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1. Úvodní slovo kronikáře 

Zápisy do kroniky města Český Krumlova za rok 2015 zpracovávali postupně během roku 

celkem tři kronikáři. V období leden – duben 2015 to byl dosavadní kronikář města Mgr. Filip 

Putschögl, od května do října byl vystřídán Mgr. Petrem Kronikou a od listopadu do prosince 

vedla kroniku Mgr. Zdena Mrázková, MBA, která v ní pak pokračovala i v následujícím roce 

2016. 

 

Filip Putschögl se narodil v roce 1979 v Českých Budějovicích a dětství prožil v Zubčicích 

nedaleko Českého Krumlova. Základní školu navštěvoval ve Velešíně a poté absolvoval 

gymnázium v Kaplici, kde poprvé získal hlubší zájem o historii a další humanitní obory. 

Vystudoval obor Kulturní historie na Historickém ústavu Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích. Od r. 2006 pracoval v Národním muzeu jako vedoucí oddělení „Muzeum české 

loutky a cirkusu v Prachaticích“. Od června 2008 až dosud je zaměstnancem města Český 

Krumlov v oddělení kanceláře starosty, kde má na starosti podporu kultury ve městě. 

Kronikářem byl v období 2012 – 2015; v roce 2015 se stal již trojnásobným otcem a rovněž i 

vzhledem k neustále rostoucím potřebám města při zajišťování velkého množství kulturních 

projektů a s nimi spojené nemalé agendy musel bohužel Filip Putschögl z časových důvodů na 

funkci kronikáře v dubnu 2015 rezignovat. 

 

Dalším kronikářem města Český Krumlov byl od 1. dubna do 31. srpna 2015 Petr Kronika. 

Pochází z obce Staré Město pod Landštejnem, narodil se v roce 1970. Po studiu na Pedagogické 

fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích několik let vyučoval angličtinu v kurzech 

pro vojáky z povolání na Výcvikové základně mírových sil v Českém Krumlově. Na velmi 

krátký čas se stal hercem v loutkohře českobudějovického Jihočeského divadla. V současné době 

působí jako moderátor v Českém rozhlase České Budějovice a jako redaktor regionálního studia 

Radia Proglas, Jan Neumann v Českých Budějovicích. Dlouhodobě spolupracuje s městem 

Český Krumlov při kulturních akcích, které město pořádá. Má rád divadlo (především činohru), 

klasickou hudbu, jazz, někdy četbu a vždycky ticho.  

 

Vzhledem k tomu, že Petr Kronika má rovněž velmi časově náročné zaměstnání, krom 

pravidelné redaktorské práce v Českém rozhlase moderuje ve večerních hodinách a o víkendech i 

značné množství kulturních a společenských akcí nejen v Českém Krumlově, ale i v celých 
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jižních Čechách, byl těmito okolnostmi donucen po půlroční kronikářské práci z časových 

důvodů na další činnost kronikáře rovněž rezignovat. 

 

V listopadu 2015 převzala městskou kroniku Mgr. Zdena Mrázková, MBA (narozena v roce 

1972). Pochází z Českých Budějovic, kde stejně jako Filip Putschögl vystudovala Kulturní 

historii na Jihočeské univerzitě. Absolvovala také obor Management cestovního ruchu na 

univerzitě Johannese Keplera v Linci. Její zaměstnání ji přivedlo hned po absolutoriu studia do 

Českého Krumlova. Nejprve byla dokumentaristkou a knihovnicí, později vedoucí Evropského 

informačního centra Jihočeské univerzity v Českém Krumlově. Zde se významně podílela na 

realizaci rozsáhlého projektu „Oficiální informační systém města a regionu Český Krumlov“ na 

www.ckrumlov.cz, který je od doby svého spuštění v roce 1998 již téměř 20 let základním 

informačním zdrojem o městě. Následně pracovala tři roky pro Národní památkový ústav jako 

manažer provozu Státního hradu a zámku Český Krumlov. Od roku 2002 je zaměstnankyní 

Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o.  

 

Zde nejprve spoluzakládala a následně pracovala na destinačním managementu v oddělení 

cestovního ruchu, a to později i vedla. V současné době je asistentkou jednatele společnosti a 

zároveň od roku 2005 intenzivně spolupracuje na vybraných projektech Musea Fotoateliér Seidel 

(projekt záchrany a revitalizace fotoateliéru, tvorba musea a depozitáře v letech 2005 – 2008, 

fotografická databanka, drobné i rozsáhlé výstavní projekty fotografií J. a F. Seidela: mj. výstava 

pro česká centra v Mnichově a ve Vídni, Mystérium Šumava, pravidelná publikační a 

přednášková činnost – čtvrtletník Vítaný host, Šumava, příspěvky do Novin města Český 

Krumlov, cyklus přednášek „Seidelova Šumava: Lipno – krajina pod hladinou“ aj.).  

 

Podílela se i na zpracování několika publikací – mj. ve spolupráci s Nadací barokního divadla 

zámku Český Krumlov na „Průvodci zámeckým divadlem“, se společností MCU s. r. o. na 

„Průvodci městem Český Krumlov“, ve spolupráci s městem pak např. na realizaci 1. etapy 

„Management plánu památky UNESCO“ či na projektu výpravné knihy k 750. výročí: „Příběh 

města Český Krumlov“. V roce 2016 byla spoluautorkou úspěšného prvního dílu edice Seidelova 

Šumava: „Lipno – krajina pod hladinou“ aj. Zdena Mrázková žije spolu se svými třemi syny 

nedaleko Českého Krumlova v Dolním Třeboníně.  

V Českém Krumlově, 15. prosince 2016 

Zdena Mrázková 



 

 

  Kronika města Český Krumlov, rok 2015 

 

15 

 

 

2. Hlavní události roku 2015 

Zapisovateli městské kroniky přísluší úkol zaznamenat obecně politické a společenské události 

nadregionálního, národního ba i světového významu. Je to pokyn Zákona o kronikách obcí č. 

232/2006, který vychází z poněkud archaického předpokladu, že je v kronice třeba zachytit 

představy o obecných dějinných procesech, jak je vnímali místní obyvatelé a právní subjekty 

nebo jak se mohly odrážet na konkrétních událostech popisovaných podrobněji v následujících 

kapitolách.  

 

Popisy starých kronikářů z doby před masovým rozšířením tisku a dalších sdělovacích 

prostředků skutečně poskytovaly velmi zajímavé a cenné údaje o tom, jak byly „velké“ události 

vnímány v jednotlivých městech a obcích, protože se mohly dost často výrazně odlišovat od 

názorového mainstreamu metropolí, jež se v regionech nedokázaly účinně prosazovat. 

V současnosti je však vnímání politických a společenských procesů v centru politických, 

společenských, kulturních, ekonomických jevů víceméně totožné s hlavními názorovými proudy 

na celém území státu.  

 

Bylo by možno odkázat na celou řadu institucí zabývajících se profesionálně hodnocením všech 

aspektů národního i světového dění, ale nenaplnili bychom požadavek zákona, který ukládá 

kronikáři tuto obecnou část v kronice dle jednotlivých let uvádět. Tato kronika bude tedy ctít 

dikci zákona i v tomto bodu, o jehož užitečnosti mnozí včetně samého kronikáře mají 

pochybnosti, a obecně politické a společenské události v následujících odstavcích zaznamenám. 

Učiním tak s neustálým zřetelem k vazbě na místní českokrumlovské poměry. 

 Mezinárodně politická situace a její odraz v Českém Krumlově 

Obecně lze konstatovat, že stejně jako v celé České republice (a ostatně v celé Evropě) také 

v náladách obyvatelstva Českého Krumlova dostávala v roce 2015 mezinárodně politická témata 

mnohem větší prostor, než tomu bylo dříve, kdy bližší bývaly domácí události, jež se 

bezprostředněji dotýkaly každodenního života. Ačkoli měly tyto události charakter spíše 

abstraktních hrozeb, neboť do života České republiky prozatím přímo nezasahovaly, obyvatelé 

se jimi zabývali o poznání hlouběji než dříve a vnímali je spíše jako hrozby. Pokud jde o hlavní 

okruhy zahraničněpolitických témat, jednalo se zejména o následující:  
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Rusko-ukrajinská krize, která oproti předchozímu roku 2014 již neměla tolik vyhrocenou 

podobu, a na bojištích Donbasu postupně nastalo příměří vycházející z dohod uzavřených 

v Minsku. Vojenské akce ve válkou vyčerpané oblasti postupně ustávaly, ačkoli konflikt nebyl 

zcela ukončen a diplomacie nenalezla cestu k vyřešení problému a stvrzení respektovaného míru. 

Média dění na Východě zvolna přestala v průběhu roku systematicky sledovat. Nicméně Rusko 

svým zasahováním a tichou podporou ruskojazyčných vzbouřenců, stejně jako postupem 

v oblasti zbrojení, konfrontačním vystupováním jeho elit a angažováním se v dalších 

mezinárodních konfliktech utvrzovalo názor obyvatelstva České republiky, že mu jde především 

o znovuobnovování imperiální, agresívní politiky zejména směrem k Západu. Mnohé průzkumy 

veřejného mínění v České republice to potvrzovaly. Státy EU a USA vyhlásily embargo vůči 

Rusku, které se projevilo mimo jiné poklesem hodnoty rublu a zdražením zahraničních zájezdů 

směřujícím z Ruska do Česka. Výrazně to bylo vidět na poklesu návštěvnosti ruských turistů 

navštěvujících v minulých letech Český Krumlov v mnohem větším počtu. 

 

V jarních měsících se EU a okrajově (protože není členem Eurozóny) také Česká republika 

zabývala řešením krize řeckého státního dluhu, která hrozila přerůst dokonce až ve státní bankrot 

a v důsledku představovala riziko pro kredibilitu eura. Krize byla počátkem léta odvrácena po 

přijetí úsporných opatření Řecka a slibem poskytnutí záruk a dalších půjček od členů Eurozóny a 

dalších mezinárodních finančních institucí.  

 

Mnohem intenzivněji pak během roku veřejný prostor zaplnilo téma migrační krize. V první 

polovině roku již sice migrace osob z Blízkého východu a Afriky zesilovala, média, a tedy ani 

obyvatelé České republiky a našeho města, nevěnovali tématu velkou pozornost. Teprve začátek 

debat o kvótách na přerozdělení 160 tisícíc běženců z rozvojových zemí mezi jednotlivé státy 

stále naléhavěji prosazovaných z některých západoevropských států prostřednictvím EU, 

rozpoutalo diskuzi mezi obyvatelstvem České republiky.  

 

Také mnozí obyvatelé Českého Krumlova podepsali v letních měsících roku 2015 dvě petice za 

odmítnutí kvót. Ačkoli pod oběma peticemi se v celorepublikovém měřítku shromáždily statisíce 

podpisů, česká státní správa ani zákonodárné orgány se jimi explicitně nezabývaly. Nicméně na 

podzimním summitu EU česká vláda jednala v intencích převažujícího mínění obyvatel 

republiky a kvóty odmítla. Česká republika společně s několika dalšími státy však byla 
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přehlasována a kvóty teoreticky vstoupily v platnost. Česká republika měla podle závěrečné 

zprávy přijmout asi 3 000 běženců, což – jak vláda opakovaně potvrzovala – nebylo takové 

množství lidí, jež by naše republika nedokázala absorbovat, ale spíše vadil způsob nátlaku 

klíčových států EU na menší členy a také fakt, že trvalým rozdělováním by se mohla v horizontu 

několika desetiletí trvale změnit demografická a kulturní charakteristika České republiky. 

 

Masové přesuny migrantů ze Sýrie zmítané občanskou válkou a z dalších nestabilních, zejména 

muslimských zemí do zemí jako je Německo, Švédsko a další státy vyvolávaly stále větší obavy 

ze zvládnutí přílivu tolika lidí s odlišnými kulturními a civilizačními návyky. Teroristické útoky 

organizované zároveň skupinkami někdejší muslimských přistěhovalců v západní Evropě 

prohlubovaly obavy z příchodu možných teroristických útoků i v České republice. Zejména 

brutální lednový teroristický útok na redakci pařížského časopisu Charlie Hebdo v lednu a 

následná koordinovaná akce muslimských teroristů v pařížských ulicích v listopadu roku 2015 

podkopaly důvěru evropského obyvatelstva vůči stávajícím muslimským komunitám a k novým 

příchozím z arabských zemí. Rozdílný přístup k tzv. uprchlické krizi v Evropě, vzájemná krize 

v důvěře mezi jednotlivými státy EU, personifikované na jedné straně otevřeným přístupem 

německé kancléřky Angely Merkelové a odmítavým postojem maďarského premiéra Viktora 

Orbána nebo slovenského Roberta Fica, začaly ohrožovat samu podstatu fungování EU a 

zejména schengenského prostoru.  

 

S koncem roku začala být nemohoucnost Evropy v otázce řešení migrační krize velmi vážná a 

nejcennější výdobytek EU, Schengenská dohoda zaručující volný pohyb osob a zboží mezi jejími 

členy, začala být mnohem více ohrožená. Na mnoha vnitřních hranicích jednotlivých zemí 

schengenského prostoru, včetně česko-rakouských, byly znovu obnoveny pohraniční kontroly 

sledující možný nelegální pohyb osob na naše území. 

 Česká politika a její odraz v Českém Krumlově 

Jak již bylo uvedeno, domácí politická scéna jednotně s politickou poptávkou veřejnosti (včetně 

té českokrumlovské) zaměřila velkou část své agendy na mezinárodně politický vývoj, zejména 

pokud jde o migrační krizi. S názorově do značné míry homogenními státy tzv. Visegrádské 

čtyřky (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko – zkratka V4) prosazovala Česká republika 

negativní, nicméně v rámci V4 nejumírněnější stanovisko k přijímání migrantů do EU.  
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V rámci legislativní činnosti Parlamentu ČR byla i v roce 2015 přijímána, stejně jako každý jiný 

rok, celá řada nových zákonů. Mezi nejkontroverznější, a přitom velmi důležité z hlediska 

dopadu na české živnostníky, byl návrh zákona z dílny vládní koalice, resp. politických uskupení 

ANO a ČSSD, o elektronické evidenci tržeb. Ostře proti se stavěly opoziční strany, zejména 

TOP 09 a ODS. Ministr financí Andrej Babiš (z hnutí ANO) veřejně slíbil jeho zavedením 

zvýšení odvodů do státní pokladny v odhadované výši 10 mld. Kč, zatímco opozice varovala, že 

zavedením se pouze zvýší administrativní a finanční zatížení drobných živnostníků, které povede 

ke krachu mnohých živností. Ve sněmovně, kde má opozice menšinu, tedy nemá možnost 

hlasováním zvrátit přijetí zákonů, rozhodla se formou obstrukcí zhatit předpokládaný výsledek 

hlasování. Přijetí zákona se v první vlně má od 1. 11. 2016 týkat pohostinských činností a je 

otázkou, jaký by mělo dopad na provozovatele gastronomických podniků ve městě se tak 

dominantní nabídkou právě těchto služeb, jako je Český Krumlov. 

 

Další kontroverzní zákon, který se projednával ve sněmovně a bude se týkat pohostinských 

služeb v Českém Krumlově, je zákon zakazující plošný zákaz kouření ve všech stravovacích 

zařízeních. Vzhledem k postupným stavebním úpravám a obecnému odklonu od kouření 

v uzavřených prostorách na veřejných místech se ve městech se silným zastoupením turistů ze 

zahraničí (ale už i domácí turistická klientela z velké části vyžaduje nekuřácké prostředí) přijetí 

tohoto zákona života podnikatelů stravovacích služeb asi výrazně nedotkne. 

 

V roce 2015 neprobíhaly žádné volby do celostátních, krajských ani komunálních orgánů. Strany 

vládní koalice i opozice se vyhnuly krizím, které mnohdy charakterizovaly jejich vnitřní život, a 

také četné skandály, které často v minulých letech otravovaly politické dění, se jim vyhnuly. 

Jedinou výjimku mezi parlamentními stranami představuje hnutí Úsvit přímé demokracie, které 

se po provalení problémů s financováním strany zbavilo svého dosavadního předsedy Tomia 

Okamury a v srpnu 2015 zvolilo za předsedu válečného veterána z Afghánistánu Miroslava 

Lidinského. Ten vede hnutí k bližší spolupráci s nevolebním Blokem proti islámu Martina 

Konvičky a posouvá se tak do silně protiimigrantské, nacionalistické roviny. Vnitropolitickou 

scénu i nadále oživuje latentní konflikt mezi prezidentem Milošem Zemanem a orgány státní 

moci vzešlými z parlamentních voleb. Obecně lze konstatovat, že politický život v naší zemi se 

také v roce 2015 obešel bez velkých turbulencí, avšak veřejnost byla do politického dění, a to 

zejména v souvislosti s možnou migrační krizí v Evropě, zainteresována více, než v minulých 

letech. 
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3. Počasí v roce 2015 

Stejně jako obecně politická témata, také charakter počasí má zaznamenávat městský kronikář, 

ačkoliv v současné době existuje řada specializovaných institucí, jež poskytují dlouhodobě 

exaktní výstupy z meteorologických a klimatologických měření. Jednotný systém měření je 

v gesci Českého hydrometeorologického ústavu v Praze, který za pomoci přibližně více než 

tisíce profesionálních i akreditovaných amatérských stanic sbírá data z celé České republiky. 

 

Český Krumlov spadá do územní působnosti ČHMÚ v Českých Budějovicích. Pro území města 

a nejbližšího okolí jsou směrodatná data ze stanice Český Krumlov-Přísečná. Tato stanice, 

definovaná jako automatizovaná klimatologická stanice II. typu (její výsledky jsou k dispozici na 

webu http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/OS/stanice/ShowStations_CZ.html) patří do 

sítě klimatologických a meteorologických stanic České republiky.  

 

Český Krumlov leží na rozhraní klimatických regionů, jež jsou charakterizovány jako mírně 

chladný, vlhký a mírně teplý, vlhký. V rámci České republiky patří tedy spíše k chladnějším 

oblastem. 

 

Jarní měsíce byly ještě poměrně vlhké a větrné, nárazově zaznamenaly i silné srážky. 1. dubna 

2015 byl z důvodů nově vzniklých polomů dokonce městem Český Krumlov vydán i zákaz 

vstupu do městských lesů, který byl zveřejněn na webových stránkách města Český Krumlov a 

také v denním tisku. Město Český Krumlov společně s Lesy města Český Krumlov žádaly 

občany, aby nevstupovali do lesa. Vzhledem k silnému větru, podmáčené půdě a těžkému sněhu, 

který padal z větví stromů, hrozilo nebezpečí úrazu. Stabilita lesních porostů byla silně narušena 

a k vývratům stromů docházelo i v následujících dnech po vyhlášení zákazu. 

 

Rok 2015 patřil z historického hlediska k teplotně nadprůměrným a srážkově podprůměrným 

letům. Přiřadil se tak k několika posledním rokům, které se zdají potvrzovat varování 

meteorologů, že dochází ke globálnímu oteplování. Rok 2015 byl v Česku společně s rokem 

předchozím nejteplejší od roku 1775, odkdy se průměry sledují. Na svém informačním webu to 

uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Průměrná teplota byla 9,4 stupně Celsia. 

Naopak silně podprůměrné bylo množství srážek. 

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/OS/stanice/ShowStations_CZ.html
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Rok 2015 byl teplotně dva stupně nad dlouhodobým průměrem z let 1961 až 1990. Největší 

výkyv přinesl srpen, kdy byla průměrná teplota 5,1 stupně nad normálem. S teplotním průměrem 

21,3 stupně byl druhý prázdninový měsíc nejteplejším srpnem od roku 1961. Chladnější než 

obvykle byl pouze říjen, který měl průměrnou teplotu desetinu stupně pod běžnými hodnotami 

pro toto období. Jednalo se tak o měsíc teplotně normální. 

 

Roční srážkový úhrn 531 milimetrů řadí rok 2015 k letům srážkově silně podnormálním, bylo to 

o pětinu méně než dlouhodobý průměr. Chudý na jakékoliv srážky byl zejména únor, kdy spadlo 

v průměru jen 12 milimetrů. To byla pouze třetina dlouhodobých hodnot. Deficit se zmírňoval 

hlavně v listopadu, kdy byly srážky v Česku na 1,5 násobku průměru. 

 

Rekordní sucho v roce 2015 bylo i v Českém Krumlově zachyceno řadou zpráv. Nejen na 

Českokrumlovsku, ale i na území celého Jihočeského kraje platila v letních měsících omezení při 

rozdělávání ohňů, která byla v souladu s rozhodnutím kraje. Hejtman Jihočeského kraje vydal 

24. 7. 2015 „Rozhodnutí o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru“. Toto 

rozhodnutí bylo vydáno z důvodu mimořádných klimatických podmínek způsobených 

déletrvajícím suchem na území kraje (v důsledku vysokých teplot a dlouhodobé absence 

dešťových srážek). Jihočeský kraj tak zareagoval na návrh Hasičského záchranného sboru 

Jihočeského kraje, který ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem takto zhodnotil 

situaci v Jihočeském kraji na základě předpokládaného vývoje počasí. Po dobu účinnosti tohoto 

rozhodnutí bylo v lesích, lesních porostech, parcích, zahradách, na polích, v objektech pro 

skladování sena, slámy, obilí apod. zakázáno: 

 spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení 

 používání pyrotechnických výrobků, 

 používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně, svíticí 

munice nebo jiné osvětlovací prostředky, 

 jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostním opatřením k zamezení 

vzniku požáru, 

 rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování 

hořlavých látek), 
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 kouření (s výjimkou elektronických cigaret), 

 odhazování hořících nebo doutnajících předmětů, 

 používání mechanizačních prostředků při lesních a polních pracích, které nejsou opatřeny 

lapači jisker nebo jiným zařízením zabraňujícím vzniku požáru, 

 jízda motorových vozidel po lesních a polních cestách a suchých travních porostech, 

vyjma motorových vozidel určených k pracovní a hospodářské činnosti v lesích a na 

polích nebo zabezpečujících opatření po dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, a dále 

jízdu motorových vozidel po polních a lesních cestách ke stavbám pro bydlení a 

individuální rekreaci. 

 

Nedostatek srážek zapříčinil i ohrožení lesních porostů. Silně podprůměrný celkový roční úhrn 

srážek a vysoké teploty v letním období 2015 měly za následek značné oslabení lesních porostů, 

které následně začal napadat kůrovec. Z výše uvedených důvodů byli vlastníci žádáni, aby ve 

zvýšené míře věnovali pozornost zdravotnímu stavu lesa. V případě napadení stromů kůrovcem 

bylo nezbytné předmětné stromy včas pokácet a asanovat, aby nedocházelo k dalšímu šíření 

kůrovce na sousední lesní porosty. Zvláštní pozornost museli vlastníci lesů věnovat letošní a 

loňské výsadbě sazenic, neboť extrémní sucho se negativně projevilo zejména na jarní výsadbě. 

 

V lesích, které patří pod Krajské ředitelství Lesů ČR, bylo v srpnu zpracováno přibližně 5 000 

metrů krychlových smrkových souší. Stromy bohužel silně schly a přibývala nahodilá těžba 

dřeva. Ztráty se během léta průběžně zvyšovaly. I městské lesy v důsledku srážkového deficitu 

trpěly. Lesní správce LS Český Krumlov Radek Kordač vysvětlil, že k problémům přispělo i to, 

že v roce 2015 zaplodil smrk. Úroda šišek sama o sobě stromy oslabila a extrémní sucho 

způsobilo, že řada stromů uschla. Porosty Lesů města Český Krumlov trápil také lýkožrout. 

Stromy měly málo vláhy, aby se účinně ubránily náletům podkorního hmyzu.  

 

Paradoxně – horké léto téměř beze srážek se velmi pozitivně podepsalo např. na 

českokrumlovských aktivitách konaných v oblasti kultury a cestovního ruchu. Například Otáčivé 

hlediště zaznamenalo v roce 2015 díky dobrému počasí rekordních 99 % odehraných 

představení. Celkem v této divadelní sezóně herci před Otáčivým hledištěm odehráli 86 
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večerních, odpoledních, ale i školních představení. Návštěvnost přitom překonala všechna 

očekávání a vyšplhala na rekordních 54 764 diváků a tržby dosáhly přes 31,5 milionu korun, což 

je přes 70 % z celkových ročních tržeb Jihočeského divadla ze vstupného. Tento velmi dobrý 

výsledek ovlivnilo skvělé letní počasí, na Otáčivém hledišti se letos kvůli dešti rušilo pouze 

jedno jediné představení. 

4. Základní údaje o městě Český Krumlov 

Rozloha:  2 216 ha 

Počet katastrů: 6 

Počet obyvatel (k 31. 12. 2015): 13 160  

Části obce: Domoradice, Horní Brána, Latrán, Nádražní Předměstí, Nové Dobrkovice, Nové 

Spolí, Plešivec, Slupenec, Vnitřní město, Vyšný 

 

5. Politický a veřejný život města v roce 2015 

 A) Městská samospráva 

Rada města Český Krumlov: 

Členové rady města 

 Mgr. Dalibor Carda (ČSSD), starosta, radní, zastupitel 

 Ing. Josef Hermann (KDU-ČSL), místostarosta, radní, zastupitel 

 MUDr. Jindřich Florián (ČSSD), radní, zastupitel 

 Bc. Martin Lobík (TOP 09), radní, zastupitel 

 Rudolf Vejskrab (ČSSD), radní, zastupitel 

 Jan Vozábal (ODS), radní, zastupitel 

 Ing. Jitka Zikmundová, MBA (SN MPV), radní, zastupitel 

Rada města Český Krumlov se v roce 2015 sešla celkem ke 41 zasedáním a přijala 765 usnesení. 
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Složení komisí Rady města Český Krumlov: 

Komise pro cestovní ruch: 

Předseda: Martin Lobík 

Členové: Roman Najbrt, Petr Eliáš, Martin Kocourek, Josef Maleček, Petr Janota, Martin Hák, 

Stanislav Jungwirth, Petr Janovský, Hana Jirmusová Lazarowitz, Jitka Boháčová, Petr Zemek, 

Milan Antoš 

Tajemnice: Petra Nossbergerová 

 

Komise dopravní: 

Předseda: Martin Lobík 

Členové: Renata Sedláková, Vojtěch Němec, Jiří Shrbený, Jiří Ondruška, Vojtěch Hora, Pavel 

Türnhofer, Miroslav Hála, Marek Šimon, Jaromír Maurer, Tomáš Palouda, Roman Kneifl 

Tajemník: Jan Sládek 

 

Komise kulturní: 

Předseda: Jan Vozábal 

Členové: Jan Vaněček, Hanička Pelzová, Jaromír Boháč, Oldřich Hluško, Jan Čepelák, Jiří 

Zeman, Pavel Podruh ml., Martin Jakab, Jitka Zikmundová, Vladimíra Konvalinková, Jan Vorel 

Tajemník: Filip Putschögl 

 

Komise pro památkovou péči: 

Předseda: Jitka Zikmundová 

Členové: Marek Šimon, Antonín Princ, Tomáš Novák, Danuše Thimová, Vlastislav Ouroda, 

Karel Jandourek, Jiří Bloch, Ivo Janoušek, Jiří Olšan, Pavel Slavko 

Tajemník: Petr Papoušek 

 

Komise sociální: 

Předseda: Jindřich Florián 

Členové: Ivana Ambrusová, Štefan Milo, Hana Spoladore, Milan Kotlár, Vlastimil Kopeček, 

Tomáš Zunt, Jan Tůma, Lenka Kohoutková, Jan Pejchal, Karel Lukáč, František Petera 

Tajemnice: Vendula Kašparová 
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Komise sportovní: 

Předseda: Rudolf Vejskrab 

Členové: Jan Vondrouš, Josef Žižka st., Jan Pils ml., Martin Tomka, Michal Sirový, Jan Vobr, 

Pavel Fučík, Jiří Zeman, Daniel Sedlák, Ilona Hanáková 

Tajemnice: Jindřiška Smolíková 

 

Komise pro územní plán, investice, majetek: 

Předseda: Josef Hermann 

Členové: Josef Špilínek, Zbyněk Toman, Antonín Princ, Tomáš Novák, Jan Ungerman, Petr 

Chavík, Jan Srnec, Pavel Mori, Robin Schinko, Miroslav Reitinger 

Tajemnice: Jolana Benešová 

 

Komise pro životní prostředí: 

Předseda: Jiří Klosse 

Členové: Libor Janouch, Jaroslava Kalkušová, Jarmila Hanáková, Bohumil Florián, Pavel 

Hausdorf, Jiří Olšan, Dalibor Carda 

Tajemnice: Vlasta Horáková 

 

Zastupitelstvo města Český Krumlov:  

Členové zastupitelstva: 

ČSSD 

Mgr. Ivana Ambrusová  

Mgr. Dalibor Carda  

MUDr. Jindřich Florián  

Rudolf Vejskrab  

Libor Zahradník 

 

ANO 

MVDr. Libor Janouch 

BBA. Vojtěch Němec 
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KDU - ČSL 

Ing. Josef Hermann  

Mgr. Roman Kneifl 

Ing. Jiří Olšan  

 

ODS 

Milan Kotlár  

Jan Vozábal 

JUDr. Eva Zajíčková, PhD. 

 

KSČM 

Zoja Králová 

Petr Šandera  

Ing. Miroslav Máče, Csc., PhD.  

 

TOP 09 

Bc. Martin Lobík 

Tomáš Zunt  

 

SN - MPV 

Mgr. Bohumil Florián  

Ing. Jitka Zikmundová, MBA. 

 

Nezávislí a zelení 

Bc. Mgr. Oldřich Hluško 

MUDr. Jiří Klosse (NZ) 

MUDr. Jan Vorel (NZ) 

 

Zastupitelstvo města se v roce 2015  sešlo celkem k 11 zasedáním a přijalo 136 usnesení. 
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Složení výborů zastupitelstva města: 

Finanční výbor: 

    Jan Vozábal (předseda) 

    Ing. Jaromír Nekovařík 

    Stanislav Trnka 

    Ing. David Šindelář 

    Ing. Ivana Tenklová 

    Ing. Jiří Neumann 

    Ing. Václav Beneš 

    Alexandr Nogrády 

    Jan Vaněček 

 

Kontrolní výbor: 

    Vojtěch Němec, BBA (předseda) 

    Mgr. Rostislav Riško 

    Mgr. Aleš Mik 

    Ing. Petr Král 

    Ing. Lukáš Franta, Ph. D. 

    JUDr. Jiří Kladívko 

    Ing. Jan Novák 

    Petr Eliáš  

    Libor Zahradník 
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 B) Městský úřad Český Krumlov 

Oddělení kancelář starosty 

Oddělení IOP (Integrovaný operační program) – činnost ukončena k 31. 12. 2015 

Odbor dopravy a silničního hospodářství 

Odbor financí 

Odbor investic 

Odbor kancelář tajemníka       

Odbor obecní živnostenský úřad 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví          

Odbor správy majetku 

Odbor stavební úřad          

Odbor školství, sportu a mládeže          

Odbor územního plánování a památkové péče          

Odbor vnitřních věcí          

Odbor životního prostředí a zemědělství          
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Přehled zřizovaných městských organizací k 31. 12. 2015 

MĚSTSKÉ ORGANIZACE 

Obchodní společnosti: 

 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o., Masná 131, Český Krumlov   

 Lesy města Český Krumlov, s. r. o., Domoradice 1, Český Krumlov 

 Služby města Český Krumlov, s. r. o., Domoradice 1, Český Krumlov       

            

Obecně prospěšné společnosti:          

 Centrum pro pomoc dětem a mládeži o. p. s., Špičák 114, Český Krumlov    

 Domy s pečovatelskou službou o. p. s., Vyšehrad 260, Český Krumlov 

 Městské divadlo Český Krumlov o. p. s., Horní 2, Český Krumlov           

 PRO-SPORT Český Krumlov o. p. s., Chvalšinská 227, Český Krumlov          

   

Příspěvkové organizace:             

 Městská knihovna v Českém Krumlově, Horní 155, Český Krumlov 

 Základní škola Linecká, Linecká 43, Český Krumlov 

 Základní škola Plešivec, Plešivec 249, Český Krumlov 

 Základní škola T. G. Masaryka, T. G. Masaryka 213, Český Krumlov 

 Základní škola, Za Nádražím, Za Nádražím 222, Český Krumlov 

 Mateřská škola T. G. Masaryka, T. G. Masaryka 199, Český Krumlov 

 Mateřská škola Za Soudem, Za Soudem 344, Český Krumlov 

 Mateřská škola Plešivec, Plešivec 279, Český Krumlov 

 Mateřská škola Plešivec, Plešivec 391, Český Krumlov 

 Mateřská škola Vyšehrad, Vyšehrad 168, Český Krumlov 

 Mateřská škola Tavírna, Tavírna 119, Český Krumlov 

 Mateřská škola Za Nádražím, Za Nádražím 229, Český Krumlov 
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 Obchodní společnosti: Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o. v roce 

2015 

Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o. (dále jen FOND) byl založen v roce 1991 jako 

obchodní společnost ve 100% vlastnictví města, které do ní v následujícím roce bezúplatně 

vložilo téměř pět desítek vybraných nemovitostí – domů a budov v historickém centru města. 

Cílem založení FONDU bylo prostřednictvím samostatného podnikatelského subjektu města 

realizovat tyto hlavní úkoly a cíle: 

1. Zajistit kvalitní opravu a rekonstrukci historicky cenných objektů při zachování 

jejich kulturně-historické hodnoty. 

2. Nalézt a zajistit jejich optimální funkční a ekonomické využití v souladu s cíli 

rozvoje města. 

3. Podílet se na podpoře, organizaci a koordinaci rozvoje cestovního ruchu ve městě 

a jeho okolí. 

4. Přivést do města a regionu kvalitní domácí a zahraniční investory. 

 

Základním koncepčním dokumentem pro rozvoj a činnost společnosti se stala „Strategie 

Českokrumlovského rozvojového fondu“ schválená v roce 1992 městským zastupitelstvem a 

vypracovaná renomovanými společnostmi Horwath Consulting (Plán rozvoje cestovního ruchu), 

American Apraisal CS (Tržní ocenění nemovitostí fondu) a Ateliér Girsa (Návrh využití 

nemovitostí při dodržení základních zásad památkové péče). Koncepce rozvoje společnosti byla 

aktualizována na přelomu roku 2000/2001. 

 

Hlavní oblasti podnikání: 

1. Správa nemovitého majetku společnosti 

2. Řízení a podpora rozvoje cestovního ruchu destinace (Destinační management) 

3. Provozování městského parkovacího systému 

4. Provozování Musea Fotoateliér Seidel 

5. Příprava a realizace rozvojových projektů 
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Orgány společnosti: 

Jediný společník: město Český Krumlov 

 

Působnost valné hromady vykonává rada města ve složení: 

 Mgr. Dalibor Carda 

 Ing. Jitka Zikmundová 

 Rudolf Vejskrab 

 MUDr. Jindřich Florián 

 Bc. Martin Lobík 

 Ing. Josef Hermann 

 Jan Vozábal 

 

Dozorčí rada: 

 Ing. Jiří Čtvrtník: předseda 

 Ing. Michal Sirový: člen 

 Ing. Jan Kysela: člen 

 

Jednatelé: 

 Ing. Petr Kubal 

 Ing. David Šindelář 

 Ing. Miroslav Reitinger: jednatel pověřený řízením společnosti 

 

Rok 2015 byl z hlediska ekonomických výsledků nejúspěšnějším rokem v historii firmy. Stalo se 

tak potřetí za sebou, kdy základní výkonové ukazatele hospodaření dosáhly rekordní výše. 

Zejména díky významnému oživení cestovního ruchu po období několik let trvající takřka 

celosvětové hospodářské recese došlo k nárůstu firemních tržeb z prodeje zboží a služeb. Ty se 

dostaly v roce 2015 na celkovou výši 48,7 milionů korun. Nárůst tržeb společně s úspornými 

opatřeními v oblasti nákladů uskutečněnými v období recese přinesly své ovoce v podobě velmi 

zajímavého hospodářského výsledku – zisku před zdaněním ve výši téměř 8 milionů korun. 
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Hlavní pozornost byla věnována plnění základních priorit, cílů a úkolů stanovených schváleným 

podnikatelským plánem na rok 2015: 

 

 dokončení přípravné fáze záměru rekonstrukce autobusového nádraží 

 rozšíření parkoviště P3 – Městský park s variabilním využitím pro městskou tržnici 

(projektová příprava) 

 pokračování oprav a rekonstrukce objektu Latrán čp. 20 – zadní trakt 

 pokračování v technické modernizaci rozlehlého areálu s parkovištěm zájezdových 

autobusů (P-BUS) na Chvalšinské (čerpací stanice) 

 zefektivnění hospodaření Muzea Fotoateliér Seidel s akcentem na výkonovou stránku 

(propagace, zvýšení tržeb ze vstupného a z ostatních služeb) – dlouhodobý úkol 

 vypracování návrhu reorganizace úseku cestovního ruchu (vč. OIS) s cílem zkvalitnit a 

zefektivnit management destinace a poskytované služby CR – na podkladě zpracovávané 

analýzy zadané městem, fondem a Sdružením cestovního ruchu Český Krumlov 

 ve spolupráci s městem příprava rozvojových projektů: „Městské vycházkové okruhy“, 

„Rozšíření sportovní zóny na pravý břeh Polečnice“ a „Rozvoj sítě cyklo/inline stezek“ 

 

Ve stavebně investiční oblasti měřeno objemem vynaložených prostředků patřil rok 2015 ke 

slabším rokům. Hlavní příčinou byla skutečnost, že z původního plánu bylo jeho změnou 

vypuštěno zahájení klíčové investiční akce – dokončení přípravné fáze záměru Rekonstrukce 

autobusového nádraží. Tato akce nebyla nahrazena jinými, a to s cílem vytvoření dostatečné 

finanční rezervy na realizaci tohoto projektu v režii firmy. Důvodem přesunu rekonstrukce 

nádraží do roku 2015 bylo expertní posouzení alternativního umístění terminálu do lokality na 

Chvalšinské. To se nakonec ukázalo jako příliš komplikované a rizikové. 

 

Z realizovaných stavebních akcí většího rozsahu byla provedena oprava a rekonstrukce čerpací 

stanice na Chvalšinské ul. čp. 254 za 1 307 tis. Kč a rekonstrukce seminární zahrady za celkem 

354 tis. Kč. Z drobnějších stavebních prací lze jmenovat opravu oken na objektu Horní čp. 158 

za 97 tis. Kč, opravu střechy objektu Náměstí Svornosti čp. 2 za 48 tis. Kč, výměnu plynových 

kotlů a ohřívače vody v objektu Radniční čp. 29, Latrán čp. 7 a Horní čp. 157 za celkovou částku 
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141 tis. Kč. Četné další práce byly spíše marginální povahy a pohybovaly se v jednotlivých 

částkách do max. 50 tis. Kč. 

 

Další hlavní oblastí činnosti společnosti je podpora a rozvoj cestovního ruchu. V ní byla 

uskutečněna řada aktivit, mezi ty nejdůležitější patřily následující. 

 

Projekt „Analýza přínosů cestovního ruchu a strategie rozvoje cestovního ruchu v Českém 

Krumlově“ – v červnu 2015 byla dokončena první etapa projektu – analytická část, hodnotící 

cestovní ruch z pohledu vývoje v posledních 25 letech. Přínos studie je především v její 

komplexnosti, řeší cestovní ruch z pohledu ekonomických přínosů i nákladů, pozitivních i 

negativních vlivů, a to z pohledu místního obyvatele, podnikatelského subjektu i veřejné správy. 

Zpracovatelem studie byla Vysoká škola hotelová v Praze, zadavateli město Český Krumlov, 

Českokrumlovský rozvojový fond a Sdružení cestovního ruchu v Českém Krumlově. Koncem 

roku 2015 bylo zpracováno zadání druhé etapy projektu – strategické části. 

 

Reorganizace úseku cestovního ruchu – pro jednotné vystupování uvnitř i navenek byla tři 

střediska úseku cestovního ruchu sloučena pod jednotný název Český Krumlov Tourism, 

zajišťující management a marketing turistické destinace Český Krumlov a prostřednictvím 

Infocentra Český Krumlov, které je nedílnou součástí úseku, poskytuje rovněž turistický servis. 

 

Ve spolupráci s partnery v destinaci (realizátory projektů) byla uskutečněna intenzivní 

komunikační kampaň zaměřená především na novinky roku 2015, kterými byly: Výstava 

Mystérium Šumava v Egon Schiele Art Centru, Zahradní ateliér Egona Schieleho, Zámecká 

kovárna, Zámecká konírna, Kláštery Český Krumlov, jižní meandr. 

 

 Podpora prodeje destinace byla koncentrována na produkt Český Krumlov Card, jemuž byla 

věnována mimořádná pozornost i v oblasti PR a komunikace, výsledkem byl nárůst prodeje o cca 

36 % oproti roku 2014. Intenzivní byla rovněž spolupráce se školami ve městě a blízkém 

regionu, které byly motivovány k využití Český Krumlov Card pro své žáky, studenty, učitele. 

Koncem roku 2015 došlo k rozšíření produktu o partnera Kláštery Český Krumlov, od 1. ledna 

2016 Český Krumlov Card: volná vstupenka do pěti muzeí. 
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V průběhu roku 2015 bylo realizováno více než 40 press a fam tripů (poznávací cesty pro 

zástupce médií a touroperátorů). Český Krumlov byl prezentován na pěti zahraničních veletrzích 

v Bratislavě, Vídni, Berlíně, Mnichově a Linci. To vše především prostřednictvím intenzivní 

komunikace s agenturou CzechTourism. 

 

Český Krumlov Tourism se podílel na organizaci a propagaci akcí, které rozvojový fond 

spolupořádá s městem a Městským divadlem: projekt Českokrumlovské slavnosti (Kouzelný 

Krumlov, Slavnosti pětilisté růže, Svatováclavské slavnosti, Advent & Vánoce) a rovněž druhý 

ročník Plesu města Český Krumlov. Ve spolupráci s partnery se Český Krumlov Tourism podílel 

na propagaci dalších akcí: Krumlovský Masopust, Oslavy osvobození konce 2. světové války. 

Mimořádná pozornost v oblasti produkce a propagace byla věnována akci Festival vína Český 

Krumlov spolupořádané se Sdružením cestovního ruchu v Českém Krumlově. 

 

V průběhu roku probíhala postupná transformace Oficiálního informačního systému Český 

Krumlov (odkaz Turista) na moderní volnočasový webový portál s responsivním designem 

reflektující současné potřeby a trendy v cestovním ruchu. 

 

Český Krumlov se umístil na 3. místě v kategorii Město s nejvstřícnějším přístupem k cestovním 

kancelářím v prestižní anketě TTG Travel Awards. Jde o hlasování odborníků z oblasti 

cestovního ruchu, anketa magazínu TTG Czech byla pořádána již poosmnácté. 

 

Návštěvnost v roce 2015: Infocentrum Český Krumlov 230 731 návštěvníků, Oficiální 

informační systém 2 070 931 návštěvníků. 

 

Museum Fotoateliér Seidel, nejmladší a nejspecifičtější pracoviště společnosti kromě své běžné 

muzejní a badatelské činnosti připravilo celou řadu akcí. Na začátku turistické sezony – v dubnu 

2015 – byla otevřena výstava fotografií Josefa a Františka Seidelových – Mysterium Šumava, 

jako součást hlavní výstavní expozice v Egon Schiele Art Centru v Českém Krumlově. Výstavu 

doprovodil obsáhlý katalog, jako další z řady tištěných publikací Českokrumlovského 

rozvojového fondu, billboardová kampaň a samostatné plakáty. 
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Museum Fotoateliér Seidel dlouhodobě spolupracuje s partnerským muzeem v Celje. V srpnu 

připravili zaměstnanci obou muzeí v českokrumlovské synagoze výstavu Josipa Pelikána, 

fotografa a majitele podobného fotoateliéru ve slovinském Celje. Obě výstavy byly hojně 

navštívené a byly i podnětem k cestě do Českého Krumlova pro početnou řadu návštěvníků. 

 

Tradiční součástí programu muzea byla víkendová fotografování pod názvy Valentýnské, 

Májové v ateliéru, Den matek v ateliéru, fotografování k sv. Václavu a nově byl zařazen i druhý 

víkend fotografování pro PF na konci roku. Pracovníci muzea připravili fotografování před kopií 

historického malovaného pozadí při plesu města Český Krumlov i v nedalekém partnerském 

muzeu v Bavorsku. Vedle prohlídek muzea bylo vyhledávané i příležitostné fotografování 

zájemců i celých skupin a tato služba byla nabízena každý den po celý rok. V čekárně muzea 

byla instalována výstava k I. světové válce z archivu Fotoateliéru Seidel. Muzeum zařadilo do 

svého programu i noční prohlídky o Muzejních nocích, podobně byly připraveny noční prohlídky 

za letních úplňků. Ve spolupráci s Českými drahami uspořádalo museum jednu jízdu 

mimořádným vlakem mezi Českými Budějovicemi a Novou Pecí za fotografiemi 

Schwarzenberského kanálu. Každý prázdninový víkend jezdil rovněž mezi Černou v Pošumaví a 

Stožcem speciální parní vlak Josef Seidel, který propagoval turistickou i badatelskou nabídku 

Musea. Vedle pravidelného přednáškového cyklu bylo uvedeno několik přednášek a promítání 

fotografií k podpoře prodeje fotografií z databanky Seidel, proběhly prezentace v bavorském 

Deggendorfu a na Mrzlem Vrhu ve Slovinsku. 

 

Vedle vlastní výstavní činnosti a pravidelných akcí se museum podílelo i na Open–air FOTO 

Festivalu, kdy měli fotografové z řad nadšenců i profesionálů možnost vyzkoušet si sami focení 

v netradičním prostředí. Této akce se zúčastnilo téměř 200 fotografů. Navíc bylo pro museum 

velikou ctí uvítat i nestora a propagátora současné fotografie Ondřeje Neffa. 

 

Z další činnosti nelze opomenout podzimní tvůrčí dílny, kdy byly připravené kurzy pro studenty 

a seniory, kteří měli možnost seznámit se s fotografickou technikou, historií a vyzkoušet práci 

fotografa s analogovou i digitální technikou. Nabídku tvůrčích dílen završil workshop 

platinotypie, což je historická technika výroby fotografií. Tato technika patří k absolutní špičce 

fotografických technik a dnes se využívá v prestižních světových galeriích k archivaci fotografií 

pro budoucí generace. 
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V roce 2015 získalo Museum Fotoateliér Seidel několik grantů z Jihočeského kraje. Bylo možné 

dokončit instalaci ochranných folií proti ÚV záření, a tak ochránit vystavené sbírkové předměty. 

Doplnili jsme propagační materiály o novou řadu muzejních letáků. Díky grantové podpoře 

Jihočeského kraje se podařilo umístit velký billboard na pražský Smíchov, kde téměř po 10 

měsíců propagoval museum a Český Krumlov. Na podzim se uskutečnila několikadenní tvůrčí 

dílna historických fotografických technik k 110. výročí postavení nového ateliéru Josefa Seidela 

v Českém Krumlově (1905 – 2005). 

 

Muzeum navštívila řada významných představitelů kulturního i společenského života z domova i 

ze zahraničí. Mezi významné návštěvy se zařadila první dáma České republiky paní Ivana 

Zemanová, ministr kultury pan Daniel Herman, ministryně pro místní rozvoj paní Karla 

Šlechtová a z řad kulturních například hudebníci bratři Ebenové nebo herec a spisovatel Arnošt 

Goldflam. 

 

Hospodaření společnosti Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o. v roce 2015 skončilo, 

jak bylo uvedeno výše, s hospodářským výsledkem – ziskem před zdaněním ve výši 7,96 mil. 

Kč. Účetní hospodářský výsledek, tj. výsledek po zaúčtování tzv. odložené daně z příjmů ve výši 

1,47 mil. Kč (jejím základem je rozdíl mezi daňovou a účetní zůstatkovou cenou investičního 

majetku), činil 6,49 mil. Kč. Tržby z běžné hospodářské činnosti, tj. tržby z prodeje zboží a 

služeb, dosáhly celkové výše 48,7 mil. Kč. Největší, téměř padesátiprocentní podíl na celkových 

tržbách z prodeje služeb, měly tržby z pronájmu nebytových prostor a bytů a dále to byly také  

tržby z parkovacích služeb, které se podílely na celkových tržbách čtyřiatřiceti procenty. Třetí 

nejvyšší podíl připadl na služby cestovního ruchu, jejichž tržby se podílely na celkových třinácti 

procenty. 
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 Obchodní společnosti: Služby města Český Krumlov v roce 2015 

Společnost Služby města Český Krumlov s. r. o. - SMČK, byla založena v roce 1996, jako 100 

% dceřiná společnost města Český Krumlov. Společnost na základě uzavřené smlouvy o 

poskytování komunálních služeb pro město Český Krumlov mimo jiné zajišťuje: 

 sběr, svoz a likvidaci tuhého komunálního odpadu, sběr, svoz dotřiďování a realizaci 

separovaného odpadu, provoz sběrného dvora, provoz skládky, odvoz odpadkových košů, 

 správu místních komunikací včetně oprav, letní a zimní údržbu místních komunikací, 

opravy vpustí dešťové kanalizace atd., 

 opravy veřejného osvětlení, 

 údržbu zeleně, 

 instalaci a údržbu dopravního značení. 

