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1. KAPITOLA
Odpověď smluvního státu na rozhodnutí Výboru světového dědictví
35 COM 7B.88

Praha, prosinec 2012
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Tato kapitola musí být podle příslušných pravidel věnována plnění rozhodnutí Výboru světového dědictví
35 COM 7B.88 krok za krokem. V následujícím textu jsou proto vypořádány jednotlivé úkoly, stanovené
tímto rozhodnutím.
Rozhodnutí č. 35 COM 7B.88

Výbor světového dědictví
(.....)
3. Recognises the efforts of the State Party to ensure the protection of the property and the
progress being made in the drafting of the site management plan and encourages it to
continue these efforts in cooperation with the World Heritage Centre and the Advisory
Bodies;
Pracovní překlad:
Uznal úsilí, které smluvní stát vynakládá k zajištění ochrany statku a pokrok dosažený při
sestavování Plánu správy památek a zavázal ho, aby ve svém úsilí pokračoval ve spolupráci
s Centrem světového dědictví a poradními organizacemi;
Plán správy statku (Management Plan) je tvořen již od roku 2009, kdy byla realizována jeho první část.
Tvorba Plánu správy statku pokračovala v letech 2010, 2011 a 2012, a to s využitím finančních
prostředků z programu Ministerstva kultury České republiky Podpora pro památky UNESCO a města
Český Krumlov. Práce na Plánu správy památek statku nebyly doposud ukončeny.

4. Requests the State Party in consultation with the World Heritage Centre and the Advisory
Bodies, to develop a draft Statement of Outstanding Universal Value, for examination by
the World Heritage Committee, as a further basis for the elaboration of the management
plan;
Pracovní překlad:
Požádal, aby v konzultaci s Centrem světového dědictví a poradními organizacemi smluvní stát
vypracoval návrh Prohlášení o výjimečné světové hodnotě k posouzení Výborem světového
dědictví jako nový základ pro přípravu Plánu správy památek;
Návrh prohlášení o universální výjimečné hodnotě statku byl zpracován jako Revidovaný návrh
Retrospektivního prohlášení universálně výjimečné hodnoty statku Historické centrum Českého
Krumlova, a byl v souladu s Rozhodnutím Výboru pro světové dědictví č.j.: 35 COM 10 C.2 postoupen
řediteli Centra světového dědictví dopisem Ministerstva kultury ze dne 31. 8. 2012 (č.j.: MK
55962/2012), jehož přijetí bylo Centrem světového dědictví potvrzeno dopisem ze dne 20. 9. 2012 (č.j.:
CLT/WHC/5585/CZ/ASPT.

5. Urges the State Party to continue ensuring that all current and pending restoration projects
use appropriately specified traditional lime technologies, and building elements, consistent
with those historically adopted;
Pracovní překlad:
Naléhavě požádal, aby smluvní stát nadále dohlížel na to, aby všechny probíhající nebo
neočekávané projekty památkové obnovy přiměřeně užívaly tradiční vápenné technologie a
stavební materiály ve shodě s těmi, jaké byly používány v historických obdobích;
Správní a odborné orgány pro státní památkovou péči v Českém Krumlově si shodně uvědomují, jak je
pro rehabilitaci hmotného kulturního dědictví významné používaní původních technologií i materiálů a v
této věci postupují ve shodě s příslušnými právními předpisy (podrobněji viz 2.kapitola). Orgány státní
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památkové péče často čelí – jako všude ve světě – tlakům stavebníků, kteří chtějí používat moderní
technologie a konstrukční prvky, které jsou z hlediska zachování autenticity méně vhodné. To je však
trvalý „raison d´etre“ těchto orgánů. Prosadit aplikaci např. vápenných technologií při restaurování
průčelí historických domů je proto mnohdy velmi náročné, přesto je tato snaha ve většině případů
úspěšná. Dokladem zdařilé památkové obnovy významných historických staveb v Českém Krumlově
s pomocí tradiční technologie je dvojí udělení ceny Evropské unie pro kulturní dědictví EUROPA
NOSTRA v letech 2002 a 2008. Blíže o používání tradičních konstrukčních prvků a vápenných
technologií v kapitole 2.III. F – Aspekty ochrany autenticity a uměleckořemeslného detailu, opravy
objektů a 2.III.H Otázka obnovy fasád a jejich barevnost.

6. Also requests the State Party to inform and seek views from the World Heritage Centre and
the Advisory Bodies, prior to decisions being taken, on any emerging proposals regarding
the intention to rebuild the bus station and to construct a vehicular tunnel and bridge in the
buffer zone;
Pracovní překlad:
Také žádá, aby smluvní stát informoval Centrum světového dědictví a poradní organizace, a
vyžádal si jejich názor předtím, než učiní rozhodnutí, o návrhu rekonstrukce autobusového
nádraží nebo stavby tunelu a mostu pro vozidla v ochranném pásmu;
Autobusové nádraží je v Českém Krumlově situováno v ochranném pásmu statku, v pohledové vazbě na
zámek a část historického jádra města, tj. je vidět z části území statku a výrazně se uplatňuje při
výhledech ze zámecké věže. V celkovém panoramatu města se autobusové nádraží výrazněji neuplatňuje.
Kapacita a dopravní řešení autobusového nádraží pochází z 60. let minulého století a tomu odpovídá i
jeho forma dopravního uspořádání, stavebně technického řešení a chybějícího zázemí pro související
služby. Z hlediska dnešních potřeb autobusové dopravy je autobusové nádraží předimenzováno a ani do
budoucna se nepředpokládá významnější nárůst objemu tohoto druhu veřejné dopravy.
Celkovým záměrem je na ploše dnešního autobusového nádraží po etapách provést celkovou
revitalizaci této plochy s cílem vybudovat autobusové nádraží odpovídající současným potřebám, to
znamená nová výstupní a nástupní stání pro autobusy, parkování osobních automobilů a nový
multifunkční objekt se službami pro cestující a veřejnost.
Celková revitalizace autobusového nádraží nebyla do konce roku 2012 zahájena. V dubnu roku
2010 bylo stavebním úřadem vydáno rozhodnutí o umístění I. etapy této stavby (jeho platnost byla
prodloužena v dubnu 2012 o další dva roky). Dokumentace zpracovaná pro toto územní rozhodnutí byla
konzultována s odbornou organizací i orgánem státní památkové péče; navržené práce byly z hlediska
památkové ochrany území vyhodnoceny jako přípustné. Vlastní realizaci I. etapy bude ještě předcházet
zpracování projektové dokumentace staveb obsažených v územním rozhodnutí a vydání stavebního
povolení pro tyto stavby. Rovněž tato projektová dokumentace bude posuzována odbornou organizací a
orgány státní památkové péče.
V I. etapě bude řešena reorganizace autobusového nádraží z hlediska uspořádání ploch a funkcí,
protože v současné době slouží plocha autobusového nádraží výlučně potřebám provozu autobusové
dopravy. Tento plošný rozsah bude redukován a na zbývající ploše bude dočasně řešeno parkování
osobních automobilů. Mimo nových komunikací, chodníků, zpevněných ploch a technických sítí
(vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení atd.) bude v této etapě realizováno nové nástupiště, nízká (max.
80 cm) opěrná zídka kolem nové autobusové točny a sadové úpravy.
Ve II. etapě je uvažována demolice stávající multifunkční budovy autobusového nádraží,
trafostanice, vybudování nových přípojek technických sítí, úpravy vjezdů a přilehlých komunikací a
stavba nového multifunkčního objektu (viz výše).
V poslední III. etapě je uvažováno doplnění autobusového nádraží o odstavná stání autobusů v
místě parkoviště osobních automobilů zřízeného v I. etapě a přenesení této funkce do nového parkovacího
domu v jižní části současného autobusového nádraží. O II. a III. etapě nebyla přijata žádná rozhodnutí.
Město Český Krumlov hledá pro tento záměr partnera formou dlouhodobého nájemního vztahu, který by
realizoval revitalizaci autobusového nádraží s tím, že nájemní smlouvou je nájemce zavázán před
realizací jakýchkoli stavebních úprav a nových staveb v prostoru autobusového nádraží vyhotovit
potřebnou projektovou dokumentaci a zabezpečit její projednání a věcné odsouhlasení s městem Český
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Krumlov. Přitom musí být respektováno Rozhodnutí 35 COM 7B.88 Výboru světového dědictví přijaté
na 35. zasedání ve dnech 20. – 29.6.2011 v Paříži, týkající se statku Historické centrum Českého
Krumlova (C 617), kterým žádá smluvní stát, aby informoval Centrum světového dědictví a poradní
orgány a vyžádal si jejich názor dříve, než budou učiněna rozhodnutí, ve věci jakéhokoli připravovaného
návrhu dotýkajícího se záměru přestavby autobusového nádraží. Dříve než město Český Krumlov
projektovou dokumentaci odsouhlasí, zkonzultuje ji s Centrem světového dědictví prostřednictvím
Ministerstva kultury České republiky.
Záměr vybudovat v nárazníkové zóně dopravní tunel a most (k tunelu) – přípravné práce byly zastaveny.
Dopravní koridor pro umístění dopravního tunelu a mostu k němu byl v rámci zpracování územně
plánovací dokumentace pro území Jihočeského kraje (tzv. Zásady územního rozvoje, vydané v listopadu
2011) z jejího obsahu vyřazen.
7. Deeply regrets that the State Party has not respected the time schedule for dismantling the
revolving theatre as laid out in Decision 33 COM 7B.97, and that the use of the revolving
theatre at its current location has been extended until 2015;
Pracovní překlad:
Hluboce lituje, že smluvní stát nedodržel časový harmonogram rozebrání otáčivého hlediště,
uvedený v rozhodnutí 33 COM 7B.97 v roce 2007, a že použití otáčivého hlediště na jeho
stávajícím umístění bylo prodlouženo do roku 2015;
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.
Na základě výše uvedeného 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 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.
8. Strongly urges the State Party to speed up the process of dismantling the revolving theatre
and rehabilitating the affected area, and reiterates its request to the State Party to submit
the detailed project for the final location of the new theatre and an impact assessment on
the Outstanding Universal Value of the property, in conformity with the ICOMOS
Guidance on Heritage Impact Assessments for World Heritage cultural properties;
Pracovní překlad:
Naléhavě požádal smluvní stát, aby urychlil proces rozebírání otáčivého hlediště a obnovy
dotčené zóny, a opakovaně požádal smluvní stát, aby předložil podrobný návrh na konečné
umístění nového divadla a posouzení dopadu na výjimečnou univerzální hodnotu statku
v souladu s Příručkou ICOMOS pro posuzování dopadu na kulturní dědictví v aplikaci na
statky světového dědictví;
Jak je uvedeno na konci třetí kapitoly této Zprávy, bude v rámci pořizování nového územního plánu
Českého Krumlova řešena i rezervní lokalita pro umístění otáčivého hlediště. Práce na této územně
plánovací dokumentaci budou zahájeny po výběru projektanta (urbanisty). Podmínky pro jeho výběr byly
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schváleny Radou města dne 19.11.2012. Usnesení Rady města spolu s důvodovou zprávou a
harmonogramem postupu pořizování územního plánu jsou obsaženy v příloze této Zprávy. V rámci
projednávání zadání nového územního plánu s dotčenými správními orgány a veřejností (tj. před
předložením zadání ke schválení zastupitelstvu města) bude obsah zadání týkající se ověřování vhodné
rezervní lokality pro umístění otáčivého hlediště předložen k vyjádření rovněž Centru světového dědictví,
prostřednictvím Ministerstva kultury České republiky. Stejně bude postupováno v rámci projednávání
návrhu řešení územního plánu, který bude zpracováván podle pokynů obsažených v zadání.
Ministr kultury České republiky v roce 2011 ustavil Komisi pro řešení problematiky stávající
točny v rámci celkové rehabilitace zámecké zahrady v Českém Krumlově, složenou ze zástupců
zainteresovaných stran, tedy Ministerstva kultury, Jihočeského kraje, města České Budějovice, které je
vlastníkem otáčivého hlediště, města Český Krumlov, na jehož katastrálním území se točna nachází,
Národního památkového ústavu, který je správcem zahrady, a Jihočeského divadla, které je uživatelem
otáčivého hlediště. Přes počáteční koncepční shodu na tom, že výsledné řešení musí být založeno na
respektování světově výjimečné hodnoty statku, jeho autenticity a integrity, uvázla jednání této Komise
na mrtvém bodě vzhledem k tomu, že nedošlo ke shodě mezi vlastníkem točny a Národním památkovým
ústavem na soutěžních podmínkách na novém řešení točny. Nicméně rozhodnutím ministryně kultury
z listopadu 2012 byla tato jednání znovu iniciována.
Shora uvedená Komise také doporučila ministerstvu kultury pozvat ke konzultacím řešení problému točny
reprezentanta Mezivládního výboru pro světové dědictví a zástupce Centra světového dědictví. V tomto
smyslu bylo ze strany vedení ministerstva kultury, a to dopisem ze dne 18. 5. 2012, č.j. MK 26894/2012,
Centru světového dědictví diplomatickou cestou avizováno budoucí pozvání k návštěvě České republiky
ve II. polovině roku 2012. Avizované pozvání, vzhledem k průběhu a výsledkům jednání shora uvedené
Komise, však nemohlo být zatím odesláno.
V roce 2012 byla vyhlášena soutěž studentů architektury na řešení letní divadelní scény. Soutěž byla
vyhlášena fakultou architektury Českého vysokého učení technického se sídlem v Praze. O soutěži a
jejích výstupech bylo Centrum světového dědictví informováno dopisem předsedy Českého výkonného
výboru ICOMOS ze dne 27. 3. 2012. Soutěž přinesla neotřelé nápady na řešení nového hlediště jak na
území statku, tak v extravilánu města Český Krumlov.
9. Further requests the State Party to submit to the World Heritage Centre, by 1 February
2013, a report on the state of conservation of the property and the implementation of the
requests above, including a detailed plan and schedule for the relocation of the revolving
theatre and mitigation of all its negative impacts on the Outstanding Universal Value of the
property, for examination by the World Heritage Committee at its 37th session in 2013,
with a view to considering, in the case of confirmation of the ascertained or potential danger
to the Outstanding Universal Value, the possible inscription of the property on the List of
World Heritage in Danger
Pracovní překlad:
Kromě toho požádal smluvní stát, aby do 1. února 2013 předložil Centru světového dědictví
aktualizovanou Zprávu o stavu památkové péče o statek a o provedení výše uvedených
požadavků, včetně podrobného plánu a časového harmonogramu přemístění otáčivého hlediště
a opatření na zmírnění všech negativních dopadů na výjimečnou univerzální hodnotu statku,
k posouzení Výborem světového dědictví na jeho 37. zasedání v roce 2013 tak, aby v případě, že
se potvrdí prokázané nebo možné nebezpečí pro výjimečnou univerzální hodnotu, byl zvážen
případný zápis statku na Seznam světového dědictví v ohrožení.
Centru světového dědictví se v požadovaném termínu předkládá Zpráva o stavu statku Historické centrum
Českého Krumlova zapsaného do Seznamu světového dědictví.
Česká republika si vyhrazuje právo tuto Zprávu doplnit a případně tak učiní nejpozději v termínu
umožňujícím, aby dokumenty předkládané Výboru světového dědictví mohly být doplněny před jejich
distribucí, tj. nejpozději 6 týdnů před zasedáním Výboru.
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2. KAPITOLA
Další aktuální záležitosti památkové péče identifikované orgány
státní památkové péče
Český Krumlov, prosinec 2012
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I. Základní charakteristika a údaje
Město Český Krumlov se nachází v Jihočeském kraji v České republice. Rozkládá se na obou březích
Vltavy pod velkolepým hradem založeným ve třináctém století. Zákruty řeky a skalnaté svahy kopce,
na kterém je hrad postaven, jsou nejdůležitějšími prvky určujícími nejen urbanistickou kompozici
historického města Český Krumlov, ale i dominantní pozici hradu. Urbanistická struktura města si udržela
svůj půdorys a kompozici dominant, stejně jako množství historických budov včetně detailů, jakými jsou
například tvary střech, dekorace renesančních a barokních fasád, klenby, původní dispozice a interiéry.

foto L. Mrázek

.

