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Tato kapitola musí být podle příslušných pravidel věnována plnění rozhodnutí Výboru světového dědictví
33 COM 7B.97 krok za krokem. V následujícím textu jsou proto vypořádány jednotlivé úkoly, stanovené
tímto rozhodnutím.

Rozhodnutí č. 33 COM 7B.97
Výbor světového dědictví
(.....)
4. Also notes that the dismantling the revolving amphitheatre is extended to 31 December 2009
and the deadline for rehabilitating the affected areas into the original condition is extended to
30 April 2010 and requests the State Party to submit the detailed project for the new theatre
location and its exact position as well as an impact assessment;
Pracovní překlad:
Konstatuje také, že rozebrání otáčivého hlediště je odloženo na 31. prosince 2009 a konečné
datum pro uvedení dotčených zón do původního stavu je odloženo na 30. dubna 2010, a žádá
smluvní stát, aby předložil podrobný projekt na nové umístění divadla, jeho přesné místo a
zhodnocení dopadu;
Česká republika ve svém oficiálním vyjádřením ze dne 24. ledna 2007 (dopis ministryně kultury k č.j.
11732/2006) oznámila harmonogram opatření, směřujících k vyřešení problematiky existence otáčivého
hlediště v jeho současné podobě v prostorách zámeckého parku v Českém Krumlově. Dle tohoto
harmonogramu, navazujícího na právní předpisy České republiky (zejména jde o zákon č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)), nelze očekávat, že by jakékoliv řešení této
záležitosti mohlo být realizováno před rokem 2015.
V této souvislosti schválilo Zastupitelstvo města Český Krumlov dne 27. 3. 2010 návrh zadání změny č. 1
územního plánu města Český Krumlov v lokalitách: I. Zahrádková kolonie Na Svahu, II. Bývalé
zahradnictví za zámeckou zahradou, III. Autobusové nádraží, IV. Území mezi Chvalšinskou silnicí a
plaveckým bazénem, VI. Nové Spolí – území za bývalým Otavanem pod „Papouščí skálou“, VII. Nové
Spolí – část území bývalého Otavanu, VIII. Pivovar Eggenberg, IX. Chvalšinská ulice – dříve areál ČSAD
v bývalém lomu, X. Chvalšinská ulice – předpolí bývalého grafitového dolu, XI. Domoradice – mezi
Tovární ulicí a vodojemem. Na základě tohoto zadání změny č. 1 územního plánu byl projektantem
zpracován návrh změny územního plánu, kdy se v lokalitě II. jedná o vymezení plochy, v níž by bylo
možno realizovat, mimo jiné, i přírodní divadlo s otáčivým hledištěm. V případě vymístění otáčivého
hlediště ze zámecké zahrady by bylo možné tuto funkci zabezpečit zde. Dotčená změna územního plánu
byla do konce roku 2010 projednávána dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění,
s dotčenými subjekty státní správy a laickou i odbornou veřejností. Tento postup nelze zjednodušit nebo
urychlit, protože projednání územního plánu je výsledkem složitého procesu, který 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).
K projednávání předmětné změny územního plánu byly přizvány rovněž orgány památkové péče, které
využití lokality II. pro nové přírodní divadlo považují z hlediska zachování výjimečné světové hodnoty
historického jádra Českého Krumlova za přijatelné.
Na základě výše uvedeného postupu v přípravě změn územního plánu vydal Městský úřad Český Krumlov
– Stavební úřad, souhlas se změnou užívání stavby – otáčivé hlediště v zámecké zahradě Státního hradu a
zámku v Českém Krumlově na pozemcích parcelní číslo 657, 999/1 a 1639 v katastrálním území Český
Krumlov ze dne 15. 6. 2010, č.j. MUCK 32314/2010. Změna účelu užívání spočívá v prodloužení termínu
dočasnosti stavby, když podle tohoto souhlasu se jedná o dočasnou stavbu do 30. 9. 2015. Tento postup je
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rovněž v souladu s výše uvedeným vyjádřením České republiky ze dne 24. ledna 2007 (dopis ministryně
kultury k č.j. 11732/2006).
V daném kontextu pak byla mezi Národním památkovým ústavem (státní příspěvková organizace, která je
příslušná k hospodaření s dotčeným majetkem České republiky) a Statutárním městem České Budějovice
(vlastník otáčivého hlediště) dne 7. 7. 2010, resp. 13. 7. 2010, podepsána smlouva o nájmu pozemků a
nebytových prostor (pozemků parcelní číslo 657, 999/1 a 1639 a části prostor Bellarie) do 31. 12. 2015.

5. Further notes with serious concern that the State Party plans to continue using the property
for open-air theatre activities;
Pracovní překlad:
Kromě toho s vážným znepokojením konstatuje, že smluvní stát má v úmyslu pokračovat ve
využívání statku pro divadelní činnosti pod širým nebem;
Česká republika v této souvislosti připomíná, že opakovaně deklarovala nezbytnost uchování příležitosti pro
realizaci divadelních představení pod širým nebem v Českém Krumlově, a to v návaznosti na staletou
tradici a historii užívání prostory před letohrádkem Bellárie pro kulturní události a v návaznosti zájmu na
zachování kontinuity divadelního života v místě, kde se dnes nachází předmětné otáčivé hlediště. Tento
prostor tedy bude užíván i po odstranění v současnosti existujícího otáčivého hlediště v souladu se zásadou
funkční autenticity a v souladu s historií a tradicí místa pro kulturní slavnosti pod širým nebem.
Česká republika opakovaně konstatuje, že 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, přičemž se nedomnívá, že výše naznačeným
způsobem využívání prostoru před letohrádkem Bellárie pro kulturní slavnosti, které se zde pořádaly od dob
baroka, by mohlo docházet k narušování integrity či autenticity statku nebo jeho výjimečné světové
hodnoty, protože tento prostor byl pro tyto slavnosti určen od dob vzniku letohrádku Bellárie.

6. Reiterates its request to the State party that in accordance with Paragraph 119 of the
Operational Guidelines, the State Party should ensure that the sustainable use has no negative
impacts on the Outstanding Universal Value, integrity and authenticity of the property;
Pracovní překlad:
Opakovaně žádá smluvní stát, aby v souladu s článkem 119 Směrnic (smluvní stát) garantoval, že
trvalé užívání nemá žádný negativní dopad na mimořádnou univerzální hodnotu, celistvost a
autentičnost statku;
Česká republika, vědoma si potřebnosti nezávislého posouzení otázek mimořádné univerzální hodnoty
statku, jeho integrity a autentičnosti, uspořádala ve dnech 3. – 5. května 2010 Mezinárodní seminář
k otáčivému hledišti v zámecké zahradě státního hradu a zámku Český Krumlov, a to na bázi setkání
expertů Mezinárodního vědeckého výboru pro kulturní krajinu ICOMOS – IFLA, zástupců Ministerstva
kultury a Národního památkového ústavu. Hlavním tématem pracovního setkání bylo zhodnocení dopadů
otáčivého hlediště v zámecké zahradě v Českém Krumlově na hodnoty, pro které bylo historické centrum
Českého Krumlova v roce 1992 zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO.
Mezinárodní vědecký výbor pro kulturní krajinu ICOMOS – IFLA, mimo další závěry, České republice ve
své závěrečné zprávě ze dne 2. 6. 2010 sdělil, že podle jeho názoru má otáčivé hlediště negativní dopad na
autentičnost a celistvost zámecké zahrady, jednoho z atributů historického jádra zapsaného statku, a rovněž
že má negativní vizuální dopad na zahradní strukturu, což je jedna z hodnot opodstatňujících zápis statku na
Seznam světového dědictví UNESCO podle kritéria IV. Tato zpráva rovněž poukazuje na „nerušený
organický vývoj města v průběhu pěti století” a na tu skutečnost, že zámecká zahrada je jedním z hlavních
prvků jedné z vrstev jeho nerušené historie a je nejvýznamnější komponovanou plochou zeleně v městské
krajině.
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V souvislosti s potřebou nezávislého posouzení otázek mimořádné univerzální hodnoty statku, jeho
celistvosti a autentičnosti, nechala Česká republika vypracovat dvě studie, které se danou problematikou,
každá z jiného úhlu pohledu, zabývají. Obě studie byly prezentovány a diskutovány na výše zmíněném
Mezinárodním semináři k otáčivému hledišti v zámecké zahradě státního hradu a zámku Český Krumlov.
První z nich, srovnávací analýza dopadu otáčivého hlediště na hodnoty, pro které bylo historické centrum
Českého Krumlova zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO, vypracovaná architektem Olegem
Hamanem, dospěla k závěru, že otáčivé hlediště neovlivňuje negativně panoramatický pohled, pro který byl
Český Krumlov zapsán na Seznam světového dědictví, navazuje na starou tradici barokního divadla na
zámku, společnost si ho cení, má již padesátiletou tradici, nijak neohrožuje prostorové uspořádání a zvyšuje
atraktivnost zahrady. Na druhé straně je v současnosti existující otáčivé hlediště nevhodně umístěno
v hlavní ose zahrady, jeho architektura je podřadné kvality (rozměry, podoba a materiály), mezi otáčivým
hledištěm a pavilonem Bellárie dochází k negativní interakci, k objemovému rozporu, k funkční kolizi,
otáčivé hlediště nemá odpovídající divadelní zázemí, což v důsledku vede ke znečištění zahrady a k
devalvaci letohrádku Bellárie; dále dochází k funkční kolizi mezi divadelními zkouškami a návštěvníky
zahrady, je znemožněno vnímání zahrady a je ohrožena její celistvost, což také vede k neinformovanosti
veřejnosti o hodnotách zámecké zahrady.
Druhá ze studií, vypracovaná zahradním architektem Přemyslem Krejčiříkem, byla srovnávací analýza
vybraných evropských historických zahrad zapsaných na Seznamu světového dědictví UNESCO, v nichž se
pořádají divadelní a hudební představení pod širým nebem, jako např. Salzburg, klasický Výmar,
Versailles, Amboise, Chambord, atd. Výsledkem této studie bylo konstatování, že ve většině z nich nejsou
instalovány stálé konstrukce pro divadlo nebo jiné kulturní slavnosti, a že Český Krumlov je jediným
příkladem zahrad s trvale instalovaným hledištěm umístěným v hlavní ose historické zahrady.
Česká republika bude nadále pokračovat v naplňování harmonogramu, který oznámila ve svém oficiálním
vyjádřením ze dne 24. ledna 2007 (dopis ministryně kultury k č.j. 11732/2006), tedy v územně vyhledávací
etapě projektu umístění nového otáčivého hlediště, a rovněž v řešení problematiky realizace kulturních
slavností pod širým nebem před letohrádkem Bellárie, ve světle závěrů obou výše uvedených studií a
názoru ICOMOS/IFLA a předchozích doporučení Výboru. Výše uvedená stanoviska bude Česká republika
podrobně analyzovat a na jejich základě bude precizovat své další kroky ve věci. Česká republika se
domnívá, že za tímto účelem se v současnosti jeví jako nejvhodnější zpracování prospektivní studie,
dávající ideový základ pro řešení prostoru před letohrádkem Bellárie a pro realizaci vymístění stávajícího
otáčivého hlediště ze zámecké zahrady a zabezpečení jeho funkce na jiném místě.
V návaznosti na celosvětovou krizi a následně přijímaná opatření směřující k omezení finančních výdajů
jednotlivých zemí ve všech oblastech společenského života, Česká republika upozorňuje, že plánované
odstranění stávajícího otáčivého hlediště a jeho nahrazení jiným mobilním zařízením na novém místě a
návrh a realizace vybavení prostoru před letohrádkem Bellárie, vhodného pro kulturní představení, mohou
být z tohoto objektivního důvodu limitovány.

7. Also requests the State Party to submit to the World Heritage Centre, by 1 February 2011, an
up-dated report on progress made on the measures taken to address the above issues, review
by the World Heritage Committee at its 35th session in 2011.
Pracovní překlad:
Také žádá, aby smluvní stát předložil Centru světového dědictví do 1. února 2011 aktualizovanou
zprávu o dalších krocích, které učinil v rámci opatření k řešení výše uvedených problémů a
předal ji Výboru světového dědictví k posouzení na jeho 35. zasedání v roce 2011.
Centru světového dědictví se v požadovaném termínu předkládá Zpráva o stavu památky UNESCO –
Historické jádro Českého Krumlova.
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2. KAPITOLA
Další aktuální záležitosti památkové péče identifikované orgány státní
správy
(problémy památkové péče)
Český Krumlov, prosinec 2010

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. Jak bylo uvedeno v zprávě ad hoc monitoringu o stavu památky UNESCO Historické
centrum Českého Krumlova z roku 2008, došlo v rámci stavebních změn 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. Toto konstatování je nadále platné i v roce 2010.
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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 na území města Český Krumlov nedoznal od roku 2008 žádných změn.
Tvoří jej:
Městská památková rezervace Český Krumlov (historické centrum města)
Zapsaná do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví, je významným historickým urbanistickým
celkem tvořeným velkým množstvím nemovitých kulturních památek, dochovanou historickou uliční sítí
a parcelací i archeologickými nálezy.
Ochranné pásmo městské památkové rezervace Český Krumlov
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.
Městská památková zóna Plešivec
Území je součástí ochranného pásma městské památkové rezervace. Toto nejrozsáhlejší dochované
českokrumlovské historické předměstí, jehož počátky sahají do období pozdního středověku, je
charakteristické téměř intaktně dochovanou starou komunikační sítí a urbanisticky svébytnou volně rostlou
urbanistickou strukturou v prudce svažitém stísněném území.
Mapový podklad s vyznačením chráněných území viz zpráva z roku 2008
Podrobnější specifikace památkově chráněných území viz Zpráva o stavu památky UNESCO Historické
centrum Českého Krumlova z roku 2008

Nemovité památkově chráněné objekty na území města Český Krumlov
Na území městské památkové rezervace se nalézají dvě národní kulturní památky, vyznačující se
výjimečnými společensko kulturními, architektonickými, urbanistickými a uměleckými hodnotami:
▪
Zámek Český Krumlov
▪
Kostel sv.Víta
Na celém území města se dále nalézá 365 nemovitých objektů kulturních památek, tvořících soubor
historické architektury v široké škále od rozsáhlých areálů (kláštery, pivovar) až po velké množství
měšťanských domů. Jsou dokladem historie města od jeho vzniku ve 13. století a jeho postupného
rozšiřování. Dominuje historický stavební fond z pozdně gotického a renesančního období, dokladem
rozvoje města v období baroka jsou zejména zámecké a církevní objekty. Svoji poslední slohově jednotnou
tvář získalo město v období klasicismu.
Podrobnější specifikace nemovitých památkově chráněných objektů viz Zpráva o stavu památky UNESCO
Historické centrum Českého Krumlova z roku 2008
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II. Legislativa, územní plánování a management ochrany
památkového fondu historického centra města a zámku
v Českém Krumlově v období 2009 - 2010
Legislativní ochrana
Ochrana historického jádra Českého Krumlova je v roce 2010 zajištěna legislativními nástroji uvedenými a
podrobně specifikovanými již v mimořádné zprávě v roce 2008 (níže uvedeny pouze stručné anotace),
novými právními předpisy, dokumenty města a usneseními městského zastupitelstva schválenými po
1.1.2009.