 

SMČK též významně spolupracují s Regionálním svazkem obcí Vltava - RSOV. S jednotlivými 

obcemi má společnost uzavřeny individuální smlouvy o poskytování vybraných komunálních 

služeb v rozsahu potřeb jednotlivých obcí. RSOV sdružuje spolu s městem Český Krumlove 

celkem 18 obcí, které s regionálním svazkem představují významné obchodní partnery pro 

společnost Služby města Český Krumlov s. r. o. 

 

Orgány společnosti:  

Valná hromada: 

město Český Krumlov, které je jediným společníkem, zastupuje v působnosti valné hromady 

rada města ve složení: 

 Mgr. Dalibor Carda 

 Ing. Josef Hermann 

 MUDr. Jindřich Florián 

 Rudolf Vejskrab 

 Bc. Martin Lobík 

 Ing. Jitka Zikmundová, MBA 

 Jan Vozábal 
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Dozorčí rada: 

 Stanislav Trnka 

 Roman Najbrt 

 Josef Zunt 

 

Jednatelé: 

 Antonín Princ 

 Ing. Petr Kubal 

 Pavel Turnhöfer: jednatel pověřený řízením společnosti 

 

Jednotlivá provozní střediska společnosti Služby města Český Krumlov s. r. o. prováděla v roce 

2015 mimo jiné tyto činnosti: 

 středisko elektro provoz a údržbu veřejného osvětlení, odstraňování poruch po haváriích, 

mapování možností a jejich přímého využití nových osvětlovacích a úsporných 

technologií a jejich ověření v provozních podmínkách 

 středisko odpady provozovalo zařízení řízené skládky komunálního odpadu a 

provozovalo sběrný dvůr, poskytovalo pracovníkům města plnou součinnost v plnění 

limitních ukazatelů daných pro uvedená zařízení a podílelo se na přípravě zadání pro 

výběr dodavatele stavby rozšíření skládky a stavby rekultivace skládky. 

 

Společnost se kromě své hlavní činnosti též aktivně podílela na zajištění akcí pořádaných 

samotným městem, případně partnerskými městskými organizacemi. Zvláště to jsou Slavnosti 

pětilisté Růže a Svatováclavské slavnosti. 

 

V roce 2015 zaznamenala společnost Služby města zvýšené nároky kladené na ni při plnění 

úkolů. Je možno konstatovat, že dosažený hospodářský výsledek ve výši + 462 tis. Kč po 

zdanění je, i při všech negativních vlivech, se kterými se společnost musela v průběhu roku 

vypořádat, výsledkem, který dává příznivý základ pro vývoj společnosti i v následujících letech. 
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 Obchodní společnosti: Lesy města Český Krumlov s. r. o. v roce 2015 

Obchodní společnost Lesy města Český Krumlov s. r. o. hospodaří v pronajatých lesích Města 

Český Krumlov na základě nájemní smlouvy od roku 1994. Město Český Krumlov je jediným 

zakladatelem a 100 % vlastníkem obchodní společnosti. 

 

Hlavní činností je výkon odborné správy lesů, pěstební a těžební práce, ochrana lesa. Funkci 

odborného lesního hospodáře vykonával jednatel společnosti, činnost firmy zajišťovali dva 

lesníci ve venkovním provozu, 1 THP administrativní pracovník. Společnost obhospodařovala 

celkem 1 329 ha lesů, z tohoto množství bylo 1 300 ha ve vlastnictví Města Český Krumlov, 29 

ha ve vlastnictví společnosti. 

 

Základním pilířem činnosti společnosti je obhospodařování lesního majetku města Český 

Krumlov. Jedná se o zhruba 1 330 hektarů lesa rozprostřených na 27 katastrálních územích. Tato 

výměra není konečná, majetek se společnost snaží rozšiřovat jednak smysluplným nákupem 

lesních pozemků od sousedních vlastníků, jednak zalesňováním nevyužitých zemědělských půd. 

Společnost se rovněž stará o městské rybníky a o část městské zeleně. V předvánočním čase 

mohou občané Českého Krumlova vidět pracovníky Lesů při stavbě vánočního stromu na 

českokrumlovském náměstí, dodávají i stromky na výzdobu celého centra města a v areálu 

Služeb města prodávají čerstvé vánoční stromky. Pro tyto účely mají Lesy založeny plantáže, 

kde dokáží vypěstovat kvalitní stromky za velice příznivé ceny. 

 

 Lesní majetek je zařazen do těchto kategorií lesa: 

 Lesy hospodářské – 1 147,13 ha 

 Lesy ochranné – na mimořádně nepříznivých stanovištích – 23,26 ha 

 Lesy zvláštního určení – v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů – 9,88 ha 

 Lesy zvláštního určení – příměstské a rekreační – 61,01 ha 

 Lesy zvláštního určení – se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou – 95,72 ha 

 

Služby společnosti Lesy města Český Krumlov s. r. o.: 

 Obnova lesa 

 Ochrana kultur (proti buřeni, zvěři, hmyzím škůdcům) 
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 Výchovné zásahy (prořezávky, probírky) 

 Těžba a přibližování dřeva 

 Výkup a prodej dřeva 

 Odstraňování klestu 

 Výkon funkce odborného lesního hospodáře 

 Poradenská činnost 

 

Lesní pedagogika:  

Společnost Lesy města Český Krumlov s. r. o. se věnuje spolupráci se základními školami 

v rámci projektu „Lesní pedagogika“ pravidelně již od roku 2009. Lesní pedagogika je 

environmentální vzdělávání o lese, vztazích a procesech probíhajících v něm. Je založena na 

prožitku zprostředkovaném lesními pedagogy (lesník s pedagogickými znalostmi a zkušenostmi) 

nejlépe přímo v prostředí lesa. Je to nejjednodušší cesta lesníků, jak přiblížit široké veřejnosti 

prostředí lesa se všemi jeho funkcemi. 

 

Lesní pedagogika není konkurencí škole a vědeckým vzdělávacím institucím, ale rozšiřuje a 

doplňuje získávané vědomosti dětí zábavnou formou, při které žáci zapojují do poznání všechny 

svoje smysly. Lesní pedagogika prohlubuje u široké veřejnosti zájem o les, zlepšuje vztah 

člověka k lesu a přírodě obecně, objasňuje význam hospodaření v lese, podporuje pochopení 

práce lesníků a prohlubuje zájem o dřevo jako obnovitelnou surovinu. 

 

Z činnosti společnosti Lesy města Český Krumlov s. r. o. v roce 2015: 

Dětské hřiště na Horní Bráně: 

V rámci revitalizace Hornobránského rybníka rozšířila společnost Lesy města Český Krumlov s. 

r. o. stávající dětské hřiště na Horní Bráně o nové herní prvky. Vyhověla tak požadavkům rodičů 

nejmenších návštěvníků a hřiště doplnila o herní prvky určené právě malým dětem. Celkové 

náklady na dodávku a montáž pěti herních prvků byly ve výši 354 738 Kč. Oplocení hřiště 

nechala provést společnost PRO-SPORT ČK o. p. s. Na základě rozhodnutí rady města 

společnost Lesy města Český Krumlov s. r. o. investovala do úprav okolí Hornobránského 

rybníka v roce 2014: 4 540 000 Kč a v roce 2015: 1 370 000 Kč. 
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Areál dětského hřiště Dubík: 

Za účelem podpory rekreační funkce lesů společnost Lesy města Český Krumlov s. r. o. 

vybudovala v příměstském lese Dubík víceúčelové hřiště, kde naleznou návštěvníci tyto herní 

prvky: houpačka, kolotoč, hrazda, kladina, čapí hnízdo, přístřešek, posilovací dvojlavice, bradla. 

Hřiště bylo obnoveno v letech 2010 a 2012 celkovými náklady 460 000 Kč, dotace z Programu 

rozvoje venkova činila 275 000 Kč. Péče o tento areál vč. údržby a edukačních programů 

probíhala i v roce 2015. 

 

Přehrážka Na Trojici: 

V rámci protipovodňových opatření postavila společnost Lesy města Český Krumlov s. r. o. nad 

rybníčkem na Trojici protipovodňovou přehrážku, jejímž účelem je ochránění níže položených 

pozemků ve vlastnictví města Český Krumlov. Celkové náklady na výstavbu činily 2 899 830 

Kč, společnost získala dotaci na výstavbu ve výši 1 910 632 Kč. 

 

Plánované projekty: 

Mezi připravované projekty společnosti Lesy města Český Krumlov s. r. o. na další období byla 

zařazena mj. i rekonstrukce lesní cesty na Dubíku, která by pracovníkům zpřístupnila část 

lesního majetku a pro občany zcela jistě zajímavý dlouholetý projekt rozhledny na Dubíku. 

Realizace je ovšem ve značné míře závislá nejen na vývoji trhu se dřevem, ale na možnosti 

využití dotačních titulů, zejména z Evropské unie. 

 

Ocenění: „Důvěryhodná firma“ 2015: 

Lesy města Český Krumlov s. r. o. získaly od Centra výzkumu názoru klientu s. r. o. certifikát 

„Důvěryhodná firma“ pro rok 2015. Certifikát „Důvěryhodná firma“ se přiděluje podnikatelům, 

kteří se vyznačují výbornou pověstí mezi klienty a obchodními partnery. Firmy, které se mohou 

pochlubit tím, že vlastní certifikát „Důvěryhodná firma“, jsou vnímány zákazníky a dodavateli 

jako spolehlivý a důvěryhodný partner. 

 

Změna ve funkci jednatele:  

V roce 2015 ukončil v Lesích města Český Krumlov s. r. o. svou dlouholetou činnost ředitele a 

jednatele Ing. Bedřich Navrátil odchodem do důchodu. U společnosti pracoval Ing. Navrátil 

v různých funkcích 20 let a vykonal mnoho dobré a užitečné práce, kterou rovněž popsal v knize 
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„20 let firmy Lesy města Český Krumlov s. r. o.“. V jeho funkci ho vystřídal nový jednatel, 

rovněž dlouholetý pracovník společnosti (od roku 2003), Ing. Miroslav Štoll.  

 Obecně prospěšné společnosti: Centrum pro pomoc dětem a mládeži o. p. s. v 

roce 2015 

Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o. p. s. (CPDM, o. p. s.) bylo založeno městem Český 

Krumlov na počátku roku 1997. 

 

Hlavní činnosti CPDM, o. p. s.: 

 aktivity v oblasti primární a sekundární prevence společensky patologických jevů 

u dětí a mládeže 

 informační a poradenské činnosti pro děti, mládež, pedagogickou, rodičovskou a 

další veřejnost 

 realizace školení, kurzů, přednášek, kulturně výchovných projektů a dalších aktivit 

souvisejících s problematikou a zájmovými oblastmi dětí a mládeže, včetně 

specifických aktivit "školského" charakteru 

 realizace aktivit, které cíleně podporují vhodné trávení volného času dětí a 

mládeže, včetně rozvoje aktivit mezinárodních 

 podpora a pomoc sociálně znevýhodněným a zdravotně postiženým dětem, 

mládeži a organizacím, které se touto problematikou zabývají 

 podpora a pomoc rozvoji občanského sektoru v místě a širším regionu 

 

Ředitel CPDM, o. p. s.:  Mgr. Vlastimil Kopeček, statutární zástupce společnosti 

 

Pracoviště CPDM:  

 Informační centrum pro mládež 

 Streetwork 

 NZDM Bouda 

 Rádio ICM 
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Programové aktivity CPDM, o. p. s. v roce 2015: 

I. Projektové pracoviště ICM - Informační centrum pro mládež Český Krumlov 

ICM Český Krumlov bylo založeno v roce 1998 jako první z projektových pracovišť CPDM, o. 

p. s. Český Krumlov. V roce 2015 byly činnosti a služby ICM Český Krumlov určeny cílovým 

skupinám dětí, mládeže, pedagogů, rodičů, nestátním neziskovým organizacím, školám a dalším 

souvisejícím kategoriím.  

 

Z hlediska územní působnosti pracoviště ICM Český Krumlov v Jihočeském kraji byly služby 

ICM Český Krumlov směrovány především do regionů Český Krumlov a Kaplice, částečně pak, 

dle teritoriálního rozdělení obslužnosti kraje mezi spolupracující ICM v Jihočeském kraji, 

uživatelům z Písecka a Českobudějovicka. 

 

Statistiky uživatelů informačních, poradenských a vzdělávacích služeb v roce 2015 V tomto 

období bylo uživatelům služeb ICM ČK poskytnuto osobně, prostřednictvím webových stránek, 

seminářů, besed, workshopů, kurzů, po telefonu, mailem, poštou, bulletinem CPDM, o. p. s., 

časákem ICM a Zpravodajem.Krumlov.cz celkem 82 326 informací a informačních služeb 

(úkonů). 

 

Fyzické osoby v ICM      665 

Semináře, besedy, workshopy, kurzy   343 

Informace poskytnuté prostřednictvím emailu, telefony 6 875 

Tiskoviny ("Zpravodaj.Krumlov.cz")   6 000 

Webové unikátní přístupy (www.casakicm.cz)  8 588 

Webové unikátní přístupy (www.icmck.cpdm.cz)  59 855 

 

Rozsah provozu ICM, poskytnuté informace a služby v roce 2015: 

Týdenní otevírací doba v provozním období 1. ledna 2015 až 31. prosince 2015 byla celkem 37 

hodin. V Informačním centru pro mládež byl k dispozici pro veřejnost vždy alespoň jeden 

informační pracovník. 

 

http://www.casakicm.cz/
http://www.icmck.cpdm.cz/
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Podpora projektu Informačního centra pro mládež 

Informační centrum pro mládež Český Krumlov bylo v roce 2015 podpořeno finančně těmito 

partnery: městem Český Krumlov, Jihočeským krajem, MŠMT ČR a státním podnikem Lesy 

České republiky. 

 

II. Projektové pracoviště Nízkoprahové a volnočasové zařízení pro děti a mládež Bouda 

(NZDM Bouda) 

NZDM Bouda poskytuje ambulantní a terénní službu dětem a mládeži ohroženým společensky 

nežádoucími jevy ve věku od 6 do 26 let. Svou činností podporuje děti a mládež při řešení 

běžných i obtížných situací, snaží se tak zvýšit šance dětí a mládeže uspět v dalším životě. To se 

děje v rovině sociální, kulturní a volnočasové. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a 

aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při 

prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.  

 

Od konce roku 2014 se podařilo rozšířit působnost NZDM Bouda o další pracoviště NZDM "Na 

míru". Níže uvedené informace se týkají obou těchto pracovišť jako celku.  

 

Činnost nízkoprahového a volnočasového klubu pro děti a mládež (NZDM Bouda) je 

realizována: 

1. V samostatné budově v areálu T. G. Masaryka 114 Český Krumlov. 

2. Na sídlišti Mír v Českém Krumlově na adrese Lipová 161 (přízemní byt panelového 

domu). 

3. V klubovně pro děti a mládež v obci Větřní. 

 

Důvodem existence "Otevřeného klubu v Boudě" bylo a je vytvoření místa pro děti a mládež, 

které je určeno k neformálnímu setkávání, a také jako místo inspirace k případné další návazné 

činnosti v aktivitách realizovaných v "horním" prostoru NZDM Bouda.  

 

V "otevřeném klubu" mají mladí lidé mnohdy první příležitost seznámit se s "Boudou" a 

možnostmi, které toto jedinečné zařízení v Českém Krumlově nabízí. Děje se to jednak díky 

informacím poskytnutým terénním pracovníkem v místě bydliště dětí a také zprostředkovaně. 

Návštěvníci a uživatelé poskytované služby mají následně možnost využít široké spektrum 
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deskových her a nabídku levného občerstvení. Dále mohou využít nabídku knihovny a možnost 

zahrát si stolní fotbálek, ping-pong a ruské kuželky. Samozřejmostí je rovněž i bezplatný přístup 

k internetu. "Otevřený klub" je zároveň prostorem prvokontaktním. Nadstavbovou činností 

"otevřeného klubu" je pořádání různých soutěží. Tradičními a zavedenými aktivitami jsou 

převážně turnaje ve stolním fotbálku a ve stolním tenise, které dokáží přivést k účasti mnoho 

mladých lidí. 

 

Jedním z dalších podstatných důvodů existence klubu je široká nabídka základního poradenství 

především v oblasti sociálně patologických jevů, krizové a situační intervence, pomoci při 

obstarávání osobních záležitostí ad. Sociální poradenství se odehrávalo i v roce 2015 v prvotní 

fázi formou rozhovoru s uživatelem. Vzhledem k zachování bezpečí prostoru bylo většinou 

poskytováno v samostatné kontaktní místnosti. 

 

Poradenství zpravidla obsahovalo vyhodnocení situace, nabídku možných variant řešení obtížné 

situace nebo rady vedoucí k odstranění obtíží. Poradenství se zaměřovalo na stejná či podobná 

témata jako v případě informačního servisu, ale jednalo se o vyšší úroveň služby. Největší zájem 

ze strany klientů byl o zprostředkování práce a pomoc se zajištěním bydlení. 

 

Dále v centru v roce 2015 zaznamenali několik případů pomoci v krizi, vyřešili a následně 

zprostředkovali uživatelům služby pomoc jak s bydlením, tak i finanční podporu v nouzi. 

Zprostředkovali i několik kontaktů na bezplatné právní poradenství apod. 

 

V tomto prostoru také probíhalo pravidelné středeční doučování žáků 1. stupně základních škol, 

dále zde pravidelně každé úterý realizovali "výtvarku" pro děti z prvního stupně základních škol. 

 

V roce 2015 zaznamenali v "Otevřeném klubu Bouda" celkem 2 274 kontaktů. Jednalo se o 

nepravidelné návštěvníky dolního klubu NZDM Bouda, kteří zde využili nabízených možností 

aktivního trávení volného času s využitím volných herních a dalších prvků (stolní fotbal, stolní 

hry, poslech hudby, využití knihovny knih a časopisů, možnost práce na počítači a s internetem 

ad.) a základního poradenství. 
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Horní prostor NZDM Bouda sloužil pro následné (z "povzdálí" řízené) pravidelné a rovněž 

také i k nepravidelné činnosti dětí a mládeže, kterým poskytoval prostory a zařízení pro různé 

činnosti a v případě potřeby metodické vedení. V tomto prostoru probíhaly pravidelně ve 

stanovených dnech a časech v týdnu především hudební, taneční a divadelní zkoušky, filmové 

kluby, dále pak jednotlivá vystoupení a prezentace činností pro veřejnost, výstavy výtvarných 

děl mladých místních umělců a jejich vernisáže a další.  

 

Výše uvedené formy aktivit probíhaly jednak "vrstevnickým způsobem", tj. organizovali je sami 

mladí lidé pro sebe a své vrstevníky. Jednalo se převážně o hudební a taneční zkoušky. Na druhé 

straně některé aktivity byly iniciovány a vedeny pracovníky klubu za případné pomoci 

dobrovolníků. V tomto případě se například jednalo o realizaci dílčích projektů, filmových 

projekcí, koncertů, vernisáží apod. 

 

Informace o nejvýznamnějších aktivitách realizovaných v tomto prostoru v roce 2015: 

V roce 2015 v horním prostoru NZDM Bouda zaznamenali celkem 1 228 kontaktů. Tento 

počet se skládal z počtu kontaktů v pravidelných aktivitách pravidelné týdenní zkoušky souborů, 

skupin, jedinců. Jedná se o pravidelné uživatele aktivit horního prostoru NZDM Bouda. 

 

Terénní program (sociální služba NZDM v terénu) spočíval v pravidelných systematických 

návštěvách vybraných lokalit ve městě Český Krumlov. Jedná se o krumlovská sídliště Mír, Za 

Nádražím, Plešivec, o lokalitu Horní Brána a nedalekou obec Větřní. 

 

Terénní sociální pracovníci v těchto lokalitách vyhledávali děti a mladistvé bez konkrétní náplně 

činnosti a snažili se je zkontaktovat, oslovit a motivovat k aktivitě, která by byla smysluplná a 

jedince či skupinu obohacující. 

 

Terénní pracovník byl vybaven identifikační visačkou, ze které mohou mladiství i případně 

rodiče vyčíst, jakou organizaci tento pracovník zastupuje. O činnosti terénního pracovníka byly 

informovány také všechny instituce v místě (městský úřad, školy, policie). V roce 2015 

uskutečnil terénní program Boudy celkem 859 kontaktů. 
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III. Nízkoprahový a volnočasový klub na sídlišti Mír v Českém Krumlově (klub "Na 

Míru") 

Na konci prosince 2014 se podařilo nově otevřít volnočasový klub "Na Míru" pro děti a 

mládež, který se nachází v přízemních prostorách panelového domu na adrese Lipová čp. 161 na 

sídlišti Mír v Českém Krumlově. 

 

V průběhu roku 2015 se podařilo zajistit pro tento klub dva nové pracovníky. Klub je otevřen od 

úterka do čtvrtka, vždy od 13:00 do 18:00 hodin. Příchozí zde mohli využívat širokou škálu 

výtvarných a dalších volnočasových aktivit (stolní fotbálek, výtvarnou dílnu, nejrůznější 

společenské hry apod.).  

 

V prostorách klubu Na Míru v roce 2015 zaznamenali pracovníci CPDM 2 912 kontaktů. 

 

lV. Volnočasový klub pro děti a mládež v obci Větřní 

Na podzim roku 2014 byl v obci Větřní zahájen provoz nově zrestaurované klubovny pro děti a 

mládež. CPDM, o. p. s. se spolupodílelo na zajišťování provozu klubu vždy v každém týdnu ve 

středečním odpoledni v období od ledna do června 2015. Na zajišťování programových dnů ve 

Větřní se v roce 2015 společně podílela projektová pracoviště ICM, NZDM Bouda a vedení 

CPDM. Mladí lidé zde mohli využívat například výtvarných aktivit, stolních her, doučování, 

tancování a dalších neformálně vzdělávacích aktivit.  

Počet kontaktů za toto období (6 měsíců v roce 2015) byl 540. 

 

Statistika uživatelů služeb a programů NZDM Bouda v roce 2015 – celkový počet kontaků: 

Aktivity v Otevřeném klubu v Boudě      2 274 

Aktivity realizované v horním prostoru NZDM Bouda    1 228 

Terénní program            859 

Nepravidelné jednorázové aktivity v prostorách NZDM Bouda   1 038 

Volnočasové aktivity v klubovně ve Větřní         540 

Klub "Na Míru"         2 912 

CELKEM          8 851 
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Počet příchozích diváků nadstavbových aktivit NZDM Bouda v roce 2015: 

Regionální festival Jeden svět        1 277 

Multikulturní festival "Cihelna-Vystupovat"        250 

CELKEM          1 527 

 

Projektové pracoviště Streetwork 

Obsahem služby terénního programu CPDM o. p. s. "Streetwork pro města Český Krumlov a 

Kaplice" v průběhu celého roku 2015 byl kontakt se stávajícími uživateli služby, tzn. 

problematickými, pravidelnými anebo příležitostnými uživateli návykových látek. Program 

během celého roku 2015 pracoval na vyhledávání nových klientů, poskytování odborných harm 

reduction služeb, individuálním poradenství, testování na infekční onemocnění, úkonech sociální 

práce a také na monitorování a mapování všech míst, kde terénní program v současnosti působí.  

 

Pracovníci vhodnou formou terénní práce vyhledávali a vyhledávali nebo oslovovali jedince, 

konkrétní uživatele návykových látek a také vytipované jedince, ohrožené rizikovým chováním a 

dále s nimi pracovali. A to buď v jejich přirozeném vnějším prostředí (tj. v oblasti 

Českokrumlovska) konkrétně ve městě Český Krumlov, obci Větřní, Loučovice, Vyšší Brod, 

Kaplice, Velešín, Dolní Dvořiště anebo v chráněném prostoru vícefunkční místnosti v sídle 

terénního programu na adrese T. G. Masaryka čp. 114 v Českém Krumlově. 

 

Na všechny aktivity, které program v průběhu své činnosti poskytl, to je na základní rámec harm 

reduction služeb, navázalo zprostředkování a návazná pomoc v dalších institucích (ústavní léčba, 

psychiatrická pomoc, odborná pomoc psychologa nebo psychiatra).  

 

V roce 2015 program pracoval se stávajícími a novými klienty a poskytoval služby, které jsou 

běžně v rozsahu činností terénních programů. Stěžejní aktivity programu v roce 2015 byly 

především výměnný program a na něj navazující kontaktní a případová práce s informačním 

servisem. Jako další využívané služby, bylo poskytováno individuální poradenství, úkony 

sociální práce a testování na virové hepatitidy (HCV, HBV), HIV a na onemocnění syfilis.  
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V průběhu roku 2015 byly také poskytovány výkony zprostředkování léčby do dalších 

odborných pracovišť, dále výkony krizové intervence a doprovod klientů při vyřizování jejich 

potřeb.  

 

V roce 2015 se program věnoval i odborným besedám a (seminářům) na mnoha základních 

školách v regionu Českokrumlovska nebo svou odbornou účastí spolupracoval například na 

Open–air FOTO Festivalu v Českém Krumlově. Aktivně také svojí účastí zajišťoval a 

poskytoval služby na některých kulturně-společenských akcích v regionu v roce 2015, např. 

Slavnostech pětilisté růže nebo preventivní akci pro žáky ZŠ: Den plný prevence. 

 

Projekt Viktorie 

V oblasti harm reduction a drogového poradenství navazoval program na druhý specializovaný 

terénní program pracoviště Streetwork samostatný projekt Viktorie, který působí již od roku 

2008 v oblasti pouliční a klubové prostituce. V roce 2015 působila služba v oblasti trasy E-55 a 

obcí Dolní Dvořiště, Skoronice, Kaplice, Studánky, Rožmberk a Vyšší Brod. V rámci tohoto 

projektu bylo v roce 2015 pracováno s dalšími 394 převážně klientkami, bylo uskutečněno 702 

kontaktů, bylo vyměněno 8 676 kusů injekčních stříkaček a provedeno 438 testů na infekční 

nemoci (VHC,VHB, syfilis, HIV. 

 

CPDM o. p. s. , mezinárodní projekty dětí a mládeže v roce 2015: 

Pořádání mezinárodních výměnných a vzdělávacích projektů pro děti a mládež a vysílání 

českých skupin mladých lidí na obdobné projekty do zahraničí patří tradičně mezi významné 

úkoly CPDM již od roku 1997. 

 

Obdobně jako v minulých letech se nám podařilo zapojit se i v roce 2015 do několika 

mezinárodních aktivit a některé mezinárodní projekty zase naopak uspořádali pracovníci CPDM 

v Českém Krumlově. 

 

 Mezinárodní výměna mládeže "Common Heritage- Common Future" 

o (Rumunsko, Bukurešť, 21. února až 1. března 2015) 

 Vzdělávací kurz "Youth voice social support" 

o (Lotyšsko, Liepaja, od 22. března do 31. března 2015) 
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 Filmový projekt "To be continued . . . " 

o (Maďarsko, Budapešť, 30. března až 3. dubna 2015) 

 Mezinárodní tréninkový kurz "lnclusion Mixer" 

o (Česká republika, Český Krumlov, od 1. do 10. června 2015) 

 Mezinárodní mediálně-umělecký projekt 

o (Česká republika, Český Krumlov, od 3. do 9. srpna 2015) 

 Tréninkový kurz "Power of Kinesthetic Learning" 

o (Slovinsko, Slovenj Gradec, od 5. do 13. září 2015) 

 

 Obecně prospěšné společnosti: Domy s pečovatelskou službou o. p. s. v roce 

2015  

Obecně prospěšná společnost Domy s pečovatelskou službou byla založena městem Český 

Krumlov v roce 1996 a od 1. ledna 1997 funguje jako samostatný právní subjekt. 

 

Hlavními činnostmi je správa Domů s pečovatelskou službou a Senior klubu Rozvoj, 

poskytování sociálních služeb dle Zákona 108/2006 Sb. Pečovatelská služba § 40, Telekontaktní 

tísňová péče § 41, Odlehčovací služba § 44. 

 

Orgány společnosti: 

Správní rada:  

Předseda: Mgr. Bohumil Florián 

Členové: 

 Bc. Ingrid Pechová 

 Mgr. Roman Kneifl 

 Stanislav Přívratský 

 Libuše Sekyrová 

 Jan Sommer 

 

Dozorčí rada: 

Předsedkyně: Ing. Romana Šolcová 
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Členové: 

 Ing. Jarmila Hanáková 

 Marie Myslivcová 

 

Statutární orgán společnosti: 

 Ředitelka společnosti: Mgr. Ivana Ambrusová 

 

Domy s pečovatelskou službou o. p. s. spravovala v roce 2015 celkem 5 domů s byty a 

nebytovými prostory. Centrum správy domů a všech sociálních služeb je v DPS Vyšehrad. Na 

provozu komplexu služeb se podílelo 28 zaměstnanců (přepočtených 27,63) buď přímou, nebo 

nepřímou péčí. Řízení společnosti zajišťovala ředitelka Mgr. Ivana Ambrusová, která byla 

statutárním orgánem společnosti. 

 

Provoz pečovatelské služby zajišťovalo v roce 2015 celkem 7 pracovníků v sociálních službách, 

2 řidiči, 1 sociální pracovník a 3 pracovníci THP (přepočtených 11,125). 

 

Odlehčovací služba poskytuje komplexní péči, ubytování a zajištění základních potřeb osamělým 

občanům a těm, kteří se nacházejí v těžké sociální situaci. Zároveň poskytuje odlehčení 

rodinným příslušníkům a pečujícím osobám. Služba je zajištěna nepřetržitě, tj. 365 dní v roce, 24 

hodin denně. 

 

Kapacita v roce 2015 byla 14 zaregistrovaných lůžek. Služba je poskytována v osmi pokojích 

klientům, kteří se ocitli v sociální tísni, vyžadují 24 hodinovou péči nebo rodinám pečujícím o 

seniora k odpočinku a načerpání sil. Provoz odlehčovací služby v roce 2015 zajišťovalo celkem 

55 pracovníků (přepočtených 11,85 pracovníků) a tato služba byla poskytnuta 51 klientům. 

 

Telekontaktní sociální péče pro seniory a zdravotně postižené občany je sociální služba, která 

představuje komplex služeb poskytující pomocí distanční hlasové a elektronické komunikace 

zprostředkované přes pevnou telefonní linku. Umožňuje individuální, nepřetržitou, dlouhodobou 

a odbornou pomoc osobám, které jsou v důsledku nemoci, vysokého věku, postižení nebo 

zdravotních obtíží a sociální osamělosti trvale či přechodně znevýhodněni. 
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Telekontaktní tísňová péče se poskytuje potřebným v Českém Krumlově i mimo 

českokrumlovský region v lokalitách Větřní, Kájov, Písek, Kaplice, Zlatá Koruna a Bechyně. 

 

Půjčovna kompenzačních pomůcek: 

Služby půjčovny jsou určené osobám se zdravotními komplikacemi, které musí v důsledku 

nemoci dočasně nebo trvale používat kompenzační pomůcku. Klienti mají možnost dostatečně se 

s potřebnou pomůckou seznámit a vyzkoušet si ji v domácím prostředí a následně si ji nechat 

předepsat lékařem. 

 

Je možno si zapůjčit: polohovatelné lůžko, mechanický vozík, toaletní křeslo, chodítko kolové či 

pevné, berle, hole, antidekubitní matraci. Režim půjčovny se řídí platným ceníkem a provozním 

řádem. Služby půjčovny kompenzačních pomůcek využilo v roce 2015 celkem 57 klientů.  

 

Senior klub: 

Správa byla prováděna na základě smlouvy o bezplatném užívání prostor a movitých věcí 

uzavřené mezi městem Český Krumlov a DPS o. p. s. V roce 2015 Senior klub svou 

programovou nabídkou uskutečnil společenské, kulturní a vzdělávací akce, poznávací pěší a 

autobusovou turistiku. Pravidelně jednou týdně je senior klub využíván zájmovým sdružením 

Svépomoc a 1x měsíčně Obcí baráčníků. 1. září 2015 byla zahájena rekonstrukce Senior klubu 

s předpokládaným termínem ukončení na podzim 2016.  

 

Výsledky hospodaření obecně prospěšné společnosti Domy s pečovatelskou službou r. 2015: 

Náklady ............................................................................................. 10 893 066 Kč 

Výnosy ................................................................................................ 4 406 771 Kč 

Dotace poskytnuté MPSV  .................................................................. 3 543 900 Kč 

Dotace poskytnuté MÚ ........................................................................ 3 346 000 Kč 

Dotace poskytnuté Úřadu práce ............................................................... 22 000 Kč 

Dotace poskytnuté KP MÚ ...................................................................... 86 000 Kč 

Dar .............................................................................................................. 4 000 Kč 

Záštita Antonína Kráka .............................................................................. 5 000 Kč 

Hospodaření ............................................................................................... 6 267 Kč 
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 Obecně prospěšné společnosti: Městské divadlo Český Krumlov o. p. s. v roce 

2015 

Městské divadlo Český Krumlov o. p. s. je obecně prospěšnou společností, jejímž zakladatelem 

je město Český Krumlov. Společnost byla založena v dubnu 1996. 

 

Městské divadlo Český Krumlov je institucí, která si klade za cíl přinášet do Českého Krumlova 

kvalitní, žánrově pestrou kulturní nabídku pro všechny věkové kategorie, a to především pro 

občany města a okresu. Poskytuje podporu umělecké zájmové činnosti a neziskovým 

organizacím. 

 

Orgány společnosti:  

Správní rada: 

 Ing. Hana Pešková: předsedkyně 

 Štěpán Kryski: místopředseda 

 Ing. Jitka Zikmundová: člen 

 Blanka Rožánková: člen 

 Mgr. Martina Liebmannová: člen 

 prom. práv. Antonín Čupera: člen 

 

Dozorčí rada: 

 Markéta Oklešťková: předsedkyně 

 Lucie Goldfingerová: člen 

 MUDr. Hana Klosse: člen 

 

Ředitel divadla, statutární orgán:  

 Jan Vozábal 

 

V roce 2015 se v Městském divadle uskutečnilo celkem 532 aktivit, z toho: 90 představení, 21 

akcí v režimu pronájem, 24 akcí v režimu spolupráce, 58 akcí v divadelním klubu Ántré, 36 

sympózií nebo konferencí, 12 výstav ve foyer, 231 zkoušek souborů, 60 akcí v Prelatuře. 

Návštěvnost představení Městského divadla v roce 2015 dosáhla počtu 15 082 diváků.  



  Kronika města Český Krumlov, rok 2015 

 

53 

 

 

Městské divadlo pokračovalo v roce 2015 jako jeden z organizátorů projektu Českokrumlovské 

slavnosti v zajišťování jejich programu. Týkalo se to akcí: Kouzelný Krumlov, Slavnosti pětilisté 

růže, Svatováclavské slavnosti, Advent a vánoce. 

 

Z dalších akcí a aktivit Městského divadla Český Krumlov o. p. s. : 

 ukončení vánočního programu – Sfouknutí vánočního stromu 

 spolupráce se seskupením Proradost – vystoupení na Otáčivém hledišti: Švejk 

 Městské divadlo je spolupořadatelem festivalu Songfest.cz.  

 přehlídky Krumlovská prima sezóna, Mladá scéna, Den dětí, Dětská porta, Krumlovský 

medvěd, Mezinárodní folklórní festival ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Český 

Krumlov 

 prezentace výsledků žáků Základní umělecké školy Český Krumlov a Sdružení 

cestovního ruchu Český Krumlov - vzájemná spolupráce na akcích např. Krumlovský 

masopust 

 spolupráce s Fotoklubem Český Krumlov, který ve vstupních prostorách divadla 

provozuje již od roku 2005 fotogalerii. Výstavy se jsou realizovány v pravidelném 

měsíčním cyklu 

 probíhala spolupráce s dalšími subjekty: Státní hrad a zámek Český Krumlov, Nadace 

barokního divadla zámku, Regionální muzeum v Českém Krumlově, Kiwanis klub Český 

Krumlov, Divadelní seskupení PRORADOST, Divadelní klub Českokrumlovská scéna, 

Centrum pro děti a mládež, Umělecká beseda Český Krumlov a další. 

 

Kromě hlavní budovy divadla v Horní ul. čp. 2 spravovalo Městské divadlo také sály bývalé 

Prelatury, v nichž se v roce 2015 uskutečnilo 60 akcí. 

 

Městské divadlo si dále pro svou činnost pronajímalo skladové prostory umístěné ve Vyšném, 

garáž v Rooseveltově ulici a divadelní park s odstavnou plochou pro stání vozidel. 

 

V divadelním parku probíhaly výjimečně koncerty, odstavná plocha slouží pro parkování. 
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Divadelní kavárna (Divadelní klub Ántré) byl v roce 2015 provozován podnájemcem Ing. Ivo 

Vrhelem, který zde kromě pravidelné hudební nabídky v žánrech jazz, blues, folk a alternativní 

hudba zajišťoval kvalitní občerstvení pro návštěvníky divadla. V roce 2015 zde proběhlo celkem 

58 akcí. 

 

Ubytovací kapacity v podkroví divadla byly od 1. ledna 2012 na základě výběrového řízení 

podnajaty provozovateli ubytování v blízkosti divadla, firmě Český KrumLove s. r. o. Ubytovna 

byla i nadále využívána Městským divadlem Český Krumlov k ubytování hostujících souborů. 

 

Kancelářské prostory v budově Městského divadla jsou pronajímány dvěma podnikatelským 

subjektům – účetní a auditorská firma a notář.  

 

Městské divadlo o. p. s. se na základě Smlouvy o partnerství ze dne 14. října 2009 stalo 

partnerem projektu Revitalizace areálu klášterů. V jeho rámci bude provozovat projekt s názvem 

"Dvory umění a řemesel" v areálu bývalého kláštera klarisek. V roce 2015 byla pod Městské 

divadlo Český Krumlov začleněna správa projektu Kláštery Český Krumlov, což přineslo značné 

personální, finanční a organizační změny. 30. října 2015 byla ukončena realizační fáze projektu a 

zdárně dokončena jeho stavební část. Zároveň byla ke stejnému datu uzavřena s městem Český 

Krumlov Smlouva o výpůjčce, na jejímž základě užívá Městské divadlo o. p. s. prostory 

českokrumlovských klášterů. Od otevření klášterů pro veřejnost dne 28. listopadu 2015 činila 

jejich návštěvnost do konce roku 2015 celkem 6 269 návštěvníků.  

 Obecně prospěšné společnosti: PRO-SPORT Český Krumlov o. p. s. v roce 

2015 

Zakladatelem obecně prospěšné společnosti PRO-SPORT ČK je město Český Krumlov. 

Posláním společnosti je podpora sportovně tělovýchovné činnosti ve prospěch sportující 

mládeže, sportovních klubů a široké veřejnosti. Společnost také spravuje některá městská 

sportoviště a dětská hřiště. Je pořadatelem a aktivním podporovatelem sportovních akcí. 

 

Město Český Krumlov je vlastníkem následujících nemovitostí, které pronajímá obecně 

prospěšné společnosti PRO SPORT, a ta je provozuje pro zajištění obecně prospěšných služeb:  
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 Plavecký bazén, Fialková 255 

 Sportovní hala, Chvalšinská 111 

 Zimní stadion, Chvalšinská ul. 

 Urbinská, 184, 184/26 

 Latrán 227 

 Rybníky na Horní Bráně p. p. č. 581 a 582 

 

Orgány společnosti:  

Správní rada: 

Předseda: Ing. Jan Vondrouš 

Členové:  

 Radek Votava 

 Mgr. Jaroslava Löblová 

 Lukáš Novosad 

 Jindřiška Smolíková 

 Mgr. Jan Vobr 

 

Dozorčí rada:  

Předseda: Mgr. Jan Vopat 

Členové:  

 Mgr. Dalibor Carda 

 Mgr. Zdeňka Šalamounová / Kráková 

 

Statutární orgán společnosti:  

 Ředitel Martin Tomka 

 

Služby organizace:  

Plavecký bazén 

Českokrumlovský plavecký bazén je zařízení, ve kterém je možno využít kromě 25 m dlouhého 

„velkého bazénu“ i dětský bazén, páru, kondiční cvičení, výuku plavání. Plavecký bazén navštíví 
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v jednom roce přes 70 tisíc lidí, kteří zde hledají aktivní odpočinek, a to nejen v zimních 

měsících a ve dnech volna. 

 

Velký bazén: 

Parametry:   25 m x 12,5 m 

Hloubka:   120 cm až 180 cm 

Plavecké dráhy:  6 drah 

Teplota:   27 °C 

 

Malý bazén: 

Parametry:   10 m x 6 m 

Hloubka:   0 cm až 80 cm 

Teplota:   29 °C 

Omezení:   vstup pouze pro děti starší 1 roku v doprovodu rodičů a pro neplavce 

 

Pára: 

Parní komora je nabízena zdarma, v rámci vstupného a provozovatel neručí za občasné výpadky 

způsobené technickým stavem. V provozu je v měsících září až červen. 

 

Plavecká škola: 

Plavecká škola zajišťuje dopolední výuku žáků mateřských a základních škol. Dále nabízí výuku 

v plaveckém klubu Hastrmánek (odpolední kurzy) se skládá z 10 lekcí, vždy jednou týdně. Doba 

trvání: 3 měsíce. Určeno dětem ve věku 3 až 10 let.  

 

Zimní stadion: 

Krytý zimní stadion pro sportovní kluby i veřejnost nabízí umělý povrch, možnost celoročního 

provozu, pronájmu. Ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Český Krumlov a hokejovým 

klubem HC Slavoj probíhá výuka bruslení pro děti, ve spolupráci se Sokolem Český Krumlov 

probíhá výuka krasobruslení. Rovněž jsou pravidelně nabízeny a hojně využívány možnosti 

veřejného bruslení.  
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Sportovní hala: 

Všesportovní hala s ubytovnou je vhodná k využití pro vrcholový i rekreační sport a nabízí celé 

množství možností. Je vhodná pro individuální pobyty i sportovní kolektivy (soustředění, 

turnaje). Vybavení: umělý povrch, 5 badmintonových kurtů, 1 tenisový kurt, 1 volejbalový kurt, 

hřiště pro futsal a florbal (včetně mantinelů). 

 

Volejbalové kurty: 

Sportoviště využívá Volejbalový sportovní klub Český Krumlov 

 

Ubytovna: 

Ubytovna s kapacitou 47 míst je součástí objektu, včetně dvoulůžkového bezbariérového pokoje. 

Celý areál je situován na okraj centra Českého Krumlova (5 min. chůze). Díky širokým 

možnostem využití objektu je zařízení vhodné pro sportovní soustředění, firemní akce, 

autobusové zájezdy. Atletický stadion, volejbalové a beach volejbalové kurty, skatepark, 

plavecký bazén a venkovní basketbalové hřiště v těsné blízkosti haly jsou nespornou výhodou 

zdejšího ubytování. 

 

Přehled návštěvnosti jednotlivých zařízení společnosti PROSPRT v roce 2015:  

 Plavecký bazén  64 241 návštěvníků 

 Plavecká škola Hastrmánek 1 169 žáků ZŠ, 679 žáků MŠ, 307 dětí mimoškolní  výuka 

 Sportovní hala   1 956 tréninkových hodin od šesti sportovních klubů 

 Zimní stadion   hokej: 2 055 odbruslených hodin  

 Veřejné bruslení  174 odbruslených hodin / 8 696 osob 

 Ubytovna   4 436 ubytovaných osob 

 Rybník Horní Brána   5 506 rekreantů, 2 197 sportovců 
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Přehled sportovních akcí konaných v roce 2015: 

 12 hodinovka v plavání 

 Atletický desetiboj 

 Běh na Kleť 

 Cyklistický závod mládeže 

 Časovka na Kleť 

 Dálkové plavání Lipno 

 Den plný prevence 

 Jarní turnaj ve florbale 

 Futsal Plešivec 

 Himalájský tygr 

 Himalájský medvěd 

 Krumlovský Hastrman 

 Turnaj v minivolejbale 

 Pochod Libín – Kleť 

 Prázdninový turnaj ve florbale 

 Krumlovský desetiboj 

 Orientační běh Podkletí 

 Sportovní hry okresních měst 

 Triatlon Holubov 

 Vánoční tenisový turnaj mládeže 

 Vodácký maratón 

 Vyhlášení sportovce roku 

 Výstup dětí na Kleť 

Zkrácené výsledky hospodaření společnosti PROSPORT o. p. s. za rok 2015: 

 Náklady celkem       24 292 000 Kč 

 Výnosy celkem       24 706 000 Kč 

 Zisk před zdaněním            414 000 Kč 

 Daň z příjmu                 4 000 Kč 

 Dotace od města Český Krumlov     14 244 000 Kč 
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 Příspěvkové organizace: Městská knihovna v Českém Krumlově v roce 2015 

Městská knihovna v Českém Krumlově pečuje o velmi kvalitní knihovní fond, který čtenářům a 

uživatelům nabízí široké pole vzdělávání. Obecný trend ve většině knihoven ČR je stagnace či mírný 

pokles počtu registrovaných uživatelů. Tento trend se odrazil i v českokrumlovské knihovně a 

souvisí s řadou celospolečenských změn. Standardem je, že registrovaní čtenáři knihovny by měli 

tvořit alespoň 15 % obyvatelstva žijícího v dané obci. Při aktuálním počtu obyvatel Českého 

Krumlova 12 942 činí počet registrovaných čtenářů 14,6 %.  

 

Obyvatel města rok od roku ubývá a populace stárne, to se odráží i v tomto sledovaném ukazateli. 

Pozitivním trendem je postupný nárůst čtenářů do 15 let, což je jistě i jedním z pozitivních výsledků 

pozornosti knihovny, kterou věnuje dětským čtenářům, například v rámci projektu „Cesta do 

knihovny“. S mírným poklesem počtu registrovaných čtenářů souvisí i mírný pokles počtu 

realizovaných výpůjček, avšak na druhou stranu nárůst počtu jejich prodlužování (prolongací). 

Jedním z možných důvodů mírného poklesu výpůjček je i nárůst možností on-line služeb, například 

prodlužování výpůjční doby z domova nevyžadující fyzickou návštěvu knihovny, s níž bývá spojeno 

půjčení dalších knih.  

 

Důležitou oblastí činnosti knihovny je pořádání řady kulturních a vzdělávacích akcí. Městská 

knihovna v Českém Krumlově má ambici v dalších letech hrát významnější roli na poli vzdělávání. 

Již nyní je patrný nárůst počtu akcí i návštěvníků.  

 

Městská knihovna v Českém Krumlově provozuje kromě hlavní budovy v Horní ulici v historickém 

centru města i dvě další pobočky. Ty se nacházejí na dvou hlavních českokrumlovských sídlištích 

Mír a Plešivec. Nejpočetnější skupinou čtenářů jsou žáci ZŠ (Mír: 24,26 %; Plešivec: 27,98 %) a 

senioři (Mír: 19,15 %; Plešivec: 28,44 %). Nejvíce výpůjček realizují senioři (Mír: 38,77 %; 

Plešivec: 60,82 %) a žáci ZŠ (Mír: 10,62 %; Plešivec: 11,31 %).  

 

Městská knihovna v Českém Krumlově je pověřenou knihovnou. Oddělení regionálních služeb má 

ve svém metodickém obvodu 10 profesionálních knihoven, 30 malých knihoven a 8 poboček. 

Všechny knihovny i jejich pobočky v celém českokrumlovském regionu jsou plně automatizovány a 

pracují s elektronickým knihovnickým programem Clavius (10 profesionálních a 6 neprofesionálních 
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knihoven) nebo Clavius REKS (30 neprofesionálních knihoven). Proces budování základní 

informační sítě veřejných knihoven regionu Český Krumlov byl dokončen v roce 2014.  

 

Prostřednictvím meziknihovních výpůjčních služeb bylo poskytnuto našim čtenářům celkem 151 

knih z jiných knihoven v republice. Zpravidla jde o naučnou literaturu pro studijní účely. Z fondu 

českokrumlovské knihovny bylo požadováno 634 knih, z toho skutečně poskytnuto jiným knihovnám 

v republice bylo 622 svazků.  