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:
Historické centrum města Český Krumlov (Statek) v hranicích městské památkové rezervace, zapsané
do Seznamu světového dědictví pod č. C 617.
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Historické centrum města je významným historickým urbanistickým celkem tvořeným velkým
množstvím nemovitých kulturních památek, dochovanou historickou uliční sítí a parcelací
a dominantami.
Mapa památkově chráněných území
viz web města Český Krumlov - Management památky UNESCO:
http://mapy.ckrumlov.cz/tms/mp_a/#c=-769620%252C1182526&z=1&l=mpa_zm,mpa_pop&p=pamatkybod&pb=pamatkybod:3541&

Ochranné pásmo Statku (jeho vnější hranice je totožná s vnější hranicí ochranného pásma městské
památkové rezervace )
Bylo vymezeno za účelem ochrany kontinuity historických vazeb Statku se širším okolím, ochrany
konfigurace terénu a charakteristických pohledů na Statek, jeho siluetu a výhledy z něj, s cílem zabránit
jejich narušení nevhodnými zásahy.
Městská památková zóna (Plešivec)
Území je součástí ochranného pásma Statku. 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
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v prudce svažitém stísněném území. Existence městské památkové zóny posiluje ochranný režim
v ochranném pásmu Statku.

Nemovité památkově chráněné objekty na území města Český Krumlov
Na území Statku se nalézají dvě národní kulturní památky, vyznačující se výjimečnými společensko
kulturními, architektonickými, urbanistickými a uměleckými hodnotami:
▪
Zámek Český Krumlov
▪
Kostel sv.Víta
Podle platných právních předpisů platí pro národní kulturní památky nejsilnější stupeň ochrany
Mapa památkově chráněných objektů
viz web města Český Krumlov - Management památky UNESCO:
http://mapy.ckrumlov.cz/tms/mp_a/#c=-769620%252C1182526&z=1&l=mpa_zm,mpa_pop&p=pamatkybod&pb=pamatkybod:3541&

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.
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II. Legislativa, územní plánování a management ochrany
památkového fondu historického centra města a zámku
v Českém Krumlově v období 2011 - 2012
Legislativní ochrana
Ochrana historického centra Českého Krumlova je v roce 2012 zajištěna legislativními nástroji
uvedenými a podrobně specifikovanými již ve Zprávě předložené v roce 2009, novými právními
předpisy, dokumenty města a usneseními městského zastupitelstva. Níže jsou (se stručnými anotacemi)
uvedeny předpisy a dokumenty platné v roce 2012:

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. 124/2011 Sb., jímž se zajišťuje tzv. imunita vůči zabavení vyloučením možnosti, aby
veřejná moc bezprostředně bránila navrácení věcí vykazujících znaky kulturní památky, zapůjčených
jiným státem na území České republiky za účelem sdílení kulturních hodnot, zpět na území státu,
který je do České republiky zapůjčil.
2. Zákonem č. 142/2012 Sb., o změněn některých zákonů (včetně památkového zákona) v souvislosti se
zavedením základních registrů (tj. registru osob, registru obyvatel, registru územní identifikace adres
a nemovitostí, registru práv a povinností, které slouží k dosažení rychlejšího a spolehlivějšího
poskytování služeb státní správy nejširší veřejnosti a umožňuje občanům a podnikatelským
subjektům jednoduše a rychle komunikovat s úřady, státní správou a územní samosprávou)
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Ve sledovaném období bylo Ministerstvem kultury České republiky zahájeno zpracování věcného záměru
nového památkového zákona. Ke dni 13.9.2012 je na webu ministerstva zveřejněna pracovní verze
tohoto věcného záměru:
http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/legislativa/vecny-zamer-noveho-pamatkoveho-zakona126465/

Vyhláška Ministerstva kultury 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 Ministerstva kultury č. 420/2008 Sb. , kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany
památkových rezervací a památkových zón.
Prováděcí vyhláška k zákonu o státní památkové péči.
Plány ochrany jsou určeny, z důvodu zjednodušení výkonu státní správy, pro výkonné složky památkové
péče, a dále pro vlastníky nemovitostí, které nejsou prohlášeny za kulturní památku, ale nalézají se
v památkově chráněných územích.
V srpnu 2012 zveřejnilo ministerstvo kultury na svých webových stránkách Metodiku plánů ochrany
památkových rezervací a památkových zón, kterou zpracoval Národní památkový ústav ve spolupráci
s Ministerstvem kultury v zájmu zabezpečení jednoty metodických hledisek památkové péče pro danou
oblast ochrany kulturního dědictví. Cílem plánů ochrany je zjednodušení státní památkové péče
v památkově chráněných územích, mimo jiné - označením nemovitostí v těchto územích, které nejsou
kulturní památkou a u nichž je zcela nebo zčásti vyloučena povinnost vyžádat si předem závazné
stanovisko orgánu státní památkové péče, s vyznačením rozsahu osvobození od této povinnosti.
Pro památkově chráněná území, která jsou zapsána na Seznamu světového kulturního dědictví, se však se
zpracováním plánů ochrany neuvažuje, protože zde je naopak potřeba velmi citlivě a individuálně
posuzovat a regulovat každý zásah či změnu, včetně změn objektů, které nejsou kulturními památkami.

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 Ministerstva pro místní rozvoj 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 Ministerstva kultury 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 Ministerstva kultury 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 Statku zapsaného do Seznamu světového dědictví).
Rozhodnutí Okresního národního výboru v Českém Krumlově 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 Ministerstva kultury 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 a nařízení:
K 31.12.2012 platí tyto vyhlášky a nařízení:
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.
9 / 2003

O placeném stání na místních komunikacích
+ změny a doplnění 3/2004, 8/2006, 2/2008 a 3/2009

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.
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1 / 2004

O stavební uzávěře pro lokalitu Rybářské ulice + doplnění 14/2006

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.
Regulační plán Rybářská (viz 3. kapitola, podkapitola III.).
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. Zohlednění požadavků památkové péče v územním plánu je uloženo stavebním zákonem,
a to jak tím, který platil do 31.12.2006 (č.50/1976 Sb.), tak stavebním zákonem platným od 1.1.2007
(č.183/2006 Sb.).
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.
1 / 2009

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.
5 / 2010

Požární řád města Český Krumlov

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.

Tyto vyhlášky uvedené ve Zprávě z roku 2008 (předložené v roce 2009) a ve Zprávě z roku 2010
(předložené v roce 2011) byly již 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. Regulace užívání veřejných prostranství je rovněž předmětem níže uvedených
předpisů Pravidla záboru veřejného prostranství pro zřízení místa za účelem prodeje a poskytování služeb
a Pravidla pro umisťování přenosných reklamních zařízení a pro vystavování zboží
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
nečištěním z malých zdrojů je nyní upravena přímo zákonem, tzn., že právní úprava ochrany ovzduší
nabyla právně vyšší síly..
7 / 1998

Tržní řád

Vztah k péči o historické centrum města - regulací míst prodeje na veřejných předchází nepříznivým
změnám prostředí kulturních památek. Zrušeno nařízením č. 1/2009 (viz výše)
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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 níže - Další městské dokumenty).

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. Zrušeno
vyhláškou č. 5/2010 (viz výše).
V období 2011 - 2012 nebyly vydány žádné městské vyhlášky dotýkající se péče o historické centrum
města.

Další městské dokumenty
související s péčí o historické centrum města
K 31.12.2012 jsou v platnosti tyto dokumenty
(již uvedené ve Zprávě z roku 2010, předložené v roce 2011):
schválena radou města s účinností od 1.6.2009

Pravidla užívání znaku a vlajky města

Pravidla stanovují podobu velkého znaku, malého znaku a vlajky a způsob nakládání s těmito symboly.
schválena radou města s účinností od 1.6.2009

Pravidla užívání loga města

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 částečně (v míře přípustné dle současně platných právních předpisů) nahrazují zrušenou
městskou vyhlášku 3/1992 - O veřejných prostranstvích (uvedena výše).
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 Statku a městské památkové zóny Plešivec
na pozemcích ve vlastnictví města.
Pokud je přenosné reklamní zařízení či vystavované zboží umisťováno v území statku či městské
památkové zóny Plešivec, je posuzováno orgánem státní památkové péče (oddělením památkové péče
městského úřadu), který k tomuto umístění vydává své vyjádření.
Tato Pravidla rovněž částečně nahrazují zrušenou městskou vyhlášku 3/1992 - O veřejných
prostranstvích (uvedena výše).
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Usnesení zastupitelstva města
z období 2011 - 2012 mající vazbu k historickému centru:

193/11/2011

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
1) realizaci synergického projektu Integrovaného operačního programu (tj. strukturální fond
Evropské unie) "Vytvoření nových přístupových tras k areálu klášterů v Českém Krumlově
s možností využití volnočasových aktivit
2) podat žádost o dotaci na projekt "Vytvoření nových přístupových tras k areálu klášterů
v ČK s možností využití volnočasových aktivit" v rámci 16. výzvy Regionálního operačního
programu NUTS II Jihozápad

140/8/2011

Zastupitelstvo města u k l á d á
radě města předložit zastupitelstvu města nejpozději v listopadu 2011 rozpracování dvou
variant komplexní revitalizace autobusového nádraží a to:
a) v režii města
b) prostřednictvím třetího subjektu .
(viz 1. kapitola, bod 6.)
2) Zastupitelstvo města u k l á d á
pořizovateli zabezpečit rozdělení předloženého opatření obecné povahy na dvě samostatná
tak, aby změna č. 1 ÚPO (tj. územního plánu obce) mohla být vydána bez lokality bývalého
zahradnictví za zámeckou zahradou a jednání o vydání změny ÚPO Č. Krumlova v lokalitě
bývalého zahradnictví za zámeckou zahradou mohlo být odloženo do doby rozhodnutí
o setrvání či vymístění otáčivého hlediště ze zámecké zahrady (viz 1.kapitola, bod 8.)

148/9/2011

Vysvětlivka:
Na základě tohoto usnesení byla z obsahu této změny územního plánu vyřazena lokalita
č. II. Bývalé zahradnictví za zámeckou zahradou. Toto území bude předmětem řešení
nového územního plánu města, jehož pořízení bylo schváleno níže uvedeným usnesením
zastupitelstva města č.79/7/2012 (podrobněji viz 3.kapitola, podkapitola III., část
Připravované územně plánovací dokumentace významné z hlediska památkové péče v
území historického centra Českého Krumlova)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
vydání změny č. 1 územního plánu obce (města) Český Krumlov dle přílohy č. 1

173/10/2011

Vysvětlivka : Zastupitelstvo města tímto usnesením dne 24.11.2011 schválilo vydání změny
č.1 územního plánu obce (města) Český Krumlov, která řeší několik lokalit na území města,
včetně změny areálu pivovaru na území Statku (v historickém centru města) na multifunkční
areál odpovídající městskému centru.
Tímto usnesením byla schválena změna č.1 územního plánu města v rozsahu bez lokality
č.II.

44/5/2012

ZM s c h v a l u j e
pořízení regulačního plánu Rybářská, v územním rozsahu stavební uzávěry vyhlášené
pro lokalitu Rybářské ulice nařízením č. 1/2004 města Český Krumlov
Rybářská ulice je součástí historického centra Českého Krumlova. Regulační plán zde bude
řešit rozsah a způsob zástavby v prolukách, v místech historicky doložených staveb.
(podrobněji viz 3.kapitola, podkapitola III., část Připravované územně plánovací
dokumentace významné z hlediska památkové péče v území historického centra Českého
Krumlova)

79/7/2012

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
pořízení nového územního plánu Českého Krumlova. (podrobněji viz 3.kapitola,
podkapitola III., část Připravované územně plánovací dokumentace významné z hlediska
památkové péče v území historického centra Českého Krumlova).
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Výkon státní správy v přenesené působnosti na území města Český Krumlov
ve vztahu k péči o historické centrum města, včetně zámku
Systém výkonu státní správy ve vztahu k památkové péči nedoznal od roku 2008 žádných změn a je
stanoven právními předpisy uvedenými výše, zejména zákonem č.20/1987 Sb. o státní památkové péči,
jeho prováděcími vyhláškami a stavebním zákonem č.183/2006 Sb.

