
komplexem bývalého hospitálu a souborem plastik v Betlémě, souboru technických památek Stará
huť v Josefském údolí u Olomučan a archeologických lokalit Libodřický mohylník, Slavníkovská
Libice, Třísov, Tašovice, Bílina, České Lhotice, Staré Zámky u Líšně a Břeclav-Pohansko
za památkové rezervace.
Vydaný Ministerstvem kultury České socialistické republiky, účinný od 29.12.1987
Účelem předpisu je zabezpečit zvýšenou ochranu významným historickým a urbanistickým celkům
a dokladům lidské činnosti, zajistit potřebnou péči o jejich zachování, obnovu a prezentaci. Předmětem
ochrany jsou historické půdorysy a hmoty, městský interiér včetně povrchů komunikací a podzemí,
městské dominanty v dálkových i blízkých pohledech, nemovité kulturní památky a veřejná zeleň.
S ohledem na předmět ochrany výnos stanovuje podmínky pro stavební činnost, úpravy terénu a vzrostlé
zeleně, pro novostavby stanovuje jejich návaznost na architektonický vzhled, objemovou i prostorovou
skladbu historického prostředí s ohledem na předmět ochrany. Veškeré zásahy vyžadují souhlas orgánu
památkové péče.
Tímto předpisem bylo historické centrum Českého Krumlova prohlášeno za památkovou rezervaci.
Rozsah tohoto území je shodný s plochou území zapsaného do Seznamu světového dědictví.
Vyhlášení památkové rezervace dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči zajišťuje striktní
ochranu jednotlivých historických budov na území historického centra Českého Krumlova, jeho
historického půdorysu, vztahu zastavěných a nezastavěných (většinou ozeleněných) ploch, siluety
a panoramatu historického centra apod., včetně přiměřeného a zdůvodnitelného omezování práv
jednotlivých v něm sídlících a působících vlastnických subjektů z titulu veřejného zájmu. Režim na území
statku je stanoven zákonem o státní památkové péči, resp. jeho příslušnými paragrafy o památkově
chráněných územích, o opravě kulturních památek, restaurování, archeologickém výzkumu a paragrafy
souvisejícími.
Pro stavební činnost v památkové rezervaci, tj. v historickém centru města Český Krumlov jsou tímto
výnosem stanoveny podmínky:
1*

veškeré úpravy nemovitých kulturních památek i jejich souborů musí být řešeny a prováděny
se zřetelem k trvalému zabezpečení jejich existence, hmotné podstaty, k jejich přiměřenému
využití a dalšímu zhodnocování jejich výtvarných a dokumentárních funkcí

2*

úpravy terénní a sadové, stavby dopravní, vodohospodářské, energetické i podzemní
a inženýrské sítě musí být prováděny s ohledem na památkovou hodnotu objektů a území

3*

při nové výstavbě a při vnějších úpravách nechráněných objektů se musí dbát
architektonických vztahů ke kulturním památkám a jejich souborům, navazovat na jejich
objemovou a prostorovou skladbu i prostředí a dotvářet jejich celky přiměřenými prostředky
současné architektonické tvorby

4*

stavebně technické práce musí směřovat k obnově a funkčnímu zhodnocení hlavních
historických prostorů, památkových souborů a objektů, zároveň s odstraňováním nevhodné
vnitroblokové zástavby
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5*

při stavebně udržovacích pracích je třeba soustředit pozornost především na zabezpečení
technického stavu objektů tak, aby byly uchráněny přede dalším chátráním do doby, než bude
přikročeno k jejich obnově

6*

při plánování údržby a investic na obnovu města musí být věnována prvořadá pozornost
ochraně památkových objektů v rezervacích

7*

hlášení o veškerých výkopových pracích na území rezervace musí být nejméně 3 dny před
zahájením doručeno Okresnímu národnímu výboru (po zrušení těchto úřadů od 1.1.2003 je
nyní adresátem ze zákona Městský úřad Český Krumlov)

Rozhodnutí č.j.kult. 534-404/3-87/Vr - zřízení ochranného pásma městské památkové rezervace
Český Krumlov
Vydané Okresním národním výborem v Českém Krumlově, účinné od 1.1.1988
Zřízením ochranného pásma bylo sledováno zvýšení ochrany prostředí městské památkové rezervace před
případnými vlivy z nejbližšího okolí a rušivými zásahy v území vymezeného ochranného pásma.Území
ochranného pásma zahrnuje jednotlivá předměstí historického centra Českého Krumlova a širší okolí
města s bohatě utvářeným terénem a s dochovaným přírodním prostředím se souvislou a solitérní zelení,
které tvoří charakteristický rámec městské památkové rezervace.
Území ochranného pásma městské památkové rezervace je rozděleno na dvě části, podle stupně
památkové ochrany:
a) vnější ochranné pásmo
b) vnitřní, užší pásmo s diferencovaným režimem památkové ochrany - tj. část území ochranného
pásma, která bezprostředně navazuje na území městské památkové rezervace, tj. dotýká se
zástavby historického centra města Český Krumlov
K zabezpečení ochrany hodnot historického centra města Český Krumlov jsou předpisem stanoveny
podmínky pro stavební činnost, zásahy do terénu a do vzrostlé zeleně na území ochranného pásma:
1) Podmínky týkající se pohledových změn:
Kontinuita historických vazeb městské památkové rezervace se širším okolím, konfigurace terénu
a charakteristické pohledy na rezervaci, její silueta a výhledy z rezervace do prostoru ochranného pásma
nesmí být narušeny nevhodnými zásahy a to zejména:
· zásadními změnami měřítka a struktury existující zástavby jak rozměrnějšími přístavbami,
nástavbami, tak hmotově nepřiměřenými novostavbami
· poškozováním a změnami dochovaného přírodního rázu prostředí
· změnami ve způsobu užívání a obhospodařování nemovitostí, které by měly buď přímo nebo
nepřímo ve svých důsledcích dopad do vzhledu památkového ochranného pásma
· vedením nadzemních sítí, zřizováním stožárů a komínů apod.
V části území ochranného pásma s diferencovaným režimem jsou uvedené podmínky úzce vztaženy
k urbanistické struktuře a ke hmotové skladbě a k zachování charakteru jednotlivých objektů - uvnitř
tohoto území nesmí být měněna existující uliční síť, hmotová skladba ani měněn charakter objektů jejich
přestavbami a výše uvedenými zásahy.
2) Podmínky pro tvorbu architektury:
Zde je kladen důraz na přiměřenost zvolených prostředků architektonické tvorby ve vztahu
k dochovanému prostředí:
· Při nové výstavbě i všech přestavbách na území ochranného pásma musí být respektovány
architektonické a urbanistické vztahy k městské památkové rezervaci.
· Novostavby musí svým architektonickým řešením navazovat na charakter dochovaného prostředí
ochranného pásma a dotvářet jej přiměřenými architektonickými prostředky, při respektování
přírodně krajinářského prostředí.
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3) Podmínka ukládající povinnost stavebníkům projednat s orgány památkové péče a vyžádat si jejich
stanovisko ke všem vyjmenovaným zásahům a opatřením, dotýkajícím se ve svém důsledku vzhledu
ochranného pásma městské památkové rezervace:
· k zásadním úpravám existujících staveb
· k demolicím
· k záměrům novostaveb
· k terénním, těžebním a vodohospodářským úpravám
· k zásadním změnám ve způsobu využívání a obhospodařování pozemků
· k výkopovým pracím a změnám povrchu komunikací
· v území ochranného pásma s diferencovaným režimem k veškerým vnějším úpravám měnícím
vzhled objektů
V části území ochranného pásma městské památkové rezervace byla jeho účinnost významně posílena
vyhláškou MK č. 108/2003 Sb., o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných městech
a obcích za památkové zóny a určování podmínek pro jejich ochranu, s účinností od 1.9.2003, kterou
byla vyhlášena Městská památková zóna Plešivec.
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Nařízení vlády č. 55/1989 Sb., o vyhlášení zámku Český Krumlov národní kulturní památkou.
Vydané vládou České socialistické republiky, účinné od 1.6.1989
Tímto právním předpisem jsou stanoveny podmínky ochrany této národní kulturní památky. Stavební
rehabilitace a opravy zámku musí zabezpečovat v souladu s výsledky vědeckého poznání trvalé uchování
jeho hmotné podstaty a památkové hodnoty a zároveň musí směřovat k jeho důstojnému společenskému
uplatnění. Způsob využití a činnosti s tím spojené nesmí vést k jeho poškození. Úpravami a změnami
prostředí zámku nesmí být narušeny jeho historické, významové a estetické vztahy k zámku.
Předpisem je chráněna mimořádně působivá rozsáhlá stavba na složitém terénu skalního ostrohu nad
řekou Vltavou. Stavební vývoj areálu probíhal od 2. poloviny 13. století až do 18. století. V místě dolního
hradu stojí renesanční budova purkrabství s malbami. Horní zámek (1319-31), umístěný výše na skále byl
rozšiřován o další paláce (40. léta 15. stol.) a upravován kolem roku 1500; další přestavby probíhaly v
polovině a v 70. letech 16. století. K zásadní přestavbě došlo v letech 1744-67, která hrad doplnila o řadu
typických součástí barokního zámku maškarní sál s iluzivními malbami, kaple, jízdárna, divadlo, úprava
zahrady s letohrádkem Bellaire. V divadle, jednom z nejstarších dochovaných v Evropě, jsou původní
kulisy a rekvizity z 18. století.

Nařízení vlády č. 262/1995 Sb. o vyhlášení kostela sv. Víta v Českém Krumlově národní kulturní
památkou
Vydané vládou České republiky, účinné od 15.11.1995.
Tímto právním předpisem je národní kulturní památkou vyhlášen vlastní objekt kostela čp. 160, včetně
stavebního pozemku p.č. 208 a pozemek kolem kostela p.č. 259/1 (předmětem ochrany je stavba kostela
pocházející z první poloviny 15. století, vysoce hodnotné vybavení kostela i malířská nástěnná výzdoba).
Jedná se o trojlodní stavbu z 2. poloviny 14. století. Z barokních přestaveb vyniká kaple sv. Jana
Nepomuckého z roku 1725 (A. E. Martinelli). Koncem 19. století byl kostel restaurován. Při schodišti je
kaplanka, původně gotický dům, radikálně přestavěný 1513-30, s raně renesančními okny a portály.

Vyhláška č. 108/2003 Sb, o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných městech a
obcích za památkové zóny a určování podmínek pro jejich ochranu, kterou byla vyhlášena Městská
památková zóna Plešivec
Vydaná Ministerstvem kultury České republiky, účinná od 1.9. 2003
Účelem je zajištění památkové ochrany zóny a jejího historického prostředí, které s architektonickými
soubory, jednotlivými nemovitými kulturními památkami, strukturou pozemků, pozemními
komunikacemi, vodními plochami, trvalými porosty a realizovanými kompozičními záměry vykazují
významné kulturní hodnoty. Podmínky pro stavební činnost, zásahy do terénu a vzrostlé zeleně stanovují
orgány státní památkové péče. Tyto podmínky vycházejí z:
· výsledků stavebně historických, urbanistických, archeologických a památkových průzkumů
území
· výsledků stavebně historických a restaurátorských průzkumů jednotlivých objektů
· kulturních hodnot historického prostředí ve vztahu k využití dotčených objektů, prostorů a částí
území a k zachování a obnově historických dřevin
· historického charakteru, vzájemného prostorového uspořádání, dominant a měřítka jednotlivých
objektů a jejich skupin
· zachování archeologických nálezů
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Městské vyhlášky:

3 / 1992

O veřejných prostranstvích

Omezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při obecném užívání veřejných prostranství
a při péči o jejich čistotu, stanoví podmínky zvláštních případů užívání veřejných prostranství a upravuje
umisťování reklamních zařízení na území města.
Vztah k péči o historické centrum města - jedná se právní předpis města zabezpečující takový stav
a užívání veřejných prostor města, kterými nebudou narušovány památkové hodnoty historického
prostředí.
4 / 1992
5 / 1996
12/ 2006

O městské policii
změna a doplnění
změna a doplnění

Zřizuje městskou policii k zabezpečení veřejného pořádku ve městě, stanoví její úkoly a povinnosti
strážníků
Vztah k péči o historické centrum města - dohlížecí činnost městských strážníků působí jako preventivní
nástroj, tj. předchází případnému negativnímu chování obyvatel i návštěvníků města, které by mohlo mít
za následek poškozování památkově chráněných objektů a dochovaného historického prostředí města.
1 / 1994

O omezení malých zdrojů znečištění na území města Český Krumlov

Upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osob při ochraně čistoty ovzduší při vnášení
znečisťujících látek lidskou činností a způsob omezování příčin a zmírňování následků znečisťování
Vztah k péči o historické centrum města - tento předpis přispívá k zabezpečování čistého ovzduší
v historickém centru města, tj. eliminaci negativních vlivů znečistěného ovzduší na historické konstrukce
(fasády, kamenosochařské prvky, apod. podléhající vlivům chemické skladby ovzduší a srážkových vod).
7 / 1998
Tržní řád
průběžné změny a doplnění dle aktuální potřeby
Vymezuje podmínky prodeje zboží a poskytování služeb mimo provozovny určené k tomu kolaudačním
rozhodnutím, stanoví místa prodeje a poskytování služeb (tržiště), vymezuje prodej zboží z pojízdných
prodejen (mražené výrobky) a ložných ploch, obsahuje seznam povolených letních předzahrádek
Vztah k péči o historické centrum města - regulací míst prodeje na veřejných prostorách (tj. mimo
interiérové obchodní prostory v nemovitostech) je tento předpis jedním z nástrojů pro předcházení
nepříznivých změn prostředí kulturních památek.
1 / 2000

O závazných částech regulačního plánu „zóna Ambit“

Regulačním plánem byly v řešeném území zóny Ambit, která se nalézá v ochranném pásmu městské
památkové rezervace, stanoveny závazné regulativy funkčního, plošného a prostorového uspořádání
území.
Se schválením nového územního plánu města 30.3.2006 de facto přestal být tento regulační plán závazný
pro rozhodování v území zóny Ambit - platí zde řešení stanovené územním plánem, jakožto nadřazenou
územně plánovací dokumentací
Vztah k péči o historické centrum města - jedná se o území mimo vlastní Městskou památkovou
rezervaci, avšak v jejím bezprostředním sousedství. Jsou zde dochovány pouze dva historické objekty,
z nichž jeden je nemovitou kulturní památkou. Většina zdejších objektů je novodobých, bez jakýchkoli
architektonických hodnot, navíc ve špatném technickém stavu a vlastník areálu počítá s jejich demolicí.
Pro budoucí novou zástavbu lokality jsou územním plánem stanoveny speciální regulativy funkčního
využití. Jimi je stanoveno, že nové objekty musí architektonickým členěním stavebních forem a zejména
celkovým objemem zastavění respektovat kompoziční vztahy, osy průhledů na siluetu historického centra
a zámku. Návrh zástavby, úpravy objektů, přestavby, nástavby a dostavby, jakož i barevnost řešení fasád,
portálů obchodů a provozoven, vývěsních štítů, apod., jsou podmíněny kladným stanoviskem orgánů
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památkové ochrany. Objekty a zařízení technické vybavenosti budou řešeny jako integrovaná součást
zástavby - s ohledem na atmosféru historického centra města.
11/2001

Vyhláška o symbolech města a jejich používání

Obsahuje popis městského znaku a stanoví pravidla jeho užívání. Doplňujícími dokumenty k vyhlášce
jsou Pravidla pro užívání znaku a vlajky města platná od 17.9.2007 a Pravidla pro užívání loga města,
platná od 1.4.2008.
Vztah k péči o historické centrum města - podoba znaku města je dána znakovým privilegiem Jana
Kristiána z Eggenbegru, vydaným 15. dubna 1671. Jako takový je tento symbol součástí kulturního
dědictví. Stanovením pravidel je zabezpečeno jeho užívání odpovídající této historické hodnotě.
9 / 2003
3 / 2004
8 / 2006
2 / 2008

O placeném stání na místních komunikacích
změna a doplnění
změna a doplnění
změna a doplnění

Stanovuje pravidla pro organizaci dopravy a zajištění optimálního využití parkovacích kapacit na území
města.
Vztah k péči o historické centrum města - předpis minimalizuje plochy pro odstavování automobilů
v historickém centru, tj. působí proti znehodnocování historického prostředí města parkujícími
automobily.
1 / 2004
14 / 2006

O stavební uzávěře pro lokalitu Rybářské ulice
doplnění

Zákaz veškeré stavební činnosti v území této ulice a přilehlého svahu (s výjimkou udržovacích
a zabezpečovacích prací) do doby schválení regulačního plánu.
Vztah k péči o historické centrum města - Rybářská ulice, která je součástí území městské památkové
rezervace Český Krumlov, obsahuje několik proluk, v minulosti (historicky) zastavěných. Účelem
stavební uzávěry je do doby zpracování regulačního plánu, stanovujícího jednotná pravidla pro dostavbu
této části historického centra, zabránit vzniku novostaveb z hlediska historických hodnot ulice
(vč. architektonických forem, objemů a hmot, apod.) nevhodných. Neméně důležitou funkcí stavební
uzávěry je zabránit dostavbám proluk do doby vyřešení statické nestability svahu nad Rybářskou ulicí,
v jejímž důsledku by mohlo dojít ke zničení dochovaných historických objektů v této lokalitě.
02 / 2006

O vyhlášení závazné části územního plánu obce Český Krumlov

Závazná část územního plánu stanovuje urbanistickou koncepci využití území města, závazné regulativy
funkčního využití území, vymezuje zastavitelné území, stanoví zásady uspořádání dopravního,
technického a občanského vybavení, vymezuje místní územní systém ekologické stability, plochy
přípustné pro těžbu nerostů a plochy pro veřejně prospěšné stavby a asanační úpravy.
Vztah k péči o historické centrum města - závaznou částí zemního plánu města jsou pro historické
centrum města stanoveny regulativy funkčního využití. Jimi je stanoveno, že objekty (existující stavby
stavebně upravované i novostavby) musí svým měřítkem, formou zastřešení, výškou římsy a hřebene
odpovídat kontextu a charakteru okolní zástavby. Struktura zástavby je posuzována z hlediska završení
dosažené kompozice stavebních forem a střešní krajiny. Úpravy objektů, přestavby, jakož i barevnost
řešení fasád, portálů obchodů a provozoven, vývěsních štítů, apod., jsou podmíněny kladným
stanoviskem orgánů památkové péče a musí být realizovány v souladu s plány ochrany městské
památkové rezervace v Českém Krumlově. Objekty a zařízení technické vybavenosti budou řešeny jako
integrovaná součást zástavby - s ohledem na atmosféru historického centra města. Při přestavbách
obytných objektů na jiné funkce je žádoucí ponechání části kapacity stavby pro bydlení. Plochy zeleně
jsou dány historickou konfigurací zástavby.
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13 / 2006

O požárním řádu města

Upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě
Vztah k péči o historické centrum města - Tato vyhláška je součástí systému prevence vzniku požárů,
tj. předcházení katastrofám, v jejichž důsledku by mohlo dojít k poškození památkových objektů
a historického prostředí města.
22 / 2006

O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů

Stanovuje povinnosti fyzickým osobám trvale bydlícím na území města a těm, které zde vlastní stavbu,
či se na území města zdržují.
Vztah k péči o historické centrum města - Stanovením pravidel pro nakládání s odpady ve městě vyhláška
vytváří předpoklady pro uchování čistoty v historickém centru města, tj. přispívá k ochraně prostředí
kulturních památek v tomto území a pohody v něm.

Poznámka: Vyhlášky jsou v případě potřeby pravidelně aktualizovány - v souladu s obecně platnými
právními předpisy. Tento princip je velmi důležitý zejména v případě projednávání
a schvalování územně plánovací dokumentace, které je upraveno stavebním zákonem
č.183/2006 Sb., vytvářejícím předpoklady pro kontinuitu územně plánovací dokumentace.

Usnesení zastupitelstva města:
číslo usnesení

text usnesení

161/12/2006

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
pořízení regulačních plánů pro lokalitu Historické centrum

165/11/2007

Zastupitelstvo města r e v o k u j e
usnesení č. II.-161/12/2006 ze dne 21.12.2006 v části o schválení pořízení
regulačního plánu pro lokalitu Historické centrum

Revokací původního usnesení bylo upuštěno od původního záměru pořízení regulačního plánu pro
historické centrum města. Důvodem bylo vyhodnocení, že regulační plán ze zákona musí regulovat
území do takové míry, která přesahuje potřeby regulace nakládání s památkově chráněnými objekty
a územím historického centra, tj. míra regulace by přesahovala potřeby péče o historické centrum města.
Současně bylo konstatováno, že pro zabezpečení památkové ochrany území jsou dostatečné existující
právní předpisy.
Zákonem č.307/2008 Sb. ze dne 17.7.2008 byl zákon č. 20/1987 Sb. doplněn o ustanovení § 6a
o plánech ochrany památkových rezervací a památkových zón, jako nástroje pro vydání opatření obecné
povahy, ve kterém se stanoví způsob zabezpečení kulturních hodnot památkové rezervace nebo
památkové zóny z hlediska památkové péče. Od tohoto nového zákonného nástroje město očekává
zákonnou regulaci péče o historické centrum Českého Krumlova, cíleně zaměřenou na jeho kulturní
hodnoty. Spolu s městskými vyhláškami regulujícími ostatní záležitosti a dění v historickém centru tak
bude vytvořen soubor nástrojů města pro zabezpečení optimální péče o jeho historické centrum.
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Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
96/8/2006

podněty uvedené v seznamu návrhů a žádostí o provedení změny územního plánu
města a ukládá Městskému úřadu, odboru územního rozvoje, investic a památkové
péče, jako pořizovateli Územního plánu obce, zajistit jejich zapracování do
1. změny územního plánu obce Český Krumlov.

Touto změnou územního plánu bude měněno funkční využití v několika lokalitách na území města,
převážně mimo jeho historické centrum. V historickém centru půjde pouze o změnu funkčního využití
areálu pivovaru z výrobního na multifunkční, odpovídající městskému centru.
148/10/2007

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
spojené pořízení změny č. 3 územního plánu obce Český Krumlov a regulačního
plánu - pro území části zahrádkové kolonie západně od Důlní ulice - spočívající
ve změně stávající funkce na jinou, umožňující zde postavit jeden rodinný dům.

Jedná se o změnu plochy současných několika zahrádek se stavbami chatek na ucelenou plochu pro
stavbu jednoho rodinného domu, v lokalitě, která je ve vizuálním kontaktu s historickým centrem města.
53/4/2007

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
pořízení změny č. 2 územního plánu města Český Krumlov - pro lokalitu kolem
Kvítkova Dvora - na funkční využití umožňující zde realizaci 18 ti jamkového
golfového hřiště a tréninkových ploch se zázemím v Kvítkově Dvoře.

Jedná se o změnu současné volné nezastavěné krajiny kolem památkově chráněného areálu Kvítkova
dvora na golfové hřiště, v území ochranného pásma městské památkové rezervace, sousedícím s národní
kulturní památkou zámek Český Krumlov (za jeho zámeckou zahradou), která je součástí městské
památkové rezervace Český Krumlov.
Navrhovatel této změny územního plánu vzal písemně dne 5.11.2008 svůj návrh zpět. Z tohoto důvodu
bude uvedené usnesení o pořízení změny č.2 územního plánu města Český Krumlov zastupitelstvem
města revokováno.

Výkon státní správy v přenesené působnosti na území města Český Krumlov
ve vztahu k péči o historické centrum města, včetně zámku
Státní správa na úseku památkové péče zahrnuje činnosti, opatření a rozhodnutí, jimiž orgány státní
památkové péče a odborná organizace státní památkové péče zabezpečují zachování, ochranu a vhodné
využívání kulturních památek. Právní úprava je předmětem zákona o státní památkové péči č.20/1987 Sb.
(viz. výše kapitola Zákony a mezinárodní úmluvy zaručující ochranu historického centra Českého
Krumlova).
Orgány státní památkové péče,
s působností na území města Český Krumlov, a jejich kompetence ve výkonu státní správy na území
města a zámku:
Ministerstvo kultury České republiky - úkoly orgánu státní památkové péče plní odbor památkové péče
· prohlašuje věci za kulturní památky a ruší tato prohlášení
· uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území zahrnující městskou památkovou
rezervaci (územní plán města, změny územního plánu a regulační plány v územích zasahujících
do městské památkové rezervace)
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·
·
·

je dotčeným orgánem k projednání návrhu opatření obecné povahy, jímž jsou vydávány plány
ochrany památkových rezervací a památkových zón
prostřednictvím svého specializovaného kontrolního orgánu - památkové inspekce - vykonává
ústřední dozor nad dodržováním památkového zákona a jeho prováděcích předpisů (při zjištění
nedostatků navrhuje opatření k jejich odstranění a dohlíží na jejich plnění, popř. navrhuje uložení
pokuty)
je zřizovatelem odborné organizace státní památkové péče - Národního památkového ústavu, který
poskytuje odbornou pomoc jak orgánům veřejné správy při výkonu jejich pravomocí, tak vlastníkům
kulturních památek

Krajský úřad Jihočeského kraje - úkoly orgánu státní památkové péče plní odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu
· uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území města, které neobsahuje městskou
památkovou rezervaci (kompetence ministerstva kultury), avšak zahrnuje městskou památkovou
zónu nebo se v něm nalézá národní kulturní památka zámek Český Krumlov, resp. ta jeho část, která
není součástí území městské památkové rezervace (změny územního plánu města a regulační plány
v územích zasahujících do městské památkové zóny nebo obsahujících uvedenou část zámku Český
Krumlov)
· je dotčeným orgánem k zabezpečení nepředvídaných nálezů kulturně cenných předmětů, detailů
stavby nebo archeologických nálezů, nejde-li o nálezy učiněné při přípravě či provádění obnovy
kulturní památky nebo při provádění prací v památkově chráněném území (městská památková
rezervace a její ochranné pásmo, městská památková zóna)
· jako dotčený orgán vydává závazné stanovisko pro řízení vedená jinými správními úřady o národních
kulturních památkách zámek Český Krumlov a kostel sv. Víta a vykonává dozor při jejich obnově
· Plní úkoly orgánu státní památkové péče pro národní kulturní památky zámek Český Krumlov
a Kostel sv. Víta
Městský úřad Český Krumlov -

·

·
·
·

úkoly orgánu státní památkové péče plní odbor územního plánování
a památkové péče
uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území města, ve kterém je nemovitá
kulturní památka (vyjma památek v území městské památkové rezervace a městské památkové zóny kompetence ministerstva kultury a krajského úřadu) nebo ochranné pásmo městské památkové
rezervace (změny územního plánu města a regulační plány v územích obsahujících ochranné pásmo
městské památkové rezervace mimo jeho část zasahující do městské památkové zóny a v územích
mimo ochranné pásmo, avšak obsahujících nemovitou kulturní památku (památky))
jako dotčený orgán vydává závazné stanovisko pro řízení vedená jinými správními úřady
v záležitostech týkajících se nemovitých kulturních památek, území městské památkové rezervace
(s výjimkou území a staveb zámku a kostela sv. Víta) a jejího ochranného pásma a území městské
památkové zóny
vykonává dozor při obnově kulturních památek a při stavbách, změnách staveb, terénních úpravách,
umístění nebo odstranění zařízení, odstranění staveb nebo při udržovacích pracích na nemovitostech,
které nejsou kulturními památkami, ale nalézají se v městské památkové rezervaci, v jejím
ochranném pásmu nebo v městské památkové zóně
ukládá pokuty fyzickým i právnickým osobám za porušení povinností uložených jim zákonem
o státní památkové péči

Ostatní správní úřady
Všechny orgány státní správy rozhodující podle zvláštních právních předpisů:
· Svá rozhodnutí, jimiž mohou být dotčeny zájmy státní památkové péče na ochraně nebo zachování
nemovitých kulturních památek v Českém Krumlově a prostředí městské památkové rezervace Český
Krumlov včetně jejího ochranného pásma a Městské památkové zóny Plešivec a na jejich vhodném
využití, vydávají vždy na základě závazného stanoviska Městského úřadu Český Krumlov, odboru
územního plánování a památkové péče. Jde-li o národní kulturní památky zámek Český Krumlov
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·

a kostel sv.Víta, vydávají svá rozhodnutí na základě závazného stanoviska Krajského úřadu
Jihočeského kraje.
Rovněž pořizovatel územně plánovací dokumentace, tj. Městský úřad Český Krumlov jako úřad
územního plánování, je povinen vyžádat si k pořizované územně plánovací dokumentaci (územní
plán města a jeho změny, regulační plány pro části území města a jejich změny) stanovisko
příslušného orgánu státní památkové péče. Pro územně plánovací dokumentaci území, jehož součástí
je městská památková rezervace, je tímto orgánem Ministerstvo kultury České republiky. Mimo
území zahrnující městskou památkovou rezervaci, v němž se ale nalézá městská památková zóna
nebo nemovitá národní kulturní památka zámek Český Krumlov, vydává k územně plánovací
dokumentaci stanovisko orgánu státní památkové péče Krajský úřad Jihočeského kraje. K územně
plánovací dokumentaci území, zahrnujícího ochranné pásmo městské památkové rezervace, mimo
výše uvedené kompetence ministerstva kultury a krajského úřadu, vydává stanovisko orgánu státní
památkové péče Městský úřad Český Krumlov, oddělení památkové péče odboru územního
plánování a památkové péče.

Odborná organizace státní památkové péče - Národní památkový ústav
· Ústřední pracoviště v Praze - je odborně metodickým pracovištěm s celostátní působností, vydává
odborná vyjádření k obnovám národních kulturních památek. Z hlediska monitoringu památek
UNESCO zajišťuje přípravu první části zprávy – Aplikace Úmluvy smluvním státem a garantuje
a zpracovává ve spolupráci s regionálními památkovými ústavy část druhou – Stav konzervace
jednotlivých památek UNESCO.
· Územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích – je odborným pracovištěm Národního
památkového ústavu pro území jihočeského regionu. Vydává odborná vyjádření k obnovám
kulturních památek a památkově chráněných území pro výkonný orgán státní památkové péče Městský úřad v Českém Krumlově, odbor územního plánování a památkové péče. Je správcem
státního majetku Národní kulturní památky hradu a zámku Český Krumlov.
· Činnost Národního památkového ústavu je upravena zákonem o státní památkové péči č.20/1987 Sb.
Stavební činnosti a změny ve způsobu užívání staveb na území města, včetně jeho historického
centra a zámku:
· Podléhají povolení stavebního úřadu městského úřadu v Českém Krumlově dle stavebního zákona
· (viz výše). Základní parametry stavby a způsob jejího využití jsou předmětem územního rozhodnutí.
Na ně navazuje stavební povolení řešící detailně technické parametry a architekturu stavby, popř. tzv.
souhlas s ohlášením stavby (u staveb nevyžadujících dle stavebního zákona stavební povolení).
Povolení stavebního úřadu podléhají rovněž terénní úpravy a zařízení (např. reklamní). Pro všechny
druhy řízení stavebního úřadu je v případě stavby, terénní úpravy a zařízení:v památkově chráněných
územích (městská památková rezervace a její ochranné pásmo, městská památková zóna)
či na objektech nemovitých kulturních památek, včetně jejich ochranných pásem - je
nezbytným podkladem závazné stanovisko odboru územního plánování a památkové
péče Městského úřadu v Českém Krumlově. v případě národních kulturních památek - je
nezbytným podkladem závazné stanovisko odboru kultury, památkové péče a cestovního
ruchu Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.Pokud je závazné
stanovisko záporné, nemůže být věc stavebním úřadem vyřízena kladně.
· V případech, kdy věc není řešena stavebním úřadem (např. restaurování sochy, nebo jiná činnost,
která nepodléhá řízení z hlediska stavebního zákona), vydává rozhodnutí k opravě příslušný orgán
státní památkové péče vlastním správním rozhodnutím:
- v případě kulturních památek - odbor územního plánování a památkové péče městského
úřadu v Českém Krumlově
- v případě národních kulturních památek - odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích
· Nezbytným podkladem pro vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče je odborné
vyjádření Národního památkového ústavu:
- územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích - pro závazné stanovisko
odboru územního plánování a památkové péče Městského úřadu v Českém Krumlově
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ústředního pracoviště se sídlem v Praze - pro závazné stanovisko odboru kultury,
památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých
Budějovicích
V případě nesouhlasu vlastníka stavby s obsahem závazného stanoviska orgánu státní památkové
péče, může se vlastník proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska, vydaného jako podklad pro
rozhodnutí stavebního úřadu lze napadnout až odvoláním proti rozhodnutí stavebního úřadu. Pokud
bylo stanovisko orgánu státní památkové péče vydáno samostatným správním rozhodnutím, lze je
napadnout odvoláním přímo proti němu. Odvolacím orgánem je:
- odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Jihočeského kraje
v Českých Budějovicích - v případě závazného stanoviska odboru územního plánování
a památkové péče městského úřadu v Českém Krumlově
- Ministerstvo kultury České republiky - v případě závazného stanoviska odboru kultury,
památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých
Budějovicích

-

·

Územní plánování:
Územně plánovací dokumentace:
Územně plánovací dokumentace je základní dokumentací pro rozhodování o území. Jejím smyslem je
koordinace veřejných a soukromých záměrů změn v území, výstavby a jiných činností ovlivňujících
rozvoj území a konkretizace ochrany veřejných zájmů vyplývajících z právních předpisů (např. zákona
o státní památkové péči). Mimo jiné se jedná o veřejný zájem ochrany a rozvoje přírodních a kulturních
hodnot území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví
Schválené územně plánovací dokumenty mají povahu závazného právního předpisu a představují proto mimo jiné – i nástroj péče o hodnoty území, jehož se týkají, včetně hodnot kulturně historických,
zejména urbanistických a architektonických
Území města Český Krumlov, včetně jeho historického centra, je řešeno v těchto územně plánovacích
dokumentacích:
Název dokumentu:

zpracovatel:

rok:

Uzemní plán města

Atelier UK4 Praha

2006

Stanovuje základní koncepci rozvoje území města, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového
uspořádání (urbanistická koncepce), uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Vymezuje
zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy ke změně stávající zástavby,
k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území, pro veřejně prospěšné stavby a opatření
a pro územní rezervy. Stanoví podmínky pro využití vymezených ploch a koridorů.
Vztah k péči o historické centrum města - regulace stavebních a funkčních zásahů a změn v území
Městské památkové rezervace je popsána výše v kapitole Městské vyhlášky - č. 02/2006 O vyhlášení
závazné části územního plánu obce Český Krumlov. Kromě regulace změn v území vlastní Městské
památkové rezervace, stanoví územní plán rovněž regulativy změn v území ochranného pásma Městské
památkové rezervace. Děje se tak jednak stanovením funkcí přípustných v těchto územích, jednak
stanovením nástrojů ochrany kulturních památek, národních kulturních památek a urbanistických hodnot
města ve vztahu k jeho historickému centru (podrobněji viz. dále - kapitola "Územní plán města Český
Krumlov jako základní metodický nástroj péče o památkové hodnoty historického centra města".
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Zásady územního rozvoje Jihočeského
kraje

rozpracovaná územně
plánovací
dokumentace
pořizovatelem je Krajský úřad
Jihočeského kraje

2008
schvalování konceptu

Jedná se o územně plánovací dokumentaci, jejíž pořízení ukládá stavební zákon č.183/2006 Sb.. Jejím
cílem je stanovit základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území Jihočeského kraje,
v němž se nalézá i město Český Krumlov. V nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí
cíle a úkoly územního plánování, tj. vytvářejí předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území,
spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro
soudržnost společenství obyvatel území. Tato rozpracovaná územně plánovací dokumentace nenavrhuje
nová dopravní či energetická dálková vedení, která by mohla negativně zasáhnout do obrazu města
Český Krumlov.
Vztah k péči o historické centrum města Český Krumlov - V souvislostech širšího území historického
centra města vytváří předpoklady pro ochranu a rozvoj jeho kulturních, ale i přírodních a společenských
hodnot.
Schválen usnesením
Územní plán velkého územního celku zastupitelstva Jihočeského
kraje č. 111/2005/ZK ze dne
Českokrumlovsko I.
19.4.2005

2005

Tato územně plánovací dokumentace je závazným podkladem pro orgány územního plánování a pro
komplexní a udržitelný rozvoj v této části území Jihočeského kraje.
Vztah k péči o historické centrum města Český Krumlov - Městská památková rezervace Český Krumlov
je územním plánem velkého územního celku respektována a nedotčena. Plochy a koridory pro stavby
krajského významu, jsou touto územně plánovací dokumentací vymezeny mimo území města Český
Krumlov.
Územní plán velkého územního celku Schválen usnesením
zastupitelstva Jihočeského
Blanský les.
kraje č. 119/2006/ZK ze dne
23.5.2006

2006

Cílem územního plánu velkého územního celku Blanský les je dlouhodobý a harmonický rozvoj
řešeného území. Za tímto účelem je řešen rozvoj nadregionálních a regionálních systémů dopravní
a technické infrastruktury tak, aby jejich vzájemné uspořádání a vazby vytvářely podmínky pro rozvoj
území, zlepšovaly kvalitu životního prostředí, zabezpečovaly soulad jednotlivých činností při
minimalizaci jejich negativních vlivů, umožňovaly racionální využívání neobnovitelných přírodních
zdrojů s ohledem na ochranu přírody a krajiny a přispívaly k zachování kvalitativních ukazatelů
obnovitelných přírodních zdrojů.
Vztah k péči o historické centrum města Český Krumlov - Řešené území přímo navazuje na Městskou
památkovou rezervaci Český Krumlov, zasahuje do jejího ochranného pásma. V souvislostech širšího
území historického centra města vytváří tato územně plánovací dokumentace předpoklady pro ochranu
přírodního dálkového horizontu historického centra Českého Krumlova.
Plán péče Chráněné krajinné oblasti
Blanský les

Chráněná krajinná oblast Blanský les

1996

Chráněná krajinná oblast Blanský les je oblast dotýkající se svou jižní částí severního území města,
nezasahuje historické centrum, částečně však zasahuje jeho ochranné pásmo. Posláním oblasti je ochrana
a postupná rehabilitace hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejich typických znaků a vytvoření a rozvíjení
ekologicky optimálního systému všestranného využívání krajiny a jejich přírodních zdrojů. K typickým
znakům oblasti náleží zejména její povrchové utváření včetně vodních ploch a toků, její vegetační kryt
a volně žijící živočišstvo, rozvržení a využití lesního a zemědělského půdního fondu a ve vztahu k ní
také rozmístění a urbanistická skladba sídel a místní zástavba lidového rázu.
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Plán péče Chráněné krajinné oblasti slouží k řízení ochrany přírody a krajiny a k usměrňování rozvoje
jejího území z pozice Správy Chráněné krajinné oblasti, zpracovává se zpravidla na desetileté období a je
schvalován Ministerstvem životního prostředí České republiky.
Vztah k péči o historické centrum města - vytváří předpoklady pro zachování přírodních hodnot
a optimální péči o ně v území ochranného pásma Městské památkové rezervace, které zasahuje.