 

K 31. prosinci 2015 bylo registrovaným čtenářům v Městské knihovně v Českém Krumlově na 

hlavní budově v Horní ulici a na pobočkách Mír a Plešivec k dispozici celkem 9 počítačů; všechny 

byly připojeny k internetu, 2 z toho sloužily výhradně jako on-line katalogy v oddělení pro dospělé 

(standard v počtu počítačů sloužících veřejnosti je v naší kategorii podle doporučení 10 až 15 

počítačů). Přístupu k internetu využilo celkem 1 049 uživatelů. Počet uživatelů internetu klesal, 

důvodem bylo jeho široké rozšíření a velmi rychlý rozvoj osobních mobilních zařízení. Službu psaní 

v textovém editoru návštěvníci téměř nevyužívali, zato možnosti wifi připojení ano. 

 

Pro čtenáře knihovny bylo v roce 2015 pořízeno v rámci kopírovací služby za poplatek celkem 609 

kopií z materiálů knihovny a dále 1 637 placených tisků z používaných tiskáren u počítačů. Na 

základě ustanovení autorského zákona bylo správci autorských práv společnosti Dilia, z. s. zasláno 

pravidelné roční hlášení o těchto kopiích a zaplacen poplatek za autorská práva. 

 

Ve studovně pokračovalo budování databáze tzv. analytických záznamů. Byl zpracováván hlavně 

regionální tisk a ukládány jsou záznamy týkající se města Český Krumlov a regionu. V roce 2015 

byla zpracována k 70. výročí konce 2. světové války regionální bibliografie mapující období let 1938 

– 1947 s geografickým záběrem jižních Čech a tematickým zaměřením na 2. světovou válku, 

okupaci, odboj, transporty smrti, zajatecké tábory, poválečný odsun německého obyvatelstva a 

následné dosídlování pohraničí. Bibliografie vychází z periodik a monografií dostupných v Městské 

knihovně v Českém Krumlově, takže jsou zde zájemcům o další studium k dispozici. Tento zdroj 

informací, který je volně ke stažení na webových stránkách knihovny, využívají jak zájemci o 

regionální dějiny, tak například i studenti při psaní referátů či seminárních prací. Bibliografie bude 

periodicky aktualizována.  
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V Městské knihovně v Českém Krumlově byla zavedena nová služba půjčování e-knih, což opět 

rozšířilo portfolio poskytovaných služeb. O službu je mezi čtenáři zájem, který postupně stoupá. Od 

května 2015, kdy byla nová služba půjčování e-knih zavedena, bylo realizováno celkem 87 výpůjček, 

které realizovalo 26 čtenářů. Osvěta byla prováděna průběžně, jak při osobním kontaktu se čtenáři a 

při tematických besedách, tak pravidelně na webových stránkách.  

 

Městská knihovna v Českém Krumlově se v říjnu 2015 aktivně zapojila do projektu „Spočítáme Vám 

ROI“, jehož nositelem je Městská knihovna v Praze a Fakulta ekonomicko-správní Univerzity 

Pardubice za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. Cílem projektu bylo spočítat ekonomickou 

efektivnost (ROI: return-on-investment) knihoven. Na základě ekonomických údajů knihovny a 

každoročního statistického výkazu knihovny /Kult (MK) 12-01/ byla počítána na základě odborné 

metodiky efektivita vložených veřejných prostředků do příslušné knihovny. Na základě těchto 

výpočtů za rok 2014 dosáhla Městská knihovna v Českém Krumlově výborného výsledku 4,9. To 

znamená, že za každou korunu veřejných prostředků vloženou do rozpočtu knihovny vytvořila tato 

instituce veřejnosti službu přibližně v hodnotě 4,9 Kč. 

 

Knihovní fond obsahoval k 31. prosinci 2015 celkem 121 656 knihovních jednotek, z toho 39 537 

knihovních jednotek obsahoval tzv. výměnný fond oddělení regionálních služeb. Přírůstek 

knihovního fondu za rok 2015 činil celkem 3 861 knihovních jednotek, z toho výměnný fond 

oddělení regionálních služeb (hrazeno z dotace Jihočeského kraje) činil 1 127 knih jednotek. Úbytek 

knihovního fondu v roce 2015 činil 3 706 knihovních jednotek, z toho celkem 1 521 knihovních 

jednotek z výměnného fondu oddělení regionálních služeb.  

 

Městská knihovna v Českém Krumlově realizovala v roce 2015 celkem 94 kulturních akcí, které 

navštívilo 2 550 účastníků. Dále v knihovně úspěšně proběhlo 46 vzdělávacích akcí s celkovou 

návštěvností 1 014 osob. Oproti předchozím letům se jedná o mírný pokles počtu kulturních akcí i 

jejich návštěvníků, naopak u vzdělávacích akcí došlo k nárůstu. Nabídka kulturních akcí je velmi 

široká, od autorských čtení, přes vernisáže, přednášky, hudební vystoupení až po pohádky a tvořivé 

dílny pro děti. Vzdělávací akce jsou zaměřeny zejména na školní a středoškolskou mládež a na 

seniory, kteří jsou stále silnější cílovou skupinou.  

 

V roce 2015 se Městská knihovna v Českém Krumlově poprvé zapojila do celorepublikové akce 

„Noc literatury“. Ambicí projektu je představovat návštěvníkům současnou evropskou literaturu 
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netradičním způsobem a zároveň oživit večerní město přitažlivou akcí. Na různých místech města 

během jednoho večera čtou známé osobnosti ukázky ze zajímavých knih. Trojí atraktivitou projektu, 

tedy spojením zajímavého textu, neobvyklého místa a originální prezentace usilujeme o vytvoření 

jedinečného kulturního zážitku pro širokou veřejnost. V Českém Krumlově probíhalo čtení 13. 

května 2015 na třech místech – Synagoga Café & Bistrot, Kavárna Hrádek na českokrumlovském 

zámku a v Domově s pečovatelskou službou Vyšehrad. Tato netradiční a nová akce byla úspěšná a 

pracovníci knihovny plánují pokračovat v ní i v následujících letech.  

 

Z ekonomického hlediska se rok 2015 nevyznačoval zásadními výkyvy příjmů ani výdajů. Jediným 

výraznějším výkyvem byl pokles vlastních příjmů cca o 11 % (finančně vyjádřeno: 22 855 Kč) ve 

srovnání s rokem 2014, což bylo způsobeno mírným poklesem výběru registračních poplatků a pokut 

za pozdní vrácení či poškození knih. Nižší výběr souvisí s mírným poklesem počtu registrovaných 

čtenářů i výpůjček.  

 

V roce 2015 byla Městská knihovna v Českém Krumlově naopak úspěšná při získávání finančních 

prostředků nad rámec příspěvku od zřizovatele. Podařilo se získat, řádně využít a vyúčtovat granty ve 

výši 109 377 Kč.  

 

Rok 2015 přinesl do Městské knihovny v Českém Krumlově změnu, a sice zásadní změnu 

personální. K 30. září 2015 se rozhodla odejít do důchodu dlouholetá ředitelka Mgr. Karla Votřelová 

a na její místo nastoupil od 1. října 2015 Mgr. Martin Nechvíle.  

 

Paní ředitelce Votřelové se podařilo knihovnu úspěšně provést dynamickým obdobím posledních 

dvou desetiletí, kdy se knihovnický obor zásadním způsobem proměnil, zejména z důvodu nástupu 

digitalizace a elektronizace řady služeb. Tento proces stále probíhá a klade před knihovnu řadu úkolů 

a příležitostí.  

 

Co se podařilo:  

 Od května 2015 byla zavedena nová služba půjčování e-knih, čímž knihovna opět rozšířila 

portfolio svých služeb. Čtenáři mohou tyto výpůjčky realizovat z pohodlí domova.  
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 V roce 2015 se podařilo uživatelům nabídnout kromě standardně kvalitního knihovního 

fondu a s ním souvisejících služeb i 94 kulturních a 46 vzdělávacích akcí, které navštívilo 

dohromady 3 564 lidí, z čehož více než polovinu tvořily děti.  

 Knihovna se nově zapojila do celorepublikové akce Noc literatury. Tato netradiční a nová 

akce byla úspěšná a budeme v ní v následujících letech pokračovat.  

 Knihovna byla úspěšná i v žádostech o granty, kdy touto cestou nad rámec běžného rozpočtu 

získala 109 377 Kč.  

 Knihovna se zapojila do projektu „Spočítáme Vám ROI“, který se zaměřil na exaktní výpočet 

efektivnosti využití veřejných prostředků vynaložených na knihovny. Výsledkem projektu je 

mimo jiné i zjištění, že za každou korunu veřejných prostředků vložených do rozpočtu 

českokrumlovské knihovny vytvoří tato instituce ročně veřejnosti službu přibližně v hodnotě 

4,9 Kč.  

 V průběhu celého roku 2015 proběhl úspěšně v knihovně technologický a rovněž i praktický 

přechod z katalogizačního formátu UNIMARC na formát MARC21. Tato změna probíhá ve 

všech českých knihovnách a je vyvolána nutností dosažení mezinárodní kompatibility při 

sdílení dat.  

 Na oddělení pro dospělé byla zřízena dvě nová pohodlná posezení pro čtenáře, která mohou 

využít nejen pro odpočinek, ale zejména pro četbu a strávení příjemných chvil v knihovně.  

 V roce 2015 byla pracovnicemi studovny jako praktická pomůcka pro badatele, studenty 

jakož i zájemce o historii zpracována k 70. výročí konce 2. světové války regionální 

bibliografie mapující období 1938 – 1947 s geografickým záběrem jižních Čech. Tento velmi 

užitečný materiál je k dispozici volně ke stažení na webových stránkách knihovny a bude 

pravidelně aktualizován.  

 

Co se nepodařilo  

 Dosud se bohužel nepodařilo připravit a projednat možnosti výraznějších investic do hlavní 

budovy v Horní ulici. Klíčovou investicí je výměna nevyhovující elektroinstalace a dalších 

rozvodů. Tato investice je nezbytná pro další provozní i funkční rozvoj knihovny. 
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Číselné ukazatele za rok 2015: 

Registrovaní čtenáři celkem .................................................................... 1 887 

z toho do 15 let ........................................................................................... 523 

Návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy) ............................................. 35 340 

Výpůjčky celkem ................................................................................. 118 779 

z toho nauč. lit. pro dospělé ................................................................... 21 615 

z toho krásná lit. pro dospělé ................................................................. 64 402 

z toho naučná lit. pro děti ........................................................................ 1 790 

z toho krásná lit. pro děti ....................................................................... 10 474 

z toho ostatní dokumenty (zvukové knihy) ............................................. 1 858 

Výpůjčky periodik ................................................................................. 18 640 

Kulturní akce ................................................................................................ 94 

Vzdělávací akce ............................................................................................ 46 

Počet návštěvníků kulturních akcí  .......................................................... 2 550 

Počet návštěvníků vzdělávacích akcí  ..................................................... 1 014 

 

Uvedené číselné ukazatele zahrnují činnost celé knihovny, jsou tedy započítány statistické údaje 

centrální knihovny v Horní ulici, poboček Plešivec a Mír a výsledky činnosti oddělení 

regionálních služeb. 

 

Knihovní fond: 

Přírůstek knihovního fondu za rok 2015 činil celkem:      3 861 knih. jednotek 

Úbytek knihovního fondu za rok 2015 činil celkem:      3 706 knih. jednotek 

Knihovní fond obsahoval ke dni 31. 12. 2015 celkem:  121 656 knih. jednotek 

 

Na nákup knihovního fondu (knihy, časopisy, zvukové knihy) byla v roce 2015 využita částka ve 

výši 624 051 Kč. Zřizovatel, město Český Krumlov poskytl na provoz knihovny v roce 2015 ze 

svého rozpočtu částku ve výši 4 677 710 tis. Kč. Od Jihočeského kraje obdržela knihovna na 

výkon regionálních funkcí v roce 2015 dotaci ve výši 981 tis. Kč. Dále knihovna obdržela státní 

dotace v celkové výši 109 377 tis. Kč. 
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6. Z aktivit městského úřadu a samosprávy města Český 

Krumlov v roce 2015: 

 Pracovní skupina k Otáčivému hledišti se sešla v Českém Krumlově 

V pátek 9. ledna 2015 proběhlo jednání pracovní skupiny ministra kultury České republiky 

Daniela Hermana k Otáčivému hledišti a revitalizaci zámeckých zahrad v Českém Krumlově. 

Setkání proběhlo v budově mincovny na II. nádvoří zámku v Českém Krumlově. 

Pracovní skupina projednala Zprávu o poradní misi WHC/ICOMOS v historickém centru 

Českého Krumlova. Jen pro připomenutí, vedoucím této mise, která se uskutečnila ve dnech 22. 

až 24. srpna 2014, byl za Českou republiku ministr kultury Daniel Herman. Přítomni tehdy byli 

například zástupci Krajského úřadu Jihočeského kraje, Městského úřadu Českého Krumlova i 

zástupci Jihočeského divadla. Odborníci z WHC/ICOMOS detailně konzultovali problematiku i 

s Českým národním výborem ICOMOS a Mezinárodním vědeckým výborem pro kulturní 

krajinu. 

Výsledkem této mise je právě projednaná zpráva; toto stanovisko odborníků umožňuje 

podniknout další kroky, což je dle ministra Hermana významný posun. Byly projednány 

podmínky revitalizace zámeckých zahrad i podmínky provozování českokrumlovského 

Otáčivého hlediště.  

Známé Otáčivé hlediště tak nadále zůstává v zahradě českokrumlovského zámku. V nezměněné 

podobě zůstane do roku 2017, poté výsledek architektonické soutěže určí budoucí podobu točny. 

Ministr zdůraznil, že postoj komise UNESCO byl rozhodující. 

 Předávání zásahového vozidla Sboru dobrovolných hasičů Český Krumlov 

Českokrumlovští dobrovolní hasiči nemohli v loňském roce vyjíždět k nutným zásahům, jelikož 

neměli k dispozici vlastní výjezdový vůz, a proto se město Český Krumlov za podpory 

Jihočeského kraje rozhodlo sboru dobrovolných hasičů vůz zakoupit. Ve středu dne 28. ledna 

2015 byl dopravní automobil značky Fiat Iveco s kapacitou pro devět osob a s vybavením 

potřebným k zásahu hasičů slavnostně předán sboru hasičů na požární stanici v Domoradicích. 

Automobil předával starosta města Mgr. Dalibor Carda před nastoupenou jednotkou hasičů pod 

vedením Plk. Ing. Pavla Rožbouda. Vikář Václav Pícha vozu i sboru požehnal a všichni 

zúčastnění popřáli hasičům co nejméně výjezdů k požárům. 
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 Symbolické otevření nové výslechové místnosti Policie ČR  

Nová výslechová místnost, která by měla sloužit těm nejmenším obětem zločinu - dětem, byla 

symbolicky otevřena vedoucím oddělení kriminality Rudolfem Zbínem, vedoucím územního 

odboru Policie ČR v Českém Krumlově Pavlem Kučerou, starostou města Český Krumlov Mgr. 

Daliborem Cardou a náměstkem krajského ředitelství pro ekonomiku Ivanem Fantou v objektu 

Policie ČR v Českém Krumlově dne 28. ledna 2015. 

Místnost je upravena jako dětský pokojíček s hračkami a zařízením v pestrých barvách a 

navozuje tak příjemnější atmosféru při výslechu dětí, handicapovaných, seniorů či jiných obětí 

trestných činů domácího násilí, znásilnění nebo sexuálních deliktů. Součástí je též druhá 

místnost, která je propojená pomocí audio a video techniky pro pořizování dokumentace 

výslechu. Výslech tak mohou sledovat a zaznamenávat policisté, pracovníci orgánů sociálně 

právní ochrany dětí, státní zástupce, soudce psycholog a další osoby, se kterými vyslýchaná 

osoba nepřijde do přímého kontaktu. Díky tomuto zařízení je dítě vyslýcháno pouze jednou. 

Pořízení místnosti stálo zhruba 288 000 Kč, z nichž velkou část pokryla dotace ministerstva 

vnitra a nemalou částí také přispělo město Český Krumlov a Policie ČR. 

 Český Krumlov byl v roce 2014 třetí nejlepší v ČR v třídění odpadů  

I v roce 2014 bylo město Český Krumlov zapojeno do soutěže obcí a měst Jihočeského kraje ve 

třídění odpadů s názvem „Jihočeši třídí odpady". Tuto soutěž vyhlašuje Jihočeský kraj ve 

spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a. s. Hlavním cílem soutěže je 

zvýšit motivaci obcí v oblasti odděleného sběru využitelných odpadů a možnost porovnat 

výsledky úspěšnosti ve třídění odpadů s jinými velikostně podobnými obcemi. I v roce 2014 bylo 

město Český Krumlov úspěšné a umístilo se na 3. místě v kategorii Města nad 7 000 obyvatel. 

 

Další částí soutěže byla Soutěž obcí s rozšířenou působností, ve které se město Český Krumlov 

umístilo na 2. místě. Získalo tak za odměnu peněžní poukaz na výrobky z recyklovaného 

materiálu v hodnotě 15 000 Kč. Jedná se zejména o lavičky a plastové nádoby na odpad, které 

budou umístěny na veřejných prostranstvích města. 
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Pro téměř dvě třetiny obyvatel města je třídění odpadů běžnou součástí jejich života. Tříděním 

odpadů pomáháme šetřit primární zdroje surovin, energie a životní prostředí. Pokud odpady 

správně třídíme už při jejich vzniku, umožňujeme tím jejich další využití a recyklaci. 

Pro nikoho již není novinkou, že do zelených kontejnerů patří sklo, do modrých papír a do 

žlutých plast. V našem městě se do žlutých kontejnerů spolu s plastem odkládá i nápojový 

karton. Kontejnery jsou vždy označeny samolepkou adekvátní pro příslušnou komoditu. 

Kromě již zmíněných kontejnerů jsou v našem městě červené a zelené popelnice. Červené slouží 

pro odkládání drobných kovů (zejména plechovek). Zelené popelnice slouží k odkládání 

potravinářských tuků a olejů.  

Do sběrných nádob bílé barvy, které byly počátkem roku 2014 umístěny na níže uvedených 

stanovištích ve městě Český Krumlov, lze odkládat textil pro charitativní využití, nepoužitelný 

textil včetně roztrhaných hadrů, záclony, tašky i batohy, boty a veškeré dětské hračky včetně 

plastových.  

Vyhláškou MŽP č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování 

složek komunálních odpadů má město povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování 

minimálně pro biologické odpady rostlinného původu (minimálně v období od 1. dubna do 31. 

října), kam občané mají možnost tento druh odpadu odložit. Odpad rostlinného původu tak 

mohou občané odkládat na sběrném dvoře. 

Město se zapojilo do projektu Svazu měst a obcí Jihočeského kraje na pořízení kompostérů pro 

občany města. Občané tedy měli možnost získat výhodně kompostér pro vlastníky pozemku 

ležícího v katastru obce formou výpůjčky. Vypůjčitel uhradí městu Český Krumlov spoluúčast 

na pořízení kompostéru, která tvoří 10 % z pořizovací ceny kompostéru: v případě kompostéru o 

objemu 453 l je to 200 Kč, u kompostéru o objemu 900 l pak 272 Kč.  

 Setkání občanů města Český Krumlov se starostou Daliborem Cardou  

Ve čtvrtek 5. února 2015 se v kavárně českokrumlovského kina Luna uskutečnilo tradiční 

setkání vedení města s občany. Se starostou města Daliborem Cardou, místostarostou Josefem 

Hermannem, tajemníkem městského úřadu Radimem Roučem a dalšími zástupci úřadu a vedení 

města přišlo diskutovat cca 40 občanů Českého Krumlova.  
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Po úvodní prezentaci toho, co se ve městě již událo a toho, co občany v tomto roce čeká, 

následovala otevřená debata přítomných. Nejpalčivějším tématem občanů se ukázal být bývalý 

energoblok, nyní sídlo společnosti Carthamus a. s. Společnost byla občany označována za 

původce nepříjemného zápachu, který se často šíří v dotčené oblasti. Stěžovali si na něj zejména 

obyvatelé přilehlého sídliště Mír. Město Český Krumlov si je vědomo tohoto a jiných nedostatků 

spojených s provozem teplárny a intenzivně je v rámci svých pravomocí řeší. 

 

I přesto, že na sídlištích Plešivec a Špičák vznikly v nedávné době desítky nových parkovacích 

míst, je stále toto téma pro občany aktuální a stěžovali si na jejich nedostatek. Dalšími 

diskutovanými tématy byly například: nezodpovědní majitelé pobíhajících a volně kálejících psů, 

kruhová křižovatka u Porákova mostu, sběr bioodpadu, anonymita stěžovatele, budova bývalých 

jatek či budoucnost Křížové hory a jejího okolí. 

 

Na webových stránkách města existuje aplikace s názvem Závady a nedostatky. Jejím 

prostřednictvím mohou občané města jednoduše a pohodlně upozornit odpovědné zaměstnance 

města na závadu či nedostatek na městském majetku nebo veřejném prostranství. Městem je také 

zřízený SMS infokanál k získávání důležitých informací o dění ve městě na mobilní telefon. 

Oboje na www.ckrumlov.cz/obcan. 

 První reprezentační ples města sklidil úspěch mezi hosty i partnery 

V sobotu 7. února 2015 se uskutečnil 1. reprezentační ples města Český Krumlov. Vyprodaný 

sál, bohatý kulturní program za účasti známých umělců, skvělé aranžmá, 370 darů v tombole i 

celkově příjemná atmosféra. Tak lze ve stručnosti charakterizovat ples města Český Krumlov, 

který je označován za společenskou událost zimy číslo jedna. 

 

Již při příchodu do zámecké jízdárny čekalo hosty nevšední přivítání, o entrée se postaral svým 

repertoárem Krumlovský komorní orchestr. Před vstupem do samotného sálu pak hosty zbavil 

starostí samotný Cyrano de Bergerac. V 19:30 hodin zaznělo z pódia úvodní slovo Dalibora 

Gondíka, který ples nejen moderoval, ale také se do programu zapojil jako hudebník. 

Předtančení Radky Karvánkové a Tomáše Ondráška, držitelů 8 zlatých medailí z Mistrovství 

Evropy World Artistic Dance Federation 2014 ve standardních tancích a show dance, inspirovalo 

k tanci většinu přítomných. Již během prvních tónů Tanečního orchestru Variant byl parket zcela 

http://www.ckrumlov.cz/obcan
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zaplněn. Svou taneční show předvedl i Jan Onder a jeho taneční partnerka Lucie Hunčárová. 

Největší aplaus večera však sklidilo 8 tanečníků baletu Jihočeského divadla v Českých 

Budějovicích se svým úryvkem z taneční humoresky „Rozladěné" v choreografii šéfa baletu 

Attily Egerháziho. 

 

Pořadatelé dbali na detaily a aranžmá. Celý sál byl příjemně nasvícen, pódiu vévodila 

multimediální scéna z LED obrazovek, která doplňovala atmosféru různými animacemi a živým 

přenosem z parketu i pódia samotného. Možnost pořízení dobové fotografie v mobilním 

Fotoateliéru Seidel využilo bezmála 130 párů a skupinek.  Fotograf Ing. Petr Hudičák byl celý 

večer plně vytížen. Odměnou mu pak byly spokojené úsměvy jeho „modelů", kteří si zhotovené 

fotografie odnášeli po skončení plesu s sebou domů. 

 

Dlouho očekávaným bodem programu bylo také losování hlavních cen tomboly dle čísla 

vstupenky. Možnost vyhrát některou z hlavních cen tak měli všichni přítomní hosté. Šťastní 

výherci si nakonec odnášeli například domácí výčepní zařízení, 120 palcový led televizor či 40 

kilové divoké prase.  

 

Přes 400 hostů se mohlo bavit až do druhé hodiny po půlnoci, kdy byl ples oficiálně ukončen. 

Prvním ročníkem plesu vznikla nová tradice v konání plesů města Český Krumlov. Pořadatelé 

věří, že i další ročníky sklidí pozitivní ohlasy a stanou se tak oblíbenou a vyhledávanou 

společenskou akcí mezi občany města i obchodními partnery. 

 Jednání Rady města Český Krumlov od května 2015 již bez papíru 

Radní Českého Krumlova 30. března souhlasili s předloženým návrhem, že materiály pro jednání 

rady budou od května předkládány pouze v elektronické podobě. Tímto rozhodnutím dojde v 

souhrnu za jedno volební období k úspoře nákladů na tisk materiálů v objemu téměř 100 000 Kč. 

K této sumě je nutné navíc připočíst ještě úsporu financí za opotřebení kopírovacích strojů a 

tiskáren a v neposlední řadě čas strávený zpracovateli při tisku materiálů, jejich kompletaci či 

náklady na distribuci. 

 

Náklady na tisk materiálů v roce 2014 činily celkem téměř 48 000 Kč, odhadované náklady na 

rok 2015 byly vypočteny (při nových úsporných opatřeních) na 35 500 Kč, za volební období 
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tedy 142.000 Kč. Po odečtení nákladů na nákup hardwarového zařízení pro neuvolněné členy 

rady města ve výši 44 000 Kč byla při čtyřletém volebním období úspora za tisk materiálů pro 

jednání rady města vyčíslena na 98 000 Kč. Navíc se další úspora, která není v této sumě 

započtena, týká nákladů za opotřebení kopírovacích strojů a tiskáren, nákladů na distribuci, jakož 

i času zpracovatelů při tisku a kompletaci tištěných podkladů. 

 

Na základě předložených kalkulací souhlasili radní s touto změnou v předkládání materiálů, a to 

s účinností od května 2015, kdy poprvé obdrží podklady na jednání Rady města Český Krumlov 

již jen v elektronické podobě. 

 

K jednomu bodu jednání rady města se připravovalo v průměru 12 stránek textu, materiály se 

vyhotovovaly v 11 kopiích pro radní a pro potřeby městského úřadu (archivace apod.). V roce 

2014 byly takto připraveny podklady pro 671 bodů jednání. Předpokládá se, že hardwarové 

zařízení bude po skončení volebního období předáno zvoleným členům rady města a že tento 

model předkládání materiálů bude fungovat i po roce 2018. 

 Programové prohlášení Rady města Český Krumlov 2015 

V návaznosti na uzavřenou koaliční dohodu mezi Českou stranou sociálně demokratickou, 

Křesťanskou demokratickou unií - Československou stranou lidovou, TOP 09, Občanskou 

demokratickou stranou, Sdružením nezávislých - Město pro všechny a sdružením Nezávislí a 

Zelení vydala v dubnu 2015 Rada města Český Krumlov programové prohlášení, ve kterém 

vytyčuje hlavní priority své činnosti pro volební období 2014 až 2018. 

 

20. dubna 2005 schválili radní města Český Krumlov programové prohlášení pro volební období 

2014 až 2018. Tímto prohlášením vyjádřili radní společnou vůli dosáhnout při správě města co 

nejlepších podmínek pro vyvážený a zdravý rozvoj města stejně jako pro život zdejších občanů a 

aktivity podnikatelů. 

 

Priority programového prohlášení jsou rozděleny do deseti oblastí, a sice I. koncepční rozvoj 

města, II. hospodaření města, III. investiční politika, IV. doprava, V. sociální politika, VI. péče o 

životní prostředí, VII. cestovní ruch, VIII. kultura, IX. sport a volný čas, X. správa města, 

komunikace s veřejností a jiné. K maximálně profesionální správě města mají radním pomoci 
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základní strategické dokumenty. Radní Českého Krumlova si uvědomili, že nelze rozhodovat o 

městě bez aktuálních strategických plánů. Proto chtějí aktualizovat a připravit koncepce, podle 

nichž by se město mělo v následujících minimálně deseti letech rozvíjet. Jedno volební období je 

v životě města velmi krátká doba. Z tohoto důvodu radní chtějí, aby jejich rozhodnutí byla 

koncepční a mohlo se na ně další volební období navázat. Přílohou programového prohlášení je 

seznam hlavních investičních akcí k realizaci v letech 2015 až 2016. Tento seznam bude na 

konci roku 2016 vyhodnocen a po aktualizaci strategického a akčního plánu bude doplněn o 

investiční záměry pro období 2017 a 2018. 

 

Hlavní důraz kladli radní na koncepční rozvoj města, kde považovali za klíčové připravit, 

projednat, schválit nebo aktualizovat zásadní dokumenty pro správu města: strategický plán, 

územní plán, koncepci dopravy, energetickou koncepci, koncepci rozvoje bydlení a koncepci 

nakládání s odpady. Rada města také odkazovala na to, že je připravena zapojit do tvorby 

koncepčních a strategických dokumentů odbornou i laickou veřejnost. 

 

Za klíčový krok považuje rada města zřízení pozice městského architekta, jehož práce bude 

zásadně přispívat k rozvoji města. V oblasti hospodaření města bude prvořadým cílem 

vyrovnaný a stabilní rozpočet, vypracování návrhu na trvalé zvýšení příjmů do městské 

pokladny. Členové rady trvají na co nejhospodárnějším nakládání s majetkem města a co 

nejefektivnějším hospodaření městských společností. Dalším bodem v prohlášení je dokončení 

investičních akcí jako jsou revitalizace autobusového nádraží, revitalizace komplexu klášterů, 

rekonstrukce infrastruktury v Nových Dobrkovicích nebo rekultivace Hornobránského rybníka. 

Radní se také zaměří na aktualizaci výběru nejvhodnějších lokalit pro novou hromadnou a 

individuální bytovou výstavbu, a to s hlavním cílem podpořit nárůst počtu obyvatel. Nutná 

opatření v oblasti dopravy ve městě by měla řešit koncepce dopravy, kterou zpracuje odborná 

firma v úzké spolupráci s městem. Pozornost je zaměřena hlavně na vyřešení neutěšené dopravní 

situace ve městě, jež se týká hlavně průjezdnosti městem a bezpečnosti přechodů. V realizaci je 

návrh opatření směřující ke zlepšení parkování na sídlištích a také optimalizace podmínek 

dopravní obslužnosti historického centra města. Občané Českého Krumlova by se měli také 

dočkat vlastního efektivního systému městské hromadné dopravy. 
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Rada města se rovněž zaměří na rozšiřování a zkvalitňování nabídky sociálních služeb pro 

občany se zdravotním postižením, seniory, na nízkopříjmové rodiny a jejich děti, i osaměle žijící 

osoby. Bude usilovat o zvýšení kapacity tzv. sociálního bydlení a podporovat zapojení 

nezaměstnaných do veřejně prospěšných prací. V koncepci péče o životní prostředí radní využijí 

veškeré nástroje k minimalizaci negativních dopadů provozu Energobloku. Mimořádná 

pozornost bude věnována vyřešení budoucnosti čištění odpadních vod a také zpracování vlastní 

koncepce nakládání s odpady. V plánu je i projekt na rozšíření městské zeleně na území celého 

města. Nedílnou a významnou součástí města je turismus. Bude proto aktualizována koncepce 

cestovního ruchu. Základním cílem a úkolem v této oblasti musí být trvalá snaha budovat dobré 

jméno Českého Krumlova jako atraktivní kulturní a turistické destinace pod značkou UNESCO, 

která je motivací a zárukou pro investory a vytváří nové pracovní příležitosti. 

 

V oblasti kultury je hlavní prioritou dokončení projektu Revitalizace komplexu klášterů, zajištění 

jeho udržitelnosti a zařazení mezi stěžejní nabídky kulturního bohatství města. Nadále také bude 

podporována činnost městského divadla, městského kina a městské knihovny a dalších stálých 

kulturních institucí. Představitelé města se aktivně hlásí i k účasti v jednáních o existenci 

Otáčivého hlediště v Českém Krumlově. Prostřednictvím grantového systému bude rada 

podporovat sportovní a volnočasové aktivity a mládeže a po dokončení revitalizace a 

zprovoznění rekreační zóny u Hornobránského rybníka bude iniciovat vytvoření dalších 

příležitostí pro venkovní koupání. V neposlední řadě rada města bude prosazovat co nejširší 

zpřístupňování informací občanům města, maximální transparentnost činnosti města a jím 

zřízených organizací, bude zvyšovat příspěvky do grantových programů aj. 

 Noviny města Český Krumlov od září 2015 v nové podobě 

S počátkem září 2015 přišly i Noviny města Český Krumlov se změnou, dostaly zbrusu nový 

kabát. Atraktivní vizuální zpracování řešilo lepší orientaci v textu, stránky byly barevnější, 

grafika kompaktnější, stávající křídový papír nahradil novinový a jediné co zůstalo zachováno 

z původní verze je formát A4, který je čtenáři velmi oblíbený. Noviny si je možné moci přečíst 

také v elektronické podobě v pdf verzi na webu většinou již jeden týden před jejich distribucí do 

schránek. 

http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/Noviny_mesta_Cesky_Krumlov_2015.xml
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 Setkání partnerských měst 2015 v bavorském Hauzenbergu 

V roce 2015 padla hostitelská karta Setkání partnerských měst na přátelské město v Horním 

Bavorsku, Hauzenberg. Čtyři partnerská města se na toto každoroční oblíbené setkání pilně 

připravovala a dohodla se na termínu od 18. do 20. září 2015. I město Český Krumlov sestavilo 

reprezentativní 32 člennou delegaci, která vyrazila do Bavor v pátek v odpoledních hodinách. 

Cesta ubíhala vesele a přes vyhrůžky médií o přísných kontrolách na hraničních přechodech 

Krumlováky na cestě do sousedního Bavorska nic nezastavilo. 

Tým města byl rozdělen do několika skupin: za „VIP" skupinu se letos vydal reprezentovat 

místostarosta města Český Krumlov Josef Hermann, tajemník městského úřadu Radim Rouče, 

zastupitelka Jitka Zikmundová a ansámbl oddělení kanceláře starosty. Sportovní barvy města 

letos hájili fotbalisté z řad zaměstnanců městského úřadu a městské policie, za obětavé 

dobrovolníky se do Hauzenbergu vypravily dobrovolnice z Červeného kříže a věkový průměr 

prudce sráželi nejen studenti, kteří se účastnili uměleckého semináře, ale také hudební skupina 

Element mající za úkol roztančit všechny účastníky Kneipenfestivalu hned první večer. Celou 

výpravu doprovázela zkušená tlumočnice Ilona Šulistová, která měla nelehký úkol přeložit 

projevy z českého do německého jazyka a naopak. 

Po příjezdu byla skupinka z Krumlova rozdělena do jednotlivých hotelů či hotýlků, měla trochu 

času adaptovat se v novém prostředí a nasát čerstvý bavorský vzduch. Následovalo přátelské 

uvítání v hotelu Stemplinger Hansl, které doslova odstartovaly výstřely z „bambitek" místního 

hornického spolku. Všechny účastníky uvítala starostka Hauzenbergu, usměvavá Gudrun 

Donaubauer a vyzvala je do restaurace na slavnostní večeři v bavorském stylu za doprovodu 

hudby hornické dechové kapely Die Grum - Buam. Po úvodních proslovech a přivítání se 

slovinskými kolegy ze Slovenj Gradec a z rakouského Vöcklabrucku si všichni pochutnali na 

bavorských specialitách a někteří ochutnali i místní pivo značky Dinkel; sládek tohoto pivovaru 

je jedním ze zastupitelů Hauzenbergu. Po hodování se hosté rozprchli do centra městečka, kde 

byl zahájen „hospodský hudební festival". V několika místních klubech svou produkci předvedly 

hudební skupiny Charly Leitner&Willy Bell z Vöcklabrucku, Suha Južina ze Slovenj Gradec a 

Element z Českého Krumlova.  

Od sobotního rána se po vydatné snídani skupiny začaly věnovat vlastnímu programu. 

Dobrovolníci si mezi sebou vyměňovali zkušenosti se zdravotnickými programy, dobrovolným 
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dárcovstvím krve a věnovali se i aktuálnímu tématu pomoc a vzdělávání uprchlíků. Fotbalisté se 

s vervou snažili získat putovní pohár vítězů a českokrumlovskému týmu by se to skoro podařilo, 

kdyby jejich šance nezhatil ošemetný úraz a zlomenina bavorského protihráče. Jelikož bylo jeho 

zranění závažné a musel být okamžitě převezen do nemocnice v Pasově, ostatní hráči souhlasili 

se solidárním přerušením turnaje a pohár tedy zůstal v Hauzenbergu. Studenti měli prostor tvořit 

a využívat místních materiálů společně s umělci, kteří přijeli do Hauzenbergu již o týden dříve a 

pracovali zde s místními studenty i uprchlíky. VIP skupina, doplněna jednatelem společnosti 

Lesy města Český Krumlov Miroslavem Štollem, se zúčastnila konference na téma dřevařský 

průmysl a lesní hospodářství, která se odehrála v moderní části hauzenberské radnice, 

mimochodem zbudované převážně ze dřeva. V odpoledních hodinách se všem naskytla 

příležitost navštívit místní grafitový důl Kropfmühl anebo muzeum žuly se sbírkami hornin 

nejen z oblasti Bavorska. 

Slavnostní závěr partnerského setkání proběhl v areálu grafitového dolu v Zechensaalu, kde se 

po proslovech všech zúčastněných a prezentaci umělců a jejich tvorby konala opulentní 

slavnostní večeře s živou dechovou hudbou. Všichni účastníci odjížděli v nedělních dopoledních 

hodinách po rozloučení se starostkou, kdy předáním darů vyjádřili spokojenost s průběhem 

letošního setkání a potěšení z plánování dalšího setkání tentokrát ve městě Slovenj Gradec. 

 Další etapa budování Technologického centra ORP Český Krumlov 

V letech 2010 až 2013 bylo na Městském úřadu Český Krumlov vybudováno na oddělení 

informačních technologií Technologické centrum ORP Český Krumlov, jehož cílem v rámci 

rozvíjení eGovernmentu v České republice bylo vytvoření optimálních podmínek pro 

elektronickou komunikaci mezi úřady a občany i mezi úřady samotnými s využitím moderních 

komunikačních a informačních technologií. Tyto technologie umožňují vytvořit zcela nové 

portfolio služeb veřejné správy a zásadním způsobem tak zjednodušit komunikaci občanů i firem 

s veřejnou správou, ale i mezi subjekty veřejné správy navzájem. 

Tímto projektem, dotovaným z Integrovaného operačního programu, byly položeny základy 

rozvoje elektronizace veřejné správy. Požadavky na rozvoj eGovernmentu se stále zvyšují a 

informační a komunikační technologie jdou dopředu mílovými kroky, ale zároveň se zvyšují i 

bezpečností rizika systémů veřejné správy. Z těchto důvodu se město Český Krumlov rozhodlo 

využít novou dotační výzvu č. 22 z Integrovaného operačního programu a přistoupit k další etapě 
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rozvoje Technologického centra ORP Český Krumlov. V letech 2014 až 2015 byl realizován 

projekt „Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj služeb TC ORP Český Krumlov", registrační 

číslo projektu CZ.1.06/2.1.00/22.09442. 

Celý projekt zahrnoval čtyři části. Část A „Konsolidace a optimalizace serverové infrastruktury" 

měla za úkol vytvořit takovou infrastrukturu, která by umožňovala implementaci a bezpečné 

provozování nových služeb úřadu a zajistila jejich vysokou dostupnost za využití stávajících 

licencí. Účelem části B „Rozvoj služeb TC ORP, vybudování Portálu GIS (Geografický 

informační systém) ORP Český Krumlov" byla dodávka a implementace moderního portálového 

řešení, které by zefektivnilo činnosti vykonávané v rámci GIS ORP Český Krumlov, sjednotilo a 

zpřehlednilo publikaci výstupů z jeho produkce (např. tvorbu a správu geodat vč. 

automatizovaného výdeje dat, publikaci mapových aplikací a služeb, evidenci metadat, apod.). 

Část C „Zvýšení bezpečnosti infrastruktury TC ORP Český Krumlov" byla zaměřena na zvýšení 

bezpečnosti infrastruktury TC ORP Český Krumlov a IT infrastruktury Městského úřadu Č. 

Krumlov. Byl nasazen systém pro centrální správu uživatelských účtů, tzv. Identity management 

a nástroje pro centrální správu koncových stanic. Realizace části D „Elektronizace podání a 

vnitřních procesů MěÚ" znamenala dodávku a implementaci portálového řešení a formulářového 

systému pro podporu elektronizace životních situací občanů (podání), zjednodušení procesu 

podání a eliminaci nutnosti přímé návštěvy občana na úřadě, a zároveň pro řešení interních 

procesů MěÚ.  

Do této doby MěÚ nevyužíval žádný systém elektronických formulářů, na webu města byly 

formuláře publikovány pouze ve formátech DOC, DOCX, PDF, aj. a občan tak neměl možnost 

činit podání elektronicky, musel formulář před či po vyplnění vytisknout a přijít s ním osobně na 

úřad. Nové řešení připravilo sadu elektronických formulářů agend z oblastí doprava, životní 

prostředí, stavební úřad a místní poplatky splňujících příslušnou legislativu. Tímto krokem se 

podstatně zjednoduší komunikace občanů s úřadem. Stejně tak jsou nasazením elektronických 

formulářů zaměřených na vnitřní procesy úřadu efektivně nahrazovány stávající papírové 

podoby vybraných agend. 

Projekt realizovali tři dodavatelé: společnosti Z+M Partner spol. s r. o., Ostrava se 

subdodavatelem AutoCont CZ, a. s., Praha, dále společnost T-MAPY, spol. s r. o., Hradec 

Králové a Software602, a. s., Praha. 
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Celkové náklady projektu dosáhly výše 3 984 383 Kč. Projekt byl dotován z Integrovaného 

operačního programu částkou 3 386 725,55 Kč a vlastní podíl města Český Krumlov na projektu 

financovaný z rozpočtu dosáhl výše 597 657,45 Kč. 

Město Český Krumlov plánuje další rozvoj elektronizace jednotlivých agend, především 

vytvoření Portálu občana a Portálu úředníka, které budou umožňovat např. kontrolu občanům, 

zda mají zaplacené veškeré poplatky, nebo objednání se na jednání na MěÚ s úředníky 

elektronicky na určitý den a hodinu. 

 Informace o aktuálním dění ve městě prostřednictvím SMS 

Město Český Krumlov nabízelo i v roce 2015 svým občanům jednoduchý a pohodlný způsob 

získávání důležitých informací o aktuálním dění ve městě. Ve snaze zajistit dostatečnou 

informovanost provozuje SMS InfoKanál města, který umožňuje zasílání důležitých informací 

na zaregistrovaná čísla mobilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS). Kdo má zájem 

dostávat včasné informace v krizových situacích a aktuální zprávy, např. o vzniklých haváriích 

na inženýrských sítích, o povodňovém nebezpečí, dlouhodobých uzavírkách místních 

komunikací, extrémních výkyvech počasí a další užitečné informace spojené se životem 

v Českém Krumlově, může se zaregistrovat online, prostřednictvím SMS nebo osobně na 

podatelně MěÚ v Českém Krumlově. A bude pravidelně a především včas informován o všem 

důležitém, co se ve městě děje. 

 Nový výstražný systém pro větší bezpečnost občanů v Českém Krumlově 

V Českém Krumlově byl ve 2. polovině roku 2015 spuštěn nový varovný systém, který 

prostřednictvím hlásných zařízení informuje občany v případě krizových událostí. „Výstražný 

hlásný systém je jeden ze tří prvků projektu na zlepšení krizového řízení a varování obyvatelstva 

ve městě před hrozícím nebezpečím. Bylo nainstalováno 361 hlásičů na 125 sloupech veřejného 

osvětlení, pokrývají tak celé území města kromě historického jádra, které by se mělo řešit 

následně v další etapě v návaznosti na požadavky památkové péče. Dalšími dvěma prvky 

varovného systému jsou digitální povodňový plán města a nový hlásný bod na říčce Polečnici, 

jenž má umožnit včasné varování v případě zvýšeného průtoku vody. 

V Českém Krumlově byl koncem srpna 2015 dokončen projekt "Zpracování digitálního 

povodňového plánu a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi 
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pro město Český Krumlov". Předmětem je zpracování digitálního povodňového plánu pro celé 

správní území města, vybudování varovného systému ochrany před povodněmi a bezdrátového 

informačního a varovného systému za účelem předcházení povodňového nebezpečí a 

povodňovým škodám. 

Digitální povodňový plán (DPP) je propojen na všech úrovních od DPP obcí až po DPP celé ČR 

a zajišťuje tím přímý přístup k informacím podřízených povodňových plánů, slouží tak hlavně 

činnosti povodňové komise. Cílem celého systému je zabezpečit v průběhu povodně i mimo ni 

základní platformu pro kvalitní komunikaci mezi všemi odpovědnými subjekty, zjednodušit a 

zrychlit přenos informací a zajistit jednotné formáty předávaných informací. Povodňový 

informační systém zajišťuje v oblasti ochrany před povodněmi operativní krizové a provozní 

informace, přípravu a plánování, aktualizaci a koordinaci. DPP má tři části: věcnou, organizační 

a grafickou. DPP si lze prostudovat na webových stránkách města Český Krumlov 

www.ckrumlov.cz/obcan pod odkazem Povodňový plán.  

Dalším prvkem je varovný systém ochrany před povodněmi, jehož cílem je získání okamžitých 

informací zejména o přívalových srážkách, a tím náhle vzniklých povodňových situacích. Hlásné 

profily jsou vybudovány na Vltavě a Polečnici. 

Bezdrátový informační a varovný systém je třetí částí projektu a slouží k předávání verbálních 

informací a přenosu varovných signálů obyvatelům města. Hlásný systém se bude využívat 

výhradně ke sdělení výstražných hlášení a informací o stavech, které by ohrozily životy a 

majetek občanů (týkajících se tedy nejen povodní samotných). Prostřednictvím tohoto systému 

se nebudou vyhlašovat nabídky komerčních subjektů. Celkem bylo v Českém Krumlově, 

Slupenci a Vyšném nainstalováno 125 bezdrátových hlásičů a 361 reproduktorů. 

Celkové výdaje na realizaci projektu činily 2 999 880,40 Kč. Dotace z Fondu soudržnosti, který 

je spolufinancován Evropskou unií, činila 2 549 898 Kč a dotace ze Státního fondu životního 

prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí, který je spolufinancován 

Evropským fondem regionálního rozvoje, byla ve výši 149 994 Kč. 

 Online přenos ze zasedání Zastupitelstva města Český Krumlov 

Dne 16. prosince 2015 od 16 hodin ve Velkém sále Klášterů Český Krumlov proběhlo jednání 

Zastupitelstva města Český Krumlov, z něhož byl poprvé pořízen živý videopřenos. Jednalo se o 

zkušební online přenos a zájemci jej mohli sledovat na odkazu:  

http://obcan.ckrumlov.info/php/obcan/
http://jihocesky.dppcr.cz/web_545392/


  Kronika města Český Krumlov, rok 2015 

 

78 

 

http://lite.publicstream.cz/cesky_krumlov/live.html.  

Záznam jednání byl archivován a zveřejněn na webových stránkách města Český Krumlov OIS: 

http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/201512zivy_videoprenos_zastupitelstvo_mesta.xml. 

 Prostředky vynaložené na grantovou politiku města v roce 2015 

Kultura 

Z programu na podporu kultury bylo v roce 2015 podpořeno 47 projektů, jimž byly rozděleny 

finanční prostředky v celkové výši 1 137 000 Kč. 

 

Mimo dotační program byly z rozpočtu města podpořeny další významné kulturní projekty. 

Výstavní sezóna Egon Schiele Art Centra byla podpořena dotací ve výši 350 000 Kč. 

Mezinárodní hudební festival Český Krumlov obdržel pro uskutečnění 24. ročníku dotaci ve výši 

700 000 Kč. Přímo z rozpočtu města byl podpořen také projekt Den s handicapem, na jehož 

realizaci město přispělo částkou 44 500 Kč. 

 

Sociální a související služby 

Z programu podpory sociálních a souvisejících služeb byly v roce 2015 rozděleny finanční 

prostředky v celkové výši 1 200 000 Kč. 

 

Sport 

Z programu podpory sportu bylo v roce 2015 podpořeno 28 žádostí, jimž byly rozděleny finanční 

prostředky v celkové výši 4 730 000 Kč. 

 

Volnočasové aktivity dětí a mládeže 

Z programu podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže bylo v roce 2015 podpořeno 17 

žádostí, jimž byly rozděleny finanční prostředky v celkové výši 200 000 Kč. 

 

Zahraniční spolupráce 

Z programu podpory zahraniční spolupráce byly v roce 2015 podpořeny 2 žádosti, jimž byly 

přiděleny finanční prostředky v celkové výši 50 000 Kč. 

http://lite.publicstream.cz/cesky_krumlov/live.html
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7. Hospodaření města v roce 2015 

Rozpočet města Český Krumlov na rok 2015 byl sestavován podle vnitřních norem, pravidel a 

podle harmonogramu schváleného Radou města Český Krumlov. Zastupitelstvo města schválilo 

rozpočet na svém jednání dne 16. prosince 2015 usnesením č. 0127/ZM11/2015. Prioritami 

rozpočtu při jeho sestavování byly minimální nárůst provozních výdajů, maximalizace 

investičních výdajů, zachování nízké úrovně zadlužení a získávání externích zdrojů financování. 