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 platná ke 31.12.2012:
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

2011

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..
Poznámka:
Touto územně plánovací dokumentací byly zrušeny a nahrazeny tyto dokumentace, uvedené ve Zprávě
z roku 2008 i její aktualizaci z roku 2010: Územní plán velkého územního celku Českokrumlovsko I
a Územní plán velkého územního celku Blanský les
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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Změna č. 5 územního plánu města Český
Krumlov

Městský úřad Český Krumlov

2009

Vztah k péči o historické centrum města - regulace funkčního využití území zasahujícího z části
i do ochranného pásma statku. Řešené území se uplatňuje v dálkových pohledech ze Statku, je od něj ale
natolik vzdálené že z většiny vyhlídkových míst nejsou toto území a Statek vidět najednou.
Městský úřad Český Krumlov

Změna č. 1 regulačního plánu Vyšný

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 ze statku, je od něj ale natolik vzdálené že z většiny vyhlídkových míst
nejsou toto území a Statek vidět najednou..
Změna č.1 územního plánu města Český
Krumlov

Městský úřad Český Krumlov

2011

Vztah k péči o historické centrum města - řeší několik lokalit na území města, včetně změny areálu
pivovaru v historickém centru města na multifunkční areál odpovídající městskému centru (viz výše usnesení zastupitelstva města č. 173/10/2011).

Urbanistické a koncepční dokumenty, studie, průzkumy:
V období 2011 - 2012 byly zpracovány pouze stavebně historické průzkumy v rozsahu jednotlivých
domů, či jejich částí, jako podklady pro realizaci konkrétních stavebních úprav. Žádné koncepční
dokumenty v této době nebyly zpracovány.

Strategické dokumenty Jihočeského kraje týkající se Českého Krumlova
Nový strategický dokument, vydaný po 1.1.2011, tj. neuvedený ve Zprávě z roku 2010 (předložené v roce
2011):

Koncepce podpory památkové péče
Jihočeského kraje

Koncepce bude předložena v 1.pololetí 2013 k odsouhlasení
radě a zastupitelstvu Jihočeského kraje

Obsahem je charakteristika stavebního vývoje na území kraje v historických souvislostech
a slohovém určení, jihočeské technické památky, systém péče, obecná východiska k využití kulturního
dědictví a další směřování….
Vztah k péči o historické centrum města Český Krumlov - koncepce řeší obecně poznání
a charakteristiku stavebního vývoje v historických souvislostech a stanovuje základní tendence
a priority památkové péče a obecné principy péče o hmotné kulturní dědictví. Jejich stanovení
umožňuje kontinuální péči o bohatý fond kulturního dědictví. Hlavním cílem památkové péče je zajistit
uchování a prezentaci vysoké kulturní hodnoty památkového fondu.
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Management ochrany památkového fondu
města a zámku Český Krumlov
Management ochrany památkového fondu města - změny od 1.1.2011
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 a Management Plan, který se po
definitivním dopracování stane strategickým dokumentem samosprávného orgánu - Města Český
Krumlov.
Management Plan:
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
centrum města.
V roce 2009 byla zpracována 1.fáze management plánu, jak je uvedeno ve zprávě z roku 2010
(předložené v roce 2011)
v rozsahu podkladů a úvodních analýz ve formě textového dokumentu zveřejněného na webu města
v českém jazyce
http://data.ckrumlov.cz/files/95-2009-12-management-plan-cesky-krumlov-cj.pdf
v anglickém jazyce http://data.ckrumlov.cz/files/96-2009-12-management-plan-cesky-krumlov-en.pdf
V roce 2010 byla zpracována 2. fáze management planu
která na základě v 1.fázi management planu vytyčených rizikových faktorů a problémových okruhů
shrnula a vymezila krátkodobé a dlouhodobé aktivity (projektové náměty) s jejich rámcovým časovým
a finančním harmonogramem.
Textový dokument 2.fáze management planu zveřejněný na webu města
http://data.ckrumlov.cz/files/268-management-plan-2-faze-final-cz.pdf
v českém jazyce
v anglickém jazyce http://www.ckrumlov.info/php/projekty/seminar/showfreefile.php?id=44
V rámci 2. fáze byl vytvořen elektronický nástroj (softwar, 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.
V roce 2011 byla zpracována 3. fáze management planu
navazující na první dvě fáze vytvořením E - Management Planu, jehož stěžejními cíly jsou vytvoření
uživatelsky maximálně jednoduché mapové aplikace přístupné přes internet a vytvoření internetové
prezentace "Památka UNESCO - historické centrum města Český Krumlov", obsahující dokumenty
a informace související se zapsáním památky historického centra Českého Krumlova do Seznamu
světového dědictví UNESCO
viz web města http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/unesco_pamatka.xml :
V rámci třetí fáze projektu Management Plan pro historické centrum města Český Krumlov byly
doplněny nové vrstvy sledovaných indikátorů a limitů využívání památky UNESCO (struktura obyvatel,
ubytovací kapacity, program regenerace památkově chráněných území, doprava) a aktualizovány vrstvy
vytvořené v předchozích fázích projektu (označování provozoven a propagace, zábory veřejných
prostranství, projekty a vize, či majetková struktura nemovitostí). U většiny vrstev sledovaných
indikátorů je navíc odkaz na statistické údaje ve formě PDF dokumentu. Mezi podkladové mapy přibyly
Císařské otisky Stabilního katastru z roku 1826. Společně s pasportem nemovitých památek
a historickými leteckými snímky je tak možné sledovat vývoj památky UNESCO nejen v dobách dávno
minulých, ale za pomoci sledovaných indikátorů sledovat rozvoj v posledních letech. Aplikace je tedy
využitelná jako zdroj podkladů v rozhodovacích procesech při ochraně památky. Mapová aplikace
existuje rovněž v anglické a německé mutaci.
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E - Management plan je na webových stránkách města dostupný jako "Management památky UNESCO historické centrum města Český Krumlov":
http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/unesco_management.xml :

V roce 2012 byla zpracována 4. fáze management planu
představující aktualizaci E - management planu:
▪ shromáždění podkladů - projektů města ovlivňujících historické centrum (připravovaných,
realizovaných a příp. již zrealizovaných) a jejich digitalizaci
▪ doplnění těchto podkladů do elektronické databáze E - Management planu města
▪ propojení výstupů z tvorby sumáře požadavků předcházejících tvorbě rozpočtu na rok 2013 s výstupy
z jednání Rady města ohledně zvolení rozvojových priorit města
▪ aktualizace strategických dokumentů města
▪ implementace management planu do procesu tvorby rozpočtu a Akčního plánu rozvoje města
Zpracování všech fází Management Planu bylo kofinancováno z dotačního programu Ministerstva kultury
Podpora pro památky UNESCO a bylo konzultováno s Národním památkovým ústavem

Osvěta a vzdělávání obyvatel města
V roce 2012 si město Český Krumlov připomnělo 20 let od zápisu Statku na
Seznam světového dědictví UNESCO a 40. Výročí Úmluvy o ochraně světového
dědictví. Město Český Krumlov spolu s partnery připravilo k tomuto výročí akce
zaměřené na širokou i odbornou veřejnou, prioritní cílovou skupinou byla mladá
generace:
Projekt „UNESCO pro mladou generaci“ pro školní rok 2011/2012
sestávající z dvou částí:
1. Znalostní soutěž pro žáky druhého stupně základních škol a gymnázia Český Krumlov „UNESCO VÍŠ A ZNÁŠ“ – téma UNESCO zařazeno do výuky, 189 účastníků muselo absolvovat
přednášku na dané téma 10.11.201, prohlídku města 16.11.2011 a závěrečný kvíz 29.2.2012. 35
vítězů navštívilo 16.-20.4.2012 sídlo UNESCO v Paříži a část Paříže zapsanou do seznamu
světového dědictví a Versailles.
2. Výtvarná soutěž pro děti a mládež „ŽIVOT V PAMÁTKÁCH“ – výzva k ztvárnění památek
a života v nich na fotografii, malbou či filmem, zúčastnilo se 100 mladých umělců s 80
uměleckými díly. Přehlídková výstava se konala 31.10. – 31.12.2012 v prostorách Městského
úřadu Český Krumlov a byla tak přístupna široké veřejnosti.
Podrobný program a informace www.ckrumlov.cz/unesco20

▪

▪

Mezinárodní konference „Moderní management historických měst na příkladu památek
UNESCO“ .... 5.-6.12.2012
Odborná část oslav výročí. Přednášející z Hallstattu, Holašovic, Ragensburgu, Salzburgu, Banské
Štiavnice, San Gimignana a Machu Picchu přiblížili téma hledání rovnováhy mezi uchováním
kulturního dědictví a nároky moderního života. Účastnilo se 110 odborníků památkové péče,
cestovního ruchu, správy města, studentů a zájemců o téma Světové dědictví UNESCO

▪

Přednáška „Machu Picchu znovuobjevené“ 6.12.2012 a výstava fotografií Machu Picchu
Pro veřejnost a občany města Ruth M. a Kenneth R. Wright přednesli své poznatky a zážitky
z dlouhodobého studia lokality tohoto smíšeného statku Světového dědictví.
Pořadatel město Český Krumlov, Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o., spolupořadatel
Czech Tourism.
Podrobný program a informace www.konference2012.ckrumlov.cz

Všechny výše uvedené aktivity byly podpořeny z dotačního programu Ministerstva kultury České
republiky Podpora pro památky UNESCO.
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▪

Dny evropského dědictví (European Heritage Days) 10.-16.9.2012
Zpřístupnění běžně nepřístupných památek, série přednášek, speciálních prohlídek s odborníky
památkové péče. Zapojeni majitelé soukromých domů, Regionální muzeum, Museum Fotoateliér
Seidel, Římskokatolická církev a Státní hrad a zámek Český Krumlov. Koordinace a organizace
město Český Krumlov. Určeno pro veřejnost, občany města. Tento projekt byl realizován
za finančního přispění Jihočeského kraje v rámci grantového programu Podpora živé kultury
Podrobný program a informace www.ckrumlov.cz/ehd2012

▪

Regionální muzeum, expozice „Český Krumlov – od městské památkové rezervace k památce
UNESCO“
tato expozice byla zpřístupněna po celý rok 2012. Pořadatelem bylo regionální muzeum Český
Krumlov.

Poznej světové dědictví UNESCO .... 10.-30.10.2012
Výstava fotografií památek Světového dědictví UNESCO Slovenska, Švýcarska, z Asie a dalších skvostů
z celého světa proběhla v budově Mincovny Státního hradu a zámku Český Krumlov. Pořadatel Media In
a Státní hrad a zámek Český Krumlov. Projekt byl kofinancován ze shora uvedeného dotačního programu
Ministerstva kultury.

▪

▪

PR aktivity
Byla zveřejněna série článků na téma Světové dědictví a jeho ochrana v Novinách města Český
Krumlov. Měsíční bulletin radnice pro občany města přinesl v roce 2012 5 článků na dané téma.
Webové stránky města www.ckrumlov.cz/unesco , celý rok probíhala pravidelná aktualizace části
Památka UNESCO.

Spolupráce na národní a mezinárodní úrovni
Město Český Krumlov je členem sdružení českých památek zapsaných na Seznam světového dědictví
České dědictví UNESCO www.unesco-czech.cz a Organization of World Heritage Cities (OWHC)
www.ovpm.org
Partnerské město zapsané na Seznamu světového dědictví je San Gimignano.
Místostarostka města reprezentovala Český Krumlov jako přednášející na téma „Český Krumlov,
památka UNESCO vs. turistická destinace“ na mezinárodních konferencích:
14.04.2012 Workshop profesionálů cestovního ruchu SKAL AUSTRIA v Českém Krumlově –
téma rovnováha mezi památkou a destinací
20.04.2012 Workshop odborníků památkové péče, architektury a managementu města Salzburg
v Českém Krumlově – téma 20 let péče o statek UNESCO
17.- 20.09.2012 Konference OWHC Central and Eastern European Region,Banská Štiavnica
24.- 26.10.2012 Jahrestagung 2012 des UNESCO –Welterbestätten Deutschland e.V., Würzburg

Cestovní ruch
Management cestovního ruchu zajišťuje od roku 2001 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o.
prostřednictvím svého úseku Destinančního managementu. Tým 12 lidí informuje o nabídce cestovního
ruchu, spravuje internetovou prezentaci destinace, vede statistické údaje výkonů cestovního ruchu ,
zajišťuje marketing a PR destinace, vytváří spolu s partnery v destinaci produkty.
Od roku 2011 jsou na trhu dva produkty turistické nabídky zaměřené na téma Světového dědictví
UNESCO:
 Český Krumlov Card – all inclusive karta hosta, která motivuje k návštěvě významných památek
a prodloužení pobytu
 pobyt pro skupiny dětí a mládeže AHOJ UNESCO .
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Významnými partnery Destinačního managementu při marketingu Statku UNESCO jsou státní agentura
cestovního ruchu CzechTourism – pro rok 2012 jako hlavní marketingové téma bylo zvoleno téma
světového kulturního dědictví České republiky.
Regionální turistická autorita Jihočeská centrála cestovního ruchu vyhlásila marketingové téma roku
2012 „Žijeme v památkách“, která se týká Českého Krumlova jako statku Světového dědictví, který se
nachází na území Jihočeského kraje
Pro PR destinace Český Krumlov jako Statku UNESCO využívá
Destinační management logotyp kombinující název města se slovy
Světové dědictví.

Dceřinná firma města Český Krumlov Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o. provozuje parkovací
systém a parkovací plochy, čímž významně přispívá k řízení dopravy v klidu na území Statku Český
Krumlov.
V roce 2012 získal Český Krumlov jako turistická destinace prestižní ocenění Světové federace novinářů
a publicistů cestovního ruchu FIJET „Golden Apple“. Zdůvodnění ocenění: „O vítězství rozhodlo
především mimořádné množství památek a péče o ně. Svou roli sehrála také skutečnost, že Český Krumlov
nežije jen velebením své minulosti, ale může se pochlubit i mimořádně bohatým, pestrým a vysoce
hodnotným kulturním a společenským životem v současnosti“.