Urbanistické a koncepční dokumenty, studie, průzkumy:
Urbanistické studie, stavebně historické průzkumy, studie historického vývoje konstrukcí, staveb
a území, koncepce, analýzy atd. jsou materiály sloužící jednak jako metodické nástroje a odborné poklady
pro práci orgánů památkové péče, jednak jako odborné podklady pro zpracování územně plánovací
dokumentace.
Název dokumentu:

zpracovatel:

Soubor stavebně historických průzkumů
Státní ústav pro rekonstrukci památkových
budov v areálu státního hradu a zámku
měst a objektů
v Českém Krumlově

rok:
1991

Stavebně historické průzkumy jednotlivých stavebních objektů v areálu zámku byly postupně
pořizovány od 60. do počátku 90. let 20. století. Tyto dokumenty pomohly zmapovat historický vývoj
celého areálu a jsou důležitým podkladem pro přípravu každé stavební obnovy.
Program regenerace městské památkové
rezervace Český Krumlov

Městský úřad Český Krumlov

1992

Vztah k péči o historické centrum města:
Základní program města Český Krumlov vytvořený pro potřeby historického centra města - obsahuje
vyhodnocení stavu městské památkové rezervace a soubor opatření směřujících k záchraně tohoto
historicky cenného území města, jeho komplexní a kontinuální regeneraci a k vytvoření podmínek pro
účelné a hospodárné vynakládání soukromých i veřejných finančních prostředků. Cílem programu je
záchrana těch ohrožených objektů a souborů, které se podílejí na památkové podstatě městské
památkové rezervace, systematická podpora oprav a modernizací jednotlivých objektů při současném
zachování jejich památkové hodnoty, podpora využití objektů k účelům vhodným z hlediska zachování
jejich památkových hodnot, podpora provádění rekonstrukcí a úprav veřejných prostranství a obnovy
systémů technické a dopravní infrastruktury.
Součástí programu je databáze konkrétních objektů určených k realizaci uvedených opatření (objekty
vyžadující opravy, seznam ulic, v nichž je třeba obnovit systémy technické infrastruktury, veřejných
prostranství vyžadujících rekonstrukci či údržbu, program oprav zámku).
Praktická realizace programu - je popsána ve 3.kapitole této Zprávy - v části Podpora restaurování
památek z veřejných rozpočtů, zaměřených na péči o kulturní dědictví - Programy regenerace a ostatní
dotační programy.
Dějiny veřejného osvětlení Č.Krumlova

Jan Müller

1994

Obecný nástin historického vývoje osvětlování od starověku do 18. století + vývoj veřejného osvětlení
v Českém Krumlově. Tato průzkumová sonda nastínila základní etapy vývoje místního uličního
osvětlení v období 1833 - 1906, s rámcovým přesahem do současnosti. Doložila dlouhodobou pluralitu
osvětlovacích systémů a četnost konstrukčních typů luceren na území Českého Krumlova v poslední
čtvrtině 19. a na počátku 20. století.
Vztah k péči o historické centrum města - Tímto dokumentem je nastíněn základní směr pro
rozhodování o podobě nového uličního osvětlení v historickém centru města v současné době vyhýbat se šablonovité unifikaci osvětlovacího systému v historickém centru Českého Krumlova.
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Kritická reflexe výsledů rekonstrukce
Jan Müller
(stavební rehabilitace) historického centra
Českého Krumlova (mimo areál zámku),
Český Krumlov

1998

Studie reflektuje stavební rehabilitaci historického centra ve druhé polovině 20. století, autor popisuje
nepříznivý vývoj 90. let, kdy vzrůst stavebních obnov nebyl kompenzován dostatečným personálním
a technickým posílením příslušných úseků státní správy, samosprávy i odborných organizací státní
památkové péče, což vedlo ke snížení intenzity a účinnosti památkového dohledu. Masivní tendence
ke komercializaci městského prostředí vedla podle této studie v některých případech k nevhodnému
využívání kulturních památek, nerespektování pokynů úřadů i odborných institucí a znehodnocování
parteru Českého Krumlova.
Vztah k péči o historické centrum města - Pojmenováním negativních zkušeností ze stavební
rehabilitace historického centra města v devadesátých let dvacátého století jsou vytvořeny předpoklady
pro budoucí stavební zásahy v tomto území, bez těchto negativních dopadů.
Historická předměstí - Český Krumlov - Národní památkový ústav, územní odborné
Kompoziční analýza města - Limity pracoviště v Českých Budějovicích
rozvoje města z hlediska památkové péče

1999

Studie obsahující rozbor území města z hlediska jeho charakteristik. Výstupy jsou provedeny ve třech
mapových podkladech: kompoziční analýza (M 1:5000), rozbor stávající historické zástavby pro
urbanistické a architektonické průzkumy (M 1:5 000), stav památkové ochrany (M 1: 3 500).Přílohu
tvoří fotodokumentace z terénního průzkumu města a pracovní poznámky z terénního průzkumu.
Vztah k péči o historické centrum města - materiál byl využit při zpracování územního plánu města,
jímž jsou definovány základní limity pro stavební činnost v historickém centru města.
Historické zahrady a parky na území
města Český Krumlov

Národní památkový ústav, územní odborné
pracoviště v Českých Budějovicích

1999

Studie shromáždila a vyhodnotila archivní plány, ikonografii a fotografie k historicky doloženým
významnějším okrasným i užitným zahradám na území města Český Krumlov.
Vztah k péči o historické centrum města - materiál byl využit při zpracování územního plánu města,
jímž jsou definovány základní limity pro stavební činnost v historickém centru města.
Energetický koncept města včetně
rozptylové studie

Seven o.p.s

2000

Vyhodnocení energetické bilance v zásobování města teplem v době zpracování studie, vyhodnocení
znečistění ovzduší v rozptylové studii, návrh budoucího možného řešení centrálního vytápění
ve městě.
Vztah k péči o historické centrum města: Historické centrum města není napojeno na systém
centrálního zásobování tepla. Je vytápěno částečně v teplovodních systémech zásobování teplem
z blokových výtopen v Kostelní a Linecké ulici (zemní plyn), většinou však z lokálních (domovních)
zdrojů (plyn, elektřina, pevná paliva). Řešení zásobování teplem v této části města nevykazuje
zásadnější problémy. Stejně tak v kvalitě ovzduší zde nedochází ke kritickým stavům. Ze studie
nevyplývá ohrožení památkového fondu města v důsledku znečistění ovzduší.
Rozbor dopravy v klidu

Pados s.r.o

2000

Analýza širších dopravních vztahů města Český Krumlov, stávajícího stavu dopravy v klidu
(parkování) ve městě, dopravní průzkumy a pozorování, vyhodnocení potřeby parkovací kapacity
na území města.
Vztah k péči o historické centrum města - podkladový materiál pro následné zpracování návrhu
organizace dopravy v klidu v Českém Krumlově (v roce 2001), tj. dokumentu využitého pro
optimalizaci dopravy v klidu v historickém centru města a jeho širším okolí.
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Průzkum situace provozu automobilů ve Centrum enviromentálních
služeb Šípek
vnitřní části města Český Krumlov

informací

a

2000

Sledování a vyhodnocení provozu automobilů z hlediska jejich počtu v centru města v průběhu celého
dne, v rámci úkolu omezit dopravu ve vnitřním městě (cíl Strategického plánu města na období 2004 2006).
Vztah k péči o historické centrum města: Průzkum poskytl přehled o zatížení centra města dopravou
(počtu projíždějících automobilů) během jednoho dne a byl využit pro řešení dopravy v historickém
centru města a pro zpracování výše uvedeného dokumentu "Rozbor dopravy v klidu".
Generel zeleně

Sadovnictví a krajinářství Popela

2000

Průzkum a hodnocení zeleně ve městě, určení problémových míst, stanovení možných ploch pro stavební
rozvoj, návrhy opatření.

Vztah k péči o historické centrum města - materiál definuje problémová místa v historickém centru
a jeho bezprostředním okolí z hlediska stavu zeleně (zejména břehové partie Vltavy) a navrhuje možná
řešení jejich úprav. Byl využit jako podklad pro řešení území městské památkové rezervace a jejího
ochranného pásma v územním plánu města.
Český Krumlov - koncepce památkové
péče - návrh 09 - 12/ 2000

Josef Holeček, Václav Girsa

2000

Popis obrazu města Českého Krumlova v proměnách 90´let dvacátého století, analýza vybraných
vstupů 90 let do struktury Českého Krumlova, sumář chyb, návrh koncepce účinnější péče
o památkový fond ve městě.
Vztah k péči o historické centrum města - rozbor stavební rehabilitace historického centra Českého
Krumlova od počátku do konce 90´let minulého století, doplněný analýzou vybraných konkrétních
zásahů (novostavba v ochranném pásmu městské památkové rezervace, přestavby, konzervace fasády,
jejího barveného řešení, interiéru historické budovy, apod.), sumářem chyb a zakončený návrhem
koncepce účinnější památkové péče.
Materiál je jedním z podkladů pro Management Plan města Český Krumlov (viz kapitola Management
ochrany památkového fondu města a zámku Český Krumlov)a pro budoucí Plán ochrany městské
památkové rezervace (viz. kapitola Legislativní ochrana - Zákony a mezinárodní úmluvy zaručující
ochranu historického centra Českého Krumlova)
Podrobnější údaje o materiálu - viz příloha č.2 této Zprávy.
Český Krumlov - město a jeho krajinný
rámec. Průzkum rozvojového potenciálu Národní památkový ústav, územní pracoviště
města z hlediska ochrany památkových v Českých Budějovicích
hodnot a krajinného rázu. (1. + 2. etapa)

2000
2001

Analýza současného stavu městské krajiny Českého Krumlova a zjištění jejího rozvojového
potenciálu.
Projekt institucionálního výzkumu Státního památkového ústavu v Českých Budějovicích proběhl
v letech 2000-2001. Cílem práce bylo vyhodnocení volných nezastavěných nelesních ploch v rámci
ochranného pásma Městské památkové rezervace správního území města Český Krumlov z hlediska
jejich památkových a krajinářských hodnot a určení jejich rozvojového potenciálu z hlediska režimu
ochranného pásma a krajinářsko-estetických hodnot území. Elaborát byl využit Městským úřadem
v Českém Krumlově jako podklad pro strategický a územní plán města.
V roce 2000 byla zpracována 1. etapa práce - určení metodiky práce, shromáždění dostupných
výchozích podkladů, základní rozbory. V roce 2001 bylo provedeno vyhodnocení podkladů včetně
stanovení konkrétních regulativ pro jednotlivé plochy.
Vztah k péči o historické centrum města - Materiál byl využit jako podklad pro řešení území městské
památkové rezervace a jejího ochranného pásma v územním plánu města
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Péče o historický stavební fond v území Václav Girsa, Josef Holeček
městské památkové rezervace Český
Krumlov

2001

Jde o objektivní analytické zhodnocení současného stavu památkového stavebního fondu v Českém
Krumlově z hlediska současných kritérií památkové péče a pojmenování základních trendů v přístupu
k jeho obnově v minulých letech (1990 - 2000). V dokumentu je poukázáno na nezvládnutý přístup
k rekonstrukcím především během stavebního boomu devadesátých let dvacátého století, v jehož
důsledku došlo k masivnímu úbytku autentických konstrukcí, dispozic, materiálů a detailů a tedy
i k „Rozpadu vizuální integrity města, potlačení jeho historického charakteru, který je předmětem
prvořadé ochrany".
Vztah k péči o historické centrum města - materiál byl využit jako jeden z podkladů pro územní plán
města a jím stanovenou regulaci stavební činnosti v historickém centru města.
Český Krumlov - Průzkum historického
parteru městské památkové rezervace a
památky UNESCO

Jiří Bloch, Jiří Olšan, Martin .Šerák

2001

Studie obsahující popis a vyhodnocení stavebně historického vývoje fasád (omítkové úpravy),
výkladců a firemních označení, mobiliáře (hydranty, pumpy, konzoly, osvětlení, lavičky), drobných
stavebních objektů (altány, pavilony, kašny a prameníky, ploty, zídky, zábradlí, pomníky) a treláží.
Vztah k péči o historické centrum města - materiál obsahuje tzv. listy objektů, tj. základní
charakteristiky památkových hodnot fasád budov, mobiliáře, drobných stavebních objektů a dalších
prvků v historickém centru města, jako základní podklad pro další nakládání s těmito objekty.
Studie dlouhodobě udržitelného rozvoje
cestovního ruchu v Českém Krumlově a Agentura ivp s.r.o.
jeho okolí

2001

Projekt vznikl v rámci programu PHARE jako součást malých projektů v regionu Šumava. Požadavek
zpracovat studii o vývoji, současnosti a dalších perspektivách cestovního ruchu byl zformulován
na půdě Strategického plánu rozvoje Českého Krumlova.
Vztah k péči o historické centrum města - Tato práce rekapituluje vývoj cestovního ruchu od roku
1989, dokumentuje hlavní změny porevolučního vývoje odrážejícího se v oblasti cestovního ruchu
v průběhu let 1991 až 1997, kdy se rapidně zvýšil počet návštěvníků a s tím související i počet
ubytovacích kapacit a restauračních provozů. Zvyšuje se i počet kongresů a seminářů. Studie na tuto
skutečnost reaguje a v návrhové části je popsán budoucí model řízení cestovního ruchu v Českém
Krumlově, který je vzápětí realizován.
Návrh organizace dopravy v klidu na
území širšího centra

Pados s.r.o.,

2001

Analýza problematiky parkování (tj. dopravy v klidu) na území historického centra a jeho okolí,
souhrn podkladů a informací potřebných k řešení této problematiky, doporučení způsobu řešení.
Vztah k péči o historické centrum města - podkladový materiál pro stanovení pravidel a optimalizaci
využití parkovacích kapacit v historickém centru města v Nařízení města č. 9/2003 o placeném stání
na místních komunikacích (viz. výše kapitola "Městské vyhlášky")
Dynamický naváděcí systém na vybraná
parkoviště

Pados s.r.o.,

2001

Řešení parkování ve městě systémem dynamicky pracujících sofistifikovaných informačních
a naváděcích systémů.
Vztah k péči o historické centrum města - materiál byl využit jako podklad pro realizaci městského
parkovacího systému, řešícího dopravu v klidu způsobem minimálně zatěžujícím historické centrum
města.
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Metodický plán pro obnovu plášťů na
územích památkových rezervací a
památkových zón

Václav Girsa, Josef Holeček
2001

Popis složek plášťů budov jako předmětu ochrany a oprav, specifických profesionálních činností
a postupů. Cílem je popsat způsoby rozhodování o nakládání s různými vrstvami restaurovaného či
opravovaného díla a stanovení základních, v praxi aplikovatelných zásad památkové politiky v této
oblasti
Vztah k péči o historické centrum města - metodický návod pro projektanty stavebních úprav
památkově chráněných objektů v historickém centru města a pro zpracování stanovisek Městského
úřadu v českém Krumlově, odboru územního plánování a památkové péče, jakožto příslušného orgánu
státní památkové péče k navrhovaným obnovám plášťů budov v tomto území.
Aktualizovaný
základ
metodiky Jan Sedlák
analyticko regulačního plánu Českého
Krumlova - základní průmět do území a
analyticko regulační plán pro území
městské památkové rezervace Český
Krumlov

2002

Soubor podrobných informací o území, klasifikace vybraných jevů jako základ metodiky. Vlastní
analyticko regulační plán je nástrojem vyplňujícím prostor mezi územně plánovací dokumentací
a analyticko historickými materiály čistě odborného památkářského charakteru. Je velmi blízko pojetí
plánů ochrany s tím, že je zde akceptována urbanistická rovina problematiky.
Vztah k péči o historické centrum města - Formou popisů problémových okruhů, popisů jednotlivých
celků městského interiéru a objektů v historickém centru města zpracovává materiál koncepci
památkové ochrany a z toho vyplývající základní zásady regulace - pokyny směřující k dalšímu
nakládání s památkovou stukturou historického centra Českého Krumlova. Materiál byl využit jako
podklad pro územní plán města.
Průzkum drobných kultovních staveb a Jiří Bloch, Jiří Olšan, Pavel Dvořák
výtvarných motivů na území města Český
Krumlov

2002

Zpracován jako dílčí podklad pro účely zpracování územně plánovací dokumentace. Cílem je poznání
zastoupení, podoby a současného stavu drobných kultovních staveb v rozsahu správního území města
Český Krumlov.
Vztah k péči o historické centrum města - materiál byl využit jako podklad pro zpracování územního
plánu města Český Krumlov.
Jiří Bloch
Historický vývoj fasád
českokrumlovských měšťanských domů I.
a II. etapa

2002

Materiál dokumentuje soubor 33 českokrumlovských měšťanských objektů zachycených
v jednotlivých fázích svého vývoje, včetně krátkého vyhodnocení jejich současného stavu. Jako
podklad posloužil rozsáhlý materiál stavebně - historických hloubkových průzkumů fasád
českokrumlovských historických objektů provedených firmou ARTECO B. M. s.r.o. z let 1992 - 2003.
Vztah k péči o historické centrum města - Ilustrativní způsob přiblížení velice citlivě vnímané
problematiky ochrany památkových objektů a důvodů jejich ochrany široké veřejnosti - dokument je
zveřejněn na webových stránkách oficiálního informačního systému (OIS) regionu Český Krumlov.
Zpráva o rozsahu záplavy a skutečně Městský úřad Český Krumlov
zasažených objektech - povodně v roce Hydrosoft Praha
2002
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Dokumentace rozlivu, průběhu stavu hladin v čase, přehled povodňových škod na majetku města,
přehled provedených opatření v rámci pomoci při odstraňování následků povodně.
Vztah k péči o historické centrum města - zmapování dopadu povodně v roce 2002 na historické
centrum města a základ pro přijímání preventivních opatření.
Program regenerace městské památkové
rezervace Český Krumlov pro období
2003 - 2010

Městský úřad Český Krumlov

2002

Aktualizace základního programu regenerace městské památkové rezervace (z roku 1992) v rozsahu stanovení hlavních priorit a zásad programu pro roky 2003 až 2010, včetně databáze objektů, s jejichž
obnovou je v tomto období počítáno.
Vztah k péči o historické centrum města Priority - postupná oprava velkých architektonických celků (např. bývalý měšťanský pivovar v Široké
ulici), dokončení celkových rekonstrukcí měšťanských domů, stavební údržba již opravených objektů.
Zásady - Při financování jednotlivých akcí je nutné i nadále posuzovat a preferovat práce, které jsou
spojeny se zachováním historické podstaty objektů a jejich unikátních prvků jak interiérových tak
exteriérových. Preferovat je nutné zejména ty práce, které jsou spojeny s odstraněním havarijních
stavů, práce spojené se zachováním unikátních konstrukcí krovů a střešních plášťů, podporovat
i nadále restaurování uměleckých děl i jednotlivých prvků a práce spojené se zachováním původních
fasád v jejich celistvosti.
Praktická realizace programu - je popsána ve 3.kapitole této Zprávy - v části Podpora restaurování
památek z veřejných rozpočtů, zaměřených na péči o kulturní dědictví - Programy regenerace a ostatní
dotační programy
Program regenerace městské památkové Kateřina Slavíková
zóny Plešivec - Český Krumlov pro období
2004 - 2010

2003

Dokument byl zpracován po vyhlášení městské památkové zóny Plešivec vyhláškou Ministerstva
kultury č. 108/2003 Sb. Obsahuje vyhodnocení stavu území městské památkové zóny, stanovení
hlavních priorit a zásad pro výběr nemovitostí v území zóny, vyžadujících opravy, údržbu či
rekonstrukci za účelem záchrany jejich památkových hodnot a databázi těchto objektů pro období
do roku 2010.
Vztah k péči o historické centrum města - městská památková zóna se nalézá v území ochranného
pásma městské památkové rezervace, v němž se nalézá značné množství památkově chráněných
objektů. Hlavní priority a zásady programu jsou pro památkovou zónu totožné s programem
regenerace městské památkové rezervace. Zachováním památkových hodnot objektů v zóně je
příznivě ovlivněno prostředí této části ochranného pásma historického centra města.
Praktická realizace programu - je popsána ve 3.kapitole této Zprávy - v části Podpora restaurování
památek z veřejných rozpočtů, zaměřených na péči o kulturní dědictví - Programy regenerace a ostatní
dotační programy.
Plány ochrany a zhodnocení městské
rezervace Český Krumlov

Národní památkový ústav, územní odborné
pracoviště v Českých Budějovicích

2003

Tyto plány zásad památkové ochrany území historických měst byly pro město Český Krumlov
zpracovány ve čtyřech etapách, v období let 2000 – 2003.
Plány území města Český Krumlov obsahují: plánovou dokumentaci, hodnotící listy jednotlivých
objektů, průvodní zprávu.
Plánová dokumentace je zpracována ve třech základních vrstvách - 1) plány památkové ochrany, 2)
plány ochrany a zhodnocení 3)plány možné úpravy střech.Ve čtvrté etapě byly rozšířeny o plán
veřejných ploch. Výběr z historické plánové a ikonografické dokumentace je součástí přílohy pro II.
etapu – Latrán z prosince 2001.
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Vztah k péči o historické centrum města - materiál byl využit jako podklad pro zpracování územního
plánu města Český Krumlov.
Podrobnější údaje o materiálu - viz příloha č.3 této Zprávy

Strategický plán rozvoje města
Český Krumlov v letech 2004 - 2006

Agentura ivp,s.r.o.
na základě výsledků práce Strategického
12/2003
týmu a Pracovních skupin, ve spolupráci se
sdružením ICOS Český Krumlov

Jeden ze základních dokumentů sloužící jako podklad pro rozvoj města, který postihuje základní
dlouhodobé strategické cíle rozvoje města a naznačuje priority, které z nich vyplývají. Patří mezi ně
podpora hospodářského rozvoje města v souladu se zásadami udržitelného rozvoje, budování
infrastruktury, přístup ke vzdělání, zdravotnickým i sociálním službám všem skupinám obyvatel,
maximální využívání a rozvoj turistického potenciálu města, intenzivní ochrana památek, aby se
zachoval ojedinělý historický ráz a krajinný rámec města a jejich odkaz pro následující generace
a přitom je využívat pro kvalitní cestovní ruch přiměřeně jejich dispozicím a funkcím, podpora rozvoji
kvality životního prostředí ve městě a jeho přirozeném okolí. Poslední aktualizace strategického plánu
proběhla v roce 2008 - viz.níže v této kapitole.
Vztah k péči o historické centrum města - v souladu s výše uvedenými cíly jsou strategickým plánem
stanovena konkrétní opatření vedoucí k jejich zabezpečení, včetně oblasti ochrany historických
a kulturních hodnot a oblasti cestovního ruchu, s nímž souvisí propagace dochovaných historických a
kulturních hodnot města, zejména pak jeho historického centra.
Památková koncepce rehabilitace
zámecké zahrady v Českém Krumlově

GIRSA AT s.r.o.

2004

Koncepce se zabývá rehabilitací vlastní zámecké zahrady a bezprostředně (historicky, provozně,
komunikačně) souvisejících prostorů. Koncepce formuluje hlavní zásady památkové péče pro
rehabilitaci, principy rehabilitace a specifikuje konkrétní rehabilitační zásady.
Podrobnější údaje o materiálu - viz příloha č. 1 této Zprávy
Podpora incomingové turistiky města a schválena usnesením zastupitelstvem města
regionu Český Krumlov po vstupu České č. 3/1/2005 dne 27. 1. 2005
republiky do Evropské unie

2005

Úvodní studie projektu pro předložení do Společného regionálního operačního programu - schválena
zastupitelstvem města 27.1.2005. Navrhuje sloučení destinačního managementu, informačního centra
a oficiálního informačního systému regionu Český Krumlov do samostatné divize Management
cestovního ruchu v rámci Českokrumlovského rozvojového fondu. Studie se také zabývá základními
prioritami rozvoje cestovního ruchu ve městě - jako jednu z priorit uvádí zaměření na vícedenní
pobyty a na tvorbu nových produktů cestovního ruchu ve formě pobytových balíčků. Bez ohledu na
právní subjektivitu navrhuje studie zřídit incomingovou agenturu, která bude již na komerční bázi
nabízet produkty na trhu cestovního ruchu, koordinovat prodej, provádět rezervace a další doprovodné
služby nezbytné pro hladký průběh celého procesu prodeje
Vztah k péči o historické centrum města - sjednocením managementu cestovního ruchu jsou vytvářeny
předpoklady pro organizaci turistického ruchu respektující historické prostředí centra Českého
Krumlova a jeho dochované památkové hodnoty.
Český Krumlov - protipovodňová
opatření na řece Vltavě

VH TRES spol.s.r.o.

2007

Studie proveditelnosti těchto opatření
Vztah k péči o historické centrum města - realizací navržených protipovodňových opatření dojde
ke zvýšení kapacity koryta řeky Vltavy a úpravě jejích břehových partií, aby v případě zvýšení
množství vody v řece byly minimalizovány povodňové škody v historickém centru města.
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Rozvoj české společnosti v EU - Lidské Filosofická fakulta University Karlovy,
katedra kulturologie
zdroje, výzvy a rizika
Výsledky výzkumu odborné veřejnosti v
Českém Krumlově v roce 2007

2007

Empirické šetření reprezentantů odborné veřejnosti v Českém Krumlově v oblasti lidských zdrojů
a sociální soudržnosti - komplementárně k reprezentativnímu výzkumu obyvatel, zaměřeného na
získání údajů o pociťovaných problémech, názorech na rozvoj města, hodnocení institucí
a o mezilidských vztazích. Tento výzkum probíhá opakovaně od roku 1992.
Vztah k péči o historické centrum města - Část respondentů se domnívá, že je třeba udržet
v historickém centru města služby a další aktivity, které sem občany přivedou. Někteří ovšem
poukazují na to, že obyvatelé města často nelibě snášejí pozornost, která je Vnitřnímu městu
věnována. Nabývají dojmu, že Radnice je zde pouze pro turisty a prioritou je výhradně centrum,
ostatní části města jsou zanedbávány (například při opravě komunikací). Šetření jsou využívána
při politickém rozvažování samosprávných orgánů města Český Krumlov.
Koncepce obnovy areálu státního hradu a Národní památkový ústav, územní odborné
pracoviště v českých Budějovicích
zámku v Českém Krumlově (2004-2010)

2008

.

Průběžně aktualizovaný dokument, je rozdělena do dvou tématických celků. V části, která řeší
potenciál a koncepci využití rozsáhlého zámeckého areálu, lze například nalézt charakteristiku
aktuálně plánovaných expozic jako jsou Hradní museum, museum stavebních řemesel, informační
centrum chráněné krajinné oblasti Blanský les, Museum kovárna apod. S první částí úzce související
část druhá řeší postup stavební obnovy areálu. Kromě obecné metodiky přístupu ke stavebním
úpravám, jednoznačně upřednostňující konzervační přístup, lze v tomto oddíle nalézt i plán stavebních
akcí až do roku 2010.
Podrobnější údaje o materiálu - viz příloha č.1 této Zprávy
Stavebně historický průzkum vnějších
Národní památkový ústav územní odborné
průčelí Horního hradu státního hradu a
pracoviště v Českých Budějovicích
zámku v Českém Krumlově

2008

Během postupné obnovy průčelí horního hradu v letech 2000 – 2008, byl zároveň zpracováván
i podrobný stavebně historický průzkum všech vnějších prvků a omítkových povrchů fasád. By
důležitým podkladem pro restaurátorské zásahy a pomohl obohatit poznatky o historickém vývoji
tohoto cenného objektu.
Aktualizace strategického plánu rozvoje
města

RAVEN EU Advisory a.s.

2008

Materiál aktualizuje strategický plán z roku 2003 (viz výše), stanovuje základní orientaci rozvoje
města v dlouhodobějším období a je strategickým dokumentem, pomocí něhož bude samosprávou
města zabezpečována koordinace strategických aktivit, které významným způsobem ovlivňují život
obyvatel města.
Vztah k péči o historické centrum města - Jedním z problémových okruhů řešených aktualizovaným
strategickým plánem je ochrana kulturních a historických hodnot města. Jsou stanoveny rozvojové cíle
naplňující tuto ochranu:
· Zpracování, naplnění, monitoring a vyhodnocení dlouhodobé koncepce města v oblasti památkové
péče (management plán), zavedení managementu v oblasti ochrany a správného hospodaření
s kulturními a historickými hodnotami, vzájemná komunikace a koordinace zainteresovaných
subjektů.
·
·

Hledání společenského konsensu v oblasti ochrany, obnovy a využívání památek ve spolupráci
města, památkových institucí a vlastníků.
Podpora optimalizace funkčního využití objektů v historickém centru a historických předměstích.

Podrobnější údaje o aktualizovaném Strategickém plánu rozvoje města ve vztahu k péči o historické
centrum Českého Krumlova - viz příloha č.5 této Zprávy
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Akční plán rozvoje města Český Krumlov
pro období 2008 - 2010

RAVEN EU Advisory a.s.

2008

Strategický dokument stanovující aktuální konkrétní priority realizace dlouhodobé strategie rozvoje
města, vycházející z cílů, problémových okruhů, opatření a rozvojových aktivit nastavených
ve Strategickém plánu (viz. výše).
Vztah k péči o historické centrum města - Akční plán obsahuje konkrétní projektové náměty, jejichž
realizací hodlá město v období 2008 - 2010 zabezpečit naplnění cíle aktualizovaného Strategického
plánu rozvoje města v oblasti ochrany kulturních a historických hodnot města.
Podrobnější údaje o Akčním plánu rozvoje města ve vztahu k péči o historické centrum Českého
Krumlova - viz příloha č.6 této Zprávy.
Výzkum obyvatel města Český Krumlov v Filosofická fakulta University Karlovy,
letech 1992 až 2008 - lidské zdroje, výzvy katedra kulturologie
a rizika

2008

Empirické výzkumy reprezentativních souborů obyvatel města , zaměřené na problémy města a jeho
obyvatel, fungování institucí, místní mocenské struktury, rozvoj města, sociální soudržnost, zájem
a informovanost obyvatel o dění ve městě, sociální a kulturní potenciál obyvatel města a trávení jejich
volného času.
Vztah k péči o historické centrum města - Průzkum obyvatel města kontinuálně sledoval názory na
základní okruhy: problémy města a jeho obyvatel, fungování institucí, participaci na rozhodování,
rozvoj města, sociální soudržnost, zájem a informovanost o dění ve městě, sociální a kulturní potenciál
a volný čas. Obyvatelé se zajímají o strategické plánování rozvoje Českého Krumlova a k většině
projektů se staví kladně, cestovní ruch je chápán jako významný vliv na život zejména v historické
části a myslí si, že přináší peníze na rozvoj, údržbu a přináší více ruchu a společenského dění.
V oblasti sociální soudržnosti jednoznačně nejvyšší hodnotu města pro jeho obyvatele představuje
historický odkaz, význam této hodnoty však klesá a stoupá hodnota města jako domova a jeho okolní
přírodní prostředí. Pozitivními investičními záměry jsou dle výsledku výzkumu - přestavba
autobusového nádraží, výstavba pečovatelského domu a vznik nového bytového komplexu v areálu
bývalých kasáren. Negativní postoj je zaujímám ke dvěma záměrům, a to přestěhování otáčivého
hlediště ze zámecké zahrady a výstavba golfového hřiště v lokalitě za zámeckou zahradou. Šetření
jsou využívána při politickém rozvažování samosprávných orgánů města.