 

Při rozhodování o tom, jak město naloží se svými příjmy, musí brát v úvahu několik aspektů. 

Především musí rozpočtově pokrýt výdaje vyplývající ze smluvních závazků a z platné 

legislativy. Dále musí zabezpečit pokrytí schodků hospodaření vlastních příspěvkových 

organizací (základní školy, mateřské školy, městská knihovna) a obecně prospěšných společností 

(Domy s pečovatelskou službou, PRO SPORT, Městské divadlo a Centrum pro pomoc dětem a 

mládeži), které jsou napojené na městský rozpočet. Město musí vyčlenit značné prostředky 

například na údržbu komunikací, veřejné zeleně, vodohospodářského majetku a ostatních 

nemovitostí, na financování kulturního a sportovního vyžití na území města nebo na chod 

městského úřadu a financování městské policie. Zároveň město potřebuje vyčlenit ve svém 

rozpočtu co největší objem finančních prostředků jako vlastní podíl na plánované akce, na které 

bude v průběhu roku žádat o dotace. Důležité je mít rezervu na financování projektových 

dokumentací, které budou sloužit jako podklad při žádání o dotace v příštích letech. Potřeby jdou 

napříč všemi oblastmi, které má město na starosti a jsou každý rok obdobné. 

 

Hlavním zdrojem rozpočtu roku 2015 byly daňové příjmy, tzn. daňové výnosy převáděné městu 

finančním úřadem a správní a místní poplatky vybírané přímo městským úřadem v celkové výši 

193,413 milionů Kč. Přijaté dotace činily 316,953 milionů Kč, přičemž zhruba 0,9 % dotací je 

tzv. průtokových, které nejsou určeny přímo pro potřeby města, ale patří jiným subjektům. Město 

funguje pouze jako zprostředkovatel přijatých dotací (například dotace pro Městskou knihovnu, 

Základní školy, dotace z Programu regenerace MPR a MPZ či dotace pro zpracovatele lesních 

hospodářských osnov). Nedaňové příjmy, tzn. příjmy z pronájmu majetku, přijaté pokuty, příjmy 

z poskytnutých služeb a prodeje nekapitálového majetku činily v uplynulém roce celkem 53,162 

milionů Kč. Kapitálové příjmy z prodeje bytů, budov a pozemků byly ve výši 1,845 milionů Kč. 

Celkové úvěrové zatížení města k 31. prosinci 2015 bylo 30,47 milionů Kč. 
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Loňský vyšší podíl závazků na rozpočtových příjmech města (29,16 %), který může mít 

negativní dopad na hospodaření města v budoucnosti, se v roce 2015 snížil na 3,90 % z důvodu 

úpravy výpočtů (metodiky) ze strany Ministerstva financí ČR. Vyšší podíl závazků v roce 2014 

vznikl především čerpáním dotace IOP na revitalizaci areálu zdejších klášterů, kdy je o této 

dotaci v souladu se závaznými účetními předpisy účtováno jako o přijaté záloze, tzn. se 

závazkem ji vrátit, pokud nebude akce řádně dokončena se splněním všech podmínek 

poskytovatele dotace. 

 

Z hlediska objemu vynaložených prostředků byly v roce 2015 nejvýznamnějšími stavebními 

akcemi na území města dokončení rozsáhlého projektu Revitalizace areálu Klášterů Český 

Krumlov (238 722 000 Kč), snížení energetické náročnosti komplexu budov ZŠ Za Nádražím 

(21 336 000 Kč), výměna oken a zateplení ZŠ Plešivec (17 006 000 Kč), rekonstrukce vodovodů 

a kanalizací (15 065 000 Kč), výměna vytápění ZŠ Za Nádražím (4 769 000 Kč), dokončení 

projektu posílení vzájemné provázanosti aktivit III. meandru (3 246 000 Kč). 

 Bilance hospodaření města v roce 2015 

Rozpočet města byl sestaven a schválen jako vyrovnaný. V průběhu roku byl schválený rozpočet 

výdajů ve výši 274 494 000 Kč navýšen o 387 715 000 Kč, schválený rozpočet příjmů byl 

navýšen o 288 675 000 Kč. Financování bylo navýšeno o předpokládané čerpání 

kontokorentních úvěrů ve výši 25 911 000 Kč, dále pak čerpáním investičního úvěru v celkové 

výši 5 201 000 Kč a zapojením zůstatku na účtech města k 31. 12. 2014 ve výši 67 928 000 Kč. 

Skutečné celkové příjmy činily 565 273 000 Kč a skutečné celkové výdaje 602 407 000 Kč. 

 

Pro hodnocení rozpočtového hospodaření města v roce 2015 je důležité, že u některých 

investičních akcí, které byly spolufinancovány z dotací, nebyly připsány na účet města finanční 

prostředky do konce roku 2015. Jedná se o projekty: Posílení vzájemné provázanosti atraktivit 

III. meandru řeky Vltavy v Českém Krumlově, Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj služeb 

technologického centra ORP Český Krumlov a Revitalizace areálu Klášterů Český Krumlov. 
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Bilance hospodaření města v roce 2014 a 2015 (v tis. Kč) 

  2014 2015 2015 2015 Plnění 2015/2014 

  skutečnost 

schválený 

rozpočet 

upravený 

rozpočet skutečnost   

% nárůst 

skutečnosti 

Příjmy 359 202 285 622 574 297 565 273 98 % 159,9 

Výdaje 349 032 274 494 662 209 602 407 91 % 172,6 

Saldo 10 170   11 128 -87 913 -37 134     

 

Velký meziroční nárůst příjmů i výdajů je ovlivněn realizací projektu Revitalizace areálu 

Klášterů Český Krumlov, který byl významnou akcí i z pohledu realizovaného finančního 

objemu, kdy celkové výdaje projektu v roce 2015 činily 256,3 milionů Kč a město na jeho 

realizaci obdrželo dotaci ve výši 235,8 milionů Kč.  

 Struktura příjmů města 

V rámci daňových příjmů tvořily nejvyšší položku příjmy z tzv. sdílených daní převáděných 

finančním úřadem do rozpočtu města na základě Zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení 

daní. Jejich vývoj má vliv na rozpočtovou stabilitu města. Součástí daňových příjmů města je 

dále vlastní daň z příjmů města Český Krumlov jako právnické osoby a dále příjmy z poplatků. 
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Daňové příjmy města Český Krumlov (v tis. Kč) 

  2014 2015 2015 2015/2014 

  skutečnost 

schválený 

rozpočet skutečnost 

% nárůst 

skutečnosti 

Odvody od FÚ 148 189 151 064 150 956 101,9 

 - DPFO - závisl.čin. 30 721 33 600 31 150,8 101,4 

 - DPFO FO z podnik. 736 1 800 1 153 156,7 

 - DPFO srážková 3 299 3 100 3 513,4 106,5 

 - z nemovitostí 17 605 17 756 17 683,3 100,4 

 - DPPO 31 585 30 608 32 611,1 103,2 

 - DPH 64 215 64 200 64 844,2 101,0 

Daň hrazená městem sama sobě 15 223 15 024 12 129,8 79,7 

Správní poplatky 8 840 8 728 8 728 98,7 

Místní poplatky 16 810 18 736 18 736 111,5 

 

Nedaňové příjmy v roce 2015 činily 53,162 milionů Kč. Nejvýznamnější položku představovaly 

příjmy z nájmu městského majetku, které činily 38,776 milionů Kč.  

 

Kapitálové příjmy byly plněny 1 330 000 Kč z prodeje domů a bytů, 442 000 Kč z prodeje 

pozemků, 93 000 Kč tvořily ostatní kapitálové příjmy. 

 

Prostřednictvím dotací ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje, státních fondů a fondů EU 

inkasovalo město v roce 2015 celkem 316,953 milionů Kč, z toho neinvestiční dotace činily 

53,437 milionů Kč.  

 

Nejvýznamnější položky neinvestičních dotací byly: 

• dotace na výkon státní správy (24,77 milionů Kč) 

• dotace na odd. sociálně – právní ochrany dětí (5,07 milionů Kč)  

• dotace na výkon sociální práce (1,19 milionů Kč)  

• dotace na řízení projektu a revitalizaci areálu klášterů (11,65 milionů Kč) 
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Skutečně přijaté investiční dotace činily 263,42 milionů Kč, které byly určeny mimo jiné na: 

• Revitalizaci areálu Klášterů Český Krumlov (190,54 mil. Kč) 

• Snížení energetické náročnosti komplexu budov ZŠ Za Nádražím (14,33 mil. Kč) 

• Výměna oken a zateplení ZŠ Plešivec (12,64 mil. Kč) 

• Zateplení MŠ Plešivec (2,03 mil. Kč) 

 Struktura výdajů města v roce 2015 (v tis. Kč) 

  2014 2015 2015 2015 Plnění  2015/2014 

  skutečnost schválený rozpočet 

upravený 

rozpočet skutečnost  % 

% nárůst 

skutečnosti 

Výdaje  349 032 374 494 662 209 602 407,3 91 % 172,6 

Běžné výdaje 250 143 234 765 277 452 265 509,5 96 % 106,1 

Kapitálové 

výdaje 98 888 39 729 384 757 336 897,8 88% 340,7 

 

Provozní (běžné) výdaje rozpočtu města v celkové výši 252,4 milionů Kč zahrnovaly především: 

 výdaje na činnost místní správy (včetně městského úřadu) ve výši 72,7 milionů Kč 

 příspěvky na provoz, nájem a činnost městským příspěvkovým organizacím a obecně 

prospěšných společnostem ve výši 84,5 milionů Kč 

 výdaje na veřejnou správu (komunikace, veřejná zeleň, vodohospodářský majetek, 

veřejné osvětlení komunální služby a územní rozvoj, památky) ve výši 79 milionů Kč 

 výdaje na činnost městské police ve výši 11,3 milionů Kč 

 

Výše kapitálových výdajů byla ovlivněna realizací velké investiční akce Revitalizace areálu 

Klášterů Český Krumlov, kdy investiční náklady akce činily 238,7 milionů Kč. 
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 Výdaje z rozpočtu města v roce 2015 podle oblastí: investiční, provozní (v tis. 

Kč) 

  2014 2015 2015/2014 

  skutečnost skutečnost 

% nárůst 

skutečnosti 

Městský úřad 70 631 77 607 109,9 

Městská policie 11 535 11 680 101,3 

Základní školy 22 049 64 393 292,0 

Mateřské školy 8 991 9 828 109,3 

Střední školy 0 0 0 

Domy s pečovatelskou službou, o.p.s 3 108 3 443 110,8 

Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s 2 406 2 578 107,1 

Dům na půl cesty, Domov pro matky s dětmi, Azyl 2 311 2 117 91,6 

PRO SPORT, o. p. s. 23 848 17 956 75,3 

Městské divadlo Český Krumlov, o. p. s. 8 972 9 288 103,5 

Městská knihovna 5 855 5 905 100,9 

 

 Struktura výdajů města v roce 2015 do veřejné správy - meziroční srovnání 

(v tis. Kč) 

Veřejná správa: 2014 2015 

Komunikace 23 848 36 081 

vodovody a kanalizace 8 329 16 662 

veřejné osvětlení 5 304 6 871 

životní prostředí (odpady, zeleň…) 26 351 22 004 

bydlení, komunální služby a územní rozvoj 12 802 14 015 

Památky 53 834 258 359 

Ostatní (psí útulek, lesy, krizové řízení, JSDH, pojištění majetku) 4 999 5 298 

CELKEM 135 466 359 290 
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 Nejvyšší výdaje města na investice v roce 2015: 

 Revitalizace areálu Klášterů Český Krumlov (238 722 000 Kč) 

 Výměna oken a zateplení komplexu budov ZŠ Za Nádražím (21 336 000 Kč) 

 Výměna oken a zateplení ZŠ Plešivec (17 006 000 Kč) 

 Rekonstrukce vodovodů a kanalizací (15 065 000 Kč) 

 Výměna vytápění ZŠ Za Nádražím (4 769 000 Kč) 

 Posílení vzájemné provázanosti aktivit III. meandru (3 246 000 Kč) 

 Rekonstrukce ulice Vyšehradská (2 334 000 Kč) 

 Rekonstrukce zimního stadionu - I. etapa (1 391 000 Kč) 

 Rekonstrukce chodníků v ul. Věncová, Křížová (1 290 000 Kč) 

 Místní poplatky v Českém Krumlově roce 2015 

Stanovení místních poplatků patří do samostatné působnosti obce. Poplatky byly zaváděny 

obecně závaznými vyhláškami, ve kterých jsou stanoveny konkrétní sazby poplatků, ohlašovací 

povinnost ke vzniku a zániku poplatkové povinnosti, splatnost, úlevy a případná osvobození od 

poplatků. Řízení o místních poplatcích vykonávají obecní úřady, v Českém Krumlově je to 

Městský úřad Český Krumlov. Místní poplatky na území města Český Krumlov byly zavedeny 

obecně závaznou vyhláškou č. 4/2010, o místních poplatcích, ze dne 21. prosince 2010. Poplatek 

za komunální odpad byl v roce 2015 dále novelizován samostatnou obecně závaznou vyhláškou 

č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

 

V Českém Krumlově byly v roce 2015 vybírány tyto místní poplatky: 

 Poplatek ze psů 

 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 

 Poplatek za užívání veřejného prostranství 

 Poplatek ze vstupného 

 Poplatek z ubytovací kapacity 

 Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města 

 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů 
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Poplatek ze psů zůstal v roce 2015 nezměněný. Poplatek je vyměřován podle místa bydliště. 

Držitelé psa v rodinném domě mimo historické centrum města zaplatili ročně za jednoho psa 

celkem 1 000 Kč. Držitelé psa na sídlištích nebo v bytových domech zaplatili ročně 1 500 Kč. 

Důchodci platí ročně pouze 200 Kč nebo 300 Kč za druhého a každého dalšího psa. Nevidomí, 

osoby, které vykonávají výcvik psů, provozující útulek, členové Městské policie, Policie ČR, 

myslivci apod. jsou od poplatku osvobozeni. Poplatek za každého dalšího psa činí 150 % sazby 

za prvního psa. Místní poplatek ze psů je splatný do 31. března, složenky úřad rozešle začátkem 

března. 

 

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které za úplatu přechodně 

pobývají na území Českého Krumlova, a to za účelem léčení nebo rekreace. Nějaký jiný důvod 

pobytu v Českém Krumlově může být důvodem pro osvobození od platby poplatku za lázeňský 

nebo rekreační pobyt. Jiným důvodem pobytu může být např. účast na školení nebo pracovním 

setkání, služební cesta apod. Jiný důvod pobytu prokazuje ubytovaný, a to pozvánkou na školení 

či pracovní setkání, cestovním příkazem nebo čestným prohlášením. 

 

Plátcem poplatku je ubytovatel (fyzická nebo právnická osoba), který přechodné ubytování 

poskytl. Jedná se tedy především o provozovatele hotelů, penzionů, privátních ubytování, 

ubytoven, hostelů, motelů a dalších na území Českého Krumlova. Poplatek ve stanovené výši 

vybírá ubytovatel. Ubytovatel za poplatek ručí a je povinen jej pravidelně městskému úřadu 

vyúčtovávat (4 x ročně). 

 

Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, 

účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa jeho trvalého pobytu nebo místa jeho trvalého 

bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které 

ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto 

zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává 

po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se 

řídí zvláštním právním předpisem (Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). 

 

Sazba poplatku činila v roce 2015 částku 15 Kč za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li 

tento den dnem příchodu.  
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Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají osoby nevidomé, bezmocné a rovněž 

osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod 

podle zvláštního právního předpisu (§ 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení) a 

jejich průvodci, osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti 

(výchovné), anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu. 

 

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného 

prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a 

zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních 

zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných podobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení 

trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce 

nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. 

 

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a 

další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu 

na vlastnictví k tomuto prostoru. Veřejné prostranství na území města vymezuje obecně závazná 

vyhláška č. 4/2010, o místních poplatcích.  

 

Poplatníkem je fyzická i právnická osoba, která užívá veřejné prostranství zvláštním způsobem 

(viz předmět poplatku). Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, 

odpovídají za zaplacení poplatku společně a nerozdílně. Poplatník je povinen oznámit 

městskému úřadu zvláštní užívání veřejného prostranství před započetím vlastního užívání 

tohoto prostranství, a to alespoň 5 dnů předem, nejpozději však v den vzniku poplatkové 

povinnosti. 

 

Poplatek za užívání veřejného prostranství se neplatí z akcí pořádaných na veřejném prostranství, 

jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely (viz § 4 zákona č. 565/1990 

Sb., o místních poplatcích). Od poplatku je dále také mj. osvobozeno: užívání veřejného 

prostranství v rozsahu nezbytně nutném k činnostem souvisejícím s odstraňováním poruch a 

havárií na dobu nezbytně nutnou užívání veřejného prostranství k umístění lešení potřebného k 

historicko-památkovému průzkumu objektu, na základě písemného dokladu. Poplatku za užívání 
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veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby 

zdravotně postižené (viz § 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení). 

 

Sazby poplatku za použití veřejného prostranství se v roce 2015 pohybovaly od položek 

korunových až k tisícikorunovým částkám. Liší se podle účelu využití veřejného prostranství a 

typu pořádané akce (prodejní stánek, parkování, sklad stavebního materiálu, natáčení filmu 

apod.) a jsou k dispozici na webových stránkách města.  

 

Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na filmová a divadelní představení, koncerty, 

prodejní nebo reklamní akce, plesy, taneční zábavy a diskotéky. Poplatek se vybírá ze vstupného 

sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se rozumí 

peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit. Poplatek ze vstupného 

platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají. 

 

Sazba poplatku činila v roce 2015: 

 5 % z vybraného vstupného u plesů a tanečních zábav s živou hudbou 

 10 % z vybraného vstupného u divadelních a filmových představení a koncertů 

 20 % z vybraného vstupného u diskoték, prodejních a reklamních akcí 

V případě, že se na jednu akci bude vztahovat eventuálně více poplatkových sazeb, platí se 

poplatek s nejvyšší sazbou. 

 

Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny osoby pořádající: taneční zábavu nebo ples, pokud 

jsou neziskovými organizacemi se sídlem na území města, divadelní představení v budovách 

nebo v zařízení, které bylo k tomuto účelu zkolaudované, filmové představení v zařízení, které 

bylo k tomuto účelu zkolaudované, koncert vážné nebo populární hudby v budově, která byla 

právě k tomuto účelu zkolaudovaná, koncert nebo taneční zábavu, které nezasahují do doby od 

23:00 do 9:00 hodin, akci výchovně vzdělávacího charakteru, akci pro děti a mládež, nebo 

důchodce, nebo invalidní občany, sběratelskou burzu, muzejní nebo galerijní výstavu. Od 

poplatku je rovněž osvobozeno město Český Krumlov. 

 

Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá ze zařízení určených k přechodnému ubytování za 

úplatu, sídlících na území města Český Krumlov. Jedná se o hotelová zařízení, penziony, 
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ubytování v soukromí, hostely, motely, ubytovny apod. Poplatníkem je ubytovatel, kterým je 

fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Sazba poplatku z ubytovací 

kapacity činila v roce 2015 částku 6 Kč za využité lůžko a den. 

Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá: ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro 

přechodné ubytování studentů a žáků, ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských 

zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelové zařízení, ubytovací kapacita v zařízeních 

sloužících sociálním a charitativním účelům 

Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města (dále 

jen poplatek za povolení k vjezdu) je jedním z místních poplatků, který je vybírán na území 

města Český Krumlov. Tento poplatek byl zaveden obecně závaznou vyhláškou č. 4/2010, o 

místních poplatcích. Správcem poplatku za povolení k vjezdu je Městská policie Český 

Krumlov. Poplatek je zároveň příjmem do rozpočtu Městské policie Český Krumlov. 

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno povolení k vjezdu motorovým 

vozidlem do pěší zóny v historické části města. Poplatková povinnost vzniká kladným vyřízením 

žádosti o vydání povolení a tento poplatek se platí za vydání povolení. 

Sazba poplatku činila v roce 2015: 20 Kč za den (24 hodin) / 3 600 Kč paušální platba na 

kalendářní pololetí / 7 200 Kč na jeden kalendářní rok. 

Poplatek za povolení k vjezdu neplatí: fyzické osoby mající trvalý pobyt ve vybraném místě, 

vlastníci nemovitostí ve vybraném místě, osoby jim blízké, manželé těchto osob a jejich děti, 

osoby, které ve vybraném místě užívají nemovitost ke své hospodářské činnosti, osoby, které 

jsou držiteli průkazu ZTP a jejich průvodci, osoby provozující vozidla záchranné služby při jejím 

výkonu, hasičů při zásahu, Policie ČR a městská policie, havarijních čet při odstraňování poruch 

dodávky elektrické energie, vody, plynu, tepla nebo kanalizace, pohotovostní a převozní lékařské 

služby při výkonu, osoby provádějící zásobování, pohřební služby, spojů, údržby a čištění 

komunikací, odvozu odpadků a havarijních čet.  

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů (dále jen "poplatek za komunální odpad") je dalším z místních poplatků, 

který je vybírán na území města Český Krumlov. 
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Poplatek za komunální odpad platí: 

a) fyzická osoba, která má na území města trvalý pobyt, které byl podle zákona upravujícího 

pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt v obci na 

dobu delší než 90 dnů, která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky 

pobývá na území České republiky přechodně v obci po dobu delší 3 měsíců, které byla udělena 

mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona 

upravujícího dočasnou ochranu cizinců 

 

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo 

rodinný dům nacházející se na území obce, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická 

osoba, a to ve výši odpovídající vymezenému poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě 

určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou 

povinny platit poplatek společně a nerozdílně. 

Sazba poplatku pro rok 2015 činila 552 Kč. 

8. Navštívili město v roce 2015 

 Návštěva ministryně Michaely Marksové v Českém Krumlově 

Ministryně práce a sociálních věcí paní Michaela Marksová navštívila v pátek 10. dubna 2015 

Český Krumlov. Paní ministryně tak přijala mimo jiné i pozvání paní ředitelky společnosti 

Domy s pečovatelskou službou, o. p. s. Ivany Ambrusové ke kulatému stolu. Setkání se 

zúčastnili zástupci vedení města Český Krumlov, poskytovatelé sociálních služeb a vedoucí 

Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Český Krumlov.  

 

Jednání bylo vedeno v přátelském duchu a na odborné úrovni byly diskutovány konkrétní 

aktuální problémy, s nimiž se v současnosti v sociální oblasti potýkají sociální pracovníci i 

poskytovatelé sociálních služeb. Ministryně Marksová pak přislíbila, že se těmito připomínkami 

bude zabývat. Na závěr setkání se ministryně podrobně seznámila se službami, které společnost 

DPS, o. p. s. Český Krumlov poskytuje a prohlédla si jednotlivá pracoviště. 
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 Oslav k 70. výročí konce války se zúčastnili velvyslanec a velitel vojsk USA  

Pro letošní významné jubileum 70. výročí konce 2. světové války připravil Český Krumlov 

návštěvníkům velkolepé oslavy. Jejich součástí byl pietní akt u nově osazené pamětní desky na 

náměstí Svornosti, jež bude připomínat hrdinství a odvahu válečných letců z českokrumlovského 

regionu. Mezi významnými hosty, kteří se účastnili slavnostního aktu, byli také velvyslanec 

Spojených států amerických v České republice Andrew H. Schapiro a generálporučík Frederick 

B. Hodges, velitel amerických vojsk v Evropě. Od 7. do 9. května 2015 byl pro širokou veřejnost 

připraven program zahrnující přehlídku vojenské techniky, ukázku bitvy, slavnostní koncerty a 

tematické výstavy. 

 

Hlavní program oslav byl přichystán na pátek 8. května 2015. V 10:00 hodin přijali pozvání 

starosty města Český Krumlov Dalibora Cardy k setkání na radnici významní hosté, kteří jsou 

spjati se samotným osvobozením, mají vlastní zkušenosti z vojenských misí či se podíleli na 

přípravách oslav. Sedmdesáté výročí osvobození tak proběhlo za účasti velvyslance Spojených 

států amerických v České republice Andrewa H. Schapira a velitele amerických vojsk v Evropě 

generálporučíka Fredericka B. Hodgese. Za představitele České republiky byl přítomen zástupce 

náčelníka Generálního štábu generálmajor Jaroslav Kocián, senátor Tomáš Jirsa a bývalý 

náměstek ministra zahraničních věcí Jiří Schneider. Mezi dalšími hosty nechyběli: mjr. Ján 

Kmeť (velitel VÚ Boletice), plk. Marián Benčat (zástupce vedoucího územního odboru Český 

Krumlov, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje), Martin Lobík (radní města Český 

Krumlov), Václav Pecha (bývalý šéf civilní části mise v Afghánistánu a iniciátor pozvání 

generálporučíka Hodgese do Českého Krumlova), Václav Vostradovský (starosta obce Kvilda, 

zástupce Klubu vojenské historie GABRETA), Vlastislav Bříza (generální ředitel KOH-I-NOOR 

HARDTMUTH), Karel Pokorný (organizátor vzpomínkového koncertu v Hotelu Růže k 70. 

výročí konce 2. světové války a uctění památky válečných hrdinů RAF), Václav Marhoul 

(režisér), Karel Podruh (člen Okresního svazu Pomocných technických praporů, pamětník), Josef 

Maleček a Jiří Shrbený (předseda a místopředseda Sdružení cestovního ruchu v Českém 

Krumlově) a zástupci Městského úřadu Český Krumlov. 

 

Na úvod setkání starosta Dalibor Carda hosty přivítal a poděkoval jim za účast na těchto 

oslavách v Českém Krumlově. Rozhovor zahájil připomenutím události, kdy před 70. lety 
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převzal tehdejší předseda správní komise František Švamberk (představitel města) vlajku 

Spojených států amerických z rukou velitele vojáků 26. pěší divize, kteří osvobodili Český 

Krumlov. 

 

Jak velvyslanec Schapiro tak generálporučík Hodges zapsali do knihy města poděkování za to, 

že mohli sdílet oslavy osvobození společně s Krumlováky. Velvyslanec vyjádřil poděkování za 

uctění památky těch, kteří osvobodili Českokrumlovsko. Generálmajor vyslovil hrdost za 

Američany, bojující za osvobození Československa a svůj zápis ukončil po vojensku heslem 

„Army Strong!".  

 Velvyslanec Thajska J. E. Narong Sasitorn navštívil Český Krumlov 

Ve středu 20. května navštívil město Český Krumlov velvyslanec Thajska v Praze J. E. Narong 

Sasitorn, který působí v Praze teprve od konce února tohoto roku 2015. Pan velvyslanec, 

doprovázen prvním tajemníkem panem Chcuchartem Jirojkul, byl přivítán starostou města Český 

Krumlov Mgr. Daliborem Cardou v odpoledních hodinách v prostorách městské radnice na 

náměstí. V krátkém rozhovoru, který se linul v přátelské atmosféře, se pan velvyslanec zajímal 

především o programy podpory cestovního ruchu v Českém Krumlově, výměnné studentské 

programy a možnost navázání partnerství s jedním ze dvou bývalých hlavních měst Thajska 

(Ajutthaja a Sukhotaj), která mají přibližně stejně dlouhou historii jako město Český Krumlov. 

 

Pan velvyslanec se velmi obdivoval historickému půvabu města a jeho jedinečné atmosféře a 

vyjádřil přání navštívit město během nadcházejících Slavností pětilisté růže. Jedinou výtkou 

městu byl fakt, že zde není v provozu thajská restaurace. Panu starostovi věnoval na památku 

bledě modrou kravatu značky Jim Thompson, která je považována za jednu z nejlepších na světě 

v oblasti prodeje hedvábí. Pan velvyslanec se svěřil, že během své návštěvy navštíví státní hrad a 

zámek Český Krumlov. 

 Partnerské město Llanwrtyd Wells hostem na Slavnostech pětilisté růže 

29. ročníku Slavností pětilisté růže v roce 2015 se poprvé zúčastnili hosté z partnerského města 

Llanwrtyd Wells. Celkem 23 obyvatel velšského městečka pobylo v Českém Krumlově od 18. 

do 23. června 2015. 
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Přátelé z Walesu již dlouhá léta lákal bohatý program Slavností pětilisté růže a především jejich 

jedinečná atmosféra, a tak se rozhodli své přání proměnit v realitu. Během pobytu v Krumlově 

měli možnost vyzkoušet si historické kostýmy, které u této příležitosti zapůjčilo Městské divadlo 

a stát tak se součástí kostýmovaného průvodu, vyzkoušet si nepřízeň počasí, déšť i krupobití, ale 

také se ohřát tradičními nápoji a pokrmy z jarmarečních stánků na náměstí Svornosti. S místním 

průvodcem si doplnili znalosti o pamětihodnostech a historii města a také navštívili barokní 

divadlo na státním zámku a hradu Český Krumlov. Během svého pobytu se setkali nejen se 

starostou a dalšími zástupci města na radnici, ale později se měli možnost osobně pozdravit také 

s rodačkou z Krumlova paní Ruth Hálovou, která ve Walesu pobývala během druhé světové 

války. Paní Hálová jim osobně ukázala nově zrekonstruovanou synagogu a zároveň poutavě 

pohovořila o výstavě vlastních obrazů v synagoze umístěné. 

Návštěvníci se vyfotografovali v Museu Fotoateliér Seidel a získali tak jednu památeční 

fotografii jako vzpomínku na výlet do Českého Krumlova. Hosté se zúčastnili nejen závěrečného 

průvodu Slavností, ale také koncertu Concertino Praga v Maškarním sálu krumlovského 

zámku. Odjížděli plni nových zážitků a nadšení z pobytu v Českém Krumlově. 

 Návštěva ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové 

Ministryni pro místní rozvoj Karlu Šlechtovou seznámil s projekty placenými z fondů Evropské 

unie jednatel Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o. Ing. Miroslav Reitinger. Stalo 

se tak ve středu 5. srpna 2016 v Museu Fotoateliér Seidel.  

 

Paní ministryně během roku Český Krumlov navštívila ještě několikrát – např. při příležitosti 

Mezinárodního hudebního festivalu, při kontrole průběhu revitalizace krumlovských klášterů 

nebo i soukromě při rodinné návštěvě Musea Fotoateliér Seidel. 

 Návštěva tajemníka komunistické strany Čínské lidové republiky Quinglina 

Ve středu 11. listopadu 2015 Český Krumlov nečekaně navštívil tajemník sekretariátu ÚV KS a 

místopředseda Čínského lidového politického shromáždění Du Quinglin, který byl v ČR na 

třídenním China Investement Foru, konaném v Praze. Jeho příjezd na prohlídku zámku jistili i 

místní policisté. Návštěva byla nečekaná, tudíž nevyvolala reakci zastánců lidských práv.  
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9. Úprava obce, doprava, spoje, životní prostředí 

 Obslužnost města Český Krumlov železniční a autobusovou dopravou v roce 

2015 

Do Českého Krumlova bylo možné dojet vlakem na železniční trase Praha – Český Krumlov 

pouze s přestupem v Českých Budějovicích. Tato trasa ve směru Praha – Benešov u Prahy – 

České Budějovice (číslo trati 220) je dlouhá 169 km. Dále vede trať číslo 149 mezi Českými 

Budějovicemi a Českým Krumlovem dlouhá 31 km. Doba jízdy vlakem mezi Českým 

Krumlovem a Českými Budějovicemi činila 48 – 50 minut a orientační cena jedné jízdenky byla 

51 Kč. Celkem stála železniční jízdenka ve směru Praha – Český Krumlov zakoupená u 

společnosti České dráhy přibližně 210 Kč. U autobusů byla jízda na trase Krumlov – Budějovice 

až o 12 minut rychlejší a dle typu spoje se pohybovala mezi 30 a 50 minutami. Orientační cena 

autobusové jízdenky byla 32 Kč. 

 

Počet vlakových a autobusových spojů v jednom pracovním dni 

Vlak směr Č. Budějovice – Č. Krumlov: 10  směr Č. Krumlov – Č. Budějovice: 9 

Bus směr Č. Budějovice – Č. Krumlov: 46  směr Č. Krumlov – Č. Budějovice: 48 

V zimním období byl počet autobusových spojení v obou směrech snížen na 42 za den. 

 

Co se týče autobusové dopravy na trase Praha – Český Krumlov, již od 17. března 2008 začaly 

do Českého Krumlova jezdit autobusy společnosti Student Agency.  Společností Student Agency 

bylo provozováno v období od března do června 2015 mezi Prahou a Krumlovem čtrnáct spojů 

denně, a mezi červnem a prosincem celkem šestnáct spojů. Jednotná cena jízdného tohoto spoje 

byla 200 Kč. Dále zajišťovala společnost Student Agency i pravidelné spojení mezi Českým 

Krumlovem a Českými Budějovicemi. 

 

Od 14. června 2015 začal provozovat přímou autobusovou linku mezi Prahou a Českým 

Krumlovem soukromý železniční dopravce Leo Express pod obchodní značkou Leo Express 

Easy. Cena jízdenky byla stejná jako u konkurenčního autobusového dopravce Student Agency a 

na spoje byly využívány autobusy Bova Magic společnosti M express. Tyto autobusy jezdily 

dvakrát denně a na rozdíl od Student Agency, jejíž spoje jezdily přes Písek, vedla trasa Leo 
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Expresu přes Tábor a Veselí nad Lužnicí. Leo Express umožnil i přestup ze svých vlaků na 

autobus přímo u pražského hlavního nádraží.  

 

Městská doprava ve městě byla v roce 2015 zajišťována ve spolupráci s dopravcem ČSAD České 

Budějovice a. s. Ve městě zajišťovaly dopravní spojení celkem čtyři autobusové spoje 330150, 

330151, 330152 a 330153 a poskytovaly své služby na síti komunikací na trase mezi 

autobusovým nádražím, Špičákem a dále ve 4 základních směrech k Tovární ulici, Vyšnému, ve 

směru na Kájov, na Spolí, s návazností na Větřní.  

 

Změny v registru vozidel od 1. lednu 2015 

K 1. lednu 2015 nabyla účinnosti novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel 

na pozemních komunikacích. Jedná se o velmi rozsáhlou novelu a všechny změny nelze stručnou 

informací poskytnout. Níže vám přinášíme výběr nejdůležitějších změn týkajících se občanů. 

 

Vozidla, která po datu 31. prosinci 2014 byla ve statutu "v převodu", tzn. zůstala v "odhlášce na 

nového majitele", měl nový vlastník povinnost zaregistrovat do 31. července 2015. Pokud tak 

vlastník vozidla neučinil, ztratilo vozidlo po tomto datu vozidlo technickou způsobilost a již 

nesmělo být nadále provozováno. 

 

U vozidla "dočasně vyřazeného" (nový výraz – vyřazeného z provozu), kde doba původního 

dočasného vyřazení přesahovala 18 měsíců, měl vlastník vozidla povinnost oznámit obecnímu 

úřadu ORP adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití. Tato 

povinnost byla vlastníkovi uložena do 31. prosince 2015. Pokud tak vlastník neučinil, bylo 

vozidlo dále považováno za zaniklé (dříve trvale vyřazené), čímž ztratilo technickou způsobilost 

k provozu na pozemních komunikacích a již nesmělo být nadále provozováno. 

 

V případě prodeje/koupě vozidla (při převodu vlastnického práva), žádali oba účastníci řízení o 

provedení změny společně. Původní "odhlášení" a "přihlášení" vozidla na nového vlastníka se 

provádělo jedním úkonem, a to u obce s rozšířenou působností, ke které je místně příslušný 

původní vlastník. Vozidlo bylo ihned registrováno na nového vlastníka, nikoliv pouze odhlášeno. 
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V základních pojmech došlo k těmto důležitým změnám: vozidlo doposud "trvale vyřazené" se 

nově nazývalo vozidlo "zaniklé", vozidlo doposud "dočasně vyřazené" se nově nazývalo 

"vyřazené z provozu". 

 

Za porušení povinností bylo možné v souladu s právními předpisy uložit sankci v blokovém 

řízení do 5 000 Kč a ve správním řízení až do výše 50 000 Kč. 

 

 Jarní úklid města v roce 2015 

Od poloviny měsíce března do konce dubna 2015 probíhal v Českém Krumlově jarní úklid 

komunikací a zelených ploch. Pořadí úklidu v jednotlivých částech města bylo navrženo podle 

zkušeností z předcházejících let, s ohledem na klimatické podmínky a dlouhodobou předpověď 

počasí, na dopravní význam komunikací a hustotu osídlení.  

 

Jarní úklid komunikací a zelených ploch spočíval zejména v odstranění zbytků posypových 

materiálů, zbytků neshrabaného listí a jiných odpadků ze zelených ploch po zimním období, 

odvoz zbylého posypového materiálu a úklid posypových beden z města. Součástí jarního úklidu 

bylo i mytí autobusových čekáren. Po provedení ručního úklidu a hrubém odstranění posypového 

materiálu z komunikací bylo provedeno strojní zametení komunikací a chodníků. 

 

Na jarní úklid navázal běžný úklid komunikací, který byl prováděn s ohledem na rozsah 

finančních prostředků, konkrétní potřeby jednotlivých oblastí města a konání některých 

významných akcí a událostí ve městě.  

 

Město zabezpečilo úklid komunikací o celkové délce cca 72 km a chodníků o délce cca 44 km. 

Téměř 38 ha zelených ploch v majetku města Český Krumlov je zahrnuto do tzv. komplexní 

údržby veřejné zeleně.  

 

Úklid místních komunikací prováděla dceřiná společnost Služby města Český Krumlov. Údržbu 

veřejné zeleně zajistily firmy Václav Kubát (jsou to lokality: Sídliště Mír, Tovární ulice, 

Domoradice, U Trojice, Horní Brána I a II) a AGR SERVIS s. r. o. (lokality: sídliště Plešivec, 
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Nové Spolí, Slupenec, Vnitřní město, sídliště Špičák, Jelení zahrada, Chvalšinská ulice, zámecká 

jízdárna, Dobrkovice, sídliště Vyšný, Za Nádražím, Vyšehrad). 

 

Organizaci úklidu zelených ploch a zeleně koordinoval Odbor životního prostředí a zemědělství 

Městského úřadu Český Krumlov. Úklid komunikací a chodníků, plochy autobusového nádraží a 

čistotu autobusových zastávek zajišťuje Odbor dopravy a silničního hospodářství a úklid budovy 

autobusového nádraží je v kompetenci Odboru správy majetku Městského úřadu Český 

Krumlov. 

 

Úklid silnice I/39 České Budějovice - Český Krumlov – Kájov zabezpečuje Ředitelství silnic a 

dálnic české republiky a úklid silnic II/157 Český Krumlov – Kaplice, II/160 Český Krumlov – 

Větřní a silnice III/1571 Český Krumlov – Slupenec zabezpečila Správa a údržba silnic 

Jihočeského kraje. 

 

Na jarní úklid bezprostředně navazuje úklid běžný, který je prováděn s ohledem na rozsah 

finančních prostředků, konkrétní potřeby jednotlivých lokalit a konání významných akcí a 

událostí v katastru města. Běžný úklid probíhá od května do prosince. Město zabezpečuje úklid o 

celkové délce přibližně 72 km komunikací a 44 km chodníků, úklid 37 ha zelených ploch a 

vývoz téměř 300 odpadkových košů.  

 Město zajistilo intenzivní úklid Klášterní ulice po stavební technice 

V jarních měsících roku 2015 se množily stížnosti občanů na znečištěnou Klášterní ulici. 

Znečištění vznikalo zejména v důsledku pohybu osobních a nákladních aut ze staveniště v rámci 

probíhajících stavebních prací na areálu bývalého kláštera minoritů. Zástupci města Český 

Krumlov jednali v této věci s generálním dodavatelem stavebních prací projektu Revitalizace 

areálu klášterů, se kterým se domluvili na zákazu vjezdu osobních aut do prostor staveniště. 

Tímto opatřením došlo ke kýženému snížení znečištění ulic ve vnitřním městě.  

 

Vjezd nákladních vozidel byl však vzhledem k probíhající revitalizaci klášterů nezbytný. 

Nicméně v dotčených místech byla posílena úklidová služba, jež prioritně zajišťovala úklid 

nečistot ze stavby na komunikacích ve vnitřním městě. Občané byli v návaznosti na tento stav 

městem požádáni o shovívavost a trpělivost. Předpokládaný konec stavebních prací na objektech 
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klášterů byl naplánován na léto 2015 a odměnou za trpělivost pak překrásně opravený areál 

středověkých klášterů, který se stal další ozdobou našeho města.  

 Plánované změny v městské hromadné dopravě od roku 2016 

Od prvního ledna 2016 jdou náklady spojené s provozováním městské dopravy v Českém 

Krumlově z městské kasy. Město počítalo s částkou blížící se čtyřem a půl milionům korun 

ročně, ale nakonec to byly v prvním roce jen tři miliony šest set tisíc korun. 

 

Bylo naplánováno, že hned po novém roce 2016 občané města ještě zásadní změny nepocítí. 

Dopravu nadále zajistí ČSAD České Budějovice a během prvních dvou měsíců nového roku 

bude režim fungovat jako doposud. V tomto období se nebudou měnit ani jízdní řády, ani ceníky 

jízdného. Už nyní však městský odbor dopravy pracuje spolu s ČSAD na optimalizaci budoucího 

nového režimu městské dopravy. V únoru 2016 by měl být návrh prodiskutován, upraven a 

předložen radě města ke schválení. Od prvního března 2016 by již mohl nový režim fungovat 

v praxi a neobejde se bez škrtů nehospodárných linek a cenových úprav jízdného.  

 

V roce 2015 bylo naplánováno, že od března 2016 se změní: 

1. Systém jízd městských autobusů, zmizí linky v nelukrativních časech 

2. Ceny jízdného a některé výhody například pro seniory 

3. Jízdní řády ze současných na minutové 

Nezmění se: 

1. Počet a místa zastávek městské dopravy 

2. Způsob placení jízdného hotově u řidiče 

 Petice za změnu dopravní situace u kruhového objezdu u Porákova mostu  

„Dlouhodobě naprosto neudržitelná dopravní situace na hlavním průjezdu ve směru Český 

Krumlov – Lipno byla na přelomu července a srpna 2015 impulsem pro sepsání následující 

petice: „Dopravní situace v Českém Krumlově je katastrofální díky nevyřešené dopravní situaci 

u tzv. Porákova mostu, kde je provizorní a naprosto nevyhovující kruhový objezd. Doprava přes 

Český Krumlov je neúnosná. 
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Sebemenší dopravní nehoda doslova ucpe provoz v celém městě, poněvadž neexistuje adekvátní 

objížďka. My, níže podepsaní, žádáme pana Mgr. et Bc. Antonína Kráka, krajského radního pro 

dopravu, aby začal situaci intensivně řešit s Ředitelstvím silnic a dálnic pro Jihočeský kraj a 

započala se práce na některé z reálně nabízejících se variant: 

 

1. světelná křižovatka s odbočovacím pruhem na Větřní a Černou v Pošumaví 

2. kruhový objezd s tzv. dvojitým by passem 

 

Za petiční výbor: Vojtěch Němec, BBA. zastupitel města Český Krumlov za hnutí ANO 2011 

Tento dopis považujte za petici ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním“.  

 

Město Český Krumlov podniklo během roku 2015 řadu opatření k razantní nápravě této situace. 

Uzlovým bodem průjezdnosti Krumlova byla především kritizovaná křižovatka u Porákova 

mostu, která v současnosti absolutně nevyhovuje hustému provozu. Starosta Dalibor Carda se 

této problematice věnoval již od roku 2011, kdy měl první schůzky s krajskými řediteli 

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), kteří se bohužel často měnili a jejich sliby tak vyšly 

naprázdno. 

 

Příslib lepších časů nastal až v roce 2015, kdy funkci šéfky českobudějovické správy ŘSD 

převzala Vladimíra Hrušková, která hned v květnu přijela do Českého Krumlova a okamžitě 

zadala studii odborné firmě, která představila radě města návrhy řešení této problematické 

křižovatky. 

 

Na základě výsledků studie bylo řečeno, že pokud nebudou na mostě tři jízdní pruhy, tak každá 

investice do křižovatky je zbytečná, protože nevyhoví ani kruhová, ani světelná křižovatka, a to 

ani v letošním roce, ani výhledově. Následně Dalibor Carda absolvoval pracovní schůzku s 

vedoucí Oddělení pro územní samosprávu a státní správu v dopravě Andreou Tetourovou, 

s jihočeským radním pro dopravu Antonínem Krákem a krajskou ředitelkou ŘSD Vladimírou 

Hruškovou, kde byl stanoven další postup tak, že ŘSD zadá dopravní studii celého dopravního 

uzlu a průjezdu Krumlova, aby byly zjištěny skutečné stavy vozidel na jednotlivých dopravních 

proudech.  
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Jihočeský kraj okamžitě zadal řešení třetího pruhu na Porákově mostu a město Český Krumlov 

objednalo projekt na světelnou křižovatku, aby byly obslouženy tři proudy ve směru od Českých 

Budějovic, tři proudy od směru z Černé v Pošumaví a tři proudy od Větřní, tzn.: všechny větve 

křižovatky by měly mít dva řadící pruhy a jeden odjezdový. 

 

Řešení křižovatky by mělo být ideální v tom, že bude mít kamery, které vyhodnotí jednotlivé 

proudy a podle toho budou dopravu řídit. Stěžejním úkolem bylo, dostat stop-čáry a semafory co 

nejblíže k sobě, aby průjezd křižovatkou byl co nejkratší. Zahájení projektu nového řešení a 

přestavby křižovatky město naplánovalo na jaro 2016. 

 Městská parkoviště ve správě ČKRF – 40 minut parkování zdarma 

Příjemnou změnu přichystal pro občany i turisty Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o. 

Od září 2015 bylo totiž nově možné parkovat na městských parkovištích Jelenka (P1), Pod 

poštou (P2) a Městský park (P3) až prvních 40 minut po vjezdu na parkoviště zdarma (místo 

původních 20 minut, jak tomu bylo doposud). 

 

10. Zdravotní a sociální péče 

 Českokrumlovsko získalo nový Plán sociálních a souvisejících služeb  

V prosinci 2014 byl dokončen nový Plán sociálních a souvisejících služeb pro správní území 

obce s rozšířenou působností ORP Český Krumlov. Plán, jehož přípravu koordinovalo město 

Český Krumlov ve spolupráci s Jihočeskou rozvojovou o. p. s., je připraven na období let 2015 – 

2017. Tvorba plánu a také katalogu sociálních a souvisejících služeb na Českokrumlovsku byla 

spolufinancována z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu CR. 

 

Zástupci poskytovatelů, zadavatelů a uživatelů sociálních a souvisejících služeb, kteří se celý 

minulý rok v pracovních skupinách podíleli na další fázi komunitního plánování sociálních a 

souvisejících služeb na Českokrumlovsku, dokončili přípravu nového strategického materiálu. 

Tento nový Plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb 2015 – 2017 pro Český Krumlov jako 

obec s rozšířenou působností projednalo na svém prosincovém zasedání českokrumlovské 
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zastupitelstvo. Opatření plánu, která se týkají samotného města Český Krumlov, pak byla 

zastupitelstvem města schválena. Před projednáním v městském zastupitelstvu byl nový plán 

také představen na veřejném projednání. 

 

Plán byl rozčleněn do tří oblastí, které vycházely z hlavních cílových skupin komunitního 

plánování:  

1. senioři a zdravotně postižení 

2. děti, mládež, rodiny  

3. osoby v krizi (v nepříznivé sociální situaci) 

 

Pro každou z těchto skupin jsou pak definována opatření a aktivity v oblasti zachování nebo 

rozvoje sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem o sociálních službách (např. 

domovy pro seniory, sociální rehabilitace, azylové domy nebo odborné sociální poradenství) a 

také hlavní potřeby u tzv. souvisejících služeb (služby sociálního charakteru poskytované mimo 

režim zákona – např. mateřská centra, preventivní programy při školách, půjčovny 

kompenzačních pomůcek apod.).  

 

Nový Plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb na území ORP Český Krumlov na roky 

2015 – 2017, ale také aktualizovaný katalog sociálních a souvisejících služeb, je k dispozici na 

novém online portálu pro sociální a související služby na Českokrumlovsku 

www.socialnisluzbyck.cz. 

 Dům pro matky s dětmi v roce 2015 

Domov pro matky s dětmi se nachází v klidném prostředí Plešiveckého náměstí č. 75, nedaleko 

od centra města Český Krumlov.  

 

Kapacita zařízení: 5 bytů s 18 lůžky, bariérové bydlení.  