Finanční nástroje zaměřené na péči o památkový fond města Český Krumlov:
Viz 3. kapitola, podkapitola 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 předchozích zprávách z let 2008
(předložené 2009) a 2010 (předložené 2011). Systém výkonu památkové péče a jeho personální zajištění
nedoznal od doby odevzdání předchozí zprávy žádných změn.
Areál je nadále v péči Národního památkového ústavu, jeho správa je zajištěna dostatečně
kvalifikovanými pracovníky. 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
uvedeny ve Zprávě o stavu statku zpracované v roce 2008 a předložené v r. 2009. Dalším významným
koncepčním dokumentem je Plán obnovy státního zámku Český Krumlov s výhledem restaurátorských
zásahů a stavebních akcí až do roku 2018. Tento dokument byl v roce 2012 aktualizován a jeho
aktualizovaná podoba byla schválena ředitelem územního pracoviště Národního památkového ústavu
v Českých Budějovicích. Hlavní část tohoto dokumentu s přehledem nejdůležitějších stavebních
a restaurátorských akcí je uveden v kapitole III. Plánovaná stavební činnost v historickém centru

Českého Krumlova, včetně areálu zámku, významná z hlediska památkové péče, této zprávy.
Nepochybě nejzdařilejším výsledkem snahy o postupnou kultivovanou obnovu zámeckého areálu
za poslední dva roky je v roce 2011 otevřené Hradní muzeum v prostoru tzv. Hrádku na II. nádvoří.
Zkušební provoz ověřil, že pro objekt bylo zvoleno vhodné využití. V roce 2011 navštívilo Hradní
muzeum 50 000 návštěvníků.
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III. Aktuální otázky památkové péče v historickém centru
Českého Krumlova, včetně zámku, a v jeho ochranném
pásmu, včetně městské památkové zóny, v období 2011 2012
A) Změny v urbanistické struktuře města
Demolice

● Na území Statku:
V období 2011 - 2012 nebyl v Historickém centru města odstraněn žádny dům.

● V ochranném pásmu Statku:
Rožmberská čp. 86
V místě demolovaného domu z 19. století byla postavena novostavba, která zachovává původní hmotové
řešení a rozvrh průčelí. Stavba nemá negativní dopad na městskou památkovou rezervaci, se kterou je
ve vizuálním kontaktu.
Aktuální stav v místech demolic uvedených ve Zprávě z roku 2010:
(jedná se o místa, jejichž nové řešení nebylo v roce 2010 dokončeno)
Plešivec 278 - areál bývalé Pachnerovy papírny
V místě části areálu tzv. Pachnerovy papírny, která byla zbourána v červenci roku 2010 (jak bylo uvedeno
ve Zprávě o stavu Statku předložené v roce 2011), je v současné době orgány památkové projednávána
novostavba prodejny.
Linecká čp. 53, 44 a 266 - bývalý areál s požární zbrojnicí
Jak je popsáno ve Zprávě o stavu statku z roku 2010, předložené v roce 2011, byl objekt požární zbrojnice
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 vizuálním kontaktu se statkem, nelze
jej však charakterizovat jako pohledovou závadu. Novostavba v místě zborjnice a adaptace ostaních
budov na hotel je stále v nedokončeném stavu.
Problematické urbánní struktury
V době od 1.1.2011 nedošlo ke vzniku žádných nových problematických urbánních struktur.
Půdorysné a hmotové změny:
V době od 1.1.2011 nedošlo ke vzniku žádných nových problematických půdorysných a hmotových
změn.

B) Ochrana krajinného reliéfu, pohledových nezastavěných zelených horizontů
a zeleně historického centra Českého Krumlova
Podíl zeleně ve městě nedoznal od konce roku 2010 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 (v ochranném pásmu Statku)
V 1. pololetí roku 2011 byly realizovány rozsáhlé úpravy městského parku, které mají vůči zachování
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integrity a celistvosti Statku neutrální charakter (podrobně viz 3.kapitola, podkapitola II., část
Realizovaná a probáhající stavební činnost v historickém centru města v období 2011 - 2012) .

Jelení zahrada (na území Statku)

V rámci realizace projektu "Vytvoření nových přístupových tras k areálu klášterů v ČK s možností využití
volnočasových aktivit" (viz 3.kapitola, podkapitola II.) zahájilo Město Český Krumlov v říjnu letošního
roku stavební práce v pravobřežní části vodního toku Polečnice na území Jelení zahrady. Stavební práce
budou spočívat ve vytvoření nových zpevněných ploch: mlatových chodníků s obrubníkem z kamenných
odseků, terénního schodiště z kamenných odseků a plochy pro volnočasové aktivity: hřiště pro pétanque
a dětské hřiště. Projekt počítá s vybudováním veřejného osvětlení a umístěním doprovodného mobiliáře
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Klášterní zahrady (na území Statku)
Zahrady situované jižně od klášterních budov nejsou zatím veřejně přístupné. V rámci projektu
revitalizace areálu klášterů proběhne památková obnova nádvoří minoritského kláštera, restaurování
barokního zahradního pavilonu a rekonstrukce klášterních zahrad V současné době je vydáno platné
stavební povolení a stavební akce je v přípravě realizace. (podrobně byla tato plánovaná akce popsána ve
zprávě z roku 2010, předložené v roce 2011).

Horská zahrada (na území Statku)
V roce 2009 byly zahájeny práce na obnově Horské zahrady, která je součástí zámeckého areálu
a nachází se na území Statku. V prvé fázi této akce byly ve velkém rozsahu také zajišťovány svahy pod
zámeckou zásobní zahradou, nad ulicí Rybářská (Plešivec). Součástí je rehabilitace historických pěších
tras s výhledy na město. Druhá závěrečná etapa byla připravována v roce 2012, dokončení celé akce je
plánováno v roce 2014 (dále také viz 3. kapitola, podkapitola II)..
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Růžová zahrada (v ochranném pásmu Statku)
Realizace zahrady na místě bývalého neudržovaného sadu byla ukončena v roce 2011. Udržení stavu
zahrady po její rehabilitaci se ukazuje jako náročnější, než se předpokládalo. Město Český Krumlov
připravuje tedy přiměřeně svým možnostem opatření na úseku městských služeb tak, aby prostředky
vynaložené na rehabilitaci nebyly znehodnoceny.
Město má záměr rozšířit Růžovou zahradu (výstavba nové pěší cesty vč. doplnění o mobiliář, zahrnující
vyhlídku na historické centrum města) v rámci realizace projektu Posílení vzájemné provázanosti
atraktivit III. meandru řeky Vltavy v Českém Krumlově, na jehož realizaci podalo žádost o dotaci v rámci
23. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Realizace projektu je závislá na
získání finančních prostředků z předmětného programu.

Břehové partie řeky Vltavy (na území Statku):
V roce 2011 a 2012 pokračovaly práce na započatých protipovodňových opatřeních. Břehové partie
a prohrábka říčního koryta byly dokončeny v roce 2010 a využilo se jich k provedení archeologického
průzkumu koryta řeky, v současné době je na území Statku budován jez nad Jelení lávkou.
Protipovodňové úpravy jsou zcela zásadním preventivním opatřením v rámci ochrany Statku před
přírodními katastrofami, jako byla povodeň v roce 2002 a před erozí břehů, která by mohla mít vliv na
historický stavební fond.
Podrobněji viz 3 .kapitola, podkapitola II.
Vzhled břehu řeky Vltavy na území Statku v roce 2012 - pod zámkem:
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Vzhled břehu řeky Vltavy na území Statku v roce 2012 - u městského pivovaru:

Na zásah orgánů památkové péče se podařilo zmírnit původní záměry investora a pro obložení břehů se
užil lomový kámen na místo soudobých stavebních materiálů (jinde se používají betonové prefabrikáty).
Tento materiálový prvek byl použit už v minulosti . Práce ovšem vedly nutně k odstranění části pobřežní
náletové zeleně se souhlasem správních orgánů určených pro ochranu životního prostředí, a tím došlo
k určitému dočasnému pohledovému ztvrdnutí na přilehlé partie statku. Tento zelený prvek však bude
obnoven zčásti záměrně, zčásti přirozenou cestou.

Zpevňování narušeného skalního masivu - Skála Pod Kamenem (v ochranném pásmu Statku):
V roce 2011 byla dokončena sanace skalního masivu nad silnicí I/39 v ulici Pod Kamenem, která je
hlavní příjezdovou komunikací do Historického centra města ze směru od Českých Budějovic. Je situován
na území ochranného pásma, v blízkosti hranic statku. Zabezpečení skalního masívu je důležité
a nezbytné pro zajištění bezpečnosti návštěvníků historického centra města a pro zabezpečení
památkových hodnot jejího ochranného pásma.
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C) Otázka novostaveb, zástaveb vnitrobloků a nástaveb v historickém centru
města, včetně zámku
V roce 2012 byla na území Statku ukončena rekonstrukce domů Latrán 74, 75 a jejich adaptace na hotel..
Stav před adaptací

Současný stav

V zahradě domů Latrán čp.74, 75 byla v roce 2012 započata novostavba v místě nehodnotného
obchodního skladu ze 40. let 20 století. Navržený objekt respektuje hmotové řešení předchozího skladu.
Vzhledem k čistě utilitární formě skladového objektu bude nová budova svou podobou lépe odpovídat
prostředí městské památkové rezervace.

Původní skladový objekt:

27

Zpráva o stavu památky UNESCO Historické centrum Českého Krumlova 2012
2.kapitola

D) Otázka půdních vestaveb a změn střešní krajiny v historickém centru města
Stále trvá tlak vlastníků na budování půdních vestaveb v historicky cenných krovech. Konečná podoba
takových realizací je často kompromisem mezi záměry vlastníka a požadavky památkové ochrany domu.
V roce 2011 byla však realizována pouze jediná půdní vestavba v historickém krovu a to do krovu Latrán
čp. 74,75 v rámci adaptace objektu na hotel (viz předchozí strana). Šlo o kompromis mezi zájmy orgánů
památkové péče a investora,, bez nějž by se patrně nepodařilo dům rehabilitovat a zachránit jeho jiné
cenné prvky, např. středověký srub (viz dále - část G/ Aspekt přestaveb, změn původní dispozice a funkce
objektů).
Na druhou stranu se také daří obnovy krovů bez půdních vestaveb. Takovým pozitivním případem je
dům Latrán čp.20, kde byl opraven původní krov a položena nová krytina na dvorním křídle hodnotného
renesančního domu
- na fotografii v kroužku
:

V případě industriální budovy bývalé barvírny Vnitřní město čp. 58 byla původní plochá střecha
nahrazena replikou historické mansardové střechy s vestavbou obytného podkroví. Přestože se jedná
o hmotovou změnu uplatňující se při pohledech na dominantu kostela sv. Víta, lze tento zásah hodnotit
jako přijatelný. Objet barvírny byl díky svému industriálnímu charakteru s výrazně se pohledově
uplatňující plochou střechou v prostředí Historického centra města do určité míry vnímán jako závada.
Nově vybudovaná střecha působí příznivějším dojmem.
Stav před rekonstrukcí:
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Stav na podzim 2012:

Nadále se na území městské památkové rezervace daří zachovávat typy tradičních střešních krytin tj.
především pálená bobrovka, případně dřevěný šindel. V rozmezí let 2011 a 2012 byla provedena oprava
a nátěr šindelové krytiny na objektu bývalého měšťanského pivovaru v Široké ulici čp. 71 a 72. Nátěr
šindelové krytiny byl také obnoven na domě v Soukenické ulici čp. 44. V rámci pravidelné každoroční
údržby byla provedena lokální oprava střech a komínů zámeckého areálu.
Nadále trvá tlak vlastníků měšťanských domů používat při výrobě klempířských prvků nevhodných
materiálů, např. měděného plechu, místo tradičního pozinkovaného plechu, . Argumentem pro toto řešení
bývá jeho delší životnost. Zatímco v případě areálu zámku má používání měděného plechu dlouhou
tradici, v měšťanském prostředí býval tento materiál cenově nedostupný a proto je zde historicky
doložený téměř výhradně zinkový, nebo pozinkovaný plech. Přesto se daří používání pozinkovaného
plechu i jeho tradiční řemeslné opracování na území statku udržet. Ve sledovaném byl například použit
na střeše domu Latrán čp. 74,75. Ostatní moderní materiály jako je plast nebo hliník se na území statku
pro klempířské prvky nepoužívají.

E) Ochrana území s archeologickými nálezy
V roce 2011 a 2012 byl proveden, jak ukládá zákon, rozsáhlý archeologický průzkum v místě budované
novostavby, která nahradí bývalý obchodní sklad v zahradě domů Latrán čp. 74 a75, které se nalézají
na území statku. V rámci tohoto archeologického výzkumu nebyly učiněny nálezy zásadního charakteru
a navrhovaná stavba nepoškozuje archeologické kulturní dědictví.

F) Otázka ochrany autenticity a uměleckořemeslného detailu, opravy objektů
Na území městské památkové rezervace jsou používány tradiční stavební materiály a technologie a tato
otázka je sledována místně příslušnými orgány státní památkové péče. Tyto orgány zaznamenávají ovšem
tlaky ze strany vlastníků domů na používání materiálů a technologií, které jsou v prostředí historického
centra nevhodné. Těmto tlakům se odborná organizace památkové péče ve spolupráci s orgány státní
památkové péče snaží čelit spoluprací s vlastníky v rámci přípravy a realizace stavebních úprav objektů
na území Statku i jeho ochranného pásma.
V letech 2011 a 2012 byla dokončena celková rehabilitace měšťanského domu Latrán č.p.19, při níž
ve snaze vlastníka o maximální využití ozdobných historizujících prvků byl pod pavlač do dvora
zabudován nepůvodní žulový krakorec. Krakorec byl osazen přes nesouhlas orgánů památkové péče,
protože by ale při jeho odstraňování došlo k poškození původních historických konstrukcí, byl zde tento
prvek ponechán.
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V roce 2011 dokončená oprava fasády je naproti tomu zdařilá a přispívá k udržení autenticity domu.
Původní stav v roce 2010:

Současný stav:

Velmi pozitivně lze vnímat celkovou rehabilitaci měšťanského domu Plešivec č.p. 343. Tento dům je
z protějšího břehu řeky Vltavy pohledově exponovaný, navíc je znám zejména proto, že v něm krátce
pobýval malíř E. Schiele). Rekonstrukce domu a přilehlých teras je kladným příspěvkem k autenticitě
a integritě Statku.
Původní stav:
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Současný stav:

Rekonstrukce krovu ve dvoře Latrán č.p. 20 (viz též v části D/ Otázka půdních vestaveb a změn střešní
krajiny v historickém centru města) - Obnovou krovu a položením nové krytiny na dvorním křídle tohoto
hodnotného renesančního domu, bylo zamezeno jeho dalšímu chátrání. Dvorní křídlo se před stavebním
zásahem již nacházelo v havarijním stavu.