Zákony a mezinárodní úmluvy zaručující ochranu historického centra
a zámku v Českém Krumlově
Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, publikovaná pod č.159/1991 Sb.
Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, publikovaná pod č.73/2000 Sb. mezinárodních
smluv
Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikovaná pod č.99/2000 Sb.mezinárodních
smluv
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
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (dále též jen "památkový zákon")
Předmět úpravy - památkový zákon stanoví podmínky pro zachování a vhodné využití kulturních památek,
včetně péče o památkově chráněná území, a to zejména po hmotně právní 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.
Ve sledovaném období byl památkový zákon dvakrát novelizován:
1. Zákonem č. 223/2009 Sb., jímž se vypouští časové omezení z obsahu rozhodnutí o povolení
restaurátorské činnosti.
2. Zákonem č. 227/2009 sb., který upravuje poskytování údajů ministerstva vnitra pro potřeby
ministerstva kultury.
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Vyhláška č. 66/1988 Sb. , kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
Prováděcí vyhláška k zákonu o státní památkové péči. Stanoví podrobnosti v některých záležitostech
upravených památkovým zákonem:
Vyhláška č. 420/2008 Sb. , kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací
a památkových zón.
Tato vyhláška nabyla účinnosti dne 1.ledna 2009.
Prováděcí vyhláška k zákonu o státní památkové péči. Stanoví, že textová část plánu ochrany obsahuje
výčet všech nemovitostí na území památkové rezervace či památkové zóny, způsob zabezpečení
památkových kulturních hodnot území, dobu závaznosti a odůvodnění. V grafické části plánu ochrany se
vyznačují všechny nemovitosti a plochy, podle významu z hlediska památkové péče a nemovitostí, které
nejsou kulturními památkami a u nichž bude zcela nebo zčásti vyloučena povinnost vyžádat si ke stavebním
zásahům a jiným úpravám jejich vzhledu závazné stanovisko orgánu státní památkové péče. Dále se v
grafické části vyznačí způsob zabezpečení kulturních hodnot území z hlediska státní památkové péče.
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 V současné době Národní památkový ústav, územní pracoviště v Českých
Budějovicích zpracovává podkladové materiály a Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor kultury,
památkové péče a cestovního ruchu, postupuje dle harmonogramu pořadí pořizování těchto plánů pro
všechny památkové rezervace a památkové zóny v Jihočeském kraji.
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Předmět úpravy - tento zákon upravuje územní plánování, 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, podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb, obecné požadavky na
výstavbu, účely vyvlastnění, vstupy na pozemky a do staveb, ochranu veřejných zájmů.
Ve vztahu k památkové péči stanovuje, že pořizování územně plánovací dokumentace musí probíhat v
dohodě s orgány státní památkové péče, povolování nových staveb a stavebních úprav stávajících staveb v
památkově chráněných územích a stavební úpravy všech památkově chráněných objektů jsou možné pouze
se souhlasem příslušného orgánu státní památkové péče.

Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti.
Předmět úpravy - jedná se o prováděcí vyhlášku ke stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, podrobněji upravující náležitosti územně analytických podkladů (včetně
databáze památkových hodnot a památkových limitů v území) a obsahu územně plánovací dokumentace.
Vyhláška č. 187/2007 Sb. ,
kterou se stanoví obsah a náležitosti plánu území s archeologickými nálezy
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.
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Specifické předpisy, které chrání sledovaný kulturní statek:
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.
Tímto předpisem bylo historické centrum Českého Krumlova prohlášeno za památkovou rezervaci. (rozsah
tohoto území je shodný s plochou území zapsaného do Seznamu světového dědictví).
Rozhodnutí č.j.kult. 534-404/3-87/Vr - zřízení ochranného pásma městské památkové rezervace
Český Krumlov
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.
Nařízení vlády č. 55/1989 Sb., o vyhlášení zámku Český Krumlov národní kulturní památkou.
Tímto právním předpisem jsou stanoveny podmínky ochrany této národní kulturní památky.
Nařízení vlády č. 262/1995 Sb. o vyhlášení kostela sv. Víta v Českém Krumlově národní kulturní
památkou
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.
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
Vyhláška zajišťuje památkovou ochranu zóny a jejího historického prostředí a specifikuje východiska, z
nichž vychází orgán státní památkové péče při stanovování podmínek pro stavební činnost, zásahy do
terénu a vzrostlé zeleně v tomto území.

Městské vyhlášky:
Tyto vyhlášky uvedené ve Zprávě z roku 2008 jsou nadále v platnosti:
4 / 1992

O městské policii, ve znění novel 5/1996 a 12/2006

Vztah k péči o historické centrum města - dohlížecí činnost městských strážníků působí jako preventivní
nástroj proti poškozování památkově chráněných objektů a dochovaného historického prostředí města.
7 / 1998

Tržní řád
průběžné změny a doplnění dle aktuální potřeby

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.
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1 / 2000

O závazných částech regulačního plánu „zóna Ambit“

Vztah k péči o historické centrum města - v souladu s požadavky památkové péče stanovuje závazné
regulativy funkčního, plošného a prostorového uspořádání řešeného území, které se nalézá v ochranném
pásmu městské památkové rezervace. 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
9 / 2003
3 / 2004
8 / 2006
2 / 2008

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

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

Vztah k péči o historické centrum města - do doby, než bude zpracován regulační plán stanovující jednotná
pravidla pro dostavbu proluk v této části historického centra, brání stavební uzávěra vzniku novostaveb a
stavebních zásahů do stávajících staveb z hlediska historických hodnot ulice nevhodných.
02 / 2006

O vyhlášení závazné části územního plánu obce Český Krumlov

Vztah k péči o historické centrum města - závaznou částí územního plánu města jsou pro historické centrum
města stanoveny regulativy funkčního využití vycházející, mimo jiné, z požadavků památkové ochrany
území.
13 / 2006

O požárním řádu města

Vztah k péči o historické centrum města - vyhláška je nástrojem prevence vzniku požárů, 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

Vztah k péči o historické centrum města - stanovením pravidel pro nakládání s odpady ve městě vyhláška
přispívá k ochraně prostředí kulturních památek v tomto území a pohody v něm.
Tyto vyhlášky uvedené ve Zprávě z roku 2008 byly zrušeny:
3 / 1992

O veřejných prostranstvích

Regulace užívání veřejných prostranství na území města, tj. včetně jeho historického centra, byla zařazena
do vyhlášky "O místních poplatcích č. 15/2003". Tato vyhláška obsahuje seznam všech pozemků veřejných
prostranství a stanovuje poplatky za užívání těchto prostranství podle účelu (terasy, tržiště, reklamní
zařízení atd.).
1 / 1994

O omezení malých zdrojů znečištění na území města Český Krumlov

Důvodem zrušení vyhlášky bylo přijetí nového zákona o ochraně ovzduší. Ochrana ovzduší ve městě před
znečištěním z malých zdrojů je nyní upravena tímto zákonem.
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11/2001

Vyhláška o symbolech města a jejich používání

Používání symbolů města je nyní upraveno Pravidly pro užívání symbolů města, schválenými radou města
(viz následující strana - Další městské dokumenty).
V období od 1.1.2010 nebyly vydány žádné městské vyhlášky dotýkající se péče o historické centrum
města.

Další městské dokumenty
související s péčí o historické centrum města:
Od konce roku 2008 byly schváleny tyto dokumenty:
Pravidla užívání znaku a vlajky města

schválena radou města s účinností od 1.6.2009

Pravidla stanovují podobu velkého znaku, malého znaku a vlajky a způsob nakládání s těmito symboly.
Pravidla užívání loga města

schválena radou města s účinností od 1.6.2009

Pravidla stanovují podobu loga a způsob nakládání s tímto symbolem.
Pravidla záboru veřejného prostranství pro
zřízení místa za účelem prodeje a poskytování
služeb

schválena radou města s účinností od 2.2.2010

Upravují podmínky pro povolování záboru veřejného prostranství pro zřízení místa za účelem prodeje a
poskytování služeb na pozemcích ve vlastnictví města, tj. včetně pozemků v historickém centru města.
Pravidla pro umisťování přenosných reklamních
zařízení a pro vystavování zboží

schválena radou města s účinností od 2.2.2010

Upravují podmínky pro umisťování přenosných reklamních zařízení, přenosných zařízení pro
vystavování zboží na veřejném prostranství na území městské památkové rezervace a městské památkové
zóny Plešivec na pozemcích ve vlastnictví města

Usnesení zastupitelstva města:
Usnesení zastupitelstva města uvedená ve Zprávě z roku 2008, v záležitostech, které nebyly ukončeny v
roce 2008 (Níže jsou uvedeny pouze změny územně plánovací dokumentace, které se týkají památky
Světového dědictví, usnesení o tom, že nebudou pořizovány některé územně plánovací dokumentace,
citovaná v minulé zprávě, zde již nejsou uvedena):
číslo usnesení

předmět usnesení

96/8/2006

Zastupitelstvo města schválilo pořízení změny č.1 územního plánu města, která bude
řešit několik lokalit na území města, včetně změny areálu pivovaru v historickém
centru města na multifunkční areál odpovídající městskému centru.

Stav v roce 2010 - schválení zadání zastupitelstvem města (viz usnesení zastupitelstva města níže),
vypracování návrhu změny územního plánu a jeho veřejné projednávání.
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148/10/2007

Zastupitelstvo města schválilo spojené pořízení změny č. 3 územního plánu města a
regulačního plánu pro část lokality se zahradami při Důlní ulici v ochranném pásmu
městské památkové rezervace, v přímém vizuálním kontaktu s historickým centrem
města, z několika zahrádek s chatkami na jeden nový rodinný dům se zahradou.

Stav v roce 2010 - vypracování návrhu změny územního plánu a návrhu regulačního plánu a jejich veřejné
projednávání

Usnesení zastupitelstva města přijatá v období od 1.1.2009:
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

. 73/5/2009

Realizaci projektu "Revitalizace území Městské památkové rezervace Český
Krumlov -Latrán, Vnitřní Město" a předložení žádosti o dotaci na tento projekt do
Regionálního operačního programu.

Předmětem projektu je areál dvou klášterů v historickém centru města. Tento dnes zchátralý a téměř
nevyužívaný areál má být stavebně a restaurátorsky obnoven a poté využíván pro poskytování
moderních kulturních a vzdělávacích služeb široké veřejnosti. (viz 3.kapitola část III. Plánovaná
stavební činnost v historickém centru Českého Krumlova, včetně areálu zámku, významná z hlediska
památkové péče).
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
95/6/2009

další realizaci projektu revitalizace autobusového nádraží v souladu s předloženou
volumetrickou vyhledávací studií zpracovanou Atelierem A 8000.

Tímto usnesením je zahájen postupný proces přestavby nevyhovujícího autobusového nádraží, které je
situováno v přímém vizuálním kontaktu s historickým centrem, v území ochranného pásma městské
památkové rezervace. Jedná se o dlouhodobý proces (podrobněji viz 3. kapitola část III. Plánovaná
stavební činnost v historickém centru Českého Krumlova, včetně areálu zámku, významná z hlediska
památkové péče).
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
101/6/2009

Realizaci projektu "Rekonstrukce mostu mimoúrovňové křižovatky u kina v
Českém Krumlově" a předložení žádosti o dotaci na tento projekt do Regionálního
operačního programu.