Strategické dokumenty Jihočeského kraje týkající se Českého Krumlova
Schválen usnesením
zastupitelstva Jihočeského
červenec 2002
kraje č.81/2001/ZK ze dne
27.11.2001
Hlavním cílem zpracování Strategie rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji je zajistit efektivní
a komplexní koordinaci rozvoje cestovního ruchu v jihočeském kraji prostřednictvím identifikace
hlavních problémů na území kraje, zpracování návrhu opatření a navržení implementace definované
strategie. Na strategii navazuje řada grantových programů na podporu cestovního ruchu, které jsou
otevřené pro všechny subjekty působící v oblasti cestovního ruchu na území Jihočeského kraje.
Vztah k péči o historické centrum města Český Krumlov - Český Krumlov je pro rozvoj cestovního
ruchu v Jihočeském kraji nosnou destinací a k tomuto faktu je přihlíženo při hodnocení žádostí
o zařazení do grantových programů.
Strategie rozvoje cestovního ruchu
v Jihočeském kraji
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Strategie rozvoje cestovního ruchu v
Jihočeském kraji, s ohledem na odstranění
následků povodní v srpnu 2002, na obnovu
a rozvoj cestovního ruchu v kraji

Schválen usnesením
zastupitelstva Jihočeského
prosinec 2002
kraje č. 605/2002/ZK ze dne
19.11.2002
Doplněk Strategie rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji – červenec 2002
Tento dokument byl konkrétním vyjádřením cílů, opatření a aktivit Strategie a navrhoval způsoby její
implementace pro nejbližší období formou projektů a grantových schémat.
Vztah k péči o historické centrum města Český Krumlov - Český Krumlov byl povodněmi výrazně
zasažen, byl tedy jedním z míst, kde byl doplněk Strategie uplatněn. Na základě tohoto strategického
dokumentu byl vyhlášen grantový program na rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, řada podpor byla
uplatněna v rámci Programu obnovy venkova.
Schválen usnesením
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na zastupitelstva Jihočeského
červen 2004
území Jihočeského kraje
kraje č. 250/2004/ZK ze dne
14.9.2004
Dokument je základním prvkem plánování v oboru vodovodů a kanalizací a má za cíl analyzovat
podmínky pro zajištění žádoucí úrovně vodohospodářské infrastruktury kraje.
Vztah k péči o historické centrum města Český Krumlov - Jejich součástí je také oddíl B.2.03 – 3103 –
Český Krumlov, který se týká záměrů rozvoje této technické infrastruktury ve městě Český Krumlov.
Záměrem rozvoje této infrastruktury je zvýšení standardu bydlení v historickém centru města,
vytvoření technických předpokladů pro služby; zlepšení stavu sítí podmiňuje zlepšení stavebně
technického stavu objektů, prostorů a ploch, zvýšení hygienického standardu.
Koncepce lázeňství a wellness Jihočeského Schválen usnesením
rady Jihočeského
kraje
březen 2006
kraje č. 473/2006/RK ze dne
9.5.2006
Lázeňství a wellness jako zdravotní turistika jsou pro Jihočeský kraj významnou součástí příjezdového
cestovního ruchu - incomingu. Možnost návštěvy významných součástí kulturního dědictví činí
nabídku v tomto oboru atraktivnější.
Vztah k péči o historické centrum města Český Krumlov - Lázeňští hosté jsou významnou složkou
turistické klientely v lokalitě. Ve volném čase se věnují poznávání turistických atraktivit v regionu,
mezi nimiž má historické centrum Českého Krumlova své nezastupitelné místo. Lázenští hosté tak tvoří
významnou část návštěvníků historického centra..
Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Schválen usnesením
zastupitelstva Jihočeského
Jihočeském kraji
kraje č. 383/2005/ZK ze dne
20.12.2005

prosinec 2006

Koncepce je materiál, který definuje základní priority, cíle a opatření, na základě kterých bude probíhat
optimalizace a další rozvoj sítě cykloturistických tras na území Jihočeského kraje.
Projekt Vltavské cyklostezky je v přípravě. Měla by být součástí dálkové evropské cyklotrasy
EUROVELO č. 7. ( součást projektu „ EUROKORIDOR SEVER –JIH“ ). Dosud není přesně
naplánováno vedení cyklostezky, zhruba by měla kopírovat stávající značenou dálkovou cyklotrasu
KČT č. 12.
Vztah k péči o historické centrum města Český Krumlov - Cyklotrasa Greenway Rožmberské dědictví,
která se postupně buduje, spojuje významná rožmberská sídla, Český Krumlov jako sídelní město rodu
zde má mimořádně významné postavení. Plánována cyklostezka č. 1047 bude procházet přímo městem
Český Krumlov v bezprostřední blízkosti rezervace. V Českém Krumlově se cykloturisté mohou
ubytovat například v jednom z pěti hostelů, či v letním období v kempu, využít služeb dvou půjčoven
jízdních kol a tří servisů. jsou tedy vytvořeny předpoklady, pro setrvání cykloturistů ve městě
a rozšíření řad návštěvníků historického centra.
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Koncepce protipovodňové
území Jihočeského kraje

ochrany

Schválen usnesením
na zastupitelstva Jihočeského
kraje č. 331/2006/ZK ze dne
19.12.2006

listopad 2007

Koncepce protipovodňové ochrany na území Jihočeského kraje zhodnotila současný stav ochrany před
povodněmi na území Jihočeského kraje, stanovila slabá místa a vymezila cíle ochrany před povodněmi.
Vztah k péči o historické centrum města Český Krumlov - prevence negativních důsledků přírodních
katastrof na uchování a stav nemovitého kulturního dědictví . Pro Český Krumlov je navrhován systém
mobilních uzávěrů některých ulic s doplněním individuální ochrany ohrožených objektů. V současné
době připravuje Povodí Vltavy investiční záměr zkapacitnění koryta Vltavy v intravilánu města formou
lokálních úprav. Pro potok Polečnici je zpracována dokumentace úpravy koryta.
Podrobnější údaje - viz. dále ve 3.kapitole této Zprávy - část III. Plánovaná stavební činnost v areálu
zámku a historickém centru Českého Krumlova významná z hlediska památkové péče Protipovodňová opatření na řece Vltavě a potoku Polečnice.
Program rozvoje Jihočeského kraje

Schválen usnesením zastupitelstva
Jihočeského kraje č. 195/2008/ZK ze dne
27. května 2008.

2008

Program rozvoje Jihočeského kraje pro období do roku 2013 je základním střednědobým dokumentem
regionálního rozvoje na úrovni vyššího územně samosprávného celku, který kraj zpracovává
v samostatné působnosti. Kulturní dědictví je jedním ze základních pilířů rozvoje kraje
Vztah k péči o historické centrum města Český Krumlov - Součástí programu je prioritní osa č.6.
Cestovní ruch, přírodní a kulturní atraktivity, v jejímž rámci jsou stanovena opatření řešící bariéry
využívání kulturního i přírodního bohatství při rozvoji cestovního ruchu, spočívající často
v nedostatečné spolupráci mezi vlastníky či správci jednotlivých památek, poskytovateli služeb
cestovního ruchu, veřejnou správou a dalšími subjekty. Podpora prostřednictvím grantových
a příspěvkových programů Jihočeského kraje se v tomto smyslu zaměří nejen na hledání finančních
zdrojů pro řešení obnov a rekonstrukcí kulturních památek a udržení přírodního bohatství, ale také
na podporu rozvíjení kulturních a společenských aktivit.

Územní plán města Český Krumlov jako základní metodický nástroj
péče o památkové hodnoty historického centra města
Územní plánování, jako základní nástroj rozvoje města, má v Českém Krumlově dlouhou tradici. Tím je
zajištěna relativní kontinuita a nechaotičnost vývoje města.
Přehled historie územního plánování v Českém Krumlově ve vztahu k historickému centru města viz příloha č.4 k této Zprávě.
Aktuální územní plán města Český Krumlov byl schválen zastupitelstvem města 30.3.2006.
Je základním dokumentem pro rozhodování v území, zejména pro rozhodování stavebního úřadu. Jeho
obsah byl zpracován v dohodě s dotčenými orgány státní správy, včetně orgánů státní památkové péče,
konkrétně Městským úřadem v Českém Krumlově (tehdejší odbor územního rozvoje, investic
a památkové péče), Krajským úřadem Jihočeského kraje (odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu) a Ministerstvem kultury České republiky (odbor památkové péče).
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Řešení území Českého Krumlova obsažené v územním plánu vychází z tohoto vyhodnocení kulturních
hodnot města:
O kvalitě a hodnotě dochovaného historického centra Českého Krumlova vypovídá skutečnost, že
historické centrum města bylo v roce 1992 s ohledem na uchování své památkové hodnoty a autenticity
a dále vzhledem ke své unikátní urbanistické poloze v geomorfologicky členitém území zapsáno
do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Z architektonicko-urbanistického
hlediska je podstatná skutečnost, že v prostoru Latránu, Vnitřního Města a Horního Plešivce (včetně
Krásného Údolí) se dochovala v maximální míře původní struktura uliční sítě středověkého města, která
vykazuje stopy plánovitého založení včetně jedinečné kompozice zámku a zámecké zahrady. Množství
dochovaných kulturních památek je neobvyklé – díky za to, že přes všechna úskalí a válečné peripetie
od počátku 17.stol. až po druhou světovou válku (a přes celkový úpadek města v uvedeném období) –
nedoznal stavební fond města podstatnějších ztrát.
Hlavní hodnoty Českého Krumlova z urbanistického hlediska jsou:
- historická silueta města včetně krajinného reliéfu českokrumlovské kotliny
- kompoziční vztahy kulturně historických dominant (areál zámku Český Krumlov, kostel sv. Víta,
kaple p.Marie Bolestné) a historického centra města
- kompoziční vazby a panorama města vnímané z míst panoramatických výhledů na vedutu města
- charakter historické struktury a identity města v dosahu vizuálního kontaktu historického centra
V dálkových pohledech se dominantně uplatňuje celé historické centrum města rozložené kolem meandrů
toku Vltavy, s charakteristickou střešní krajinou nad níž vystupují hlavní výškové historické dominanty:
• areál zámku Český Krumlov rozložený na ostrohu mezi toky Vltavy a Polečnice
(Chvalšinského potoka); hmotové rozložení zámeckých staveb vyrůstá ze skalního ostrohu
od zámecké zahrady přes objekt Zámeckého divadla, Plášťový most, Horní hrad k Mincovně
a Hrádku s výškovou dominantou Zámecké věže,
• kostel sv. Víta, který věží i výškou valbové střechy nad hlavní lodí výrazně převyšuje hladinu
zástavby Vnitřního Města.
Oběma těmto dominantám zastavěné části města vytváří rámec horizont přírodního amfiteatru
s protiváhou zastavěného vrcholu Křížové Hory – s třetí hlavní kulturně historickou dominantou, kterou
je
• kaple Panny Marie Bolestné – současně i místo dálkových výhledů a panoramatických
nadhledových pohledů na historickou část města.

V zastavěném území spolupůsobí řada lokálních dominant (býv. kostel sv. Jošta, objekty minoritského
kláštera, Budějovická brána, Museum, býv. jezuitská kolej (hotel Růže), prelatura, radnice, morový
sloup) a prvků lokální identity, které se v průběhu historie podílejí na vzniku jedinečné výsledné struktury
prostorů města.Působnost dominant podtrhuje horizontála stále se vracejících říčních meandrů oživených
jezy, lávkami, mosty a prostory nábřeží.

Cílem územního plánu z hlediska ochrany kulturního dědictví je formou vhodně specifikovaných
regulativů pro chráněná území a jejich ochranná pásma vytvořit předpoklady pro takové změny
v území městské památkové rezervace a jejího ochranného pásma, které budou v souladu se
zájmem na uchování, mimo jiné, shora uvedených hlavních urbanistických hodnot a s platnými
právními předpisy, uvedenými rovněž výše.

Součástí urbanistické koncepce stanovené územním plánem pro rozvoj města jsou:
Nástroje ochrany kulturních památek a národních kulturních památek:
Ochrana působení jednotlivých památkově chráněných objektů nebo jejich souborů spočívá jak v péči
o tyto objekty, tak (a to podstatnou měrou) i v péči o zachování struktury a prostředí památkové rezervace
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nebo zóny jako celku. V případě Českého Krumlova je třeba s ohledem na členitý terén a jedinečnost
siluety vnímat jako specifický předmět ochrany celou kotlinu včetně jejího krajinného rámce, protože
panorama vnitřního města se závislosti na místě rozhledu promítá vždy na krajinném pozadí nebo
na pozadí některého z předměstí. Tato situace vyvolává potřebu důsledné ochrany struktury a charakteru
zástavby i v rámci ochranného pásma Městské památkové rezervace
Stavební činnost ve zmíněných územích proto musí vyhovět následujícím požadavkům:
- na základě důsledně dodržovaného principu kontextuality zamezit rozpadu vizuální integrity města
způsobeného případným potlačením nebo překrytím hmotově prostorové struktury a barevnosti
objektů;
- na základě důsledně dodržovaného principu kontextuality chránit výškovou hladinu stávající
zástavby a zachovat měřítko zastavění, charakter zástavby a působení stavebních a přírodních
dominant;
- z důvodu ochrany dálkových pohledů respektovat v širším okolí historického centra města charakter
historicky založených usedlostí a jejich hmotově prostorové struktury a uchovat původní
venkovskou strukturu zastavění osad
Nástroje ochrany urbanistických hodnot
Z urbanistického hlediska je nejdůležitější podmínkou při dalším rozvoji sídelní struktury respektovat:
- ochranu historické siluety města včetně určujícího krajinného reliéfu českokrumlovské kotliny
vymezené liniemi, terénními předěly, výraznými terénními hranami a výraznými přírodními
a krajinnými dominantami;
- ochranu působení kulturně historických stavebních dominant (areál zámku Český Krumlov, kostel
sv. Víta, kaple p.Marie Bolestné) a historického centra města
- kompoziční vztahy - hlavní kompoziční vazby jsou vázány na spojnici kaple p.Marie Bolestné,
kostela sv.Víta a Zámecké věže, která překračuje z prostoru Horní Brány přes území tzv. 3. meandru,
dále přes meandr Vnitřního Města až k ostrohu Zámku. Panoramatické pohledy na město se uplatňují
prakticky z celého „amfiteátru“ Horní Brány od Rožmberské, přes ulice Do Vrchu, Na Vyhlídce,
Kaplická, Nemocniční, Na Skalce. Stejně podstatné je působení panoramatických pohledů
v protiváze, v opačném směru – z hrany zámecké zahrady, Plášťového mostu, z oken Horního hradu,
z II. nádvoří nebo Zámecké věže v nadhledu přes střešní krajinu Latránu a Vnitřního města
s dominantou kostela sv.Víta na zástavbu Horní Brány a přírodní plochy horizontů s Křížovou Horou.
Přírodní kompoziční osou je myšlená přímka – osa – meandrovitého údolí Vltavy uzavřená
zastavěným ostrohem krumlovského zámku.
- kompoziční vazby a panoramatické pohledy na město, tj. nenarušit hlavní a podřízené pohledové
směry a místa panoramatických výhledů na vedutu města; kompoziční vztahy jsou v případě Českého
Krumlova specifickým předmětem ochrany a limitem ve vztahu k územnímu a prostorovému rozvoji
zástavby ve správním území města.
- zachování charakteru a identity města v dosahu vizuálního kontaktu historického centra (při rozvaze
o rozvoji sídla provádět zpětnou kontrolu kompozičních os a vztahů, působnosti přírodních,
kulturních nebo technických dominant
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Management ochrany památkového fondu
města a zámku Český Krumlov

Management ochrany památkového fondu města
Historické centrum Českého Krumlova bylo zařazeno na Seznam památek světového kulturního
a přírodního dědictví v roce 1992, jako jedna z prvních „památek UNESCO“ České republiky.
Management ochrany a využití historického centra města je chápán jako soubor opatření směřující
k revitalizaci a zachování statku a trvale udržitelného rozvoje kulturního dědictví.
Stěžejním dokumentem pro práci samosprávných orgánů města je Strategický plán, jehož východiskem je
strategická vize města Český Krumlov: „Český Krumlov je město s historickým dědictvím světového
významu. Všichni jsme součástí jeho velikého kulturního, přírodního a lidského bohatství, na nás závisí
budoucnost. Budoucnost vidíme v příznivém, především kvalitativním rozvoji města a jeho přirozeně
souvisejícím okolí, který přispěje ke stabilnímu, harmonickému a sociálně spravedlivému životu obyvatel
města.“
Ochrana památkového fondu města Český Krumlov je ve Strategickém plánu průřezovým odvětvím,
které je řešeno hned ve dvou okruzích č.1 Infrastruktura, č.2 Cestovní ruch, kultura, ochrana kulturních
a historických hodnot, vnější vztahy a částečně v č.5 Životní prostředí. (viz příloha č.5 této Zprávy)
Management Plan:
V rámci schválených prioritních projektů pro období 2009 – 2010 je jednou z priorit tvorba Management
plánu města Český Krumlov v roce 2009.
Hlavní úkoly Management plánu:
- najít novou obecně přijatelnou filosofii pro využití, ochranu a udržitelný rozvoj památkového fondu
města v součinnosti se zpracovatelem Plánu ochrany městské památkové rezervace (viz.výše kapitola
"Legislativní ochrana - Aplikace památkového zákona při péči o historické centrum Českého
Krumlova").
- vytvořit rámec pro management území
- vyvinout mechanismus k rozvinutí spolupráce a motivace subjektů
- identifikovat kulturní, přírodní hodnoty a ekonomický potenciál území a identifikovat problémy
spojené s uchováním tohoto potenciálu
- stanovit priority ochrany hodnot
- zvýšit na všech úrovních obecné povědomí a zájem o památky
- vytvořit rámec pro vzdělávání, výzkum a monitoring v území
Existující podklady Management Planu:



Územní plán města

materiály uvedené výše v kapitole "Urbanistické dokumenty, studie a průzkumy":
Soubor stavebně historických průzkumů budov v areálu státního hradu a zámku v Českém Krumlově
Historická předměstí Český Krumlov - Kompoziční analýza města leden 2000 (1999) Limity rozvoje
města z hlediska památkové péče
 Český Krumlov - koncepce památkové péče - návrh 09 - 12/ 2000
 Český Krumlov - město a jeho krajinný rámec. Průzkum rozvojového potenciálu města z hlediska
ochrany památkových hodnot a krajinného rázu. (1. + 2. etapa)
 Péče o historický stavební fond v území městské památkové rezervace Český Krumlov
 Český Krumlov - Průzkum historického parteru městské památkové rezervace a památky UNESCO
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Aktualizovaný základ metodiky analyticko regulačního plánu Českého Krumlova - základní průmět
do území a analyticko regulační plán pro území městské památkové rezervace Český Krumlov
Program regenerace městské památkové rezervace Český Krumlov pro období 2003 - 2010
Program regenerace městské památkové zóny Plešivec - Český Krumlov pro období 2004 - 2010
Plány ochrany a zhodnocení městské rezervace Český Krumlov
Koncepce obnovy areálu státního hradu a zámku v Českém Krumlově (1991-2008)
Podpora incomingové turistiky města a regionu Český Krumlov po vstupu České republiky
do Evropské unie
Rozvoj české společnosti v EU - Lidské zdroje, výzvy a rizika. Výsledky výzkumu odborné
veřejnosti v Českém Krumlově v roce 2007
Výzkum obyvatel města Český Krumlov v letech 1992 až 2008 - lidské zdroje, výzvy a rizika

další statistická šetření a analýzy:
 Statistická šetření cestovního ruchu v období 2001 – 2007
 Cestovní ruch v Českém Krumlově – analýza současného stavu, život města a cestovní ruch,
strategické cíle let 2008 - 2010
geografický informační systém (GIS) města:
digitální mapové projekty památkově chráněných objektů a území města



Stávající management města v oblasti péče o památkový fond města:
Státní správa:
Základní nástroje nakládání s památkovým fondem města jsou definovány zákonem o státní památkové
péči č. 20/1987 Sb. a stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. (viz. výše v kapitole "Zákony a mezinárodní
úmluvy zaručující ochranu historického centra Českého Krumlova"). Jejich uplatňování na území města
je zabezpečeno pracovníky městského úřadu - odboru územního plánování a památkové péče
a stavebního úřadu. V odboru územního plánování a památkové péče je památková péče v historickém
centru města vykonávána jednou pracovnicí oddělení památkové péče, územní plánování jednou
pracovnicí oddělení územního plánování. Na stavebním úřadě mají rozhodování o stavební činnosti
v historickém centru města na starosti tři pracovníci.
Památkového fondu města se částečně dotýkají i činnosti dalších odborů městského úřadu. Péči o zeleň
veřejných prostranství v historickém centru města zabezpečuje jeden pracovník odboru životního
prostředí, lesnictví a zemědělství. Zábor veřejných prostranství v historickém centru města podléhá
povolení odboru dopravy, kde má tuto agendu na starosti rovněž jeden pracovník. Mimo pracovníků
odboru územního plánování a památkové péče, jeho oddělení památkové péče, nemá žádný úředník
městského úřadu vzdělání v oblasti památkové péče.
Management státního hradu a zámku - uveden na konci této kapitoly.
Odborná organizace státní památkové péče:
Ze strany odborné organizace státní památkové péče, tj. Národního památkového ústavu, územního
pracoviště v Českých Budějovicích, je agenda na území města Český Krumlov zajišťována jedním
pracovníkem
Samospráva:
Zastupitelstvo města jako nejvyšší orgán obce (dle zákona o obcích č.128/2000 Sb.) vstupuje do procesů
souvisejících s péčí o památkový fond města schválením programu rozvoje obce, resp. strategického
plánu (viz. příloha této Zprávy), vydáváním obecně závazných vyhlášek (viz. výše kapitola "Městské
vyhlášky") a schvalováním finančních příspěvků města do obnovy nemovitých kulturních památek
v rámci státních dotačních programů (Program regenerace městských památkových rezervací a Program
regenerace městských památkových zón) a v rámci vlastního dotačního programu města "Grant
označování domů a provozoven", zaměřeného na prostředí historického centra města formou finanční
podpory takového označování provozoven, které je esteticky a materiálově vhodné do této části města.
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Ve vrcholu samosprávy má místostarostka města ve své gesci cestovní ruch, kulturní dědictví, kulturu
a společně se starostou města vnější vztahy a komunikaci. Místostarostka je zároveň předsedkyní komise
pro cestovní ruch a komise kulturní, zřízených radou města Český Krumlov.
Rada města dále za účelem všestranného posuzování a koordinace úkolů památkové péče zřídila svůj
poradní orgán - komisi památkové péče. Předsedou komise je představitel rady města, členy komise jsou
zástupci orgánu státní památkové péče (Městského úřadu, odboru územního plánování a památkové
péče), odborné památkové organizace (Národního památkového ústavu, územního pracoviště v Českých
Budějovicích) a zástupci odborné veřejnosti (včetně členů občanského sdružení Památkářská obec
českokrumlovská). Činnost komise je v současnosti zejména zaměřena na administraci dotačních
programů - posuzování žádostí, doporučování nejvhodnějších a návrhy na rozdělení finančních prostředků
nejvhodnějším žadatelům - pro jednání rady města a následné schvalování zastupitelstvem města.
Komise rady města jsou většinou složené z odborníků v oboru a jsou iniciačním a poradním orgánem rady
města, na svých jednáních projednávají aktuální, ale i dlouhodobé a strategické otázky a doporučují radě
města řešení a postupy. Provázaností vedení samosprávy s komisemi je zaručen tok informací a synergie
přijímaných rozhodnutí rady města. K rozhodnutím tak přispívá i veřejnost, protože v současné době
funguje 10 komisí rady města Český Krumlov s ca 110 členy.
I tato Zpráva o stavu zachování památky zapsané na seznam světového dědictví, stejně jako pravidelný
monitoring územních celků zapsaných v seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO,
je zpracována a tvořena v součinnosti se samosprávou města Český Krumlov.
Osvěta a vzdělávání obyvatel města
Nedílnou součástí péče managementu města o kulturní dědictví je osvěta a vzdělávání obyvatel města
s důrazem na mládež, jako nejlepší cesta k poznání hodnoty kulturního dědictví a jeho následné ochraně.
Management města k tomu zorganizoval a organizuje řadu akcí, například:
 neodmyslitelnou součástí kulturního a společenského kalendáře města jsou Dny evropského dědictví
organizované městem
 pod záštitou města proběhla 4.prosince 2002 oslava a připomenutí 10. výročí zapsání historického
centra města Český Krumlov a areálu státního hradu a zámku Český Krumlov na Seznam světového
dědictví, uskutečnila se výstava přeměn města, den otevřených dveří a slavnostní koncert
 při oslavách 15. výročí v roce 2007 byl kladen důraz na práci s dětmi a mládeží prostřednictvím
projektu „UNESCO dětem – děti UNESCO“ za účasti všech místních škol a cca 150 dětí;
slavnostním rámcem byla tzv. "barokní noc" na zámku; v městském periodiku vycházel seriál
o UNESCO
 od roku 2002 se koná vždy 4.prosince slavnostní koncert na počest zápisu na Seznam světového
dědictví, tento koncert již tradičně věnuje městu místní umělecká škola
 v srpnu roku 2008 pokračoval projekt „UNESCO dětem – děti UNESCO“ setkáním 40-ti mládežníků
z 6 zemí Evropy (Bulharsko, Rumunsko, Portugalsko, Lotyšsko, Itálie, Česká republika) kteří tři
týdny pobývaly v Českém Krumlově a tvořili na téma památek zapsaných na Seznam světového
dědictví UNESCO. Mládežníci v jednotlivých týmech pocházeli z města či regionu, které jsou
zapsány na Seznam světového dědictví UNESCO a doma o svém městě nebo regionu připravili
průvodce ve formě tištěné publikace a multimediální prezentace. V Českém Krumlově pak svoje
město či region představili a zároveň ztvárnili výtvarně, slovně či multimediálně svůj pohled na
Český Krumlov.Setkání zorganizoval místní mládežnický klub za podpory a účasti města Český
Krumlov
 rok 2009 je velkým rokem Českého Krumlova, kdy město oslaví 700 let výročí svého založení.
Smyslem a cílem oslav je připomenout a poznat hodnotu a odkaz 700-letého historického
a kulturního dědictví, proto město Český Krumlov připravuje publikaci, výstavu a projekt pro děti
a mládež.
Spolupráce na národní a mezinárodní úrovni
Management města také zajišťuje spolupráci na národní a mezinárodní úrovni, přinášející know-how
v oblasti péče, ochrany a využití kulturního dědictví. Město Český Krumlov je členem Českého dědictví
UNESCO (sdružení českých měst a sídel na Seznamu světového dědictví), Organisation of World
Heritage Cities. Jedním z partnerských měst je italské San Gimignano. Zástupci města se účastní
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mezinárodních konferencí, např. v roce 2007 „UNESCO World Heritage Sites in Europe“ a v roce2008
„Environmental Challenges to Urban World Heritage“ v Regensburgu. Své zkušenosti a o své práci
na pracovním workshopu pro odborníky památkové péče a cestovního ruchu přednášeli v Českém
Krumlově v roce 2007 zástupci Welterbestätten Deutschland e.V.
Národní památkový ústav dlouhodobě spolupracuje s Nadací barokního divadla, jejímž prostřednictvím
jsou zajištěny mezinárodní odborné kontakty. Nadace barokního divadla je členem Mezinárodní asociace
historických divadel Perspektiv, která pořádá pravidelná setkání na místech, kde se dochovala historická
divadla. Tématem těchto setkání je problematika zachování, restaurování a využití těchto divadel.
Na zámku v Českém Krumlově je každoročně pořádána mezinárodní konference Svět barokního divadla.
Jedná s o desetiletý projekt, který tématicky řeší problematiku barokní divadelní praxe a dokumentaci,
evidenci, poznání a restaurování barokních divadel.
V letních měsících jsou na zámku v Českém Krumlově pořádány letní školní programy pro studenty
zahraničních univerzit se zaměřením na historii, historii umění a divadelnictví (Summer school class),
s cíle přiblížit problematiku kultury střední Evropy.
Zámecký areál je často presentován na zahraničních sympóziích a konferencích s tématem využití,
správa a stavební rehabilitace historických sídel. Národní památkový ústav sám často vystupuje jako
pořadatel takovýchto odborných setkání s mezinárodní účastí.
Bohaté fondy historických artefaktů a mobiliáře jsou často zapůjčovány na zahraniční výstavy. Kostýmy
a dekorace z barokního divadla v Českém Krumlově byly již vystavovány v Rakousku, Kanadě
a Spojených státech amerických. V příštím roce je plánovány jejich výstava ve Velké Británii.
Cestovní ruch
Předmětem specifického zájmu managementu města je cestovní ruch. Oficiální turistickou autoritou
města, zajišťující management destinace Český Krumlov a kompletní turistický servis, je marketingová
organizace Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r.o. - Úsek cestovního ruchu, který tvoří
Destinační management Český Krumlov, Infocentrum Český Krumlov a Oficiální informační systém
Český Krumlov (www.ckrumlov.cz).
Způsob financování činnosti Úseku cestovního ruchu:
· dotace města na podporu cestovního ruchu (v roce 2008 ve výši 1,1 mil Kč vč. DPH) a, na Oficiální
informační systém 500 tis Kč vč. DPH
· vlastní obchodní činnost Infocentra a Oficiálního informačního systému
· příspěvky partnerů na jednotlivé marketingové aktivity
· grantové dotační tituly
Základním dokumentem managementu cestovního ruchu v Českém Krumlově je smlouva o poskytnutí
dotace na podporu rozvoje cestovního ruchu destinace Český Krumlov mezi městem Český Krumlov
a Českokrumlovským rozvojovým fondem, spol. s r.o., který byl pověřen marketingem a managementem
cestovního ruchu v destinaci Český Krumlov. Každoročně je sestavován roční plán, skládající se
z marketingového a finančního plánu, a zpráva Cestovní ruch v Českém Krumlově, monitorující celoroční
činnost marketingové organizace a zahrnující výsledky statistických šetření cestovního ruchu.
V roce 2007 zřídila Rada města Český Krumlov svým usnesení č. 3/1/2007, ze dne 8. ledna 2007 Komisi
pro cestovní ruch, která je iniciativním a poradním orgánem rady města. Náplň činnosti komise stanoví
rada města, ukládá jí úkoly a projednává náměty a stanoviska komise a ta je jí ze své činnosti odpovědná.
Komise je složena ze zástupců podnikatelské veřejnosti (nominovaných politickou reprezentací města),
města Český Krumlov (místostarostka) a Českokrumlovského rozvojového fondu - Úseku cestovního
ruchu.
Komunikační platforma s podnikatelskou veřejností: Jour Fix - komunikační a informační setkání
přístupné pro všechny, kteří jsou v cestovním ruchu a kultuře zainteresování, inkubátor nápadů, názorů
Cílená ochrana památek v Českém Krumlově, systém managementu cestovního ruchu, práce státní správy
i samosprávy, osvěta a vzdělávání obyvatel, mezinárodní spolupráce, zřetel na sociální aspekty a snaha
o kvalitní život obyvatel jsou mix opatření, sledujících cíl: zachování Českého Krumlova jako
architektonického souboru mimořádné hodnoty a místo pro kvalitní život lidí, to jsou i základní
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předpoklady úspěšné a kvalitní destinace cestovního ruchu. Český Krumlov se dostal v roce 2008 jako
jediné české město do stovky nejkrásnějších historických destinací světa, které každoročně sestavuje
časopis National Geographic Traveler , Český Krumlov se umístil na 16. místě
(viz http://traveler.nationalgeographic.com/2008/11/historic-destinations-rated/intro-text.)
Město Český Krumlov prezentuje skutečnost, že patří k památkám zařazeným na Seznam světového
dědictví UNESCO také vizuálně v podobě oficiálního loga města, jehož „UNESCO verze“ je zpracována
v šesti jazykových verzích. Komunikace tohoto prvku corporate design města probíhá v mezinárodním
styku, v marketingu cestovního ruchu a vhodně i při komunikaci v rámci města s občany.
Základní česká verze varianty UNESCO:

Veřejnost
Na procesech a rozhodnutích týkajících se ochrany památkového fondu a využití historického centra
města se veřejnost podílí zejména:
 formou účasti na veřejných projednávání k územnímu plánu
 účastí na projednávání dílčích dokumentů Aktualizovaného strategického plánu
 účastí ve výzkumech veřejného mínění (Výzkum obyvatel města Český Krumlov v letech 1992 až
2008 - lidské zdroje, výzvy a rizika)
 účastí na jednáních zastupitelstva města, která jsou veřejná
 v rámci členství v občanském sdružení "Památkářská obec českokrumlovská", které velmi aktivně
vstupuje jako účastník do řízení vedených orgány státní správy v případech, kdy může mít předmět
řízení vliv na krajinný ráz města (na základě zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny)
 v rámci členství v ostatních občanských iniciativách
 zcela zásadním aktem, v němž veřejnost projevuje svůj zájem o kulturní dědictví, jsou volby
do orgánů samosprávy města
Zásadní dokumenty, jako rozpočet města, Strategický plán, územní plán i dílčí strategické dokumenty,
jsou veřejně přístupné na oficiální webové stránce města www.ckrumlov.cz.. Zde jsou zároveň průběžně
zveřejňovány všechny informace o dění ve městě či na městském úřadě, veřejnost je informována též
v regionálním tisku či v nejčtenějším českokrumlovském tištěném periodiku - Zpravodaji města Český
Krumlov. Město klade velký důraz na informování veřejnosti a médií o připravovaných záměrech
a projektech formou pravidelných breefingů vedení města s lokálními médii, vydáváním tiskových zpráv
a provozováním MailFóra na své webové stránce.
Veřejnost ovlivňuje péči o památkový fond města a jeho historické centrum ovšem také z titulu
vlastnických práv. Pouze část vlastníků nemovitých kulturních památek zcela doceňuje historické
a kulturní hodnoty těchto svých objektů, což má někdy za následek nevhodné návrhy na využívání
kulturních památek a na jejich stavební úpravy nepříznivé pro památkové hodnoty objektů. V těchto
případech proto musí působit orgány státní památkové péče zákonnými prostředky.
Finanční nástroje zaměřené na péči o památkový fond města Český Krumlov:
Viz 3. kapitola této Zprávy - část I. Podpora restaurování památek z veřejných rozpočtů, zaměřených
na péči o kulturní dědictví
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Management ochrany památkového fondu zámku:
Jak již bylo uvedeno, k restaurování nebo jiné úpravě národní kulturní památky je třeba vyžádat si
závazné stanovisko Krajského úřadu Jihočeského kraje, na jehož základě lze plánovaný záměr uskutečnit
(viz. kapitola "Zákony a mezinárodní úmluvy zaručující ochranu historického centra Českého
Krumlova"). Na Krajském úřadě je výkonem památkové péče v Českém Krumlově pověřen jeden
pracovník, který své rozhodnutí vydává na základě odborného vyjádření ústředního pracoviště Národního
památkového ústavu. Vydáváním těchto vyjádření je na ústředním pracovišti pověřen také jeden
pracovník.
Národní památkový ústav má v péči soubor státních hradů a zámku, mimo jiné i hrad a zámek v Českém
Krumlově, jehož správa je personálně zajištěna 32 zaměstnanci. Na vlastním managementu zámku se
podílejí 4 pracovníci. Podrobněji je o personálním zajištění agendy i správy zámku informováno
v kapitole J/Problémy personálního zajištěni památkové péče.
Pověřením odborné složky státní památkové péče správou a provozem nejvýznamnějším památkových
objektů bylo zabezpečeno, že tyto památky jsou provozovány s maximálním ohledem na uchování jejich
kulturních a historických hodnot. Výchozím podkladem managementu zámku a jeho obnovy a údržby je
„Koncepce obnovy areálu státního hradu a zámku v Českém Krumlově“. Jedná se o průběžně
aktualizovaný dokument, rozdělený na část zabývající se potenciálem a koncepcí využití zámeckého
areálu a část ve které je řešen postup stavební obnovy. Vzhledem k specifické problematice a rozloze
zámeckého parku, byl v roce 2004 pořízen samostatný dokument „Památková koncepce rehabilitace
zámecké zahrady v Českém Krumlově“. Tyto dva materiály budou zahrnuty mezi ostatní podklady
Management plánu města Český Krumlov, který bude vypracován v roce 2009.
V praxi stavební obnovy areálu zámku jsou kladeny vysoké nároky na výběr projektanta, který musí být
v prvé řadě erudovaným odborníkem v oboru památkové péče i výběr prováděcí firmy a to především
s ohledem na její zkušenosti s rehabilitací památkově chráněných objektů. Z důvodu potřeby stálého
dohledu nad kvalitou prováděných stavebních akcí a restaurátorských zásahů jsou ustanoveny pravidelné
kontrolní dny konané v měsíčních intervalech. Veškeré stavební zásahy tak probíhají za autorského
dozoru projektanta, dohledu odborníků z řad Národního památkového ústavu, zástupců výkonného
orgánu památkové péče i vedoucích pracovníků managementu zámku. Vlastní realizaci je tímto
způsobem zaručena maximální kvalita jak z pohledu zachování hodnot památky tak z pohledu její
presentace veřejnosti, neboť výsledek je konsensem skupiny erudovaných odborníků památkové péče
a znalců provozních potřeb a limit zámku.
Dokladem toho je v roce 2008 získaná cena Evropské unie pro kulturní dědictví za konzervaci jižní
fasády Horního hradu v hlavní kategorii – realizace. Oceněna byla především forma citlivého přístupu
k obnově historické památky. Na záchranu původních stavebních prvků a autentických materiálů bylo
použito tradičních stavebních řemesel a technologií. Přenesením restaurátorské metody a etiky, dosud
užívané jen pro umělecká díla, do oblasti péče o stavební památky zavedli realizátoři obnovy zcela nový
trend v české památkové péči.
Evropská unie ohodnotila také množství objevných a pozoruhodných informací, které prohloubily
poznání památky o technice a technologii postupné stavební činnosti v průběhu 500 let.
Cenu Europa Nostra získal Státní hrad a zámek v Českém Krumlově poprvé již v roce 2003 v kategorii
umělecké sbírky za projekt restaurování a presentace sbírek zámeckého barokního divadla. Porota ocenila
vynikající výsledek restaurátorské akce zahrnující soubor kulis, technického zařízení a kostýmů,
zachovaných v jedinečném rozsahu a na původním místě.
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III. Problémy památkové péče v historickém centru
Českého Krumlova, včetně zámku, a v jeho ochranném
pásmu, včetně městské památkové zóny
Historické centrum Českého Krumlova si zachovalo nejen původní urbanistickou strukturu, ale je též
význačné vysokou mírou autenticity historického prostředí, povrchů a konstrukčních a řemeslných prvků.
Stavební fond byl až do změny společenského režimu v roce 1989 sice výjimečně autentický, zároveň
však ve velmi špatném technickém, mnohdy až havarijním stavu.
Proces zanedbávání a chátrání stavebního fondu v období totality se podařilo po roce 1989 úspěšně
zastavit, avšak nároky na nové využití objektů si vyžádaly řadu ztrát a to jak nevhodnými zásahy do
plášťů budov, tak i do jejich vnitřní struktury. Některé méně, některé výrazně ochudily či zcela zásadně
postihly hodnotový potenciál konkrétní historické stavby.
Přesto se podařilo zachránit řadu domů před uvažovanými demolicemi, zabránit tlaku na plošné
odstranění veškerých nalezených historických trámových stropů a dalších autentických detailů
a v některých případech zvrátit trend totálních přestaveb.