Příkladnou obnovou uměleckořemeslných prvků je celková obnova pláště budovy oranžérie v zásobní
zahradě zámeckého areálu, která postupně probíhá od roku 2011.
Zámecká oranžérie – před obnovou v roce 2010

Zámecká oranžérie – po obnově v roce 2012
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G/ Aspekt přestaveb, změn původní dispozice a funkce objektů
Někteří investoři mají při přestavbě historické budovy zájem na změně její funkce a je proto potřeba
hledat často kompromisní řešení mezi tímto zájmem, zájmem na zachování objektu jako takového
a dalšími specifickými zájmy odborné organizace státní památkové péče.
K zásadním přestavbám zahájeným ve sledovaném období patří adaptace domu Latrán čp. 74,75 na hotel
(viz výše - část C/Otázka novostaveb, zástaveb vnitrobloků a nástaveb v historickém centru města, včetně
zámku). V rámci stavebně historické průzkumu byla v objektu objevena konstrukce středověkého srubu.
Projektová dokumentace byla upravena tak aby tento vzácný artefakt mohl být ponechán na místě
a konzervován. Nicméně změna funkce tohoto původně bytového domu která ale byla podmínkou jeho
záchrany, znamenala některé změny původního dispozičního uspořádání., s nimiž souhlasily i orgány
státní památkové péče.
V rámci adaptace domu Široká čp. 77 na hotel, která je uvedena v předchozí zprávě zpracované v roce
2010 a předložené v roce 2011, byla ve sledovaném období dokončena střecha včetně nové šindelové
krytiny.
Dalším rozsáhlejším zásahem ve sledovaném období je rekonstrukce mlýna a dostavba nepůvodní střechy
Vnitřní město č.p. 58.
Rekonstrukce části bývalé barvírny , resp. nově postavený krov mansardové střechy na barvírně je sice
narušením hmotové autenticity industriálního objektu, který však ve své původní původní formě (plochá
střecha) byl v prostředí Historického centra města chápán jako cizorodý prvek a pohledová závada.
V celkovém kontextu obnovy budovy barvírny a vztahu její nové hmoty a tvaru k historickému prostředí
lze akci hodnotit kladně (viz výše- foto v části D/ Otázka půdních vestaveb a změn střešní krajiny
v historickém centru města)
Ve fázi příprav realizace se nalézá projekt obnovy a nového využití areálu klášterů (prodrobněji viz
3. kapitola, podkapitola II., část Realizovaná a probíhající stavební činnost v historickém centru města
v období 2010 - 2012

H) Otázka obnovy fasád a jejich barevnost
Jak již bylo uvedeno, je mnohdy náročné prosadit používání tradičních vápenných technologií při obnově
průčelí historických domů. Nicméně v roce 2011 dokončenou obnovu fasády domu Latrán čp. 19 lze
považovat za velmi zdařilou (viz výše - foto v části F/ Otázka ochrany autenticity a uměleckořemeslného
detailu, opravy objektů).
Dalším zdařilým příkladem je konzervační metodou za pomoci vápenných směsí citlivě opravená fasáda
zadního traktu domu Latrán čp.20. Současně byly stejně citlivě oprveny výplně otvorů a zastřešení
ohradní zídky dvora.
Pokud se týká barevnosti fasád, lze s uspokojením konstatovat, že sondážní průzkumy jednotlivých
omítkových vrstev jsou při opravách fasád takřka samozřejmostí a zvolené barvy opravovaných fasád
z nich vycházejí. Navíc je konkrétní odstín zvolené barvy před nátěrem fasády většinou na místě
odsouhlasován pracovníkem památkové péče.
V zámeckém areálu probíhala v roce 2012 obnova fasády čp. 184 - objektu bývalého špitálu, který je
situován na prvním nádvoří. Realizaci lze také považovat z hlediska ochrany památek jako příkladnou
(viz foto v 3.kapitole 3., podkapitole II).
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I) Otázky týkající se parteru města Český Krumlov
1. Reklama
Problém neonových firemních návěstí v historickém centru města neexistuje
Nadále přetrvává pochopitelná snaha vlastníků a provozovatelů obchodů a restaurací na území Statku,
zviditelňovat své provozovny vývěsními štíty, cedulemi a poutači a vystavovat zboží na ulici, což ale
odpovídá historickým zvyklostem. Tím dochází k dílčímu vizuálnímu znehodnocování parteru nevhodně
zpracovanými firemními návěstími a neúměrným množstvím vystavovaného zboží, které zakrývá
parterové části průčelí. Lze ale konstatovat, že se tento stav stále zlepšuje, jednak díky regulaci množství
a vzhledu reklam pravidly města (viz výše ve 2. kapitole - podkapitola II., část Legislativní ochrana,
uvedená Pravidla záboru veřejného prostranství pro zřízení místa za účelem prodeje a poskytování služeb
a Pravidla pro umisťování přenosných reklamních zařízení a pro vystavování zboží), jednak díky
průběžné spolupráci orgánů památkové péče s vlastníky a provozovateli.

Příklady vhodných reklam a vystavování zboží na území Statku:

Umístění a vzhled vývěsních štítů, reklamních cedulí, panelů, atd., na fasádách domů, jsou-li větší než
0,6 m2, podléhá souhlasu stavebního úřadu (dle stavebního zákona č.183/2006 uvedeného výše v kapitole
II., v podkapitole Legislativní ochrana).
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Bez tohoto omezení velikostí, každý vývěsní štít, reklamní cedule, deska atd., na fasádě (či dveřnici)
domu v území historického centra, musí být schválen orgánem státní památkové péče (dle zákona o státní
památkové péči č.20/1987 Sb., uvedeného výše v kapitole II., v podkapitole Legislativní ochrana) .
Realita je taková, že řada vlastníků domů a provozovatelů obchodů i restaurací tato zařízení v historickém
centru instaluje bez projednání s pracovníky památkové péče či stavebního úřadu. Tyto případy pak
pracovníci památkové péče řeší individuálně s vlastníky domů.
2. Dlažby a povrchy ulic
V období 2011 -2012 nebyly realizovány rozsáhlejší nové povrchové úpravy ulic na území Statku.
3. Městský mobiliář
V období2011 - 2012 byl na území Statku prováděna pouze běžná údržba a dílčí výměny stávajícího
městského mobiliáře, na některých místech byly doplněny odpadkové koše.
4. Veřejné osvětlení v historickému centru Českého Krumlova
V období 2011 -2012 nebylo na území Statku realizováno nové veřejné osvětlení, ani rozsáhlejší
rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení.
5. Otázka zastřešování dvorů, markýzy a terasy
Trvalé novodobé zastřešování historických domovních dvorů na území statku v období 2011 - 2012
nebylo realizováno.
V letních měsících je sezónně zastřešován látkovým přístřeškem dvůr bývalé jezuitské koleje v Horní ul.
č.p. 154.
Markýzy i terasy jsou prvkem, který se stále v Historickém 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/ Personální zajištění památkové péče
Památková péče je jak v odborné organizaci (Národní památkový ústav), tak v orgánech státní správy
(Městský úřad, Krajský úřad, Ministerstvo kultury) zabezpečována pracovníky s odpovídajícím
vzděláním. Přetrvávajícícím problémem je jejich relativně malý počet a fluktuace mladších pracovníků.

K/ Ochrana a obnova zámeckého areálu
Nadále je naplňována jasná koncepce památkového přístupu při restaurování a obnovách areálu státního
zámku, která byla popsána ve Zprávě o stavu statku zpracované v roce 2008 a předložené v roce 2009.
Nicméně, vzhledem k omezeným finančním prostředků se plnění předpokládaných restaurátorských
a stavebních akcí opožďuje. V letech 2011 – 2012 bylo pokračováno v běžné údržbě budov, veřejných
prostranství, komunikací a ploch náležejících zámeckému areálu. Byly realizovány zásahy v rozsahu
restaurátorských retuší a lokální konzervační zásahy na interiérových malbách, např. v kryté chodbě tzv.
Plášťové chodbě a lokální retuše přízemních partií na malbách fasád jednotlivých nádvoří. Většími
stavebními akcemi realizovanými během roku 2012 je obnova fasády domu čp. 184.
V minulé zprávě zmiňovaný plán obnovy elektroinstalace v zámecké knihovně a zřízení badatelny byl
realizován již v roce 2011.
Významným krokem k zachování autenticity uměleckořemeslných prvků je obnova pláště Oranžérie
v zásobní zahradě zámeckého areálu. S obnovou trámové konstrukce a oken bylo započato již v roce 2011

34

Zpráva o stavu památky UNESCO Historické centrum Českého Krumlova 2012
2.kapitola

a do konce roku 2012 byla dokončena. Pěstební část Oranžérie je již řadu let znovu využívána k pěstování
a uskladnění rostlin, které jsou během letní sezóny instalovány v areálu zámku.
V zámecké zahradě se v roce 2012 připravoval systém odvodnění v rámci opatření předcházejících
škodám způsobených přívalovými dešti. V současnosti je připraven projekt celkové stavební obnovy
letohrádku Bellaria včetně restaurování interiérových prostor, kuchyně, a unikátně dochovaných
výtahových mechanismů pro dopravu pokrmů z kuchyně do společenských prostor v horních podlažích
letohrádku. Projekt bude zahájen v druhé polovině roku 2013 odsolováním omítek opěrných zdí teras.
Letní provoz exteriérového divadla v zámecké zahradě časově komplikuje nezbytnou obnovu letohrádku
Bellaria, především kočárových ramp, teras s balustrádou a fasády.

IV. Ostatní vybrané faktory ovlivňující péči o Statek
A/ Infrastruktura inženýrských sítí
Stav Inženýrských sítí ovlivňuje stavebně technický stav budov na území statku.
V části území Statku jsou inženýrské sítě vedeny v síti chodeb podzemního kolektoru (viz mapka), sítě
vedené v kolektoru jsou bezproblémové.

Mimo kolektor je situace horší, protože opravy a rekonstrukce sítí uložených v komunikacích
a chodnících jsou jak finančně tak organizačně velmi náročné.
Problematický je technický stav kabelů veřejného osvětlení, vzhledem k tomu, že se většinou jedná
o kabely staré 30 let. Dílčí havarijní situace se řeší individuálně, výměna starých kabelů za nové je
prováděna v rámci celkových rekonstrukcí všech sítí v ulicích. V období 2011 a 2012 však k takové větší
rekonstrukci sítí v historickém centru Českého Krumlova nedošlo.
Z hlediska pohody bydlení a čistoty ovzduší na území statku je důležitá plynofikace. Část území Statku
v meandru řeky kolem náměstí a v Rybářské ulici je plynofikována, technický stav rozvodů je dobrý.
V zájmu zlepšení pohody bydlení a ovzduší města dojde v historickém centru v roce 2013 k plynofikaci
v ulicích Široká a Soukenická..
Z hlediska podmáčení budov na území statku unikající vodou z vodovodů či kanalizace je stav
inženýrských sítí na území statku dobrý. K podmáčení budov z těchto příčin dochází velmi výjimečně.
Řešení problematické situace stavu sítí v ulici Masná na území statku je popsáno v kapitole III.
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B/ Řešení dopravy v klidu a pohybu
Systém řešení dopravy a parkování na území statku a v jeho bezprostředním okolí nedoznal v období
2011 - 2012 změn. Lze i nadále konstatovat, že se jedná o dobře fungující systém.
Vjezd do historického centra je povolen pouze motorovým vozidlům, která patří osobám, jež zde mají
trvalé bydliště, nebo tam vlastní nemovitost. Krátkodobý vjezd je povolován individuálně. Záchytná
parkoviště pro návštěvníky většinou leží mimo hranice Statku. V roce 2011 bylo rekonstruováno
parkoviště v lokalitě u městského parku jako součást opatření pro zpřístupnění dalších částí centra města
s cílem orientovat rozvoj cestovního ruchu i mimo historické centrum města. Celková kapacita
záchytných parkovišť pro návštěvníky města s režimem a systémem vstupní a výstupní evidence byl
k 31.12. 2011 650 míst pro osobní automobily a 31 míst pro autobusy.

C/ Populace a prostředí ve městě
Demografický vývoj
Počet trvale žijících obyvatel v Českém Krumlově k 31.10.2012 byl 13 057. 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.
Vývoj počtu obyvatel města Český Krumlov v letech 2002 – 2011
Vývoj počtu obyvatel v letech 2002 – 2011
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
7 014 6 989
6 871
6 810
6 789
6 753
6 642
6 547
6 468
6 395
Muži
7 190 7 157
7 071
7 051
7 072
6 999
6 876
6 813
6 754
6 709
Ženy
Celkem 14 204 14 146 13 942 13 861 13 861 13 752 13 518 13 360 13 222 13 104
Zdroj: Strategický plán rozvoje města Český Krumlov a Městský úřad Český Krumlov, odbor vnitřních věcí –
evidence obyvatel

Na území Statku počet stálých obyvatel během let kolísá, celkově však má sestupnou tendenci. Lokality
kde se stále ještě udržuje původní bytová funkce jsou především ulice Parkán a Nové Město, částečně pak
ulice Široká a Horní. Zdánlivé zvyšování počtu bydlících je dáno neustálým nárůstem úředních adres
trvalého pobytu vedených v budově radnice Vnitřní Město čp. 1. Město Český Krumlov, jako správce
památky si je vědomo této problematiky a podporuje zachování bytové funkce v historickém centru.
Českokrumlovský rozvojový fond, obchodní společnost ve vlastnictví Města Český Krumlov, v letech
2010-2011 adaptoval původně nebytové prostory v objektu Široká čp. 78-79 v historickém centru na osm
nových bytových jednotek. Od počátku roku 2012 se podařilo již obsadit sedm z nich.
Vývoj počtu obyvatel na území Statku v letech 2000 - 2011:
rok

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

počet
obyvatel

841

802

821

794

787

778

635

603

768

771

791*

900**

Zdroj: Městský úřad Český Krumlov,Odbor vnitřních věcí – evidence obyvatel

* z toho skutečně zde bydlících bylo 563, zbývajících 228 byly pouze evidenční adresy
** z toho skutečně zde bydlících bylo 655, zbývajících 245 byly pouze evidenční adresy

Cestovní ruch
Český Krumlov patří v České republice stále k nejvyhledávanějším turistickým destinacím. Světová
hospodářská krize se neprojevila zásadním úbytkem počtu návštěvníků, ale jejich zdrženlivostí
ve výdajích a vyššími nároky na kvalitu služeb. I v letech 2011 a 2012 byly úspěšné produkty kulturní
nabídky města – hudební festivaly a městské slavnosti ( u Slavností pětilisté růže 2012 návštěvnost