 

Okruh osob, kterým je služba určena  

Sociální služba Domov pro matky s dětmi Český Krumlov je určena primárně pro těhotné ženy a 

matky s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba je 

rovněž poskytována ženám a matkám s dětmi, které se ocitly v krizové situaci či jsou ohroženy 
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sociálně znevýhodněným prostředím nebo jednáním jiných osob. Přednostně jsou do zařízení 

přijímány osoby s trvalým bydlištěm v Českém Krumlově.  

 

Organizace: 

Zřizovatelem Domova pro matky s dětmi je město Český Krumlov, v organizační struktuře je 

pod Odborem školství, sportu a mládeže vedeném Mgr. Zdenou Krákovou. Statutárním 

zástupcem domu je starosta města Mgr. Dalibor Carda, pověřeným vedoucím pracovníkem je 

Karel Lukáč.  Provoz DMD zajišťují 4 zaměstnanci s různým rozsahem pracovního úvazku.  

 

Využití DMD: za dobu fungování DMD zde bylo umístěno 81 maminek a 120 dětí  

 

Poslání organizace: 

Posláním Domova pro matky s dětmi je pomáhat těhotným ženám a matkám s dětmi překlenout 

nepříznivou sociální situaci, kterou nejsou samy schopny řešit. Pracovníci domova zde poskytují 

v bezpečném a přátelském prostředí individuální podporu, řád a podněty, aby se ženy a matky 

mohly orientovat ve vlastní situaci, hledat východiska a činit kroky k jejímu řešení. Služba 

pomáhá uživatelkám této sociální služby poznávat vnitřní zdroje a nacházet vlastní schopnosti ke 

zvládání potíží a nepříznivé situace.  

 

Domov pro matky s dětmi je registrovanou sociální službou "Azylový dům" a poskytuje 

následující základní činnosti:  

 poskytnutí bezpečného ubytování a zázemí v atmosféře klidného a útulného prostředí, 

nejdéle však na jeden rok  

 přiměřenou pomoc při přípravě stravy, vedení vlastní domácnosti a vlastního hospodaření 

s finančními prostředky  

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, 

podporu při upevňování partnerských a rodinných vazeb  

 posilování schopností a dovedností matky v péči o zdravý vývoj dítěte, podporu rozvoje a 

udržování mezilidských vztahů  

 zprostředkování speciálního poradenství s odborníky (např. právníkem, psychologem, 

psychiatrem, včetně dětských specialistů)  
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Statistika využití služeb DMD v roce 2015: 

V roce 2015 využilo ubytování a s ním spojených služeb v DMD celkem 10 matek a 10 dětí. 

Během roku odešlo 9 matek a 3 jsou stále klientkami DMD. 5 matek si našlo s pomocí 

pracovníků DMD podnájem.  

 

O klientkách, které DMD opustí, má vedení většinou dostatečný přehled, klientky často 

přicházejí na návštěvu, svěřují se s problémy, které je potkávají a nezřídka vyžadují poradenskou 

pomoc, která je jim poskytnuta. 

 

Tak jako každý rok proběhl v DMD karneval, mikulášská a vánoční besídka, návštěva ZOO 

Hluboká. Akce jsou pořádány pro děti a jsou také velmi pozitivně přijaty i jejich matkami.  

 

Ve spolupráci s obecně prospěšnou společností ICOS je matkám nabídnuta možnost účastnit se 

kurzů: Efektivní rodičovství, Finanční problematika, Sebeobrana – pro naše matky je kurz 

zdarma a zajištěno hlídání dětí.  

 

Po proběhlých rekonstrukcích lze konstatovat, že DMD nabízí podmínky, které jsou srovnatelné 

s bydlením ve vlastním bytě. Nejde však jen o materiální vybavenost. Veškerá snaha pracovníků 

směřuje k maximální smysluplnosti při práci s klienty a jejich přípravě pro další život. Odbornou 

způsobilost si pracovníci zvyšují formou školení a kurzů.  

 

Došlo také k zásadní změně, a to navýšení kapacity DMD o dva byty, které budou v Domu na 

půl cesty. Tato změna byla vynucena faktem, že o DMD je stále stoupající zájem, zatímco o 

Dům na půl cesty zájemců ubývá. Došlo tedy následně ke sloučení organizačních složek DNPC a 

DMD v jednu a to s názvem Domov pro matky s dětmi a Dům na půl cesty, tato změna je platná 

od 1. ledna 2016.   

 Dům na půl cesty v roce 2015 

Dům na půl cesty se nachází v klidném prostředí Blanského lesa, ve Vyšném čp. 39. 
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Kapacita zařízení:  

Jedná se o šest malometrážních bytů pro sedm klientů. Mohou zde být ubytováni chlapci i dívky. 

Dále je zde byt 3+1 pro správce (sociálního pracovníka) Domu na půl cesty. 

 

Okruh osob, kterým je služba určena  

Tato služba je určena mladým lidem ve věku od 18 do 26 let 

a) odcházejícím ze zařízení ústavní péče (prioritně především z Dětského domova Horní Planá, 

případně z ostatních zařízení)  

b) osoby z ústavních zařízení, mající trvalé bydliště v regionu Český Krumlov 

c) bez rodinného zázemí nebo s rodinným zázemím patologickým 

 

Povinností klientů je dodržovat Domácí řád DNPC, hradit měsíční nájemné tj. max. 2 480 Kč, 

což činí 80 Kč za den, kde jsou zahrnuty i služby. Klienti si sami perou a za použití jedné pračky 

platí 10 Kč. Klienti musí řádně pracovat, nebo být v evidenci Úřadu práce v Českém Krumlově. 

Další povinností klientů je dle domovního řádu zabezpečovat úklid společných prostor, a to po 

týdnu formou služeb. 

 

Smlouva o poskytnutí sociální služby se uzavírá na dva měsíce (může být prodloužena), délka 

pobytu klientů je individuální, záleží na rychlosti adaptace klientů v sociálním kontextu. 

Maximální hranice pobytu klientů v zařízení je jeden rok, pouze ve výjimečném případě lze tento 

pobyt prodloužit. 

 

Organizace: 

Zřizovatelem Domu na půl cesty s dětmi je město Český Krumlov, v organizační struktuře je pod 

Odborem školství, sportu a mládeže vedeném Mgr. Zdenou Krákovou. Statutárním zástupcem 

domu je starosta města Mgr. Dalibor Carda, pověřeným vedoucím pracovníkem je Karel Lukáč.  

Provoz DMD zajišťují 4 zaměstnanci s různým rozsahem pracovního úvazku.  

 

Využití Domu na půl cesty:  

Od založení Domu na půl cesty v říjnu 2001 prošlo tímto zařízením 91 mladých lidí, z toho 65 

chlapců a 26 dívek. Klienti jsou převážně z dětského domova a výchovných ústavů. Více než 
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polovina mladých lidí po odchodu z Domu na půl cesty se začlenila do běžného života bez 

větších problémů. 

 

V roce 2015 bylo ubytováno celkem 5 klientů: 3 chlapci a 2 dívky. Byla provedena instalace 

kamerového systému a malířské práce a pořízen následující majetek: automatická pračka, 

tiskárna, mikrovlnná trouba, vysavač. 

 

Po opravách a nákupech lze konstatovat, že DNPC nabízí podmínky, které jsou dobře 

srovnatelné s bydlením ve vlastním bytě. Veškerá snaha pracovníků směřuje k maximální 

smysluplnosti při práci s klienty a jejich přípravě pro další život. V současné době je mezi 

hlavními cíli i dobrá příprava na inspekci Standardů sociálních služeb. 

 

Došlo také k zásadní změně ve snížení celkové kapacity z šesti bytů na tři byty, (dva byty pro 

potřeby Domova pro matky s dětmi a klubovna). Tato změna byla vynucena faktem, že o Domov 

pro matky s dětmi je stále stoupající zájem, zatímco o Dům na půl cesty zájemců ubývá. Došlo 

tedy ke sloučení organizačních složek DNPC a DMD v jednu, a to s novým názvem Domov pro 

matky s dětmi a Dům na půl cesty.  
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 ICOS o. p. s. v roce 2015 – 15 let činnosti v Českém Krumlově 

Společnost ICOS o. p. s. byla založena v roce 2000. Jejím posláním je zvyšovat kvalitu života 

obyvatel regionu a dostupnost sociálních a návazných služeb. Zajišťuje služby a programy, které 

usnadňují důstojný a plnohodnotný život ohroženým dětem a mladistvým, rodinám s dětmi, 

seniorům, lidem se zdravotním postižením a lidem v tíživé životní situaci, kterou nemohou řešit 

bez pomoci druhých. 

 

Orgány společnosti: 

Správní rada:  

Mgr. Ingrid Jílková, předsedkyně správní rady 

Mgr. Vlastimil Kopeček 

Mgr. Štěpán Bolf 

 

Dozorčí rada:  

Ing. Daniela Scherhauferová, předsedkyně dozorčí rady (nahradila v průběhu roku Ing. Michaelu 

Klementovou) 

JUDr. Pavel Marťán 

Mgr. Petra Valová 

 

Ředitel a statutární zástupce: Tomáš Zunt 

 

Stěžejní partneři a organizace, s nimiž pracovníci ICOSu v roce 2015 úzce spolupracovali: 

město Český Krumlov, Oddělení sociálně právní ochrany dětí MU Český Krumlov, město 

Trhové Sviny, město Kaplice, Charita Kaplice, Domov pro seniory Kaplice, město Nové Hrady, 

Obec Větřní, Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o. p. s., Český Krumlov, Dětský domov 

Horní Planá, Domov důchodců Horní Planá, Hospic sv. Jana Neumanna Prachatice, 

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr, Blažek Praha, a. s., Bona Assistentia s. r. o., O.s. Spirála, 

SVP Spirála, MC Míša, Krebul, o. p. s., KoCeRo, o. p. s., Probační a mediační služba ČR, 

Partners Czech, o. p. s., Hestia, o. s.  
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V roce 2015 měl ICOS Český Krumlov celkem 28 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr. K 31. 

prosinci 2015 činil průměrný přepočtený evidenční počet stálých zaměstnanců na plné úvazky 

16,35 (28 osob). Dalších 36 osob v průběhu roku 2015 pracovalo pro ICOS na dohody o 

provedení práce, případně dohody o pracovní činnosti – jedná se zejména o osobní asistentky 

doplňující základní tým; odborné pracovníky – poradce, terapeut; právník a další (pozn.: každá 

osoba je započítána pouze 1x, ačkoli se u někoho mohla vyskytnout kombinace HPP a dohody). 

Na činnosti ICOS dlouhodobě spolupracují i další odborní supervizoři, externí právníci, 

psycholog apod., a stále se rozrůstající tým dobrovolníků (v roce 2015 se zapojilo do programů 

Dobrovolnického centra 50 dobrovolníků v rámci dlouhodobé dobrovolnické služby). 

 

V polovině roku 2015 oslavila společnost ICOS již 15 let svého působení v Českém Krumlově, a 

tak 26. června proběhla 2015 v Pivovarské zahradě velká oslava spojená s výstavkou. Hlavní 

předmět činnosti a dlouhodobé služby a aktivity společnosti spočívají v poskytování a podpoře 

rozvoje sociálních a na ně navazujících služeb, programů a aktivit, a to především na území 

regionu jižních Čech s důrazem na Českokrumlovsko. 

 

Mezi dlouhodobé obecně prospěšné služby ICOS patřily zejména: 

 Sociální služba Osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením a seniory 

 Sociální služba Bezplatné právní poradenství pro osoby v krizi 

 Dobrovolnické centrum Český Krumlov – rozvoj a podpora dobrovolnictví 

 Služby pro rodiny s dětmi včetně ohrožených dětí – Rodinné centrum Krumlík a služba 

Podpora rodin a dětí v ohrožení 

 Preventivní programy pro mladé lidi s rizikovým chováním 

 Vzdělávací aktivity pro cílové skupiny služeb, poskytovatele sociálních služeb a další 

 Propagační aktivity s cílem zvyšování informovanosti o činnosti neziskových organizací 

s důrazem na sociální oblast a region působnosti 

 

Kromě obecně prospěšných služeb společnost vykonávala i další doplňkovou činnost, jejímž 

účelem byla podpora obecně prospěšných služeb a aktivit společnosti. Jednalo se zejména o: 

 Zprostředkování práce pro osoby znevýhodněné na trhu práce, zejména invalidní zájemce 

 Agentura práce 
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 Poradenská a konzultační činnost (projektový management, strategické plánování, 

případové konference) 

 Hlídání dětí v domácnostech/individuální 

 Provoz charitativního Bazárku s dětským zbožím 

 

15 let služeb společnosti ICOS v číslech (údaje platné k červnu 2015): 

 Osobní asistence poskytla od roku 2008 celkem 50 178 hodin přímé pomoci dětem, 

dospělým se zdravotním postižením i seniorům, kteří potřebují pomoc druhé osoby. 

Služby osobní asistence využilo k polovině roku 2015 celkem 90 klientů.  

 Služeb Bezplatné právní poradny, která funguje od roku 2006, využilo při více než 12 

tisících schůzkách do poloviny roku 2015 celkem 6 071 klientů  

 Rodinné centrum Krumlík, které funguje v Českém Krumlově od roku 2011, zajistilo 

celkem 3 800 hodin hlídání dětí 

 8 253 hodin věnovali od konce roku 2009 dobrovolníci druhým lidem v jednotlivých 

dobrovolnických programech ICOSu, které pomáhají seniorům, dětem či lidem se 

zdravotním postižením a doplňují a rozšiřují tak základní služby společnosti. 

 Nejmladší služba ICOSu Podpora rodin a dětí v ohrožení poskytla jen za první rok pomoc 

123 rodinám při 1 233 schůzkách, které zahrnovaly zejména poradenství a rovněž terénní 

práci v rodinách.  

 

V celém roce 2015 se pak společnosti podařilo všechna tato čísla výrazně navýšit. Osobní 

asistence zajistila v roce 2015 celkem 8 355 hodin služby pro své klienty, Bezplatná právní 

poradna evidovala v roce 2015 na 1 417 intervencí a 838 klientů, 50 dobrovolníků věnovalo 

druhým dalších 1 500 hodin svého času, 2 200 hodin hlídání zajistilo Rodinné centrum Krumlík 

a v rámci služby Podpora rodin a dětí v ohrožení spolupracovali se 124 rodinami.  

 

V tomto roce poskytly ICOSu dotace, granty a nadační příspěvky, jakož i další finanční podporu 

mj. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo školství a mládeže ČR, Ministerstvo 

vnitra ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, město Český Krumlov, Sdružení Růže a město 

Trhové Sviny a Nové Hrady, město Kaplice, obec Větřní, Jihočeský kraj, Nadace Agrofert, 
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Nadace Táta a máma, Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadace Barokní divadlo a Nadace 

Charty 77 – konto Bariéry. 

 KoCeRo – komunitní centrum Romů o. p. s. v roce 2015 

Obecně prospěšná společnost KoCeRo – komunitní centrum Romů byla založena v červnu 2006 

v Českém Krumlově za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, kterými chtěla přispívat 

k sociální a kulturní spolupráci romského etnika a většinové společnosti, s cílem integrovat 

sociálně vyloučené osoby do společnosti a prostřednictvím preventivních programů předcházet 

jejich dalšímu vyloučení.  

 

V září roku 2009 došlo k dalšímu rozšíření poskytovaných služeb prostřednictvím registrace 

dvou sociálních služeb: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (pro věkovou kategorii 6 – 26 

let) a terénní programy, které podpořily otevřenost organizace vůči všem klientům bez rozdílu 

rasy a etnika. 

 

V roce 2015 využívali nabízené služby (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, terénní 

programy) zástupci minoritní a majoritní společnosti, kteří žijí v sociálně vyloučených lokalitách 

a lokalitách ohrožených sociálním vyloučením na území ORP města Český Krumlov. Jak je 

evidentní, z dosavadní činnosti organizace tedy vyplývá, že její služby nebyly zaměřeny jen na 

příslušníky romského etnika, ale pomoc a podporu nabízela také dalším osobám, které jsou 

sociálně vyloučeny nebo sociálním vyloučením ohroženy.  

 

Účelem společnosti KoCeRo o. p. s. je poskytování obecně prospěšných služeb prostřednictvím 

širokého spektra projektů, kterými chce předcházet výskytu nežádoucího chování, pomáhat při 

řešení obtížných životních situací, umožnit smysluplné trávení volného času, a tím významně 

přispět k sociální a kulturní spolupráci romského etnika a většinové společnosti. 

 

Hlavní cíle komunitního centra Rovnost 

 Pomoc při zlepšení vztahů Romů vůči majoritní společnosti a institucím 

 Pomoc při zlepšení komunikace Romů s okolím a získávání dovedností pro samostatné 

vyřizování osobních záležitostí 
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 Integrace sociálně vyloučených osob do společnosti a preventivními programy předcházet 

jejich dalšímu vyloučení 

 Předávání informací a dovedností prostřednictvím výchovně vzdělávacích programů, a 

tím snižování výskytu a předcházení sociálně patologických jevů 

 Zvýšení vzdělanosti romských dětí formou vzdělávacích a doučovacích aktivit 

 Spolupráce s relevantními institucemi, organizacemi, úřady i jednotlivci, kteří mohou 

přispět ke zlepšení situace Romů a jejich integraci do společnosti 

 

Orgány společnosti:  

Správní rada:  

 Předseda: Stanislav Trnka 

 Místopředsedkyně: Petra Podruhová 

 Členové: Štefan Milo, Gabriela Míglová, Milan Bárta 

 

Dozorčí rada Kocero: 

 Předseda: Ing. Tomáš Jirsa 

 Místopředseda: Ladislav Kotlár 

 Člen: Pavel Crkva 

 

Ředitelka: Ing. Dagmar Turnhöferová 

 

Činnost společnosti KoCeRo o. p. s. v roce 2015 navazovala na aktivity a program předchozích 

let a reagovala na aktuální potřeby cílové skupiny. Dle zákona č. 108/2006 Sb. zde byly 

poskytovány sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež AUTOŠKOLA (v roce 

2015 celkem 264 uživatelů a zájemců o službu, celkem 3 261 kontaktů) a Terénní programy 

ZMĚNA (v roce 2015 celkem 351 uživatelů a zájemců o službu, 808 kontaktů).  

 

Pracovníci KoCeRo realizovali volnočasové a výchovně vzdělávací aktivity pro děti a mládež, 

snažili se seznámit většinovou společnost s romskou kulturou. Realizovali také program pro 

předškoláky Škola nanečisto. Zaměřili se především na kvalitu poskytování sociálních služeb i 

volnočasových aktivit, kterými se snažili rozvíjet znalosti, poznatky a vědomosti dětí. Ke konci 
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roku uspořádali charitativní kulturní akci, na které byla prezentována jejich činnost a romská 

kultura.  

 

Uživatelé NZDM AUTOŠKOLA se mohli zapojit do čtyř pravidelných kroužků: Noty v pohybu, 

Mladý humanista, Hokus pokus a Tvořivé ruce. Pravidelně využívali pomoc s přípravou na 

školní vyučování. Na prázdniny byl pro uživatele připraven speciální prázdninový program. 

Rozvíjely se zde také taneční a hudební aktivity dětí a mládeže. Pomoc KoCeRo využili rovněž 

rodiče předškoláků, kteří zařadili své děti do programu Škola nanečisto. 

 

Uživatelé služby Terénní programy ZMĚNA mohli využít služeb této společnosti buď 

ambulantně v kanceláři nebo přímo v terénu, ve svém přirozeném prostředí, včetně asistence 

zaměstnanců KoCeRo při jednání na úřadech a různých institucích.  

 

Akce KoCeRo v roce 2015: 

 29. 1.  Větříňská superstar 

 23. 3.  Integrace do Evropy 

 21. 4.  Ochrana zvířat 

 28. 4.  Návštěva věže a Hradního muzea 

 30. 4. KoCeRo na akci Kouzelný Krumlov 

   5. 5.   Povídání o vesmíru 

 19. 5.  Návštěva Muzea útrpného práva a Muzea voskových figurín 

 26. 5.  Projektový den pro 1. stupeň ZŠ Kaplická 

 28. 5.  Návštěva Dětského dne na Olšině 

   9. 6.  Projektový den pro 2. stupeň ZŠ Kaplická 

 18. 6.  Taneční a hudební vystoupení v MŠ Plešivec II 

   7. 7.  První pomoc (CZP) 

   7. 7.  Exkurze do grafitového dolu 

   9. 7.  Jak ulovit mamuta (CZP) 

 14. 7.  Exkurze u hasičů  

 16. 7.  Návštěva zahrady Kouzelné bylinky (CZP) 

 21. 7.  Za krumlovskými medvědy 
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 23. 7.  Výroba pravěkých šperků (CZP) 

 30. 7.  Jak je kdo chytrý (CZP) 

   8. 8.  Návštěva Musea Fotoateliér Seidel 

   8. 8.  Jak jezdit na koni (CZP) 

 13. 8.  Jak vypadá brouček Kakadík (CZP) 

 18. 8.  Výlet do Tábora a Chýnovské jeskyně 

 20. 8.  Po stopách pravěkých vynálezců (CZP) 

 24. 8.  Co jsem se všechno naučil (CZP) 

 25. 8.  Výlet do ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou 

 27. 8.  Kdo vyhrál? (CZP) 

 12. 10. Malování na plátno ZŠ Kaplická 

 14. 10. Malování na plátno ZŠ Kaplická 

 14. 10. Nahrávání romských pohádek 

 20. 10. Projektový den pro 1. stupeň ZŠ Kaplická 

 22. 10. Projektový den pro 1. stupeň ZŠ Kaplická 

 29. 10. Návštěva Stezky v korunách stromů a Hopsária – Lipno nad Vltavou 

 14. 11. Pomáháme čtyřnohým kamarádům – 2. charitativní akce 

 12. 12. Mikulášská besídka a fotbalový turnaj ve Větřní 

 17. 12. Vánoční odpoledne v klubovně ve Větřní 

 

Realizované projekty v roce 2015: 

 Dotace pro poskytovatele sociálních služeb 

 Podpora terénních programů v jihočeském kraji III., terénní programy na území ORP 

Český Krumlov pro cílovou skupinu etnické menšiny 

 Cesta ke změně II 

 Já a svět kolem mne 

 Sobě i druhým pro radost 

 Buďme chytřejší a ukažme, co umíme 

 Poznávám svět kolem sebe 

 Učme se a poznávejme 
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 Učme se a bavme se v AUTOŠKOLE 

 Šance pro změnu 

 Nuda není pro nás 

 Cesta za poznáním 

 Rozdáváme radost druhým 

 Fotbalový turnaj spojený s Mikulášskou besídkou 

 

Spolupracující organizace v roce 2015: 

Městský úřad v Českém Krumlově, Obec Větřní, ICOS Český Krumlov o. p. s., DDM Český 

Krumlov, Pedagogicko psychologická poradna Český Krumlov, ZŠ Kaplická v Českém 

Krumlově, Mateřská škola Plešivec II, Gymnázium Český Krumlov, Český červený kříž, 

Regionální muzeum v Českém Krumlově, Psí útulek v Českém Krumlově, Volnočasové přírodní 

centrum Pepíno o. s. 

 Projekt přestavby českokrumlovské nemocnice připraven od prosince 2015  

Největší stavební investice posledních let v areálu českokrumlovské nemocnice má od počátku 

prosince 2015 již své konkrétní obrysy. Zatím jen ve formě projektové dokumentace, ale 

dokončení projektu nového multifunkčního pavilonu je zásadním krokem k zahájení jeho 

výstavby. 

 

Koncem ledna, nejpozději v polovině února 2016, by mělo mít vedení nemocnice k dispozici 

stavební povolení. Pokud tedy vše půjde podle předpokladů, mohla by být vlastní realizace 

stavby zahájena v srpnu či září 2016 a do konce roku 2017 má být hotovo. 

 

Nový objekt vyplní proluku mezi současnou internou a chirurgií a s oběma budovami bude 

bezbariérově propojen. Stavební práce se obou stávajících budov dotknou jen minimálně, tudíž 

neovlivní běžný chod nemocnice. Nový objekt bude rozdělen do dvou hlavních částí. První, 

lůžková část, bude určena dětskému oddělení, gynekologicko-porodnickému oddělení a 

některým ambulancím. V druhé, které se pracovně říká „poliklinika“, bude vstupní recepce, 

lékárna a řada dalších ambulancí. 
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Projekt počítá i s odpočinkovou zónou pro pacienty a návštěvy, kterým bude k dispozici i menší 

občerstvovací zařízení. Vytvoření projektové dokumentace za zhruba čtyři a půl miliónu korun 

spolu s půlmilionovou částkou za opravu stoupaček v budově interny, což byly v roce 2015 

největší stavební investice, to jsou jen zlomky toho, co čeká nemocnici v příštím a přespříštím 

roce. Stavba nového pavilonu se totiž vyšplhá až na sto třicet miliónů korun. S touto částkou si 

bude muset poradit nemocnice bez podpory dotací. 

 

Českokrumlovská nemocnice v roce 2015 investovala do svého rozvoje celkem dvacet šest 

miliónů korun. K největším položkám z hlediska vybavení patřily například částky za nákup 

operačního stolu a svítidla či hematologického analyzátoru. Ještě do konce letošního roku 

očekává nemocnice tři nové sanitní vozy. 

 

Stavba nového pavilonu, který má být hotov koncem roku 2017, významně ovlivní vývoj areálu 

nemocnice. Poté, co se obě uvedená oddělení přestěhují do nového, počítá tedy vedení 

nemocnice s úplnou demolicí staré budovy. Na jejím místě má výhledově vzniknout nové 

parkoviště, jehož nutnost jde ruku v ruce s rozvojem celé nemocnice. Za jediný rok je v ní 

hospitalizováno okolo jedenácti tisíc pacientů. Lékaři zde provedou za rok téměř tři tisíce 

operací a více než sto třicet tisíc ošetření a léčebných výkonů. V českokrumlovské porodnici se 

loni narodilo 686 dětí. Nemocnice má přes čtyři stovky zaměstnanců, což ji řadí k největším 

zaměstnavatelům na Českokrumlovsku. 

11. Kultura a cestovní ruch v roce 2015 

Český Krumlov každoročně pulsuje bohatým kulturním životem – městem i zámkem se line 

hudba různých žánrů, vystupují zde hvězdy hudebního nebe, na jevišti zámeckého barokního 

divadla, ale i v zahradách, na náměstí ba ulicích města se odehrávají dávné příběhy nebo se 

oslavují tradiční svátky. Dění v oblasti kultury a cestovního ruchu v Českém Krumlově bylo i 

v roce 2015 nesmírně bohaté, nabízelo opět přepestrou škálu tradičních i nových akcí určených 

pro občany i návštěvníky města, což se pozitivně odrazilo i na nárůstů jeho návštěvnosti.  

 

Do Českého Krumlova se podařilo podle nejnovější analýzy společnosti KPMG přilákat 

množství turistů blížící se počtu 1 900 000 osobodní (osoboden je den strávený osobou v určitém 

místě. Příklad: 2 turisté, kteří strávili v obci dva dny resp. jednu noc – realizují čtyři osobodny). 
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Minimálně jednu noc v hromadných ubytovacích zařízeních v Českém Krumlově strávilo celkem 

206 000 hostů při celkovém počtu 300 000 přenocování. Velmi detailně propracovaný pohled na 

vývoj cestovního ruchu v roce 2015, srovnání s následujícími lety a úkoly pro rozvoj cestovního 

ruchu do budoucna nabídly zásadní dokumenty, jejichž vznik byl iniciován rovněž v roce 2015: 

Analýza přínosů cestovního ruchu a strategie rozvoje cestovního ruchu v Českém Krumlově, 1. 

etapa projektu: analytická část, 7. červenec 2015 a Strategie rozvoje cestovního ruchu, KPMG, 

DRAFT ke dni 19. září 2016. 

 

Město Český Krumlov samotné celou řadu akcí v oblasti kultury a cestovního ruchu cíleně 

iniciovalo, na mnohých se podílelo organizačně, ale i finančně – spolu se svými zřizovanými 

organizacemi a svými partnery a prostřednictvím svých grantových programů. Níže uvedený 

chronologický přehled nemá ambici poskytnout kompletní souhrn všech kulturních akcí, které 

v našem městě proběhly, poskytuje však ucelený obrázek o tom nejzajímavějším dění v našem 

městě od ledna až do prosince 2015.  

 Sfouknutí vánočního stromu o svátku Tří králů 

První tradiční akcí zahajující vstup do nového kalendářního roku 2015 bylo na 

českokrumlovském náměstí Sfouknutí vánočního stromu, které provedli 6. ledna Tři králové – 

Kašpar, Melichar a Baltazar – za ochotné pomoci místních občanů i udivených návštěvníků 

města.  

 

Je to vlastně jakýsi každoroční malý happening, který je však i důstojnou tečkou za bohatým 

krumlovským adventním a vánočním programem. Sfouknutí stromu bylo i letos spojeno 

s dobročinnou tříkrálovou finanční sbírkou pořádanou ve spolupráci s katolickou charitou.  

 Songfest v Městském divadle – oslava čínského nového roku – rok ovce 

Již 8. ročník festivalu Songfest proběhl v Městském divadle Český Krumlov v sobotu 28. února 

2015. Akci moderoval známý zpěvák Jan Burian, který celou dobu bavil diváky krumlovského 

divadla, které tam Čínský festival přilákal. Akci vymyslela čínská zpěvačka žijící v Praze Feng-

yün Song. Hlavní program byl doplněn řadou doprovodných akcí nejen pro děti a jejich rodiče a 

již tradičně přilákal do Městského divadla stovky návštěvníků.  
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 Vystoupení seskupení PRORADOST na Otáčivém hledišti – Švejk 

V sobotu 14. února 2015 sehrálo na Otáčivém hledišti v mrazivé českokrumlovské zámecké 

zahradě otevřené neformální seskupení hrajících neherců PRORADOST divadelní představení 

Švejk. Vstupné dobrovolné, v tekuté formě bylo rovněž tradičně akceptováno. Teplé oblečení, 

hrneček a pod…delníky s sebou. V případě prudké oblevy nebo jiných přírodních katastrof si 

pořadatel vyhradil právo divadelní představení odložit, což se však ani tentokrát nestalo a 

představení shlédly stovky pobavených diváků.  

 Nové Art Centrum vzniklo na Střední uměleckoprůmyslové škole sv. Anežky  

Mizející řemesla začalo od konce ledna 2015 připomínat nové Art Centrum Střední 

uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České v Českém Krumlově. Díky jejich společnému 

projektu s Rakouskem se zde podařilo za zhruba osm milionů korun zbudovat tři nové ateliéry. 

Začali v nich zachraňovat klasické řemeslné postupy, dovednosti a kombinovat je se současnými 

technologiemi. 

 

SUPŠ sv. Anežky České vyučuje klasická řemesla, ale zároveň sleduje nové trendy a snaží se 

obojí propojit. Znají situaci ve sklářství, kde se spousta škol a dílen pozavírala, a totéž hrozí 

rovněž i v jiných oborech. Chtěli by proto popularizovat klasiku, ukázat, že má pořád co říct. Pro 

dnešní studenty je zázrak, když se při workshopu černobílé fotografie objeví ve fotokomoře 

obraz. Jde o klasické technologie jako modelování, hlubotisk, sítotisk, výpal v keramické peci na 

dřevo, apod.  

 

V nově postavené peci, o kterou byl skutečně velký zájem, trvá jeden výpal keramiky deset až 

dvanáct hodin, teplota dosahuje 1400 stupňů, potom musí vevnitř keramika ještě dva dny 

chladnout. Pec postavili v místě, které leželo ladem, a jen se tam sekala tráva. Jejím autorem je 

Marek Dias, který ve škole vede obor keramika. Ví, jak kamna a pece fungují, má i vlastní dílnu 

v Besednici, kde dělá workshopy pro studenty. Zajímavostí je i to, že do pece se dávají 

keramické trojhránky, jejichž pomocí se sleduje teplota. V keramické peci glazury krásně tečou, 

každá věc je unikátní.  

 

Studenti prožili další návrat v čase – konkrétně do roku 1842. Tak stará je historická fotografická 

technika kyanotypie, jíž se říká i modrotisk, založená na fotocitlivosti železných solí. Při 
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workshopu studenti na papír natřeli chemikálii, do velké krabice udělali díru, tou se protáhla 

lampa s UV zářením, do krabice se naskládaly „negativy“, půlhodiny je osvěcovali, poté je 

vyprali ve vodě a na závěr pak fotka zmodrala.  

 

Dílnu zaměřenou na jednu z nejstarších fotografických technik vedla brněnská fotografka 

Gabriela Kolčavová. Připomínala, že v 19. století se snímky namísto UV lampy osvěcovaly 

sluncem. Dnes studenti někdy ani nevědí, jak to funguje, jsou zvyklí na digitální technologie. 

Navíc se při kyanotypii pracuje s normálními chemikáliemi, člověk není ničemu podřízen, je to 

řemeslo. 

 

Peníze na investici 300 tisíc eur, zhruba osm milionů korun, získala škola z grantu na česko-

rakouskou spolupráci. Díky němu vybudovala pro své studenty v rámci projektu „Mizející 

řemesla a jejich aplikace v 21. století“ celkem tři ateliéry. V přízemí, tam, kde stávala stodola, je 

kreslírna – klasický ateliér, pro studenty skutečně velkorysý prostor. Střešní okna na severní 

stranu skýtají perfektní světlo pro kresbu. 

 

Další dva ateliéry vznikly v podkroví. Zde se staré mísilo s novým, vedle dřevěných trámů stála 

na stole 3D tiskárna, která zvládá trojrozměrné předměty různých tvarů, nebo moderní židle, ze 

kterých se dají složit stoly. K dispozici jsou pochopitelně i počítače a nové technologie, když 

studenti např. nafotí černobílé negativy, potřebují je následně zdigitalizovat. 

 NZDM BOUDA – taneční večer 

V pátek 6. února 2015 se NZDM Bouda doslova "prohýbalo ve švech" Proběhla zde taneční a 

pěvecká akce, na níž měli děti a mládež možnost veřejně prezentovat výsledky své zájmové 

činnosti. Akce byla zahájena v 17:00 hodin a vystoupily zde tři skupiny: skupina My True Self, 

rapper Shot a sourozenecké duo Marián a Valerie, kteří zpívali romské lidové písně. Součástí 

programu byly také soutěže. Celkem se v NZDM Bouda sešlo cca 80 příchozích. Večer ukončilo 

taneční vystoupení završené tanečním "batlem" mezi návštěvníky koncertu. 
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 Masopust a sv. Valentýn v Českém Krumlově 

V sobotu 14. února 2015 bylo v Českém Krumlově mnohé k vidění, slyšení i k ochutnání. „Sv. 

Valentýn“ se zde totiž potkal s „Masopustem“ a setkání těchto dvou svátků nabídlo bohatý 

program, který prohřál chlad únorových dní.  

 

Oslava sv. Valentýna:  

Kdo chtěl mít originální památku na romantický pobyt v Krumlově, mohl o víkendu 14. února - 

15. února 2015 navštívit Museum Fotoateliér Seidel, měl možnost pořídit si originální retro-foto 

v historických kulisách a v kostýmech z dob první republiky. 

 

Masopust: 

Masopust vstoupil do města ruku v ruce se svatým Valentýnem rovněž v sobotu 14. února 2015. 

V pivovarských zahradách ve vyhřívaném stanu od 11:00 hodin probíhala tradiční lidová zábava 

s ukázkou domácí zabijačky, možností zakoupit jitrnice, jelita, ale i jiné dobroty a posezením či 

tancem. Děti se mohly zabavit v dětském koutku. Celkovou atmosféru dokreslila kapela Corso. 

 

Masopustní veselice pokračovala od 18:00 hodin v hostinci DEPO, kde zahrála oblíbená místní 

kapela Chlapi v sobě (unplugged). Zde také probíhaly v termínu 13. až 17. února 2015 vepřové 

hody. Masopust oslavily i další českokrumlovské restaurace, které nachystaly skvělé pochoutky 

z domácí zabijačky. A letos zcela netradičně vinotéka sv. Krištofa doplnila nabídku degustačních 

večeří a založila novou tradici „Masopustní žranice“.  

 

Tradiční masopustní průvod pak vyrazil do ulic v úterý 17. února 2015 v 16:00 hodin od schodů 

u kostela sv. Víta. Koleda žáků Základní umělecké školy v Českém Krumlově, studentů Střední 

uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České, muzikantů, výtvarníků a občanů města Český 

Krumlov pobavila obyvatele i návštěvníky města svým programem, za který si účinkující 

vysloužili slaninu, koblihy, koláčky i „ohnivou vodu". Hlavně díky originálním maskám a 

kostýmům, které již tradičně vznikaly v ateliérech školy, patří tato pestrá únorová slavnost vždy 

k nejatraktivnějším akcím zimy v jihočeských městech. Krumlovem se už v minulých letech 

procházeli zlatí Egypťané, slavní vynálezci, zvířata ze Šumavy, domorodci z Afriky či barokní 
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kostýmy inspirované postavami z Maškarního sálu. Letošní průvod masek dodal této tradici letos 

již podeváté lesk benátského karnevalu.  

 CPDM o. p. s. : Filmový festival Jeden svět 

Již popáté v řadě promítal filmový festival Jeden svět v Českém Krumlově (19. března až 21. 

března 2015) pro diváky školou povinné, kteří se ochotně a s velkou vnímavostí zapojovali do 

debat o nelehkých osudech dětí, do jejichž života mohli prostřednictvím prezentovaných 

dokumentů nahlédnout. 

 

Studentům pak festival nabídl možnost dozvědět se více o homofobii v Rusku, o konkrétních 

projevech klimatické změny či o příčinách příklonu mladých evropských muslimů k radikálním 

hnutím. Také oni projevili velkou míru zájmu a schopnosti reflektovat poselství těchto často 

zneklidňujících snímků. Mnozí z nich pravidelně přicházeli i na večerní program. Do kina a 

nízkoprahového klubu Bouda v roce 2015 přišlo celkem 907 dětí a pedagogů.  

 

Mnohé školní třídy se na Jeden svět pravidelně a rády vrací. Na projekce učitelé často navazují 

ve výuce – např. je využívají jako téma pro slohovou nebo výtvarnou práci, pro interaktivní 

debatu v hodinách občanské výchovy, pro konverzaci v cizích jazycích. ZŠ Plešivec letos 

propojila festival Jeden svět se školním projektem na téma hodnoty. Dlouhodobá přízeň škol je 

potvrzením, že festival nabízí smysluplný vzdělávací program. 

 

Popáté v řadě festival Jeden svět promítal také pro širokou veřejnost z města i okolního regionu, 

a to v kině Luna a v divadelní kavárně Ántré. Ve třech dnech nabídl ke zhlédnutí 8 filmů. Na 370 

diváků opět ocenilo pestrost témat.  

 

Snímek „Zatajené dopisy“ o květušínské škole pro Romy přilákal více než sto diváků, což je 

dosavadní festivalový rekord. K výbornému vyznění této projekce nepochybně přispěla i debata 

s režisérem a protagonisty filmu. Pátý ročník tohoto festivalu přinesl také celkem pět zajímavých 

debat s režiséry.  
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Nad festivalem již tradičně převzali záštitu starosta města Dalibor Carda a senátor Tomáš Jirsa. 

Díky všem výše zmíněným podporovatelům mohl MFF Jeden svět oslavit své první půlkulatiny 

jako etablovaná a vyhledávaná kulturní událost v našem městě. 

 

Týdenní filmový festival není osamocenou jednorázovou aktivitou tohoto charakteru v roce. 

Festival je součástí celoročního projektu "Lidská práva ve filmovém dokumentu", do kterého 

ještě patří veřejné filmové projekce filmového klubu Jeden svět v NZDM Bouda. 

 12. ročník akce Pohádkový víkend v Městském divadle Český Krumlov 

Ve spolupráci s NIPOS Artama a divadelním klubem Českokrumlovská scéna proběhl v termínu 

27. března až 29. března 2015 již 12. ročník akce Pohádkový víkend v Městském divadle. 

Jednalo se o regionální přehlídku amatérských divadelních souborů dospělých hrajících pro děti 

a mládež, v jejímž rámci mohli diváci shlédnout celkem 7 představení. Přehlídky se zúčastnily 

soubory z Tábora, Sezimova Ústí, Hartmanic, Písku a Prahy a jako každý rok se těšila velkému 

zájmu. 

 Českokrumlovský pěvecký sbor Medvíďata oslavil 20 let 

V sobotu 21. března 2015 oslavil českokrumlovský pěvecký sbor Medvíďata, který funguje při 

zdejší Základní umělecké škole, již 20. výročí od svého založení. V Městském divadle Český 

Krumlov se konala narozeninová oslava za přítomnosti zpěvaček a zpěváků sboru a sbormistra 

Lukáše Holce. Koncert si však nenechali ujít ani bývalí členové Medvíďat, přátelé, rodiny či 

hosté. V tříhodinovém programu nechyběl samozřejmě zpěv, humor ani medvědí dort. 

Gratulovat přišel také starosta města Český Krumlov Dalibor Carda, který sboru přinesl dárek, a 

to šek na 20 tisíc korun. Jednota Kaplice pak dětem věnovala sladkosti ve tvaru medvídků. 

 Multikulturní večer v NZDM Bouda 

V pátek 27. března 2015 byl "Multikulturním večerem" slavnostně zahájen projekt "Multikultura 

aneb Společně proti předsudkům". Akce se konala v NZDM Bouda a byla doplněna hudbou a 

tancem. Jeho součástí byla i výstava obrázků dětí a mládeže navštěvující NZDM Bouda, 

otevřený klub na sídlišti Mír a klubovnu v obci Větřní. Na akci vystoupila žádaná "boudařská" 

taneční skupina My True Self, raper NOWIT & Jára alias Lipánek, sourozenecké duo Marián a 

Valerie a Činger pager z Větřní. Multikulturního večera se zúčastnilo 140 mladých lidí. Výstavu 
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v jejím průběhu dále shlédlo zhruba 50 diváků z řad dětí a mládeže, ale též zájemci z širší 

veřejnosti. 

 Velikonoce v Českém Krumlově 2015 

Po tradiční zimní dvouměsíční provozní přestávce představilo Regionální muzeum již od úterý 3. 

března 2015 svou první sezónní výstavu tohoto roku, která byla věnovaná právě tématu 

Velikonoc. Na výstavě s názvem Radostné Velikonoce byla k vidění jedna z největších sbírek 

velikonočních pohlednic, kterou do Českého Krumlova zapůjčil Franz Salzmann z městečka 

Aschbach-Markt v Rakousku. Výstava v muzeu trvala do 12. dubna 2015.  

 

Městská knihovna v Českém Krumlově, pobočka na sídlišti Mír uspořádala 23. března 2015 kurz 

tvoření velikonoční dekorace s Hankou Šustrovou. Kurz byl určený pro maminky a děti od 4 let.  

 

Jaro vstoupilo do města společně s Velikonocemi na Zelený čtvrtek 2. dubna 2015 a kromě 

tradičních řemeslných trhů na náměstí Svornosti čekala na návštěvníky historického centra i 

různorodá zábava. Od Zeleného čtvrtka do Velikonočního pondělí nabízeli na náměstí rozliční 

trhovci a řemeslníci své stylové výrobky, velikonoční řehtačky, jarní píšťalky, velikonoční 

vajíčka zdobená rozmanitými technikami, pomlázky, jarní květiny a dekorace. Trh provoněly 

čerstvě upražené mandle či oříšky a nesměly chybět ani oblíbené smažené brambůrky. 

 

Duchovní svátky byly završeny tradičním velikonočním koncertem duchovní hudby, který 

proběhl 5. dubna 2015 v kostele sv. Víta. Početní diváci měli možnost zaposlouchat se do hudby 

v podání Městského pěveckého sboru Perchta a Komorního krumlovského orchestru. 

 Otevření pěti výstav „Mystérium Šumava“ v Egon Schiele Art Centru 

Pět samostatných výstav se zastřešujícím názvem MYSTERIUM ŠUMAVA bylo otevřeno 

slavnostní vernisáží v Egon Schiele Art Centru 2. dubna 2015. Výstavy pak byly veřejnosti 

přístupné denně od 3. dubna do 1. listopadu 2015. V Egon Schiele Art Centru byla zastoupena 

díla klasiků: Josefa Váchala (1884–1969) a Josefa Seidela (1859–1935) se synem Františkem 

(1908–1997) a tři umělci současní: Karin Pliem (nar. 1963) z Rakouska, Katharina Dietlinger 

(nar. 1983) z Německa a Ondřej Maleček (nar. 1977) z České republiky. 
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Rozsáhlá výstava Josefa Váchala, instalovaná na ploše 1000 m2 dokládá více než padesátiletý 

umělecký vývoj. Jde o retrospektivní výstavu, která představí působivé secesní dřevorytové 

cykly z desátých let, soubor expresívních olejomaleb z 20. let, soubor kreseb z let čtyřicátých, 

ale i ukázky dřevořezby a Váchalových knih. Vystaveno bylo i dílo nejznámější, odborníky 

řazené mezi nejvýznamnější díla 20. století – Šumava umírající a romantická. Váchal se tímto 

dílem staví po bok dalších velkých osobností spjatých se Šumavou – Adalberta Stiftera, Karla 

Klostermanna, ale i Josefa Seidela. 

 

Fotografie Josefa Seidela a jeho syna Františka byla další samostatnou výstavou, kterou Egon 

Schiele Art Centrum v hlavní sezóně roku 2015 představilo. V roce 2015 uplynulo 110 let od 

vybudování tehdy nejmodernějšího fotografického ateliéru na Šumavě a 10 let od doby, kdy 

tento dům s ateliérem zakoupil Českokrumlovský rozvojový fond a zahájil náročný projekt 

záchrany a vybudování dnešního Musea. Dosud nejrozsáhlejší výstava Seidelových snímků 

Šumavy představila pouhý zlomek obrovského fotografického pokladu, jenž nemá v Evropě 

obdoby: obsahuje na 140 000 více než stoletých snímků na skleněných deskách, negativech či 

pohlednicích, jež probouzejí paměť a dokládají původní tvář míst, která kvůli železné oponě už 

dávno zanikla. Výstava byla poctou oběma fotografům, poctou Šumavě i městu Český Krumlov 

a také několika osobnostem, které odkaz obou fotografů Seidelových zachránily.  

 

Tři další expozice byly volně inspirované šumavskou přírodou na české, rakouské a německé 

straně a představily dílo umělců Karin Pliem, Kathariny Dietlinger a Ondřeje Malečka. Jejich 

tvorba obsahovala společné téma přírody, ale rozmanité způsoby zpracování. Od jednoduché 

linie kreseb přes monumentální pastózní malbu až po dynamické obrazy s téměř kinetickou iluzí. 

 

Téma přírody, zejména pak Šumavy, je v době, kdy se média nepřetržitě zabývají válkou a 

terorem, nanejvýš vhodné, připomíná nám krásu našeho regionu a jeho historii jako věčnou 

inspiraci pro umění i pro každodenní život. Výstavní sezóna v Egon Schiele Art Centru byla 

finančně podpořena městem Český Krumlov 

 Otevřeno nové muzeum rybářství: Akvárium Český Krumlov 

V pátek 3. dubna 2015 se v Českém Krumlově otevřela nová expozice živých sladkovodních 

ryb. Tato výstava o rybách a historii rybářství doplňuje nabídku českokrumlovských muzeí. 
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Nejen živé ryby jako štiky, kapry, karase, sumce či jesetera mohou vidět návštěvníci nové stálé 

výstavy v Českém Krumlově.  

 

Nápad zřídit muzeum rybářství měl Vlastimil Hlouška. Už podobné věci viděl při cestování po 

Čechách a sám je také rybář, takže k tomuto tématu má vztah.  Akvária s rybami, historické 

rybářské náčiní, oblek rybáře, vypreparované kostry ryb či vycpané vodní ptactvo s modely 

výpustného zařízení rybníka nebo fotografie Zdeňka Hanče krásných obyvatel břehů našich vod 

– vážek – zájemci mohli najít na křižovatce ulic Nové Město a Formanská (kousek před hlavním 

vchodem do Pivovarských zahrad).  

 

Během celého roku mohli nadšení návštěvníci muzea vidět v obřích akváriích různé druhy 

sladkovodních ryb žijících v českých řekách a rybnících. Díky moderní technologii akvárií bylo 

možné tyto ryby pozorovat v jejich přirozeném prostředí. 

 Konference architektů a urbanistů „Kam kráčíš Krumlove?“ 

V  dubnu 2015 se v  kině Luna uskutečnila za účasti architektů a urbanistů odborná konference 

„Český Krumlov - vize a plánování města aneb Kam kráčíš Krumlove?“ Hlavním tématem byly 

aktualizace a komentáře k  územnímu plánu. Konference se aktivně zúčastnili zástupci z řad 

politické reprezentace města, pracovníci adekvátních odborů městského úřadu, zaměstnanci 

městských společností, jakož i mnozí zájemci z řad občanů.  