Na základě vládního usnesení z roku 1992 byl uveden v život významný nástroj pro obnovu památkového
fondu, Program regenerace městských památkových rezervací a zón s poskytováním státní podpory
pro záchranu historického stavebního fondu s motivujícím režimem, podvazujícím příděl dotací
odpovídající aktivitou vlastníků. Český Krumlov se připojil k Programu regenerace v roce 1993
a s účinnou spoluúčastí využíval finanční prostředky v celém následujícím období.
Rozsáhlé finanční prostředky z těchto i dalších programově koncipovaných zdrojů byly využity dílem
pro stavebně rekonstrukční práce a byly bezpochyby pozitivně zúročeny především v rozsáhlé
restaurátorské činnosti v rámci městské památkové rezervace v průběhu celého období

A) Změny v urbanistické struktuře města
Demolice
Na území rezervace Českého Krumlova nedochází k žádným plošným demolicím bloků, uličních front či
ke změně urbanistické struktury. V průběhu let zaznamenáváme pouze ojedinělé případy demolic částí
nebo celých objektů, především v ochranném pásmu, výjimečně i v historickém centru města. Často se
jednalo o dlouhá léta chátrající objekty, jejichž stav již vyžadoval zásadní obnovu, v některých případech
o stavby podružné nemající vysokou architektonickou hodnotu.
Základní tkáň města se podařilo uchovat nejen v osnově, ale i ve hmotách. Rizikem však zůstává nová
výstavba na místě zmiňovaných demolic.

Demolice na území městské památkové rezervace:
Jak je výše uvedeno, k demolicím v zapsaném historickém centru města došlo jen výjimečně:
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Hradební ulice – sklad
Na přelomu roku 2006 a 2007 byl odstraněn objekt bývalého skladu (architektonicky ne příliš hodnotná
přízemní technická stavba z přelomu 19./20. století zastřešená mohutnou pultovou střechou, v historickém
prostředí historického centra byla spíše rušivým prvkem) v Hradební ulici na pozemku č. 174/1, na jehož
místě má podle schváleného projektu vzniknout patrová novostavba. Tato stavba by mohla vnést
výraznou uměnu hmot v historickém centru města.
Původní sklad v Hradební ulici:

Navržená novostavba hudebního klubu
na místě bývalého skladu:
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Kuželna na Horní Bráně
V roce 2003 došlo k demolici objektu kuželny u nynějšího městského divadla. Jednalo se o pozůstatek
vybavenosti bývalé „Nové hospody“, která byla na počátku 90. let adaptována na divadlo. Součástí
hostince byla i terasa s vyhlídkou na město, z východní strany uzavřená budovou kuželny pocházející
pravděpodobně z počátku 20.století.
Objekt kuželny se nacházel při vstupu na území městské památkové rezervace, u rozcestí ulic Objížďková
a Kaplická. Demolicí a náhradou novou budovou došlo ke ztrátě autentického, historického prvku, který
tvořil významný předěl na hranici městské památkové rezervace. Nahrazen byl utilitárním objektem nové
kuželkářské dráhy s parkovištěm na střeše.
Původní objekt zaniklé kuželny v místě křížení ulic Kaplická a Objížďková:

Novostavba kuželny, stav v listopadu 2008:
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Demolice v území ochranného pásma městské památkové rezervace:
Barokní stodola na pozemku číslo 313 na Horní Bráně
V roce 2007 dospělo z důvodu zanedbané péče vlastníky nemovitosti k vrcholu chátrání hodnotné
barokní stodoly na pozemku číslo 313 na Horní Bráně, v území ochranného pásma městské památkové
rezervace a současně v městské památkové zóně. Poslední vlastník stodoly se rozhodl na místě této
stodoly postavit novostavbu penzionu, rozměrově a tvarově částečně odlišnou od původního barokní
stavby. Tato odlišnost byla předmětem názorových rozporů mezi Národním památkovým ústavem,
územním pracovištěm v Českých Budějovicích a orgánem státní památkové péče, tj. odborem územního
plánování a památkové péče Městského úřadu v Českém Krumlově. Věc je v současné době z hlediska
státní památkové péče řešena Krajským úřadem Jihočeského kraje, odborem kultury, památkové péče
a cestovního ruchu. Stavebním úřadem městského úřadu v Českém Krumlově je současně vedeno řízení
ve věci stavby prováděné bez stavebního povolení.
Historické snímky původní barokní stodoly:

Rozestavěná novostavba penzionu na místě původní stodoly - stav v listopadu 2008.
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Po vodě čp. 98
V roce 2006 byla zahájena postupná demolice domu s plastickou neogotickou fasádou stojícího v řadové
zástavbě na břehu řeky Vltavy. V roce 2007 byla demolice dokončena a v místě domu zahájena výstavba
zcela nového objektu, který nerespektuje půdorysný rozsah zaniklé stavby.V současné době je stavba
dokončena. Pozitivním počinem je vytvoření kopie neogotické fasády na novém průčelí domu, výšková
hladina hřebene střechy a uliční čára původního objektu byly respektovány. Nepůvodním prvkem jsou
však čtyři pultové vikýře.

Původní stav před rokem 2006:

Současný stav - listopad 2008:
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Demolice technické stavby v Hradební ulici (květen 2002)
Na místě architektonicky nehodnotného technického přístavku se sedlovou střechou s mírným sklonem
původem z druhé poloviny 20. století, bylo v roce 2006 vybudováno nové parkoviště a dětské hřiště a tím
došlo ke zhodnocení a zlepšení vzhledu atraktivní lokality historického centra, která se tak stává
příjemnou, čistou a bezpečnou promenádou na břehu řeky Vltavy.
Stav po demolici původní technické stavby:

Parkoviště a dětské hřiště se zelení u Hradební ulice - stav v listopadu 2008:
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Demolice terasy u bývalé prachárny, čp. 63
Železobetonová novodobá terasa ze 2.poloviny 20. století znehodnocovala okolí významné budovy
bývalé prachárny, situované v severním svahu v bezprostřední blízkosti zámeckého areálu. Její demolice
z roku 2008 je pozitivním příkladem kultivace městského prostoru

Budova bývalé prachárny - stav v roce 2000:

Budova bývalé prachárny - stav v listopadu 2008:
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Problematické urbánní struktury
Historické město si v průběhu poválečného období dokázalo udržet svou unikátní hmotově prostorovou
urbánní strukturu, která neprošla žádnými negativními proměnami ani v průběhu 90. let. Tento trend
pokračuje.
Historická díla v památkově chráněných souborech, zejména v jedinečném českokrumlovském prostředí,
nemohou být obnovována výhradně jako solitéry, bez zvážení jejich vazeb na širší kontext okolní
zástavby. Výsledná podoba exteriéru by měla být vždy posouzena s ohledem na širší okolí, v němž se
uplatní.
V době před zápisem na Seznam světového dědictví byla v 70 - 90. letech na území města Český
Krumlov vystavěna na severovýchodním a jihozápadním okraji města panelová sídliště. Jsou situována
v lokalitách mimo městskou památkovou rezervaci i městskou památkovou zónu, respektují uzavřenou
historickou strukturu města uvnitř meandrů řeky Vltavy. Sídliště Plešivec i Mír se dále rozvíjela bez
přímého kontaktu s historickou částí města. Přesto tato zástavba z některých často navštěvovaných
vyhlídkových míst vystupuje nad horizont celkového panoramatu města (viz foto). Při vjezdech blíže
k historickému centru však terénní reliéf jasně odděluje tato sídliště od historické struktury, která při
těchto pohledech zatím není zásadně narušena. Koncepčně je tato problematika řešena v územním plánu
města a v Plánech ochrany památkových rezervací a památkových zón (viz kapitoly "Územně plánovací
dokumentace" a "Urbanistické dokumenty, studie a průzkumy"), kde jsou brány v potaz dálkové pohledy
z vyhlídkových míst a panoramata města jako celku. Preventivní opatření byla tedy přijata.
V době od zápisu historického centra Českého Krumlova do Seznamu světového kulturního dědictví
v roce 1992 nebyly žádné problematické urbánní struktury zaznamenány

Vystupující zástavba sídliště Plešivec při pohledech z vyhlídkového místa na Špičáku (paraplíčko):

Sídliště Mír při pohledu z městské památkové rezervace mostu v Horní ulici:
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B) Ochrana krajinného reliéfu, pohledových nezastavěných zelených horizontů
a zeleně historického centra Českého Krumlova
Podíl zeleně tvoří téměř 70 % celkové rozlohy města Český Krumlov. V tomto podílu je zahrnutá
zejména zeleň veřejná, a to zeleň tvořená zelení volné krajiny. To je dáno konfigurací města, rozsáhlým
podílem lesních komplexů a volné krajiny v okrajových částech a prolínáním nezastavěných strmých
svahů nad Vltavou až do samotného zastavěného území města. V centru města je zeleně mnohem méně,
zde je její podíl na celkové rozloze města jen necelých 13 %. Významné prvky přirozené zeleně se
vyskytují v jeho těsné blízkosti a výrazně ovlivňují pohledové vazby.
Letecký snímek - meandry řeky Vltavy lemované městskou zelení - v popředí městský park , napravo
od něj historické centrum města s menším podílem zeleně:

Reliéf krajiny měl vždy značný vliv na rozvoj sídla a formování jeho zástavby. Struktura a způsob
zastavění se v historické době vždy podřizovaly konfiguraci terénu. Sídlo tak tvořilo s krajinou zpravidla
vždy jednotný, harmonický celek. Reliéf krajiny je základem siluety města a hlavním spolutvůrcem jeho
identity. Stěžejním způsobem se spolupodílí na formování atmosféry místa. Ve výrazu sídla sice působí
řada antropogenních vlivů i přírodních předpokladů, základem však vždy zůstává krajinný reliéf.
Základní členění krajinného prostoru Českého Krumlova vymezují linie terénních předělů a výrazné
terénní hrany. Pro město je charakteristická lokalizace zástavby v zařízlých údolích řeky Vltavy a potoka
Polečnice. Nad nimi se potom odvíjejí strmé skalnaté svahy lemované na vrcholu terénními předěly
s výraznějšími dominantami kopců a návrší. Na severu je předpolí města položené na svazích nejvyšší
hory Blanského lesa – Kletě (viz. následující fotografie):
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Opatření chránící krajinný reliéf města, nezastavěné zelené horizonty, které se pohledově uplatňují
ve vztahu k historickému centru města i plochy zeleně v historickém centru Českého Krumlova jsou
definována územním plánem města:
· Z hlediska dalšího rozvoje městské struktury je nezbytná přísná ochrana hlavních i podružných
pohledových směrů i míst panoramatických výhledů na vedutu města. Mezi hlavní místa výhledů
patří kromě již uvedeného vrcholu Křížové Hory např. průhled z ulice Budějovické – z prostoru
u sídliště Mír, průhled z ul. Chvalšinské na severní panorama zámku s Plášťovým mostem, pohled
z horní hrany třídy Míru („Paraplíčko“) na severní panorama zámku a Latránu)
· Veškeré budoucí záměry, které mohou zasáhnout do panoramatu města, jeho střešní krajiny nebo
krajinného rámce českokrumlovské kotliny je třeba prověřit se zvýšenou pozorností. Podmínkou je
digitální vizualizace, zákres do panoramatických fotografií z aktuálně k danému případu volených
stanovišť.
Požadavek digitální vizualizace je v praxi vždy respektován u rozsáhlých záměrů (např. při řešení území
bývalého areálu Ambitu či autobusového nádraží), u jednotlivých staveb tomu tak v praxi vždy není.
Přesto lze s uspokojením konstatovat, že ve sledovaném období nebyly realizovány záměry snižující
popsané hodnoty města, tj. uvedené charakteristiky jsou stále platné.

Historické parky a zahrady:
Tvoří podstatnou část ploch zeleně v historickém centru města.

Městský park (viz letecký snímek výše) - rozsáhlý park na místě bývalé užitkové zahrady a hřbitova
jezuitského kláštera pod hotelem Růže na pravém břehu Vltavy. V roce 2006 byla ukončena regenerace
porostů a sadovnické úpravy městského parku. Záměrem města je v roce 2010 realizovat stavební úpravy
městského parku (rehabilitace historického systému pěších komunikací, oplocení a vstupních bran,
realizace nových dětských hřišť, mobiliáře, systému osvětlení a kamerového systému).
Jelení zahrada - první historické zmínky o zahradě v tomto území pocházejí z roku 1598. Na počátku
třicetileté války zde byla obora, v 18.století byly vystavěny některé objekty, z nichž se dochoval objekt
luštírny semen (dnes restaurace). Po zřízení schwarzenberského hospodářského ústavu byla v území
založena botanická zahrada pro výuku žáků. V důsledku povodně v roce 1848 obora i botanická zahrada
zanikly a lokalita byla poté postupně proměňována ve stylu krajinářského parku. V takřka polovině území
se dnes nalézá parkoviště, větší část tvoří plocha veřejné zeleně, v níž se až do povodně v roce 2002
nalézala zahrádková kolonie. Za účelem regenerace tohoto prostoru pořídilo město Český Krumlov v roce
2004 urbanistickou studii Jelení zahrady. Navržené úpravy zatím nebyly realizovány.
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Jelení zahrada dle katastrálního plánu z roku 1827 - výřez. J. Langweil:

Současný stav Jelení zahrady (ortofoto z roku 2005):

-59

Zpráva o stavu památky UNESCO Historické centrum Českého Krumlova 2008

Seminární zahrada - byla provedena rehabilitace historicky a ikonograficky doložené zahrady (1774)
na místě provizorního parkoviště hotelu Růže:
Současný stav (2008):

Klášterní zahrady - komplex zahrad kolem velkého a malého konventu bývalého kláštera minoritů, dnes
Řádu křižovníku s červenou hvězdou. (na níže uvedené fotografii v pozadí). Areál se nachází na území
městské části Latrán, naproti hlavnímu vstupu na první zámecké nádvoří. Severní zahrady jsou
zahradnicky upraveny, vybaveny mobiliářem, včetně uměleckých děl vytvořených žáky Střední
uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky české v Českém Krumlově a jsou veřejně přístupné. Zahrady
situované jižně jsou zatím veřejně nepřístupné. Záměrem města je přední část zpřístupnit veřejnosti
a vytvořit zde malou divadelní scénu v režii uvedené školy.V zadní části by měla být v budoucnu
obnovena zelinářská zahrada.
Novoměstská zahrada - bývalá renesanční zámecké zahrada založená u vdovského sídla Anny
Rožmberské z Rogendorfu. Situována je v severní části historického centra města na levém břehu řeky
Vltavy. Z jihu navazuje na komplex klášterních zahrad, na východní straně je vymezena areálem
vdovského sídla a rožmberské zbrojnice, dnes pivovaru Eggenberg (na výše uvedené fotografii
v popředí). Zahrada je v současnosti ve vlastnictví tří vlastníků, působí však poměrně celistvě, neboť je
ve všech částech koncipována do podoby volných travnatých ploch se solitérní vzrostlou zelení.
V zahradách bývají pořádány různé kulturní a společenské akce, při těchto příležitostech jsou přístupné
veřejnosti.
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Břehové partie řeky Vltavy:
Jsou další významnou součástí ploch městské zeleně.
Mimo zeleně městského parku jsou tvořeny vzrostlou zelení na svazích mezi městským divadlem a tzv.
Havraní skálou, zahradnicky upravovanými terasami pod zámkem a říčními naplaveninami, zejména
podél Novoměstských zahrad a podél Hradební ulice. Území podél Hradební ulice (resp. mezi řekou
a domy v této ulici) bylo zkultivováno vybudováním parčíku s dětským hřištěm (viz kapitola
"Demolice"). Území mezi Novoměstskými zahradami a řekou Vltavou je zatím krajinářsky neupravené
a bude předmětem řešení po realizaci protipovodňových úprav na řece Vltavě, jejichž součástí bude
i částečné odstranění říčních naplavenin - viz 3.kapitola této Zprávy, část III. Plánovaná stavební činnost
v areálu zámku a historickém centru Českého Krumlova významná z hlediska památkové péče.
Nábřeží řeky Vltavy podél Novoměstských zahrad - stav 2008:

C) Problém novostaveb, zástaveb vnitrobloků a nástaveb v historickém centru
města, včetně zámku
V roce 2005 proběhlo několik dostaveb v místech demolic a v prolukách, které vznikly ještě před
zapsáním statku na Seznam světového dědictví:
Novostavba sedlového přístavku v Novoměstské zahradě
V roce 2006 byl při ohradní zdi na severní straně Novoměstských zahrad postaven objekt sociálního
zařízení pro návštěvníky společenských a kulturních akcí, zastřešený sedlovou střechou. Stavba byla
provedena v podobě, která byla odbornou organizací státní památkové péče (Národní památkový ústav,
územní pracoviště v Českých Budějovicích) posouzena jako nepřijatelná z hlediska památkové ochrany
území Novoměstských zahrad. V současné době (podzim 2008) je stavebním úřadem městského úřadu
v Českém Krumlově vedeno správní řízení o odstranění stavby.

Současný stav (2008):
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Dostavba bývalé ledárny na I. nádvoří zámku
Byla dokončena v roce 2008. Objekt se vlivem zanedbané údržby zřítil v 80. letech 20. století
a z původních konstrukcí se dochovalo pouze torzo obvodových zdí a sklep. Pro rekonstrukci byla použita
veškerá dostupná archivní dokumentace, na základě které byl objekt uveden do původního stavu.
Tato realizace je jedním z pozitivních příkladů v citlivém přístupu při výstavbě nového objektu
v historickém kontextu okolní zástavby.

Bývalá ledárna - stav po zřícení:

Současný stav (2008):
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Přístavba dvou přízemních objektů k domu čp. 13 v Rybářské ulici
V rámci adaptace objektů čp. 13-15 v Rybářském ulici na pension byly k čp. 13 přistavěny dva přízemní
objekty. Objet přiléhající k čp. 13 koresponduje s původním stavem zachyceným na dobových
fotografiích, u krajního objektu s pultovou střechou však bohužel nebyla zcela zvládnuta hmota. Okapní
hrana střechy byla zvednuta o 1,5 m, střecha má dnes mnohem mírnější sklon než měl původní historicky
doložený objekt (odstraněn ve druhé polovině 20. století)

Stav před dostavbou přístavby k domu čp.13:

Současný stav po dostavbě přístavby k domu čp. 13:
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D) Problém půdních vestaveb a změn střešní krajiny v historickém centru města

Porevoluční nárůst stavební aktivity byl spojený s komerčním využitím objektů, vznikem půdních
vestaveb, při nichž došlo ke ztrátám v autenticitě krovů, znehodnocování půdních prostor a likvidaci
někdy ještě technicky vyhovující původní krytiny. Nebyl dostatečně brán zřetel na obnovu původních
konstrukcí, a byly používány nevhodné klempířské prvky tam, kde nebyly historicky doloženy.
Oproti tomu se podařilo navracet na střechy tradiční pálenou krytinu, případně dřevěný šindel. Díky tomu
se v památkové rezervaci v podstatě neuplatňují zcela nepřijatelné soudobé materiály jako betonové tašky
anebo plech namísto vyměňované krytiny pálené anebo případně šindelové.
Domů s autentickým podkrovním prostorem bez půdní vestavby v posledních deseti letech ubylo. Nově
budované osvětlovací otvory, především vikýře, svým počtem, dimenzemi, tvary a umístěním ve střešní
partii objektu v některých případech nezohledňují charakter stavby a nevěrohodným tvaroslovím narušují
malebnost českokrumlovské střešní krajiny.
K těmto markantním případům zániku krovů docházelo nejvíce v období 90.let 20. století, tedy brzy
po revoluci, kdy probíhal již výše zmiňovaný velký nárůst stavební aktivity.
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Mapka zaniklých historických krovů v historickém centru města za dobu posledních patnácti let:

Příklady zániku původní konstrukce krovu, a to jak dané objektivními faktory (například zřícení), tak
subjektivními:
Panská čp. 19
V rámci půdní vestavby byl znehodnocen historicky mimořádně cenný krov vaznicové soustavy, který byl
vybudován z druhotně použitých zdobených renesančních prvků.
Soukenická čp. 40
Půdní vestavbou došlo k znehodnocení prostoru s původní krovovou soustavou (zánik historického krovu)
a k odstranění dřevěného přístupového schodiště.
Radniční čp. 25 a 27
Z důvodů mimořádné zchátralosti domů, opuštěných již v 80. letech 20. století byla vážně narušena
konstrukce krovu. U domu čp. 27 zůstalo zachováno zlomkovité torzo historického krovu, u domu čp. 25
se krov zřítil do dispozice horního patra.
Latrán čp. 15
Celková adaptace významného goticko-renesančního organismu s využitím přízemí pro obchodní účely
a s úpravami dispozice v 1. a 2. patře pro bytové účely a s intervencí bytové jednotky do půdního
prostoru, při níž došlo k zániku hodnotného archaického krovu (pravděpodobně v části renesančního
původu), byť narušeného.
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Parkán čp.120
Problémem z poslední doby je adaptace objektu bývalého mlýna čp. 120, jehož původ sahá nejméně
do 15. století Dům byl několikrát přestavován, jeho současná podoba je z 19. století. V roce 2006
proběhla rozsáhlá adaptace na hotel. Vybudováním pásového světlíku a řady pultových vikýřů došlo
ke změně tvaru střechy a výraznému zvýšení hřebene.
Původní stav před adaptací:

Současný stav (2008):

Latrán čp.28
Pozitivním příkladem, kde byla snaha o zachování autentických prvků, je například - Stavební
rehabilitace původního krovu u bašty na Latránu, čp. 28 v roce 2006.
Původní stav:

Stav po obnově (2008):
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Latrán čp.50
Dalším pozitivním příkladem je probíhající výměna střešní krytiny při průběžné opravě a doplnění
původní konstrukce krovu u rozsáhlého areálu bývalého kláštera Klarisek, kde je velká snaha o zachování
původních tvarů i materiálů jednotlivých prvků střešní konstrukce.
Areál zámku - dům čp. 232
Velkou stavební akcí, která pomohla rehabilitovat nevhodný zásah do střešní krajiny, byla náhrada
pásového pultového vikýře původními tvary sedlových vikýřků u domu čp. 232 v areálu zámku v r. 2001.
Sedlová střecha na 1. zámeckém nádvoří se v dálkových pohledech uplatňuje především od jihu,
v průběhu trasy se zastavením u vyhlídkových míst Fričkova dvora, z terasy divadla, z Hornobranského
mostu a níže z terasy před hotelem Růže jako součást střešní krajiny města. Hmotovou redukcí došlo
k návratu k předchozímu stavu střechy a je celkově vnímáno jako pozitivní změna.
Stav před rokem 2001:

Aktuální stav - 2008:
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E) Ochrana území s archeologickými nálezy
Historické centrum města:
Území historického centra Českého Krumlova je bohaté na archeologické nálezy. Zahrnuje totiž oblast
s významnými doklady pravěkého a středověkého osídlení. Jakékoliv zemní zásahy a práce je proto nutno
předem konzultovat s orgány památkové péče, jak ukládá zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
Podle něho, v případě stavební činnosti na území s archeologickými nálezy je vždy prováděn
archeologický výzkum, v nezbytných případech záchranný archeologický výzkum.
V kompaktně zastavěném území historického centra Českého Krumlova jsou stavební práce zasahující
pod povrch jedinečnou příležitostí pro provádění výzkumu a možného vědeckého zkoumání
archeologicky významných území, k němuž by jinak nedošlo. Všechny archeologické nálezy jsou pečlivě
dokumentovány a ukládány v depozitářích odborných organizací jako je Archeologický ústav Akademie
věd, Národní památkový ústav a Regionální museum v Českém Krumlově.
Pokud je to možné, jsou archeologické pozůstatky v některých případech využity pro ozvláštnění
opravovaného objektu. Například v případě domu čp. 74 v Široké ulici byl unikátní nález kostěné dlažby
v mázhauzu ponechán in situ a překryt skleněnou deskou, takže je nález dokonale chráněn před
poškozením a přitom prezentován veřejnosti.
Areál zámku:
Bohatou archeologickou lokalitou je bezesporu i hradní návrší. Z tohoto důvodu je na tamní
archeologický výzkum kladen vysoký důraz a je nutnou součástí veškerých výkopových a stavebních
prací. V letech 1994 – 1995 se tak podařilo prozkoumat pozůstatky kamenné architektury,
specializovaných výrobních zařízení a stopy terénních úprav z doby vzniku a počátků výstavby hradu
ve 13. a na počátku 14. století. V návaznosti na koncepci rehabilitace zámecké zahrady, probíhá postupný
zahradně archeologický výzkum, jehož výsledky jsou podkladem pro zpracování projektové
dokumentace. Doposud proběhl archeologický výzkum tzv. šnekového bludiště v blízkosti hudebního
pavilonu.

F) Problém ochrany autenticity a uměleckořemeslného detailu, opravy objektů
Tradičně je význam (a unikátnost) této světové památky spojován s autenticitou vztaženou k množství
detailů tvořících jako celek naprosto neopakovatelnou atmosféru, genia loci města. Tyto hodnoty jsou
podrobněji rozvedeny na začátku II. kapitoly.
Přístup odborné organizace, tj. Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště
v Českých Budějovicích, při vydávání odborných stanovisek ke stavebním úpravám je nejlépe vyjádřen
v analýze „Péče o historický stavební fond v území městské památkové rezervace Český Krumlov,
V. Girsa, J. Holeček (výše uvedeno), citace :
„Při renovaci historické architektury a její adaptaci pro současné potřeby je třeba věnovat maximální
pozornost autentickým stavebním konstrukcím, materiálům, uměleckořemeslným detailům, ale též
dispozicím a stavebním technologiím a prostřednictvím projektové dokumentace a stavebních
či erestaurátorských prací tyto uvedené prvky zachovat a přesvědčivě a s maximální mírou profesionality
prezentovat. Pozornost musí být věnována jak exteriérům, všem jejich vrstvám, včetně zachovaných
barevných nátěrů, tak i vnitřním prostorům domů a zde přítomné památkově chráněné hmotné substanci,
zejména pak krovovým konstrukcím oknům, dveřím, uměleckořemeslným prvkům, podlahovému krytu
a dochovaným cenným omítkám.
Z hlediska přístupu k těmto objektům v procesech projekční, stavební a restaurátorské práce je zásadně
preferována metoda konzervační, kombinovaná s restaurátorskou prezentací. Při případném dotváření
dílčích, zaniklých, provozně významných a z hlediska památkové péče realizovatelných částí staveb musí
zvolené postupy aplikovat tzv. syntetickou metodu v památkové péči.", konec citace.
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Výše zmíněné principy se daří uplatňovat především v případě postupné rehabilitace objektů zámeckého
areálu. Prováděna je s maximálním důrazem na uchování jeho historické i materiálové autenticity, které
se nejvíce odráží právě v umělecko řemeslném detailu. Z tohoto důvodu se většina zásahů do konstrukcí
realizuje restaurátorským nebo konzervátorským způsobem. Kopiemi jsou nahrazovány pouze již zcela
dožilé konstrukce nebo jejich části.
Radniční čp. 29
Pozitivní příklad citlivé stavební rehabilitace za minimálního úbytku autentických materiálů a prvků.
Mimořádně hodnotný objekt čp. 29 v Radniční ulici byl obnoven restaurátorskou metodou, při níž byla
zachována prostorová struktura a složitá vrstevnatost domu. Na rozdíl od běžných rekonstrukcí zde
nebyla preferována žádná vývojová fáze, veškerým slohovým projevům byla přisouzena stejná důležitost.
V objektu zůstaly zachovány veškeré řemeslné výrobky, staré dlažby, omítky, podlahy, podle potřeby
byly doplněny starým materiálem z jiných staveb. Foto objektu - viz kapitola H) Problém obnovy fasád
a jejich barevnost.
Linecká čp. 272
Další příklad citlivé stavební rehabilitace s minimálním úbytkem autenických materiálů a prvků. Stavební
rehabilitace Seidlova ateliéru, kde probíhá vedle opravy domu, restaurování interiérů, mobiliáře
a dochovaného vybavení fotoateliéru, též konzervace, digitalizace a archivace fotografického díla, je
dalším pozitivním příkladem citlivého přístupu k obnově i využití objektu. Výsledkem těchto prací je
vytvoření veřejně přístupné muzejní expozice, kterou tvoří stálá výstava věnovaná dílu Josefa a Františka
Seidela a dále prostory pro výměnné sezónní výstavy. Museum bude mít rovněž k dispozici odborné
badatelské pracoviště a v objektu bude zřízeno centrum česko – německo – rakouského porozumění.
Seidlův ateliér - stav v roce 2000:

Seidlův atelier - stav v roce 2008:
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Latrán čp. 77 a 78
Z hlediska úbytku autenticity materiálů je nutno uvést rekonstrukci Hotelu u města Vídně na Latránu
čp. 77. Jedná se o objekt goticko - renesančního původu přestavěný v klasicismu ve 20 letech 19.stol.
Rozsáhlé stavební úpravy zde probíhaly v roce 2001. V důsledku nedostatečného zakrytí objektu
po esnesení krovové konstrukce, začalo zatékat do stropů i zdiva čímž byly přímo ohroženy klenuté
a dřevěné štukové stropy v patře včetně hodnotných původních dřevěných konstrukcí (výplně otvorů…).
Původní konstrukce krovu byla nahrazena zcela novou, přestože při vstupních jednáních bezprostředně
před rekonstrukcí se větší část dřevěných prvků krovové konstrukce odborným pracovníkům
Památkového ústavu jevila jako zachovalá a použitelná. Kromě výměny krovu byla porušena autenticita
materiálů stropů a výplní otvorů, avšak hmotové a tvarové charakteristiky střechy se zásadně nezměnily.

Hotel u města Vídně před rekonstrukcí:

Hotel u města Vídně po rekonstrukci - stav 2008:
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G/ Problém přestaveb, změn původní dispozice a funkce objektů
Z hlediska uchování památkových hodnot jsou samozřejmě nejvhodnějším typem celkové konzervativní
opravy, při nichž dochází k restaurování památky jako celku. Nicméně, v některých případech došlo
k celkovým přestavbám, kdy uvedený princip neměl absolutní prioritu. Bylo tomu v případech, kdy
při celkové přestavbě objektů byly upřednostněny funkční zřetele nad zájmy památkové péče.
Na druhé straně však změny původních dispozic, vyvolané i vyššími nároky na standard bydlení
odpovídajícího současným hygienickým nárokům, byly v minulosti často jedinou možností, jak chátrající
objekt zachránit a vytvořit předpoklady pro udržení funkce bydlení v historickém centru města. Změny
funkce u některých objektů jsou vyvolány i tím, že zcela pominula společenská objednávka jejich
původního účelu (například u klášterů) a musí být nalezena jejich nová funkce, aby bylo možné zabránit
jejich opuštění a chátrání. tyto nové funkce ovšem vyvolávají tlaky na výše popsané úpravy.
Nejde však o všeobecný trend.

Hradební čp.61
K pozitivním příkladům ve změnách dispozic objektů, kdy v dané situaci proměna prospěla dalšímu
vývoji dotčeného domu, patří například nové využití bývalého technického objektu čp. 61 v Hradební
ulici. Tento dlouhodobě nevyužitý a veřejnosti uzavřený chátrající objekt přímo propojený dochovanou
městskou hradbou je dnes využit jako kavárna, restaurace s venkovním posezením s přímým výhledem
na restaurovanou ohradní zeď původního městského opevnění.
Původní stav:

Současný stav (2008):
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Latrán čp.50
Dalším pozitivním příkladem změny funkce celého komplexu budov, je adaptace malé kvadratury
bývalého Minoritského kláštera, který je součástí klášterního areálu čp.50, pro Střední uměleckoprůmyslovou školu Sv. Anežky České. Tato významná akce byla ostře sledovanou stavbou, velký podíl
práce zde měli restaurátoři, probíhal průběžný doplňující stavebně-historický průzkum.
Původní stav:
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Současný stav kláštera minoritů - (2008):

Parkán čp.120
Celková stavební rehabilitace bývalého mlýna na Parkánu čp. 120, která probíhala od r. 2006, je
nejzávažnějším problémem, který je negativně hodnocen jak z hlediska autenticity i celistvosti, tak
dispozičními proměnami spojenými se změnou funkčního využití objektu (v současnosti hotel o kapacitě
73 lůžek). Autenticita byla vážně narušena v interiéru změnou původní dispozice, výměnou původních
dřevěných prvků za nové, v exteriéru vložením tepelné izolace na fasádu objektu (fotografie viz kapitola
D - Problém půdních vestaveb a změn střešní krajiny).
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Areál zámku - čp.59
Jako jednoznačně pozitivní příklad změny funkce, který bere maximální ohled na zachování autenticity
objektu lze uvést několik příkladů stavebních obnov objektů zámeckého areálu.
Zámek čp. 59, Mincovna – Přízemí bývalé eggenberské mincovny bylo do roku 1999 z části jako sklad
k dispozici Státnímu oblastnímu archivu a z části sloužilo jako provizorní konferenční prostory. V roce
1999 zde byl instalován provoz zámeckých pokladen, přičemž byl interiér obnoven do podoby
z 19. století, kdy se zde nalézaly kanceláře správy knížecího velkostatku.
Latrán čp. 46
Dlouhodobě nevyužívaný objekt, který v druhé polovině 20. století sloužil jako administrativní budova,
byl v roce 2004 adaptován pro bydlení a v přízemí k obchodním účelů. Nedošlo tak k změně funkce
v pravém slova smyslu, ale spíše k rehabilitaci jeho původního využití.
Původní stav:

Současný stav (2008):
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H) Problém obnovy fasád a jejich barevnost
Areál zámku
K pozitivně hodnoceným úpravám fasád z posledních let bezesporu patří rozsáhlá stavební rehabilitace
fasád horního hradu zámeckého komplexu, která již probíhá několik let a v roce 2008 dokonce získala
cenu Evropské Unie pro kulturní dědictví Europa Nostra (viz kapitola II. Management ochrany
památkového fondu města a zámku Český Krumlov).
Původní stav fasád:

Současný stav (2008):
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Radniční čp.29
Příkladem kvalitní povrchové úpravy fasády je dům čp. 29 v Radniční ulici z roku 2001, která důsledně
respektuje existující omítkové vrstvy jednotlivých slohových fází od středověku až do konce 19. století.
Prezentována byla poslední hodnotná vývojová fáze monochromní s červenohnědou barevností.
Původní stav:

Současný stav (2008):
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Široká čp.75
Pozitivně je v tomto směru hodnocena i úprava fasády tohoto domu, která proběhla v roce 2006:

Původní stav:

Současný stav (2008):

Celkově je však úroveň úprav fasád v Českém Krumlově nerovnoměrná. Na jedné straně existují
pozitivní příklady restaurování průčelí zajišťované a garantované zkušenými restaurátory s příslušnou
licenci Ministerstva kultury ČR, existují však i průměrné úpravy.
Objevují se případy rozdílných přístupů při opravách uličních fasád, kterým je věnovaná větší pozornost
a při opravách fasád dvorních a štítových zdí, kterým není věnována stejná pozornost. Při opravách fasád
nejsou vždy dodržovány tradiční technologie na vápenné bázi a tradiční složení omítkovin, včetně
barevných nátěrových hmot. Je však třeba brát v úvahu i opačný úhel pohledu vlastníka domu a jeho
projektanta, kteří dávají přednost odolnějším materiálům než jsou tradiční vápenné, které jsou méně
rezistentní v podmínkách současné chemické skladby ovzduší a srážkových vod, vůči prašnosti dalším
fyzikálním jevům.
Město Český Krumlov si nechalo zpracovat v r. 2001 „ Analýzu současného stavu a proměn historického
stavebního fondu městské památkové rezervace Č. Krumlov z hlediska současných kritérií památkové
péče v období 1990 – 2000“ s názvem „Péče o historický stavební fond v území městské památkové
rezervace Český Krumlov“, který zpracovali J. Holeček a V. Girsa. Je zde podrobně popsána
a vyhodnocena situace obnov fasád v historickém centru města včetně pozitivních i negativních příkladů.
Dokument je využíván orgány státní památkové péče a je jedním z podkladů pro Management Plan.
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I) Problémy týkající se parteru města Český Krumlov
1. Reklama
Reklamní a informační zařízení umisťovaná na památkově chráněné stavby a na všechny ostatní stavby
v památkově chráněných územích podléhají dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. povolení stavebním
úřadem - tj. musí být pro ně stavebním úřadem vydán buď územní souhlas nebo územní rozhodnutí.
Neopomenutelným podkladem pro jejich vydání v území historického centra města Český Krumlov je
vždy závazné stanovisko odboru územního plánování a památkové péče městského úřadu v Českém
Krumlově. Protože ale poměrně často docházelo k označování provozoven bez povolení stavebního úřadu
a závazného stanoviska orgánu státní památkové péče, nebo v rozporu s nimi, přikročilo město Český
Krumlov v roce 2004 k vytvoření vlastního motivačního nástroje "Grant označování domů a provozoven"
- viz.3.kapitola Zprávy, část "Podpora restaurování památek z veřejných rozpočtů, zaměřených na péči
o kulturní dědictví".
Příkladem pozitivního vlivu grantu jsou například tyto realizace:
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S účinností od srpna 2008 byl zákonem č.307/2008 Sb., tj. novelou zákona o státní památkové péči,
zaveden nový institut - plány ochrany památkových rezervací a památkových zón. Tento institut, mimo
jiné, nabízí také možnost jednotně upravit provádění činností, které mohou mít vliv na zachování
a uplatnění hodnot městské památkové rezervace Český Krumlov, tj. historického centra města. Jde
především o takové činnosti, jejichž obecná regulace není podle jiných právních předpisů možná, avšak
zároveň je jejich regulace z hlediska ochrany památkově chráněných území žádoucí. To se týká např.
umisťování reklam. Tímto způsobem bude možné řešit problematiku regulace reklamních zařízení
v historickém centru Českého Krumlova. Vydání plánu ochrany městské památkové rezervace Český
Krumlov je v působnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, za odborné pomoci a spolupráce Národního
památkového ústavu, územního pracoviště v Českých Budějovicích (viz. výše - kapitola Legislativní
ochrana - Aplikace památkového zákona při péči o historické centrum Českého Krumlova"). V současné
době Národní památkový ústav, územní pracoviště v Českých Budějovicích připravuje podkladový
materiál a Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
shromažďuje informace pro zpracování harmonogramu pořadí pořizování těchto plánů pro všechny
památkové rezervace a památkové zóny v Jihočeském kraji (jak je uvedeno výše v kapitole Legislativa Zákony a mezinárodní úmluvy zaručující ochranu historického centra Českého Krumlova. .
Jedním s podkladů pro zpracování plánu ochrany městské památkové rezervace Český Krumlov bude ve
vztahu k reklamám i dokument, uvedený výše v kapitole Urbanistické dokumenty, studie a průzkumy:
"Český Krumlov - průzkum historického parteru městské památkové rezervace a památky UNESCO",
konkrétně jeho část "Výkladce a firemní označení".
V letech 2004-2007 město úspěšně využilo jako motivační nástroj pro kvalitní označení provozoven
a objektů vlastní grant ,,Podpora na pořízení označení domů a provozoven“ (viz. dále - 3.kapitola této
Zprávy - I. Podpora restaurování památek z veřejných rozpočtů, zaměřených na péči o kulturní dědictví).
Tato dotační forma regulace se ukázala jako velmi účinná.
K řešení problémů v oblasti reklamy v historickém centru města Český Krumlov zbývá její nepřímá
forma - vystavování zboží na fasádách objektů a na chodnících před nimi. V současné době je odborem
územního plánování a památkové péče zpracováván monitoring stavu a připravován návrh řešení
s využitím ustanovení § 9 odst.3 a § 11 odst.2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
upravujících obecnou povinnost nezpůsobovat nepříznivé změny stavu kulturních památek nebo jejich
prostředí.