36

Zpráva o stavu památky UNESCO Historické centrum Českého Krumlova 2012
2.kapitola

dosáhla 20 tisíc a tržby za vstupné zásadně ovlivnily pozitivní saldo akce). Ve sledovaném období narostl
počet návštěvnických skupin, zde je možná souvislost s početnou klientelou z Japonska a ostatních
asijských zemí. Pokračuje oblíbenost destinace u domácích turistů – českých návštěvníků a „renesanci“
prožívá návštěvnost z německy mluvících zemí, jedná se především o individuální klientelu.
Turistický servis poskytuje 365 dní v roce turistické informační 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. Profesními partnery Destinačního
managementu Český Krumlov jsou dvě profesní sdružení podnikatelů v cestovním ruchu pod názvem
Sdružení cestovního ruchu v Českém Krumlově o.s. a Sdružení průvodců Český Krumlov.
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 2011
Kvalifikovaný odhad počtu návštěvníků
Kapacita ubytování

1 000 000
4 681
460
600
3 621

4 a 5 * hotely
3 * hotely
z toho
apartmány, penziony, priváty
Kapacita parkování (parkovací systém města)
osobní automobily
z toho
autobusy
Počet parkujících vozidel
osobní automobily
z toho
autobusy
Podpora cestovního ruchu z rozpočtu města

650
31
181 935
7 247
1 500 000 Kč

Ubytování – počty lůžek
Vývoj počtu lůžek v Českém Krumlově v letech 2000 - 2011
2000

2001

2002

Celková
2 099 2 318 2 536
kapacita

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2 680 2 711 2 825 3 234 3 775 4 314 4 380

4568

4681

Jsou sledovány kapacity ubytovacích zařízení podle jednotlivých kategorií a k jejich lokalizace do hranic
Statku = městské památkové rezervace (MPR) a mimo ni.
Uvnitř hranic Statku bylo evidováno k 31.12.2011 1.910 lůžek (v roce 2010 1.863 lůžek), mimo
hranice Statku pak 2.771 lůžek (v roce 2010 2.705 lůžek).
Zdroj: Městský úřad Český Krumlov,Odbor finanční a zpracování Destinační management Český Krumlov

Návštěvnost vybraných turistických atraktivit a akcí
Nejnavštěvovanější atraktivity a akce 2011
Objekt
Počet osob
Státní hrad a zámek Český Krumlov
323 496
Otáčivé hlediště (86 představení)
48 932
Mezinárodní hudební festival (21 představení)
20 000
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297 534

235 427

292 103

329 133

336 316

2006

2007

2008

2009

2010

2011

323 496

2005

292 684

2004

311 230

2003

338 305

2002

349 608

2001

340 478

2000

299 430

Vývoj počtu návštěvníků Státního hradu a zámku ČK v letech 2000 - 2011

Zdroj: Destinační management Český Krumlov z údajů získaných od jednotlivých provozovatelů

Vandalismus
V Historickém centru Českého Krumlova ani v období 2011 - 2012 nebyl vandalismus zásadním
problémem. Pokud k němu docházelo, jednalo se většinou o nahodilé poškozování veřejného osvětlení,
dopravních značek či laviček, v první polovině roku 2012 se vyskytlo větší množství krádeží měděných
okapů jak v historickém centru města, tak v areálu zámku, viníci však již byli dopadeni.
V rámci údržby zámeckého areálu je ročně vynaloženo cca 150.000,- Kč na obnovu a restaurování
poškozené sochařské výzdoby a maleb na průčelí zámku, nápravu škod vzniklých krádeží a poškozením
měděných okapů, madel dřevěných zábradlí i veřejného osvětlení.

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, což má
pozitivní vliv na stav vnějších povrchů budov a výzdobné kamenosochařské prvky, které tak nejsou
narušovány kyselými dešti jako jinde, nebo prašnými emisemi.
Městská zeleň ve vztahu k životnímu prostředí
Městská zeleň ve sledovaném období nadále kladně působila na kvalitu ovzduší ve městě. Zdravotní stav
stromů a keřového patra je průběžně kontrolován a případné zásahy provádí specializovaná arboristická
firma.
Odpadové hospodářství
Součástí péče o životní prostředí je nadále řešení odpadového hospodářství. Nevyhovující technický stav
vozového parku a odpadových nádob je řešen jejich průběžným obměňováním.
Na území Statku je sitováno několik sběrných míst - stanovišť odpadových kontejnerů. Dvě
nejproblematištější byla situována v Hradební ulici, kde město dlouhodobě řešilo problémy spojené
s umístěním velkého počtu kontejnerů - odkládání odpadů vedle kontejnerů přímo na ulici, zápach,
zhoršené hygienické podmínky, hluk spojený s odkládáním odpadů a jejich odvážením. Z tohoto důvodu
byly kontejnery z Hradební ulice na konci srpna 2012 přesunuty do dvou dočasných nově zřízených
sběrných míst mimo území Statku, dobře dostupných z centra města.
Přírodní katastrofy
Ve sledovaném období nebylo město Český Krumlov, ani jeho historické centrum, postiženo žádnou
přírodní katastrofou srovnatelnou s povodněmi v roce 2002. Ve stále větší frekvenci se však negativně
projevují krátké a silné bouře s přívalovým deštěm a přímé údery blesků. Škody na elektronickém
vybavení a zabezpečení zámku i na komunikacích zámeckého areálu poškozených přívalovou vodou
často přesahují výši 1 mil. Kč za rok. (O postupu v předcházením škod způsobených přívalovými dešti viz
2.kapitola, podkapitola III.., část K/ Ochrana a obnova zámeckého areálu).
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3. KAPITOLA

Popis všech větších restaurátorských prací, změn a nových staveb
uvnitř chráněné oblasti
dle § 172 Operačních směrnic
(za období 2011 - 2012)
Český Krumlov, prosinec 2012

39

Zpráva o stavu památky UNESCO Historické centrum Českého Krumlova 2012
3.kapitola

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 30. 12. 2010 ….25,14

Program regenerace městské památkové rezervace Ministerstva kultury - z tohoto dotačního
programu jsou financovány opravy budov v Historickém centru města, mimo část Statku zámek Český
Krumlov
Finanční prostředky investované od roku 2001:
žádosti zařazené do
rok
státní dotace
dotačního programu
2001
12
2 750 000,- Kč
2002
8
1 320 000,- Kč
2003
13
450 000,- Kč
2004
22
4 279 000,- Kč
2005
10
2 180 000,- Kč
2006
10
2 062 000,- Kč
2007
4
963 600,- Kč
2008
8
1 258 900,- Kč
2009
3
360 000,- Kč
2010
4
366.000,- Kč
2011
4
400.000,- Kč
od počátku dotačního programu bylo
16.389.500,- Kč
poskytnuto celkem

finanční podpora města
1 060 000,- Kč
3 280 000,- Kč
350 000,- Kč
1 436 000,- Kč
1 101 400,- Kč
952 700,- Kč
254 400,- Kč
193 600,- Kč
33 000,- Kč
88.500,- Kč
75.400,- Kč
8.825.000,- Kč

Finanční prostředky přidělené:
2012

8

1.485.000,- Kč

327.800,- Kč

Program regenerace městské památkové zóny Ministerstva kultury - z tohoto dotačního programu
jsou financovány opravy budov v městské památkové zóně, která je součástí ochranného pásma Statku
Finanční prostředky investované od roku 2003 (kdy byla vyhlášena městská památková):
žádosti zařazené do
rok
státní dotace
finanční podpora města
programu
2004
1
650 000,- Kč
540 000,- Kč
2005
4
720 000,- Kč
154 900,- Kč
2006
8
730 000,-Kč
175 100,- Kč
2007
5
380 000,-Kč
111 600,- Kč
2008
3
541 400,- Kč
109 900,- Kč
2009
1
200 000,- Kč
46 800,- Kč
2010
1
70.100,- Kč
83.100,- Kč
2011
2
200.000,- Kč
122.300,- Kč
od počátku dotačního programu bylo
3.491.500,- Kč
1.343.700,- Kč
poskytnuto celkem
Finanční prostředky přidělené:
2012
2

540.000,- Kč
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Program záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury
Dotace Ministerstva
Rok
Akce
Podíl žadatele
kultury
bývalý klášter klarisek Latrán
500.000,- Kč
497.000,- Kč
2010
Kvítkův Dvůr čp.211
340.000,- Kč
115.000,- Kč
2011

Kvítkův Dvůr čp.211

340.000,- Kč

41.000,- Kč

Celkové
náklady
97.000,- Kč
455.000,- Kč
381.000,- Kč

Program Ministerstva kultury Podpora pro památky UNESCO
Hlavním cílem programu je dostát závazkům, které pro Českou republiku vyplývají z přijetí Úmluvy
o ochraně světového přírodního a kulturního dědictví v oblasti management plánů, vědy a výzkumu,
osvěty a prezentace (ostatní závazky jsou kryty z jiných rozpočtových titulů)..
Dotace
Podíl organizace
Celkové
čerpající
Rok
Akce
Ministerstva
náklady
kultury
podporu
Management plán města Český Krumlov –
210 000,- Kč
90 000,- Kč
300 000,- Kč
I. fáze
2009 Konference a kniha „Český Krumlov: Od
rezidenčního města k památce světového 400 000,- Kč
300 000,- Kč
700 000,- Kč
kulturního dědictví“
2010

2011

2012

Management plán města Český Krumlov –
II. fáze

209.000,- Kč

90.200,- Kč

299.200,- Kč

E-management plan
pro historické centrum města Český
Krumlov - III. fáze

120.000,- Kč

51.429,- Kč

171.429,- Kč
-

EDUKACE PAMÁTEK UNESCO v
Městské knihovně v Českém Krumlově

30.000,- Kč

15.000,- Kč

45.000,- Kč

Implementace a doplnění
Emanagement planu - IV. fáze

110.000,- Kč

50.000,- Kč

160.000,- Kč

UNESCO pro mladou generaci

158.777,- Kč

168.048,-Kč

326.825,- Kč

Moderní management památek UNESCO mezinárodní konference v Českém
Krumlově

189.105,- Kč

81.045,- Kč

270.150,- 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

300.000,-

2011

190.000,-

2012

420.000,-

41

Zpráva o stavu památky UNESCO Historické centrum Českého Krumlova 2012
3.kapitola

Finanční nástroje zaměřené na péči o památkový fond na území areálu zámku
Český Krumlov
V rámci správy části Statku zámek Český Krumlov byly v roce 2011 vydány finanční prostředky na
obnovu, údržbu a restaurování v celkové výši 8.426.688,59.
Obnova a stavební údržba,
restaurování z rozpočtu objektu
menší stavební akce celkem
oprava asfaltové cesty Dlouhá zeď
obnova pláště oranžérie
obnova zahrady Na Baště na 5. zámeckém nádvoří
restaurování mobiliáře a kopie plastik
údržba zeleně
projektová dokumentace ,revize, autorský dozor
drobná údržba
Údržba objektů Hrádek, Jízdárna kotelna, Horská zahrada
objekt celkem

Částka v Kč
2 713 449,108 900,702 600,806 868,926 726,403.945,09
1,340.405,50
935.219,50
519.071,50
8,426.688,59

Plán obnovy a údržby části Statku zámek Český Krumlov – prostředky přidělené na rok 2012:
Obnova a stavební údržba,
restaurování z rozpočtu objektu
čp.177 Barokní divadlo a renesanční dům
oprava fasádního pláště čp. 184
obnova pláště oranžérie - dokončení
Obnova Bellarie
ostatní stavební akce celkem
restaurování mobiliáře a kopie plastik
restaurování omítek a fasád
údržba zeleně
projektová dokumentace,revize,AD
drobná údržba
sanace skalního masivu a Horská zahrada
objekt celkem

Částka v Kč
200.000,500.000,300.000,500.000,3 336 000,557.000,300.000,850.000,1,220.000,500.000,16.500.000,24.787. 000.-

II. Uskutečněná nebo probíhající restaurování, novostavby a stavební úpravy
v historickém centru Českého Krumlova, včetně areálu zámku v období
2011 a 2012
Realizované a probíhající akce v areálu zámku
Historické parky a zahrady - obnova Horské zahrady
Podrobně je tato rozsáhlá stavební akce popsána ve Zprávě zpracované v roce 2010 a předložené v roce
2011. V letech 2011 a 2012 byly zpracovávány expertízy předporojektové přípravy a zadána projektová
dokumentace. V roce 2013 bude pokračovat realizace stavby další etapou, v rámci které bude započata
obnova objektu opevnění s vyhlídkou. Vznikne zde nová expozice zabývající se historií zahradnického
řemesla. Předpokládané dokončení celkové obnovy je v roce 2014.

42

Zpráva o stavu památky UNESCO Historické centrum Českého Krumlova 2012
3.kapitola

Vyznačení linie přírodní stezky - promenádní komunikace Horské zahrady:

Horská zahrada – stav po obnově historických chodníků v roce 2011:

Terasa na Baště – vyhlídka
Prostor původní barokní obranné bašty byl doplněn nově vysázenou zelení, dlažbou a kašnou
zrekonstruovanou podle dochovaných reliktů. Akce probíhala z větší části v průběhu roku 2010 a v první
třetině následujícího roku. V květnu roku 2011 byla vyhlídka otevřena veřejnosti. Zpřístupněním nově
upraveného prostoru došlo k obohacením zámeckého areálu o další velmi atraktivní místo s výhledy
na historické jádro města. Z památkového a zahradnického hlediska se jedná o velmi citlivě řešený
prostor
Terasa na Baště
stav před obnovou v roce 2009:
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Terasa na Baště - stav po obnově:

Oranžérie – zámecká zahrada
Oprava pláště budovy je popsána výše v kapitole 2.-III.-K. Ochrana a obnova zámeckého areálu.