Toto usnesení bylo prvním krokem pro realizaci rekonstrukce mostu, který se nalézá při hranici městské
památkové rezervace a přes který se vstupuje do historického centra města přes dochovanou tzv.
Budějovickou bránu. Akce již byla ukončena (blíže viz 3. kapitola část II. Uskutečněná nebo
probíhající restaurování a novostavby v historickém centru Českého Krumlova, včetně areálu zámku).
163/11/2009

Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
obsah dokumentace "Studie proveditelnosti - silniční tunel a most přes Vltavu na
silnici II/157 - U Trojice - Nemocnice Český Krumlov"

Studie prověřila reálnost, nároky a dopady plánovaného tunelu, jehož realizací by došlo k významnému
odlehčení dopravního zatížení v části ochranného pásma městské památkové rezervace, bezprostředně
podél její východní hranice (podrobněji viz 3.kapitola část III. Plánovaná stavební činnost v historickém
centru Českého Krumlova, včetně areálu zámku, významná z hlediska památkové péče)..
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166/11/2009

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č. 5 územního plánu obce (města)
Český Krumlov

Tímto usnesením schválená územně plánovací dokumentace řeší území, které zasahuje malou část
ochranného pásma městské památkové rezervace při jeho vnější hranici, tj. nemá přímý vliv na
historické centrum města.
1/1/2010

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č. 1 regulačního plánu Vyšný

Rovněž tato územně plánovací dokumentace řeší území, které zasahuje malou část ochranného pásma
městské památkové rezervace při jeho vnější hranici, tj. nemá přímý vliv na historické centrum města

27/3/2010

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh zadání Změny č. 1 územního plánu města Český Krumlov v
lokalitách:
I. Zahrádková kolonie Na Svahu
II. Bývalé zahradnictví za zámeckou zahradou
III. Autobusové nádraží
IV. Území mezi Chvalšinskou silnicí a plaveckým bazénem
VI. Nové Spolí – území za bývalým Otavanem pod „Papouščí skálou“
VII. Nové Spolí – část území bývalého Otavanu
VIII. Pivovar Eggenberg
IX. Chvalšinská ulice – dříve areál ČSAD v bývalém lomu
X. Chvalšinská ulice – předpolí bývalého grafitového dolu
XI. Domoradice – mezi Tovární ulicí a vodojemem

Na základě tohoto zadání změny č. 1 územního plánu byl projektantem zpracován návrh této změny
územního plánu, který se v lokalitě VIII. zabývá územím v historickém centru města. V lokalitě II. se
jedná o vymezení plochy, v níž by bylo možno realizovat, mimo jiné, i přírodní divadlo s otáčivým
hledištěm. V případě vymístění otáčivého hlediště ze zámecké zahrady by bylo možné tuto funkci
zabezpečit zde.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
30/3/2010

spojené pořízení změny územního plánu města Český Krumlov a regulačního plánu
pro území západně od Důlní ulice, na pozemku p.č. 1014/30, v obci a k.ú. Český
Krumlov, z funkce "ZS.4 - zeleň sídelní individuální - nezastavitelné zahrady" na
funkci umožňující zde realizovat stavbu individuálního bydlení, na náklady
navrhovatelky uvedené změny územního plánu, vlastnice pozemku Jaroslavy
Lieslerové, Velešín 458

Tato změna územního plánu je lokalizována v sousedství plochy řešené změnou č. 3 územního plánu a
rovněž jde o změnu stávajícího funkčního využití na změnu umožňující zde realizovat stavbu rodinného
domu.
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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 ochrana veřejných zájmů, včetně ochrany historického kulturního dědictví.
Území města Český Krumlov je řešeno těmito územně plánovacími dokumentacemi, které buď přímo řeší
území historického centra, nebo jej nepřímo ovlivňují:
Územně plánovací dokumentace uvedené ve Zprávě z roku 2008:
Název dokumentu:

pořizovatel

rok:

(orgán veřejné správy určený stavebním zákonem
k pořizování územně plánovací dokumentace)

Uzemní plán města

Městský úřad Český Krumlov

2006

Vztah k péči o historické centrum města - regulace stavebních a funkčních zásahů a změn v území ve
všech památkově chráněných územích, tj. i v historickém centru města.
Zásady územního rozvoje Jihočeského
kraje

Krajský úřad Jihočeského kraje

rozpracovaná
dokumentace ve fázi
projednávání návrhu

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 tím, že nenavrhuje nová dopravní či energetická dálková vedení, která by mohla negativně
zasáhnout do obrazu města Český Krumlov..
Územní plán velkého územního celku Krajský úřad Jihočeského kraje
Českokrumlovsko I.

2005

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 Krajský úřad Jihočeského kraje
Blanský les.

2006

Vztah k péči o historické centrum města Český Krumlov - řešené území přímo nenavazuje 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

Vztah k péči o historické centrum města - plán péče vytváří předpoklady pro zachování přírodních
hodnot a optimální péči o ně v území ochranného pásma Městské památkové rezervace, které zasahuje.
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Územně plánovací dokumentace vydané zastupitelstvem města (viz výše uvedená usnesení) po 1.1.2009:
Název dokumentu:

pořizovatel:

Změna č. 5 územního plánu města Český
Krumlov

Městský úřad Český Krumlov

rok:
2009

Vztah k péči o historické centrum města - regulace funkčního využití území zasahujícího z části i do
ochranného pásma městské památkové rezervace. Řešené území se uplatňuje v dálkových pohledech z
městské památkové rezervace.
Změna č. 1 regulačního plánu Vyšný

Městský úřad Český Krumlov

2010

Vztah k péči o historické centrum města - podrobná regulace stavebních a funkčních zásahů a změn v
území zasahujícím z části i do ochranného pásma městské památkové rezervace. Řešené území se
uplatňuje v dálkových pohledech z městské památkové rezervace.

Urbanistické a koncepční dokumenty, studie, průzkumy:
Nové urbanistické studie, stavebně historické průzkumy, studie historického vývoje konstrukcí, staveb
a území, koncepce, analýzy , atd., zpracované v rozmezí 2009 - 2010:
Název dokumentu:

zpracovatel:

Stavebně historický průzkum č.p. 59, Národní památkový ústav, územní odborné
pracoviště v Českých Budějovicích
Hrádku, v areálu zámku

rok:
2009

V rámci rekonstrukce interiéru Hrádku a jeho adaptace na hradní muzeum byl Národním památkovým
ústavem proveden doplňující stavebně historický průzkum objektu, který pomohl obohatit znalosti o
objektu. Hrádek s válcovou věží se nalézá na 2. nádvoří zámku a pravděpodobně se jedná o jednu z
jeho nejstarších částí. Průzkum byl jedním z podkladů pro úpravu interiéru Hrádku na hradní muzeum,
podrobněji viz část III.- F této kapitoly.
MURUS- MONUMENTA RENOVAMUS
Revitalizace areálu klášterů Český
Krumlov - Objemová a vyhledávací studie projekce, spol. s r.o

květen
2009

Revitalizace by se měl zařadit mezi vzorové akce na podporu využití potenciálu kulturního dědictví
(podrobněji viz 3. kapitola část III. Plánovaná stavební činnost v historickém centru Českého
Krumlova, včetně areálu zámku, významná z hlediska památkové péče). Jeho cílem je revitalizovat
nevyužívaný, a z větší části uzavřený areál bývalých klášterů klarisek, a také minoritů, jenž je dnes ve
vlastnictví Rytířského řádu křížovníků s červenou hvězdou. Studie je schválená zastupitelstvem města
usnesením č. 73/5/2009 (viz výše Usnesení zastupitelstva města)
Studie proveditelnosti - silniční tunel a
most přes Vltavu na silnici II/157 - U
Trojice - Nemocnice Český Krumlov

IKP Consulting Engineers, s.r.o.

2009

Účelem studie je posouzení realizovatelnosti tunelu, jehož realizací bude odlehčeno dopravní přetížení
některých městských křižovatek. Tunel bude situován v ochranném pásmu městské památkové
rezervace (podrobněji viz 3. kapitola část III. Plánovaná stavební činnost v historickém centru
Českého Krumlova, včetně areálu zámku, významná z hlediska památkové péče). Studii projednalo
zastupitelstvo města usnesením č.163/11/2009 (viz výše Usnesení zastupitelstva města).

- 17 -

Zpráva o stavu památky UNESCO Historické centrum Českého Krumlova 2010

Strategické dokumenty Jihočeského kraje týkající se Českého Krumlova
Nový strategický dokument, vydaný po 1.1.2009, tj. neuvedený ve Zprávě z roku 2008:
Schválena usnesením
zastupitelstva Jihočeského
2010
kraje č.113/2010/zk-14 ze dne
27.4.2010
Navazuje na předchozí Strategii cestovního ruchu schválenou zastupitelstvem kraje dne 27.11.2001,
která byla uvedena ve Zprávě z roku 2008.
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 navazujících na tento strategický dokument.
Strategie rozvoje cestovního ruchu
v Jihočeském kraji na roky 2009 - 2013

Výkon státní správy v přenesené působnosti na území města Český Krumlov
ve vztahu k péči o historické centrum města, včetně zámku
Výkon státní správy ve vztahu k památkové péči nedoznal od roku 2008 žádných změn:
• Orgány státní památkové péče jsou i nadále Ministerstvo kultury České republiky, Krajský úřad
Jihočeského kraje a Městský úřad Český Krumlov
• Ostatní správní úřady rozhodující podle zvláštních právních předpisů jsou i nadále povinny svá
rozhodnutí, jimiž mohou být dotčeny zájmy státní památkové péče, vydávat vždy na základě závazného
stanoviska příslušného orgánu státní památkové péče. Tento požadavek nadále platí i pro pořizování
územně plánovacích dokumentací.
• Odbornou organizací státní památkové péče je stále Národní památkový ústav (Ústřední pracoviště se
sídlem v Praze a územní pracoviště se sídlem v Českých Budějovicích).
• Stavební činnosti a změny ve způsobu užívání staveb na území města, včetně jeho historického centra a
zámku nadále podléhají povolení stavebního úřadu městského úřadu v Českém Krumlově dle
stavebního zákona (viz výše v této kapitole - část Legislativní ochrana).
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Management ochrany památkového fondu
města a zámku Český Krumlov

Management ochrany památkového fondu města - změny od 1.1.2009
Samospráva:
Stěžejními dokumenty pro práci samosprávných orgánů města v oblasti ochrany památkového fondu města
jsou nadále Strategický plán stanovující obecné cíle města a Akční plán, upřesňující obecné cíle
strategického plánu formou konkrétních projektových námětů. Aktualizace akčního plánu - 4.čtvrtletí 2010.
Management Plan:
V roce 2009 byla zpracována 1.fáze management plánu v rozsahu podkladů a úvodních analýz, s tímto
obsahem:
Hlavním cílem Management plánu je zachování Mimořádné univerzální hodnoty statku. Dokument je od
začátku koncipován pro obě základní součásti městské památkové rezervace – areál zámku a historické
město.
Popis lokality
▪ její historický vývoj, současný stav, demografickou a ekonomickou situaci a další relevantní jevy se
vztahem k historickému dědictví.
Popis konkrétních hodnot
▪ statku zapsaného do Seznamu světového dědictví UNESCO
Popis klíčových aktivit, opatření a rozvojových projektů
▪ v oblasti kultury, cestovního ruchu, památkové péči, osvětě, obnově a revitalizaci
Shrnutí, charakteristiky, vyhodnocení a utřídění
▪ relevantních strategických, územně plánovacích, koncepčních a operativních dokumentů
Popis platného legislativního rámce
▪ vyhlášek a usnesení, které mají vztah k ochraně a funkcím historického jádra Českého Krumlova
Definování II. etapy Management planu od roku 2010
▪ hlavní úkoly a oblasti činnosti, realizační tým, Site Manager, tým poradců (Steering group) - profesní
složení a počet, funkce v rámci Management Planu, systém jejich práce, kontrola, výstupy, finanční a
technický rámec
Návrh systému práce s Management Planem a způsob, jakým bude respektován politickou reprezentací
▪ míra závaznosti výsledného dokumentu, vazba na ostatní dokumenty města, kdo s Management Planem
bude pracovat nejintenzivněji
V roce 2010 byly zahájeny práce na dlouhodobé II. etapě.
Výstupem v tomto roce je vytvoření elektronického nástroje (softwaru, webové aplikace atd.) pro práci
osob zainteresovaných do problematiky management planu a pro prezentaci výstupů management planu
veřejnosti a vytvoření otevřeného souboru aktivit s rámcovým časovým a finančním harmonogramem.
Osvěta a vzdělávání obyvatel města
Rok 2009 byl ve znamení významného výročí – 700 let od první písemné zmínky o Českém Krumlově
jako o městě. Připomenutí a oslavy výročí byly koncipovány jako celoroční program, zaměřený především
na občany města a děti a mládež a příležitost prezentovat unikátní historické dědictví Českého Krumlova
hostům z celého světa. Během roku proběhlo několik projektů:
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▫

Projekt pro děti a mládež „Český Krumlov v roce 2099 aneb Budoucnost města očima dětí" za
účasti žáků všech českokrumlovských škol a členů mládežnických organizací, kteří ztvárnili vizi
budoucnosti města Český Krumlov v roce 2099 s důrazem na zachování historického dědictví.

▫

Dne 2. 8. 2009, přesně 700 let od datace první písemné zmínky občané města zapsali za svitu 700 svící
slavnostní iluminace v klášterním kostele Božího těla své „poselství pro budoucí generace“. Až při
příští rekonstrukci střechy klášterního kostela otevřou potomci kovovou schránku, najdou autentické
svědectví o našem životě.

▫

Vývoj historického dědictví a života města po sedm století je popsán v publikaci „Příběh města
Český Krumlov“, kterou vydalo město Český Krumlov.

▫

15. 6. 2009 českobudějovický biskup Jiří Paďour celebroval slavnostní mši k 570 letům zasvěcení
kostela svatému Vítu a znovuvysvětil Mariánský sloup na náměstí Svornosti, který byl spolu s
kašnou v roce 2008 nově zrestaurován.