Negativní příklady vystavování zboží v historickém centru města:
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Pozitivní příklady vystavování zboží v historickém centru města:

Umisťování reklamních a vývěsních štítů na území areálu zámku je věnována patřičná pozornost. Návrhy
reklamních tabulí jsou projednávány na pravidelných kontrolních dnech a jejich materiálové a řemeslné
provedení je vybíráno s velkou pečlivostí.

2. Dlažby a povrchy ulic
Povrchy ulic jsou v historickém centru města tvořeny převážně kamennou dlažbou různého stáří. Jedněmi
z nejstarších a nejlépe dochovaných jsou dlažby v městských částech Latrán a Nové Město. Místa, kde
byla dlažba v minulosti nahrazena novodobými živičnými povrchy, jsou po jejich odstranění doplňována
replikami historické dlažby.
Problematice povrchů komunikací a veřejných prostor v historickém centru Českého Krumlova je
věnována velká pozornost. Pro potřebu komplexní regenerace prostředí historického centra si Město
nechalo zpracovat několik architektonických studií řešení veřejných ploch v historickém centru, jejichž
součástí byly i návrhy řešení povrchů a zádlažeb (Hana Zachová):
· Ostrov - koncepce úpravy prostoru (10/1995) ………………………………realizováno v roce 2000
· Křížení ulic Kájovské a Hradební - rehabilitace prostoru (10/2002) ………..realizováno v roce 2003
· Studie funkčního a architektonického uspořádání Široké ulice (11/2003)…..dosud nerealizováno
· Urbanistická a architektonická studie Náměstí Svornosti (9/2005) ................dosud nerealizováno
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·

Zádlažba Horní ulice (11/2000)…………………........................................... realizováno v roce 2008
Velice problematický je z hlediska povrchů pochozích ploch areál zámku. V rámci celého areálu je velké
množství nezpevněných cest a nádvoří, jejichž údržba je vzhledem ke svažitému terénu na kterém se
zámek rozkládá velmi náročná, neboť neustále dochází k erozi a odplavování písčitého povrchu. Tyto
povrchy také často nevyhovují současným bezpečnostním požadavkům, např. na únosnost při průjezdu
požárního vozidla.
Navzdory všem těmto problémům je vyvíjena snaha o zachování těchto autentických povrchů a jejich
rehabilitaci v místech, kde je v minulosti nahradily z hlediska autenticity nevhodné živičné či betonové
materiály. Takovým příkladem je náhrada živičného povrchu cesty pod severním svahem Horního hradu
kombinací nezpevněné písčité cesty s dlážděnými okraji. Tento typ cesty vyhovuje i nárokům na průjezd
požárního vozidla, který byl v těchto místech podmínkou.
Původní dlažby jsou v areálu zámku důsledně konzervovány a v místech, kde došlo v minulosti k jejich
poškození či zániku, doplňovány.

3. Městský mobiliář
Pokud je pořizován nový mobiliář, děje se tak na základě konzultací s orgánem státní památkové péče
a pořizovatelem územního plánu města, v jehož kompetenci bylo i pořízení uvedených dokumentací,
tj. s eodborem územního plánování a památkové péče městského úřadu.
Technický, ani estetický stav současného mobiliáře není uspokojivý, jeho obměna je však zcela závislá
na finančních prostředcích, které může město na pořízení nového zařízení vyčlenit. Přesto je postupně
starý mobiliář nahrazován novým - viz např. v roce 2008 provedená obměna laviček a odpadkových košů
za nové, v souladu s doporučeními obsaženými v urbanistické a architektonické studii Náměstí Svornosti
(viz výše).
Základními koncepčními podklady v otázkách městského mobiliáře jsou výše uvedené architektonické
studie řešení ploch v historickém centru města. Mimo vlastního studia historických pramenů byly pro
návrhy využity též studie historického vývoje městského mobiliáře (např. Český Krumlov - Průzkum
historického parteru městské památkové rezervace a památky UNESCO - viz kapitola Urbanistické
a koncepční dokumenty, studie a průzkumy).
Za prvky městského mobiliáře se považují i některé prostředky reklamy, které je věnována samostatná
kapitola
Snahou managementu zámku je uvést zámecké exteriéry do kultivovaného stavu, který se dochoval na
historických fotografiích. Nutné novodobé prvky exteriérového mobiliáře jsou svým charakterem
uzpůsobovány tak aby byl jejich rušivý dopad minimální. Mobiliář je pořizován na základě projektové
dokumentace, jejímž výchozím podkladem jsou dochované artefakty původních mobiliárních prvků
a historická ikonografie.

4. Problém veřejného osvětlení v historickému centru Českého Krumlova
Důležitou úlohu v městském mobiliáři hraje i veřejné osvětlení. To bylo předmětem studie Dějiny
veřejného osvětlení, uvedené v kapitole Urbanistické a koncepční dokumenty, studie a průzkumy, která
ukázala historickou diferencovanost osvětlovacích těles v Českém Krumlově. Tento aspekt je
při pořizování nových osvětlovacích těles v historickém centru města respektován.
Vlastníkem veřejného osvětlení je město Český Krumlov.
Zhruba před patnácti lety bylo Nadací barokního divadla pořízeno celoroční slavností večerní osvětlení
areálu zámku, které přitažlivým způsobem zdůraznilo další aspekty estetické a historické hodnoty
Českého Krumlova. V současné době je jeho provozovatelem Národní památkový ústav, za finanční
podpory městem Český Krumlov, které částečně hradí elektrickou energii. Město samo pak zabezpečuje
celoroční osvětlení kostela sv. Víta.
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5. Problém zastřešování dvorů, markýzy a předzahrádky
V historickém centru města Český Krumlov se zastřešené dvory takřka nevyskytují. Jedněmi z mála
případů jsou částečná zastřešení dvou dvorků, realizovaná v roce 2008 (Latrán 22 a Radniční 26). Toto
částečné zastřešení bylo provedeno v souladu s požadavky památkové péče.
Markýzy i předzahrádky jsou prvkem, který se naopak v historické centru města vyskytuje v hojné míře,
jako součást prostředí města v letní turistické sezóně. Markýzy jsou přitom takřka vždy součástí
předzahrádek. V naprosté většině případů se však daří korigovat velikost, vzhled a materiál těchto
konstrukcí tak, aby nenarušovaly historické prostředí městského interiéru centra Českého Krumlova.
Zásadně nejsou používány plasty ani neonové prvky.
Realizaci předzahrádek i instalaci markýz vždy předchází posouzení z hlediska památkové ochrany
prostředí historického centra, tj.závazné stanovisko orgánu státní památkové péče (odboru územního
plánování a památkové péče Městského úřadu) a povolení záboru veřejného prostranství odborem
dopravy téhož úřadu.

J/ Problém personálního zajištění památkové péče
Městský úřad v Českém Krumlově - je orgánem státní památkové péče pro celé území Českého Krumlova
jakožto obce s rozšířenou působností, tj pro území 1130 km2, s dvanácti památkově chráněnými územími
a 376 objekty kulturních památek. Výkon státní památkové péče je zabezpečen třemi pracovníky oddělení
památkové péče odboru územního plánování a památkové péče. Území vlastního města Český Krumlov
se věnuje jedna pracovnice, další pracovník vykonává státní správu na ostatním území obce s rozšířenou
působností. Třetí pracovník je současně vedoucím oddělení památkové péče a mimo koordinaci práce
oddělení se věnuje složitějším kauzám zejména v území města Český Krumlov a administraci dotačních
programů směřujících do památkově chráněných území ve městě a ke kulturním památkám mimo město.
Pracovníci oddělení jsou absolventy základního vzdělání úředníků státní památkové péče. Vedoucí
oddělení je dále absolventem vysoké školy stavební (České vysoké učení technické v Praze), státní
památkové péči se věnuje jeden rok, předtím vykonával projekční činnost ve stavebnictví. Pracovnice
oddělení památkové péče, která má na starosti město Český Krumlov je absolventkou Střední
uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České v Českém Krumlově, obor stavební obnova, a ve státní
správě na úseku památkové péče je zaměstnána od roku 2003. Třetí pracovník oddělení je absolventem
Střední průmyslové školy stavební v Českých Budějovicích a státní správu na úseku památkové péče
vykonává od roku 2000.
V oddělení památkové péče je poměrně velká fluktuace pracovníků, přičemž ne vždy se, s ohledem na
aktuální nabídku pracovních sil na trhu práce, jedná o lidi s příslušným odborným vzděláním.
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích - vzhledem
k mezinárodně uznávané hodnotě historického centra Českého Krumlova a zájmu na jejím zachování,
byla přímo v Českém Krumlově zřízena pobočka tohoto územního pracoviště odborné organizace státní
památkové péče - pracoviště odboru památkových průzkumů a monitoringu památek světového dědictví.
Agenda na území města Český Krumlov, mimo národní kulturní památky zámek a kostel sv. Víta, je
ze strany Národního památkového ústavu personálně zajištěna jedním pracovníkem, který je absolventem
vysoké školy stavební. Následné vzdělávání pracovníka v oboru památkové péče je zajištěno jeho
pravidelnou účastí na odborných seminářích a konferencích. Na monitoringu světového dědictví na území
Českého Krumlova se částí svého úvazku podílejí tři vysokoškolsky vzdělaní pracovníci, z nichž jeden
pracovník provádí celoroční terénní sběr dat. Ostatní dva pracovníci pak spolupracují na zpracování
těchto dat a vyhotovování periodických zpráv.
Národní památkový ústav, ústřední pracoviště v Praze - agenda národní kulturní památky zámek Český
Krumlov je zabezpečena jedním vysokoškolsky vzdělaným pracovníkem s dlouholetou praxí, agenda
kostela sv. Víta je též zabezpečena jedním pracovníkem s vysokoškolským vzděláním a dlouholetou
praxí.
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Krajský úřad Jihočeského kraje v Českých Budějovicích - úkoly orgánu státní památkové péče pro
národní kulturní památky zámek Český Krumlov a Kostel sv. Víta zde vykonává jedna vysokoškolsky
vzdělaná pracovnice (obor kulturní historie) s šestiletou praxí. Stejná pracovnice vykonává rovněž úkoly
odvolacího orgánu ve věcech týkajících se rozhodnutí orgánu státní památkové péče - odboru územního
plánování a památkové péče městského úřadu v Českém Krumlově.
Zámek Český Krumlov - provoz zámku zajišťuje celkem 32 zaměstnanců. Z toho se 4 zaměstnanci podílí
na managementu, 16 na průvodcovských službách a úklidu interiérů, 4 pracovníci provádějí a zajišťují
technickou údržbu a 8 pracovníků provádí údržbu zahrad a parkových ploch. Vedoucí zprávy zámku má
vysokoškolské vzdělání v oboru kunsthistorie, ostatní pracovníci podílející se na managementu
a průvodcovských službách mají minimálně středoškolské vzdělání. Správce depozitáře je absolventem
postgraduálního studia v oboru památkové péče se zaměřením na správu movitých kulturních památek.
Dále je zde jeden vysokoškolsky vzdělaný pracovník v oboru kunsthistorie, který se podílí na torbě
a instalaci prohlídkových tras.
V oddělení údržby zahrad je vedoucí absolventem vysoké školy zemědělské, zahradnické fakulty.
Ostatní pracovníci jsou převážně vyučení zahradníci.

K/ Problémy ochrany a obnovy zámeckého areálu

Státní hrad a zámek je jedním z nejrozsáhlejších památkových areálu na území České republiky a v rámci
městské památkové rezervace zabírá více jak jednu třetinu její rozlohy. Od městské části Latrán směrem
vzhůru po skalním hřbetu je rozloženo 5 nádvoří s celkovým počtem 41 budov, v podélné ose navazuje
zámecká zahrada o výměře 10 ha, na kterou z jižní strany navazuje zásobní zahrada o ploše cca 3 ha.
V souboru staveb jsou zastoupeny obytné a reprezentativní zámecké budovy, objekty hospodářsko
technického charakteru i obytné a měšťanské domy. V roce 1989 se nalézala větší část objektů ve velmi
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špatném technickém stavu. Postupná rehabilitace tohoto rozsáhlého a rozmanitého celku je dlouhodobou
a náročnou záležitostí, a přestože bylo s obnovou započato hned po roce 1990, není zdaleka u konce.
Záměrem koncepce obnovy zámeckého areálu bylo a je jej rehabilitovat jako významné kulturní,
společenské a odborné centrum a presentovat je takovým způsobem, aby nedošlo k poškození jeho
památkových hodnot. Koncepce obnovy byla po roce 1989 zaměřena do osmi základní oblastí :
A/ oprava střech, průčelí a interiérů jednotlivých objektů areálu – doposud byly restaurovány
budovy kolem V., IV., III., II a část budov I. nádvoří.
Až do poloviny 90. let byla velká část objektů na I. zámeckém nádvoří využívána jako sídlo
policie, což mělo nepříznivý dopad na původní dispozice, architektonické detaily
a v neposlední řadě i na technický stav. Prostory, které byly využívány jako garáže
policejních vozidel, musely být náročným způsobem sanovány a zbavovány ekologické
zátěže.
Přestože většina objektů již prošla celkovou obnovou, některé domy stále ještě na nové
využití čekají. Jejich rehabilitace je postupným a náročným procesem, neboť výběr
smysluplného a zároveň k památkovým hodnotám citlivého využití není jednoduchý.
Limitující roli hraje i otázka finančního zajištění obnovy často dosti velkých stavebních
objektů.
Objekty kolem ostatních nádvoří převážně nemění své funkční využití a stavební zásahy zde
mají charakter restaurátorských prací.
B/ Stavební rehabilitace objektů dochovaných pouze v torzálním stavu (znovu vybudování
pěstební části oranžérie v zámecké zásobní zahradě bylo dokončeno v roce 1992 , stavební
rehabilitace ledárny na I. nádvoří v roce 2008).
C/ Demolice novodobých objektů, narušující historický urbanismus a poškozující prostředí
památky (na objetu čp. 232 byl odstraněn rozměrný pultový vikýř, který se výrazně
pohledově uplatňoval z mnohých vyhlídkových míst na historické centrum; odstranění
konstrukce otáčivého hlediště v zámecké zahradě doposud nebylo realizováno).
D/ Od počátku 90. let jsou postupně obnovovány inženýrské sítě. Velká část sítí byla
rekonstruována současně s budováním kolektoru po městkou částí Latrán, na který je
v současné době napojena většina domů kolem I. a II. zámeckého nádvoří. Horní hrad byl
v roce 2007 napojen na veřejnou kanalizaci a do té doby fungující jímky byly odstaveny.
E/ Důraz je také kladen na kultivované prostředí exteriéru zámku, čemuž byl přizpůsoben
i výběr exteriérového mobiliáře. Výchozím podkladem jsou dochované artefakty původních
mobiliárních prvků a historická ikonografie. Soubor laviček, květníků, osvětlovacích prvků,
odpadkových košů dnes působí harmonickým a daném prostředí přirozeným dojmem.
F/ Reinstalace historických interiérů podle dobových inventářů a rozšíření prohlídkových tras
a expozic. Základní koncept nabídky tří prohlídkových tras historických interiérů je
ukončen, zbývá vytvořit odlehčující galerijní a výstavní prostory.
G/ Průběžné restaurování mobiliárního fondu. Přibližně 60% mobiliárního fondu je
konzervováno či restaurováno a řádně uloženo v druhových depozitářích. V tomto trendu je
nutno pokračovat.
H/ Dobudování sítě servisních služeb pro návštěvníky areálu tj. infocentrum, pokladny,
prodejní síť propagace, WC pro veřejnost atp. Tento záměr je ve spolupráci
s provozovatelem hotov.
Od počátku 90. let stále roste počet návštěvníků a vzrostlo i dopravní zatížení historického centra
a zámeckého areálu. Stejně jako v centru i na zámku je doprava účinně regulována vyhlášením pěší zóny
a povolováním vjezdu pouze v odůvodněných případech a v určitém čase.
Regulace pohybu a počtu návštěvníků je mnohem problematičtější, neboť presentace památky veřejnosti
je vedle její ochrany nedůležitějším úkolem památkové péče. Zvyšující se tlak návštěvníků je účinně
zmírněn (rozložen v ploše areálu) zvýšením počtu prohlídkových tras a na odlehčení zámeckého areálu se
také významným způsobem podílí veřejnosti přístupný rozsáhlý zámecký park.
V současnosti jsou k dispozici tři prohlídkové trasy, čtyři výstavní expozice, včetně možnosti výstupu na
zámeckou věž. Zmíněné expozice jsou v provozu od dubna do října. V ostatních měsících jsou z důvodů
zvýšeného rizika ohrožení jak interiérového mobiliáře tak stavebních konstrukcí uzavřeny. Vzhledem
k zvýšenému zájmu ze strany návštěvníků o vstup do zámku i v zimních měsících, bude v prostoru tzv.
Hrádku vybudováno Hradní museum s celoroční expozicí.
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Vzhledem ke složitosti skloubení maximální presentace, smysluplného využití a ochrany takto rozsáhlého
a cenného areálu bylo navrženo koncepční řešení jeho funkčního prostorového schématu. Byl brán zřetel
na poznání historické funkce jednotlivých nádvoří a objektů, součástí vstupních analýz jsou výsledky
stavebně historických a stavebně technických průzkumů, analýzy potřeb pro cestovní ruch, zkušenosti
potřeb provozu správy zámku atp. Na základě poznatků z výše zmíněných souborů informací byl
vytvořen záměr funkčního řešení areálu:
1. První nádvoří, historicky hospodářské zázemí hradu a zámku s objekty přestavovanými
průběžně až do cca 1960 - zde soustředit především služby související s cestovním ruchem
tj. infocentrum, prodej, internetová kavárna, toalety, prodejní možnosti, byty, ubytování,
sklady atp.
2. Druhé nádvoří, historicky spjaté se správou panství a využívány jako knihovny, rodový
a spisový archiv, atp. – koncipovat jako archivní, studijní a badatelské centrum bez
komerčního využití. Zde je již historicky umístněn Státní oblastní archiv, zámecká knihovna,
do budoucna uvažujeme o badatelně ke knihovně, hradním museu v objektu Hrádku. Prostor
II. zámeckého nádvoří s centrální pokladnou je také soustřeďovacím prostorem pro
návštěvníky zámku.
3. Třetí a čtvrté nádvoří tzv. Horní hrad – výhradně poznávací a kulturní účel - prezentace
instalovaných interiérů dokládající historický vývoj areálu. Podle převažujícího procenta
zachování stavebních, výtvarných a instalačních prvků jsou rehabilitovány interiéry
renesanční, barokní a 19. století.
4. Páté nádvoří tzv. divadelní nádvoří – světově unikátní zámecké divadlo oživit formou
funkčního divadelního musea s divadelním depozitářem
5. Rehabilitovat zámeckou zahradu jako vzácný příklad zahradního umění 18. století s relaxační,
poznávací a meditativní funkcí včetně provozu zásobní zahrady s oranžérií, skleníky, pařeništi
na květinové výpěstky atp. V rámci předprojektové přípravy probíhá postupný zahradně
archeologický průzkum.
Zámecká zahrada
Českokrumlovská zámecká zahrada zaujímá rozsáhlé území na ploše cca 110 300 m2. Jedná se tedy
o mimořádně rozsáhlé území, vyžadující náročnou systematickou průběžnou péči o stavební podstatu,
vegetační složku i technickou infrastrukturu. Péči o zahradu a její údržbě je věnována značná pozornost
a nemalé úsilí. Podařilo se také realizovat některé mimořádně významné akce, jako například odborně
a finančně náročnou obnovu kaskádové fontány, včetně záchrany její sochařské výzdoby a obnovy
funkce. Avšak v daných podmínkách a s ohledem k rozsahu a náročnosti problémů, které je nutné řešit, je
dosavadní trend údržby nedostatečně účinný. Zahrady vykazují řadu zásadních i dílčích závad a to jak
z hlediska ideového (památkového), tak i stavebně technického a provozního. Dožívající je technická
infrastruktura, a některé stavební objekty vyžadují komplexní obnovu. V areálu je řada zásahů i úprav
z minulé doby velmi narušujících hodnoty historického prostředí.
V rámci omezených finančních možností se provádí běžná údržba s dílčími opravami komunikací,
inženýrské infrastruktury i jednotlivých architektonických a stavebních prvků. Posledních 10 let probíhají
práce v rámci intenzivní údržby zeleně a detailní konzervační ošetřování stromů ve všech porostech. Tyto
zákroky stabilizují do značné míry vegetační složku zahrady v jejím celkovém prostorovém působení,
zpomalily přirozené procesy stárnutí a odstranily nejzávažnější případy provozního rizika – ohrožení
návštěvníků zahrady i architektonických a stavebních prvků.
Jedním z nejbolestivějších problémů je technický stav letohrádku Bellarie. Poškozené jsou zděné
konstrukce spodní části objektu, kočárové rampy, vnější plášť včetně bezprostředního okolí letohrádku.
Stavba otáčivého hlediště a intenzivní divadelní provoz znemožňují prostorovou rehabilitaci parteru
letohrádku Bellarie, rekonstrukci cestní sítě a realizaci odpovídající vegetační úpravy. Restaurátorské
práce prozatím probíhají v interiéru, kde byly restaurovány barokní malby, kuchyně v suterénu se
systémem výtahů a vertikálně posuvných stolů.
Je zpracována koncepce obnovy zámecké zahrady, která mimo jiné řeší rehabilitaci původní cestní sítě,
korekci vegetace, odvodňovací systém, obnovu stavebních objektů a prvků zahradní architektury
a rehabilitaci prostoru po odstraněném otáčivého hlediště. Tato koncepce je v rámci omezených
finančních prostředků postupně naplňována.
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IV. Ostatní problémy ovlivňující péči o statek
A/ Infrastruktura inženýrských sítí
Kvalitní systém inženýrských sítí je jedním ze základním předpokladů bezkonfliktního fungování města
a ochrany jeho historických hodnot. Město Český Krumlov si je této skutečnosti vědomo a věnuje této
problematice velkou pozornost.
V historických městských částech Latrán a Nové Město jsou inženýrské sítě vedeny v systému
průchodných chodeb podzemního kolektoru, jehož hlavní chodba začíná u Budějovické brány a končí
u Lazebnického mostu, tj. prochází celou ulicí Latrán. Jednotlivé domy jsou na sítě uložené v kolektoru
napojeny vrtanými přípojkami. Do kolektorového systému je začleněna i tak zvaná "stará štola"
vybudovaná v 60. letech dvacátého století pro vedení inženýrských sítí z oblasti Jelení zahrady
na parkoviště pod poštou. Po povodni v roce 2002 proběhla rozsáhlá oprava vedení i technologie
kolektoru.
V části historického centra kolem Náměstí Svornosti, tj. ve čtvrtém meandru řeky Vltavy, je systém
inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, elektrorozvody, plynovod, telekomunikační vedení) rovněž
v dobrém technickém stavu, všechny sítě jsou již od počátku 90. let dvacátého století rekonstruovány.
V současné době zůstává problematickým místem část ulice Masná. Pro rekonstrukci zdejších
inženýrských sítí má město připravenu projektovou dokumentaci, realizace závisí na finančních
prostředcích města v roce 2009.
Vlastnictví jednotlivých inženýrských sítí - vodovod a kanalizace jsou v majetku města Český Krumlov,
plynovod a elektrorozvody jsou vlastnictvím společnosti E -On Česká republika s.r.o.

B/ Řešení dopravy v klidu a pohybu
Město Český Krumlov má propracovaný a dobře fungující systém řešení dopravy, včetně dopravy v klidu.
V historickém centru města je vymezena pěší zóna, kde vjezd a parkování je povoleno jen na zvláštní
povolení městského úřadu. Těžká nákladní doprava či průjezd autobusů jsou z centra města zcela
vyloučeny. Tím je vytvořen předpoklad nejenom pro zachování stavebního fondu historického centra
města, ale i pohody jeho obyvatel a návštěvníků.
Parkování osobních automobilů - v těsné blízkosti historického centra nabízí elektronický městský
parkovací systém návštěvníkům města:
· tři samoobslužná odstavná parkoviště v blízkosti historického centra (P1, P2, P3) s celkovou kapacitou
cca 590 stání a nepřetržitým celoročním provozem
· elektronický systém navádění vozidel na odstavná parkoviště poskytující aktuální informace o jejich
obsazenosti
· monitorovací kamerový systém umožňující z centrálního dispečinku trvalý kontakt se zákazníky
parkovišť 24 hodin denně
· vybavení parkovišť moderními samoobslužnými technologiemi umožňujícími pohodlné placení
parkovného v Kč a EUR nebo prostřednictvím magnetických parkovacích karet
· slevy pro vícedenní návštěvníky, bezbariérové WC zdarma
· aktuální obsazenost parkovišť na tel. č. 380 711 190
· dále parkoviště P4 o kapacitě 100 stání v těsné blízkosti zámecké zahrady, zabezpečující, mimo jiné,
parkování návštěvníků divadelních představení na otáčivém hledišti
Kromě toho mohou řidiči využít i parkovací místa na místních komunikacích s parkovacími automaty,
která jsou výhodná pouze pro krátkodobé stání do 90 minut.
Optimálního využívání parkovišť je dosaženo naváděcím systémem s dynamicky proměnnými
informacemi o stavu jejich obsazenosti - při příjezdu k centru do města je na všech hlavních
komunikacích nejprve umístěna informace o existenci navádění, zhruba po 100 metrové vzdálenosti za
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úvodní cedulí je umístěn panel s proměnnou informací o obsazenosti, následují prosté tabule umístěné
vždy před křižovatkou, které pomocí směrovek navádějí k vybranému parkovišti a nakonec ve vzdálenosti
cca 100 m před vjezdem do parkoviště je opět umístěna tabule s dynamicky proměnnou informací
o obsazenosti daného parkoviště
Parkování autobusů - systém parkování zájezdových autobusů tvoří centrální odstavné parkoviště
autobusů nacházející se v okrajové části města a centru blíže položený výstupní a nástupní terminál, který
slouží pouze pro krátkodobé zastavení autobusu umožňující výstup a nástup cestujících. Na území města
je dopravním značením umožněno parkování autobusů pouze na vyhrazených parkovištích. Parkování
autobusů dopravujících návštěvníky divadelních představení na otáčivém hledišti je zabezpečeno
v rozsahu 5 autobusů na parkovišti P4 v těsné blízkosti zámecké zahrady
Místní doprava Vlakové nádraží se nachází se v docházkové vzdálenosti cca 30 minut od historického centra nebo lze
využít místní autobusovou dopravu.
Autobusové nádraží se nachází se v docházkové vzdálenosti cca 10 minut od historického centra.
Z uvedeného je patrné, že město Český Krumlov problém dopravy neřeší cestou demolic pro získání
parkovacích ploch či zlepšení průjezdnosti, ani nevhodnými vestavbami patrových garáží v historickém
centru a jeho bezprostředním okolí.
Město Český Krumlov má zpracovaný dlouhodobý projekt rekonstrukcí místních komunikací
ve správním obvodu města. Jeho součástí jsou i dvě příjezdové komunikace k lokalitě otáčivého hlediště.

C/ Populace a prostředí ve městě
Demografický vývoj a struktura populace
Počet trvale žijících obyvatel v Českém Krumlově k 31.12.2007 byl 13.752. Počet obyvatel dosáhl svého
vrcholu v roce 2001, poté lze zaznamenat trvalý pokles v řádech 100 obyvatel ročně. Českému Krumlovu
se nevyhýbá celoevropský trend stárnutí populace a nízké porodnosti, příčinou může být také odliv
obyvatel do okolních obcí, kde byla a je snazší možnost získání stavební parcely pro rodinný dům (Česká
republika zažila v posledních letech stavební boom individuálního bydlení).
Vývoj počtu obyvatel v Českém Krumlově v letech 1869 – 2001
Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel v letech 1869 - 2001
Český
Krumlov

1869

1880

1890

1900

1910

1921

7 071

8 106

8 903

9 412

9 485

9 078

1930

1950

1961

1970

1980

1991

2001

9 709

8 441

9 294

10 430

13 776

14 108

14 443

2006
6 789
7 072
13 861

2007
6 753
6 999
13 752

Vývoj obyvatelstva v letech 2002 – 2007

Muži
Ženy
Celkem

Vývoj počtu obyvatel v letech 2002 – 2007
2002
2003
2004
2005
7 014
6 989
6 871
6 810
7 190
7 157
7 071
7 051
14 204
14 146
13 942
13 861

Zdroj:Strategický plán rozvoje města Český Krumlov – Profil města 2008

Počet stálých obyvatel v historickém centru během let kolísá, celkově však má sestupnou tendenci.
Lokality kde se stále ještě udržuje původní bytová funkce jsou především ulice Parkán a Nové Město,
částečně pak ulice Široká a Horní. Příčinou tohoto stavu může být více faktorů. Je to snaha vlastníků
nemovitostí co nejvíce ploch objektu využít ke komerčním účelům, dále pak výše zmíněný trend
pořizování si individuálního bydlení v příměstských lokalitách, tzv. útěk z města a v neposlední řadě pro
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běžný život v historickém centru chybí některé běžné služby a obchody pro místní, i když nutno uvést, že
i v Českém Krumlově vznikla moderní nákupní centra na okraji města a obliba této formy nákupu je
veliká už i pro komfort parkování, který historické centrum nemůže nabídnout. Faktorem je jistě i cena
nájmu nebytových prostor, která reflektuje turistickou atraktivitu historického centra a mnohdy přesahuje
možnosti drobných obchodníků a řemeslníků.
Pro potřeby sledování vývoje počtu trvale žijících obyvatel v historickém centru města byla definována
oblast v hranicích městské památkové rezervace a z dostupných údajů evidence obyvatel Městského
úřadu Český Krumlov generovány údaje:
městská část
Vnitřní Město
Rybářská
Kaplická
Rooseveltova
Parkán 1,150
Formanská
Pivovarská
Na Fortně
V Jámě
Zám.Schody
Zámek
K Zám. Zahradě
Latrán
celkem městská
památková
rezervace

1982
dle sčítání lidu
771

1991
1995
dle sčítání lidu
679
380
51
8
8
7
21
6
2
15
20
15
12
199

1996

1997

1998

1999

379
53
6
8
7
21
6
2
15
20
15
12
207

406
53
4
8
6
21
6
2
15
21
17
12
215

436
54
5
9
6
21
6
2
15
26
21
12
234

452
56
6
9
6
20
7
2
15
25
21
12
248

nesledováno*

nesledováno*

751

786

847

879

744

* Údaje o počtu obyvatel v části obce Vnitřní Město za roky 1982 a 1991 byly zjištěny z údajů Českého
statistického úřadu na základě sčítání lidu. Počty obyvatel v jednotlivých ulicích z ostatních částí obce (Latrán,
Plešivec, Horní Brána), které spadají do městské památkové rezervace není možné zpětně dohledat.
Výrazný úbytek počtu obyvatel v části obce Vnitřní Město byl zaznamenán v rozmezí let 1985 až 1995, kdy došlo
k privatizaci domů v historickém centru města a jejich rekonstrukcím a z uvedených důvodů ke stěhování obyvatel
do nových bytů na dokončeném sídlišti Mír v městské části Domoradice.
městská část

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Vnitřní Město
421
406
398
Rybářská
56
51
47
Kaplická
6
2
10
Rooseveltova
9
3
17
Parkán 1,150
6
5
7
Formanská
20
20
17
Pivovarská
6
5
7
Na Fortně
3
3
3
V Jámě
15
15
14
Zám.Schody
27
27
25
Zámek
20
20
24
K Zám. Zahradě
13
13
13
Latrán
239
232
239
celkem městská
památková
rezervace
841
802
821
Zdroj:Městský úřad Český Krumlov, evidence obyvatel

359
52
14
13
8
17
7
3
15
25
25
13
243

424
40
0
11
6
16
7
3
14
20
25
13
208

427
36
0
10
6
16
7
3
14
18
25
14
202

313
36
0
10
6
16
9
3
13
18
27
14
170

308
34
1
9
6
16
9
0
12
16
27
12
153

794

787

778

635

603
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Cestovní ruch
Český Krumlov patří v České republice k nejvyhledávanějším turistickým destinacím. Období boomu
proběhlo v letech 1991 – 1997, poslední desetileté období je fází mírného růstu a stabilizace cestovního
ruchu.
Souběžně s rozvojem cestovního ruchu rostlo také povědomí, znalost a zkušenost s jeho řízením,
dnešnímu modelu řízení (viz. kapitola Management ochrany památkového fondu města a zámku Český
Krumlov - část Cestovní ruch) předcházelo v roce 1993 založení turistického informačního centra
INFOCENTRUM, poté v roce 1998 byly spuštěny webové stránky města www.ckrumlov.cz a od roku
2001 pracuje destinační management. Předpokladem a východiskem bylo zpracování koncepčních
dokumentů (viz kapitola Urbanistické a koncepční dokumenty, studie a průzkumy) a postavení týmu lidí
s patřičnou zkušeností a vzděláním v oboru cestovního ruchu. V současné době pracují na destinačním
managementu lidé s vysokoškolským vzdělání v oboru a se zkušenostmi ze zahraničních pracovních
pobytů a stáží.Kontinuální vzdělávání a přehled o oboru jsou prioritou.
Jedním z marketingových Unique Selling Propositions destinace je historické a kulturní dědictví včetně
statutu památky zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO.