 Zahájení zámecké sezóny 2015 

Zahájení zámecké sezóny, tentokrát na téma „Soudní proces s podvodným alchymistou“, se 

uskutečnilo v sobotu 11. dubna 2015. Slavnostní průvod v dobových kostýmech vyšel ve 14:00 

hodin z V. zámeckého nádvoří a pokračoval po trase zámek, Latrán, náměstí Svornosti, Horní 

ulice až k Městskému divadlu. 

 

Scénář průvodu byl inspirován rokem 1592, kdy někdejší vladař domu rožmberského, vysoce 

urozený pan Vilém z Rožmberka, skonal. Jeho pozůstalý mladší bratr Petr Vok z Rožmberka, 

světsky založený člověk, chtěl tuto nevyjasněnou smrt svého bratra Viléma objasnit, a proto 

zahájil veřejný soudní proces s neseriózním alchymistou podezřelým z Vilémovy smrti, 

českokrumlovským občanem Antonínem Michaelem z Ebbersbachu.  
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Veřejný soudní proces s podvodným alchymistou se uskutečnil na II. zámeckém nádvoří a znovu 

pak na náměstí Svornosti, kde byl zároveň historický průvod přivítán městským purkmistrem. 

Pro případ vykonání exekuce byl přímo na místě připraven i mistr popravčí. Při obou zastaveních 

nechybělo vystoupení českokrumlovských tanečních a hudebních souborů. 

 

Na organizaci této tradiční akce se velkou měrou podíleli pracovníci Státního hradu a zámku 

Český Krumlov, českokrumlovští průvodci, českokrumlovské historické hudební a taneční 

soubory (Fioretto, Krumlovští pištci), mládežnický vokálně - instrumentální soubor Lusatia 

Consort ze severočeského Cvikova a další nadšenci. Akce se opět uskutečnila i díky podpoře 

města Český Krumlov a jeho starosty, který organizátory vždy potěší svou osobní účastí. 

 Výstava „Kleť a Blanský les – krajina v obrazech“ v Regionálním muzeu  

V roce 2014 byla z iniciativy Českého svazu ochránců přírody v Českých Budějovicích vydána 

mimořádně zajímavá kniha „Kleť a Blanský les – obraz krajiny, krajina v obrazech“. V něm se 

hora Kleť i okolní krajina představuje coby inspirační zdroj mnoha výtvarných umělců. Kniha 

představuje reprezentativní výběr 101 reprodukcí obrazů a grafiky od 18. století až do 

současnosti.  

 

Z převážné části originály těchto obrazů, které byly zapůjčené z muzejních, z galerijních, ale 

mnohdy také z obecních a ze soukromých sbírek, představilo Regionální muzeum v Českém 

Krumlově na samostatné premiérové výstavě, která se zde konala od 17. dubna do 17. května 

2015.  

 

Pro svoji polohu, tvar i monumentalitu byl masiv Blanského lesa již v dávné minulosti zcela 

příznačně nazýván „ouverturou Šumavy“. Četné výtvarně zajímavé náměty poskytují skupiny 

žulových balvanů i malebné skalní formace v horní partii hory, stejně jako prolínání listnatého 

lesního porostu s jehličnatým, nabízející zejména v podzimních měsících ty nejpestřejší barevné 

motivy. 

 

Nezaměnitelnou s jinými horami činí Kleť dvě stavby na jejím vrcholu – starší kamenná 

vyhlídková věž z roku 1825 a novější televizní vysílač ze 70. let 20. století. Ke svébytnému 
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výtvarnému zpracování vybízel umělce rovněž velkolepý výhled z Kleti, o němž se právem tvrdí, 

že nemá na Šumavě srovnání.  

 

Mezi vystavenými obrazy a grafikami reprezentujícími nejen typický obor realistické 

krajinomalby, ale také moderní abstrakce, byly zastoupeny práce významných jihočeských 

autorů, mj. Adolfa Trägera, Oty Matouška, Jana Hally, Karla Štěcha, Jana Pešťáka, Milana 

Peterky, Jana Havelky, Josefa Hošny a Jana Cihly. 

 Informační centrum mládeže: Evropský den informací pro mládež 

Informační centrum pro mládež Český Krumlov si připravilo k Evropskému dni informací, který 

si tradičně připomněli 17. dubna 2015, zajímavý program. V rámci programu byly pro početné 

zájemce z řad jednotlivých mladých lidí, školních kolektivů, pedagogů i další veřejnosti 

připraveny informace a prezentace informací vztahující se například k "evropským informačním 

sítím", kdy v rámci tohoto tématu se zájemci dozvěděli například o páteřní evropské informační 

síti EUROPE DIRECT anebo o informační síti pro mládež EURODESK. Zájemci také získali 

informace o "evropských programech a příležitostech pro mládež, studenty, pedagogy a 

pracovníky s mládeží" – například o programu ERASMUS+ a o možnostech konkrétního 

zapojení se do tohoto programu. 

 

Součástí programu Evropského dne informací pro mládež v našem ICM byla také prezentace 

evropských informačních a vzdělávacích publikací, které mohou využít žáci, studenti a 

pedagogové škol ve své práci a také prezentace informací a evropských programů a projektů na 

podporu zaměstnanosti. 

 Mateřské centrum Míša oslavilo 10 let od založení 

Mateřské centrum Míša oslavilo 26. dubna 2015 již 10 let od svého založení. Oslava proběhla 

v místě činnosti centra v DDM Č. Krumlov, nechyběl velký narozeninový dort, klaun se 

soutěžemi a zábavou, malování na obličej a dárky pro všechny děti. Program zpříjemnilo i 

vystoupení DFS Jitřenka a proslov starosty města Dalibora Cardy. Celkem se narozeninové 

oslavy zúčastnilo 180 osob.  
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Mateřské centrum (dále jen MC) Míša vzniklo v květnu roku 2005, když několik maminek na 

rodičovské dovolené hledalo prostor aktivit pro sebe a své děti. Nápad zaplnění mezery pro tuto 

sociální skupinu se osvědčil a MC Míša funguje již 10 let.  

Po celou dobu jeho činnost MC Míša vedou dobrovolnice na rodičovské dovolené, bez nároku na 

finanční odměnu. Když odcházejí zpět do zaměstnání, vedení MC Míša předávají dalším 

následovnicím. Za deset let se tedy vystřídaly: Hana Malečková, Jana Štroblová, Vladimíra 

Bauerová, Ilona Pučilová, Gabriela Šubrtová, Leona Kunešová, Michaela Radimská, Gabriela 

Skorunková, Michaela Mondeková, Jaroslava Rosická, Marcela Rizáková a nynější vedení 

Markéta Kašková, Lucie Stupková a Hana Šustrová.  

Mateřské centrum Míša je v Českém Krumlově důležitý a neopomenutelný sociální článek. Za 

těch deset let prošly centrem stovky dětí a maminek a aktivně využívaly připravený program. 

Maminkám pomáhá centrum především v sociálním začlenění, děti se (leckdy prvně) učí, jak 

vycházet se svými vrstevníky a celkově poznávat svět a nové možnosti. 

 Kouzelný příchod jara v Českém Krumlově 

Český Krumlov začal tradičně „kouzlit“ ve čtvrtek 30. dubna 2015 a příjemná atmosféra se 

přenesla i do následujícího prvomájového dne 1. května 2015. Dvoudenní jarní slavnost 

Kouzelný Krumlov vykouzlila jako obvykle mnoho zábavy a nezapomenutelných zážitků.   

 

Oblíbenou slavnost zahájil opět studentský majáles. Pestrobarevný průvod jednotlivých tříd 

českokrumlovského gymnázia vyrazil v 11:00 hod. do ulic města a vše završil programem 

v Pivovarské zahradě, kde byli zvoleni král a královna majálesu. Fantazie a vtip studentů neznaly 

mezí, takže v průvodu byly k vidění opět velmi originální kreace. V loňském roce mohli 

přihlížející v průvodu zahlédnout třídu převlečenou za kečupy, růžové prášky proti bolesti nebo 

duhově zbarvené opeřence. 

 

Během čtvrtečního odpoledne a podvečera se v zahradě pivovaru Eggenberg zabavily celé 

rodiny. Na ty nejmenší čekaly zábavné hry, početné atrakce a soutěže. Děti společně s rodiči pak 

mohly v rámci Krumlovského veletrhu zhlédnout nabídky českokrumlovských neziskových 

institucí, škol či souborů a vybrat si třeba nový kroužek či zábavu pro volný čas. Mezi více než 
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30 vystavovateli nechyběli ani hasiči, policisté a záchranáři, kteří malým i velkým přiblížili svou 

práci včetně ukázky technického vybavení. 

 

To vše doplnilo vystoupení souborů místní Základní umělecké školy, Domu dětí a mládeže a 

KoCeRo – komunitního centra Rovnost. V programu nechyběly ani tradice a zvyky jako je 

zdobení a stavění máje, lampiónový průvod a kdo ví, jestli na hořící vatře neskončila i nějaká 

čarodějnice. Celý večer završily koncerty kapel Eric Clapton & Cream Revival a Rozkrock.   

 

První májový den mohli zamilovaní příjemně zahájit polibkem na náměstí Lásky. Během 

odpoledne se zdarma či za zvýhodněnou cenu otevřela místní muzea a lidé se mohli vydat také 

na prohlídku města v doprovodu průvodce. Nejen zájemcům o bylinky se navíc otevřela zahrada 

„Kouzelné bylinky“, jež vznikla v souvislosti s natáčením stejnojmenného TV seriálu.        

 Český Krumlov oslavil 70. výročí konce 2. světové války 

Den vítězství 8. května 2015 byl v Českém Krumlově významným svátkem, který připomenul 

70. výročí konce 2. světové války. Oslavy výročí vyvrcholily odhalením pamětní desky na 

náměstí Svornosti, která připomněla památku válečných letců z českokrumlovského regionu. 

Mezi významnými hosty byli J. E. velvyslanec USA v ČR Andrew H. Schapiro a velitel 

pozemních sil NATO generálporučík Frederick B. Hodges.  

 

Na náměstí Svornosti v Českém Krumlově v 11:00 hodin zazněla česká a americká hymna na 

úvod slavnostního aktu. Jako každoročně byla položením květin k pamětní desce na Hotelu Old 

Inn vzdána čest vojákům 26. pěší divize armády USA, kteří na začátku května 1945 vítězně 

vstoupili do Českého Krumlova.  

 

Tradiční slavnostní koncert k výročí konce 2. světové války se uskutečnil v Zámecké jízdárně 

dne 8. května 2015 od 19:00 hodin. Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice předvedla 

opus Karla Jenkinse: The Armed Man (A Mass for Peace). Jedná se o dílo z roku 1999 reagující 

na tehdejší válku v Kosovu. Svým silným protiválečným poselstvím však nabylo obecné 

platnosti. Orchestr doprovodilo zpěvem celkem 250 sboristů dětských i dospělých pěveckých 

sborů z celé České republiky. Zástupci Českého Krumlova byli smíšený sbor Musica Divina a 

dětský pěvecký sbor Medvíďata. 
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Atraktivní program pro širokou veřejnost probíhal i po celý následující den, v sobotu 9. května 

2015. V areálu u Chvalšinské silnice vyrostly 2 nepřátelské vojenské tábory, mezi nimiž ve 

14:00 hodin vypukl za účasti pěchoty, dobových vozidel a zbraní neúprosný „Boj o Český 

Krumlov“. K vidění byl mimořádně zajímavý soubor vojenské techniky. Do akce se kromě 

obligátních Jeepů Willys nebo Doodge WC 51 zapojil i polopásový obrněný transportér 

americké armády M3 Half - track, šestikolové lehce pancéřované vozidlo M8 Greyhound nebo 

nákladní GMC CCKW 353. Akci organizovalo Sdružení cestovního ruchu v Českém Krumlově 

ve spolupráci s Klubem vojenské historie GABRETA a za podpory města Český Krumlov. 

 

Výročí konce 2. světové války byly věnovány rovněž dvě tematické výstavy. Regionální 

muzeum v Českém Krumlově přichystalo výstavu s názvem Reflexe 2. světové války na 

Českokrumlovsku. Autorem výstavy byl emeritní ředitel muzea Petr Jelínek. Textová část 

výstavy vycházela z dobových kronikářských zápisů a spolu s množstvím dobových fotografií a 

trojrozměrných předmětů vytvořila mozaiku událostí a lidských osudů, na které bychom neměli 

zapomínat. Výstava byla slavnostně zahájena 1. května 2015 v rámci akce Kouzelný Krumlov a 

byla otevřena až do 22. listopadu 2015.  

 

V českokrumlovské synagoze byla 7. května 2015 slavnostně zahájena výstava "Svět očima Ruth 

Hálové". Ruth Hálová (narozena v roce 1926) je již poslední žijící členkou původní židovské 

obce v Českém Krumlově a jedním z „Wintonových dětí". Její životní příběh je spjatý s Českým 

Krumlovem a nese v sobě světla i stíny událostí 20. století.  

 

Museum Fotoateliér Seidel každoročně připravuje řadu akcí spojených s promítáním fotografií. 

Dne 12. května 2015 se v Museu Fotoateliér Seidel konala přednáška na téma: Osvobození 

Českého Krumlova v květnu 1945. Výjimečné snímky spolu s portréty osvoboditelů v 

uniformách US Army, jakož i snímky francouzských zajatců žijících v táborech v okolí Českého 

Krumlova, představil jako obvykle kurátor muzea Ing. Petr Hudičák. 
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 Festival dětských pěveckých sborů Vltavské Cantare 2015 

Od 7. do 10. května 2015 se konal 7. ročník jihočeského festivalu dětských sborů Vltavské 

Cantare. Proběhlo celkem 9 koncertů, na kterých účinkovalo přes 500 sboristek a sboristů pro 

více než 1 500 posluchačů.  

  

Již 7. ročník festivalu, který pořádá českokrumlovská ZUŠ vždy jednou za dva roky, je tradiční 

akcí, na kterou jsou zvány dětské a mládežnické pěvecké sbory z celé České republiky. 

Hostitelem festivalu byl opět Českokrumlovský dětský sbor ve spolupráci s dětským sborem 

Canzonetta České Budějovice. Hlavním organizátorem bylo Sdružení rodičů a přátel 

Českokrumlovského dětského sboru. 

 

Smyslem festivalu Vltavské Cantare bylo především vytvoření příležitostí pro přátelská setkání, 

předávání zkušeností a vzájemnou inspiraci dětských a mládežnických pěveckých sborů, 

podpora aktivního trávení volného času dětí a mládeže, navázání nových kontaktů. Festival je i 

velkým povzbuzením pro sbormistry a jejich další práci a příjemnou, sváteční událostí pro 

zpívající děti. Odehrával se v prostředí překrásných „vltavských“ měst Český Krumlov a České 

Budějovice i v jejich okolí, čímž přispěl k rozšíření kulturní nabídky na jihu Čech.  

 

VII. ročník jihočeského festivalu organizátoři rovněž věnovali 70. výročí ukončení 2. světové 

války s připomínkou 20. výročí založení českokrumlovských Medvíďat. To vše v provedení 

špičkových sborových těles, která patří k dlouholetým partnerům Českokrumlovského dětského 

sboru vedeného po dlouhá léta obětavým sbormistrem Mgr. Lukášem Holcem. 

 Výstava „Svět očima Ruth Hálové“ v synagoze 

Synagoga Český Krumlov hostila výstavu Svět očima Ruth Hálové. Slavnostní zahájení se 

uskutečnilo 7. května 2015 u příležitosti 70. výročí ukončení druhé světové války. Ruth Hálová, 

jedno z 669 dětí zachráněných před deportací do koncentračního tábora Nicholasem Wintonem, 

absolventka přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, doktorka přírodních věd, 

překladatelka, úžasná vypravěčka a inspirující osobnost, se zde představila i jako malířka. Jaký 

byl svět očima Ruth Hálové? Takový jako malířka sama – plný barev, energie, inspirace a 

bezprostřednosti. „Její obrazy a malby nejsou jen pouhým zrakovým vjemem, přeneseným 

citlivými tahy štětce do umělecké kompozice. Jsou to vřelé hluboce lidské, srdcem vnímané 
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krásy světa, portréty rodiny a blízkých lidí, se kterými se setkala a zahrnula je všudypřítomnou 

láskou", píše v katalogu výstavy kurátor Jaroslav Kepka.  

 

Starosta města Dalibor Carda řekl v úvodním slově na vernisáži, že ho Ruth Hálová i po letech 

nepřestává překvapovat šíří svých aktivit. Sám předal autorce také jedno překvapení. Dvě vedle 

sebe zarámované fotografie z Musea Fotoateliér Seidel, dva portréty Ruth Hálové, které od sebe 

dělí časový úsek 78 let. První byla vyfocena v Seidlově ateliéru v roce 1937, druhá na tomtéž 

místě na jaře roku 2015.  

 

Poděkování autorky bylo věnováno všem, kteří se na realizaci výstavy podíleli. Vřelý potlesk 

publika zazněl především na adresu organizátora výstavy Karla Pokorného a mecenáše umění a 

autorčina přítele Toma Schreckera, který finančně podpořil tisk katalogu k výstavě. Výstava 

obrazů Ruth Hálové trvala až do 31. července 2015, kdy od 16:00 hodin proběhla derniéra 

výstavy, při níž vystoupilo Swing trio Avalon a pěvecký kvintet Aúúúna. 

 Interaktivní workshop „Hanin kufřík“ v NZDM BOUDA 

Tento interaktivní workshop, lektorovaný Zuzanou Pavlovskou z Židovského muzea v Praze, se 

uskutečnil v pondělí 11. května 2015. Účastníci se nejprve dozvěděli něco více o tom, co 

obnášelo období 2. světové války pro lidi židovského původu. Co se dělo před jejich nástupem 

do transportů a následném věznění v koncentračních táborech. Dále si účastníci vyzkoušeli 

vyhledávat a dohledávat informace pomocí pracovních sešitů o vybraných osobách, podobně, 

jako dohledává tyto informace Židovské muzeum o lidech, kteří zahnuli v koncentračních 

táborech, při pochodech smrti apod. V závěru workshopu účastníci své výsledky prezentovali 

ostatním a paní Pavlovská případně doplnila chybějící informace. Tohoto workshopu se 

zúčastnilo celkem 21 mladých lidí. 

• 

 Noc literatury v Městské knihovně Český Krumlov 

V roce 2015 se Městská knihovna v Českém Krumlově poprvé zapojila do celorepublikové akce 

„Noc literatury“. Ambicí projektu bylo představovat návštěvníkům současnou evropskou 

literaturu netradičním způsobem a zároveň oživit večerní město přitažlivou akcí. Na různých 

místech města během jednoho večera četly známé osobnosti ukázky ze zajímavých knih. Trojí 
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atraktivitou projektu, tedy spojením zajímavého textu, neobvyklého místa a originální prezentace 

usilovala knihovna o vytvoření jedinečného kulturního zážitku pro širokou veřejnost.  

 

V Českém Krumlově probíhalo čtení 13. května 2015 na třech místech – Synagoga Café & 

Bistrot, Kavárna Hrádek na českokrumlovském zámku a v Domově s pečovatelskou službou 

Vyšehrad. Tato netradiční a nová akce byla úspěšná a pracovníci Městské knihovny v ní budou i 

v následujících letech pokračovat.  

 NZDM BOUDA: dokumenty o holocaustu, beseda se Stanislavem Motlem - I. 

Promítání filmů a besedy s dokumentaristou a publicistou panem Stanislavem Motlem se 

uskutečnilo ve čtvrtek 14. května 2015. Účastníci ve věku 14 až 15 let, zhlédli tyto dokumenty: 

Čekání na smrt, Pacienti Dr. Rittera, Česká stopa Adolfa Eichmanna a Češi a Izrael. Poté 

následovaly besedy s panem Motlem, který zodpovídal zvídavé dotazy, ale též vyprávěl o 

zajímavostech z natáčení dokumentů. Dvou promítání se celkem zúčastnilo 65 diváků a 

posluchačů. 2. část besedy proběhla 8. října 2015. 

 NZDM BOUDA: výtvarný projekt „Sochy a dětí" 

Již třináctý ročník tohoto oblíbeného projektu se zdárně uskutečnil ve dnech 18. až 22. května 

2015. Akce byla určená jak žákům z předem přihlášených základních škol, tak i dětem a rodičům 

volně příchozím. Smyslem projektu bylo přiblížit dětem a mládeži z Českokrumlovska 

sochařskou a řezbářskou práci jako možnou alternativu budoucího povolání a možnost kvalitního 

trávení volného času dětí a mládeže. 

 

Do předem připravených lipových fošen pomocí kvalitních dlát a paliček vydlabávaly děti a 

mládež různé motivy, které se lišily vzhledem k věku účastníků projektu. Odborné vedení 

projektu zajišťoval tradičně významný českokrumlovský výtvarník akademický sochař Petr 

Fidrich, který je dlouholetým spolupracovníkem Centra pro pomoc dětem a mládeži, o. p. s. 

Celkem se třináctého ročníku výtvarného projektu "Sochy a děti" zúčastnilo na 145 dětí, 

pedagogů a rodičů. 
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 Český Krumlov Card – bonus na červen 2015: Zámecká kovárna 

V  měsíci červnu mohli držitelé Český Krumlov Card kromě stávajících muzeí a galerií (Egon 

Schiele Art Centrum, Regionální muzeum Český Krumlov, Museum Fotoateliér Seidel a Hradní 

muzeum se zámeckou věží) bezplatně navštívit nově zpřístupněnou Zámeckou kovárnu.  

 

Kovárna se nachází na I. nádvoří, které v  minulosti tvořilo hospodářské zázemí zámku. Bývaly 

tu konírny, pobíhalo zde domácí zvířectvo – i proto se nazývalo „rejdiště“. V minulosti zde 

bývaly i nejrůznější řemeslné dílny, ledárna, solnice, pivovar a nechyběla ani kovárna. Ta je dnes 

rozdělena na 3 části: funkční kovárna, obytná světnička kováře a venkovní přístavek.  

 

Tato doslova „žhavá“ novinka v  areálu zámku byla zpřístupněna se zahájením sezóny již od 

května 2015 na I. zámeckém nádvoří. V zámecké kovárně z  roku 1654 si zájemci přišli na své 

nejen díky vystaveným exponátům, ale viděli v akci i samotného mistra kováře a mohli si 

vlastnoručně vykovat drobné předměty. Mohli na vlastní okusit kůži tajemství zpracování oceli, 

vyzkoušet si kovářské nářadí, nástroje na tepání mědi, ruční měchy na dmýchání ohně, drtičku 

uhlí, kované mříže z  různých historických období, kované zemědělské nářadí, ruční brusku, 

vrtačky a stovky kusů dalších kovářských nástrojů a výrobků. Přístupná byla i obytná světnička 

kováře, kde mohli návštěvníci vidět, jak kovář ve chvílích volna pracoval na návrzích nebo kde 

přes den odpočíval.  

 

V zámecké kovárně bylo možné najít výrobky od běžných předmětů každodenní potřeby až po 

vysoce kvalitní produkty uměleckého řemesla, s jejichž obdobami se pak návštěvníci mohli 

setkat při vlastní prohlídce zámku – kování na dveřích, na oknech, ozdobné mříže, zábradlí apod.  

 Open–air FOTO Festival 

Největší evropská přehlídka fotografických příležitostí Open–air FOTO Festival se konala v 

Českém Krumlově, který byl zároveň jedním ze spolupořadatelů této akce, ve dnech 5. – 7. 

června 2015. Přehlídka, která nemá ve fotografickém světě obdoby, vzbudila nadšené ohlasy jak 

v řadách odborníků, účinkujících, partnerů, médií a návštěvníků, tak samotného města. Během tří 

dnů se v Českém Krumlově potkávali profesionálové, fanoušci a lidé pohybující se za i před 

fotoaparátem. Na jednom místě docházelo k setkávání, předávání zkušeností a rozvíjení znalostí. 
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Open–air FOTO Festival je oborový umělecký festival, který v sobě snoubí emotivní zážitkový 

formát s interaktivním vzděláváním. Aktivnímu fotografování v historických kulisách města 

předchází vzdělávací část, kdy po celý pátek probíhají přednášky, workshopy, expozice 

technologických novinek, diskuse s odborníky či fotoporadny. Ačkoliv je v popředí zájmu 

fotografie, prolínají se i další umělecké žánry, od divadla přes oděvní návrhářství až po 

scénografii. Návštěvníci tak mohou obohatit jak své znalosti, tak i své portfolio o nevšední 

fotografie. 

Druhý festivalový ročník přišel s novinkou. Spolupráce se rozšířila o soutěž Art Room 2015 a 

nabídla zapojení domácích i zahraničních středních škol. Cílem soutěže bylo nejen představit 

mladé talenty profesionálním fotografům, ale uměním kultivovat a vzdělávat běžného 

návštěvníka. Vítězné instalace byly součástí programu, přičemž došlo ke konfrontaci s jiným 

prostředím. Garantem soutěže byla SUPŠ sv. Anežky, jež se podílela již na prvním ročníku akce. 

V prvním ročníku festivalu bylo zaostřeno na člověka. U druhého ročníku Open–air FOTO 

Festivalu tomu nebylo jinak. Ústředním tématem nabízející diskusi z různých 

společenskovědních a uměleckých hledisek se stal „Člověk a závislost“ s podtitulem: „Jaké 

formy a podoby může mít závislost a jak je dokáže vyjádřit fotografie“. 

Festival podpořili: SUPŠ sv. Anežky České, Museum Fotoateliér Seidel, FotoKrumlov, Fotoklub 

Český Krumlov. Spolupořadatelem akce bylo město Český Krumlov.  

 Výstava v Regionálním muzeu „Zlaté dno řemesel a živností na 

Českokrumlovsku“  

Slavnostní vernisáží v úterý 9. června 2015 byla v přízemí Regionálního muzea v Českém 

Krumlově otevřena hlavní výstava sezóny „Zlaté dno řemesel a živností na Českokrumlovsku na 

přelomu 19. a 20. století“. Výstava zavedla návštěvníky do prostředí všedního života drobných 

řemeslníků, živnostníků a obchodníků. Představila cenné dobové dokumenty a fotografie a 

rovněž mimořádně pestrý a obsáhlý výběr originálních předmětů. Díky nim velice barvitě a 

trojrozměrně ožil pozapomenutý svět sklářů, mlynářů, hamerníků, kovářů, hrnčířů, pekařů, 

krejčích či obuvníků. Nechyběl pochopitelně ani typický regionální produkt, který má na jihu 

Čech hluboce zakořeněnou tradici – pivo, a s ním neodmyslitelně související obor živnosti – 

hospoda.  

 

http://www.foto-festival.cz/o-festivalu/tema-festivalu-2015/
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Na výstavě se návštěvník mohl seznámit se zásadními dokumenty a dobovými fotografiemi, 

které poskytla spolupracující pracoviště Státního okresního archivu v Českém Krumlově a 

Musea Fotoateliéru Seidel v Českém Krumlově, ale zejména s mimořádně pestrým a obsáhlým 

výběrem originálních předmětů ze sbírkového fondu Regionálního muzea a od soukromých 

sběratelů. Úspěšná výstava byla otevřena až do 10. ledna 2016. 

 Český Krumlov udělil Ceny města za rok 2014 

Ve čtvrtek 18. června 2015 panovala v Krumlově slavnostní atmosféra. Jako každý rok se totiž 

v předvečer Slavností pětilisté růže udělovala Cena města Český Krumlov. Z dvanácti 

nominovaných vybrali zastupitelé čtyři osobnosti, které převzaly ocenění za rok 2014 v podobě 

dlažební kostky se skleněnou kapkou, kterou pro ně vyhotovil českokrumlovský výtvarník 

Tomáš Baran.  

 

Laureáty za rok 2014 se stali členka klubu turistů START Vlasta Wimmerová, dobrovolný hasič 

Václav Novák, fotbalový hráč a trenér Jan Pils a fotograf Josef Prokopec. Všem oceněným i těm 

nominovaným mohli návštěvníci slavnostního aktu osobně poblahopřát na předání cen, které se 

uskutečnilo v krumlovské synagoze. Slavnostní akt doprovodilo hudebním vystoupením 

Smyčcové kvarteto Krumlovského komorního orchestru a moderování se ujal zkušený řečník 

Petr Kronika. 

 

Po úvodních slovech moderátora se nástrojů chopili hudebníci z Krumlovského komorního 

orchestru a prostorem se rozezněly tóny, které umocnily slavnostní atmosféru, jež v synagoze 

panovala. Následně řeč převzali starosta Dalibor Carda a místostarosta Josef Hermann, kteří 

vyjádřili hrdost nad nominovanými i oceňovanými občany Českého Krumlova, jež se svou 

činností zasloužili o dobré jméno města. 

 

Všechny laureáty při slavnostní chvíli doprovázela rodina, kolegové a přátelé, kteří jejich radost 

sdíleli s nimi, a gratulace tak nebraly konce.  
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Informace o držitelích Ceny města Český Krumlov za rok 2014: 

 

Vlasta Wimmerová, dlouholetá členka Klubu českých turistů START, za zásluhy o rozvoj 

turistiky 

V roce 2015 oslavila 80 let, členka klubu START, organizátorka pobytů zaměřených na poznání 

ČR, za zásluhy o rozvoj turistiky byla oceněna nejvyšším vyznamenáním Klubu českých turistů 

"Čestným odznakem Vojty Náprstka". 

Nominoval: Odbor Klubu českých turistů START 

 

Václav Novák za přínos k rozvoji Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Český 

Krumlov, jejímž velitelem byl v letech 2004 - 2014 

Václav Novák je již 50 let aktivním dobrovolným hasičem a v létech 2004–2014 byl velitelem 

Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Český Krumlov. Svým aktivním přístupem a 

zanícením pro věc dlouhodobě a soustavně přispíval k rozvoji této jednotky, která zcela 

zásadním způsobem pomáhá na území města bojovat nejenom s požáry, ale i s následky 

živelních pohrom, zejména povodní a přívalových dešťů. Jednotka pod jeho velením se stala 

nepominutelným partnerem Hasičského záchranného sboru i krizových orgánů města. Václav 

Novák se stal vzorem několika generacím dobrovolných hasičů a mnozí obyvatelé města Český 

Krumlov mu přímo či nepřímo vděčí za záchranu života, zdraví či majetku. 

Nominoval: Mgr. Radim Rouče 

 

Jan Pils, člen FK Slavoj, dříve jako hráč a trenér, za přínos k rozvoji sportu v Českém 

Krumlově 

Jan Pils se v roce 2015 dožil 80 let, narodil se v Českém Krumlově 30. března 1935. Po celý svůj 

život byl příkladným sportovcem a občanem Českého Krumlova. Ve svém oboru zubního 

technika byl a ještě je v současné době vyhlášeným odborníkem. Jan Pils reprezentoval město ve 

fotbalovém klubu FK Slavoj jako hráč a po skončení aktivní činnosti byl jako trenér u nejlepších 

výsledků fotbalového klubu v jeho historii. V 90. letech byl ve svobodných volbách zvolen též 

do prvého zastupitelstva města. Jeho koníčkem mimo již zmíněného je historie samotného města, 

kde svou znalost všech památek Českého Krumlova předával turistům jako průvodce. Jeho 

nezapomenutelná vyprávění o českokrumlovských domech, ulicích a zákoutích jsou na vysoké 
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úrovni a jeho posluchači se zatajeným dechem kvitují znalost historie města. V současné době je 

Jan Pils aktivním členem a fanouškem  FK Slavoje. Jeho vitalita je obdivuhodná, po dvou 

operacích kyčelních kloubů je stále turistou. Jako občan velice pečlivě sleduje současný život 

města a jeho obyvatel na všech úrovních.  

Nominoval: FK  Slavoj Český Krumlov 

 

Josef Prokopec za celoživotní přínos v oblasti kultury a vytvoření jedinečného fotoarchivu 

zaznamenávajícího novodobou historii města Český Krumlov 

Josef Prokopec žije v Českém Krumlově od roku 1946 a od této doby zachycuje život města ve 

fotografii. Ve svém aktivním pracovním životě pracoval v Papírnách ve Větřní. Fotografuje od 

mládí a absolvoval Pražskou fotografickou školu. Již v roce 1961 byl zakládajícím členem 

Fotoklubu Český Krumlov, v současné době působí v obou krumlovských fotoklubech a rozdává 

nadále své dlouholeté zkušenosti. Měl několik samostatných autorských výstav v Čechách a 

účastnil se jako autor i fotografických výstav v zahraničí. I v důchodovém věku pak vyučoval 

fotografii na Střední umělecké škole Sv. Anežky v Českém Krumlově. Díky jeho fotografické 

tvorbě se dochoval bohatý archiv novodobé historie města Český Krumlov, část ze své 

fotografické tvorby představil v publikaci PROMĚNY Českého Krumlova. 

Nominoval: Fotoklub FotoKrumlov o. s. 

 

Tradice udělování cen města jako uznání lidem, kteří významně přispěli k dobrému jménu 

Českého Krumlova, vznikla v roce 1994 (udělovala se za rok 1993). Do roku 2003 byly 

vyhlašovány ceny v pěti kategoriích – rekonstrukce památkových objektů, kultura, sport, sociální 

čin a podnikatelský záměr. Od roku 2004 není ocenění kategorizováno, ale může jej získat více 

subjektů. 

 

Za 22 dosavadních ročníků bylo uděleno celkem 73 cen. Cena města Český Krumlov je určena 

fyzickým osobám, seskupením fyzických osob či právnickým osobám za jejich významné 

počiny v předchozím roce. Kandidáty na toto ocenění může nominovat kdokoli, nejen 

českokrumlovští občané. Uzávěrka nominací je vždy 31. března v roce následujícím, za který má 

být cena udělena.  
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 Evropa hrou na Střední odborné škole zdravotnické a Středním odborném 

učilišti 

Dne 19. června 2015 se na Střední odborné škole zdravotnické a na souvisejícím Středním 

odborném učilišti v Českém Krumlove uskutečnil 3. ročník Evropských projektových dnů, 

tentokrát na téma: „Evropa hrou“, který umožnil veřejnosti a zejména dětem a mladým lidem 

seznámit se s Evropou a životem Evropanů netradičním a kreativním způsobem. Návštěvníci 

mohli ochutnat speciality sousedních států, vyrobit si marcipánové ozdoby a uvařit slovenské 

halušky, vyzkoušet si hlasovací zařízení nebo se naučit několik základních frází v různých 

evropských jazycích. Na programu byly i zajímavé přednášky pro hosty, pedagogy i studenty. 

Cílem Evropských projektových dnů bylo motivovat organizace působící ve vzdělávání k účasti 

v evropském vzdělávacím programu Erasmus+, který podporuje mezinárodní spolupráci a 

mobilitu ve vzdělávání, odborné přípravě a v oblasti mládeže. 

 Koncert laureátů cen mezinárodní soutěže Concertino Praga   

V Českém Krumlově opět zazářily vycházející hvězdy hudebního nebe. Již tradičně totiž proběhl 

v našem městě koncert laureátů mezinárodní hudební soutěže Concertino Praga. Tato soutěž 

Českého rozhlasu propaguje klasickou hudbu a seznamuje veřejnost s nejlepšími domácími i 

zahraničními interprety nastupující generace mladých hudebníků. Nejúspěšnější z nich, které 

vybírá mezinárodní porota, absolvují koncert v pražském Rudolfinu a následně koncertní turné 

po jižních Čechách. To je pro ně často významnou událostí v počátku jejich umělecké kariéry.   

Koncert laureátů cen Concertino Praga se uskutečnil 22. června 2015 od 17:00 hodin 

v překrásném Maškarním sále českokrumlovského zámku. V rámci koncertu zazněly skladby 

Johanna Brahmse, Ludwiga van Beethovena, Bedřicha Smetany a dalších. Letos se tohoto 

koncertu krom obvyklých návštěvníků zúčastnila i 23členná delegace návštěvníků 

z partnerského města Llanwrtyd Wells, kteří přijeli na návštěvu Českého Krumlova u příležitosti 

Slavností pětilisté růže. 

 Čtvrtstoletí obnovené tradice Slavností pětilisté růže 

Slavnosti pětilisté růže proběhly v termínu letního slunovratu od 19. do 21. června 2015 a 

oslavily tak čtvrt století od obnovení své tradice v roce 1990. Českokrumlovský svátek historie i 

v roce 2015 nabídl svým návštěvníkům úžasnou výpravu do doby renesance. Hlavním tématem 
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roku 2015 byla událost z roku 1555, kdy Vilém z Rožmberka sloučil dvě samostatné osady 

Latrán a Staré Město. Tuto událost rozehrálo představení živých šachů na otáčivém hledišti. 

Bohatý program různých žánrů obsadil celkem deset scén po celém městě, kde vystoupilo 66 

souborů. Slavnosti provázel rovněž historický trh s více než 150 stánky různých řemeslníků. 

Působivé byly kostýmované průvody, zvlášť ten s ohni. V sobotním programu přibyl noční 

rytířský turnaj na koních, který představil legendu Dělení růží. Mezi novinky patřilo i středověké 

vojenské ležení v městském parku a historiotéka v Pivovarských zahradách. 

Slavnostní ceremonie se uskutečnila 19. června v 15.00 hodin na náměstí Svornosti, kdy starosta 

města Dalibor Carda zahájil 29. ročník Slavností pětilisté růže. Společně s průvodem se pak i 

starosta vydal na rychtářský průvod městem až na I. nádvoří zámku, kde za asistence bubenické 

jednotky Wild Sticks slavnostně otevřel historický trh.  

Na I. zámeckém nádvoří si během pátku návštěvníci mohli poslechnout Krumlovské pištce, 

žasnout nad šermířským uměním nebo se nechat pobavit kejklíři. Náměstí Svornosti nabídlo 

středověký pouliční bigbeat, orientální tance a komponované hudební, taneční a divadelní pásmo 

v hospodě U Petrova voka. V Pivovarských zahradách byl připraven program pro nejmenší. Děti 

si tady mohly zasoutěžit v nejrůznějších disciplínách nebo se povozit na historickém kolotoči. 

V nočních hodinách tam pak dorazil ohňový průvod a Cirkus LeGrando představil svou 

ohromující ohňovou show. Kultovní kapela Papouškovo sirotci vystoupila v hostinci Depo a 

zakončila tak páteční program. 

Sobota navázala na historický program, páni z Kolína představili na zámku dobovou hudbu, 

skupina Kapka zahrála české lidové písně, šermíři Adorea se odvážně chopili zbraní a předvedli 

své umění a kejklíř Pupa překvapil návštěvníky nejroztodivnějšími triky. Na pohádkový jarmark 

zvalo divadlo Facka s kejklířem na chůdách. Doslova žhavou novinkou letošního ročníku byla 

zámecká kovárna na 1. nádvoří. V kovárně z roku 1654 si zájemci přišli na své nejen díky 

vystaveným exponátům, ale mohli si vlastnoručně vykovat drobné předměty včetně pamětní 

mince s pětilistou růží.  

Tradiční průvod vyšel v 15:00 hodin a návštěvníci obdivovali přes 700 účastníků v dobových 

kostýmech šlechty i prostého lidu. Celý večer a noc patřilo náměstí Svornosti malému festivalu 
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středověké hudby. Představily se čtyři skupiny, které interpretovaly písně vrcholného středověku 

z různých koutů staré Evropy 

Pivovarské zahrady přilákaly hosty na slavnostní program pro vladaře a na noční jezdecký 

rytířský turnaj, který pod hvězdami rozehrál příběh Dělení růží. Romantickou legendu o Vítkovi 

z Prčice a jeho synech podtrhla noční obloha, jakož i řada ohňových efektů. Vrcholem slavností 

byl tradiční ohňostroj na jižních zámeckých terasách v provedení českokrumlovských 

ohňostrůjců Zdeňka Štěpánka a Jiřího Honce.  

V neděli se na Otáčivém hledišti v zámecké zahradě návštěvníci vypravili na tradiční šachovou 

partii s živými figurami na šachovnici 12 x 12 metrů. Komedie Poleno a Fúrie byla založená na 

příběhu lásky i nenávisti dvou znepřátelených osad, Latránu a Starého Města, které Vilém 

z Rožmberka roku 1555 smířil, a tím také sloučil v jedno město.  

 29. ročník Festivalu komorní hudby Český Krumlov 

Spolu s létem byl zahájen oblíbený hudební festival s nejdelší tradicí ve městě. Díky přízni 

našich i zahraničních umělců se českokrumlovský Festival komorní hudby v průběhu 29 let 

proměnil ze své kdysi skromné podoby v oblíbenou kulturní událost s věhlasným mezinárodním 

renomé. 

 

I v roce 2015 byly zlatým hřebem festivalu hned dvě úvodní „Barokní noci“ – slavnosti 

zinscenované v dobových prostorách českokrumlovského zámku, spojené s novodobým 

provedením některé z historických oper barokní nebo raně klasicistické éry ve světově 

unikátním zámeckém barokním divadle.  

 

Vystoupení Jazzbandu schwarzenberské zámecké gardy bylo připomínkou hudebního ansámblu, 

který působil v českokrumlovském regionu od 70. let 19. století až do 2. světové války. 

Formálně spočívala hlavní úloha granátnického orchestru v účinkování před členy 

schwarzenberského rodu, tyto povinnosti se ovšem ve skutečnosti omezovaly jen na několik dní 

v roce. Mnohem častěji se gardový ansámbl uplatňoval ve veřejném hudebním životě Českého 

Krumlova a blízkého okolí. 
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Žánrové přesahy klasické hudby k jiným hudebním oblastem byly v 29. ročníku festivalu 

zastoupeny koncertem vokálních Blumsingers a působivého instrumentálního tria Mysterium 

Musicum s programem historické židovské hudby, který se odehrál v rekonstruované 

českokrumlovské synagoze. 

 

Skladby uvedené na večeru „Hold Tovaryšstvu Ježíšovu“ vycházely z hudebního okruhu 

pěstovaného přibližně od konce 16. století jezuitským řádem. Vazby na místní prostředí byly 

podtrženy umístěním koncertu do Jezuitského sálu hotelu Růže v budově původní jezuitské 

koleje, zbudované v roce 1588 pro českokrumlovské jezuity Vilémem z Rožmberka. 

 

„Poctou Mistrovi Sukovi“ se festival přihlásil k osobě největšího českého houslisty 20. století a 

dlouholetého čestného prezidenta Festivalu komorní hudby Josefa Suka. Program zahrnoval mj. i 

Koncert C-Dur pro hoboj a klavír Carlo Besozziho z hudebního archivu českokrumlovského 

zámku. 

 

Závěrečný katedrální koncert Festivalu komorní hudby byl věnován 70. výročí ukončení 2. 

světové války a byl současně poctou dlouholetému sponzorovi festivalu a členovi festivalového 

výboru, zesnulému Janu Horalovi. 

 

 Letní úplňky u Seidelů pokračovaly i v roce 2015 

Je již několik let tradicí, že se o letních úplňkových nocích otevírají dveře Musea Fotoateliér 

Seidel a noční návštěvníci se takto stávají hosty domu Seidelových. Večerní a noční prohlídky 

fotoateliéru mohli i letos návštěvníci zakončit posezením v zahradě při promítání starých 

fotografií z archivu rodiny Seidelovy s komentářem pracovníků muzea. Prohlídky i noční 

promítání za svitu měsíce v proběhly termínech letních úplňků: 2. července, 31. července a 29. 

srpna 2015. 

 Lesy ČR postavily na skále nad Vltavou nový dřevěný altán. 

Nový dřevěný altán předali zástupci podniku Lesy ČR veřejnosti čtvrtek 9. července 2015. 

Stavba financovaná z podnikového dotačního Programu 2020 přišla celkem na 89 000 Kč. 

Celodřevěná stavba je umístěná vedle dvoumetrového "menhiru Panna", který byl na místě 

vztyčen na přelomu tisíciletí, a postavila ji firma Hřava v červnu 2015. 
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Jen pár kilometrů odtud, severozápadně od obce Zlatá Koruna, na začátku lesní cesty 

Pivovarská, byla v sobotu 11. července 2015 instalována pamětní tabule upomínající na založení 

jedné z prvních lesních školek v České republice. Zdejší historický kamenný sloup se stal 

základem k vybudování kapličky sv. Prokopa, opravené podnikem Lesy ČR v loňském roce. 

Kaplička byla v sobotu 11. července zároveň i vysvěcena. 

 NZDM Bouda – výtvarný projekt: „V Boudě proti nudě“ 

Výtvarný projekt „V Boudě proti nudě“ zrealizovali pracovníci NZDM ve dnech od 7. do 10. 

července 2015, přičemž zváni byli zájemci ve věku od 6 do 14 let. Cílem této akce bylo 

nabídnout v období letních prázdnin kvalitní alternativu trávení volného času pro děti a mládež 

těm, kteří v těchto dvou týdnech letních prázdnin zůstávají ve městě. 

 

Ve výše uvedených termínech vždy od 10:00 do 15:00 hodin byla pro příchozí přichystána 

široká škála umělecko-řemeslně-výtvarných aktivit, při nichž si návštěvníci NZDM Bouda 

mohou vyzkoušet svou zručnost a dovednost. V programu byly zařazeny také aktivity sportovní. 

Z realizovaných aktivit můžeme jmenovat například: vypalování do dřeva, jemná řezbářská 

práce s lipovým dřevem, skládání origami, vyrábění zvířátek z korálků, pin-pong, stolní fotbal, 

badminton a další zajímavé činnosti. Těchto činností se zúčastnili nejen návštěvníci z řad dětí a 

mládeže, ale i jejich rodiče a prarodiče.  

 Seidelovským vlakem na Šumavu 

K příležitosti 110. výročí postavení moderního fotoateliéru Josefa Seidela v Linecké ulici čp. 272 

v Českém Krumlově (postaveno v roce 1905) se 11. července 2015 rozjel z Českých Budějovic 

přes Český Krumlov do Nové Pece speciální vlak, který nesl jméno slavného šumavského 

fotografa. Zhruba šedesátka cestujících se pak z Nové Pece v doprovodu kurátora Musea 

Fotoateliér Seidel Ing. Petra Hudičáka střídavě pešky nebo autobusem vypravila na místa, kde 

Josef Seidel před sto lety fotografoval šumavské motivy pro své slavné pohlednice. 

 Informační centrum mládeže – Street-artový projekt – "Ulicemi Krumlova" 

Od pondělí 13. července do čtvrtka 16. července 2015 se v otevřeném klubu na sídlišti Mír a jeho 

blízkém okolí odehrával pilotní projekt s názvem "Ulicemi Krumlova", který organizovalo 
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pracoviště ICM. Projekt, který byl určený především dětem a mládeží z krumlovského sídliště 

Mír, se zaměřil na techniky street-artu a tvoření ve veřejném prostoru. 

 

Účastnící se nejprve dozvěděli informace o pouličním umění a konkrétních dílech různých 

světových i českých autorů. Součástí úvodní prezentace byla i legislativní otázka možností 

tvoření v ulicích. Úvodní seznámení se s tématem umožnilo dětem a mládeži nasbírat potřebnou 

inspiraci k následné tvorbě. 

 

S místním umělcem Markem Borsányim se účastníci procházeli ulicemi města, kde si všímali 

výtvarných projevů na historických budovách z dob rodu Rožmberků až po současnost. 

Skupinka dětí si díky procházce ulicemi všímala více svého okolí, vnímala různé umělecké 

projevy a rozvíjela tak i svou vlastní fantazii. Prostřednictvím účasti samotného umělce na 

projektu, mohli účastníci lépe pochopit jeho vidění prostoru. 

 

Malou dílnou projektu přímo ve městě se stala bývalá prádelna v Hradební ulici, kde si účastníci 

projektu vyzkoušeli některé speciální výtvarné techniky využívané ve street artovém umění, 

tvořili např. šablonky, které následně vyvedli pomocí sprejů na papír, tričko popřípadě na 

předem určené prostory ulice. V prostoru této ulice, kde se realizuje dlouhodobě též projekt 

„Ukradená galerie", je tvorba street-artovými technikami v centru města respektována. 

 

Poslední den projektu děti a mládežníci tvořili sošky z pletiva a papíru, které pak barevně 

vyzdobili spreji. Tento den byla v okolí klubu na sídlišti Mír instalována dílka účastníků ke 

zhlédnutí širší veřejností. Mnozí obyvatelé sídliště přilákáni blíže neobvyklým ruchem si 

prohlíželi si, co děti tvoří a zajímali se, co je to za akci. Tento pilotní projekt se velmi vydařil a 

účastníci si vytvořili zajímavá dílka. Během čtyř dnů, kdy akce probíhala, se projektu zúčastnilo 

41 dětí a teanagerů. Kromě pracovnic ICM a již uvedeného Marka Borsányiho se na programu 

lektorsky podílela Viola Tokárová. 