▫

17. 6. 2009 proběhly speciální prohlídky města pro občany na téma poznání historického dědictví,
jeho ochrana a péče, prohlídky organizovalo město Český Krumlov a Sdružení průvodců.

▫

20. - 22. 5. 2009 proběhla v prostorách Státního hradu a zámku Český Krumlov odborná konference s
názvem "Český Krumlov: Od rezidenčního města k památce světového kulturního dědictví".
Konferenci pořádal Národní památkový ústava, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích a
zaznělo 48 odborných příspěvků.

▫

Po celý rok byly ve Zpravodaji města zveřejňovány příspěvky odborníků památkové péče,
destinačního managementu, archivářů a historiků o historii, vývoji, správě a ochraně historického
centra města Český Krumlov.

Projekty se mohly uskutečnit díky podpoře Ministerstva kultury České republiky, Jihočeského kraje,
agentury CzechTourism, podpořili je rovněž místní firmy a podnikatelé a celá řada firem a institucí
z České republiky.
Program a fotoreportáže lze najít na www.ckrumlov.cz/700
Jako každoročně proběhly v měsíci září Dny evropského dědictví, zpřístupněny byly běžně nepřístupné
interiéry památek s výkladem erudovaného průvodce. V roce 2010 se konají Dny evropského dědictví
druhý týden v září.

Spolupráce na národní a mezinárodní úrovni
Město Český Krumlov je členem Českého dědictví UNESCO (sdružení českých města a sídel na Seznamu
světového dědictví), Organisation of World Heritage Cities. Jedním z partnerských města je italské San
Gimignano a v roce 2009 byl zahájen dvouletý projekt spolupráce základních škol obou měst v rámci
evropského programu Comenius s cílem celoživotního vzdělávání učitelů zaměřené na umění, kulturu a
historii.
▫

3.- 5. 6 .2009 účast zástupce města na Welterbekongress Hallstatt , který pořádalo sdružení
Welterbenstätten Deutschland e.V. a Welterberegion Salzkammergut

▫

15.- 16.10. 2009 přednáška místostarostky na prezentaci UNESCO – Welterbe Dresden v rámci českoněmeckých kulturních dní v Drážďanech

▫

Říjen 2010 přednáška místostarostky na Welterbekongress v Bad Goisern

▫

Spolupráce a podpora zpracování Master Thesis studentky University Salzburg na téma „Zápis na
Seznam světového dědictví jako faktor úspěchu turistické destinace, srovnání měst Ceský Krumlov a
Regensburg “, obhajoba práce v říjnu 2010.
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Cestovní ruch
Management cestovního ruchu zajišťuje stejně jako v roce 2008 Českokrumlovský rozvojový fond, spol.
s r.o. prostřednictvím svého úseku cestovního ruchu, který tvoří tým Destinačního managementu Český
Krumlov, Infocentra Český Krumlov a Oficiálního informačního systému Český Krumlov
www.ckrumlov.cz.
V roce 2009 město Český Krumlov a Destinační management Český Krumlov podpořili projekt
certifikace turistických průvodců v Českém Krumlově, který naplňuje Sdružení průvodců Jihočeské
hospodářské komory. Certifikát jako označení kvality a profesionality obdrží pouze ti průvodci, kteří
absolvují každoroční vzdělávací seminář vedený odborníky historie, památkové péče, cestovního ruchu,
architektury atd. Kvalita poskytovaných služeb je jedním z hlavních cílů managementu cestovního ruchu
v Českém Krumlově.
Český Krumlov se může pochlubit „oceněním cestovatelů" Traveler's Choice Destination Award® 2010
na portálu TripAdvisor®. Město se umístilo mezi 25 nejoblíbenějšími destinacemi v Evropě, ale i ve světě
- dle volby evropských cestovatelů. Český Krumlov se tak zařadil do společnosti takových významných
měst jako je San Francisco, New York, Sydney, Monte Carlo, Benátky, Amsterdam nebo Vídeň.
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

Management ochrany památkového fondu zámku:
Management zámku v Českém Krumlově byl podrobně popsán v předchozí zprávě z roku 2008. Systém
výkonu památkové péče a jeho personální zajištění nedoznal od doby odevzdání předchozí zprávy žádných
změn a je plně dostačující.
Areál je nadále v péči Národního památkového ústavu, jeho správa je stále zajištěna dostatečným počtem
kvalifikovaných pracovníků. Způsob využívání budov je vždy volen takový, aby byly maximálně
zachovány kulturní a historické hodnoty. Stejná filosofie je uplatňována i při náročných obnovách a
restaurování stavebních objektů včetně mobiliáře. Základní koncepčními podklady pro postupnou obnovu
celého zámeckého areálu jsou „Koncepce obnovy areálu státního hradu a zámku v Českém Krumlově“ a
„Památková koncepce rehabilitace zámecké zahrady v Českém Krumlově“. Tyto dokumenty byly již
citovány v mimořádné zprávě za rok 2008, v roce 2009 byly však v rámci 1. etapy tvorby Management
plánu Českého Krumlova znovu aktualizovány a zapracovány tak, že nadále zůstanou jeho nedílnou
součástí. V roce 2010 byl také aktualizován Plán obnovy státního zámku Český Krumlov s výhledem
restaurátorských zásahů a stavebních akcí až do roku 2018.
Nepochybě nejzdařilejším výsledkem snahy o postupnou kultivovanou obnovu zámeckého areálu za
poslední dva roky je v roce 2010 nově otevřené Hradní muzeum, které vzniklo náročným restaurováním
značně devastovaných interiérů Hrádku. Revitalizace byla realizován za podpory grantu z Finančních
mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska (EEA Grants, Norway Grants). Záměrem
restaurování s rozpočtem cca 40 miliónu korun bylo oživit komplex Hrádku a v jeho interiérech prezentovat
vzácné artefakty ze zámeckých depozitárních fondů, které veřejnosti připomenou nejvýznamnější události,
vztahující se k rožmberským, eggenberským a schwarzenberským vlastníkům krumlovského panství.
Hradní muzeum bude nejen prohlídkovou expozicí vysokého standartu, ale také místem k odpočinku a
vzdělávání.
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III. Aktuální problémy památkové péče v historickém centru
Českého Krumlova, včetně zámku, a v jeho ochranném
pásmu, včetně městské památkové zóny v období 2009 2010
A) Změny v urbanistické struktuře města
Demolice
• Na území městské památkové rezervace:
V období 2009 - 2010 nebyl v historickém centru města odstraněn žádny dům.
• Na území městské památkové zóny Plešivec:
Linecká čp. 53, 44 a 266 - bývalý areál s požární zbrojnicí
Objekt požární zbrojnice byl zcela odstraněn, zůstala z něj pouze obvodová zeď, vymezující prostor dvora.
Zadní trakt domu čp. 266 byl odbourán a na jeho místě vznikl nový objekt, na střeše s reminiscencí požární
věže, která byla stržena spolu se zbrojnicí. Objekt je novotvarem uplatňujícím se v přímém kontaktu
s památkovou rezervací, nelze jej však charakterizovat jako pohledovou závadu.
Stav před demolicí

Současný stav
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Plešivec 278 - areál bývalé Pachnerovy papírny
Jedinným případem za posledních deset let, kdy byla sejmuta památková ochrana, bylo její zrušení v
případě bývalé Pachnerovy papírny. Důvodem k tomuto kroku byl havarijní stav této jinak cenné technické
památky. V červenci 2010 proběhla demolice stavby.
Stav před demolicí:

Aktuální stav v místech demolic uvedených ve Zprávě z roku 2008:
(jedná se o místa, jejichž nové řešení nebylo v roce 2008 dokončeno)
▫ Hradební ulice (městská památková rezervace)
Jak již bylo uvedeno ve zprávě za z roku 2008, byl na přelomu roku 2006 a 2007 odstraněn objekt bývalého
skladu (architektonicky ne příliš hodnotná přízemní technická stavba), na jejímž místě byl plánován vznik
novostavby hudebního klubu. K záměru bylo vydáno závazné stanovisko orgánů památkové péče, s
novostavbou v místě demolice nebylo dosud započato.
▫ Horní Brána, pozemek č. 313, na němž původně stála barokní stodola (městská památková zóna)
Historický snímek původní barokní stodoly
z první poloviny 20. století:

Stav v červenci 2010:

Problematické urbánní struktury
V době od 1.1.2009 nedošlo ke vzniku žádných nových problematických urbánních struktur.
Půdorysné a hmotové změny:
V ochranném pásmu městské památkové rezervace a na území městské památkové zóny Plešivec se změny
výrazněji projevily formou novostaveb rodinných domků v městské části Horní Brána, kde vzniklo v rámci
starší vilové zástavby několik nových rodinný domků, které respektují urbanistické a památkové zasady
lokality a nejsou v rozporu s památkovou ochranou na území ochranného pásma městské památkové
rezervace a městské památkové zóny.
V lokalitě Pod hrází byla zahájena novostavba bytového domu, která nezasahuje do horizontu města a z
městské památkové rezervace se výrazně pohledově neuplatňuje.
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B) Ochrana krajinného reliéfu, pohledových nezastavěných zelených horizontů
a zeleně historického centra Českého Krumlova
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.
Podíl zeleně ve městě nedoznal od konce roku 2008 významných změn, zeleň tvoří nadále téměř 70 %
celkové rozlohy města Český Krumlov. Stejně tak nedoznal podstatných změn ani krajinný reliéf města či
nezastavěné zelené horizonty.
Historické parky a zahrady:
Městský park
Záměr města realizovat v roce 2010 stavební úpravy městského parku se nepodařilo z logistických důvodu
realizovat .
Jelení zahrada
Městem Český Krumlov zamýšlená regenerace tohoto prostoru, resp. jeho parkové úpravy dosud nebyly
realizovány.
Klášterní zahrady
Zahrady situované jižně od klášterních budov nejsou zatím veřejně přístupné. Záměr města přední část
zpřístupnit veřejnosti a vytvořit zde malou divadelní scénu v režii uvedené školy a v zadní části obnovit
zelinářskou zahradu dosud nebyl realizován. V rámci projektu revitalizace areálu klášterů má být celkově
rekonstruován barokní zahradní altán a rekultivovány zahrady (podrobněji viz 3. kapitola část III.
Plánovaná stavební činnost v historickém centru Českého Krumlova, včetně areálu zámku, významná z
hlediska památkové péče).
Horská zahrada
Přímo na území MPR byly v roce 2009 zahájeny práce na obnově Horské zahrady, v rámci této akce jsou
ve velkém rozsahu také zajišťovány svahy pod zámeckou zásobní zahradou, nad ulicí Rybářská (Plešivec).
Součástí je rehabilitace historických pěších tras s výhledy na město (podrobněji viz 3. kapitola)..
Situování Horské zahrady:
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Růžová zahrada
V ochranném pásmu městské památkové rezervace, na území městské památkové zóny Plešivec, je na místě
bývalého neudržovaného sadu, postupně od roku 2007 realizována Růžová zahrada. realizace by měla být
ukončena v roce 2011. Součástí zahrady bude vyhlídka na historické centrum města v části zahrady nad
Horskou ulicí.
Situování Růžové zahrady:

Břehové partie řeky Vltavy:
V období od dubna 2009 do konce léta 2010 byla v korytě řeky Vltavy provedena protipovodňová opatření.
Hlavní stavební činností byla prohrábka a rozšíření stávajícího koryta Vltavy v Českém Krumlově v úseku
mezi jezem Mrázkův mlýn a bývalým jezem U Jatek. Protipovodňové úpravy jsou zcela zásadní
k zachování Mimořádné univerzální hodnoty.
Podrobněji viz 3 .kapitola této Zprávy, část II. Uskutečněná nebo probíhající restaurování a novostavby v
historickém centru Českého Krumlova, včetně areálu zámku.
Zpevňování narušeného skalního masivu - Skála Pod Kamenem :
Skalní masiv se nalézá nad silnicí I/39 v ulici Pod Kamenem, která je hlavní příjezdovou komunikací do
historického centra města ze směru od Českých Budějovic. Je situován v blízkosti městské památkové
rezervace, na území jejího ochranného pásma. Zabezpečení skalního masívu je důležité a nezbytné pro
zajištění bezpečnosti návštěvníků historického centra města a pro zabezpečení památkových hodnot jejího
ochranného pásma. .
Situování skalního masívu nad ulicí Pod Kamenem:
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C) Problém novostaveb, zástaveb vnitrobloků a nástaveb v historickém centru
města, včetně zámku
Ve sledovaném období, v rozmezí let 2009 - 2010, nebyla na území městské památkové rezervace
realizována žádná novostavba ani nástavba.
V bezprostřední blízkosti hranice městské památkové rezervace a národní kulturní památky zámek Český
Krumlov byl realizován nový objekt občanské vybavenosti v místě po demolici nevhodného novodobého
technického objektu. Touto realizací došlo k částečnému zakrytí ryze utilitární bývalé kotelny, objekt sám
se svým charakterem přibližuje k okolní dochované zástavbě z první poloviny 20. století. Tím zásadním
způsobem vyvažuje nepříznivé působení panelového sídliště, které vzniklo v místě starší zástavby v 70.
letech 20. století.
Původní stav:

Současný stav:

D) Problém půdních vestaveb a změn střešní krajiny v historickém centru města
Přetrvává tlak vlastníků na budování půdních vestaveb v historicky cenných krovech. Konečná podoba
realizací je proto často kompromisem mezi záměry vlastníka a požadavky památkové ochrany domu.
Takovým kompromisním řešením je například povolení půdní vestavby s podmínkou zachování celistvého
podkrovního prostoru a prezentování konstrukce krovu v interiéru. Důraz je kladen na minimální nárůst
prosvětlovacích prvků v rovině střechy, především je brán zřetel na pohledové uplatnění těchto novotvarů
ze zámecké věže a z vyhlídkových míst na historické centrum. Podoba nově budovaných vikýřů je
inspirována dochovanými historickými vzory na okolní zástavbě. Příkladem může být ve sledovaném
období realizované statické zajištění krovu domu Latrán čp. 43, kdy byla zároveň realizována půdní
vestavba. Ta se projevila ve střešní rovině instalací šesti nových vikýřů, jejichž realizace je zásahem do
celistvosti památky, avšak hodnotný renesanční krov, který byl již před těmito stavebními úpravami značně
poškozený, zůstává zachován.
Nepochybně pozitivní je, že se v rámci historického centra se daří zachovávat typy tradičních střešních
krytin tj. především pálená bobrovka, případně dřevěný šindel. V rozmezí let 2009 a 2010 byla na části
budovy mlýna č.p. 176 novodobá šablonová eternitová krytina nahrazena pálenou krytinou stejného typu,
jako je na střeše zbývající části domu. Na Latránu č.p. 22 a na objektu č.p.136 ve Vnitřním městě byla
dožilá šindelová krytina nahrazena novou.
Stále častěji je u klempířských prvků používáno měděných materiálů místo tradičního pozinkovaného
plechu. Argumentem pro toto řešení bývá značně delší životnost měděného plechu. Přesto se v některých
případech podařilo prosadit použití plechu pozinkovaného. Ve sledovaném období to bylo například na
střeše domu čp. 47 v Široké ulici.
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E) Ochrana území s archeologickými nálezy
V období 2009 - 2010 došlo při realizaci prací na úpravách koryta řeky Vltavy (podrobněji viz 3.kapitola
část II.Uskutečněná nebo probíhající restaurování a novostavby v historickém centru Českého Krumlova,
včetně areálu zámku) k rozsáhlým archeologickým nálezům po celé délce upravovaného úseku řeky. Bylo
nalezeno velké množství předmětů dokládajících každodenní život obyvatel města od 13. století do dnešní
doby. Nálezy obsahují například velké množství mincí, robotních známek nebo knižních kování cca z
přelomu 16. a 17. století. Veřejnost má možnost se s nálezy seznámit v rámci dlouhodobé výstavy v
českokrumlovském muzeu (zahájena v září 2010).

F) Problém ochrany autenticity a uměleckořemeslného detailu, opravy objektů
Na území městské památkové rezervace jsou používány klasické stavební materiály a technologie. Jsou
však zaznamenány i tlaky ze strany vlastníků domů na používání materiálů a technologií, které jsou v
prostředí historického centra nevhodné. mezi takové patří žádosti vlastníků domů i některých projektantů na
používání oken s izolačním dvojsklem. Orgán státní památkové péče ve spolupráci s odbornou památkovou
organizací dlouho hledal kompromisní řešení mezi požadavky památkové ochrany objektů a současnými
požadavky vlastníků (resp. státu) na snižování energetické náročnosti budov. Nalezené kompromisní řešení
spočívá v realizaci nových oken se zachováním původní profilace, členění a způsobu otevírání, v nichž jsou
izolačními dvojskly opatřena pouze vnitřní okenní křídla tak, aby vnější pohledové uplatnění oken bylo
maximálně historicky autentické.
Prvky zámečnické a kovářské výroby se tradičně daří držet na vysoké uměleckořemeslné úrovni. Příkladem
zdařilé řemeslné opravy je oprava zábradlí u schodiště vedoucího ke kostelu Sv.Víta v roce 2009.
Problematičtější je dodržování správného přístupu k obnově fasád domů. Pokračuje trend upřednostňování
novodobých technologií před tradičním vápenným materiálem. Ve sledovaném období však nebyl tento
problém zaznamenán (viz tato kapitola - část H Problém obnovy fasád a jejich barevnost) .
Při obnově střech se ne vždy daří prosadit používání tradičních materiálů doplňkových střešních konstrukcí
(viz tato kapitola - část D Problém půdních vestaveb a střešní krajiny).
Ve sledovaném období byla v areálu zámku realizována adaptace interiéru čp. 59/2 - Hrádku na hradní
muzeum. Stavební práce byly započaty v roce 2009 a dokončeny v roce 2010. V průběhu stavby byl
prováděn doplňující průzkum a dokumentace. Přes značně zdevastovaný stav interiéru vlivem
dlouhodobého nevyužití a zanedbané údržby ve 2.polovině 20. století, byl při obnově kladen důraz na
maximální zachování uměleckořemeslného detailu a autenticity. Tuto obnovu lze považovat za příklad
zdařilého přístupu k obnově kulturní památky.
Původní stav (2009):
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Současný stav (2010):

G/ Problém přestaveb, změn původní dispozice a funkce objektů
Ze strany investorů je kladen důraz na novou funkci přestavovaných objektů kulturních památek, a je proto
potřeba hledat často kompromisní řešení.
Pozitivním příkladem celkové konzervativní opravy objektu, při které dochází k minimálnímu setření
celistvosti a autenticity, je adaptace dlouhodobě nevyužívaného Hrádku na hradní muzeum (viz předchozí
kapitola).
K zásadním přestavbám zahájeným ve sledovaném období patří rekonstrukce domu čp. 77 v Široké ulici na
hotel. Změna funkce tohoto obytného domu znamená značné změny dispozičního uspořádání a snížení jeho
autenticity. Je však nutné zkonstatovat, že vzhledem k dlouhodobě zanedbané údržbě se objekt před
rekonstrukcí nacházel ve velmi špatném technickém stavu, některé části byly značně staticky porušeny.
Objekt vyžadoval bezprostřední stavební zásah a tato ne zcela ideální adaptace znamená záchranu jinak
velice hodnotného objektu.
Původní stav (2009)
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Současný stav (2010):

Ve fázi příprav se na konci roku 2010 nalézá projekt obnovy a nového využití areálu dvojklášteří
situovaného v historickém centra města (podrobněji viz.3. kapitola část III. Plánovaná stavební činnost v
historickém centru Českého Krumlova, včetně areálu zámku, významná z hlediska památkové péče).

H) Problém obnovy fasád a jejich barevnost
Jak již bylo uvedeno, je mnohdy náročné prosadit používání tradičních vápených technologií při obnově
průčelí historických domů. Ve sledovaném období se podařilo aplikovat vápenný nátěr při obnově omítek
věže národní kulturní památky kostela Sv.Víta. Pokračování celkové obnovy fasád kostela bude předcházet
provedení podrobnější dokumentace a hodnocení z hlediska autenticity omítek.
V rozmezí 2009 - 2010 proběhla konzervační rehabilitace severního průčelí čp. 59 - Nového purkrabství.
Znovu zde byla aplikována metoda, která v případě obnov průčelí horního hradu získala cenu Evropské
unie pro kulturní dědictví Europa Nostra (viz Zpráva z roku 2008).
Dalším zdařilým případem z roku 2009 je restaurování průčelí domu Dlouhá čp. 32 (Vlašský dvůr).
Stavební práce se týkaly lokální výměny střešních krokví a přeložení střešní krytiny, opravy a rekonstrukce
fasád do ulice Soukenické a Dlouhé podle návrhu klasicistní podoby, restaurování sgrafitové fasády do
ulice Panské, výměny obkladů a dlažeb v celém objektu a výměny vstupních dveří do kavárny v přízemí a
výměny kovových oken v arkádách přízemí za dřevěná. Rehabilitace průčelí byla realizována na základě
nálezů stavebně historického průzkumu a patří mezi zdařilé příklady.
Původní stav (2009):

Současný stav po obnově klasicistního vzhledu fasády:
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I) Problémy týkající se parteru města Český Krumlov
V současnosti dochází k dílčímu znehodnocování parteru nevhodně zpracovanými reklamami a neúměrným
množstvím vystavovaného zboží, které zakrývá parterové části průčelí. Nevhodnou a monotónní nabídkou
zboží mizí původní pestrost sortimentu. Tím dochází k poškozování parterového vjemu města.
1. Reklama
Množství a vzhled reklamních zařízení umístěných na pozemcích ve vlastnictví města je v historickém
centru regulováno Pravidly pro jejich umisťování, účinnými od 2.2.2010 (viz výše kapitola Další městské
dokumenty). Těmito Pravidly je regulována i nepřímá forma reklamy - vystavování zboží na chodnících
před provozovnami. Dalšímu způsobu této nepřímé reklamy - vystavování zboží na fasádách objektů, je v
roce 2010 věnována zvýšená pozornost ze strany orgánu státní památkové péče (tj. oddělení památkové
péče městského úřadu). Pokračoval průběžný monitoring stavu zmíněný již v předchozí Zprávě, vlastníkům
domů, jejichž fasády byly vystaveným zbožím nejvíce zakrývány, byly doručovány výzvy ke zjednání
nápravy, po nichž následovalo osobní jednání. V řadě případů se podařilo dosáhnout zlepšení stavu, často
ale pouze na krátkou dobu. Problematika nevhodných reklam v historickém centru města bude řešena i
nadále.
Ukázka změny rozsahu vystavování zboží na fasádě oproti roku 2008:
Stav v roce 2008:

Stav v roce 2010:

2. Dlažby a povrchy ulic
V období 2009 - 2010 nebyly realizovány rozsáhlejší nové povrchové úpravy ulic. Velká pozornost však
byla věnována ochraně povrchů komunikací a veřejných prostor v historickém centru Českého Krumlova
při provádění protipovodňových úprav koryta řeky Vltavy. V místě průjezdu těžké stavební mechanizace a
nákladních aut byla dlažba po dobu provádění prací překryta provizorní panelovou komunikací.
3. Městský mobiliář
Nový mobiliář byl v roce 2009 rozmisťován v okrajových částech města (především sídliště), v ostatních
lokalitách probíhala pouze běžná údržba.
Nové investice proběhly v roce 2010 (nové odpadkové koše v historickém centru města – Horní ulice a
náměstí, v rámci protipovodňových opatření byl nový mobiliář umístěn na Pivovarské náplavce).
4. Veřejné osvětlení v historickému centru Českého Krumlova
Ve sledovaném období nebyly v historickém centru realizovány žádné rozsáhlejší úpravy veřejného
osvětlení.
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5. Problém zastřešování dvorů, markýzy a terasy
Ve sledovaném období nedošlo v historickém centru města k zastřešení žádného dvora. Markýzy i terasy
jsou prvkem, který se stále v historické centru města vyskytuje v hojné míře, jako součást prostředí města v
letní turistické sezóně. Markýzy jsou přitom takřka vždy součástí předzahrádek. Nadále platí, že se většinou
daří korigovat velikost, vzhled a materiál těchto konstrukcí tak, aby nenarušovaly historické prostředí
městského interiéru centra Českého Krumlova.

J/ Problém personálního zajištění památkové péče
Městský úřad v Českém Krumlově
Výkon státní památkové péče pro území historického centra je nadále zabezpečen dlouholetou (od roku
2003) pracovnicí oddělení památkové péče.
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích
Personální zajištění památkové péče ze strany národního památkového ústavu je nadále na dobré úrovni.
Blíže viz Zpráva z roku 2008.
Národní památkový ústav, ústřední pracoviště v Praze
Agenda národní kulturní památky zámek Český Krumlov je zabezpečena jedním pracovníkem, agenda
kostela sv. Víta je též zabezpečena jedním pracovníkem.
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 nadále zajišťuje celkem 32 zaměstnanců. toto personální zajištění je pro provoz dostačující.

K/ Problémy ochrany a obnovy zámeckého areálu
Dále pokračuje postupné restaurování areálu státního zámku v duchu koncepce, která byla popsána
v mimořádné zprávě za rok 2008. Nepochybně významným pokrokem v tomto směru je otevření Hradního
muzea v objektu Hrádku. Restaurováním značně zanedbaného interiéru byla završena dlouholetá postupná
záchrana jedné z nejhodnotnějších a nejstarších budov v Českém Krumlově. Otevřením této nové expozice
došlo také k rozšíření nabídky presentovaných interiérů, čímž je ulehčeno dosavadním prohlídkovým
trasám. V expozici je presentována bohatá kolekce předmětů, které jsou součástí mobiliárního fondu zámku
a pro tyto účely byly restaurovány.
V areálu jsou postupně rekonstruovány inženýrské sítě, v roce 2009 byla na vodu a kanalizaci napojen
objekt čp. 60 Vrátnice a byl zrekonstruován vodovod do zahrady. V roce 2010 bylo započato s opravami
staticky narušených teras ve dvoře čp. 177. V roce 2010 bylo také dokončeno konzervační restaurování
fasád čp. 59 Nového purkrabství započatých v předchozích letech.
Vzhledem k provozu exteriérového divadla v zámecké zahradě, nebylo doposud možno provést potřebnou
obnovu letohrádku Bellaria, především nájezdových ramp, teras s balustrádou, grotty a fasády.
Restaurátorské práce se prozatím omezují na restaurování interiéru.
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IV. Ostatní problémy ovlivňující péči o statek
A/ Infrastruktura inženýrských sítí
Problematickou situaci stavu sítí v ulici Masná se nepodařilo dosud vyřešit. Město má sice zpracovanou
projektovou dokumentaci, jak bylo uvedeno již v předchozí Zprávě, na realizaci stavby se však dosud
nepodařilo nalézt finanční prostředky.

B/ Řešení dopravy v klidu a pohybu
Oproti stavu popsanému ve Zprávě z roku 2008 nedoznal systém řešení dopravy v historickém centru a
dopravy v klidu žádných podstatných změn. Lze i nadále konstatovat, že se jedná o dobře fungující systém.