Český Krumlov je …
město kulturního dědictví - 300 památkově chráněných objektů v historickém centru a druhý největší
hradní a zámecký komplex v České republice zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO, nejstarší
barokní divadlo na světě
město umění a kultury - Egon Schiele Art Centrum, International Art Gallery, 8 muzeí a 4 galerie, četné
obchůdky s uměleckými předměty, 4 hudební festivaly, 3 divadla, 1 divadelní festival
město mnoha zážitků - historické slavnosti, ochutnávka piva v místním pivovaru, jízda na voru po řece
Vltavě, noční prohlídky města, kulinářské speciality
město kongresové a incentivní turistiky - konferenční prostory, 5* a 4* hotely, exkluzivní historické
prostory, zámecká zahrada, sportovní a historické hry, kulinářské zážitky
město s krásnou přírodou - kopcovitá krajina vhodná pro pěší turistiku, cyklistiku, vyjížďky na koních,
hraní golfu, rafting a vodní putování na Vltavě, v blízkosti rekreační oblast přehradní nádrže Lipno,
Chráněná krajinná oblast Blanský les, Národní park Šumava
Od roku 2001 Destinační management Český Krumlov vede projekt Statistika cestovního ruchu, kde jsou
shromažďovány a vyhodnocovány stěžejní statistické ukazatele vývoje cestovního ruchu.

Statistiky cestovního ruchu v roce 2007
Kvalifikovaný odhad počtu návštěvníků
1 200 000
Kapacita ubytování
4 324
4 a 5 * hotely
400
z
3 * hotely
700
toho
apartmány, penziony, priváty
3 224
Parkování
184 653
z osobní automobily
176 121
toho autobusy
8 532
Podpora CR z rozpočtu města
1 100 000 CZK
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Ubytování – počty lůžek
Vývoj počtu lůžek v Českém Krumlově v letech 2000 - 2006
2000
2001
2002
2003
2004
Hotel
351
432
532
534
566
Pension v centru
541
602
687
765
846
Jiné ubytování v centru
205
250
241
268
112
Pensiony mimo centrum
172
201
251
278
384
Rodinné domy
303
285
280
292
290
Ostatní zařízení
527
548
545
543
513
Celková kapacita
2 099 2 318 2 536 2 680 2 711

2005
599
875
106
442
274
529
2 835

2006
674
884
140
631
324
581
3 234

V roce 2007 došlo k změně členění ubytovacích kapacit pro potřeby statistiky podle jednotlivých
kategorií a k jejich lokalizaci do hranic městské památkové rezervace a mimo ni.
Uvnitř městské památkové rezervace bylo evidováno k 31.12.2007 1.843 lůžek, mimo pak 2.481 lůžek
(z toho 700 míst v kempech).
REKAPITULACE
UBYTOVÁNÍ
hotely v městské památkové rezervaci
hotely
HOTELY CELKEM
garni hotel v městské památkové rezervaci
garni hotel
GARNI HOTEL CELKEM
motel v městské památkové rezervaci
motel
MOTEL CELKEM
penzion v městské památkové rezervaci
penzion
PENZION CELKEM
privátní ubytování v městské památkové rezervaci
privátní ubyt.
PRIVÁTNÍ UBYTOVÁNÍ CELKEM
apartmány v městské památkové rezervaci
apartmány
APART.BYTY K REKR. CELKEM
ubytovna v městské památkové rezervaci
ubytovna
UBYTOVNA - HOSTEL CELKEM
kemp v městské památkové rezervaci
kemp
KEMP CELKEM
chalupa v městské památkové rezervaci
chalupa
CHAL.,DŮM,STAT.K REKR. CELK.
ostatní v městské památkové rezervaci
ostatní
OSTATNÍ CELKEM
CELKEM
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Lůžka za rok
2007
274115
41975
316090
14600
27010
41610
0
12045
12045
187245
284335
471580
126655
167535
294190
52925
4015
56940
17155
44895
62050
0
255500
255500
0
1825
1825
0
66430
66430
1578260

Lůžka
ks
751
115
866
40
74
114
0
33
33
513
779
1292
347
459
806
145
11
156
47
123
170
0
700
700
0
5
5
0
182
182
4324

Přenocování

102 146

4 671

2 701

64 523

10 556

5 466

8341

5 530

80

6 040
210 056
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Návštěvnost vybraných turistických atraktivit a akcí
Nejnavštěvovanější atraktivity a akce 2007
Počet
Objekt
osob
349 608
Státní hrad a zámek Český Krumlov
53 856
Otáčivé hlediště (86 představení)
12 500
Mezinárodní hudební festival
Vývoj počtu návštěvníků kulturních akcí v letech 2000 - 2007
2000 2001
2002
2003
2004
2005
Otáčivé hlediště
30 512 39 000 36 317 35 735 44 226 47 135
Festival komorní hudby
2 435 2 678 2 784
2 920
2 459
1 920
Festival staré hudby
980
790
834
1 173
700
560
Mezinárodní hudební
8 303 7 980 3 440
7 083 13 800 15 200
festival
Festival Jazz na konci léta
1 750 2 500
500
1 400
1 600
1 950
Ekofilm

-

-

-

-

1 745

2006
51 042
2 570
780

2007
53 856
2 190
700

15 200

12 500

1 100

2 000

není
není
4 000
evidováno evidováno

Vývoj počtu návštěvníků Státního hradu a zámku ČK v letech 2000 - 2007
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
299 430
297 534
235 427
292 103
329 133
336 316
340 478
349 608
Zdroj:Strategický plán rozvoje města Český Krumlov – Profil města 2008, Destinační management Český Krumlov

Kvalitativní údaje se opírají o výzkumy regionálního destinačního managementu Jihočeské centrály
cestovního ruchu a státní agentury Czech Tourism, dále jsou využívány sekundární zdroje informací jako
odborné časopisy a publikace, přednášky a semináře. V roce 2009 bude proveden výzkum návštěvníků
města Český Krumlov ve spolupráci s odbornou agenturou.
Významným projektem souvisejícím s rozvojem cestovního ruchu je projekt Parking, kterým byl v roce
2001 zaveden moderní parkovací systém záchytných parkovišť kolem historického centra města
s dynamickým systémem navádění návštěvníků (podrobněji viz kapitola B - řešení dopravy v klidu
a pohybu).
Cestovní ruch jako ekonomický faktor péče o památky
Cestovní ruch v Českém Krumlově je významným hospodářským odvětvím, podle analýzy cestovního
ruchu z října roku 2007 „Cestovní ruch v Českém Krumlově – analýza současného stavu, život města
a cestovní ruch, strategické cíle 2009 – 2010“ cestovní ruch vytváří ca 3.000 pracovních míst přímo
v oboru ( existují však sezónní výkyvy) a multiplikačním efektem několik stovek pracovních míst
v dalších oborech. (počet práceschopného obyvatelstva ca 8.000, průměrná nezaměstnanost 5%).
Přibližně 630 podnikatelských subjektů se zabývá činností se živnostenským oprávněním ve službách
cestovního ruchu.
Do rozpočtu města plynou příjmy související s cestovním ruchem ve výši ca 5% celkových příjmů města.
Turistický ruch znamená vysoké nároky na správu, údržbu a úklid historického centra města. Příjmy
městské pokladny plynoucí z cestovního ruchu zdaleka nedostačují na zajištění této služby a negenerují
investiční prostředky. Město má však jako samosprávný celek v současném systému daní a zákonných
norem České republiky velmi omezenou možnost získávat z cestovního ruchu na svém správním území
vyšší příjmy do rozpočtu.
Nutno však uvést, že turistický ruch vytváří finanční zdroje pro opravy a stavební restaurování památkově
chráněných objektů soukromých vlastníků, na které by jinak tito majitelé neměli dostatek prostředků,
avšak orientace na turistický ruch znamenala v některých případech ztrátu původní obytné funkce
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objektu. Naopak u řady objektů (především průmyslových a technického charakteru), které již nebyly
používány ke svému původnímu účelu, znamenalo nové využití jejich záchranu před hrozícím zánikem.
Český Krumlov je svým charakterem typickou městskou turistickou destinací ve střední Evropě mírného
klimatického pásu (zima trvá 5 měsíců v roce). Neustálou výzvou je omezená turistická sezón
(v posledním pětiletém období od dubna do konce října což je ovšem prodloužení o min. 4 měsíce oproti
devadesátým letům minulého století) a mimořádná návštěvnost, někdy až přetížení centra turistickým
ruchem v letních měsících.
Výzvou je rovněž prodloužení délky pobytu návštěvníků, cílem je zvýšení počtu přenocování.
Pro skupinovou klientelu je charakteristický jednodenní pobyt, východiskem je tedy motivovat
individuální klientelu.
Příležitostí jsou projekty rozšiřující nabídku i v okrajových částech města (Museum Fotoateliér Seidel,
Růžová zahrada, není evidováno úprava a revitalizace městského parku a meandru řeky Vltavy aj.) a
zapojení a využití atraktivního a rozmanitého okolí města, bohatého i na historické památky.
Obdobným způsobem se snaží s danou problematikou vyrovnat i správa zámku. Turistický provoz účinně
rozkládá v rámci areálu zvýšením nabídky prohlídkových tras a výstavních expozic. Významnou roli hraji
i zpřístupnění rozlehlé zámecké zahrady s připravovanou prohlídkovou trasou Bellarie.

Vandalismus
V historickém centru Českého Krumlova není vandalismus zásadním problémem. Pokud k němu ve
městě dochází, většinou se tak děje mimo toto centrum. Je pravděpodobné, že je tomu tak i díky
kamerovému systému, který byl centru města zřízen od doby zápisu historického centra do Seznamu
světového dědictví. Kamery jsou instalovány tak, že pod kontrolou kamerového monitoringu je Náměstí
Svornosti, hlavní vstup do areálu zámku z ulice Latrán a prostor před ním, most Eduarda Beneše, ulice
Rybářská, Linecká, Radniční, Panská a Soukenická.
V období provozu otáčivého hlediště provádí městská policie hlídkovou činnost a je v případě potřeby
k dispozici, aby nedocházelo k narušování veřejného pořádku a bezpečnosti

D/ Životní prostředí, znečištění ovzduší, přírodní katastrofy
Problematika čistoty ovzduší
Historické centrum města se nalézá v údolí řeky Vltavy, má tedy geomorfologicky danou polohu
v inverzní, špatně provětrávané oblasti. To bylo jedním z hlavních důvodů je plynofikace v nedávné
minulosti.
Při severním vstupu do města, ve vzdálenosti zhruba 2,5 km vzdušnou čarou od historického centra
města, se nalézá jediná zdejší průmyslová zóna. Nejvýznamnějším zdrojem znečistění ovzduší zde je
kotelna na spalování hnědého uhlí (tzv. energoblok). Vlivem klimatických podmínek energoblok, spolu
s Jihočeskými papírnami v obci Větřní (5 km jižně od Českého Krumlova), negativně ovlivňoval čistotu
ovzduší ve městě. V posledních letech ale došlo k výraznému útlumu produkcí emisí z těchto velkých
stacionárních zdrojů znečisťování ovzduší.
Největším problémem z hlediska čistoty ovzduší ve městě Český Krumlov je imisní zátěž způsobená
dopravou v kombinaci s hustou zástavbou a inverzními situacemi. Automobilová doprava jako zdroj
znečisťování ovzduší ve městě působí zejména v lokalitách mimo vlastní historické centrum města,
zejména na průtazích městem od Českých Budějovic směrem na jih a v průmyslové zóně. Do historického
centra města je vjezd povolen pouze dopravní obsluze provozoven zde situovaných, zde žijícím
obyvatelům města a výjimečně na základě jednorázového povolení vjezdu městskou policií.
Vzhledem k tomu, že žádný z uvedených problémů není zásadního charakteru, je Český Krumlov
považován za oblast s dobrou kvalitou ovzduší.
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Městská zeleň ve vztahu k životnímu prostředí
Kvalita ovzduší ve městě je kladně ovlivněna plochami zeleně jak uvnitř města, tak bezprostředně za jeho
hranicemi (viz. letecký snímek v kapitole "Ochrana krajinného reliéfu, pohledových nezastavěných
zelených horizontů a zeleně historického centra Českého Krumlova"). Realizace komplexní údržby
veřejné zeleně je zajištěna (na základě smluvního vztahu s městem Český Krumlov) jedním
podnikatelským subjektem, v souladu s plánem stanoveným vždy na období jednoho roku.
Odpadové hospodářství
Součástí péče o životní prostředí je řešení odpadového hospodářství. Stav vozového parku a odpadových
nádob je velmi různorodý a vzájemně nekompatibilní. Technické prostředky jsou víceméně zastaralé,
odpadové nádoby převážně již esteticky a hygienicky nevyhovující. Stejně jako u městského mobiliáře,
i zde je řešení závislé na množství finančních prostředků z rozpočtu města. systém sběru a svozu odpadu
v historickém centru města je průběžně řešen radou města. v současné době jsou dva vybrané systémy
připraveny do veřejné diskuse s obyvateli města. V obou zvažovaných systémech je počítáno
s odstraněním kontejnerů na směsný komunální odpad i jeho separovatelné složky z historického centra
města.
Přírodní katastrofy
Záplavy
Předvídatelnou přírodní katastrofou, která by mohla v budoucnosti ohrozit historické centrum města, jsou
pouze povodně. Poslední rozsáhlá povodeň v roce 2002 způsobila v historickém centru škody v území
Latránu a v územích podél řeky Vltavy (ulice Rybářská, Parkán, atd.) a potoka Polečnice (Jelení zahrada).
Domy byly zaplaveny v suterénu, maximálně v úrovni přízemí. Během následujících dvou let po povodni
se podařilo víceméně odstranit všechny způsobené škody.
Správce zdejších vodních toků, státní podnik Povodí Vltavy, má zpracovanou projektovou dokumentaci
protipovodňových opatření na řece Vltavě a potoku Polečnice, který rovněž významně přispěl
k povodňovým škodám. V nejbližších letech budou tato opatření realizována (viz 3.kapitola).
Za účelem nalezení optimálního řešení předcházení škodám způsobeným přívalovými dešti zadalo město
zpracování územní studie odvodnění celého svého správního území města. Jde o analýzu stávajícího stavu
technické infrastruktury s návrhem na opatření (opravy a výměny dílčích částí či technologických celků,
podklady pro projektování a finanční analýzy.
Požáry
Město Český Krumlov je již padesát let sídlem profesionální požární jednotky. Českokrumlovské
pracoviště Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje sídlí v moderním areálu v severní části města
(městská část Domoradice) a profesionální ochranu nejenom proti požárům, ale i dalším přírodním živlům
v něm zajišťuje celkem 96 zaměstsnanců. Požární prevenci se věnuje samostatné oddělení.
Orgány prevence a řízení krizových situací
Koordinačním orgánem pro přípravu na krizové situace je Bbezpečnostní rada města Český Krumlov,
jmenovaná starostou města. Pracovním orgánem pro řešení krizových situací je krizový štáb města, jehož
členy rovněž jmenuje starosta města. Členy těchto orgánů jsou mimo starosty i další představitelé města
a městského úřadu, zástupci, městské a státní policie, hasičského záchranného sboru, požární stanice,
nemocnice a dalších organizací působících ve městě. Pro případ krizové situace je vypracován krizový
plán, včetně směrnic a manuálů pro činnosti a chování jak pro obyvatele, tak pro krizové týmy.
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3. KAPITOLA
Popis všech větších restaurátorských prací, změn a nových staveb
uvnitř chráněné oblasti
dle § 172 Operačních směrnic
(za období 1999 - 2007)
Český Krumlov, prosinec 2008

Zpracovatelský tým:
Jana Hermanová (Městský úřad Český Krumlov)
Daniel Šnejd (Národní památkový ústav, územní pracoviště České Budějovice)
Jitka Zikmundová (město Český Krumlov)
Jiří Vajčner (Ministerstvo kultury České republiky)
Kamila Hrabáková (Krajský úřad Jihočeského kraje České Budějovice)
Petr Pavelec (Národní památkový ústav, územní pracoviště České Budějovice)
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I. Podpora restaurování památek z veřejných rozpočtů, zaměřených na péči
o kulturní dědictví
Finanční nástroje zaměřené na péči o památkový fond na území historického centra
města Český Krumlov
Poznámka: ceny jsou vztaženy k průměrnému směnnému kursu EURO/Kč ve 3. čtvrtletí roku 2008 - 24,092

Státní dotační programy pro obnovu nemovitých kulturních památek




Program regenerace městské památkové rezervace
Program regenerace městské památkové zóny
Jsou nástrojem k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech historických měst,
prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny. Finanční příspěvky z nich mohou být
poskytovány pouze tehdy, pokud má příslušné město zpracovaný vlastní program regenerace (viz. výše
kapitola "Urbanistické dokumenty, studie a průzkumy") a pokud se zároveň finančně podílí společně
s vlastníkem na obnově kulturní památky.
Na základě žádostí vlastníků nemovitých kulturních památek v těchto územích, po doporučení výše
zmíněného poradního orgánu rady města, tj. komise pro památkovou péči, jsou usnesením zastupitelstva
obce rozdělovány finanční prostředky - ze státního rozpočtu + k nim náležející povinné podíly města na opravy těchto nemovitých kulturních památek.
Finanční prostředky investované do oprav objektů v městské památkové rezervaci
v období let 2001 - 2007 :
rok
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

žádosti zařazené
do programu
12
8
13
22
10
10
4

státní dotace

finanční podpora města

2 750 000,- Kč
1 320 000,- Kč
450 000,- Kč
4 279 000,- Kč
2 180 000,- Kč
2 062 000,- Kč
963 600,- Kč
14 004 600,- Kč

1 060 000,- Kč
3 280 000,- Kč
350 000,- Kč
1 436 000,- Kč
1 101 400,- Kč
952 700,- Kč
254 400,- Kč
8 434 500,-Kč

Finanční prostředky investované do oprav objektů v městské památkové zóně (vyhlášena ve 2003)
v období let 2004 - 2007 :
rok
2004
2005
2006
2007

žádosti zařazené
do programu
1
4
8
5

státní dotace

finanční podpora města

650 000,- Kč
720 000,- Kč
730 000,-Kč
380 000,-Kč
2 480 000,-Kč

540 000,- Kč
154 900,- Kč
175 100,- Kč
111 600,- Kč
981 600,-Kč

Městský dotační program zaměřený na prostředí historického centra města
Grant označování domů a provozoven
V roce 2004 město Český Krumlov vytvořilo vlastní grant ,,Podpora na pořízení označení domů
a provozoven“. Účelem grantu je v maximální možné míře podporovat kvalitu označení provozoven
s důrazem na kvalitní umělecko-řemeslné zpracování, v území městské památkové rezervace (historické
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centrum města) a městské památkové zóny. Z průběhu let trvání grantu vyplývá, že po počátečním
rozjezdu grantu v roce 2004, byl v roce 2005 a 2006 grant plně využit a v roce 2007 již zájem veřejnosti
o finanční podporu města na označení provozoven radikálně poklesl. Vzhledem k výše uvedenému nebyly
pro rok 2008 do rozpočtu města finanční prostředky pro grant zahrnuty.
Z hlediska památkové péče došlo k navázání přímého kontaktu mezi majiteli domů a provozoven
s pracovníky památkové péče a označení provozoven bylo prováděno v souladu se současně platnými
zákony. Žadatelé věnovali přípravě označení provozovny větší pozornost a nechávali si grafické návrhy
zpracovat od odborných firem a označení provozoven vyrobit odbornou, někdy dokonce i umělecky
zaměřenou firmou. Z těchto důvodů se velice zvýšila jejich estetická úroveň, přičemž nedocházelo
k poškozování památkově chráněných objektů a prostředí městské památkové rezervace a městské
památkové zóny.
Za období let 2004 až 2007 bylo uspokojeno celkem 54 došlých žádostí :
rok
2004
2005
2006
2007

žádosti zařazené do programu
9
18
24
3

finanční podpora města
123 732,- Kč
240 000,- Kč
250 000,- Kč
50 736,- Kč
664 468,-Kč

Finanční prostředky poskytnuté Jihočeským krajem
Grantové programy Jihočeského kraje v oblasti památkové péče
rok

1000 Kč

2004

1 643

2005

1 576

2006

1 100

2007

1 163

2008

1 019

Finanční prostředky poskytnuté v rámci dotačních programů Evropské unie
V roce 2008 získalo město finanční prostředky ze strukturálních fondů EU (regionální operační program
NUTS II Jihozápad) na stavební úpravy městského parku a jižních teras a na rekonstrukci Lazebnického
mostu.

Finanční nástroje zaměřené na péči o památkový fond na území areálu zámku
Český Krumlov
Celkový přehled nákladů na provoz a investice zámeckého areálu v letech 2003 - 2005:
rok

náklady v 1000 Kč.

2001

20 988

2002
2003

17 099
40 982

2004

46 303

2005

50 208

2006

42 368

2007

40 609
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II. Uskutečněná nebo probíhající restaurování a novostavby v historickém
centru Českého Krumlova, včetně areálu zámku.
Realizované a probíhající akce v areálu zámku
Rok 1999
Čp. 59 - restaurování východní fasády tzv. Hrádku a knihovny
V souvislosti s obnovou výběhů medvědince v hradním příkopu bylo restaurováno východní průčelí
knihovny a přilehlého tzv. Hrádku, kde byla zčásti obnovena i původní renesanční malířský výzdoba.
Původní stav:

Současný stav (2008):

Čp. 59 - lapidárium v suterénu tzv. Nového purkrabství
Z důvodu potřeby uložiště bohaté kolekce originálů převážně barokních soch z celého areálu zámku, bylo
v bývalé rozsáhlé konírně pod budovou tzv. Nového purkrabství vybudováno lapidárium, které tak
doplnilo nabídku prohlídkových tras zameckého areálu.
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Čp. 59 - pokladna zámku v tzv. Mincovně
Dlohodobě nevyhovující pokladna zámku byla v roce 1999 nahrazena zcela novým provozem
v restaurovném přízemí bývalé zámecké mincovny.Interiér byl obnoven do stavu dky zde fungovaly
kanceláře knížecích úředníků.
Stavební rehabilitace výběhů medvědince
V roce 1999 byly kompletně přebudovány oba mědvědí výběhy. Byl zde upraven terén, odazeny vzrostlé
kmeny stromů, skalky a vybudována umělá jezírka.
Současný stav (2008):

Rok 2000
Plášťový most
Byla dokončena v roce 1999 započatá celková stavební rehabilitace monumentální stavby
několikapatrového krytého mostu spojující zámek s barokním dovadlem a zámeckou zahradou.
Původní stav:

Současný stav (2008):
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Rok 2001
Čp. 232 – stavební rehabilitace střešního pláště
V rámci obnovy střechy původně knížecí administrativní budovy byl odstraněn rozsáhlý pultový vykýř
instalovaný zde ve 40. letech 20. století. Byla tak odstraněan výrazná pohledová závada upltňující se
z mnoha vyhlídkových míst na město (foto viz kapitola D - problém půdních vestaveb a změn střešní
krajiny v historickém centru města).
Čp. 59 – Horní hrad
Byla zahájena postupná není evidováno oprava vnějších průčelí Horního hradu. Stavební vývoj horního
hradu byl od počátku limitován jeho výrazně dominantním postavením na nepřístupné skalní ostrožně.
Nepochybně i to je hlavním důvodem, proč nebyla vnější průčelí nikdy zcela opatřena jednotnou úpravou.
Většina mladších úprav původně gotického hradu byla prováděna z interiéru a na vnějších průčelích se
projevila pouze lokálními úpravami. Vzhledem k složité kompozici omítkových vrstev, které se
překrývaly pouze zřídka a většinou na sebe v jednotlivých stavebních etapách navazovaly, byla
aplikována konzervační metoda. Tento způsob obnovy plně respektuje výchozí stav fasády, soustřeďuje
se zpevňování stávajícího materiálu a vyzpravuje pouze lokální destrukce. Nové omítkové plomby jsou
v závěru prací restaurátorsky retušovány tak, aby splynuly s okolními historickými vrstvami.
Rok 2002
Čp. 59 – resturování nádvoří tzv. Hrádku
Již od počátku 90. let postupně probíhá restaurování tzv. Hrádku s věží. V roce 2002 proběhla stavební
rehabilitace vnitřího nádvoř. Na svou renesanci doposud čeká interiér budovy, kde je plánována celoroční
muzeální expozice „Hradního musea“.
Rok 2003
Čp. 178 – obova střechy zámecké jízdárny
V rámci obnovy střechy zámecké jízdárny byla kompetně vyměněna již dožilá pálená krytina za novou.
Rok 2004
Čp 46 - tzv. Zámecká lékárna
Byla dokončena celková oprava měšťanského domu. Na průčelích bylo restaurována bohatá renesanční
sgrafitová výzdoba. Část iteriérů byla upravena k obytným účelům, přízemí je využíváno komerčně.
Rok 2006
Letohrádek Bellarie
V rámci postupné obnovy této významné rokokové stavby v zámecké zahradě bylo dokončeno
restaourování interiérových maleb v obou podlažích zahájené v roce 2003:
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Čp. 59 - Máselnice
Restaurována sgrafitová výzdoba průčelí tzv. zámecké Máselnice - stav 2008:

Cesta pod Plášťovým mostem
Byla dokončena stavební rehabilitace v roce 2002 povodněmi poškozené cesty pod Plášťovým mostem.
Destruovaná asfaltová vozovka zde byl nahrazen šástečně zpevňeným kamenopískovým povrchem.
Rok 2007
Čp. 196 – Kovárna, ledárna
Byla dokončena v roce 2005 započatá oprava intaktně dochované renesanční kovárny a stavební
rehabilitace přilehlé ledárny, která se dochovala již poze v torzálním stavu. Kovárna bude vaužívána jako
expozice kovářského řemesla, v ledárně bude restaurační provoz doposud soustředění v několika kioscích
stojících před ledárnou.
Čp. 61 – oranžérie v zásobní zámecké zahradě
V tomto roce není evidováno proběhly stavební úpravy interiéru zámecké oranžérie tak, aby mohla být
lépe využívána k přezimování tropických rostlin, které jsou v letní sezóně instalovány v exteriérei a
interiérech zámeckého areálu.
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Rok 2008
Vázy balustrády barokní fontány v zámecké zahradě
Byla dokončena výroba kopií váz osazených na balustrádách kolem barokní kaskádové fontány
v zámecké zahradě.
Vstupní brány do zámecké zahrady
Dokončena oprava a restaurování maleb dvou vstupních bran v jižní ohradní zdi zámecké zahrady.

Současný stav (2008):

Čp. 59 – vnější průčelí tzv. Horního hradu
V tomto roce byla dokončeno postupné restaurování vnějších průčelí Horního hradu. Stavební
rehabilitace jižního průčelí byla v roce 2008 oceněno mezinárodní prestižní cenou Europa Nostra.
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Čp. 63 – tzv. Prachárna
V roce 2008 bylo započata oprava střešního pláště a vnějších průčelí objektu prachárny, který se nalézá
na pokraji zámeckého areálu v blízkosti jednoho z hlavních turistických vstupů do historického centra.
V tomto objektu je plánováno vybudovat informační centrum CHKO Blanský les.
(viz též kapitola III. - A) Změny v urbanistické struktuře města)
Hudební pavilon
Oprava a restaurování vnitřních maleb dřevěného barokního altánu v zámecké zahradě.
Současný stav (2008):
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Realizované a probíhající akce v historickém centru města
Rok 2000
Latrán čp. 15
Stavební rehabilitace d
omu, adaptace na vinárnu
(viz též kapitola III.- D) Problém půdních vestaveb a změn střešní krajiny v historickém centru města).
Latrán čp. 93
Přístavba domu
Nám. Svornosti čp. 12,13,14
Celková stavebbní rehabilitace a adaptace na hotel
Široká čp. 53
Celková stavební rehabilitace s dvorní přístavbou

Rok 2001
Latrán čp. 38
Oprava fasády, nová střešní krytina
Latrán čp. 72
Stavební úpravy interiéru za účelem začlenění přístavby z 19. století do provozu objektu.
Latrán čp. 50
Dlouhodobá Investice města Český Krumlov:
2006 - dokončena komplexní stavební rehabilitace bývalého kláštera Bekyň pro potřebu Střední
uměleckoprůmyslové Anežky České, včetně restaurování vnitřních fresek, restaurování částí podlah dle
archeologického průzkumu a vnitřního rajského dvora
2007 - oprava vnějších fasád kláštera bekyň - 1.etapa - oprava a doplnění omítek
(viz též kapitoly - III. - D) Problém půdních vestaveb a změn střešní krajiny v historickém centru města +
3.kapitola - III. Plánovaná stavební činnost v historickém centru Českého Krumlova, včetně areálu
zámku, významná z hlediska památkové péče)
Latrán čp. 77, 78
Stavební úpravy stávajícího hotelu
(viz též kapitola III. - F) Problém autenticity a uměleckořemeslného detailu, opravy objektů)
Radniční čp. 29
Celková stavební rehabilitace objektu, zřízení obchodů v přízemí a bytů v patře
(viz též kapitola III. - F) Problém autenticity a uměleckořemeslného detailu, opravy objektů a H) Problém
obnovy fasád a jejich barevnost)

Rok 2002
Masná čp 129
Celková stavební rehabilitace objektu, zřízení vinárny, prodejny a ubytovacích apartmánů
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Soukenická čp. 33
Celková stavební rehabilitace
Latrán čp. 9
Oprava střešní krytiny

Rok 2005
Rybářská čp. 13, 14, 15
Adaptace souboru obytných domků na penzion
(viz též kapitola III. - C) problém novostaveb, zástaveb vnitrobloků a nástaveb v historickém centru
města, včetně zámku)

Rok 2006
Latrán čp. 67
Klášter klarisek - stavební rehabilitace střech
Latrán čp. 28
Oprava krovu a výměna střešní krytiny
(viz též kapitola III. - D) Problém půdních vestaveb a změn střešní krajiny v historickém centru města)
Parkán čp. 120
Celková stavební rehabilitace bývalého mlýna na hotel
(viz též kapitola III. - D) Problém půdních vestaveb a změn střešní krajiny v historickém centru města a
G) Problém přestaveb, změn původní dispozice a funkce objektů)

Rok 2007
Kájovská čp. 54
Zahájení celkové stavební rehabilitace, dosud probíhá

Rok 2008
Museum Fotoateliér Seidl
Dokončena kompletní stavební rehabilitace nejenom domu čp.272 v Linecké ulici s atelierem, ale též
přilehlých budov a zahrady. Ve fotoatelieru byl zrestaurován nejenom původní mobiliář, ale i laboratoř
a dochované technologické zařízení fotoatelieru.
(viz též kapitola III. - F) Problém ochrany autenticity a uměleckořemeslného detailu, opravy objektů)
Stavební rehabilitace zádlažby v Horní ulici
Jde o kompletní rekonstrukci povrchů a nezbytně nutných technických sítí, úpravu systému odvádění
dešťových vod a návrat k historické povrchové úpravě - dlažbě.
(viz též kapitola III. - I) Problémy týkající se parteru města Český Krumlov)
Stavební rehabilitace kašny na náměstí Svornosti
Investice města Český Krumlov realizovaná v roce 2008. Jde o komplexní opravu kašny (z roku 1844)
a morového sloupu (z roku 1716) za účelem jejich celkové architektonické, stavebně technické
a památkové konsolidace. Oba objekty tvořící jeden celek se nalézají na hlavním městském náměstí.
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Součástí prací bylo i řešení cirkulace vody a nasvícení památky

III. Plánovaná stavební činnost v historickém centru Českého Krumlova,
včetně areálu zámku, významná z hlediska památkové péče
Návrh akcí památkové rehabilitace, stavebního a uměleckého restaurování v areálu
zámku do roku 2010
A) naléhavé akce

·
·
·
·
·
·
·

rehabilitace čp. 56, I.nádvoří, část k Latránu – obytný dům a prodejny v přízemí
rehabilitace střechy a restaurování fasády čp. 58, I.nádvoří tzv. Staré purkrabství,obytný dům
oprava kotelny a rozvodů v čp. 57 Solnice, I.nádvoří
rehabilitace interiérů čp. 59 Mincovna v patře, II.nádvoří – seminární, konferenční a výstavní
prostory
rehabilitace interiérů Hrádku, II.nádvoří – Hradní museum, celoroční provoz
oprava staticky narušených a teras v dvoře čp. 177
stavební rehabilitace interiérů objektu čp. 60 Vrátnice
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·
·
·
·
·
·

pokračovat v etapách konzervační obnovy fasády čp. 59 - Nového purkrabství
restaurování interiérů Bellaria - grotta, kuchyně, výtahy a příprava prohlídkové trasy zahrady
stavební rehabilitace suchovodu (protipožární suchý vodovod napojený na zdroj vody přes
hasičský vůz) na Horním hradě
stavební úpravy inženýrských sítí k objektu čp. 63 Prachárna na severní straně
stavební úpravy inženýrských sítí k objektu čp. 60 Vrátnice na jižní straně
oprava páteřního vodovodu z I. nádvoří na IV. Nádvoří

B) akce naléhavé z estetického hlediska
· přístřešky pro popelnice na I. a II. zámeckém nádvoří
· fasáda Jízdárny
· opravy omítek průjezdu mezi IV. a V. zámeckým nádvořím
· průběžné retuše a opravy fresek, maleb na II., III., IV. a V. nádvoří
· restaurátorské retuše na nástěnných malbách exteriéru a interiéru a konzervační zásahy na
mobiliárním fondu v expozicích
C) stavební akce žádoucí z hlediska zvýšení komfortu návštěvníků
· celková stavební rehabilitace interiérů Hrádku – hradní museum s celoročním provozem v patře,
v přízemí studijní a badatelské centrum pro zámeckou knihovnu
· expozice historické kovárny na I. nádvoří, expoziční prostor
· realizace závěrečné etapy depozitáře dekorací zámeckého divadla
D) stavební akce žádoucí z odborně metodického hlediska
· stavební úpravy elektrických rozvodů a osvětlení schodiště do I. prohlídkové trasy
a do II. prohlídkové trasy
· restaurátorské ošetření omítek schodiště I. a II. prohlídkové trasy

Připravované rozsáhlé stavební akce významné z hlediska památkové péče
v území historického centra Českého Krumlova
Stavební rehabilitace klášterů Latrán čp.50
Město Český Krumlov připravuje projekt stavební rehabilitace zbývající části klášterního komplexu
(klášter klarisek, kostel, klášter minoritů) Bude z IOP int. oper. program prostředníctvím MK ČR -snaha
města zařadit projekt stavební rehabilitace zbývající části klášterního komplexu (kl. Klarisek, kostel,
klášter minoritů) do IOP určeného
Protipovodňová opatření na řece Vltavě
Realizace plánovaná od roku 2009 - prohrábka koryta řeky včetně odstranění části náplavek v prostoru
fortny a kulturního centra Egona Schieleho. Nnásledovat by měla úprava jezové hrany jezu
u Krumlovského mlýna a příprava pro instalaci mobilních protipovodńových zábran (investor Povodí
Vltavy, dotace z Ministerstva zemědělství))
Protipovodňová opatření na potoku Polečnice
Připraven projekt a realizace toku ve správním území Českého Krumlova obsahující úpravy břehů,
zvýšení průtočné kapacity koryta, úpravy mostů a lávek, v některých úsecích provedení
protipovodńových valů podél toku (investor Povodí Vltavy)
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Stavební rehabilitace povrchů komunikací v ulici Latrán a přilehlých (Pivovarská, Nové Město, …)
Příprava rozsáhlého investičního projektu na opravy komunikací v historickém centru města s nezbytně
nutnou úpravou inženýrských sítí a předvším povrchů - oprava a doplnění zádlažby (realizace je závislá
na přiznání dotace z Regionálního operačního programu v 03/2009).
Lazebnický most
Komplexní stavební rehabilitace se sanací nosné ocelové konstrukce, úpravou kamenných kotevních zdí
a totální výměnou konstrukce dřevěné mostovky včetně nosné konstrukce. Realizace se předpokládá
v 1. polovině roku 2009, souběžnou doprovodnou akcí bude i restaurování stávajících litinových soch
na mostě.
Masná ulice - rekonstrukce inženýrských sítí
Komplexní řešení nových rozvodů inženýrských sítí, oprava existujících rozvodů, které jsou v dobrém
technickém stavu, oprava stávající zádlažby, doplnění nové zádlažby v nezbytném rozsahu (viz též
kapitola IV. - A) Změny v urbanistické struktuře města).
Městský park
Stavební úpravy městského parku - rehabilitace historického systému pěších komunikací, oplocení
a vstupních bran, realizace nových dětských hřišť, mobiliáře, systému osvětlení a kamerového systému
(viz též kapitola III. - B) Ochrana krajinného reliéfu, pohledových nezastavěných horizontů a zeleně
historického centra Českého Krumlova).