Obnova fasády čp. 184
V roce 2012 proběhla obnova fasády u čp. 184 v severní části 1. nádvoří zámeckého areálu. V souběhu
s úpravou fasády byl prováděn průzkum fasády a průběžná dokumentace. Objekt stále slouží k obytným
účelům.
Zámek čp. 184
stav před obnovou bočního průčelí v roce 2011:
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Zámek čp. 184
stav po obnově v roce 2012:

Domek hlídače čp. 62 – krčma Markéta
Drobný objekt barokního založení je situovaný při severní ohradní zdi zámecké zahrady. V roce 2011
byly opraveny střechy. V roce 2012 proběhla obnova omítek a byla obnovena původní barevnost fasád.
V interiéru byly obnoveny prostory restaurace, kterým byl vrácen dobový charakter původního
zahradního domku a doplněno hygienické zázemí pro návštěvníky zahrady.
Stav po obnově interiéru v roce 2012:

Další drobnější stavební akce jsou popsány výše (viz 2.kapitola, podkapitola III., část K).
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Realizovaná a probíhající stavební činnost v historickém centru města v období
2011 - 2012
Protipovodňová opatření na řece Vltavě
Od dubna 2009 jsou na řece Vltavě prováděna protipovodňová opatření. Investorem je Státní podnik
Povodí Vltavy. Hlavní stavební činností byla od dubna 2009 do listopadu 2010 prohrábka a rozšíření
stávajícího koryta Vltavy v Českém Krumlově v úseku mezi jezem Mrázkův mlýn a bývalým jezem
U Jatek (tzv. první a třetí etapa protipovodňových úprav). V roce 2011 práce nepokračovaly,
od ledna 2012 probíhá další z etap protipovodňových opatření, a sice rekonstrukce jezu Jelení lávka.
Ukončení rekonstrukce tohoto jezu je plánováno v březnu 2013.
Rekonstrukce lávky přes Vltavu u mostu Na Plášti a lávky u mlýna v Široké ulici
Rekonstrukce obou lávek byly realizovány v rámci projektu "Odstranění bodových závad na místní
komunikaci spojující silnici I/39 s centrem města Český Krumlov", který byl podpořen z Regionálního
operačního programu NUTS II Jihozápad (dotační program EU). Obě stavby byly realizovány v roce
2012 (rekonstrukce lávky přes náhon u mlýna v Široké ulici byla zahájena v prosinci 2011).
Lávka přes Vltavu u mostu Na Plášti:
stav při zahájení rekonstrukce:

současný stav po rekonstrukci:

Stavební úpravy městského parku a jižních teras
Městský park - cílem revitalizace bylo zkvalitnění jeho funkce veřejného prostranství a prostoru pro
celoroční krátkodobou rekreaci obyvatel a návštěvníků města. Stavební práce zahrnovaly sanaci
a revitalizaci nevyhovujícího stavu zeleně, cestního systému, instalaci nového systému veřejného
osvětlení, kamerového systému, oplocení a rekonstrukci unikátních architektonických prvků. Areál parku
byl doplněn o objekty stěžejní pro jeho plnohodnotné využití (odpočívadla, dětská hřiště, mobiliář).
V místě kde hranice parku probíhá s ulicí Linecká, u kaple sv.Martina, došlo částečně k rekonstrukci
stávajícího oplocení, což je pozitivní díl celkové práce. Na hranici parku s řekou bylo instalováno
oplocení nové a svým výrazem moderně působící. Na straně parku, která vede k centru (most E.Beneše)
bylo také postaveno zcela nové oplocení.
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Realizací projektu podpořeného z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dotační
program EU) bylo dosaženo nejen kvalitního relaxačního prostředí, ale zhodnotil a zachoval se jím
dendrologický, ekologický a kulturně-historický potenciál této lokality pro příští generace. Prostor parku
bude mimoto využíván pro vzdělávací a kulturní akce a to zejména se zaměřením na kulturu a historii
regionu, přírodní dědictví a ekologii.
Jižní terasy - obklopují dům Plešivec 343 (viz 2.kapitola, podkapitola III., část F). Terasy (původně
zahrady) byly dlouhodobě nevyužívány, opěrné zdi se nacházely v nevyhovujícím technickém stavu.
V současné době dochází k postupné revitalizaci předmětného území v závislosti na finančních
možnostech města a za finanční podpory Ministerstva kultury. V roce 2012 realizované stavební úpravy
spočívaly v provedení terénních úprav, opravy, odvodnění a spárování opěrných zdí a řešily především ty
části opěrných zdí, které byly v havarijním stavu.
Stavební rehabilitace klášterů Latrán čp.50
Celkovým záměrem tohoto projektu 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.
V roce 2011 byly zpracovány stavebně historické průzkumy, dále byly zpracovány projektové
dokumentace na část 1 - areál bývalého kláštera Minoritů a část 2 - areál bývalého kláštera svaté Kláry
(1.etapa - konvent a 2.etapa - objekt K2 hospodářský dvůr), na základě kterých bylo v květnu 2011
a v září 2011 vydáno stavební povolení na obě dvě části klášterů. Na přelomu roku 2011/2012 byly
provedeny záchranné archeologické výzkumy, byly zpracovány projektové dokumentace k provedení
stavby, které byly podkladem pro vyhlášení výběrového řízení na stavební práce v roce 2012, jež se
uskutečnilo v březnu 2012. V říjnu 2012 Rada města schválila výběr nejvhodnější nabídky na dodavatele
stavebních prací.
Realizace je plánována v rozmezí let 2010 - 2014. Na konci roku 2012 je stav realizace projektu tento:
Jak již bylo řečeno, v říjnu 2012 byl RM vybrán dodavatel stavebních prací, což je nejdůležitější a klíčová
část každého projektu. V současné době probíhá lhůta pro podání námitek a následně by měla být také
podepsána smlouva s dodavatelem.
Vytvoření nových přístupových tras k areálu klášterů s možností využití volnočasových aktivit
Projekt je rozdělen na dvě části:
I. Rekonstrukce pěší stezky vedoucí od ul. Objížďková k lávce přes Vltavu u pivovaru, rekounstrukce
lávky přes Vltavu u pivovaru.
II. Vytvoření vycházkového okruhu s doplňkovými volnočasovými aktivitami v pravobřežní části
vodního toku Polečnice na území Jelení zahrady nacházející se v lokalitě mezi ulicí Chvalšinská,
parkovištěm P1 - Jelení zahrada, lávkou v Jelení zahradě, objekty areálu státního hradu a zámku Český
Krumlov, objekty v ulici Latrán (zadní trakty budov a zahrady) a mostem u Budějovické brány.
Konkrétně se bude jednat o vytvoření zpevněných ploch: mlatové chodníky s obrubníkem
z kamenných odseků, terénní schodiště z kamenných odseků a plochy pro aktivity: hřiště pro pétanque
a dětské hřiště. Projekt počítá s vybudováním veřejného osvětlení a umístěním městského mobiliáře.
Realizací projektu budou zatraktivněny v současné době nedostatečně využívané a dlouhodobě opomíjené
zóny v historickém centru města, čímž dojde nejen k nárůstu městské plochy určené ke krátkodobé
rekreaci, ale zároveň dojde i k odlehčení dnes již tak přetížené pěší zóny Latrán. Navrhované
odpočinkové trasy by měly tvořit protipól tržně orientovanému středu města.
Práce byly zahájeny v říjnu 2012, ukončení se předpokládá v roce 2013. Projekt je spolufinancován
z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dotační program EU).
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
2.kapitola, podkapitola IV., část A). Práce byly zahájeny koncem října 2012.
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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 z konce 18. století
v historických pramenech označovaný jako obydlí a dílna panského puškaře. V současné době je
připravován projekt obnovy severního a západního průčelí.
Obytný dům čp 195/1, 2, 3
Protáhlý přízemní objekt klasicistního charakteru je situován u severní hradební zdi I. nádvoří.
V současné době se plánuje celková rehabilitace objektu, která bude postupně probíhat až do r. 2016.
V rámci rehabilitace domu bude zachováno jeho využití k bytovým účelům.
Čp. 196/3 - sýpka
Objekt sýpky, která byla vybudována v 16. století jako součást zámeckého pivovaru, dnes slouží
k skladovým účelům. Budova však vyžaduje celkovou rehabilitaci. V rámci hledání budoucího využití je
uvažováno s jejím adaptováním na muzeum stavebních řemesel.
Čp. 66/1,2
Objekt bývalé panské lékárny se nachází v předpolí hlavní vstupní brány na I. zámecké nádvoří.
V současné době jsou v patře dva nevyužité byty a v přízemí při ulici obchody. Doposud nebylo
nalezeno vhodné budoucí využití pro poměrně rozsáhlý systém sklepů. Dnes již nevyhnutelná rehabilitace
celého domu je plánována na do rozmezí let 2012 – 2014. V budově bude zachována bytová funkce.
Čp. 56/1,2
Objekt je situován v řadové zástavbě latránských domů lemujících na východní straně zámecký areál.
Dům je dlouhodobě nevyužitý. 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.
Čp. 232
Objekt je situován na 1. zámeckém nádvoří. Část bývalých stájí v přízemí je nyní využívána jako
výstavní prostor. Ostatní prostory jsou bez využití. V rámci plánované rehabilitace bude v této bývalé
kancelářské budově zřízeno ubytovací zařízení sloužící ke studijním pobytům. V současné době je
vypracována projektová dokumentace na celkovou obnovu a v ledu roku 2013 bude podána žádost
o dotaci z mezinárodních zdrojů.
Staré purkrabství čp. 58
Na prvním nádvoří zámku při zámeckých schodech stojí objekt Starého purkrabství. Tento stavebně
historicky velmi zajímavý objekt středověkého původu je postupně restaurován. V roce 2009 – 2010 byla
obnovena část renesanční fasády, dále by měly pokračovat práce v interiérech a na obnově střechy až
do roku 2013. V domě bude zachována bytová funkce.
Mincovna čp. 59/3
Rozsáhlá barokní budova bývalé mincovny uzavírá druhé zámecké nádvoří na jižní straně. Celý objekt
čeká v budoucnu restaurování fasády, a v patře vybudování konferenční a výstavní haly s patřičným
zázemím. Na úpravu interiéru v prvním patře bylo v roce 2012 vydáno stavební povolení.
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Prachárna čp. 63
Objekt bývalé prachárny byl dlouhá léta nevyužitým a chátrajícím objektem situovaným v osamocené
poloze severního svahu zámeckého areálu. Objekt je po obnově střešního pláště, fasád a okenních
a dveřních výplní. Vzhledem k tomu že zde nebude realizováno původně plánované informační centrum
Národního parku Šumava, je prozatím upuštěno od obnovy interiérů. Objekt je v zakonzervovaném stavu
a hledá se nové využití.
Barokní divadlo čp. 177
Objekt barokního divadla z roku 1681 je světovým unikátem, význam spočívá především v bohatě
dochovaném vybavení barokní scény. Původní divadelní fond obsahuje jak předmětné reálie - hlediště,
jeviště, jevištní technika, kulisy, kostýmy, rekvizity, osvětlovací technika, tak i v bohatou archivní
dokumentaci repertoáru. Uchování objektu je věnována maximální péče, v letech 2012 – 2015 jsou
plánovány lokální restaurátorské retuše a konzervace především drobných degradací maleb v hledišti a na
dekoracích.
Renesanční dům čp. 177/2, 3
Nedílnou součástí budovy barokního divadla je Renesanční dům. V patře jsou vybudovány depozitáře
vzácného fundusu divadla s pravidelným výstavním programem dekorací, kostýmů, rekvizit a písemných
materiálů s vazbou na barokní divadelní kulturu. V prostoru bývalé konírny v přízemí je plánována
expozice dopravních prostředků a zápřahových postrojů. Prostor by tak měl být v budoucnu zpřístupněn
veřejnosti. Tato expozice je připravována postupně, rok jejího otevření zatím nebyl určen.
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 je
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. Realizace prací je plánována souběžně s rehabilitací Horské zahrady a jejich dokončení
se předpokládá v roce 2014.
Zámecká jízdárna čp. 178
Budova zámecké jízdárny slouží v současné době jako kulturní zařízení se společenským sálem
a restaurací. V roce 2011 proběhla rekonstrukce plynové kotelny, stavební oprava celého objektu je
plánována v následujících letech.
Rehabilitace zámecké zahrady
Zahájení rehabilitace zámecké zahrady závisí na vyřešení problému s otáčivým hledištěm. Strategický
dokument „Památková koncepce rehabilitace zámecké zahrady“ z roku 2004 předpokládal odstranění
otáčivého hlediště z prostoru zámecké zahrady a následnou památkovou rehabilitace zahrady s těžištěm
prací v částech zahrady negativně dotčených provozem přírodní scény. Současná situace, kdy se hledá
řešení otázky otáčivého hlediště, oddaluje možnost zahájení vlastní projektové přípravy rehabilitace
zámecké zahrady. Prozatím se v zámecké zahradě nad rámec průběžné intenzivní údržby uskutečňují dílčí
restaurátorské zásahy na architektonických a uměleckých prvcích a běžné opravy zahradních zdí
a zahradních cest. V rámci přípravy projektu rehabilitace zahrady probíhají přípravné práce archeologické průzkumy, dílčí archivní a stavebně historické průzkumy.

Oranžérie a skleníky čp. 61
Skleníky jsou doposud využívány k pěstování sazenic letniček pro rozsáhlé květinové výsadby v zámecké
zahradě a řezaných květin. Konstrukce skleníků již však vyžaduje obnovu. Termín obnovy zatím nebyl
určen. V nedávné době byla rekonstruována plynová kotelna Oranžérie, a v roce 2012 byl připraven
projekt na obnovu druhé kotelny na tuhá paliva
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Celková rehabilitace letohrádku Bellarie
Letohrádek Bellarie představuje vzácně dochovanou a zároveň velmi hodnotnou rokokovou zahradní
stavbu, která má bohužel v současné době nevhodné využití. Slouží z části jako technické zázemí pro
provoz letní divadelní scény. Velmi cenné interiérové prvky – kuchyně, grotta a mechanizmus
kouzelného stolu jsou tak nepřístupné návštěvníkům. Sousedství rušivé robustní stavby otáčivého
hlediště spolu s jeho intenzivním a necitlivým provozem zabraňují jednak plnohodnotnému restaurování
a opravě 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.
Zařízení je však již ve špatném technickém stavu a vyžaduje celkovou rekonstrukci. Tyto práce jsou
plánovány na roku 2013.