C/ Populace a prostředí ve městě
Demografický vývoj
Počet trvale žijících obyvatel v Českém Krumlově k 31.12.2009 byl 13.360. Počet obyvatel zaznamenává
od roku 2002 pokles. Českému Krumlovu se nevyhýbá celoevropský trend stárnutí populace a nízké
porodnosti, příčinou může být také odliv obyvatel do okolních obcí, kde je snazší možnost získání stavební
parcely pro rodinný dům, Česká republika zažila v posledních letech stavební boom individuálního bydlení.
Vývoj obyvatelstva v letech 2002 – 2009

Muži

2002
7 014

Vývoj počtu obyvatel v letech 2002 – 2009
2003
2004
2005
2006
2007
6 989
6 871
6 810
6 789
6 753

2008
6 642

2009
6 547

Ženy

7 190

7 157

7 071

7 051

7 072

6 999

6 876

6 813

Celkem

14 204

14 146

13 942

13 861

13 861

13 752

13 518

13 360

Zdroj: Strategický plán rozvoje města Český Krumlov – Profil města 2008 a Městský úřad Český Krumlov,
odbor vnitřních věcí – evidence obyvatel

Počet stálých obyvatel v historickém centru během let kolísá, celkově má sestupnou tendenci. Pro potřeby
sledování vývoje počtu trvale žijících obyvatel v historickém centru města byla definována oblast
v hranicích městské památkové rezervace (MPR) a z dostupných údajů evidence obyvatel Městského úřadu
Český Krumlov jsou generovány údaje:
městská část

2000 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Vnitřní Město
Rybářská
Kaplická
Rooseveltova
Parkán 1,150
Formanská
Pivovarská
Na Fortně
V Jámě
Zám.Schody
Zámek
K Zám. Zahradě
Latrán

421
56
6
9
6
20
6
3
15
27
20
13
239

406
51
2
3
5
20
5
3
15
27
20
13
232

398
47
10
17
7
17
7
3
14
25
24
13
239

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

485
30
1
9
5
15
9
0
12
13
26
13
159

486
29
1
9
6
12
9
0
12
18
15
12
171

celkem MPR

841

802

821

794

787

778

635

603

768

771

Zdroj: Městský úřad Český Krumlov,Odbor vnitřních věcí – evidence obyvatel
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Cestovní ruch
Český Krumlov patří v České republice stále k nejvyhledávanějším turistickým destinacím. Světová
hospodářská krize probíhající od roku 2008 se neprojevila zásadním úbytkem počtu návštěvníků, ale jejich
zdrženlivostí ve výdajích. V roce 2009 byly úspěšnými turistickými produkty hudební festivaly, kulturní
akce, městské slavnosti, jejichž návštěvnost neklesla, naopak zajímavou klientelou se stal domácí turista –
český návštěvník.
Turistický servis poskytuje 365 dní v roce turistické informačním centrum INFOCENTRUM na náměstí
Svornosti, management turistické destinace
zajišťují dva profesionální pracovníci Destinačního
managementu Český Krumlov, správu a aktualizaci webové stránky www.ckrumlov.cz garantuje odborný
pracovník v rámci Destinačního managementu Český Krumlov. V roce 2009 vzniklo profesní sdružení
podnikatelů v cestovním ruchu pod názvem Sdružení cestovního ruchu v Českém Krumlově o.s., které se
chce aktivně zapojit do managementu cestovního ruchu ve městě.
Jedním z marketingových Unique Selling Propositions destinace je historické a kulturní dědictví včetně
statutu památky zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO.
Kvalitní a cílené řízení turistické destinace není možné bez informačního systému s kvantitativními =
statistickými údaji a kvalitativními = výsledky výzkumů a šetření.
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 2009
Kvalifikovaný odhad počtu návštěvníků
Kapacita ubytování
4 a 5 * hotely
3 * hotely
z toho
apartmány, penziony, priváty
Parkování
osobní automobily
z toho
autobusy
Podpora CR z rozpočtu města

1 100 000
4 380
414
633
3 747
190 255
184 570
5 685
1 200 000 Kč

Ubytování – počty lůžek
Vývoj počtu lůžek v Českém Krumlově v letech 2000 - 2009
2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Celková kapacita
2 099
2 318 2 536 2 680 2 711 2 825 3 234 3 775

2008
4 314

2009
4 380

Dále jsou sledovány kapacity ubytovacích zařízení podle jednotlivých kategorií a k jejich lokalizace do
hranic městské památkové rezervace (MPR) a mimo ni.
Uvnitř městské památkové rezervace bylo evidováno k 31.12.2009 1.847 lůžek (v roce 2007 1.843 lůžek),
mimo hranice MPR pak 2.533 lůžek (v roce 2007 2.481 lůžek).
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REKAPITULACE
UBYTOVÁNÍ
hotely MPR
hotely
HOTELY CELKEM
1
garni hotel MPR
garni hotel
GARNI HOTEL CELKEM
2
motel MPR
motel
MOTEL CELKEM
3
penzion MPR
penzion
PENZION CELKEM
4
privátní ubyt. MPR
privátní ubyt.
PRIVÁTNÍ UBYTOVÁNÍ CELKEM 5
apartmány MPR
apartmány
APART.BYTY K REKR. CELKEM 6
ubytovna MPR
ubytovna
UBYTOVNA - HOSTEL CELKEM 7
kemp MPR
kemp
KEMP CELKEM
8
chalupa MPR
chalupa
CHAL.,DŮM,STAT.K REKR. CELK. 9
ostatní MPR
ostatní
OSTATNÍ CELKEM
10
CELKEM

lůžka za rok 2009

lůžka ks

285065
41975
327040
16060
27010
43070
0
12045
12045
171185
298205
469390
121545
181405
302950
63145
8395
71540
17155
31755
48910
0
270100
270100
0
1825
1825
0
51830
51830
1598700

781
115
896
44
74
118
0
33
33
469
817
1286
333
497
830
173
23
196
47
87
134
0
740
740
0
5
5
0
142
142
4380

přenocování

94 600

6 379

2 526

60 011

11 982

8 040

6 117

500

79

4 819
195 053

Zdroj: Městský úřad Český Krumlov,Odbor finanční a zpracování Destinační management Český Krumlov

Návštěvnost vybraných turistických atraktivit a akcí:
Nejnavštěvovanější atraktivity a akce 2009
Objekt
Počet osob
Státní hrad a zámek Český Krumlov
311 230
Otáčivé hlediště (93 představení)
57 546
Mezinárodní hudební festival
15 200
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Vývoj počtu návštěvníků kulturních akcí v letech 2000 - 2009
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Otáčivé hlediště
30 512 39 000 36 317 35 735 44 226 47 135 51 042
Festival komorní
hudby
2 435 2 678 2 784 2 920 2 459 1 920 2 570
Festival staré hudby
980
790
834
1 173
700
560
780
Mezinárodní hudební
festival
8 303 7 980 3 440 7 083 13 800 15 200 15 200
Jazzky Krumlov
1 750 2 500
500
1 400 1 600 1 950 1 100
Ekofilm
1 745
NA
NA

2007 2008 2009
53 856 55 476 57 546
2 190
700

2 013
610

1 902
NA

12 500 12 787 15 200
2 000 2 600
NA
4 000 6 200
NA

Vývoj počtu návštěvníků Státního hradu a zámku ČK v letech 2000 - 2007
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
299 430 297 534 235 427 292 103 329 133 336 316 340 478 349 608
338 305

2009
311 230

Zdroj: Destinační management Český Krumlov

V roce 2009 byl proveden výzkum návštěvníků města Český Krumlov ve spolupráci s odbornou agenturou.
Byly zjištěny údaje o skladbě, motivaci, potřebách, zájmech a ekonomickém potenciálu návštěvníků
Českého Krumlova. Tyto údaje budou využívány pro marketingové aktivity Destinačního managementu
Český Krumlov i pro zpracování Management Planu.
Vandalismus
V historickém centru Českého Krumlova ani ve sledovaném období nebyl vandalismus zásadním
problémem.

D/ Životní prostředí, znečištění ovzduší, přírodní katastrofy
Problematika čistoty ovzduší
I nadále platí konstatování, že žádný z existujících zdrojů znečistění ovzduší na území města není zásadního
charakteru a Český Krumlov je považován za oblast s dobrou kvalitou ovzduší
Městská zeleň ve vztahu k životnímu prostředí
Městská zeleň ve sledovaném období nadále kladně působila na kvalitu ovzduší ve městě.
Odpadové hospodářství
Součástí péče o životní prostředí je nadále řešení odpadového hospodářství. Často nevyhovující technický
stav vozového parku a odpadových nádob je řešen jeho průběžným obměňováním, řešení je ale velmi
závislé na množství finančních prostředků z rozpočtu města.
Přírodní katastrofy
Ve sledovaném období nebylo město Český krumlov, ani jeho historické centrum, postiženo žádnou
přírodní katastrofou.
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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 - 2010)
Český Krumlov, prosinec 2010

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
Kurz EURO/Kč je ke dni 20. 12. 2010 - 25,220.

Státní dotační programy pro obnovu nemovitých kulturních památek
Ve sledovaném období pokračovalo poskytování finančních příspěvků na obnovu památek z dotačních
programů ministerstva kultury České republiky:




Program regenerace městské památkové rezervace
Program regenerace městské památkové zóny

Finanční prostředky investované do oprav objektů v městské památkové rezervaci
v období let 2001 - 2009 :
žádosti zařazené
rok
státní dotace
finanční podpora města
do programu
2001
12
2 750 000,- Kč
1 060 000,- Kč
2002
8
1 320 000,- Kč
3 280 000,- Kč
2003
13
450 000,- Kč
350 000,- Kč
2004
22
4 279 000,- Kč
1 436 000,- Kč
2005
10
2 180 000,- Kč
1 101 400,- Kč
2006
10
2 062 000,- Kč
952 700,- Kč
2007
4
963 600,- Kč
254 400,- Kč
2008
8
1 258 900,- Kč
193 600,- Kč
2009
3
360 000,- Kč
33 000,- Kč
celkem

15 623 500,- Kč

8 661 100,- Kč

Finanční prostředky naplánované pro opravy objektů v městské památkové rezervaci :
2010

4

366 000,- Kč

88 458,- Kč

Finanční prostředky investované do oprav objektů v městské památkové zóně (vyhlášena ve 2003)
v období let 2004 - 2009 :
žádosti zařazené
do programu
2004
1
2005
4
2006
8
2007
5
2008
3
2009
1
od počátku dotačního programu
bylo poskytnuto celkem
rok

státní dotace
650 000,- Kč
720 000,- Kč
730 000,-Kč
380 000,-Kč
541 400,- Kč
200 000,- Kč
3 221 400,- Kč

finanční podpora města
540 000,- Kč
154 900,- Kč
175 100,- Kč
111 600,- Kč
109 900,- Kč
46 800,- Kč
1 138 300,- Kč

Finanční prostředky naplánované pro opravy objektů v městské památkové zóně :
2010
2
170 000,- Kč
109 400,- Kč
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Program záchrany architektonického dědictví - Ministerstva kultury
Dotace Ministerstva
kultury

Podíl žadatele

Celkové
náklady

Obnova areálu Kvítkův
zemědělský dvůr

550 000,- Kč

114 000,- Kč

664 000,- Kč

Bývalý klášter klarisek

500 000,- Kč

262 000,- Kč

762 000,- Kč

Rok

2009

Akce

Program Ministerstva kultury Podpora pro památky UNESCO
Hlavní cílem programu je dostát závazkům, které české republice vyplývají z přijetí Úmluvy o ochraně
světového přírodního a kulturního dědictví.
Rok

Akce

Dotace
Ministerstva
kultury

Podíl organizace
čerpající podporu

Celkové
náklady

2009

Management plán města Český
Krumlov – I. etapa

210 000,- Kč

90 000,- Kč

300 000,- Kč

2009

Konference a kniha „Český
Krumlov: Od rezidenčního
města k památce světového
kulturního dědictví“

400 000,- Kč

300 000,- Kč

700 000,- Kč

2010 (plán)

Management plán města Český
Krumlov – II. etapa

209 000,- Kč

90 200,- Kč

299 200,- Kč

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

Kč

2004

1 643 000,-

2005

1 576 000,-

2006

1 100 000,-

2007

1 163 000,-

2008

1 019 000,-

2009

746 000,-

2010 (plán)

600 000,-

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.
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Finanční nástroje zaměřené na péči o památkový fond na území areálu zámku
Český Krumlov
Program záchrany architektonického dědictví - Ministerstva kultury
Rok

Akce

Dotace
Ministerstva
kultury

Podíl Národního
památkového
ústavu

Celkové náklady

2009

Obnova objektu čp. 63 - bývalé
prachárny v areálu zámku

500 000,- Kč

570 000,- Kč

1 070 000,- Kč

ISPROFIN
Informační Systém PROgramového FINancování - je manažerský systém pro řízení a kontrolu čerpání
položek státního rozpočtu.
Dotace
Ministerstva
kultury

Podíl Národního
památkového
ústavu

Celkové náklady

Rekonstrukce Horské zahrady

15 000 000,- Kč

25 000,- Kč

15 025 000,- Kč

Obnova a restaurování severní
fasády Nového Purkrabství

3 000 000,- Kč

0,- Kč

3 000 000,- Kč

Rok

2009

Akce

Norské fondy
Rok

Akce

Dotace Norské
fondy

Dotace
Ministerstva
kultury

2009

Hradní muzeum - Hrádek

4 657 000,- Kč

822 000,- Kč

Podíl
Národního
památkového
ústavu

Celkové
náklady

0,- Kč

5 479 000,- Kč

Náklady na údržbu areálu zámku z vlastních zdrojů činily v roce 2009 celkem 15 140 000,- Kč
Rok 2010- plán:
ISPROFIN
Rok