V textu byly využity fotografie z archivu Městského úřadu v Českém Krumlově, Národního památkového
ústavu - územního pracoviště v Českých Budějovicích,Lubora Mrázka, Aleše Motejla a fotografie
uveřejněné na internetových stránkách http://www.ckrumlov.info/docs/cz/kaktualita.xml
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pro období 2004-2010
resumé
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Stavební a restaurátorská obnova zámeckého areálu, I. – V. nádvoří
(zpracováno podle Stavební a restaurátorská obnova areálu zámku v Českém Krumlově, I. – V. nádvoří,
autor: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích)

Koncepce obnovy je zaměřena do čtyř základní oblastí :
A/ Obnova střech a pláště budov – v podstatě jsou rehabilitovány budovy kolem V., IV., III., II
nádvoří. V nejbližší budoucnosti je potřeba dokončit konzervační obnovu fasády Horního
hradu a zaměřit pozornost na nádvoří I.
B/ Reinstalace historických interiérů podle dobových inventářů a rozšíření prohlídkových tras
a expozic. Základní koncept nabídky tří prohlídkových tras historických interiérů je
ukončen, zbývá vytvořit odlehčující galerijní a výstavní prostory.
C/ Průběžné restaurování mobiliárního fondu. Přibližně 60% mobiliárního fondu je
konzervováno či restaurováno a řádně uloženo v druhových depozitářích. V tomto trendu je
nutno pokračovat.
D/ Vybudování sítě servisních služeb pro návštěvníky areálu tj. infocentrum, pokladny,
prodejní síť propagace, WC pro veřejnost atp. Tento záměr je ve spolupráci
s provozovatelem hotov.

Koncepce obnovy
Koncepce obnovy vychází z představ zformulovaných již v polovině 90. tých let. Záměrem je
rehabilitovat památkový areál jako významné kulturní, společenské a odborné centrum. Z poznání
historické funkce jednotlivých nádvoří a jednotlivých objektů, z výsledků stavebně historických
průzkumů jednotlivých objektů, ze stavebního a statického posouzení objektů, z analýzy potřeb pro
cestovní ruch, z formulovaných potřeb provozu správy zámku atp. byl vytvořen tento záměr :
6. První nádvoří, historicky hospodářské zázemí hradu a zámku s objekty přestavovanými
průběžně až do cca 1960 - zde soustředit především služby související s cestovním ruchem tj.
infocentrum, prodej, internetová kavárna, toalety, prodejní možnosti, byty, ubytování, sklady
atp.
7. Druhé nádvoří, historicky spjaté se správou panství a využívány jako knihovny, rodový a
spisový archiv, atp. – koncipovat jako archivní, studijní a badatelské centrum bez komerčního
využití. Zde je již historicky umístněn Státní oblastní archiv, zámecká knihovna, do budoucna
uvažujeme o badatelně ke knihovně, hradním muzeu v objektu Hrádku. Prostor II. zámeckého
nádvoří s centrální pokladnou je také soustřeďovacím prostorem pro návštěvníky zámku.
8. Třetí a čtvrté nádvoří tzv. Horní hrad – výhradně poznávací a kulturní účel - prezentace
instalovaných interiérů dokládající historický vývoj areálu. Podle převažujícího procenta
zachování stavebních, výtvarných a instalačních prvků jsou rehabilitovány interiéry
renesanční, barokní a 19. století.
9. Páté nádvoří tzv. divadelní nádvoří – světově unikátní zámecké divadlo oživit formou
funkčního divadelního muzea s divadelním depozitářem
10. Rehabilitovat zámeckou zahradu jako vzácný příklad zahradního umění 18. století s relaxační,
poznávací a meditativní funkcí včetně provozu zásobní zahrady s oranžérií, skleníky, pařeništi
na květinové výpěstky atp.
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Návrh akcí památkové obnovy v areálu zámku Český Krumlov do roku 2010

B) Naléhavé akce :

 rehabilitace čp. 196, I.nádvoří – obytný dům
· rehabilitace čp. 56, I.nádvoří, část k Latránu – obytný dům a prodej v přízemí
· celková rehabilitace střechy a restaurování fasády čp. 58, I.nádvoří tzv. Staré
purkrabství,obytný dů

· celková rehabilitace Kovárny a Ledárny, I.nádvoří – muzejní expozice a centrum
občerstvení

· obnova fasády čp. 57, Solnice do Latránu a do I. násvoří
· restaurování fasády čp. 65, Starý pivovar, I.nádvoří
· oprava kotelny a rozvodů v čp. 57 Solnice, I.nádvoří
· opravy a restaurování truhlářských prvků – okna, dveře objektů na hlavní přístupové ose od
Červené brány na I. a II. zámeckém nádvoří

· opravy komínů a vikýřů na objektech hlavní přístupové osy od Červené brány na I. a II.
zámeckém nádvoří

· opravy kamenických prvků na objektech hlavní přístupové osy I. a II.nádvoří -

portály,

okenní či dveřní ostění, poklopy atp.

· rehabilitace interiérů čp. 59 Mincovna v patře, II.nádvoří – seminární, konferenční a
výstavní prostory

· oprava komínů, vikýřů a fasády čp. 59 Mincovna, II. nádvoří
· rehabilitace interiérů Hrádku, II.nádvoří – hradní muzeum, celoroční provoz
· zajištění staticky narušené a zvětralé tarasy v renesančním dvoře
· celková oprava střechy a pláště objektu čp. 63 Prachárna
· celková rehabilitace interiérů objektu čp. 60 Vrátnice
· restaurování fasády čp. 65, Starý pivovar, I.nádvoří
· pokračovat v etapách konzervačního restaurování fasády Horního hradu a Nového
purkrabství, IV-II.nádvoří

· rehabilitace interiérů Bellaria, zahrada – grotta, kuchyně, výtahy – prohlídková trasa zahrada
· odstranění venkovních telefonních rozvodů
· oprava splaškové a dešťové kanalizace na I.nádvoří
· oprava suchovodu (požární vodovod) na Horním hradě, severní straně
· oprava inženýrských sítí s toaletami v přístavku na severní straně Horního hradu
· oprava inženýrských sítí k objektu čp. 63 Prachárna na severní straně areálu
· oprava inženýrských sítí k objektu čp. 60 Vrátníce na jižní straně areálu
· oprava páteřního vodovodu z I. nádvoří a IV. nádvoří
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C) Akce naléhavé z estetického hlediska
· vybudování přístřešků pro popelnice na I. a II. zámeckém nádvoří
· oprava zdí, teras a korun zdí v hlavních pochůzkových a pohledových osách
· oprava fasády zámecké Jízdárny
· opravy omítek ohradních zdí zámecké zahrady
· opravy omítek průjezdu mezi IV. a V. zámeckým nádvořím
· průběžné retuše a opravy fresek, maleb na II., III., IV. a V. nádvoří
· restaurátorské retuše na nástěnných malbách exteriéru a interiéru a
· konzervační zásahy na mobiliárním fondu v expozicích
C) Stavební akce žádoucí z hlediska zvýšení komfortu návštěvníků

· celková rehabilitace interiérů čp. 59 Hrádku – hradní muzeum s celoročním provozem v patře,
v přízemí studijní a badatelské centrum pro zámeckou knihovnu

· celková rehabilitace čp. 232, Sloupová síň – výstavní a konferenční centrum
· oprava prostoru gardy na II. nádvoří, expoziční prostor
· pořízení ozvučení věže, dobová znělka z hlásky
· vybudování expozice historické kovárny na I. nádvoří, expoziční prostor
· celková rehabilitace /restaurování omítek a výmalby/ a reinstalace apartmá
· Turheim
· realizovat závěrečnou etapu depozitáře dekorací zámeckého divadla
· realizace projektu „Sedlárna a a konírna“ s expozicí dopravních prostředků
D) Stavební akce žádoucí z odborně metodického hlediska

· rekonstrukce elektrických instalací a osvětlení schodiště do I. prohlídkové trasy a do II.
prohlídkové trasy

· restaurátorské ošetření omítek schodiště I. a II. prohlídkové trasy
· dekontaminace krovů budovy zámeckého divadla

Stavební a restaurátorská obnova zámecké zahrady
(zpracováno podle Památkové koncepce rehabilitace zámecké zahrady v Českém Krumlově, autor: doc.
Ing. Arch. Václav Girsa, 2004)

Současný stav zámecké zahrady
Zámecká zahrada českokrumlovská zaujímá rozsáhlé území na ploše cca 110 300 m2.
Jedná se tedy o mimořádně rozsáhlé území, vyžadující náročnou systematickou průběžnou péči o
stavební podstatu, vegetační složku i technickou infrastrukturu. Péči o zahradu a její údržbě je věnována
značná pozornost a nemalé úsilí. Podařilo se také realizovat některé mimořádně významné akce, jako
například odborně a finančně náročnou obnovu kaskádové fontány, včetně záchrany její sochařské
výzdoby a obnovy funkce. Avšak v daných podmínkách a s ohledem k rozsahu a náročnosti
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problémů, které je nutné řešit, je dosavadní trend údržby nedostatečně účinný. Současný stav zahrad je
velmi neuspokojivý. Zahrady vykazují řadu zásadních i dílčích závad a to jak z hlediska ideového
(památkového), tak i stavebně technického a provozního. Dožívající je technická infrastruktura, a některé
stavební objekty vyžadují komplexní obnovu. V areálu je řada zásahů i úprav z minulé doby velmi
narušujících hodnoty historického prostředí.
Zimní jízdárna: Morálně i fyzicky dožívající rekonstrukce z 80.let 20.století. Poškozené jsou fasády
včetně komínů i kamenosochařské výzdoba. Dožívající jsou úpravy interiéru včetně technické
infrastruktury. Zchátralé jsou také ohradní zdi dolního parteru a letní jízdárny. Nevhodně je řešeno
novodobého schodiště, které nahradilo původní rampu vedoucí z prostoru před zimní jízdárnou na plochu
letní jízdárny. Nevhodné jsou úpravy zdí podél přístupové komunikace od renesančního domu, nevhodná
a dožívající je okolní zádlažba. V roce 2003 byla provedena generální oprava střechy s výměnou pálené
krytiny. Lze zaznamenat poškozené konstrukce terasových zdí štěpnice, nevhodné opravy terasových zdí
z betonových tvárnic, nedostatečně funkční je odvodnění a drenáž. Nezbytné jsou korekce a doplnění
vegetace
Letní jízdárna: Poškozené konstrukce opěrných terasových zdí, dožívající a silně poškozené tvarosloví
omítaných balustrád a korun, nedostatky odvodnění, poškozené kočárové rampy a schodiště, dožívající
úpravy pochozích ploch včetně úprav z 80.let 20.století. Nezbytné jsou korekce a doplnění vegetace.
Dolní parter: Poškození ohradních zdí včetně korun, nedostatky odvodnění a drenáží, rozrušení povrchu
cestní sítě, zcela dožilé úpravy rekonstruovaných osmibokých bazénů (úplný rozpad konstrukce i
obkladových desek bazénů, destrukce lavic ) a lemování komunikací, nezbytnost korekce, zásadních
změn a doplnění vegetace (chybně založený habrový špalír, znemožňující obnovu kočárových cest apod.).
Horní zahrada - východní část: Poškozená parapetní zeď s omítanými balustrádami a plastickou
výzdobou, poškození ohradních zdí včetně korun, nedostatky odvodnění a drenáží, rozrušení povrchu
cestní sítě, zcela dožilé úpravy lemování komunikací. Nezbytná je korekce, zásadní změny a doplnění
vegetace (chybně založený habrový špalír, znemožňující obnovu kočárových cest, chybně založená
osnova tisových bosketů, včetně rozpadu jejich středových motivů apod.). Potřeba obnovy původního
řešení vrat při nástupu od oranžérie.
Horní zahrada – střední část: U letohrádku Bellarie jsou poškozené kočárové rampy, silně poškozené
zdivo terasy, poškozené exteriérové schodiště se zkorodovaným a poničeným zábradlím, narušené
bezprostřední okolí letohrádku sezónním divadelním provozem, poškozené a promáčené zděné
konstrukce spodní části objektu, poškozené provozní místnosti, poškozené cenné interiéry, včetně
výmalby, architektonických prvků plastické výzdoby a autentických konstrukcí i unikátního dobového
vybavení. Dožilá úprava fasády a střechy. Znehodnocený parter letohrádku Bellarie stavbou otáčivého
hlediště, znemožňující prostorovou rehabilitaci, rekonstrukci cestní sítě, obnovu odpovídající vegetační
úpravy. Poškození ohradních zdí včetně korun, nedostatky odvodnění a drenáží, rozrušení povrchu cestní
sítě, zcela dožilé úpravy lemování komunikací, nezbytnost korekce, zásadních změn a doplnění vegetace
(chybně založený habrový špalír, znemožňující obnovu kočárových cest, potřeba redukce zeleně
v bezprostřední blízkosti hudebního pavilonu).
Horní zahrada - západní část: Nutnost celkové rekonstrukce rybníku, včetně generální opravy hrází, dna a
obnovy inženýrských sítí. Poškození ohradních zdí včetně korun, nedostatky odvodnění a drenáží,
rozrušení povrchu cestní sítě, zcela dožilé úpravy lemování komunikací, nezbytnost korekce, zásadních
změn a doplněn vegetace.
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Návrh přípravy a realizace památkové obnovy zahrady
Památková koncepce rehabilitace zámecké zahrady v Českém Krumlově stanovuje jako výchozí krok
obnovy zpracování komplexní studie rehabilitace.
Zpracování komplexní studie rehabilitace je proto třeba zadat, (zadání optimálně v roce 2008).
Před započetím přípravy projektů rehabilitace jednotlivých úseků bude zpracován projekt technické
infrastruktury a inženýrských sítí, umožňující realizaci po etapách (zadání optimálně v letech 2007 a
2008).
Příprava projektů rehabilitace jednotlivých úseků (2009 a v dalších letech)

Realizace rehabilitace jednotlivých úseků
Dolní parter
Obnova principu rokokové úpravy dolního parteru se symetricky rozvrženou komunikační sítí,
rehabilitací osmibokých bazénů, trávníkových ploch a přesným umístěním habrových špalírů (nová
výsadba) pro umožnění důsledné obnovy kočárových cest v původních dimenzích v rámci dolního parteru
i horní zahrady na základě vyhodnocení historické plánové dokumentace (půdorys zahrady z roku 1776),
archeologického výzkumu a dobových analogií.
Stavební akce:
rehabilitace osmibokých bazénů

Letohrádek Bellarie
Zpřístupnění letohrádku Bellarie pro širší veřejnost, včetně umožnění prohlídky s unikátním dobovým
zázemí kuchyně a saly terreny je v současnosti naléhavým úkolem. Presentaci (významu památky
odpovídající využití) je nutné věnovat mimořádnou pozornost.
Stavební akce:
Rekonstrukce kočárových ramp, teras a vnějších schodišť, restaurátorská obnovu fasád, konsolidace
svislých dřevěných konstrukcí (obíjené stěny), stropů, krovů a střechy, restaurování malované výzdoby
stěn a stropů, opravu oken, dveří a okenních žaluzií, restaurování saly terreny (umělé jeskyně) v suterénu
i konzervace, doplnění a obnovení funkčnosti unikátního zařízení dobové kuchyně.
Bosket pravoúhlého bludiště
Unikátní stavba barokního dřevěného zahradního altánu s dochovanou bohatou barokní malířskou
výzdobou.
Stavební akce:
Restaurování dřevěné konstrukce altánu a nástropní výmalby

Severní a jižní smrkový bosket
Kompozice smrkových bosketů je

součástí

původní

koncepce

založení

zámecké

zahrady.

Stavební akce:
Porostní obnova s cílem postupné korekce druhové skladby s návratem (postupným) alespoň části
smrkového porostu
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Zámecký rybník
Zámecký rybník zůstal v podobě podle původního založení zachován až do dnes. Nezbytná bude
rehabilitace zeleně, s uplatněním zásady o maximální ohleduplnosti, přičemž vzrostlé stromy původního
založení budou maximálně respektovány a konzervovány. Rybník je třeba vyčistit s celkovou opravou
hrází
revizí stavu veškerých konstrukcí ( včetně dna) a vodního hospodářství.
Stavební akce:
Porostní obnova lipových stromořadí
Oprava zařízení vodního hospodářství (rybník dnes nelze vypustit)
Vyčištění rybníka, oprava hrází rybníka a ostrova, oprava dlažby dna rybníka

Obnova technické infrastruktury zahrady
V rámci obnovy technické infrastruktury zámecké zahrady bude řešeno odvodnění ploch, včetně doplnění
přepadů na terasách ve východní části zahrady.

Stavební akce:
doplnění přepadů, odvádějících přívalové srážky, na terasách ve východní části zahrady

Seznam grafických příloh:
1.

Státní hrad a zámek Český Krumlov, hranice městské památkové rezervace a hranice památky
UNESCO

2 a. Státní hrad a zámek Český Krumlov, situace areálu I.- V. nádvoří zámku, provozní využití budov
2b.

Státní hrad a zámek Český Krumlov, situace zámecké zahrady, provozní využití budov

3a.

Státní hrad a zámek Český Krumlov, situace areálu I.- V. nádvoří zámku, nevyužité a nevhodně
využívané budovy, náměty na nové expozice a nové provozní využití

3b.

Státní hrad a zámek Český Krumlov, situace zámecké zahrady, nevyužité a nevhodně využívané
budovy, náměty na nové expozice a nové provozní využití
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Hlavní cíle památkové péče
podle
Návrhu koncepce účinnější péče o památkový fond ve městě Český Krumlov:
Hlavní cíle památkové péče
1/ Záchrana a věrohodná prezentace autentických prvků historické architektury
Při renovaci historické architektury a její adaptaci pro současné potřeby je třeba věnovat
maximální pozornost autentickým stavebním konstrukcím, materiálům, uměleckořemeslným detailům,
ale též dispozicím a stavebním technologiím a prostřednictvím projektové dokumentace a stavebních
či restaurátorských prací tyto uvedené prvky zachovat a přesvědčivě a s maximální mírou profesionality
prezentovat. Pozornost musí být věnována jak pláštům, všem jejich vrstvám, včetně zachovaných
barevných nátěrů, tak i vnitřním prostorům domů a zde přítomné památkově chráněné hmotné
substanci, zejména pak krovovým konstrukcím oknům, dveřím, uměleckořemeslným prvkům,
podlahovému krytu a dochovaným cenným omítkám.
Z hlediska přístupu k těmto objektům v procesech projekční, stavební a restaurátorské práce je zásadně
preferována metoda konzervační, kombinovaná s restaurátorskou prezentací. Při případném dotváření
dílčích, zaniklých, provozně významných a z hlediska památkové péče realizovatelných částí staveb
musí zvolené postupy aplikovat tzv. syntetickou metodu v památkové péči.
2. Zastavení procesu narušování městské struktury v širším urbánním měřítku
Urychleně, zastavit proces vizuálního, estetického a v širším urbánním měřítku i hmotově-prostorového
narušování struktury města jako celku, podmíněného vztyčováním nevhodně tvarovaných hmot na
citlivých, panoramaticky exponovaných místech, v městské památkové rezervaci pak nevyváženou,
přebarvenou, na okolní kontext ohled neberoucí obnovou plášťů a vytvářením nezvládnutých
obchodních portálů i reklamních poutačů.
Nově budované hmoty musejí nejen splňovat veškeré požadavky na profesionální architektonické
řešení, ale též zohledňovat místo, kde stojí, okolní kontext, měřítko a charakter území. Barevné řešení
plášťů musí být uvážlivé a musí vycházet nejen z nálezů při průzkumech, ale též ze zvážení okolního
kontextu a případné změněné situace od času té které případně obnovované barevné vrstvy. Je nezbytné
omezit četnost a prudce zvýšit designérskou i výrobně řemeslnou kvalitu obchodních portálů i
vizuálních poutačů.
3. Scelení urbánní struktury
Veškeré nové zásahy, zejména novostavby, ale též případné přístavby a dostavby musejí přispívat ke
„zklidnění“, zpevnění hmotově prostorové struktury města a to zejména z hlediska poměru zastavěné
a nezastavěné plochy, panoramatických pohledů i z hlediska schopnosti vytvářet, respektive dotvářet,
dílčí, avšak vnitřně celistvé urbánní substruktury. Nová zástavba na území památkové rezervace je
striktně omezena a prakticky přichází v úvahu pouze v případě obnovy kompletního zastavění Rybářské
ulice, případně v místě dnešního parkoviště pod latránskou poštou. Z hlediska celoměstského
nepředstavuje nová zástavba nutné zlo, ale může se stát prostředkem nápravy časem
fragmentarizovaných městských panoramat a to zejména vytvářením vhodné protiváhy špatným
a nezvládnutým stavbám a zhuštěním, zpevněním městské struktury při jejím obvodu. Tato nová
zástavba musí, kromě řešení provozních, výrazně zohledňovat tradiční morfologii krumlovských staveb
a inspirovat se jí tak, aby byla mocna onoho efektu scelení městské struktury dosáhnout. Zcela
mimořádná pozornost musí být věnována okraji památkové rezervace, Plešiveckému předměstí
i zachování svébytné identity jednotlivých částí městského celku.
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4. Korekce nezvládnutých děl obnovy
Analogické předchozímu cíli v oblasti nové zástavby (v makrostruktuře města) jsou zásahy
„mikrostrukturní“, především v městské památkové rezervaci. Letité a pro Český Krumlov příznačné
korektivní snahy, projevující se dříve především v tendenci k eliminaci pozdějších plnohodnotných
historických vrstev architektury z minulého století - která předjímala dále nerozvinutý urbánní rámec,
čímž zůstala v podobě urbanisticky problematických a předimenzovaných hmot - nalézají aktuální
opodstatnění v potřebě korekce nezvládnutých, schematických výsledků poválečných renovací.
Zejména jde o ta díla, která renovační zásah ponechal v neplnohodnotné, fragmentarizované podobě
(jižní strana Náměstí Svornosti), jež výrazně snižuje konzistentnost a přesvědčivost významných
a mnohdy-dokonce nejcennějších částí památkově chráněného území. Stav a podoba plášťů těchto
budov musejí být zváženy a na základě historické dokumentace a urbánního kontextu pak i navrženy
konkrétní změny a korekce (barevnost, potlačené či zlikvidované prvky pláště), které rehabilitují stavbu
jako plnohodnotnou estetickou strukturu a zároveň ve svém důsledku i zpevní urbánní kontext, který je
současnou podobou těchto staveb narušen. Jakkoli již nepůjde o autentickou podobu staveb, zpevnění
obrazu města činí takovéto korekce oprávněné.
5. Shrnutí
Splnění výše popsaných hlavních cílů vyžaduje zintenzivnění památkové ochrany a vytvoření dvou
základních, vzájemně spojitých a cílevědomě koordinovaných potřebných nástrojů umožňujících jejich
prakticky proveditelné uskutečnění:
a/ ucelené koncepce památkové péče, vycházející z poznání historie a morfologie města
a zpracovávající přehledně základní oblasti zájmu (fasády, pláště, restaurování budov, přístavby,
novostavby, obnova a urbánní kontext atp.)
b/ soustavy územně plánovacích dokumentů, nejlépe plánů regulačních, které postupně pokryjí
nejcitlivější městská území a zahrnutím aspektů památkové ochrany, posílí ochranu památkových
hodnot v legislativním rámci s platností zákona.
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Plán zásad památkové ochrany městské památkové rezervace
Český Krumlov

IV.etapa
Vnitřní město,Horní Brána,Plešivec

Zpracoval Památkový ústav v Českých Budějovicích
Prosinec 2 004
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PRŮVODNÍ ZPRÁVA
V roce 2000 byly zahájeny plány ochrany a zhodnocení pro městskou rezervaci v Českém Krumlově.
V tomto roce je dokončena jejich závěrečná, IV.část.
Jednotlivé části plánů obsahují
I. etapa - Území Latránu s bloky s obytnou zástavbou.
II.etapa - Areály klášterů,pivovaru Eggenberg,hradu a zámku,se zahradami,s parkovištěm pod poštou
vně území Latránu.Současně byly započaty práce na Parkánu,ve Vnitřním městě.
III.etapa - Vnitřní město pod církevní ostrožnou
IV.etapa - Vnitřní město,Horní Bránu s ulicemi Roosweltova,Plešivec s lokalitou Rybářská.
IV etapa. Vnitřní město, Horní Brána s částmi ulic Horní a Roosweltova, Plešivec s lokalitou
Rybářská.

Urbanisticko architektonický vývoj města jako celku a jeho charakteristik jsou uvedeny v I.etapě plánů
ochrany a zásad památkové ochrany.

Všeobecné regulativy pro celé památkově chráněné území a podmínky pro zpracování územně
plánovací dokumentace
Historické jádro města Český Krumlov je chráněno na základě výnosu Ministerstva kultury České
socialistické republiky ze dne 21.12.1987 čj.16.417/87-VI/1 o prohlášení historických jader měst za
památkové rezervace a vztahuje se na ně ochrana podle § 5.
Od roku 1992 je jako světová památka zapsáno v listině světového dědictví UNESCO.
Možnost změn ve hmotové a prostorové skladbě se připouští pouze v těch místech území rezervace,
která jsou uvedena v předchozích třech etapách plánů (včetně odstranění otáčivého divadla v zámecké
zahradě).
Ve čtvrté, závěrečné etapě se připouští změny ve stávajícím půdorysu městské rezervace na území
Horní Brány a na území Plešivce.
Dostavby.
Jsou navrženy v ulici Horní (kat.úz. Horní Brána), na východním okraji městské rezervace. Dostavba
křídla k nynějšímu čp.25 bude v půdorysu odpovídajícím stavu na mapách stabilního katastru z roku
1826. Po zajištění archivních podkladů bude podoba novostavby odpovídat stavu objektu před
demolicí.Výplně budou truhlářské, v členění a provedení detailu odpovídajícímu charakteru
fasády.Střešní krytina bude pálená.
V lokalitě Rybářská (kat.úz. Plešivec) ležící na levém břehu řeky Vltavy, pod svahem se zámeckou
zahradou:
V zástavbě renesančního původu Rybářská došlo v šedesátých letech minulého století k řadě demolic
(domy s čp.10,17,18,19,21,22,25,26,27,29,30,32,33 a další). Po provedeném zajištění svahu, který
ohrožoval bezpečnost pobytu v místě lze připustit dostavby v místech odstraněných domů. Dostavby
budou provedeny jako repliky původních domů a objektů z let 1890 -1920, s dílčími přesahy
do 20.a 30.let 20.století.Výsledná podoba bude odpovídat stavu doloženému v ikonografii a v plánové
dokumentaci.a z detailních průzkumů.
Využití bude identické s typem domu a charakterem místa. Dům má sloužit pro trvalé bydlení a jen
v omezené, přesně stanovené míře lze připustit přechodný pobyt, ubytování. Podmínkou pro realizaci

-1

Příloha č.3
Zprávy o stavu památky UNESCO - Historické centrum Českého Krumlova - 2008

projektu je použití tradičních materiálů a technologií.Přírodně krajinný ráz nebude dotčen stavební
činností - týká se především teras a skalních podloží pod zámeckou zahradou.
Střešní krajina - doplnění scházejících prvků krajiny střech, které zde spolu utvářely specifický ráz
historického místa. Proto je nutno věnovat pozornost volbě tradičních materiálů, z nichž bude
provedena střešní krytina, komínovým hlavám a jejich profilaci, vikýřům.Půdní vestavby lze připustit
pouze v místech, kde to rozvrh vikýřů a jejich rozměry (odpovídajících stavu v historické dokumentaci)
umožňují. Blíže je specifikováno ve studii obnovy Rybářská ulice,čp.12 - 34 zpracované jako územně
technický podklad pro regulační plán (zpracoval NPÚ územní odborné pracoviště v Českých
Budějovicích v březnu 2003).
Demolice
Objekty k odstranění jsou navrženy ve spodních okrajových částech Vnitřního města u řeky a na
východní straně, v části Horní Brány.
Ve Vnitřním městě se týká novodobých, technických přístavků, které vznikly v po polovině
20.let.minulého století a jsou evidentně utilitárního charakteru.Nachází se ve slepé uličce Hradební,
u budov v zázemí městského pivovaru. Problematičtější jsou dvě přístavby na terasách domů ulice
Dlouhá.Leží proti zámku a pohledově se uplatňují přímo při vstupech do Vnitřního města z
Lazebnického mostu a z cesty vedoucí přes mostek do ulice Široká.S everní stěna okrajového bloku
domů při ulici Dlouhá v sobě obsahuje pozůstatky městských hradeb.Tento prostor "před hradbami" na
nábřeží by měl zůstat zachován volný,tj. bez přístavků k čp.89 u náhonu před Mrázkovým,městským
mlýnem a před dřívějším přístavkem k čp.96.ve střední části ulice Dlouhá.
Na Horní Bráně je navržen k odstranění obytný přístavek k domu čp.1 u náhonu Horního mlýna.Dům
čp.1 vznikl po roce 1826, novodobý přístavek se částečně nachází v místě objektu, procházejícím podél
náhonu k řece. V současnosti probíhají úpravy na východním okraji městské rezervace, v prostoru u
terasy
nynějšího městského divadla. Tyto úpravy jsou spojeny s demolicí přízemní budovy kuželny, která
vznikla na počátku 20.století a pochází z doby provozu předchozí hospody (Nová hospoda).
Úpravy fasád.
Úpravy fasád se týkají oblastí v částech Vnitřního města a Plešivce.
V ulici Hradební se jedná o budovy bývalé ledárny a myčky sudů. Průmyslové budovy vzniklé v
1.třetině 20.století náležely k hospodářskému zázemí městského pivovaru čp.81 a byly upravovány v
interierech a na fasádách v 2.polovině 50.let 20.století. Fasády budou obnoveny podle původního stavu,
barevnost bude určena s přihlédnutím k analogiím s fasádami typově shodných objektů pocházejících z
téže doby. V oknech zůstane zachována původní rám žebírkové konstrukce.
Na počátku ulice Hradební stojí při vnitřní straně památkově restituované hradební zdi přízemní
přístavek, který byl v nedávné době adaptován na dílnu výtvarníka.Otvor na západní stěně bude
upraven k předchozímu stavu, podle dochované ikonografie (spojeno s nápravou stavu střechy).
Nátěry cizorodé prostředí městské rezervace jsou provedeny na budovách čp.67 v prostoru náměstíčka
Na louži.čp.82 a na Mrázkově mlýně v ulici Široká.Na domu s klasicistní fasádou čp.82 Na louži byla
koncem 90.let odstraněna plastická výzdoba a je proveden umělohmotný nátěr v ostré žluté a zelené
barvě. Zelená barva v obdobném odstínu byla použita v celé ploše fasády na budově čp.82 Mrázkova
mlýna.
V případě domu čp.82 bude nutno doplnit původní články a výzdobu fasády.Pokud nebude zjištěna
původní barevnost, je nutno ji řešit opět na základě analogií a v kontextu barevnosti uličního interieru.
Fasáda u Mrázkova mlýna bude opatřena nátěrem v barevném odstínu podle výsledků z nálezové
zprávy průzkumu.
V řadové sdružené zástavbě ulice Parkán je navrženo odstranění minulých nevhodných zásahů
do obvodového zdiva, nátěrů a malby na povrchu omítek, měněných truhlářských prvků,otevřeného
vjezdu ( čp.110,111, 115,116,118 ). Barevnost řešení bude provedeno po provedení průzkumů fasád.
Elektrorozvodné skříně je nutno umístit mimo fasádu. Náprava novodobých zásahů do zdiva, stejně
jako barevnost nátěrů fasád budou řešeny po provedení a vyhodnocení historických a sondážních
průzkumů.
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V ulici Horní je fasáda domu čp.149 (s renesančním atikovým štítem) esteticky znehodnocena poutači
a výkladci pro obchod, které je nutno odstranit.
Omítky.
Porušená místa budou opravena bez celoplošného odstranění vrstvy. Týká se zvláště případů, kde jsou
omítky dochovány v historických vrstvách.Před prováděním oprav je nutno zjistit skutečný stav
soudržnosti těchto vrstev.Doplňovaná místa budou provedena v omítce, která bude složením materiálu
odpovídající omítce původní a stejně tak se týká povrchového sjednocení omítek. Nátěry fasád klasické
vápenné či v modifikacích s vápnem.
Při posuzování změn na fasádách je nutno vést v patrnosti celkový kontext se stavbou, s dochovanými
fázemi stavebního vývoje (intaktnost dochovaných materiálů).
Střešní krajina
Oproti území Latrán je zde daleko výraznější nárust změn ve střešní krajině.Změny se týkají výšky
hřebene střechy a především rozměru a tvaru vikýřů sloužících pro prosvětlení obytných půdních
prostor. Zvláště negativně se vikýře půdní vestavby projevují v pohledech z ulice Kájovská (čp.65
a čp.64).Propojení půdních prostor spojovacím krčkem v části jižního bloku náměstí je závadou
v historické kompozici střech. Zásady pro opravy v podkroví, případné půdní vestavby, opravy
komínových hlav,používání plechu jsou stejné jako pro střechy na Latránu (viz..I.etapa). Pokud to
umožňuje sklon střešní krytiny, bude plechová střešní krytina nahrazena pálenou nebo šindelovou
(viz.čp.17 ul.Panská).
Parter.
Závadami jsou především povrchy komunikací v asfaltové, živičné krytině v Horní ulici (úsek od mostu
k náměstí) a na Latránu ( úsek cesty vedoucí od pošty čp. 193 k parkovišti Pod poštou). Komunikace
budou doplněny v kamenné řádkové dlažbě.
Návaznost na zpracovanou územně plánovací dokumentaci.
Z hlediska platnosti územního plánu je stále týž stav.Je platný územní plán z roku 1987 (Státní ústav
pro rozvoj památkových měst a obcí, A.Turková).
V tomto roce je byl dokončen koncept nového územního plánu, zpracovaný atelierem ing.arch Koubka
a proveden analyticko regulační plán pro území městské památkové rezervace od ing.arch.Sedláka.
Plány ochrany a zhodnocení budou sloužit jako územně technický podklad pro tento plán,včetně studie
Rybářská zpracované od téhož pracoviště.
Komentář k jednotlivým plánům - Jednotlivé plány jsou komentovány výše uvedeným textem.