 Vlak Lustig – Vlak svobody 2015 v Českém Krumlově 

Jedinečnou akcí, která se uskutečnila u příležitosti oslav 70. výročí ukončení 2. světové války, 

byl Mezinárodní divadelní projekt Vlak Lustig – Vlak svobody 2015. Historická vlaková 

souprava, zavítala do šesti zemí Evropy a zastavila se v těchto městech: Děčín, Drážďany, 
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Výmar/Buchenwald/, Berlín, Lodž, Varšava, Lublin /Majdanek/, Osvětim, Žilina, Martin, Nitra, 

Bratislava, Budapešť, Györ, Vídeň, Mauthausen, Český Krumlov, Tábor, Třebíč, Hlinsko, 

Chrudim. Závěrečná představení projektu byla odehrána v Praze 17. – 19. července 2015 na 

nádraží Praha-Bubny, kde byl projekt slavnostně zakončen. 

 

Na vlakovém nádraží v Českém Krumlově Vlak Lustig - Vlak svobody zastavil v neděli 12. 

července 2015. Od 14:00 hodin bylo možno navštívit výstavy a související filmové projekce 

přímo v jednotlivých vagónech. Ve večerních hodinách proběhly přednášky a besedy na téma 

"Člověk a zlo".  

 

Vyvrcholením celého programu byla divadelní inscenace Arnošta Lustiga a Petra Kracika 

„Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou“. Inscenace připomněla osudy obětí nacistických 

transportů, křižujících Evropu v rámci tzv. konečného řešení židovské otázky. Vlakové 

nástupiště se proměnilo v improvizovaný divadelní sál s kapacitou 320 osob a vlaková souprava 

posloužila jako plnohodnotná kulisa celého dramatu.  

 V synagoze se „uhnízdil Pelikan“ – Výstava Josipa Pelikana  

Českokrumlovská synagoga od 6. srpna 2015 hostila výstavu slavného slovinského fotografa 

Josipa Pelikana. Fotografie představují město Celje a okolí v 1. polovině 20. století objektivem 

slovinského fotografa s českými kořeny. Život i práce Josipa Pelikana je srovnatelná s jeho 

českým protějškem Josefem Seidelem. Oba fotografové i jejich ateliéry se až neuvěřitelně 

podobají. Brzy po zahájení prací na rehabilitaci Fotoateliéru Seidel v roce 2006 začala 

spolupráce krumlovských s Ateliérem Josipa Pelikana v Celje založená na setkáváních, 

společných projektech, výstavách apod. 

Ateliér v Celje navštěvovaly významné osobnosti kulturního, společenského i politického života 

a Pelikan je fotografoval. V rámci výstavy bylo možno zhlédnout mimo jiné portrét významného 

slovinského básníka Josipa Stritara, průkopníka horolezectví Julia Kugy nebo slavné tanečnice 

Erny Kovacové. České návštěvníky nepochybně zaujaly i tři zajímavé snímky budovy Lidové 

záložny v Celje (Ljudska posojilnica) z roku 1920, jejímž autorem včetně interiérů byl slavný 

slovinský architekt Josip Plečnik, který pracoval i pro prezidenta T. G. Masaryka na Pražském 

hradě. 
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Výstava v Synagoze obsahovala 147 autorských fotografií Josipa Pelikana a představila 

fotografovo mistrovství v různých žánrech – portrétní fotografie, dokumentární fotografie, 

fotografie krajin a přírody a industriální fotografie. Na originálních černobílých snímcích spatřili 

návštěvníci nejrůznější slovinské osobnosti, události, vojenské akce, místa a architekturu. 

Výstavu připravilo slovinské Muzej novejše zgodovine Celje (Muzeum soudobých dějin Celje) 

ve spolupráci s Museem Fotoateliér Seidel a Českokrumlovským rozvojovým fondem, spol. s r. 

o. 

Vztah slovinského Celje a Česka má neuvěřitelnou téměř sedmisetletou historii pramenící ze 

sňatku Barbary Celjské a Zikmunda Lucemburského. Již jako manželé byli v roce 1437 

korunováni v chrámu sv. Víta v Praze českou královnou a králem. Vztah Celje a Českého 

Krumlova spjatý právě spoluprací fotoateliérů Pelikan a Seidel je výrazně mladší, začal se 

odvíjet až v roce 2006. Výstava byla přístupná od 7. srpna 2015 do 30. září 2015.  

 Mezinárodní hudební festival Český Krumlov 2015 

Od 17. července do 8. srpna 2015 se v Českém Krumlově konal již 24. ročník letní hudební 

přehlídky, která i letos nabídla široké spektrum hudby v podání renomovaných umělců z domova 

i ze zahraničí. Hlavní hvězdou 24. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov 

byla světoznámá jihokorejská koloraturní sopranistka Sumi Jo, která festival zahájí operním 

recitálem. Jejím hostem byl italský tenorista Danilo Formaggia, oba pěvce doprovodil 

Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod vedením Petra Vronského. Atmosféru zahajovacího 

koncertu umocnilo i to, že se konal pod širým nebem v Pivovarské zahradě.  

 

Druhý den pak festival pokračoval symfonickým koncertem v Zámecké jízdárně, kde se 

představila Moravská filharmonie Olomouc pod taktovkou španělského dirigenta Manuela 

Hernándeze-Silvy. Festival nabídl i další koncerty klasické hudby. V Zámecké jízdárně 

vystoupila legenda české houslové školy Václav Hudeček společně s klavírním virtuosem Janem 

Simonem za doprovodu Jihočeské komorní filharmonie a pod vedením Vojtěcha Spurného. Ve 

stejném koncertním prostoru zahrála Jihočeská komorní filharmonie ještě dvakrát: pod taktovkou 

šéfdirigenta JKF Jana Talicha doprovodila předního českého houslistu Pavla Šporcla a patřil jí i 

závěrečný koncert festivalu. Jeho protagonisty byli jihokorejský houslista Ji Man Wee a 

violoncellista Carmine Miranda z USA, kteří vystoupili pod vedením slovenského dirigenta 

Maria Košíka.   
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Jako každoročně festival nabídl i cyklus komorních koncertů. V inspirativním prostoru 

Maškarního sálu se představilo jihokorejské Trio Thalia, soubor Barocco sempre giovane, 

kytarista Lubomír Brabec a Muchovo kvarteto s hudebním mimem Vladimírem Kulíškem. 

Historické prostředí Českého Krumlova přímo vybízelo provozování staré hudby, festival proto 

nezapomínal ani dobově poučenou interpretaci barokní hudby, tentokrát v podání souboru 

Musica Florea a kontratenoristy Rogera O. Isaacse. 

 

Těžiště festivalu tedy zůstalo i v roce 2015 v tzv. vážné hudbě, do atmosféry letních koncertů 

však patří i večery, při nichž hudba přesahuje úzce vymezené hranice. Zážitkem tohoto druhu se 

stal další z hudebně-gastronomických tzv. národních večerů v Pivovarské zahradě, který se 

tentokrát nesl v kubánském duchu, pokud šlo o hudbu i kulinářské speciality – Kubánský večer. 

Vystoupila skupina Son caliente a Rozhlasový Big Band Gustava Broma se sólisty. Na pódium 

Pivovarské zahrady se vrátila i trojice broadwayských zpěváků: Debbie Gravitte, Capathia 

Jenkins a Hugh Panaro. Program měl název James Bond Music a světové muzikály, zazněla tedy 

hudba z „bondovek“ i největší hity muzikálového repertoáru. Sólisty doprovodila Severočeská 

filharmonie Teplice pod vedením Michaela Krajewského. V nádherném prostředí Zahrady 

Kooperativy se pak ještě společně s Escualo kvintetem, multižánrovou zpěvačkou Gabrielou 

Vermelho a dvojicí skvělých tanečníků posluchači vydali do světa argentinského tanga. 

 Regionální Českokrumlovská televize CKTV začala vysílat digitálně 

V České republice odstartovala další regionální DVB-T síť, tentokrát již s pořadovým číslem 18. 

Právě tento multiplex začal od 1. září 2015 vysílat v Českém Krumlově. Kmitočtový příděl byl 

již také zanesen do elektronické databáze Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ). Podle něho 

má nová síť fungující na kanálu 47 povolený maximální vyzářený výkon 501 wattů, vysílač je 

umístěn v lokalitě Domoradice v 550 m n. m. Síť začala využívat Českokrumlovská televize 

CKTV. 

 

Českokrumlovská televize CKTV získala od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) 

licenci na dobu 12 let na zemské digitální šíření (DVB-T). Podle regulátora půjde o informačně 

zábavní program se zaměřením na lokalitu Českokrumlovska a Budějovicka. Časový rozsah 

vysílání byl stanoven na 24 hodin denně.  
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Od 1. září bylo tedy možné naladit si CKTV v Českém Krumlově, Českých Budějovicích, 

Velešíně, Kájově, Větřní a v Dolním i Horním Třeboníně. Českokrumlovská televize CKTV se 

označuje jako domácí stanice, která se vždy snaží zachytit to nejzajímavější v celém 

českokrumlovském regionu. Prostor pro prezentaci dostávají pravidelně významné kulturní i 

společenské akce, politická reprezentace města, okolní obce i sport. 

 Český Krumlov zahájil Dny evropského dědictví 2015 

Na dvě stě obcí a více než tisíc památek lokálního i světového významu se přihlásilo k letošnímu 

ročníku Dnů evropského dědictví, které v České republice probíhaly od 5. do 13. září 2015.  

Národní zahájení EHD se uskutečnilo v sobotu 5. září 2015 v zahradě nově opraveného areálu 

klášterů. Pozvání na tuto významnou akci přijala řada osobností české kultury a politické scény. 

Starosta Dalibor Carda označil Český Krumlov jako symbol pro památky znovuzrozené, neboť 

za posledních 25 let bylo vynaloženo obrovské úsilí, aby se domy, objekty, památky uvedly zpět 

do života, aby se lidé mohli procházet uličkami Krumlova a bylo jim tam příjemně. 

Nad konáním EHD v celé republice převzal záštitu ministr kultury Daniel Herman, nad 

krumlovským zahájením hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola. 

Od roku 2001 se při příležitosti Národního zahájení Dnů evropského dědictví předává titul 

Nositel tradice lidových řemesel, a proto i v roce 2015 v Českém Krumlově převzalo z rukou 

ministra kultury toto ocenění pět řemeslníků: 

Josef Fryzelka, Vlachovice, obor zpracování dřeva – tradiční bednářství Jiří Honiss, České 

Budějovice, obor – podmalba na skle Ing. Josef Komárek, Hradec Králové, obor řezbářství – 

řezba králických figurek a betlémů Aleš Uherka, Bystré u Poličky, obor – tradiční kolářství 

Božena Vráželová, Nový Hrozenkov, obor – výroba štípaných holubiček.  

Výstava představující práci těchto řemeslných mistrů byla pod názvem HOMO FABER – 

Výstava českých tradičních řemesel slavnostně otevřena v Regionálním muzeu v Českém 

Krumlově 4. září a trvala do 27. září 2015.  

Regionální muzeum připravilo také druhý ročník programu Krumbenowe – kupecká osada. Ten 

se formou "living history" věnuje starším dějinám českokrumlovského regionu i krumlovského 

meandru. Přímo v místě kupecké osady, v areálu pivovarské zahrady Eggenberg, odhalil 
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archeologický výzkum dosud nejstarší osídlení českokrumlovské kotliny v mladší době kamenné 

a také první slovanské osídlení města. Letos to byl již druhý ročník této akce a do pravěké osady 

se přišlo podívat více než 3 500 návštěvníků. 

V pátek ve večerních hodinách se mohli první návštěvníci podívat do zrekonstruovaného 

klášterního kostela Božího Těla a Bolestné Panny Marie, kde se uskutečnil slavnostní koncert 

barokní hudby v podání souboru Hof-Musici. Hned po něm diváci užasli nad barokním 

ohňostrojem, který dle dostupných historických pramenů připravili českokrumlovští ohňostrůjci 

Jiří Hons a Zdeněk Štepánek. 

V sobotu byl areál klášterů otevřen pro komentované prohlídky a nechyběl ani řemeslný trh. 

Nabitý sobotní program vyvrcholil koncertem skupiny Bratři Ebenové v klášterní zahradě. 

Příjemnou atmosféru připravili hudebníci ze Swing Trio Avalon, kteří koncert zahájili a skvělou 

náladu přenesli na publikum i samotní Ebenové, kteří v Krumlově představili písně z alba Čas 

holin, za něž získali cenu Anděl 2014. 

Historicky první Národní zahájení Dnů evropského dědictví má Český Krumlov za sebou, 

prestižního úkolu se zhostil se vší vervou a důstojně reprezentoval tento významný festival 

kultury. 

 NZDM Bouda – „Vystupovat v Boudičce" 

V pátek 11. září 2015 v Boudě proběhla akce "Vystupovat v Boudičce" k zahájení nového 

školního roku. Akce začala v 17:00 hod., přičemž zde vystoupilo a zatančilo pět skupin: skupina 

My True Self, raper Tinu-G, Benga čave, Amare Romane čave a živá kapela Gipsy David. Ruku 

k dílu dali i sami účastníci. Moderovali, fotili a starali se pilně o to, aby celý program byl 

zábavný a v dobré atmosféře. Celkem se v NZDM Bouda sešlo cca 150 příchozích. 

 Museum Fotoateliér Seidel – 110. výročí založení moderního ateliéru 

110. výročí oslavilo v zářijových dnech 2015 Museum Fotoateliér Seidel. Vybudování tehdy 

nejmodernějšího fotografického ateliéru na Šumavě připomenul kurátor Ing. Petr Hudičák 

samostatnou přednáškou konanou v muzeu 8. září 2015. Fotoateliér Josefa Seidla je světově 

unikátní památkou z dějin fotografie a jedním z krumlovských unikátů, který je opraven a 

veřejnosti zpřístupněn od roku 2008. Majitelem a provozovatelem Musea Fotoateliér Seidel je 
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Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o., který ho celkovou rekonstrukcí realizovanou 

v letech 2005 – 2008 zachránil pro budoucí generace. 

 

V roce 1888 se stal Josef Seidel vedoucím českokrumlovského fotoateliéru Gottharda Zimmera 

(1847–1886), který po smrti tohoto fotografa dále vedla jeho manželka Karolina. Po dvou letech 

fotografický ateliér v zahradě domu v Linecké ulici čp. 64 převzal. Jednalo se v té době však 

pouze o malý dřevěný fotografický ateliér postavený v zahradě domu.  

 

Před 110 lety roku 1905 byl přestavěn celý dům a opatřen moderním proskleným ateliérem, 

jehož podoba se zachovala až do dnešní doby. Dům se tak stal zcela ojedinělou technickou a 

kulturní památkou. Modernizace domu byla možná dárkem ke sňatku s Marií Brod, k němuž se 

Josef Seidel rozhodl až ve svém poměrně pozdním věku.  

 Otáčivé hlediště – rekordní divadelní sezóna 2015 

Sezonu 2015 na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově lze počtem premiér, představení, 

návštěvností i tržbami hodnotit jako rekordní. 

Divadelníci vsadili na atraktivní program, sezóna však byla náročná na přípravu především 

vzhledem k uvedení čtyř premiér. Každý soubor představil jednu: operu Carmen v režii Jany 

Kališové ve francouzském originále s mezinárodním pěveckým obsazením, činohru Pes 

baskervillský v režii Petra Zelenky s Karlem Rodenem v hlavní roli, Malé divadlo Barona Prášila 

v režii Zdeňka Jecelína v hlavní roli s Romanem Nevěčným a balet Labutí jezero v režii a nové 

choreografii Attily Egerháziho. Romantická komedie Tři mušketýři, premiérovaná v červnu 

2001, se letos stala rekordním, historicky nejhranějším počinem v historii otáčivého hlediště. 

Dosáhla 153. reprízy a přispěla k velmi dobré sezóně Jihočeského divadla (JD) na krumlovské 

točně.  

Pro velký zájem diváků se ještě navíc přidávalo jedno představení Tří mušketýrů a dohromady 

herci před Otáčivým hledištěm odehráli 86 večerních, odpoledních, ale i školních představení. 

Návštěvnost přitom překonala všechna očekávání, vyšplhala se na 54 764 diváků (tolik diváků 

přijelo naposledy v roce 2009) a tržby přes 31,5 milionu korun, což je přes 70 % z celkových 

ročních tržeb Jihočeského divadla ze vstupného. Tento velmi dobrý výsledek ovlivnilo i letošní 
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skvělé letní počasí, na Otáčivém hledišti se letos kvůli dešti rušilo pouze jediné představení, 

takže návštěvnost byla více než 99 %. 

 

Otáčivé hlediště v roce 2015: 

 Tržby:   31,5 miliónu Kč 

 Diváků:  54 764 

 Představení:   86 

 Návštěvnost:   99,2 % 

 

Tři nejvíce navštívená představení: 

 Tři mušketýři:      23 představení / 14 808 diváků 

 Baron Prášil:     19 představení / 12 172 diváků 

 Pes baskervillský:     15 představení / 9 661 diváků 

 

Rozpočet Jihočeského divadla na rok 2015:  143,9 miliónu Kč 

 

Od pondělí 7. září 2015 začala již divadelní pokladna prodávat vstupenky na představení 

Otáčivého hlediště 2016. Ceny zůstaly stejné, jen lístky na čtvrteční produkce zahrnulo JD do 

kategorie víkendového vstupného, protože diváci je kupovali ve stejném množství jako na pátek 

až neděli. Plánuje se zase 86 představení.  

 Výstava fotografií – Josef Prokopec – narozeniny 90 let 

Fotoklub Český Krumlov od 12. září do 28. září 2015 uspořádal v Městském divadle Český 

Krumlov retrospektivní výstavu svého nestora, kamaráda a fotografa Josefa Prokopce, který 

právě oslavil devadesáté narozeniny. Toto životní jubileum dalo prostřednictvím výstavy 

možnost shlédnout průřez Prokopcovou celoživotní fotografickou tvorbou. 

 

Josef Prokopec pochází z Písecka. Vyučil se zámečníkem. Do Českého Krumlova přišel v roce 

1946. Na stejné adrese, ve stejném domě, v Parkánu čp. 105 bydlí dodnes. Po celý život pracoval 

v Jihočeských papírnách, nepřetržitě 39 let až do zaslouženého důchodového věku. 
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Svůj první fotoaparát značky BABY BOX (za prvorepublikovou cenu 32 Kč) vzal do ruky v roce 

1939. Stal se v Krumlově zakládajícím členem skupiny Amfil, později Fotoklub Český Krumlov. 

Do svých 65 let byl předsedou Fotoklubu Český Krumlov. 

 

Svým fotografickým dílem společně s Jaroslavem Běle, Jiřím Zamrzlou, Jiřím Svobodou a 

Ladislavem Pouzarem překlenuli po zrušení okresního kulturního střediska po roce 1989 roky 

fotoklubové nejistoty a fotoklub transformovali na občanské sdružení. 

 

Josef Prokopec vystavoval za svůj život na mnoha místech doma i v zahraničí. Známé jsou jeho 

fotografie proměn Krumlova, snímky ze Slavností pětilisté růže, záběry krumlovských umělců 

nebo například továrny s dělníky, ve které pracoval. 

 

Fotografie kolovaly v kolekcích mapových okruhů Bohemia, MODIA, Nekázanka, Blatenská 

růže či Šumava – Böhmerwald. Od roku 1995 byl deset let pedagogem na Střední 

uměleckoprůmyslové škole sv. Anežky. Mladé studenty učil fotografovat. Část ze své 

fotografické tvorby představil v roce 2009 v úspěšné publikaci Proměny Českého Krumlova. 

 

V roce 2015 obdržel Josef Prokopec Cenu města Český Krumlov za celoživotní přínos v oblasti 

kultury. 

 Den s handicapem – den bez bariér – 12. ročník 

Jít na prohlídku zámku, zdolat pár schodů nebo obdivovat krásy Českého Krumlova z raftu na 

Vltavě. Pro většinu lidí žádný problém, ale pro handicapované mnohdy nesplnitelný sen. Jeden 

den v roce však všechny zdejší bariéry padnou. S pomocí dobrovolných asistentů a provizorních 

nájezdů se postižení v rámci akce Den s handicapem – den bez bariér, který proběhl 12. září 

2015, vydali spolu s průvodcem do historického centra města, zavítali do zámeckých komnat či 

navštívili grafitové doly, kde je prohlídkou provezl důlní vláček. 

 

Letošní Den s handicapem pořádal českokrumlovský Kiwanis Club již podvanácté. Ti odvážnější 

si mohli vyzkoušet mobilní lanovou dráhu nad řekou Vltavou, z které měli historické centrum 

města jako na dlani, zatímco nevidomí si prohlédli město s pomocí svých dlaní. Připraveny byly i 

velmi oblíbené vyjížďky na vorech a raftech. Účastníky Dne s handicapem přivítalo i Regionální 
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muzeum, zámecká kovárna či knížecí konírna. Originální dárek na památku si mohli zájemci 

koupit od 10 do 16 hodin na 1. zámeckém nádvoří, kde se usídlil trh chráněných dílen 

pracujících s handicapovanými. 

 

Český Krumlov se handicapovaným návštěvníkům snaží vyjít vstříc i mimo podobné akce. Na 

stránkách Infocentra má speciální průvodce pro handicapované, které upozorňují na překážky a 

uvádí množství bezbariérových tras i s praktickými radami včetně bezplatného parkování nebo 

bezbariérových toalet. 

 Městská knihovna vyhlásila soutěž Rozkvetlý svět – 12. ročník 

Městská knihovna v Českém Krumlově s podporou města Český Krumlov vyhlásila 14. září 

2015 již v pořadí 12. ročník výtvarné a literární soutěže, tentokrát na téma Rozkvetlý svět 

(Příběhy květin a lidí). 

 

Děti mohly malovat opravdové nebo fantastické rostliny, ale i lidi, kteří se květinami zabývají, 

scenérie parků nebo zahrad či běžnou přírodu. Téma mohly pojmout pohádkově i hororově 

(masožravé rostliny). Podobně bylo možné zvolený námět ztvárnit i v literární části, soutěžit 

mohly básničky o květinách, pohádky nebo legendy, fantasy i horor. 

 

Soutěž byla určena pro děti do 15 let včetně. Ve výtvarné části byla rozdělena do tří kategorií: 

 předškolní děti a děti z 1. třídy ZŠ (do 6 let) 

 děti z 1. až 5. třídy (7 až 11 let) 

 děti z 6. až 9. třídy ZŠ a 1. ročníků osmiletého a šestiletého gymnázia (12 až 15 let). 

 

V literární soutěži byly 2 kategorie: 

 děti z 1. až 5. třídy ZŠ (6 až 11 let) 

 děti z 6. až 9. třídy včetně gymnázia (12 až 15 let). 

 

Po vyhodnocení prací odbornou porotou proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků ve středu 2. 

prosince 2015 v Prokyšově sále krumlovské Prelatury. Všechny soutěžní práce byly následně 

vystaveny v prostorách oddělení pro děti Městské knihovny v Č. Krumlově v době od 2. prosince 

2015 do 2. února 2016 – viz prosincové záznamy v kronice. 
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 Zažít Krumlov jinak – 1. ročník akce 

Na první sousedskou slavnost mohli Krumlováci vyrazit v sobotu 19. září 2015 od 11:00 hodin 

do Panské ulice. Bára Hudečková a Martina Bodláková uspořádaly s pomocí kamarádů akci 

„Zažít Krumlov jinak“. 

 

Pořadatelé chtěli centrum města trochu oživit a uspořádat akci, která by na rozdíl od ostatních 

přitáhla hlavně místní a mladé lidi. Snahou bylo oživit veřejný prostor neobvyklým způsobem. 

Akce Zažít město jinak vznikla v Praze, kde se koná už na 61 místech a probíhá i v dalších deseti 

městech včetně Českých Budějovic. 

 

Celý program byl zdarma a na akci bylo také možno podpořit neziskovou organizaci ICOS tím, 

že návštěvníci přinesli šperky a doplňky, které nenosí, a ty pak byly následně prodány na burze 

uspořádané v Rodinném Centru Krumlík 1. října 2015. 

 

Program sousedské slavnosti Zažít Krumlov jinak: 

 11:00 Nejjižnější seveřan osobité folk-blues v podání Pavla Vysušila 

 12:00 Helena Braunová povídání o magické krumlovské historii 

 12:30 Christian Farrell hra na unikátní hudební nástroj hang drum 

 13:00 pingpongový pouliční turnaj 

 14:00 Hayet ukázka orientálního tance (Michaela Hammerlindlová) 

 14:30 Edudant a Francimor předčítání nejen pro děti (bratři Zemanové) 

 15:00 DJský workshop jak mixovat hudbu 

 17:00 Pouličníci - dokument o pouliční muzice (Travellers´Hostel) 

 18:00 Wildsticks bubenická show 

 18:30 Radka Kmochová a Matyáš Bednář pěvecké vystoupení 

 19:00 Pěšky do Říma dokument dobrodruha (Travellers´Hostel) 

 20:00 Tokaref krumlovská kapela,  

 21:30 DJ Kolík (Travellers´Hostel) 
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Doprovodný program zahrnoval bazar oblečení a knih, dětský koutek, tvoření a malování na 

obličej pod vedením RC Krumlík, „sousedský stůl” (pochlubte se svým kulinářským uměním a 

ochutnejte od ostatních), DJs, hry, stánek s vínem, kávou a domácím jídlem, posezení a další. 

 Festival barokních umění 2015 

Třetí zářijový víkend 18. září – 20. září 2015 se v Českém Krumlově nesl v duchu Festivalu 

barokních umění, staré hudby a scénických uměleckých záměrů doby baroka. Soubory, které na 

festivalu vystoupily, se věnují interpretaci staré hudby, hrají na nástroje původní technikou, dle 

původního systému ladění. Aranž koncertů a představení byla koncipována podle dobové 

interpretace staré hudby. 

 

Organizátoři festivalu si kladli za cíl oživit historické prostory města Český Krumlov různými 

uměleckými formami baroka, a to v období ke konci letní hudební festivalové sezóny v Českém 

Krumlově v měsíci září. Dramaturgie festivalu kladla hlavní důraz na propojení autentického 

historického prostoru s adekvátním druhem dobového umění (chrámová hudba v zámecké kapli 

nebo v klášterním kostele, barokní tanec v Maškarním sále, koncerty vážné a komorní hudby pak 

v Zrcadlovém sále či letohrádku Bellarie). 

 

Unikátní operu z roku 1763, kterou přímo pro tuto příležitost upravil muzikolog Ondřej Macek, 

mohli vidět návštěvníci světově unikátního zámeckého barokního divadla. Pro letošní ročník 

festivalu si Ondřej Macek poprvé vybral italskou operu L´Amore in Musica, která měla svou 

premiéru v Benátkách v roce 1763. Jejím autorem je Antonio Boroni, ve své době velice 

uznávaný mistr nejen v Itálii. Představení trvající bezmála tři a půl hodiny sledovalo téměř dvě 

stě diváků. Těm, kteří vydrželi sezení na tvrdých lavicích, byl odměnou neobyčejný zážitek. 

Muzikanti skvostně oblečení v dobových kostýmech hráli za světel svíček a přihlížející mohli 

žasnout pokaždé, když se přestavovala původní scéna. Úžas byl na místě, bylo až neuvěřitelné, 

jak rychle se dal scénický obraz proměnit a jak prostorově tato barokní scéna působila.  

 

Festival dále nabídl koncerty v kapli sv. Martina, v letohrádku Bellaria, ve Vlašském dvoře, 

Letní jízdárně i v klášterním kostele Božího Těla a Panny Marie Bolestné.  
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 Gotické trámy z revitalizovaného kláštera klarisek vyhlášeny objevem roku 

2015 

Čtyřiadvacet jedlových stropních trámů z období gotiky náhodně objevených v ambitu kláštera 

klarisek v centru Českého Krumlova nadchlo památkáře. Národní památkový ústav udělil 15. 

září 2015 objeviteli dochovaných středověkých malovaných trámů z let 1352 až 1356, 

restaurátorovi Jakubu Raflovi, cenu „Patrimonium pro futuro“ (tzn. „Dědictví pro budoucnost“) 

v kategorii objev, nález roku.  

Dendrochronologickým průzkumem bylo dřevo čtyřiadvaceti dochovaných malovaných trámů, 

zdobených převážně rostlinnými motivy, akantovými listy a geometrickými tvary, datováno do 

let 1352 – 1355. Jedná se o výjimečný doklad ilustrativního způsobu zastropení klášterního 

ochozu z doby vlády Karla IV.  

Objev trámů byl vlastně náhodný, do stropních konstrukcí se nemělo původně vůbec zasahovat. 

Při bouracích a vyklizovacích pracích se pod jedním ze zedníků propadl kousek podlahy, 

respektive stropu. Následovaly záchranné práce, při nichž vyšel na světlo ojedinělý nález vysoké 

hodnoty. Po analýze byly trámy restaurovány. 

Trámy byly napadeny dřevokazným hmyzem i houbami a také mechanicky poškozeny 

stavebními zásahy při necitlivém adaptování prostor na byty (naposledy v 80. letech minulého 

století). Vzhledem k tomu, že se nikdo předtím s takto zachovalým stropem nesetkal, byly 

všechny provedené restaurátorské práce zcela unikátní. Po důkladném restaurátorském zásahu se 

vzácná stropní konstrukce ambitu stala součástí „Expozice lidských dovedností a umu našich 

předků“ v českokrumlovských klášterech. 

 Svatováclavské slavnosti v roce 2015 – 14. ročník akce 

Jarmark, koncerty, výstavy, taneční vystoupení, adrenalinová lanová dráha, sportovní utkání a 

ještě mnohem více čekalo na všechny, kteří se poslední zářijový víkend vypravili do Českého 

Krumlova. Už v pátek 25. září 2015 tady vypukl 14. ročník Svatováclavských slavností, s nímž 

se pojil i Mezinárodní folklórní festival, který do Krumlova přivezl soubory lidové kultury  

Svým tanečním uměním oživili účastníci Mezinárodního folklórního festivalu ulice a zákoutí 

historického centra a na příjemnou notu pak naladil posluchače folkový trojlístek, který na 
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náměstí zahrál vpodvečer. Vystoupili Nezmaři, Epydemye a Wabi Daněk s Milošem 

Dvořáčkem.  

Od 19:00 hodin se v kostele Božího Těla uskutečnil slavnostní koncert městského pěveckého 

sboru Perchta pod vedením sbormistryně Evy Zajíčkové, českokrumlovského smyčcového 

orchestru pod vedením Lucie Sirové a ženského pěveckého sboru partnerského města Slovenj 

Gradec, který vede Kazimira Marija Lužnik. 

V sobotu 26. září 2015 roztančily náměstí Svornosti české i zahraniční folklórní soubory, 

představili se Vela Luka z Chorvatska, The Rebel Pipers – Pipes and Drumes ze Skotska, 

Sedmikvítek z Frenštátu pod Radhoštěm, Děcka ze Skoronic, Jitřenka z Dolní Čermné, Dřeváček 

z Jihlavy a domácí českokrumlovské soubory Jitřenka a Růže.  

Ani letošní ročník se neobešel bez tradičního setkání a fotografování Václavů a Václavek. 

Všichni dorazivší nositelé tohoto jména se mohli podepsat do pamětní knihy Svatováclavských 

slavností a utkat se v soutěžních kategoriích o nejmladšího, nejstaršího, nejvyššího nebo nejdále 

bydlícího Václava.  

Slavnosti zaplnily doslova každý kout města, v Seminární zahradě tančili účastníci 

Mezinárodního folklórního festivalu a od 17:00 hodin zde vystoupil romský taneční soubor 

Benga Čave. Na terase hotelu U Malého Vítka nalezli ráj všichni milovníci vína, probíhaly tu 

ukázky zpracování révy a ochutnávky vinného moštu, burčáku a moravských vín.  

V Museu Fotoateliér Seidel již tradičně mohli návštěvníci získat jedinečnou dobovou fotografii, 

v zámecké kovárně si zase vyzkoušeli na vlastní kůži práci kováře a dobrodružné povahy okusily 

jízdu na adrenalinové lanové dráze nad řekou Vltavou.  

 

V zahradách pivovaru Eggenberg čekalo na děti zábavné odpoledne s Jednotou a večer si zde 

přišli na své dospělí, kdy bylo v pivovarském stanu připraveno příjemné posezení, hudební 

program a tancovačka v podání krumlovské kapely Corso. 

 

Nevšední akcí byla oslava s názvem „Svoboda a sport“, která se konala k 70. výročí utkání 

americké armády v americkém fotbale, kdy se v září 1945 konal v čerstvě osvobozeném 

Krumlově na hřišti v Rozsypu vůbec první zápas v armádní lize amerického fotbalu v poválečné 
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Evropě. Pořadatelem akce bylo Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov. Utkání se konalo za 

velké podpory a spolupráce Armády ČR, velvyslance USA Andrewa H. Schapira a především 

náčelníka generálního štábu Armády ČR generála Josefa Bečváře a velitele amerických 

pozemních sil Bena Hodgese. Utkání sledoval zástupce velitele pozemních sil USA v Evropě 

generál William Gayler a velitel pozemních sil AČR Ján Gurník.  

 

Ve sportovním areálu na Chvalšinské byl k vidění historický tábor americké armády včetně 

vojenské techniky. Před zápasem promluvil také Jan Pils, zubní technik a bývalý fotbalista z Č. 

Krumlova, který před 70 lety jako desetiletý chlapec sledoval utkání 94. pěší divize a 22. 

pancéřové divize Armády USA. Pak nad Krumlovem proletěly letouny AČR JAS 39 Gripen, 

hlavní kaplan AČR plk. Jaroslav Kníchal pronesl modlitbu za padlé a uskutečnil se fotbalový 

duel, jenž připomínal okamžiky po konci druhé světové války. Utkání ovládl tým armády USA, 

který zvítězil nad pražskými Black Panthers.  

 

K tradicím slavností patřila i sobotní Svatováclavská noc otevřených muzeí a galerií. V tuto 

výjimečnou noc otevřely své dveře významné krumlovské galerie a nabídly všem návštěvníkům 

prohlídky s programem zdarma. Od 20:00 do 24:00 hodin bylo možné navštívit Regionální 

muzeum, Egon Schiele Art Centrum, Hradní muzeum a věž krumlovského zámku, Zámeckou 

kovárnu, Ukradenou galerii, Museum Fotoateliér Seidel, synagogu, R. galerii, kapli sv. Martina 

nebo výstavu fotografií Josefa Prokopce v Městském divadle.  

 

V neděli 27. září 2015 se na náměstí Svornosti odehrál dávný příběh Cyrila a Metoděje. 

V pondělí se návštěvníci mohli zúčastnit mimořádných prohlídek chrámu sv. Víta a kaple sv. 

Václava doplněnou odborným výkladem Petra Pavelce, ředitele Národního památkového ústavu 

v Českých Budějovicích. Od 18:00 hodin pak v chrámu sv. Víta celebroval Svatováclavskou mši 

svatou českobudějovický diecézní biskup Mons. Vlastimil Kročil.  

 Výstava v Městské galerii: "Děvčata z pokoje č. 28, L 410 Terezín" 

Ve dnech 21. září až 1. října 2015 byla pro veřejnost k vidění výstava zapůjčená Židovským 

muzeem v Praze s názvem "Děvčata z pokoje č. 28, L 41 O Terezín". Tato výstava byla 

instalována v prostorách Městské galerie v areálu krumlovské Městské knihovny Český 

Krumlov v Horní ulici čp. 155.  
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Výstava srozumitelným způsobem představila návštěvníkům život několika mladých židovských 

děvčat z jednoho pokoje v terezínském dětském domově. Na jednotlivých panelech bylo 

přiblíženo nejen jejich každodenní strádání, ale především i malé radosti a silná přátelství, která 

na tomto místě vznikala. Tuto výstavu navštívilo 115 návštěvníků. 

 Kongres českých a slovenských dětských chirurgů – 61. ročník 

Více než 200 dětských lékařů se v prvních dnech měsíce října sjelo do českokrumlovského 

Městského divadla na 61. Kongres českých a slovenských dětských chirurgů. Nejvýznamnější 

odbornou akci svého druhu, která se na jihu Čech konala po 14 letech a končila v pátek 2. října 

2015, pořádala českobudějovická nemocnice. Specialisté si tu vyměňovali zkušenosti o 

novinkách a nejnovějších trendech klasické a úrazové chirurgie. 

 NZDM Bouda – cyklus promítání "Cestování trochu jinak" 

Ve čtvrtek 5. října 2015 se v NZDM Bouda uskutečnilo promítání v rámci již tradiční akce ICM 

– "Cestování trochu jinak aneb hledání gruzínského medvěda". Tentokrát s Ivou Sonnbergerovou 

a Michalem Rottnerem. Sedmadvacet účastníků promítání se dozvědělo, jak se dá za celkem 

nízké náklady cestovat po Gruzii. Na jaká místa při návštěvě této země je dobré se podívat. Kde 

se dá potkat živý, volně žijící medvěd a co se dá v této zemi zajímavého zažít. Promítání bylo 

ukončeno tradičně bohatou diskusí. 

 Týden knihoven v roce 2015 – 13. ročník akce 

Devatenáctý ročník Týdne knihoven odstartoval v pondělí 5. října 2015. V tomto týdnu si pro 

své čtenáře připravily knihovny různé akce a zajímavosti s cílem přilákat do knihovny více 

čtenářů. V Městské knihovně v Českém Krumlově si návštěvníci mohli v rámci poslechové 

kavárny posedět se šálkem kávy a poslechnout si některou z nabízených audio–knih. 

 

I pro děti si českokrumlovská knihovna připravila program – například podzimní výtvarnou 

dílnu, kde se děti věnovaly různým výtvarným technikám. Proběhla i beseda o životě s Ruth 

Hálovou, poslední žijící členkou českokrumlovské židovské obce a zároveň jedním ze 

židovských dětí, které před koncentračním táborem zachránil sir Nicholas Winton.  
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 Výtvarný podzim v Boudě v roce 2015 – 13. ročník akce 

Na již 13. ročníku akce Výtvarný podzim v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Bouda na 

Špičáku (Centrum po děti a mládež (CPDM)), která probíhala po dobou jednoho týdne od 

pondělí 12. října do pátku 16. října 2015, se učily děti nejen z krumlovských základních škol, ale 

také třeba z Přídolí, Větřní nebo z Brloha nejrůznější výtvarné techniky – dřevoryt, drhání, 

malbu na plátno, výrobu masek či vypalování pájkami.  

 

Celkem se tu za celý týden vystřídalo 360 dětí ze škol, odpoledne měly možnost volně na akci 

přijít i děti z ulice. Zájem o tuto akci byl na zúčastněných školách již tradičně velký, ozývaly se 

dokonce hlasy, že by měl Výtvarný podzim trvat alespoň dva týdny.   

 Pád železné opony připomínají pamětní desky  

Na podzim 2015 uplynulo 26 let od pádu železné opony. Spolek Mahnmal Eiserner Vorhang 

vystavěl v roce 1999 v Guglwaldu u obce Schönegg památník, který připomíná dobu a pád 

železné opony a s ní spojené politické události. Díky iniciativě žáků z českokrumlovského 

gymnázia byly letos informační desky, které se zde nacházejí, přeloženy do češtiny. Slavnostní 

odhalení desek se uskutečnilo 6. října 2015 za přítomnosti hornorakouského hejtmana Josefa 

Pühringera, radní Jitky Zikmundové, studentů z Čech i Rakouska a dalších oficiálních hostů. 

Památník v Guglwaldu byl zřízen spolkem „Památník železné opony" z iniciativy rakouských 

studentů na základě myšlenky ministra zahraničí Aloise Mocka v roce 1999. Českokrumlovští 

gymnazisté letos v rámci projektu Život v demokracii připojili ke stávajícím sedmi pamětním 

deskám i český překlad. S nápadem přeložit německé texty přišla studentka gymnázia Hana 

Eilmsteinerová, která také vystoupila na slavnostním aktu odhalení desek. 

Za koordinací celého projektu stála českokrumlovská radní Jitka Zikmundová. Nápad pořídit 

český překlad textů samozřejmě uvítala i rakouská strana, podpořil jej mimo jiné i zemský 

hejtman Josef Pühringer. Předseda spolku památníku železné opony Helmut Kukacka ve svém 

projevu uvedl, že nesmíme zapomínat na minulost. Situace, která zde panovala před rokem 1989, 

se už nesmí nikdy více opakovat a o současné dobré sousedské vztahy mezi Horním Rakouskem 

a jižními Čechami musíme všichni pečovat. 
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 Den otevřených dveří na Střední uměleckoprůmyslové škole sv. Anežky  

Zájemci o studium na Střední uměleckoprůmyslové škole sv. Anežky České v Č. Krumlově si ve 

středu 14. října 2015 mohli školu prohlédnout díky Dnu otevřených dveří. V roce 2014 se ke 

studiu hlásilo na 70 žáků. Největší zájem je tradičně o studium grafického designu a fotografie. 

Dalším z oborů, který škola nabízí, je např. sochařství.  

 

Novinkou školy je 3D vizualizace nový předmět, který se zabývá modelací ve 3D. Škola 

disponuje i dvěma 3D tiskárnami. Na umělecké školy se mohou studenti hlásit až do konce 

listopadu, přijímačky začínají v lednu.  

 Výstava v Městské galerii: Genocida Romů v období 2. světové války 

Od 14. do 23. října 2015 byla pro veřejnost k vidění zajímavá výstava zapůjčená Muzeem 

romské kultury v Brně s názvem "Genocida Romů v období 2. světové války", která byla 

instalována v prostorách Městské galerie v Horní ulici. Výstava se věnovala tématu nacistického 

pronásledování a vyvražďování Romů za druhé světové války. Hlavní pozornost byla zaměřena 

na prostor bývalého protektorátu Čechy a Morava. Holocaust romské populace byl zahájen v tzv. 

cikánských táborech v Letech u Písku a Hodoníně u Kunštátu a pokračoval v tzv. cikánském 

táboře v Ausschwitz II. – Birkenau a byl následně téměř dokonán v dalších koncentračních 

táborech a jejich pobočkách nebo na pochodech smrti z těchto táborů. Celkem bylo v této době 

zavražděno téměř 90 % naší předválečné romské populace. Tuto výstavu v Městské galerii 

Český Krumlov shlédlo celkem 73 návštěvníků.  

 Jihočeské onkologické dny – 22. ročník akce 

Na 400 specialistů zaměřených na léčbu rakoviny hostil od čtvrtka 15. října do soboty 17. října 

2015 Český Krumlov. Letošní 22. ročník Jihočeských onkologických dnů byl zaměřen na 

diagnostiku a léčbu nádorů kůže a mozku. Vzhledem k tomu, že onkologie je 

multidisciplinárním oborem, byli v rámci setkání zastoupeni nejen kliničtí onkologové a 

radioterapeuti, ale i chirurgové, patologové, radiodiagnostici, dermatologové, neurochirurgové a 

neurologové i další odborníci. 
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 Zamykání Vltavy v Českém Krumlově v roce 2015 – 5. ročník akce 

Přibližně 40 vodáků se v sobotu 17. října 2015 sešlo v Českém Krumlově, aby popáté 

symbolicky ukončili sezonu na řece Vltavě. Na tři západy ji uzamkl vodník Česílko a ještě spolu 

s hastrmankou pasovali nové členy na vodáky. Všichni se pak zahřáli grogem nebo něčím 

ostřejším, nasedli do lodí a raftů a vydali se na zhruba tříhodinovou plavbu k rájovskému mostu.  

 

Královna českých řek byla v letošním abnormálně suchém létě jednou z mála, jež se stále ještě 

dala sjíždět. Vodáci za to vděčí lipenské přehradě, odkud je řeka vodou zásobována. Vodácká 

sezona se obešla bez tragédií a větších incidentů, i když se ve špičkách tvořily před splavy 

dlouhé kolony lodí a někde se téměř ani nedalo vystoupit na břeh. 

 Tóny podzimu – podzimní koncert Medvíďat a Krumbrumchóru 

V neděli 18. října 2015 vystoupil hlavní českokrumlovský dětský pěvecký sbor z místní ZUŠ 

Medvíďata společně za podpory nejstarší skupiny svého pěveckého sboru tzv. 

„Krumbrumchóru“ v Jezuitském sále v hotelu Růže. 

 

Koncert „Tóny podzimu“ pořádala Základní umělecká škola Český Krumlov a Sdružení rodičů a 

přátel českokrumlovského dětského sboru. Ten existuje již 20 let – od roku 1995 – pod vedením 

Lukáše Holce a navštěvuje ho ve čtyřech sborových odděleních přes 200 zpěvaček a zpěváků ve 

věku od 5 do 18 let. 

 Sdružení průvodců Český Krumlov si stěžovalo na Wiseman Free Tours 

Sdružení průvodců v Českém Krumlově předložilo koncem října 2015 stížnost proti konkurenční 

firmě, která pořádala prohlídky města „zadarmo“ – pokud jsou turisté spokojení, můžou to 

vyjádřit libovolně vysokým spropitným. Podle stěžovatelů jde o nekalou soutěž, která odporuje 

vyhlášce. 

 

Ondřej Gyurke, který je průvodce a zároveň i majitel společnosti Wiseman Free Tour, se zájemci 

z Argentiny, Kalifornie, Tchajwanu a Austrálie procházel celé město. Ukazoval jim nejznámější 

místa, vysvětloval zajímavosti z historie i místní legendy. Prohlídka trvala skoro dvě hodiny. Na 

konci prohlídky průvodce dostává jen spropitné, jehož výše závisí na rozhodnutí a spokojenosti 
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jeho klientů. Ondřej Gyurke takhle podnikal už dva roky. Turisté tento druh prohlídek znají ze 

zahraničí a někteří je i preferují. 

 

Činnost pana Gyurkeho ale vadila českokrumlovským průvodcům organizovaným 

prostřednictvím Sdružení průvodců Český Krumlov. Podle radnice byla stížnost Sdružení 

průvodců opodstatněná – mluví o nekorektní konkurenci. Město slíbilo hledat nástroje, jak na 

tuto situaci regulovat. Problém už dlouhodobě a zatím neúspěšně řeší i Asociace průvodců České 

republiky. Třeba v centru Prahy totiž podle ní prohlídky zdarma téměř zlikvidovaly placené pěší 

prohlídky. 

 Výstava Figura 15 ukázala nejlepší díla studentů – 10. ročník akce 

V úterý 27. října 2015 byla ukončena výstava oceněných prací jubilejního 10. ročníku 

mezinárodní výtvarné soutěže Figura 15. Výstava byla umístěna v krásných prostorách 

zrekonstruovaného kláštera minoritů v Českém Krumlově. Původně měla být vystavená větší 

část ze zhruba 90 soutěžních prací. Podle slov ředitele SUPŠ sv. Anežky České v Českém 

Krumlově Martina Busty se ale z důvodu posunutí termínu dokončení realizační fáze opravy 

klášterů nakonec musel prostor výstavy zmenšit a omezit jen na oceněná díla.  

 

Letos se do soutěže přihlásilo 18 škol z Česka a Slovenska ve třech soutěžních kategoriích: 

kresba postavy, malba postavy a portrét kresba i malba. Ve dvou kategoriích se výborně umístili 

právě žáci českokrumlovské Anežky. Konkrétně v kategorii portrét, kde za obraz své babičky 

první místo získala Alena Fraitová z Českého Krumlova. V kategorii malba postavy obsadil 

druhé místo také student SUPŠ sv. Anežky Erik Maleček.  

 Konference k ukončení realizační fáze Revitalizace areálu Klášterů Český 

Krumlov 

V revitalizovaných Klášterech Český Krumlov se uskutečnila dne 23. října 2015 závěrečná 

konference k ukončení realizační fáze projektu. Konference se účastnili zástupci města Český 

Krumlov a celého realizačního týmu, zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Národního 

památkového ústavu, architekti a projektanti rekonstrukce, zástupci dodavatelských stavebních 

firem a další vzácní hosté. Konference byla završením mnohaleté snahy a velkého úsilí 

spojeného s realizací celého projektu obnovy krumlovského trojklášteří. 
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Součástí konference byla též panelová diskuze o průběhu projektu, které se zúčastnili autoři 

myšlenky revitalizace, zástupci architektonických kanceláří, kanceláře IOP, stavebních inženýrů 

a zástupci odborné památkové péče. Partneři projektu, kterými byli Městské divadlo Český 

Krumlov, Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České a Festivaly Český Krumlov, 

představili účastníkům konference konkrétní témata svých bohatých programových činností. Pro 

účastníky konference byl uspořádán rovněž slavnostní koncert v kostele Božího těla a Panny 

Marie Bolestné a následná prohlídka revitalizovaného areálu klášterů. 