Akce

Dotace
Ministerstva
kultury

Podíl Národního
památkového
ústavu

Celkové
náklady

2010

Obnova a restaurování severní
fasády Nového Purkrabství

2 607 000 ,- Kč

101 000,- Kč

2 506 000,- Kč

Norské Fondy
Rok

Akce

Dotace Norské
Fondy

Dotace
Ministerstva
kultury

Podíl NPÚ

Celkové náklady

2010

Hradní muzeum – Hrádek

26 534 000,Kč

10 171 000,-Kč

0 ,- Kč

36 705 000,- Kč

Náklady na údržbu areálu SHZ Český Krumlov z vlastních zdrojů plánované pro rok 2010 činí celkem
8 900 000,- Kč.
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II. Uskutečněná nebo probíhající restaurování, novostavby a stavební úpravy
v historickém centru Českého Krumlova, včetně areálu zámku v období
2009 - 2010.
Realizované a probíhající akce v areálu zámku
Historické parky a zahrady - obnova Horské zahrady
Jedná se o obnovu a doplnění původních staveb, sanace horninových výchozů a úpravy svahu s rizikem
skalních deformac ve svahu nad Rybářskou ulicí.
Stavebně historický průzkum zajišťuje Památkový ústav v Českých Budějovicích.
Horská zahrada v Českém Krumlově se rozprostírala na svazích směrem od současné zámecké zahrady k
Rybářské ulici. Schwanzenberkové zde v 19. století vybudovali romantickou vyhlídkovou trasu s můstky a
plošinami. Svah byl ještě donedávna zarostlý, stezky zanikly. Trasa začínala pod Plášťovým mostem a
stoupala šikmo vzhůru jižním zámeckým svahem až pod objekt vrátnice. Dále pokračovala pod zahradními
terasami až směrem k jedné z bašt v Důlní ulici. Vrcholem celé vyhlídkové trasy, odkud se mohli
návštěvníci pokochat netradičním pohledem na historické jádro Českého Krumlova bývalo vyhlídkové
místo zvané Paraplíčko. Dřevěná konstrukce pohyblivého přístřešku ve tvaru deštníku je dodnes zachována
na vrchu kamenné bašty. Celý projekt znovuzrození Horské zahrady je starý patnáct let a celou dobu čekal
především na finanční zdroje.
Již v roce 2008 byly realizovány přípravné práce - byl instalován záchytný plot a proběhla postupná sanace
skalní stěny nad Rybářskou ulicí.
V roce 2009 byla zahájena 1. etapa rekonstrukce Horské zahrady, která spočívala ve vyčistění svahů,
vytěžení vegetace, vybudování opěrných zdí, v úpravě terénu – terasy, výstavba opěrného pilíře u
plášťového mostu z důvodu statického zajištění hradební zdi, ve výsadbě stabilizujících vegetačních bariér.
Dále byla zajištěna technická infrastruktura, tzn. – vodovodní přípojka k čp. 60 – bývalá vrátnice,
kanalizační vrt, vrt pro dešťovou vodu, obnova objektu bývalé vrátnice. Celý projekt obnovy Horské
zahrady by měl být realizován ve dvou etapách, přičemž na konci roku 2009 byla dokončena 1. část 1.
etapy. V roce 2009 bylo proinvestováno 15.mil. Kč (viz 3. kapitola část I. Podpora restaurování památek z
veřejných rozpočtů, zaměřených na péči o kulturní dědictví).
V roce 2010 probíhala již pouze běžná údržba. Pokračování sanace skalních masivů, obnova opěrných zdí
a sadovnicko-lesnické úpravy – tedy 2. část 1. etapy se bude realizovat v následujících letech až se získají
další finanční prostředky. Ve druhé etapě by měly probíhat stavební úpravy, směřující k obnově opevnění
s vyhlídkou zvaném Paraplíčko, je plánována rekonstrukce bašty, kde by měla vzniknout nová expozice.
Celý projekt by měl být dokončen v roce 2012.
Vyznačení linie přírodní stezky - promenádní komunikace Horské zahrady:

Hrádek čp. 59/2
Jednou z nejvýznamnějších stavebních akcí zámeckého areálu je stavební obnova Hrádku na prvním
nádvoří zámku. Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Českých
Budějovicích, byl na základě žádosti přidělen v prosinci roku 2008 grant z Finančních mechanismů
Evropského hospodářského prostoru a Norska (EEA Grants, Norway Grants) na projekt Hradního
muzea. Podle projektu by v přízemí objektu měly být zřízeny prostory k edukativním aktivitám a vstupní
centrum s pokladnou. V patře Hrádku bude situována muzeální expozice, v prvních dvou místnostech
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zaměřená na dějiny hradu, a v dalších místnostech bude nainstalována kancelář ředitele schwarzenberského
panství, byt ředitele schwarzenberského panství, dále pak místnost s expozicí církevních památek
ze zámeckého depozitáře, schwarzenberská knížecí granátnická garda, mincovna, zbrojnice, kinematograf
s promítáním schwarzenberských filmů z počátku 20. století atd. Stavební práce a restaurování proběhly v
letech 2009 a 2010. V průběhu stavby byl prováděn doplňující průzkum a dokumentace. Celoroční provoz
hradního muzea by měl být zahájen v roce 2011.
Nové purkrabství čp. 59/4
Ve sledovaném období let 2009 a 2010 byla restaurováním severní fasády dokončena obnova vnějšího
pláště Nového purkrabství. Průčelí renesančního původu s drobnými zásahy především z 19. století bylo
obnoveno za pomoci konzervační metody, která byla úspěšně aplikována již při obnově vnějších průčelí
Horního hradu.
Latrán čp. 60
Obnova objektu bývalé vrátnice, stavební práce byly započaty v roce 2009 a pokračovaly v roce 2010.
Dokončení objektu je plánováno v roce 2011 (blíže viz 3. kapitola část III. Plánovaná stavební činnost v
historickém centru Českého Krumlova, včetně areálu zámku, významná z hlediska památkové péče).
Terasy ve dvoře čp. 177
Kamenné terasy jsou vzhledem k situování ve výrazně svažitém terénu ohrožovány sesuvy půdy. Část teras
byla již v minulosti opravena a bylo tak zabráněno jejich zřícení. V roce 2010 bylo přikročeno k závěrečné
etapě obnovy, která bude dokončena v roce 2010.

Realizovaná a probíhající stavební činnost v historickém centru města
Protipovodňová opatření na řece Vltavě
Důležitou součástí ochrany městské památkové rezervace a uchování jejích momořádných hodnot jsou
protipovodňová opatření. Zpevňování břehů bylo prováděno lomovým kamenem uloženým do betonového
lůžka. Spáry mezi kameny nad hladinou byly vyplněny zeminou a osety. Záměrem této úpravy je
přijatelnější vzhled úprav, lépe zapadající do kontextu historického jádra města.
Součástí projektu je též zachování, respektive znovu vybudování, ostrova pod Lazebnickým mostem, který
byl původně určen k likvidaci. Ostrov o rozměrech 25x5 m bude osázen keřovitými vrbami a trávou. Boky
jsou ve stejné úpravě jako říční břehy.
Náhradou za vykácené dřeviny vysadí Povodí Vltavy celkem 42 stromů (olše, duby, javory, jasany a hlohy)
ve volných prolukách od Rechlí směrem ke kempu ve Spolí a od ulice Pod Svatým Duchem k mostu u
Domu dětí a mládeže. V prostoru pivovarské náplavky došlo v vysazení keřového patra.
Součástí realizace protipovodňových opatření byl i záchranný archeologický výzkum zajišťovaný
archeologickým oddělením Jihočeského muzea (podrobněji viz 2.kapitola část III. - E Ochrana území s
archeologickými nálezy).
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Rekonstrukce Lazebnického mostu
Tento most spojuje dvě části historického centra města - Parkán a Latrán. Byla provedena oprava dřevěné
mostovky, protikorozní ochrana ocelových konstrukcí, zednické vyspárování kamenů a sanace opěr a pilíře
včetně podstavců soch, atd.

Rekonstrukce mostu mimoúrovňové křižovatky u kina
Jedná se o celkovou rekonstrukci mostu před Budějovickou bránou, kterou se vstupuje do historického
centra města. Realizace proběhla v roce 2010.
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Růžová zahrada
Na místě části neudržovaného sadu v městské památkové zóně, vizuálně propojeném s historickým centrem
města, byl vytvořen systém pěších komunikací, odstraněny nevyhovující dřeviny, vysázeny nové stromy a
růžové keře, založeny nové trávníky. V současné době tyto práce pokračují ve zbývající části území, je
realizováno nové oplocení a terénní úpravy svahu nad Horskou ulicí, jejichž účelem je vybudování vyhlídky
na historické centrum města.