Mgr.Pavel Dvořák
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Výběr z literatury o Českém Krumlově
Monografie
Dvořák a druzi, Český Krumlov a jeho život a umělecký růst - V.Poláček, Praha 1948 (s předmluvou
Václava Mencla)
Essl Rupert Der Kreis Krummau an der Moldau.Die Heimat Adalbert Stifter .Im Se Selbstverlag des
Heitmatkreises Krummau a.M. 1983
Girsa Václav, Holeček Josef - Péče o historický stavební fond v území MPR Český Krumlov - Analýza
současného stavu a proměn historického stavebního fondu městské památkové rezervace Český
Krumlov z hlediska současných kritérií památkové péče v období 1990 - 2000. Praha a Český Krumlov,
2001.
Josef Holeček - Obraz města Českého Krumlova v proměnách 90‘ let, Praha, 2000.
Jordan Ingeborg Photografie in Bohmerwald 1880 - 1940, Verlag W.Ennsthaler, Steyr, 1983.
Muk Jan, Ústav rozvoje památkových měst a obcí - Český Krumlov, stavebně historický rozbor objektů
Latrán, Vnitřní město, Praha I. a II.díl, 1962 - 1965.
Muk Jan, Státní ústav rozvoje památkových měst a obcí Český Krumlov - Stavebně historický
průzkum, Souhrnná zpráva k bloku č.3 , listopad 1970, Souhrnná zpráva k blokům č.2,7,11 listopad
1971 (k tomu pravděpodobně další průzkumy bloků, z nichž blok na jižní straně náměstí s ul. Kájovská
je uložen v archivu Národního památkového ústavu územní odborné pracoviště v Českých
Budějovicích, dále článek Evy Šimánkové - Radniční blok v Českém Krumlově, ZPP r.XIII, z
r.1953,str.247 - 250 )
Muller Jan - Dějiny veřejného osvětlení Českého Krumlova, v Českém Krumlově 3.10.1994.
Múller Jan - Nástin historicko-urbanistického vývoje území jihozápadního parkánu města Českého
Krumlova, v Českém Krumlově 31.3.1995.
Muller Jan - Nástin historicko-urbanistického vývoje území tzv.zahrady klarisek v Českém Krumlově,
v Českém Krumlově 14.11.1997.
Muller Jan - Kritická reflexe výsledků rekonstrukce historického jádra Českého Krumlova (mimo areál
zámku) : základní teze. V Českém Krumlově 31.8.1998 (zde souhrn literatury k tématu).
Návrh na zapsání historického jádra Českého Krumlova do Seznamu světového kulturního
a přírodního dědictví UNESCO ( 1991 ) - Český Krumlov – historické jádro města – kulturní statek
České republiky navrhovaný k zařazení do seznamu světového dědictví – Česká a Slovenská
federativní republika, r.1991.
Články
Korčák Pavel - Směrný územní plán města a podrobný územní plán rekonstrukce a asanace
historického
jádra, Architektura Československé socialistické republiky č.24, 1965, s.591 - 601.
Kubíková Anna - Českokrumlovské městské brány, Jihočeský sborník historický, č.1,1986 s.11 - 21.
Líbal Dobroslav - Český Krumlov - světová reprezentace české architektury v krajině, Zprávy
památkové péče č.8,1995, s.269 - 275.
Kibic Karel, Girsa Václav - Soutěž na řešení parkánového území za městským pivovarem v Českém
Krumlově, tamtéž s.314 - 317
Muller Jan - Český Krumlov v umělecko-historické literatuře,bilance a perspektivy, Průzkumy památek
II, 1999, s.3 -19 (souhrn literatury a dosavadních poznatků na poli bádání o historickém městě Český
Krumlov - zde další odborné příspěvky a literatura)
Razim Vladislav - Opevnění města Českého Krumlova ve středověku I - Latrán a Nové Město, tamtéž
s.35 - 67.
Řezníček Jan - Rozvojové tendence města Český Krumlov z hlediska zpracovávané územně plánovací
dokumentace, Památky a příroda č.10, 1985, s.267 - 269.
Vošahlík Aleš - Městská památková rezervace Český Krumlov, tamtéž s.264 - 266.
Soukup František - Obnova historického jádra Českého Krumlova, tamtéž s.270 -279.
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Součást knižních publikací
Umělecké památky Čech, díl I. Český Krumlov,ČSAV ÚTDU, Český Krumlov, str.213 - 229
Líbal Dobroslav - Starobylá města v Československu, stavba jako obraz dějin, Artia,Praha 1970 (od
téhož autora ve Zprávách památkové péče č.8/1995, článek Český Krumlov – světová reprezentace
české architektury v krajině)
Dostál Oldřich a kol. - Československá historická města, Orbis Praha, 1974.
Kibic Karel, Svatoň Josef, Vošahlík Aleš - Paměť měst, Orbis Praha, 1980.
Kuča Karel - Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, I.díl, Libri Praha, 1996.
Šamánková Eva,Vondra Jiří - Český Krumlov, Městská památková rezervace, státní hrad a zámek
a památky v okolí, Praha, 1961.
Výběr z plánové dokumentace
- Mapy stabilního katastru z roku 1826
- Regulační plán Českého Krumlova z let 1892 – 1896 (Nening A.)
- Soutisk map stabilního katastru z roku 1957 se stavem z roku 1999,Městský úřad v Českém
Krumlově, kolem roku 2000
- Beneš A., Škola architektury vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze - Český Krumlov,
(zaměření 1:1000,plošný průzkum vnitřního města), Praha 1947
- Řezníček Jan, Státní ústav rozvoje památkových města obcí Praha - Návrh asanačního plánu
města Český Krumlov, prosinec 1958
- Řezníček Jan, Státní ústav rozvoje památkových města obcí Praha - Asanační plán města Český
Krumlov prosinec, 1963
- Řezníček Jan, Státní ústav rozvoje památkových města obcí Praha - Územní plán sídelního
útvaru a spádového území, červen 1978
- Turková A. - Územní plán sídelního útvaru a spádového území, prosinec 1986
- SÚPPOP Městská památková rezervace z roku 1964, aktualizace SÚPP z roku 1995
- Zachová Hana, Státní ústav rozvoje památkových města obcí Praha - Český Krumlov,
historické jádro, výkres povrchů komunikací a náměstí

Seznam grafických příloh:
1. Městská památková rezervace Český Krumlov - klad listů
2. Plán památkové ochrany
M 1:2000
3. Plán zásad památkové ochrany
M 1:2000
4. Plán možné úpravy střech
M 1:2000
5. Plán památkové ochrany veřejných ploch
M 1:2000
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Historie územního plánování v Českém Krumlově
ve vztahu k jeho historickému centru:



1892 - 1896
Regulační plán od geometra Hanse Nenninga (bez číselného uvedení měřítka plánu) údaje uvedeny
dle inventáře města Český Krumlov z roku 1963 (státní okresní archiv Český Krumlov).Klad listů
není přiložen, je však proveden na mapě od Karla Novaczka z března 1898 (M 1: 5 000)



1945 -1948
doloženy záměry pro nový regulační plán města (státní okresní archiv Český Krumlov)



1956
zpracování směrného územního plánu Státním ústavem pro rekonstrukci památkových měst a objektů
v Praze. Na plánu je uvedeno datum XII/1957. V časopiseckých článcích je shodně uváděn rok
dokončení 1956 a jeho schválení v roce 1957.



1963
zpracování podrobného územního plánu (jedná se revizi územního plánu, rovněž zpracovanou
Státním ústavem pro rekonstrukci památkových města a objektů v Praze, projektant Jan Řezníček)



1965
územní plán



1978
Státním ústavem pro rekonstrukci památkových města a objektů byly zpracovány podklady s názvem
Územní plán sídelního útvaru a spádového území. Průzkumy a rozbory byly zpracovány v červnu
1978 - k závaznému schválení tohoto plánu však nedošlo.



1983
Státním ústavem pro rekonstrukci památkových města a objektů (A.Turková) byla zpracována
Územní prognóza zóny Plešivec



1987
usnesením rady Okresního národního výboru v Českém Krumlově byl dne 26.11.1987 schválen
územní plán sídelního útvaru Český Krumlov, zpracovaný Státním ústavem pro rekonstrukci
památkových měst a objektů (A. Turková, M.Krise)



2000
usnesením zastupitelstva města Český Krumlov byl dne 30.3.2000 schválen regulační plán zóny
Ambit + změna územního plánu sídelního útvaru Český Krumlov v této zóně, tj. v území
v ochranném pásmu městské památkové rezervace. Zpracovatelem dokumentace byl atelier FNA
( František Novotný, Jan Kozel, Jaroslav Suchan)



2006
usnesením zastupitelstva města Český Krumlov byl dne 30.3.2006 schválen územní plán obce
(města) Český Krumlov. Zpracovatelem dokumentace byl atelier U-24 s.r.o. (Pavel Koubek, Vlasta
Poláčková)
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Aktualizovaný Strategický plán rozvoje
města Český Krumlov
2008
části vztahující se k péči o historické centrum města

Titulní fotografie: Lubor Mrázek
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Tradice strategického plánování v městě Český Krumlov je již od počátku devadesátých let 20. století.
Spolu s územním plánem a rozpočtem města je strategický plán jedním z nejdůležitějších nástrojů
usměrňování rozvoje města.
V roce 2008 byla zpracována aktualizace Strategického plánu a tento dokument přijalo Zastupitelstvo
města Český Krumlov usnesením č. 103/8/2008 dne 25.9.2008. Přijetím usnesení se zastupitelé
zavázali k realizací dílčích rozvojových aktivit nastavených ve Strategickém plánu, které jsou následně
realizovány prostřednictvím konkrétních projektů v rámci Akčního plánu města Český Krumlov 2008 2010.
Nově aktualizovaný Strategický plán rozvoje města je založen na plánu udržitelného rozvoje města, tj.
vyváženém rozvoji ekonomických a sociálních aspektů s velkým důrazem na reálné plnění jeho
obsahu. Na základě průzkumů a diskusí zohledňuje konkrétní problémy obyvatel města, neziskových
organizací a podnikatelských subjektů ve městě.
S přijetím Strategického plánu práce nekončí, naopak, přichází fáze implementační a následně příprava
a realizace jednotlivých projektů a úkolů rozpracovaných v návaznosti na rozpočet města v dílčích
akčních plánech, které napomohou k jeho splnění.
Strategický plán rozvoje města Český Krumlov představuje:
základní orientaci rozvoje města v dlouhodobějším období a je strategickým dokumentem, pomocí
něhož bude ve stanoveném časovém horizontu zabezpečována samosprávou města koordinace
strategických aktivit, které významným způsobem ovlivňují život obyvatel města Český Krumlov
 ucelenou sadu standardních, prakticky ověřených kroků a nástrojů řízení změn v organizaci
a zároveň i samotný proces řízení těchto změn, který zahrnuje přesné určení žádoucího směru
změn, stanovení přesného postupu provádění těchto změn, vlastní provádění změn v praxi
i průběžné sledování a vyhodnocování jejich průběhu a výsledků



Souhrnná SWOT analýza - části vztahující se k péči o historické centrum města
Silné stránky

•
•
•
•
•
•
•
•

historické a kulturní prostředí a dědictví
zařazení města na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO
Městská památková rezervace – historické centrum
existence managementu cestovního ruchu
pozitivní, atraktivní obraz města
široká nabídka turistických služeb
existence Městské policie zajišťující veřejný pořádek
existence městského kamerového dohlížecího systému

Slabé stránky

•
•
•
•

jednostranná orientace na cestovní ruch a nedostatečná podpora jiných oblastí podnikání
nedostatečná kulturní a turistická nabídka mimo hlavní turistickou sezónu
zastaralý orientační systém na území města
velká zátěž centra města odpady způsobená jeho návštěvníky

Příležitosti

•
•
•
•
•

jedinečnost a atraktivita terénní konfigurace
dobré jméno Českého Krumlova jako předpoklad k získání partnerů a investorů (goodwill)
atraktivní nabídka širšího regionu v oblasti cestovního ruchu
posilování spolupráce měst a památek zapsaných na seznam UNESCO
možnosti čerpání finančních prostředků z rozličných dotačních titulů

Hrozby

• ekologická zátěž (nadměrná koncentrace osob a dopravních prostředků - nadměrný hluk, prach,
odpadky aj.)

• masový a transitní turismus
• nedostatečná ochrana historických
•

objektů

komercionalizace
živelné pohromy

1
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Ochrana kulturních a historických hodnot - SWOT analýza:
Silné stránky

•
•
•
•
•
•
•
•

historické a kulturní prostředí a dědictví
zařazení města na Seznam světového dědictví UNESCO
městská památková rezervace – historické centrum
ochranné pásmo městské památkové rezervace
městská památková zóna Plešivec
vysoká úroveň odborně metodické propracovanosti způsobů ochrany, výzkumů a průzkumů
památkového fondu a praktické péče o něj
jednotná tvář historického centra města vycházející z dochované urbanistické skladby
pravidelný roční monitoring historického centra a komplexu hradu a zámku jako statku UNESCO

Slabé stránky

• absence uceleného, památkovým zákonem definovaného systému ochrany a péče o architektonické
památky místního významu a jejich souborů

• neexistence managementu v oblasti ochrany a správného hospodaření s kulturními a historickými

•
•

hodnotami: steering group, site manager (ve vyspělém světě existující standard zajišťující
komplexnost správy památky UNESCO včetně komunikace mezi všemi zainteresovanými subjekty,
směrem k občanům a institucím UNESCO
neexistence nástroje managementu památky UNESCO: management plán
neexistence modelu a systému vzdělávání a osvěty pro děti a mládež, občany o významu kulturních
a historických hodnot jejich města

Příležitosti

• mezinárodní spolupráce posilující význam památkového fondu
•
•

České republiky v evropském
a světovém kontextu
posilování spolupráce měst a památek zapsaných na Seznam UNESCO
možnost využití externích finančních zdrojů

Hrozby

• nevhodné
•
•
•

využívání
objektů v památkově chráněných územích, spojené
a architektonicky nevhodnými novostavbami, přestavbami nebo i demolicemi
nevratné škody ve vybraných segmentech nemovitého i movitého památkového fondu
degradace památek z důvodu zanedbané údržby
nedostatečná zákonná úprava problematiky archeologických výzkumů a nálezů

s kapacitně
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Český Krumlov je město s historickým dědictvím světového významu. Všichni jsme součástí jeho
velikého kulturního, přírodního a lidského bohatství, na nás závisí jeho budoucnost. Budoucnost vidíme
v příznivém, především kvalitativním rozvoji města a jeho přirozeně souvisejícího okolí, který přispěje
ke stabilnímu, harmonickému a sociálně spravedlivému životu obyvatel města.“
K naplnění celkové vize města byly pracovními skupinami stanoveny dílčí vize, které svým
charakterem a zaměřením naplňují stanovenou vizi města.
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Strategické vize problémových okruhů ve vztahu k péči o historické centrum města
• Český Krumlov se rozvíjí jako město silného národního i nadnárodního významu, které dbá

•

•

o společný rozvoj historického centra, sídlišť a předměstí, jež jsou příjemným prostředím pro život
jejich obyvatel. Je dostupný po bezpečných komunikacích a železnici, nabízí kvalitní systém
parkování s dostatečnou kapacitou. Památky jsou intenzívně chráněny, aby se zachoval ojedinělý
historický a krajinný rámec města. Přitom jsou využívány pro kvalitní cestovní ruch přiměřeně svým
dispozicím a funkcím. Český Krumlov je centrem turistiky a sídlem mezinárodních institucí.
Český Krumlov je kulturním a turistickým centrem mezinárodního významu. Je dlouhodobě
renomovanou destinací cestovního ruchu. Řízený cestovní ruch je významnou součástí života města
a nedílnou součástí jeho ekonomické a sociální prosperity. V oblasti kultury a cestovního ruchu
město plní aktivní úlohu ve společných projektech na krajské, celostátní a mezinárodní úrovni.
Veškeré hospodářské a společenské aktivity jsou šetrné k životnímu prostředí i k historickým
a kulturním památkám města. Český Krumlov si uchovává svůj „genius loci“ a je přátelským a
bezpečným městem pro své obyvatele i návštěvníky. Památky jsou vhodně využívány pro cestovní
ruch a kulturní aktivity v souladu se svou hodnotou a s mezinárodně a celostátně platnými
zásadami památkové péče a ochrany.
Veškeré hospodářské a společenské aktivity jsou šetrné k životnímu prostředí i k historickým
a kulturním památkám města.
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PO1 Infrastruktura

·
·
·

Doprava v klidu (parkoviště a plochy pro odstavení kamionů)
Rekonstrukce sítí ve městě (kanalizační, energetické a elektrické sítě, vodovody)
Urbanistická kvalita (prostorový rozvoj města, revitalizace a rekonstrukce centra města,
předměstí a sídlišť, péče o památky, historické dědictví, revitalizace brownfields
(nevyužívaných zastavěných ploch)

PO2 Cestovní ruch, kultura, ochrana kulturních a historických hodnot vnější vztahy

·
·
·
·
·
·

Infrastruktura a služby v oblasti cestovního ruchu
Infrastruktura pro kulturu a cestovní ruch (podpora a rozvoj budov, zařízení, institucí a služeb)
Kulturní aktivity
Ochrana památek, podpora památkové péče
Zpracování koncepcí v oblasti ochrany památek a kulturního dědictví
Image města, prezentace vůči vnějšímu okolí, public relations

PO5 Životní prostředí

·
·

Zlepšení kvality ovzduší
Využití a zpracování komunálního odpadu
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Opatření 1.1 – Územní rozvoj Českého Krumlova
Výchozí situace:
Český Krumlov je přirozeným centrem regionu s výjimečnými kulturními hodnotami a řadou dalších
charakteristických rysů malého města situovaného v jedinečném krajinném rámci

Cíle naplňující opatření:

·

Rozvíjet Český Krumlov jako přirozené centrum regionu a podporovat funkce posilující jeho
národní a nadnárodní význam

·

Zachovat výjimečné kulturní hodnoty a charakteristické rysy malého města situovaného
v jedinečném krajinném rámci

Rozvojové aktivity naplňující cíle:
1.1.1 Zpracování a realizace politiky hospodaření s nemovitostmi města (Priorita)
1.1.2
Vytváření podmínek pro umístění významných regionálních a nadregionálních organizací
a aktivit ve městě
1.1.3 Zdokonalování managementu územního rozvoje města (vytvoření funkce městského architekta)
1.1.4 Rozbor udržitelného rozvoje území obce včetně provedení odborných výzkumů

Opatření 1.2 – Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury
Výchozí situace:
Český Krumlov je zatížen místní automobilovou dopravou. Chybí mu dořešení místních komunikací a
průtahů

Cíle naplňující opatření:

·
·

Vytvořit vyvážený a ekologicky přijatelný dopravní systém města
Doplňovat vzájemně jednotlivé druhy dopravy tak, aby dopravní systém byl efektivní

Rozvojové aktivity naplňující cíle:
1.2.2 Zajištění dostatečného počtu parkovacích ploch pro obyvatele i návštěvníky (Priorita)
1.2.3 Řešení problematiky místních silničních komunikací a průtahů
1.2.4 Obnova zničených místních komunikací a mostních objektů (Priorita)

Opatření 1.3 - Rozvoj technické a vodohospodářské infrastruktury
Výchozí situace:
Celkový stav technické infrastruktury Českého Krumlova není dobrý. V některých částech města chybí
kanalizace, chybí čistírna odpadních vod.

Cíle naplňující opatření:
Rozvíjet systém technické infrastruktury a koordinovat jeho složky jako nezbytné podmínky pro rozvoj
města a celkové kvality prostředí ve všech jeho částech

Rozvojové aktivity naplňující cíle:
1.3.1 Údržba, oprava a rozvoj technické infrastruktury města (Priorita)
1.3.2 Realizace vodohospodářských opatření v územích postižených přívalovými dešti
1.3.3 Zapojení podílu veřejných rozpočtů do investic do technické infrastruktury
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Opatření 1.6 – Uchovávání historického jádra a historických předměstí
Výchozí situace:
V současnosti se dotváří personální a institucionální zázemí památkové péče a ujasňují se vztahy mezi
městem a Národním památkovým ústavem.

Cíle naplňující opatření:

·

Prostředí historického jádra a historických předměstí Českého Krumlova průběžně udržovat na
principech respektujících historické a umělecké hodnoty, autenticity a rozmanitosti prostředí,
toleranci k přírodě, životu a tradicím

·

Zachovat ojedinělý historický ráz a krajinný rámec města a jejich odkaz pro následující
generace

Rozvojové aktivity naplňující cíle:
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4

Aplikace zásad územní památkové ochrany na základě koncepčního řešení opírajícího se
o systém účinné péče o památkový fond (Priorita)
Vytváření podmínek pro omezování negativních vlivů na historické jádro a historická
předměstí Českého Krumlova (Priorita)
Revitalizace městského jádra a historických předměstí s ohledem na přírodní aspekty vodních
ploch na území města
Monitoring stavu památek v historickém jádru
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Opatření PO 2.1 – Rozvoj cestovního ruchu
Výchozí situace:
Do města přijíždí velký počet návštěvníků, ale relativně nízký podíl je vícedenních turistů, kteří
v Českém Krumlově přenocují. Kapacita stávajících ubytovacích zařízení je mimo hlavní sezónu málo
vytížená. Nabídka služeb v oblasti cestovního ruchu pro návštěvníky není dostatečně diferencovaná z
hlediska rozložení během roku, z hlediska pokrytí požadavků různých cílových skupin návštěvníků a z
hlediska rozmístění po území města a jeho blízkého okolí. Ve městě funguje management cestovního
ruchu. Cestovní ruch má pro město významný multiplikační efekt (z hlediska příjmů i výdajů), chybí
ovšem jeho kvantifikace

Cíle naplňující opatření:
Management cestovního ruchu

·

2.1.1. Maximálně zefektivnit fungování managementu cestovního ruchu v rámci vzájemné
spolupráce orgánů veřejné správy a podnikatelských a neziskových subjektů

Marketing cestovního ruchu, PR a komunikace

·
·

2.1.2. Naplňovat aktivity marketingového a komunikačního mixu

2.1.3. Celoroční turistická nabídka, motivace návštěvníků k vícedennímu pobytu,
rozvoj nových služeb a produktů cestovního ruchu v širším okolí města

Rozvojové aktivity naplňující cíle:
Management cestovního ruchu
2.1.1.

·

·

Vznik sítě profesních sdružení ze zástupců veřejné správy, podnikatelských a neziskových
subjektů,poté vytvořit úzký tým manažerů, reprezentujících management cestovního ruchu v ČK a
podílejících se na plánování a rozhodování v oblasti cestovního ruchu v Českém Krumlově
(Priorita)
Zpracování, naplnění, monitoring a vyhodnocení dlouhodobé koncepce města v oblasti cestovního
ruchu (Priorita)

Marketing cestovního ruchu, PR a komunikace
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2.1.2.

·

Propagace cestovního ruchu města a regionu v tištěných materiálech, na internetu, na veletrzích,
odborných workshopech a domácích i zahraničních prezentacích, v médiích, organizace vlastních
fam a press tripů - veškeré marketingové aktivity naplňovat dle aktuálního ročního
marketingového plánu (Priorita)

2.1.3.

·
·

Ve spolupráci s Národním památkovým ústavem připravit a otevřít novou „zimní“ expozici zámku
(Priorita)
Modernizace orientačního systému na území města

Opatření 2.3 - Ochrana kulturních a historických hodnot
Výchozí situace:
V Českém Krumlově je mimořádná koncentrace kulturních a historických hodnot, historické centrum a
hradní a zámecký komplex jsou zapsány na Seznamu světového dědictví UNESCO, historické centrum
je městskou památkovou rezervací, městskou památkovou zónou. I když je v Českém Krumlově
odborně-metodická propracovanost způsobů ochrany, výzkumů a průzkumů památkového fondu a
praktické péče o něj na vysoké úrovni, intenzivní komerční a společenské využívání kulturních a
historických hodnot může ohrožovat jejich uchování

Cíle naplňující opatření:
Management a marketing

·

2.3.1. Existence managementu v oblasti ochrany a správného hospodaření s kulturními
a historickými hodnotami - zajištění vzájemné spolupráce orgánů veřejné správy
a podnikatelských a neziskových subjektů

·

2.3.2. Fungující systém ochrany a péče o architektonické památky místního významu a jejich
souborů

·

2.3.3. Cílené a permanentní vzdělávání a osvěta o významu kulturních a historických hodnot
města zaměřené zejména na děti a mládež a občany města

Ekonomika

··

2.3.4. Získání finančních prostředků z externích zdrojů na rekonstrukce památkových objektů,
jejich restaurování, apod

Rozvojové aktivity naplňující cíle:
Management a marketing
2.3.1.

·

·
·

Zpracování, naplnění, monitoring a vyhodnocení dlouhodobé koncepce města v oblasti památkové
péče (management plán), zavedení managementu v oblasti ochrany asprávného hospodaření
s kulturními a historickými hodnotami, vzájemná komunikace a koordinace zainteresovaných
subjektů (Priorita)
Hledání společenského konsenzu v oblasti ochrany, obnovy a využívání památek ve spolupráci
města, památkových institucí a vlastníků (Priorita)
Podpora optimalizace funkčního využití objektů v historickém jádru a historických předměstích

2.3.2.

·

Tvorba systému a metodiky ochrany a péče o architektonické památky místního významu a jejich
souborů

2.3.3.

·
·
·

Realizace vzdělávacích projektů se školami ve městě zaměřených na téma UNESCO, ochrana
a využití památek, historie, významná výročí a události města (Priorita)
Pořádání seminářů, besed, exkurzí, dnů otevřených dveří památek a dalších vzdělávacích projektů
pro občany města
Spolupráce s dalšími historickými městy (památky UNESCO, památkové rezervace atd.)

Ekonomika
2.3.4.

·

Zavedení systému profesionálního fundraisingu (Priorita)
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Opatření PO 5.3 - Technická ochrana životního prostředí
Výchozí situace:
Stav životního prostředí je v Českém Krumlově relativně dobrý díky celkově nízké zátěži pocházející z
průmyslové výroby. Je zde však zátěž města emisemi a zátěž vodních toků, pocházející ze zdrojů na
území města i mimo ně. Další zátěž tvoří odpady pocházející z intenzivního cestovního ruchu ve městě.

Cíle naplňující opatření:

·
·
·

Snížit emise do ovzduší

·

Snížit celkové množství nevytříděného odpadu

Podporovat využívání obnovitelných zdrojů energie
Zajistit dostatečné množství jakostní pitné vody, čištění vod odpadních a revitalizaci vodních
toků

Rozvojové aktivity naplňující cíle:
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6

Podpora výstavby a provozu nového úložiště TKO (Priorita)
Podpora výstavby a provozu zařízení na separování odpadu a jeho využití (Priorita)
Podpora obnovitelných zdrojů energie a úsporných opatření ve spotřebě energie
Podpora separace odpadu občany
Přednostní využívání obnovitelných zdrojů energie ve veřejném sektoru (např. v nemocnicích,
školách atd.)
Zlepšování čistoty a pořádku ve městě (Priorita)
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Strategický plán přijalo Zastupitelstvo města Český Krumlov usnesením č. 103/8/2008 dne 25.9.2008.
Přijetím usnesení se zastupitelé zavázali k realizací dílčích rozvojových aktivit nastavených ve
Strategickém plánu, které jsou následně realizovány prostřednictvím konkrétních projektů v rámci
Akčního plánu města Český Krumlov 2008 - 2010.
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A) Řídicí složka je ustanovena na úrovni již fungujících nejvyšších orgánů města Český Krumlov –
Zastupitelstva a Rady města Český Krumlov. Úkolem volených orgánů v řídicí složce je především
projednávání a schvalování navrhovaných projektů, hodnocení realizace Strategického plánu a návrhy
na případnou aktualizaci Strategického plánu. Rada města v rámci zajištění přípravné fáze zpracování
Strategického plánu ustanovila Komisi pro strategický rozvoj (usnesení rady města č. 3/1/2007 ze
dne 8. 1. 2007), která je složena ze zástupců institucí, organizací, podnikatelských subjektů a orgánů
města. Členství je založeno na principu dobrovolnosti. Komise se bude v implementační části scházet
na základě potřeby. Rozhodování o svolení zasedání je ponecháno předsedovi Komise.
Komise pro strategický rozvoj bude zastávat úlohu řídící jednotky s následující odpovědností:
• Řídit svoji činnost podle zpracovaného Strategického plánu.
• Zpracovat roční plány realizace Strategického plánu dle problémových okruhů, strategických
cílů a opatření.
B) Výkonnou (realizační) složku představují především tzv. garanti (pracovníci organizačních jednotek
městského úřadu, případně jiných organizací), kteří se přímo podílejí na realizaci rozvojových aktivit a
projektů. Garant projektu poskytuje odborné informace o záležitostech daného projektu, spolupracuje
při přípravě projektu
Důležitou složkou v procesu realizace Strategického plánu je Oddělení strategického rozvoje MěÚ
Český Krumlov, které shromažďuje návrhy projektů ve formě seznamu priorit akcí (zásobník
projektů).
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Monitoring je nezbytný pro sledování plnění stanovených cílů, aktualizaci dokumentu a hodnocení
dopadů Strategického plánu na kvalitu života ve městě. Je to také nástroj komunikace s občany
a zapojenými stakeholdery, nástroj udržení a prohloubení zájmu o rozvoj města. Monitoring vyžaduje
sběr a shromáždění dat (v některých případech průzkumy, šetření), jejich vkládání do informačního
systému, zpracování výsledků a jejich interpretaci. Výsledky monitoringu budou prezentovány jak
odborníkům tak široké veřejnosti.
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Ukazatele Strategického plánu budou vyhodnocovány ve dvouleté periodě a výsledky monitoringu
budou předkládány Komisi pro strategický rozvoj, Radě a Zastupitelstvu města (odpovídá starosta,
místostarosta, tajemník městského úřadu). Interpretaci a vyhodnocení dat je třeba zajistit nejen pro
městský úřad, ale také pro spolupracující organizace a veřejnost. Vyhodnocení a porovnání ukazatelů
bude vypovídat o celkovém vývoji města a plnění Strategického plánu.
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Na základě vyhodnocování bude prováděna aktualizace Strategického plánu, a to pravidelně jednou za
6 let. Pokud se vnější podmínky změní natolik, že bude třeba provést aktualizaci dříve než za 6 let,
pak by podnět k ní měla vznést Komise pro strategický rozvoj.
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Akční plán rozvoje
města Český Krumlov
pro období 2008 - 2010
části vztahující se k péči o historické centrum města

Titulní fotografie: Lubor Mrázek
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Akční plán byl schválen usnesením zastupitelstva města č. 117/9/2008 dne 23.10.2008. Je to strategický dokument
stanovující aktuální konkrétní priority realizace dlouhodobé strategie rozvoje města. Vychází z cílů, problémových
okruhů, opatření a rozvojových aktivit nastavených ve Strategickém plánu rozvoje města Český Krumlov.

Akční plán obsahuje:

•
•

Projektové náměty, které jsou klíčové pro realizaci aktuálních priorit v nejbližším období

•

Souhrnné údaje o počtu a finančních nákladech prioritních projektových námětů

Přehled všech projektových námětů, které v rámci zpracování a aktualizace akčního plánu vznikly, včetně těch,
jejichž realizace není plánována pro nejbližší období

Akční plán představuje seznam projektových námětů, tzv. zásobník projektových námětů, které jsou významné a vhodné
pro celkový rozvoj města. Projektové náměty vycházejí a zároveň respektují aktuální priority v rámci rozvojových aktivit
jednotlivých problémových okruhů Strategického plánu města Český Krumlov.
Akční plán určuje směr rozhodování města Český Krumlov při plánování realizace jednotlivých projektových námětů.
Prioritní projektové náměty ve schváleném dokumentu mají být maximálně podporovány orgány a organizacemi města a
upřednostňovány při jejich rozhodování.
Na realizaci projektových námětů se bude finančně podílet samozřejmě město, ale hlavním cílem je zajistit financování
z vnějších zdrojů, zejména z fondů Evropské unie, jejichž podmínky budou důležitým momentem při rozhodování, zda
projektový námět realizovat a v jakém časovém horizontu.
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rozdělených do jednotlivých problémových okruhů (viz. aktualizovaný Strategický plán rozvoje města z roku
2008)
Číslo
námětu

Název námětu

Žadatel

Náklady
(v tis. Kč)

Období
realizace

Priorita

Vysoká

Problémový okruh 1 – Infrastruktura:
1.1.3.1

Zřízení funkce městského architekta

město Český
Krumlov

1.2.2.2

Dobudování parkovišť
v blízkosti historického jádra města

město Český
Krumlov

14 000

1.2.3.1

Rekonstrukce místních komunikací,
inženýrských sítí - 1. etapa

město Český
Krumlov

100 000

2009 – 2011

město Český
Krumlov

9 800

2009

město Český
Krumlov

650

2010

Vysoká

6 600

2008 - 2009

Vysoká

15 500

2010 – 2011

Vysoká

37 800

2010 – 2012

Vysoká

2 000

2009

Vysoká

1.2.4.1
1.2.4.5

Rekonstrukce lávky
přes Vltavu pod Plášťovým mostem
Český Krumlov
Oprava mostu přes náhon
u Šimona

město Český
Krumlov
město Český
Krumlov
město Český
Krumlov

1.2.4.6

Rekonstrukce Lazebnického mostu

1.2.4.7

Rekonstrukce mostu
E. Beneše

1.2.4.8

Lávky přes Vltavu

1.2.4.9

Zpracování studie proveditelnosti stavby
město Český
silniční tunel a most přes Vltavu na silnici
Krumlov
II/157 v Českém Krumlově
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1.2.4.9
1.3.1.3
1.5.2.4
1.5.2.5

Zpracování studie proveditelnosti stavby
silniční tunel a most přes Vltavu na silnici
II/157 v Českém Krumlově
Obnova vodovodů na území města - 1.
etapa
Stavební úpravy městského parku a
jižních teras
v Českém Krumlově - 1. Etapa
Stavební úpravy městského parku v
Českém Krumlově 2. Etapa

1.6.1.1

Revitalizace areálu klášterů

1.9.2.1

Pravidelná aktualizace a hodnocení
strategických koncepčních dokumentů

město Český
Krumlov

2 000

2009

Vysoká

město Český
Krumlov

4 850

2009

Vysoká

město Český
Krumlov

27 823

2009 – 2010

Vysoká

17 648

2010 – 2011

Vysoká

město Český
Krumlov
město Český
Krumlov
město Český
Krumlov

294 000
150

Vysoká
průběžně

Vysoká

Problémový okruh 2 - Cestovní ruch, kultura, ochrana kulturních a historických hodnot, vnější vztahy:
2.1.1.2
2.3.1.1
2.4.2.1

Dlouhodobá koncepce města v oblasti
cestovního ruchu

Českokrumlovský
rozvojový fond

Management plán města Český Krumlov
– památky UNESCO
"Příběh města Český Krumlov“ – 700 let
výročí města

město Český
Krumlov
město Český
Krumlov

500

2009 – 2010

Vysoká

300

2009 – 2010

Vysoká

1 000

2009

Vysoká

Problémový okruh 5 - Životní prostředí
5.3.1.1

Rozšíření skládky TKO Pinskrův dvůr

město Český
Krumlov

13 000

2008 - 2010

Vysoká

5.3.2.1

Městská kompostárna

město Český
Krumlov

2 450

2009

Vysoká

5.3.5.1

Změna svozu odpadu
v historickém centru

město Český
Krumlov

2009 - 2010

Vysoká

5.4.2.1

Revitalizace městského parku III. etapa

město Český
Krumlov

500

2009 - 2010

Vysoká

5.4.2.4

Klidové zóny města - Rybářská, Ostrov,
U Lvíčka

město Český
Krumlov

75

2008 - 2010

Vysoká

5.4.2.5

Revitalizace Jelení zahrady

město Český
Krumlov

7 650

Vysoká

Poznámka: ceny jsou vztaženy k průměrnému směnnému kursu EURO/Kč ve 3.čtvrtletí roku 2008 - 24,092

Přehled projektových námětů, jejichž realizátorem není
město Český Krumlov
Číslo
námětu

Název námětu

Žadatel

Náklady
(v tis. Kč)

Období
realizace

Priorita

1.2.3.7

Sanace skály
Pod Kamenem

Ředitelství silnic
a dálnic ČR

90 000

2009

Vysoká

1.2.4.10

Vyhotovení stavby silničního tunelu a
mostu přes Vltavu na silnici II/157 v
Českém Krumlově

Jihočeský kraj

500 000

2010 - 2015

7.1.8.1

Protipovodňová opatření Polečnice

7.1.8.2

Protipovodňová opatření Vltava

Povodí Vltavy,
s.p.
Povodí Vltavy,
s.p.

90 000

Vysoká

160 000

Vysoká

Poznámka: ceny jsou vztaženy k průměrnému směnnému kursu EURO/Kč ve 3.čtvrtletí roku 2008 - 24,092
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