Na restaurování movitých památek, což představuje asi 30 000 ks mobiliáře a 45 000 ks knih byl
plánován do roku 2018 rozpočet 13 100 000,-Kč. Vzhledem k obecně nelehké ekonomické situaci je
objem finančních prostředků vyčleněných na restaurování snižován, z tohoto důvodu je dodržení tohoto
časového horizontu nereálné.
V rámci restaurování nemovitých památek se nad rámec běžných oprav počítá také s restaurátorskými
pracemi mobiliáře i interiérové výzdoby v tomto časovém harmonogramu:
2013
- Depozitář zbraní a osvětlovacích těles – dokončit uložení deponovaných předmětů, dokončit evidenci
mobiliáře
- Rožmberská kaple – restaurovat interiér, provést reinstalaci mobiliáře
- Bellárie – zařízení interiérů sálů mobiliářem, zahájení restaurátorských prací na grottě a kuchyni
- Depozitář bytového textilu - dokončit uložení deponovaných předmětů, dokončit evidenci mobiliáře
- Depozitář oděvů – zkvalitnit uložení deponovaných předmětů, dokončit evidenci mobiliáře
- Apartmá Turheim – restaurovat výmalbu interiéru, připravit reinstalaci interiérového vybavení, zřídit
prezentaci 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 - restaurovat nástěnné tapety, připravit reinstalaci mobiliáře
2018
- Oratoře – restaurovat výmalbu a interiérové 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 povrchů komunikací v ulici Latrán a přilehlých (Pivovarská, Nové Město, …)
Město má záměr rozsáhlého investičního projektu na opravy komunikací v historickém centru města
s nezbytně nutnou úpravou inženýrských sítí a předvším povrchů - oprava a doplnění zádlažby. Tento
záměr byl uveden již v předchozí Zprávě.
V období 2011 - 2012 příprava projektu nepokračovala (nedostatek financí) a nedošlo k realizaci prací.
V roce 2013 jsou připravovány pouze dílčí opravy zádlažby v Horní ulici, v podloubí radnice na Náměstí
Svornosti a opravy zádlažby související s položením nového plynovodu v ulicích Široká a Soukenická
Protipovodňová opatření na potoku Polečnice
Akce spočívá v úpravách toku v ochraném pásmu Statku. Obsahuje úpravy břehů, zvýšení průtočné
kapacity koryta, aby se zabránilo důsledkům případných povodní, úpravy mostů a lávek, v některých
úsecích provedení protipovodńových valů podél toku (investor Povodí Vltavy).
Revitalizace autobusového nádraží
Autobusové nádraží se nalézá v ochranném pásmu městské památkové rezervace. Výrazně se však
pohledově uplatňuje z historického centra města, proto bude jeho nová podoba řešena nejenom z hledisek
dopravních, ale rovněž z hlediska těchto pohledových vazeb s historickým centrem. Podrobně je
problematika autobusového nádraží popsána v 1. kapitole.

Posílení vzájemné provázanosti atraktivit III. meandru řeky Vltavy v Českém Krumlově
Lokalita nazývaná III. meandr řeky Vltavy zahrnuje území od městského parku po jižní terasy:

V rámci tohoto projektu má město Český Krumlov záměr dokončit opravy opěrných zdí jižních teras,
vytvořit pěší stezku od městského parku, přes území jižních teras, do Růžové zahrady navazující na terasy
ze severu. Součástí pěšího propojení by měly být informační cedule, městský mobiliář, veřejné osvětlení
a sadové úpravy.
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Připravované územně plánovací dokumentace významné z hlediska památkové péče v
historického centra Českého Krumlova

území

Regulační plán "Šeříková stráň" pro lokalitu v ochranném pásmu Statku
Pořízení této územně plánovací dokumentace bylo schváleno usnesením zastupitelstva města č.II.161/12/2006 již 21.12.2006.
Řešená lokalita se nalézá nad skalním masivem "Skála Pod Kamenem", který byl z důvodu nestability
do roku 2011 sanován (viz 2.kapitola, podkapitola III., část B). Z tohoto důvodu byly činnosti související
s pořízením regulačního plánu zahájeny až v roce 2012.
Na konci roku 2012 bylo zadání regulačního plánu, schválené zastupitelstvem města, předáno
projektantovi k vypracování návrhu řešení dotčeného území.
Regulační plán "Rybářská" pro lokalitu na území Statku
Pořízení této územně plánovací dokumentace bylo schváleno usnesením zastupitelstva města č. 44/5/2012
dne 26.4.2012 (viz 2.kapitola, podkapitola II.).
Zvláštností řešeného území je existence několika pozemků, které byly historicky zastavěné, dnes se
na nich nenacházejí žádné stavby, ale vlastníci mají zájem o jejich opětovné zastavění. Vzhledem k tomu,
že je Rybářská ulice součástí Statku, významně se v něm pohledově uplatňuje, a to i ve vztahu k zámku,
je nezbytné v rámci regulačního plánu stanovit pravidla, jimiž bude případná dostavba dnešních proluk
regulována s ohledem na historii ulice, její památkovou hodnotu a současně i s ohledem na dnešní
technické a hygienické požadavky na stavby kladené.
V roce 2012 proběhl výběr projektanta této územně plánovací dokumentace.
Nový územní plán Českého Krumlova
Pořízení této územně plánovací dokumentace bylo schváleno usnesením zastupitelstva města č. 79/7/2012
dne 28.6.2012.
Stávající územní plán Českého Krumlova je z roku 2006. O pořízení nového územního plánu bylo
rozhodnuto z několika důvodů. Za prvé stavební zákon ukládá přepracovat ty územní plány, které byly
schváleny před 1.1.2007, tj. před účinností nyní platného stavebního zákona. Za druhé - územní plán
města musí být upraven tak, aby byl v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací, která řeší
území celého Jihočeského kraje a byla vydána na konci roku 2011. Třetím důvodem je skutečnost, že
od začátku platnosti současného územního plánu bylo provedeno velké množství jeho dílčích změn.
Nový územní plán města bude řešit územní města v souladu se nadřazenou územně plánovací
dokumentací, bude v souladu s platnými právními předpisy a jeho obsah i členění bude odpovídat
požadavkům dnes platného stavebního zákona a zájmům památkové péče. Nový územní plán také
zohlední změny, k nimž na území města došlo od vydání dnes platného územního plánu a bude hledat
řešení aktuálních požadavků na území města.
Předmětem řešení nového územního plánu bude rovněž hledání rezervní lokality pro umístění otáčivého
hlediště, přičemž jednou z možností je například areál bývalého zahradnictví za zámeckou zahradou,
tj. lokalita prověřovaná v rámci změny č.1 současného územního plánu, z níž však byla před vydáním této
změny územního plánu vyřazena (blíže viz usnesení zastupitelstva města č.148/9/2011 uvedené
ve 2.kapitole, podkapitola II.).
V roce 2012 proběhl výběr projektanta této územně plánovací dokumentace.
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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USNESENÍ
Z 33. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV, KTERÉ SE KONALO
19.11.2012 v zasedací místnosti MěÚ Kaplická ul. 439, Český Krumlov

USNESENÍ č. 556/33/2012
RM s c h v a l u j e
a) výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci veřejné zakázky v režimu zjednodušeného
podlimitního řízení na zhotovitele územně plánovací dokumentace "Územní plán Český Krumlov"
v předloženém znění dle důvodové zprávy,
b) seznam oslovovaných projektantů dle důvodové zprávy
c) nepoužití elektronické aukce u tohoto výběrového řízení
d) harmonogram předpokládaného průběhu pořizování nového územního plánu

I. Důvodová zpráva
Důvod předložení:
Schválení výzvy pro podání nabídky a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku ve zjednodušeném
podlimitním řízení na zhotovitele nového územního plánu Českého Krumlova .

1. Úvodní část
a) popis vývoje, současný stav
Schválením zadávací dokumentace bude zahájeno výběrové řízení na projektanta nového
územního plánu
Návrh na oslovení projektantů
č.
1
2
3
4
5

Název firmy, jméno, příjmení, adresa, IČ
UK-24, urbanistický atelier, Ing.arch. Pavel Koubek, Svatopluka Čecha 328, Zdice, (IČ
15078698)
Architektonický atelier ŠTĚPÁN, Ing.arch. Václav Štěpán, Žižkova 12, České Budějovice
(IČ 10276661)
SP studio s.r.o., Budějovická 58, Č. Krumlov (IČ 48207977)
UA Projekce - Ing.arch. Štěpánka Ťukalová, Boleslavova 30, Č. Budějovice
(IČ 15772608)
ASKA architektonické studio, Ing.arch. Jan Stach, Klokotská 105, Tábor
(IČ 10323406)

b) předchozí přijatá usnesení, rozhodnutí ve věci
Usnesením ZM č. 79/7/2012 ze 28.6.2012 bylo schváleno pořízení nového územního plánu
Českého Krumlova
c) cíle projednávání - schválení zadávací dokumentace
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2. Návrh řešení
a) varianty řešení, možnosti vývoje, doporučená varianta - doporučená varianta - schválení
zadávací dokumentace, okamžité vypsání výzvy k podání nabídek
b) odůvodnění vybraného řešení - odůvodnění nepoužití e-aukce:
Elektronickou aukci nelze použít při výběru urbanisty, který bude zpracovávat územně plánovací
dokumentaci. Důvodem je ustanovení § 96 odst.1 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.,
dle něhož elektronickou aukci nelze využít, jde-li o veřejnou zakázku na služby, jejímž
předmětem je plnění týkající se práv duševního vlastnictví.
Toto omezení směřuje na takové veřejné zakázky, kdy dochází k vytvoření autorského díla
v rámci plnění předmětu veřejné zakázky a toto autorské dílo tvoří primární cíl zadavatele.
Územně plánovací dokumentace, jakožto urbanistické dílo, je dle § 2 zákona č.121/2000
(autorizační zákon) autorským dílem.
Důvodem proč nelze elektronickou aukci využít při výběru projektanta urbanisty na zpracování
územně plánovací dokumentace je i skutečnost, že při použití e-aukce musí být velmi přesně
definován předmět zakázky, aby mohli zájemci dobře a přesně vypočítat své náklady na její
realizaci. V případě územně plánovací dokumentace je ale přesná definice zakázky nemožná,
protože její zpracování představuje dlouhodobý proces, do něhož průběžně vstupuje řada
neznámých v podobě požadavků dotčených orgánů, dotčených vlastníků i veřejnosti, které jsou
uplatňovány teprve v průběhu plnění zakázky (zpracovávání dokumentace).
c) předpokládaný výsledný stav - výběr zhotovitele (projektanta) nového územního plánu města

3. Další postup
a) termín realizace - výběr zhotovitele se předpokládá v 01/2013
b) harmonogram postupu - je dán zákonem o veřejných zakázkách + harmonogram dle přílohy č.4
tohoto materiálu
c) finanční dopady, vztah k rozpočtu, stav pohledávek a závazků - zakázka bude hrazena
z rozpočtu města, finanční prostředky odpovídající předpokládanému plnění v roce 2013 jsou
nárokovány do rozpočtu 2013
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Harmonogram pořizování nového územního plánu
(ÚP) Českého Krumlova
(předpokládaný postup, který bude průběžně aktualizován)

ke dni 19.11.2012

výběr projektanta - veřejná zakázka

11/2012 - 01/2013

podepsání smlouvy s projektantem, předání
podkladů pro zpracování doplňujících průzkumů a
rozborů (P+R)

01/2013

doplňující P+R (projektant)

stanoví projektant .......odhad - 02 - 05/2013

vypracování návrhu zadání ÚP
(pořizovatel + určený zastupitel)
návrh zadání - na úřední desku (na 15 dní)
- zaslat jednotlivě - DO
- sousedním obcím
- KÚ JčK

06 - 07/2013

08/2013

(pořizovatel)

lhůty pro vyjádření k návrhu zadání ÚP:
- veřejnost - 30 dní od vyvěšení na úřední desce (tj.
15 dní visí + dalších 15 dní.....tj. může rovnou
viset 30dní)

09/2013

- DO, KÚ JčK, sousední obce - 30 dní po
obdržení
návrhu zadání
(dle doručenek)

úprava návrhu zadání ÚP dle požadavků veřejnosti,
DO, KÚ JčK, sousedních obcí

10/2013

(pořizovatel + určený zastupitel)

předložení upraveného návrhu zadání ÚP do RM a
ZM (pořizovatel)

11/2013

usnesení ZM - schválení zadání ÚP

12/2013

vypracování návrhu ÚP

stanoví projektant ......odhad - 01 - 08/2014

(projektant)

vypracování vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj, pokud bylo požadováno KÚ JčK (jako DO) ve
stanovisku k zadání

= vyžaduje 3 různé autorizace:
-architekt urbanista
- dle §19 z.100/2001 Sb. a vyhl. 457/2001 Sb.
- dle § 45i odst.3 z.114/1992 Sb. a vyhl.
468/2004 Sb.

nepředpokládá se

= k projektantovi ÚP zajistit další dva
zpracovatele + uzavřít s nimi SoD
(pořizovatel, popř. obec pro niž pořizujeme)
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převzetí dokumentace od urbanisty a zpracovatelů
vyhodnocení vlivů (pokud se vyhodnocení
zpracovávala) pořizovatelem

09/2014

návrh ÚP - oznámit jednotlivě termín konání
společného jednání o návrhu - 15 dní předem
- DO
- sousedním obcím
- KÚ JčK

10/2014

(pořizovatel)

společné jednání o návrhu ÚP s DO a sousedními
obcemi

11/2014

15 dní od poslední doručenky oznámení

lhůta pro stanoviska DO a připomínky sousedních
obcí.....30dní
zpracování zprávy o projednání
- její odeslání (vč. návrhu ÚP) na KÚ JčK

12/2014
01/2015

(pořizovatel)

lhůta pro stanovisko KÚ JčK - 30 dní

02/2015

oznámení, že se bude konat veřejné projednání
návrhu ÚP
- na úřední desku (na 15 dní)
- zaslat jednotlivě 30 dní před - DO
- sousedním obcím

03/2015

(pořizovatel)

návrh ÚP k veřejnému nahlédnutí
- 30 dní od sejmutí oznámení o konání veřejného
projednání (tj. 15 dní visí oznámení + 30 dní je
zveřejněn návrh = 45 dní celkem)
veřejné projednání
- všechny námitky nejpozději zde

04/2015

05/2015

● vyhodnocení projednání + zpracování návrhu
rozhodnutí o námitkách
(pořizovatel + určený zastupitel)

06 - 08/2015

● případné úpravy návrhu ÚP
(projektant)

● vypracování odůvodnění návrhu ÚP
(pořizovatel + projektant)

předložení návrhu na vydání ÚP + jeho odůvodnění
do RM a ZM

09/2015

(pořizovatel)

usnesení ZM = vydání ÚP

10/2015

Pojmy:
DO ....dotčené orgány
ZM .....zastupitelstvo města
ÚP ......územní plán (dnes je používána zkratka ÚPO)
KÚ JčK ....krajský úřad jihočeského kraje
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