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 2018
Obytný dům čp. 64
Posledním objektem ukončujícím první nádvoří zámku od severu je dům čp. 64, vybudovaný
u jihozápadního nároží mohutného bastionu někdy koncem 18. století. Je označován jako obydlí a dílna
panského puškaře, od poloviny 19. století jsou zde uváděny byty úředníků.
V roce 2009 bylo dokončeno restaurování jižního a východního průčelí objektu a byl opraven byt v prvním
patře. Další stavební úpravy týkající se fasád, interiérů a sítí by měly pokračovat až do r. 2011. V budově
bude zachována bytová funkce.
Obytný dům čp 195/1, 2, 3
Protáhlý přízemní objekt klasicistního charakteru byl přistavěn k hradební zdi, která je dochována
v severním obvodovém zdivu domu a byla vyztužena kamennými opěrnými pilíři. Tento objekt s
vybudovaným bytovým zázemím z poloviny 20. století je zachovaný ve velmi autentickém stavu. V budově
proběhla v posledních letech pouze úprava střešní krytiny, nyní se plánuje její celková rehabilitace
s uchováním bytové funkce, která bude postupně probíhat až do r. 2016.
Čp. 196/1, 2, 3 – kovárna, ledárna, sýpka
Historicky cenné hospodářské budovy se nachází v severovýchodní části prodloužení prvního nádvoří
zámeckého areálu. Ledárna je novostavbou z roku 2006 dle dochované předlohy navazující na půdorysně
dochované obvodové zdi.. Velmi zdařilá stavební rehabilitace této části hospodářského zázemí zámku byla
včetně celého přilehlého parteru dokončena v roce 2008. V rámci úpravy byly také odstraněny velmi rušivě
působící kiosky situované před objektem. Nový provoz zámeckého občerstvení se plánuje v budově
ledárny, v interiérech obnovené kovárny vznikne nová expozice kovářského řemesla a muzeum. V tomto
duchu by se mělo pokračovat i v sousední budově bývalé sýpky, kterou čeká rozsáhlé restaurování interiéru
s následným využitím jako muzeum stavebních řemesel..
Čp. 66/1,2
Objekt bývalé panské lékárny se nachází v místě původního opevnění ze 14 století. Hlavní průčelí směřuje
do Latránu, ale zadní trakt budovy je již součástí zástavby prvního nádvoří zámeckého areálu. Nejstarší
části domu vznikly patrně už ve 14. stol. V současné době jsou v patře dva nevyužité byty a v přízemí při
ulici obchody. Dnes již nevyhnutelná rehabilitace celého domu je plánována na do rozmezí let 2012 –
2014. V budově bude zachována bytová funkce.
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Čp. 56/1,2
Objekt je jedním z řady latránských domů a zdánlivě již nesouvisí s areálem zámku. Přesto byla jeho
historie vždy se zámkem pevně spjata, dům náležel přímo vrchnosti a jeho krovem vedla spojovací chodba
do minoritského kláštera. Zadní trakt je již součástí zástavby kolem prvního nádvoří zámku.
V roce 1956 došlo k adaptaci domu na byty a roku 1978 byla v levém traktu přízemí upravena trafostanice.
Celý objekt je dnes již dlouhodobě nevyužitý, pouze v přízemí dosud stále přetrvává provoz občerstvení a
prodejny novin a tabáku. Stejně jako u sousedního domu čp. 66 je jeho plánovaná rehabilitace již
nevyhnutelná. Výměna a oprava střešní krytiny byla započata již v roce 2007. Stavební práce na fasádách,
v interiérech, rekonstrukce sítí se plánují postupně až do r. 2014. Doposud nebylo nalezeno vhodné budoucí
využití.
Sloupová síň čp. 232
Objekt ve kterém se nachází Sloupová síň je situován na 1. zámeckém nádvoří a byl připomínána již v roce
1556, kdy zde byly konírny. V roce 1878 proběhla významná rehabilitace bývalých stájí a sýpky a v roce
1938 byla budova adaptována pro kancelářské účely. Bývalé stáje, dnes nazývané Sloupová síň, jsou nyní
využívány jako výstavní prostor. Celý objekt by měl být v budoucnu rehabilitován, v bývalých prostorech
kanceláří bude zřízeno centrum studijních pobytů. Tato rozsáhlá stavební akce, jejíž předběžný odhad
rozpočtu činí 48 milionů korun, by měla být realizována od r. 2011až do roku 2013.
Staré purkrabství čp. 58
Na prvním nádvoří zámku při zámeckých schodech stojí objekt starého purkrabství, kde kdysi bydlel
nejvyšší úředník a správce hradu. Tento stavebně - historicky velmi zajímavý objekt středověkého původu
je postupně restaurován. V roce 2009 – 2010 byla obnovena fasáda, dále by měly pokračovat práce
v interiérech a na obnově střechy až do roku 2013. V domě bude zachována obytná funkce.
Mincovna čp. 59/3
Rozsáhlá barokní budova bývalé mincovny uzavírá druhé zámecké nádvoří na jižní straně. Přízemí domu
bylo v nedávné době adaptováno na prodejnu vstupenek a menší výstavní síň. Celý objekt čeká v budoucnu
restaurování fasády, a v patře vybudování konferenční a výstavní haly s patřičným zázemím. Plánované
stavební práce by se měly postupně realizovat až do roku 2012.
Prachárna čp. 63
Objekt bývalé prachárny byl dlouhá léta nevyužitým a chátrajícím objektem situovaným v osamocené
poloze severního svahu zámeckého areálu. Budova byla součástí středověkého opevnění, vznikla na
přelomu 16. a 17. století přizděním ke skalní terase nad Jelení zahradou jako sklad střeliva. Od roku 2008
probíhá rehabilitace tohoto objektu. Započato bylo opravou a výměnou střešního pláště, restaurováním
komínových těles, fasád, okenních a dveřních výplní. Stavební úpravy se týkají i bezprostředního okolí
budovy, byla odstraněna novodobá betonová terasa a opraven kamenný taras. Další plánované stavební akce
se budou týkat rehabilitace interiérů a s tím souvisejícího nového využití budovy jako informačního centra
Národního parku Šumava. Financování restaurování a adaptace bývalé prachárny je zajištěno z Programu
záchrany architektonického dědictví.
Barokní divadlo čp. 177
Výstavba barokního divadla v roce 1681 zásadně změnila původní fortifikační, hospodářský charakter V.
nádvoří. Celý objekt je významný především unikátním vybavením barokní scény. Původní divadelní fond
je dochován jak v předmětných reáliích - hlediště, jeviště, jevištní technika, kulisy, kostýmy, rekvizity,
osvětlovací technika, tak i v bohaté archivní dokumentaci repertoáru. Vzhledem k významu všech výše
uvedených hodnot se plánují v průběhu tří let od roku 2011 investice do obnovy vnitřního historického
vybavení a osvětlení. Velkým problémem do budoucna je odstranění chemické kontaminace krovu
barokního divadla.
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Renesanční dům čp. 177/2, 3
Nedílnou součástí budovy divadla je Renesanční dům, jehož západní obvodová zeď je zbytkem středověké
fortifikace. V patře jsou vybudovány depozitáře vzácného fundusu barokního divadla s pravidelným
výstavním programem dekorací, kostýmů, rekvizit a písemných materiálů s vazbou na barokní divadelní
kulturu. Restaurování barokní konírny, která se v tomto objektu nalézá, je plánovanou stavební akcí do
rozmezí let 2013 – 2014. Prostor by tak měl být v budoucnu zpřístupněn veřejnosti jako součást další
expozice.
Vrátnice čp. 60
Objekt vznikl na místě pozdně gotické bašty, která byla součástí středověkého opevnění horního hradu.
Vzhledem k poloze domku u horní brány do zámku, v těsné blízkosti nástupu na stezku Horské zahrady
bylo jeho budoucí využití spjato s provozem Horské zahrady. Sklep bude sloužit jako sklad provozních
potřeb a údržbových prostředků stezky. V přízemí je plánována informační kancelář a jednoduché
občerstvení pro návštěvníky. K objektu přiléhající terasa je využita jako další atraktivní vyhlídkové místo. a
bude rehabilitována ve své původní podobě růžové zahrady na baště. Rehabilitace objektu bývalé
vrátnice byla zahájena v roce 2009 a pokračuje dále i v r. 2010, dokončena by měla být v roce 2011.
Zámecká jízdárna čp. 178
Budovu zámecké jízdárny nechal postavit ve stylu vídeňského rokoka architekt Andeas Altomonte v letech
1744 – 1746. Jako zimní jízdárna budova sloužila až do počátku 2. světové války. Poté byl objekt užíván
jako tělocvična a sklad kulis a rekvizit zámeckého divadla. Ve 2. polovině 70. let 20. století proběhla
adaptace budovy na kulturně společenské zařízení. Technické vybavení objektu je dnes již značně zastaralé
a z části nefunkční. Stavební obnovu si žádá celý objekt včetně exteriérů a s tím souvisí i rehabilitace okolní
parteru. To vše se plánuje od roku 2011 v období pěti let.
Již v roce 2009 se započalo s celkovou obnovou střechy a částečnou obnovou vnějšího pláště budovy. Na
fasádách byla sejmuta vrstva syntetického nátěru a fasády byly opatřeny novým nátěrem v šedobílé barevné
kombinaci., renovován byl i znak nad středovými vraty. Byla provedena i oprava omítek střešních vikýřů.
Rehabilitace zámecké zahrady
Podle plánu strategického dokumentu Památková koncepce rehabilitace zámecké zahrady z r. 2004 je
pokračováno v její postupné obnově. V roce 2009 byly realizovány tzv. prohlubňové trávníky v místě
nedávno odstraněných nevhodných novodobých fontán. V dalších letech se plánuje oprava cest a
zpevněných ploch, oprava ohradních zdí, restaurování fontán na Dolním parteru zámecké zahrady, zřízení
závlahového systému, rehabilitace zámeckého rybníka, letní jízdárny a úprava Dolního parteru a parteru
v okolí Bellarie. V jednotlivých etapách se provádí náhrada degradovaných kamenných váz na

balustrádách, restaurují se kamenické a štukové prvky na balustrádách, formou údržby se opravují
koruny zdí zámecké zahrady.
Oranžérie a skleníky čp. 61/5

Celková rehabilitace Oranžerie v roce 1995 a postupná obnova skleníků obnovila rozsáhlé
hospodářství zásobní zahrady. Skleníky v dnešní zásobní zahradě zámku vznikly podle dochovaného
plánu knížete Jana Adolfa ze Schwanzenberku v roce 1844. Poslední opravy proběhly v roce 1997, kdy byla
dostavěna zřícená loď skleníku. V současné době jsou skleníky využívány k pěstování sazenic letniček pro
rozsáhlé květinové výsadby v zámecké zahradě a řezaných květin. Nyní se plánuje rekonstrukce kotelny,
oprava konstrukce skleníků, jejichž rekonstrukce by se měla realizovat do roku 2012.
Celková rehabilitace letohrádku Bellarie
Bývalý letohrádek Bellarie je dodnes vzácně dochován ve své velmi hodnotné autentické podobě rokokové
zahradní stavby situované na příčnou osu zámecké zahrady. V roce 1746 zde byla zřízena zdviž na dopravu
jídel k velkému jídelnímu stolu v přízemí, celý mechanismus je dodnes zachován. Letohrádek Bellarie
představuje vzácně dochovanou a zároveň velmi hodnotnou rokokovou zahradní stavbu, která má bohužel
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v současné době nevhodné využití. Slouží jako technické zázemí pro provoz letní divadelní scény. . Velmi

cenné interiérové prvky – kuchyně, grotta a mechanizmus kouzelného stolu jsou tak nepřístupné
návštěvníkům a není možné je řádně udržovat a restaurátorsky ošetřit. Sousedství rušivé robustní
stavby otáčivého hlediště spolu s jeho rušným a necitlivým provozem zabraňují jednak plnohodnotnému
restaurování a stavební obnově budovy Bellarie, jednak její prezentaci a zpřístupnění veřejnosti. Celkové
restaurování letohrádku je dnes již nevyhnutelné, její osud však závisí na vyřešení problému s otáčivým
hledištěm.

Rekonstrukce vodního zdroje Dubík a zámeckého vodovodu
Zámek disponuje vlastním historickým vodním zdrojem, který se nachází v lesích nad zámeckým areálem a
zásobuje vodou jezírko v zámecké zahradě a soustavu fontán a kašen na všech pěti nádvořích, jsou z něho

zajištěny závlahy travnatých ploch na jednotlivých nádvořích a je to i zdroj užitkové vody do
toalet. Zařízení je však již ve špatném technickém stavu a vyžaduje celkovou rekonstrukci. Tyto práce jsou
plánovány do roku 2013.
Na restaurování movitých památek, což představuje asi 30 000ks mobiliáře a 45 000 ks knih je plánován
do roku 2018 rozpočet 13 100 000,-Kč.
V rámci restaurování nemovitých památek se počítá v nejbližších letech kromě běžných oprav fasád
jednotlivých objektů v zámeckém areálu, oprav kamenických, tesařských, klempířských atp. prvků také
s restaurátorskými pracemi v rozsahu:
2010
- Depozitář zbraní a osvětlovacích těles – dokončit uložení předmětů, dokončit evidenci mobiliáře
- Rožmberská kaple – restaurovat interiér, provést reinstalaci
2011
- Hradní muzeum v Hrádku – zařídit expozici, přesun předmětů, aktualizace v evidenci a dokumentaci
mobiliáře
- Bellárie – zařízení interiérů sálů, zahájení restaurátorských prací na grottě a kuchyni
2012
- Depozitář bytového textilu - dokončit uložení předmětů, dokončit evidenci mobiliáře
- Knihovna – elektrifikovat knihovnu, zařídit badatelnu, pokračovat v digitalizaci knižního fondu
2013
- Depozitář oděvů – zkvalitnit uložení předmětů, dokončit evidenci mobiliáře
- Apartmá Turheim – restaurovat výmalbu, připravit reinstalaci, prezentace osobních oděvů
2014
- Hala renesančního domu - dokončit uložení předmětů kostýmů, dokončit evidenci mobiliáře,
přestěhovat kulisy z konírny do haly
2015
- Konírna, sedlárna - přestěhovat fond dopravních prostředků, připravit instalaci mobiliáře, dokončit
evidenci mobiliáře
2016
- Hostinské pokoje - restaurování tapet, příprava reinstalace mobiliáře
2018
- Oratoře – restaurovat výmalbu a textílie
- Románská komora – restaurování a reinstalace interiéru, dokončit evidenci mobiliáře
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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). Primárním cílem je revitalizace areálu pro poskytování moderních
kulturních a vzdělávacích služeb různým skupinám odborné a laické veřejnosti jako vzorového projektu
obnovy a využití významných památek obdobného typu. Sekundárním cílem je zatraktivnit historické jádro
pro obyvatele a celé město pro návštěvníky a investory.

Plánované kulturní a vzdělávací služby se tématicky váží nejen na specifické kulturní dědictví spojené
přímo s historií areálu klášterů a celého města, ale také na významné součásti kulturního dědictví České
republiky vztahující se hlavně k období gotiky, renesance a baroka. Jednotlivá témata programové náplně
budou řešena kombinací různých forem (badatelská a dokumentační činnost, vzdělávací činnost, přednášky,
workshopy a kurzy, interaktivní a muzeální expozice, kulturní akce jako koncerty a divadelní představení)
tak, aby byly atraktivní pro všechny cílové skupiny návštěvníků.
Celkovým záměrem je vytvoření moderního kulturně vzdělávacího centra uchování, dokumentace a
prezentace kulturního dědictví uprostřed historického jádra města s celoroční nabídkou atraktivních služeb
pro různé cílové skupiny odborné veřejnosti a laické veřejnosti z Českého Krumlova i odjinud.
Relizace je plánována v rozmezí let 2010 - 2014.
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.
Protipovodňová opatření na potoku Polečnice
Akce spočívá v úpravách toku ve správním území Českého Krumlova. Obsahuje úpravy břehů, zvýšení
průtočné kapacity koryta, úpravy mostů a lávek, v některých úsecích provedení protipovodńových valů
podél toku (investor Povodí Vltavy).
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).
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Městský park
Záměr města realizovat v roce 2010 stavební úpravy městského parku (rehabilitace historického systému
pěších komunikací, oplocení a vstupních bran, realizace nových dětských hřišť, mobiliáře, systému
osvětlení a kamerového systému) se nepodařilo uskutečnit (komplikace s výběrem dodavatelské firmy).
Cílem projektu je revitalizace městského parku tak, aby mohl zcela plnit funkci veřejného prostranství a
prostoru pro celoroční krátkodobou rekreaci obyvatel a návštěvníků města.
Realizací projektu bude dosaženo nejen kvalitního relaxačního prostředí, ale zhodnotí a zachová se jím pro
příští generace dendrologický, ekologický a kulturně-historický potenciál této lokality. Prostor bude mimo
jiné využíván pro vzdělávací a kulturní akce a to zejména se zaměřením na kulturu regionu, historii regionu,
přírodní dědictví a ekologii.

Stavební úpravy jižních teras
V lokaliě sousedící s Růžovou zahradou (viz část II. této kapitoly) budou opraveny stávající pěší
komunikace, renovovány opěrné zdi, rekultivována stávající a vysázena nová zeleň, instalováno nové
oplocení a osvětlení. Lokalita z druhé strany navazuje pěší komunikací na městský park, po dokončení
stavebních úprav se stane součástí systému pěších vycházkových tras propojujících historické centrum
města s jeho bezprostředním okolím
Silniční tunel a most přes Vltavu
Tunel nemá být situován přímo v městské památkové rezervaci, ale v jejím ochranném pásmu. Jeho
realizací dojde k odlehčení dopravního zatížení a zklidnění automobilového provozu na příjezdu k
historickému centru města od severu (tj. od Českých Budějovic).
Revitalizace autobusového nádraží
Stejně jako plánovaný tunel, nalézá se i autobusové nádraží v ochranném pásmu městské památkové
rezervace. Výrazně se však pohledově uplatňuje z historického centra města, proto bude jeho nová podoba
řešena nejenom z hleisek dopravních, ale rovněž z hlediska těchto pohledových vazeb s historickým
centrem.

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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