  

Revitalizací areálu klášterů získalo město Český Krumlov moderní kulturně vzdělávací centrum, 

které zpřístupnilo veřejnosti unikátní kulturní dědictví v samotném historickém jádru města. 

Kláštery Český Krumlov budou návštěvníkům nabízet celoroční vzdělávací a volnočasové 

programy pro odbornou i laickou veřejnost. Cílem koncepce je zprostředkovat návštěvníkům, 

zvláště pak dětem, mládeži a rodinám s dětmi klášterní život, kulturu, historii a umění daného 

období a vytvořit zajímavý prostor pro poznání a zážitky umocněné vlastní zkušeností, 

interaktivitou, dotekem s geniem loci v podmínkách, jaké kláštery nabízejí v souladu s respektem 

k tomuto místu.     

 Historický průvod k příležitosti ukončení zámecké sezóny 

Historický kostýmovaný průvod, který sledovaly stovky lidí, prošel v sobotu 24. října 2015 

Českým Krumlovem u příležitosti ukončení hlavní turistické sezóny na zámku. Účinkovali 

například Krumlovští pištci, soubor historických tanců Fioretto, soubor historického šermu 

Fedrfechtýři, dále českokrumlovští zámečtí a městští průvodci a kostýmovaní příznivci města a 

historie. Lepší říjnový den si pořadatelé a účinkující k průvodu snad ani nemohli přát. Slunce 

svítilo a teploty se pohybovaly až kolem šestnácti stupni nad nulou. Není tedy divu, že průvod 

přilákal velké množství diváků. 

 

Tématem letošního průvodu byla návštěva členů knížecí rodiny Orsini z roku 1595. Ti přijeli 

navštívit bezdětného posledního Rožmberka Petra Voka, který toho času uvažoval o adopci dona 

Francesca Orsiniho. V pozadí všeho byla snaha o převedení rožmberského majetku na stranu 

prohabsburské katolické nobility. Z adopce ale nakonec sešlo. 
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 Slavnostní akt u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu 

Položením kytice k bustě prezidenta Masaryka ředitelem Základní školy T. G. Masaryka 

Vlastimilem Hláskem a starostou Českého Krumlova Daliborem Cardou uctili 27. října 2015 

Den vzniku samostatného československého státu žáci Základní školy T. G. Masaryka společně s 

občany Českého Krumlova. S krátkým literárním pásmem vystoupily žákyně školy, které 

připomněly i několik životních mott T. G. Masaryka, jimiž by se podle ředitele školy měly děti 

řídit i dnes: „Nebát se a nekrást“ znělo jedno z hesel. Slavnostní akt spoluorganizoval pan Karel 

Podruh a letos se konal již po pětadvacáté. 

 Pietní setkání u hrobu českokrumlovského fotografa Josefa Seidela 

Museum Fotoateliér Seidel v Českém Krumlově je již všeobecně známé, ale patrně jen málokdo 

z Krumlováků a ostatních obyvatel regionu ví, kde po smrti spočinul známý fotograf německé 

národnosti, jenž za sebou nechal cenné dílo a výpověď o minulém životě lidí na Šumavě. 

 

Bílá náhrobní deska se zlatým písmem vpravo na zdi krumlovského hřbitova svítila a jako maják 

ukazovala těm, kdo vyslechli výzvu Českokrumlovského deníku a přišli ve čtvrtek 29. října 2015 

společně zapálit svíčku ke hrobu Josefa Seidela, kde je to správné místo. 

 

Legendární českokrumlovský fotograf Josef Seidel zemřel 21. října 1935, krátce po svých 76. 

narozeninách. V roce 2015 uběhlo již 80 let od jeho úmrtí, a proto se kurátor Seidelova musea 

Ing. Petr Hudičák rozhodl uspořádat pietní setkání na českokrumlovském hřbitově a uctít tak 

památku tohoto slavného fotografa. 

 

Když Josef Seidel zemřel, zanechal po sobě manželku Elizabeth, syny Františka (27 let), 

Helmuta (27 let) a Arnolda (25) a žádné dluhy. Jeho nečekaná smrt mnohé velmi zaskočila. 

Obratem k Seidlovým v hojném počtu zamířily nesmírně zajímavé kondolence, kterých se sešlo 

více než 220. Kondolence přicházely například z Větřní, Rožmberka, Vyššího Brodu, Horní 

Plané, ale i z Prahy, Rakouska, Německa, Polska, ba i z Anglie. Rodině kondolovali místní 

politici, učitelé, bankéři a vážení měšťané, podnikatelé a jejich zaměstnanci z větřínských 

papíren Ignác Spiro a synové, bratři Porákové z papírny Vltavský mlýn, majitelé lenorské 

sklárny; z obchodních partnerů pak například zástupci firem Agfa nebo Kodak. U Seidelova 
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hrobu se sešlo asi 40 pamětníků, kteří společně zavzpomínali na fotografa, který je dodnes 

právem označován jako „obrazový „kronikář Šumavy“. 

 

 Nový název klášterního prostranství schválen 

Klášterní prostranství v tzv. konventu bekyň, spojující Latrán s Pivovarskou ulicí v Č. Krumlově, 

dostalo oficiální název. Zastupitelé na svém zasedání ve čtvrtek 29. října 2015 jednomyslně 

odhlasovali, že se bude jmenovat Klášterní dvůr. Původně měli hlasovat pro Klášterní náměstí, 

to ale změnili. 

Radou města návrh Klášterní náměstí prošel, nicméně Jiří Olšan, zastupitel města a zámecký 

zahradník, namítl, že nazývat něco, co je uprostřed kláštera, náměstím, je logický nesmysl; 

vysvětlil na čtvrtečním zasedání zastupitelstva radní Josef Hermann. Tento prostor dříve sloužil 

jako hospodářský dvůr, a tak navrhl název Klášterní dvůr, který je logičtější. 

Důvody k pojmenování doposud bezejmenného prostoru byly praktické, většina domů v klášteře 

neměla doposud číslo popisné ani evidenční. Proto bylo potřeba vytvořit pomístní název, aby se 

v areálu klášterů návštěvníci, občané i zaměstnanci vyznali. 

 Krumlovské podzimní recitály – V. ročník 

Krumlovské podzimní recitály byly zahájeny v synagoze v sobotu 31. října 2015 vystoupením 

mezzosopranistky Chaazi Levíček, rodačky z New Yorku, a Jiřího Levíček, klavíristy a 

skladatele z Brna, který po studiu na JAMU odešel do Spojených států. 

 

Koncerty pokračovaly i po další tři soboty. 7. listopadu 2015 měli posluchači možnost 

poslechnout si smyčcové kvarteto Zeiher Quartett a sopranistku Anke Hájkovou Enders. O týden 

později se v Renesančním sále Vlašského Dvora v Dlouhé ulici představilo Duo Teres Lucia 

Kopsová (housle) a Tomáš Honěk (kytara). Alternativnější žánr byl zastoupen na čtvrtém 

koncertě 21. listopadu 2015, v podání Ivy Bittové a Čikori quartetu. Recitály měla zakončit 28. 

listopadu světoznámá sopranistka Gabriela Beňačková s kytarovým virtuózem Lubomírem 

Brabcem, ale jejich koncert musel být bohužel z důvodu nemoci zrušen. 
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 Výstava Mystérium Šumava v Egon Schiele Art Centru uzavřela tři z pěti 

expozic 

Tři z pěti výstav, které tvoří soubor Mysterium Šumava, uzavřelo 1. listopadu Egon Schiele Art 

Centrum. S prostory krumlovské galerie se formou komentovaných prohlídek svých expozic 

rozloučili výtvarníci Ondřej Maleček, Karin Pliem a Katharina Dietlinger. Dvě hlavní expozice, 

Josefa Váchala a Josefa a Františka Seidela, byly pro mimořádný zájem prodlouženy do 31. ledna 

2016. Návštěvnost ESAC narostla oproti minulému roku o deset až patnáct procent, výstavu 

Mystérium Šumava navštívilo od začátku dubna do konce října 2015 na 40 000 lidí. 

 Křest dětské knihy Pohrátky 

V průběhu roku 2015 spolupracovalo Centrum pro děti a mládež o. p. s. na vydání knihy 

originálních pohádkových příběhů „Pohrátky aneb cesta pavoučka Vincka". Celkem třináct 

pohádkových příběhů Pavly Krátké a Marie Štorkové zavede malé čtenáře a jejich rodiče na 

různá místa naší překrásné a pestré planety Země. Průvodcem je kouzelný pavouček Vincek, 

jehož velkým snem je objevovat a poznávat. Příběhy jsou velmi různorodé, něco je však přeci jen 

všechny spojuje: hrátky se slovíčky, zvukomalebnost, poznávání zvuků, slov a vět z různých 

jazyků, láska ke všemu a všem. 

 

Křest knihy se uskutečnil 5. listopadu 2015. Kmotrou knihy se stala paní Ruth Hálová, která je 

jedním z dětí, které zachránil před německými fašisty sir Nicolas Winton. Paní Ruth je vlastně 

tím pravým pavoučkem Vinckem, který objevil svět a pak se navrátil do vlasti rozdávat své 

zkušenosti. 

 

Cílem knihy je přivést ke spolupráci malé a velké. Hrát si se slovy, jazykem, příběhy. Učit se 

naslouchat, komunikovat, společně tvořit. Podpořit vědomí vlastní kultury a tradic. Rozvíjet cit 

pro jazyk – jak mateřský, tak i jazyky cizí, stejně jako vést k otevřenosti, vnímavosti a hlavně 

radosti z poznávání ostatních kultur. Dát prostor rozvoji dílčích učebních dovedností a 

environmentální výchově. Přiblížit dětem hodnoty jako tolerance, solidarita, humanismus. 

Podpořit v dětech i dospělých hravost, porozumění a tvořivý přístup nejen k jazykům. 

 

Kniha je určena dětem od 3 let a jejich dospělým průvodcům, rodinám i dětským kolektivům. Je 

vhodnou pomůckou k multikulturní, jazykové a environmentální výchově. 
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 Výstava k 18. výročí CPDM, o. p. s.  

Od 9. do 30. listopadu 2015 byla k vidění na Městském úřadě v Českém Krumlově v Kaplické 

ulici výstava Centra pro pomoc dětem a mládeži, o. p. s., jeho jednotlivých projektových 

pracovišť a nejvýznamnějších projektů. Výstava se konala u příležitosti osmnácti let od založení 

CPDM. Návštěvníci mohli v tomto období shlédnout přehled činností a aktivit CPDM, o. p. s. 

Český Krumlov od roku 1997 do roku 2015.  

 NZDM Bouda – kurz animovaného filmu 

Realizace tohoto filmového workshopu v NZDM Bouda byla reakcí na velký zájem dětí a 

mládeže o možnost stát se na chvíli tvůrcem či spoluautorem animovaného filmu. Filmoví 

nadšenci z řad dětí a mládeže měli v devíti dnech (od 21. listopadu do 29. listopadu 2015) 

možnost vyzkoušet si bohatou škálu animačních technik a to denně od 10:00 do 18:00 hodin. 

Obdobně jako v předešlých letech, byly animační techniky různorodé. Účastníci se seznamovali 

s klasickými technikami, jako je například animace na papírové bločky (flip-booky). Pak 

využívali i technik více profesionálních, například animaci pomocí podsvíceného stolu nebo 

animaci na bílých tabulích. Dostali se také k moderním a technicky náročnějším animačním 

nástrojům, například k práci s TV-paintem, který patří do škály opravdu profesionálních 

animovacích programů. Celkem se letošního kurzu animovaného filmu za devět dní zúčastnilo 

117 dětí z Českého Krumlova.  

 

Následně v lednu 2016, po zpracování vytvořeného materiálu (postprodukci), ostatně jako každý 

rok, uskutečnili pracovníci NZDM slavnostní promítání v divadelní kavárně "Antré", na které 

byli pozvání všichni dětští tvůrci a jejich rodiče. 

 

Celá akce se uskutečnila tradičně pod vedením dlouholeté spolupracovnice CPDM, o. p. s., 

zkušené lektorky a absolventky belgické filmové školy La Cambre Zuzany Studené a studenta 

kaplického gymnázia Ondřeje Nového. 

 Moda Fashion Day Český Krumlov 2015  

V sobotu 28. listopadu 2015 se Hotel Růže stal hostitelem módní a společenské události Moda 

Fashion Day Český Krumlov 2015. Ve dvou blocích módních přehlídek (v 18:00 hodin a na 

navazujícím galavečeru ve 20:00 hodin) se představili návrháři a butiky z Českého Krumlova, 



  Kronika města Český Krumlov, rok 2015 

 

167 

 

Prahy a Slovenska. Atraktivní podívanou nabídla kolekce večerních šatů a kožešin návrhářky 

Valery Dubay. Prezentace modelů se ujal tým profesionálních modelek pod vedením choreografa 

Miss Slovensko a Unique Fashion week Praha. V rámci MODA Fashion Day proběhly i prodejní 

akce jednotlivých butiků, návrhářů a partnerů. 

 Folklórní soubor Jitřenka oslavil 40 let 

Koncertem v českokrumlovském Městském divadle Český Krumlov dne 28. listopadu 2015 

oslavil folklórní soubor Jitřenka, který působí při Domu dětí a mládeže Český Krumlov, již 40 

let své existence. Soubor založil v roce 1975 Vladimír Mařík, který se folkloru věnoval od svých 

deseti let a v čele Jitřenky stál celých čtyřiatřicet let. V současnosti ho vedou jeho dvě dcery – 

Vladimíra Berná a Vlasta Dvořáková a mezi členy souboru nechybějí ani četní příslušníci jejich 

širší rodiny. 

  

Koncertu k 40. výročí souboru se zúčastnili téměř všichni zpěváci, tanečníci a muzikanti, kteří 

souborem prošli – a že jich bylo nemalé množství. V současné době má soubor na 50 členů a 

také početné muzikanty. Repertoár Jitřenky se skládá především z českých písní sebraných v 19. 

století v okolí Českokrumlovska. Soubor vystupuje nejen doma a v ČR, ale měl také řadu 

zahraničních vystoupení – nejdále byl dokonce v Číně. 

 Výstava v Regionálním muzeu v Českém Krumlově „Nám narodil se…“ 

Od 29. listopadu 2015 probíhala ve výstavních prostorách chodby v přízemí Regionálního muzea 

v Českém Krumlově výstava „Nám narodil se…“, která byla tematicky zaměřená na zobrazení 

motivu Narození Krista v lidové výtvarné kultuře. Na výstavě byly prezentovány nejčastější 

způsoby ztvárnění tohoto velmi oblíbeného tématu v tvorbě určené pro širokou veřejnost a 

lidové prostředí.  

 

Hlavní téma Vánoc – Narození Krista – bylo zachyceno na plošných zobrazeních, mezi kterými 

dominovaly pro českokrumlovský region typické podmalby na skle. Vedle nich výstava 

představila několik maleb na plátně a drobné průmyslově vyráběné barevné tisky v podobě 

pohlednic a drobných obrázků. Nesměly chybět ani betlémy ze dřeva, kombinované z více 

materiálů, stabilní betlém z tlačeného papíru, skříňkový betlém, papírové tištěné betlémové 

archy, ale i samostatné betlémové figurky.  
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Výstavu doprovodila adventní výtvarná dílna „Modrotisková inspirace“, která v Regionálním 

muzeu proběhla druhou adventní neděli 6. prosince 2015. Výstava byla otevřena do 10. ledna 

2016.  

 

 Výstava fotografií MF DNES v českokrumlovské Minigalerii v podloubí 

Večerní Krumlov, pětiminutový snímek chladicích věží Jaderné elektrárny Temelín, ale i kostel 

v Hosíně na Budějovicku. Redaktor MF DNES Petr Kubát vystavoval od počátku listopadu 2015 

své fotografie v krumlovské Minigalerii v podloubí na rohu náměstí Svornosti. Kolekci snímků 

nazval Modrá hodinka podle krátké chvíle za soumraku, kdy už je slunce za obzorem a ještě není 

úplná tma. Díky rozptýlenému světlu odraženému od modré oblohy a delším expozičním časům 

dostávají jeho fotografie nezvyklé barvy a zvláštní atmosféru. Petr Kubát získal už několik 

ocenění, jeho fotografie pravidelně bodují na největší světové fotografické komunitě 500px. 

Výstava trvala do 30. listopadu 2015.  

 Střelecké setkání „Českokrumlovský medvěd“ v roce 2015 – 17. výročí 

Účastníci 17. ročníku dobročinného střeleckého setkání Českokrumlovský medvěd, pod 

patronátem Armády České republiky, konaného v sobotu 31. října 2015, „vystříleli“ 

českokrumlovským medvědům celkem 10 000 Kč. Za ty jim bylo nakoupeno celkem 40 beden 

jablek. Zámecký medvědář všem srdečně poděkoval za tento příspěvek pro své chlupaté 

svěřence.  

 Ministr kultury Daniel Herman jednal o Otáčivém hledišti v organizaci 

UNESCO 

Ministr kultury Daniel Herman 6. listopadu 2015 jednal v Paříži se zástupci organizace 

UNESCO, která působí v oblasti výchovy, vědy a kultury. Má také důležité slovo v otázce 

Otáčivého hlediště v zahradě českokrumlovského zámku. Český Krumlov je totiž na seznamu 

světového kulturního dědictví UNESCO a právě kvůli otáčivému hledišti se vedly spory, zda 

takové zařízení může v českokrumlovské památkově chráněné zahradě i do budoucna zůstat. 

 

Výsledek tohoto ministrova jednání byl pro zastánce zachování Otáčivého hlediště v zámecké 

zahradě příznivý. Mechtild Roessler, ředitelka Centra světového dědictví, organizace patřící pod 
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UNESCO, podpořila ministrovu koncepci, která počítá s další budoucí existencí otáčivého 

hlediště v zahradě. Ocenila také ministrovu snahu nalézt kompromisní řešení v této věci. 

Utvrdila ministra v jeho přesvědčení, že moderní divadlo je s historickým areálem kompatibilní a 

že v tomto případě jde především o nalezení dobrého technického řešení. Paní ředitelka Roessler 

souhlasila s tím, že točna hlediště do českokrumlovské zahrady patří, a tedy že by rozhodně 

neměla být odstraněna.  

 Požehnání kostela navrátilo život do českokrumlovských klášterů 

Po roce a půl trvajících stavebních pracích na rekonstrukci areálu českokrumlovských klášterů 

spatřujeme finální podobu tohoto objektu, který je připraven k otevření široké veřejnosti. Jednou 

z událostí, která zakončila realizační fázi projektu, bylo požehnání nově renovovaného 

klášterního kostela Božího Těla a Panny Marie Bolestné českobudějovickým biskupem J. E. 

Mons. Vlastimilem Kročilem. Slavnost proběhla v neděli 8. listopadu 2015.  

V říjnu skončila realizační fáze projektu revitalizace klášterů minoritů a klarisek v Českém 

Krumlově a do areálu se postupně začíná vracet život. Jedním z opravených objektů je kostel 

Božího Těla a Panny Marie Bolestné, který jako první otevřel své brány v neděli 8. listopadu, 

kdy byl slavnostně požehnán. K této příležitosti byla v klášterním kostele sloužena mše svatá 

českobudějovickým biskupem. 

Kostel je ve vlastnictví Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou a společně s přilehlým 

bývalým klášterem minoritů je pronajat městu Český Krumlov na dobu 30 let. 

 Na terasách u zahradního domku Egona Schieleho byla založena nová vinice 

Sympatickou místní tradicí zahájenou pořadateli Festivalu vína se stává vysazování malých 

vinic. Padesát hlav odrůdy Solaris roste od podzimu 2014 v klášterní zahradě na Tramínu a 

zhruba stejný počet hlav odrůdy Safira nalezl své místo na terase u Schieleho domku – na jižním 

svahu pod opukovou zdí.   

 

Letos ji vysadili v pátek 6. listopadu na terasách na Střelnici u domku Egona Schieleho. Festival 

vína tím symbolicky začal – ještě před oficiálním zahájením s příjezdem sv. Martina 11. 11. 

v 11:11 hodin. Nová vinice na terasách pod synagogou u domku Egona Schieleho má celkem 

šedesát hlav vinné révy. První plody tu uzrají ale až za tři roky.  
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 Vojenští veteráni uctili výročí konce 1. světové války 

Jedenáctého listopadu v pět hodin ráno byl ve francouzském Compiegne podepsán dokument, 

který stanovil, že od 11:00 hodin, 11. listopadu 1918, zavládne na všech frontách příměří. Tím 

skončila první světová válka. Tuto událost si od roku 2001 v českokrumlovském městském 

parku připomínají zástupci armády i integrovaných složek. Vzpomínkový akt organizuje mj. i 

Sdružení válečných veteránů reprezentované mjr. Tiborem Horváthem. 

Před památníkem bojů a vítězství nad fašismem v českokrumlovském Městském parku stála 

čestná stráž a poslouchala rozkaz ministerstva obrany ke Dni válečných veteránů, který četl 

major Ján Kmeť. Květiny přišel k památníku položit tradičně i starosta Českého Krumlova 

Dalibor Carda. 

Věnce byly položeny, před památníkem stáli vojáci v uniformách, salutovali a vzdávali minutou 

ticha hold všem padlým. Parkem se nesly tóny trubky hrající na počest obětem. Zastavit se, 

poděkovat a vzdát hold. I to je tradice, která by měla být jedenáctého listopadu připomínána.  

 Svatý Martin přivezl mladé víno do Českého Krumlova a zahájil Festival vína 

Českokrumlovské náměstí Svornosti se 11. listopadu 2015 v 11:00 hodin proměnilo v jednu 

velkou vinárnu pod širým nebem s pohodovou muzikou v podání skvělé brněnské kapely 

Cimballica. Na 400 lidí tu koštovalo první letošní víno, které symbolicky přivezl svatý Martin na 

bílém koni. Urostlý muž ve zbroji a červeném plášti šel příchozím příkladem se sklenkou 

růžového Zweigeltrebe.  

 

Na akci dorazili především místní, ochutnávku vína si však nenechaly ujít ani skupinky 

udivených Asijců a dalších návštěvníků města. Sluncem zalité náměstí a modrá obloha skutečně 

hrubě odporovaly tomu, co hlásá svatomartinská pranostika. Metafora sněhové pokrývky jako 

bílého koně musela být prozatím ztělesněna skutečným běloušem, který Miroslava Valhu, coby 

svatého Martina, na náměstí přivezl. 

 

Touto akcí byl zahájen další z ročníků českokrumlovského Festivalu vína, který začíná vždy 

tradičně 11. listopadu dopoledne a trvá až do první adventní neděle. Od jeho zahájení po několik 
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dalších dní vévodila nabídkám restaurací a hostinců na Českokrumlovsku pečená husa a mladé 

víno a po celou dobu konání festivalu byla připravena bohatá nabídka degustací vín tradičně 

spojených s mimořádnými gastronomickými, ale i hudebními a společenskými zážitky.  

 

Pořadatelé přichystali i letos lákavé degustační lahůdky – noblesní vína z vinice italského 

markýze, víno z vinotéky francouzského prezidenta nebo víno prospěšné zdraví, moravské 

červené víno Bona Dea. Delikátní chutí oplývala také autentická vína starých vinic nebo vzorky 

pocházející z netradičních vinařských oblastí. To byla jen malá nabídka z mnohem pestřejší 

palety vín, kterou ochutnali příznivci tohoto nápoje v českokrumlovských kavárnách, 

restauracích a hotelech. 

 Komunitní centrum Romů pomáhalo psímu útulku 

Komunitní centrum Romů – KoCeRo - pořádalo v sobotu 14. listopadu 2015 v Městském 

divadle v Českém Krumlově akci „Pomáháme čtyřnohým kamarádům“. Byla to již jejich druhá 

charitativní akce konaná na podporu českokrumlovského psího útulku. Romské děti se ve svém 

volném čase snaží pomoci psům v útulku. Kromě kulturního programu v podání romských dětí 

byly k mání výtvory dětí z nízkoprahového klubu Autoškola a ZŠ Kaplická, obrázky, zdobené 

perníčky a CD s pohádkami, které namluvily samy děti.  

 

Nepočetní návštěvníci akce shlédli taneční vystoupení romských tanečních souborů Benga Čave, 

Double Danger, Větřní, Amare Romane Čave. Zahráli a zazpívali Tomáš Balog st., Tomáš Balog 

ml. a Míša Kotlár a hudební skupina Lakomá Barka.  

 Workshop výroby snímků metodou platinotypie v Museu Fotoateliér Seidel 

Platinotypii, unikátní fotografickou techniku, si v sobotu 14. listopadu 2015 vyzkoušeli nadšenci 

v rámci workshopu v Museu Fotoateliér Seidel. Znalosti o platinotypii u Seidelů předávala 

účastníkům víkendového workshopu fotografka a pedagožka Gabriela Kolčavová.  

 

Platinotypie je fotografický proces, při kterém se positiv nevytváří na klasický bromidostříbrný 

fotopapír, ale na fotopapír potřený solemi platiny a paládia. Výsledkem je perfektní černobílý 

obraz, který se hodí na archivaci fotografického díla nejlépe. Tato metoda je ceněná, protože je 
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stálá. Pokud se papír nerozpadne, tak fotografie se, na rozdíl od klasických stříbrných kovů, 

vůbec nezmění. Platina má nádherné jemné přechody od světlých po tmavé odstíny.  

 

S platinotypií pracoval u nás například fotograf Robert Vano. Masově se ale neujala. Důvod je 

jednoduchý; platinové roztoky jsou velice drahé, a proto jde dnes spíš o uměleckou techniku. 

Platinu využívají i velká muzea. Často svá díla převádějí právě pomocí této metody, aby zůstala 

co nejvíce zachovalá. 

 Po dvaceti letech dosaženo dohody mezi památkáři a divadelníky: bude nové 

„Otáčko" 

 

UNESCO nebude blokovat soutěž na novou podobu Otáčivého hlediště v Českém Krumlově. 

Komise ji vyhlásí na začátku příštího roku. Po jednání s ředitelkou této organizace v Paříži to 

oznámil 16. listopadu 2015 ministr kultury Daniel Herman. 

 

Po dvou desetiletích dohadů jde o dílčí posun, na společném projektu se shodli památkáři i 

divadelníci. Obě strany sporu začnou hledat řešení už nad konkrétními návrhy architektů.  

Konstrukci nového Otáčivého hlediště půjde rozebírat, projekt počítá s tím, že pevnou konstrukci 

nahradí demontovatelná. Bude stát až 200 milionů korun. České Budějovice, které točnu vlastní, 

předkládají žádost o dotaci na projekt do operačního programu IROP.  

 

Komise UNESCO doporučila umístit scénu mimo zámecký areál, ale je pro ni přijatelné i řešení 

s hledištěm uvnitř zahrady. Architekti proto ve svých plánech umístí točnu v zahradě i za 

zámeckou zdí. Stará točna má v zahradě jisté ještě dvě sezóny. Nájemní smlouva Jihočeskému 

divadlu v prostorách zámeckého parku vyprší na konci roku 2017.  

 

Letošní divadelní sezona na Otáčivém hledišti patřila k rekordním. Návštěvnost byla podle 

ředitele Jihočeského divadla Lukáše Průdka kolem 55 tisíc diváků. Tržby činí ročně kolem 30 

miliónů korun. Za 55 let existence točny viděly inscenace z Otáčivého hlediště více než dva 

miliony diváků.  
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 Skauti vytvořili na Křížové hoře hořící srdce z rekordního počtu svící 

Spřátelené skautské oddíly z Podkletí opět po roce rozsvítily v úterý 17. listopadu 2015 večer 

nad Českým Krumlovem, na úbočí Křížové hory, obrovské srdce, aby tak uctili výročí Sametové 

revoluce. Úderem 18. hodiny se skauti, vyzbrojení lucernami či jinými svítilnami, vydali po 

předem připravené provázkové trase, která vytyčila kýžený tvar světelného obrazu. Dětem 

pomáhali i dospělí a společně vytvořili letošní rekord. V roce 2014 krumlovské srdce rozzářilo 

padesát osob, letos jich bylo celkem devadesát.  

 

Na svahu Křížové hory srdce plálo od 18:00 do 18:20 hodin. Tím skauti připomenuli, že letos 

uplynulo 26 let od obnovy demokracie a skautingu v České republice. Tradice vznikla již po 

Sametové revoluci a hořící srdce bylo vidět třeba z Rybářské ulice, z terasy kostela sv. Víta, od 

hotelu Vyšehrad a jinde.  

 Studenti Střední odborné zdravotnické školy získali 2. místo v krajské soutěži 

Z velkého úspěchu se radovala Střední odborná škola zdravotnická v Českém Krumlově. Čtyři 

její studenti ve složení Martin Maurer, Pavlína Alešová, Kateřina Jiříčková a Eliška Odvárková 

zabodovali ve zdravotnických dovednostech a v soutěži Jihočeská sestřička 2015, která proběhla 

v sobotu 14. listopadu 2015, vydobyli 2. místo.  

 

Klání se konalo v prostorách prachatické nemocnice a prověřovalo schopnosti budoucích 

zdravotních sester. Sešlo se celkem na patnáct týmů, složených nejen ze všech středních 

zdravotnických škol Jihočeského kraje, ale také ze žáků vyšších odborných škol a rovněž 

univerzit. V takto těžké konkurenci se umístilo i další krumlovské družstvo, které získalo deváté 

místo. 

 

Soutěžící družstva musela bravurně ovládnout například resuscitaci, polohování pacienta, 

převazy pacienta, odběry biologického materiálu, měření tlaku a EKG a ostatní náročné úkony 

vyplývající z celkových dvanácti disciplín včetně např. slalomu s lůžkem pacienta. 

 V Prokyšově sále byli oceněni nejlepší policisté Českokrumlovska 

Prokyšův sál v českokrumlovské Prelatuře zaplnily v pátek 20. listopadu 2015 policejní 

uniformy. Slavnostním přinesením policejní zástavy tam začalo udělování ocenění - předávání 
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služebních medailí Policie České republiky (PČR).  Služební medaile za věrnost více než šesti 

desítkám policistů a policistek udělovali vedoucí územního odboru PČR v Českém Krumlově 

Miroslav Kučera, krajský ředitel policie Miloš Trojánek a starosta Českého Krumlova Dalibor 

Carda.   

 Noc divadel v Městském divadle Český Krumlov 

Celodenní program určený pro veřejnost připravila v sobotu 21. listopadu 2015 zdejší 

Českokrumlovská scéna pro ty, kteří zatoužili nahlédnout do tajemné divadelní „kuchyně“. Stalo 

se tak v rámci mezinárodní akce Noc divadel, do které se českokrumlovský amatérský divadelní 

soubor letos zapojil poprvé. 

 

Veřejnost měla možnost nejen zhlédnout dopolední zkoušku souboru, projít se v zákulisí divadla, 

navštívit večerní představení, ale též se po boku českokrumlovských herců aktivně zapojit do 

programu. Jeho součástí byla totiž i divadelní dílna. Jiří Pokorný, který dvouhodinovku vedl, 

připravil několik zajímavých her, při kterých se tříbí smysl pro rytmus, paměť a hlavně 

představivost. Například z obyčejné hromady židlí se tak stala v krátkých improvizovaných 

situačních scénkách zřícenina, umělecká skulptura a v nejvýše postavené židli někteří jednotlivci 

viděli i starostu. 

 Zámecká slavnost vína zakončila Festival vína v Českém Krumlově 

Stovky milovníků vína zavítaly v sobotu 21. listopadu 2015 do Zámecké jízdárny na Zámeckou 

slavnost vína, kterou vrcholil Festival vína v Českém Krumlově, jemuž v našem městě patřil již 

tradičně celý měsíc listopad. Bylo to jedno veliké setkání lidí a známých, kteří v pohodové 

atmosféře mohli ochutnávat množství vzorků vín. After party Festivalu vína se tentokrát konala 

v Krumlovském mlýně. 

 

K ochutnání byla vína z různých oblastí, vyráběná různou technologií, mladá i vyzrálá archivní 

vína. V jízdárně svá vína prezentovali vinaři z Moravy, Rakouska, Německa, Francie, z italského 

Toskánska, také z Rumunska, Maďarska či Slovinska. Návštěvníci mohli ochutnávat více než 

250 druhů vín od 15 tuzemských a 12 zahraničních vinařství, zažít mohli i tři řízené degustace a 

malou školu sabrage. V jízdárně bylo neustále plno, zástupci patnácti tuzemských a dvanácti 

zahraničních vinařství mohli být spokojeni. 
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V programu letos nechyběla ani oblíbená „Malá škola sabrage“. Otevírat láhve šampaňského 

šavlí si vyzkoušeli všichni zájemci v komorní společnosti na balkoně jízdárny. Odborně je 

přitom vedl Martin Prokeš, mistr v tomto umění. Sabrage je sommeliérská disciplína, způsob 

prezentace šumivého vína. Tato disciplína pochází z dob napoleonských válek, kdy vojáci táhli 

oblastí Champagne a neměli při tom čas na servírování podle dvorní etikety. Tudíž láhve se 

šampaňským otevírali často i za jízdy na koni šavlí. Tento zvyk byl převzat při otevírání vína při 

rozmanitých oslavách. Je to tedy slavnostní metoda otevírání, klasická sommeliérní disciplína a 

v ČR se koná dokonce mezinárodní mistrovství sabrage. 

 Analýza přínosů a strategie rozvoje cestovního ruchu v Českém Krumlově 

V září 2015 proběhly dvě veřejné prezentace první etapy projektu „Analýza přínosů a strategie 

rozvoje cestovního ruchu v Českém Krumlově“. Zastupitelům města a laické i odborné 

veřejnosti zde byly představeny závěry právě dokončené analytické části projektu hodnotící 

zdejší cestovní ruch z pohledu vývoje v posledních 25 letech. 

„Zásadní přínos celé studie spatřujeme především v její komplexnosti. Studie řeší zdejší cestovní 

ruch z pohledu ekonomických přínosů i nákladů, pozitivních i negativních vlivů, a to z pohledu 

místního obyvatele, podnikatelského subjektu i veřejné správy. Dokument obdobného rozsahu 

dosud zpracovaný nebyl", zhodnotil význam celé studie Martin Lobík, radní a zastupitel města a 

zároveň člen Sdružení cestovního ruchu v Českém Krumlově, které je jedním ze zadavatelů 

projektu. 

Ze závěrů analýzy, která byla představena zástupci zpracovatele projektu Ing. Pavlem Attlem, 

Ph.D. a Ing. Petrem Studničkou, Ph.D. vyplynulo, že mezi nejvýznamnější ekonomické přínosy, 

a rovněž tak pozitivní dopady cestovního ruchu patří jeho dominantní role na zdejším trhu práce. 

Cestovní ruch v místě vytváří značný počet pracovních míst. Díky je v současnosti v Českém 

Krumlově zaměstnáno více než 3 000 osob, což představuje cca 35 % z celkového počtu 

produktivních obyvatel města. 

Nezpochybnitelný je význam i z hlediska historického vývoje, cestovní ruch se po roce 1989 stal 

klíčovým odvětvím, které absorbovalo zaměstnanost po rozpadu průmyslových a zemědělských 

podniků v porevoluční době. Význam cestovního ruchu je spatřován i z hlediska podnikatelských 
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aktivit, z celkového počtu 3 062 aktivních podnikatelských subjektů působí v sektoru cestovního 

ruchu 531 subjektů. 

Městský úřad Český Krumlov eviduje ve městě 4 582 lůžek sloužících k přechodnému 

ubytování, stravovací zařízení disponují 8 621 místy k sezení. Nemalý je vliv cestovního ruchu 

na příjmy do rozpočtu města v podobě místních daní a poplatků. Mezi nejvýznamnější přímé či 

úzce související příjmy patří daň z nemovitých věcí 18,9 mil Kč/rok a příjmy z místních 

poplatků z ubytování a za užívání veřejného prostranství 8,9 mil Kč/rok. V období let 2000–

2014 bylo v Českém Krumlově vybráno z místních poplatků z ubytování více než 51,7 mil Kč. 

Díky provozování parkovišť Českokrumlovským rozvojovým fondem bylo v období let 2004–

2014 vybráno dalších více než 134 mil Kč. Na druhou stranu zvyšuje cestovní ruch nároky na 

rozpočet města z hlediska výdajů (např. svoz komunálního odpadu, činnost městské policie, 

úklid veřejných prostranství apod.). 

Cestovní ruch krom významného podílu na zdejší zaměstnanost a příjmů do městského rozpočtu 

přispívá rovněž k nadstandardní vybavenosti města, rozšiřuje možnosti kulturního a 

společenského vyžití obyvatel, vede k rozšíření dopravní obslužnosti a k rozvoji služeb, má 

pozitivní vliv i na péči o kulturní památky. 

Časté dotazy účastníků diskuse směřovaly do problematiky výběru diskutovaných místních 

poplatků z ubytování s cílem zefektivnění jejich výběru, a tím zvýšení příjmů do rozpočtu města. 

Diskutována byla varianta změny výběru stávajících poplatků na pravidelnou paušální platbu, 

která je v současné době praktikována např. i v některých krkonošských turistických střediscích. 

Často skloňované byly i negativní dopady jako zhoršení vnímání a vztahu občanů k cestovnímu 

ruchu. 

Růst komercionalizace cestovního ruchu (vznik tzv. turistického „skanzenu"), ztráta genia loci a 

autenticity místa, zvyšující se ekologická zátěž (dopravní a hluková), překročení meze, co ještě 

území kapacitně unese či pokles kvality poskytovaných služeb, to je jen část z výčtu negativních 

jevů souvisejících s cestovním ruchem, na které Analýza upozorňuje a jejichž řešení se bude 

společně hledat při zpracovávání druhé etapy projektu Strategie rozvoje cestovního ruchu, která 

by měla další rozvoj nasměrovat. 

Zpracovatelem první etapy projektu (analytické části) byla Vysoká škola hotelová v Praze. 

Náklady činily necelých 285 000 Kč včetně DPH, polovinu hradilo Sdružení cestovního ruchu, o 
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druhou polovinu se rovným dílem podělily město Český Krumlov a Českokrumlovský rozvojový 

fond. První etapa byla ukončena začátkem července 2015, zadání druhé etapy projektu je nyní 

prozatím v jednání. Zájemcům je studie k nahlédnutí na pracovišti Český Krumlov Tourism na 

náměstí Svornosti čp. 2. 

 Českokrumlovský adventní a vánoční program v roce 2015  

Adventní trh, ukázky historických řemesel, divadelní představení, Mikulášská nadílka, Ježíškova 

pošta, zpívání koled, koncerty klasické i folkové hudby, vánoční prohlídky města, program 

v klášterech, rozdávání Betlémského světla – to vše si pro návštěvníky opět připravil Český 

Krumlov pro adventní čas 2015. 

 

Vánoční nálada prodchla Krumlov už v sobotu 28. listopadu 2015 zahájením adventních trhů. 

Sobota byla spojená s prezentací zájmových kroužků, jež pro zájemce nabízel českokrumlovský 

Dům dětí a mládeže. Mimo prodejní stánky byla na náměstí Svornosti také ohrádka se živými 

zvířaty – kozami, ovečkami, králíky aj. Instalovaný výběh o velikosti 12 m2 poskytoval 

dostatečný prostor a zázemí pro zvířata, bezprostřední kontakt s nimi a bezproblémovou 

dostupnost malým dětem. K dispozici bylo pro zvířata i vhodné krmení, aby mohly děti samy 

zvířata nakrmit. O víkendech bývaly na náměstí dvě ovečky, koza a koník. Malým návštěvníkům 

udělala zvířátka radost a umocnila tak atmosféru adventního trhu. 

 

Slavnostní zahájení a požehnání adventu českokrumlovským prelátem Václavem Píchou se 

uskutečnilo v neděli 29. listopadu 2015 a bylo jako každý rok spjato s rozsvícením vánočního 

stromu. Letos se na náměstí majestátně vyjímala 24letá dvanáct metrů vysoká jedle obrovská. 

Strom město dostalo darem od rodiny Cajzovy z Českého Krumlova. 

 

Svou premiéru měl adventní program v nově otevřených českokrumlovských klášterech. 

Betlémské Vánoce 2015 byly příležitostí k návštěvě výstavy dochovaných klášterních jesliček 

s tradičními vyřezávanými figurkami z poloviny 19. století a výstavy soutěžních jesliček, které 

vyrobili žáci českokrumlovských základních škol. Součástí adventního programu bylo divadelní 

představení Bratr František „Příteli, o těchto Vánocích ho chci vidět!“, hra o životě svatého 

Františka z Assisi. V řemeslných dílnách si návštěvníci mohli prohlédnout či vyrobit vlastní 

vánoční dárek a Oddychové centrum nabídlo posezení s živou hudbou a ochutnávkou cukroví 
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z  klášterní pekárny. Neméně zajímavé bylo povídání s moderátorem Českého rozhlasu České 

Budějovice Petrem Kronikou a jeho hosty.  

 

V pátek 4. prosince 2015 prošel z náměstí Svornosti přes Latrán slavnostní průvod hornických 

spolků a cechů v hornických uniformách a historických krojích s Barbořiným světlem v lucerně 

až na I. zámecké nádvoří. Tam následovalo přivítání obnovenou Schwarzenberskou granátnickou 

gardou a slavnostní salva. 

 

Druhý adventní víkend se nesl v duchu sv. Mikuláše a Ježíškova poštovního úřadu. V sobotu 5. 

prosince 2015 si na náměstí Svornosti při čekání na příjezd Mikuláše mohly děti krátit čas hrami, 

hudbou a zábavou spojenou s tradiční nadílkou. Vánoční přání se ke správnému adresátovi 

dostala prostřednictvím speciálního poštovního úřadu U Zlatého anděla, kde mohly děti odevzdat 

své dopisy pro Ježíška.  

 

Společně zazpívat u vánočního stromu na náměstí Svornosti si mohli návštěvníci o třetí adventní 

neděli. Tradiční vánoční tóny zazněly i 17. prosince 2015 v Zámecké jízdárně s Českou mší 

vánoční Jana Jakuba Ryby v podání Smyčcového orchestru Český Krumlov. 

 

V rámci adventu se konala 18. prosince 2015 již tradiční místní akce zvaná Psí Vánoce. Jejím 

účelem bylo seznámit veřejnost s činností českokrumlovského útulku a především s jeho 

čtyřnohými obyvateli. Celá akce se nesla v duchu přátelského setkání lidí, kteří jsou zváni na 

ochutnávku nejen vánočních dobrot, ale připraven byl i oblíbený punč a nejedno kulinářské 

překvapení. Děti i dospělí mohli své dárky pro chlupáče opět nadělovat pod ozdobený vánoční 

stromek.  

 

Do synagogy v pátek 18. prosince 2015 zavítal se svým koncertem Dan Bárta & Robert Balzar 

trio, následující den je tam pak vystřídal Robert Křesťan & Druhá tráva. Poslední adventní 

sobotu 19. prosince 2015 se stal klášterní kostel Božího těla a Panny Marie místem rozdávání 

Betlémského světla, které bylo mezi místní občany rozděleno tradičně prostřednictvím 

skautského oddílu z Českého Krumlova.  

 

Na Štědrý den měli návštěvníci zámku jedinečnou šanci přinést dobroty pro českokrumlovské 
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medvědy, podstrojovat jim je bude zámecký medvědář Jan Míša Černý. Občané i návštěvníci 

mohli vidět také skvělou Silvestrovskou zábavu, kterou zajistily českokrumlovské kapely 

Element a Chlapi v sobě na náměstí Svornosti od 21:30 hodin. 

 

Příchod Tří králů, Tříkrálová sbírka organizovaná Českou katolickou charitou a sfouknutí 

vánočního stromu byly posledními akcemi, které 6. ledna 2016 zakončily slavnostní vánoční 

program v Českém Krumlově.  

 Výstava dětských prací v Městské knihovně Český Krumlov 

Výstava dětských výtvarných a literárních prací nazvaná „Rozkvetlý svět“ byla od konce 

listopadu 2015 k vidění v dětském oddělení českokrumlovské Městské knihovny. Je to výstava 

soutěžní a obdivuhodná a vyvrcholila ve středu 2. prosince 2015 slavnostním vyhlášením vítězů 

v Prokyšově sále českokrumlovské Prelatury. Ceny předala Helena Jelínková z dětského 

oddělení knihovny, která soutěž organizuje, spolu s ředitelem Martinem Nechvíle.  

 

V soutěži se celkem sešlo 377 výtvarných prací a 80 literárních. Celkem knihovníci ocenili 30 

dětí. Slavnostní okamžiky zpestřily svým vystoupením například děti z dramatického kroužku 

Divadýlko ze Základní školy Linecká v Českém Krumlově. Zahrály pohádku, kterou společně 

napsaly a nyní také veřejně předvedly před nadšeným dětským publikem.  

 Koncert pro město Český Krumlov 2015 aneb předvánoční přání ZUŠky 

S připomenutím 235. výročí založení ZUŠ Český Krumlov (původně Městské hudební školy), 

23. výročí zapsání ČK do UNESCO a 20 let hudební spolupráce ZUŠ Český Krumlov a GS 

Slovenj Gradec připravili žáci a  učitelé Základní umělecké školy Český Krumlov na 2. prosince 

od  18:00 hodin v Městském divadle slavnostní koncert. Vystoupily soubory a  orchestry, žáci 

tanečního a  literárně dramatického oboru, výtvarníci potěšili výstavou.  

 

K dvacetiletému jubileu hudebního přátelství českokrumlovské ZUŠ s  partnerskou Hudební 

školou ve  Slovenj Gradci (Glasbena šola) zahráli oblíbené melodie akordeonový orchestr 

a  swingový Krumzušband, v  nichž za  pulty zasedli žáci obou škol. Koncert byl věnován městu 

Český Krumlov, občanům, rodičům i dětem. Bylo zároveň poděkováním místní ZUŠ městu 
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Český Krumlov a Sdružení pro rozvoj ZUŠ v  Českém Krumlově za  podporu uměleckých 

aktivit školy i dlouholeté mezinárodní hudební spolupráce. 

 Horníci oslavili svůj svátek v Českém Krumlově na sv. Barboru 

Hornické spolky z celé České republiky slavily tradičně v Českém Krumlově 4. prosince 2015 

svátek své patronky – sv. Barbory. Letos se horníci sešli v Českém Krumlově již posedmé. 

Neobvyklý kostýmovaný průvod se objevil v pátek večer na českokrumlovském náměstí. Svatá 

Barbora je patronem horníků a členové českokrumlovského hornického spolku na tento den 

uspořádali velkorysé setkání. Hlavním důvodem byla oslava výročí 500 let Rožmberského 

horního řádu, který byl roku 1515 vydán v Českém Krumlově. Jednalo se celosvětově o první 

tištěný horní řád.  

 

K oslavě se připojily hornické spolky z celé České republiky. Přijeli i zástupci ze Slovenska a 

Polska. Českokrumlovský hornický spolek vydal k tomuto výročí i knihu, která popisuje historii 

a vydání horního řádu a částečně i historii těžby stříbra na krumlovském panství. To byl hlavní 

motiv letošního setkání. Po proslovech vybraných účastníků setkání, na které se sjely spolky ze 

Stříbra, Plané, Mariánských Lázní, Krušných Hor, Mostu, Příbrami, Jáchymova, Kutné Hory, 

Jihlavy a severočeských dolů, které dorazily i s kapelou, vyrazili všichni horníci za svitu 

hornických lucerniček na druhé nádvoří krumlovského zámku. Tam je přivítala legendární, 

nedávno znovu obnovená Schwarzenberská granátnická garda.  

 Otevření českokrumlovských klášterů pro veřejnost 

Rozsáhlý soubor klášterních budov v Českém Krumlově v pátek 11. prosince 2015 slavnostně 

otevřel své brány zástupcům realizačních týmů, vedení města a dalším hostům. Veřejnosti bylo 

unikátní trojklášteří s kompletními expozicemi přístupné od soboty 12. prosince. Během 

adventního období v klášterech probíhaly mimořádné akce pro všechny generace.  

 

Areály klášterů tvoří zhruba pětinu historického jádra města. Poslední nájemníci je opustili před 

pěti lety a památky byly v havarijním stavu. V roce 2010 dovnitř zatékalo, podlahy se rozpadaly, 

okna byla rozbitá a na zdech byla plíseň. Rekonstrukce vyšla na téměř 327 milionů korun. 

Samotné opravy probíhaly dva roky. Práce měly začít dříve, přípravy ale zpozdily dlouhé dohady 

o výběru stavební firmy. Radnici dokonce hrozilo, že přijde o část čtvrtmiliardové dotace. 
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Ministerstvo kultury ale nakonec rozsáhlou rekonstrukci podpořilo. Při opravách našli řemeslníci 

i vzácné malby, které restaurátoři opravili. Stavitelům se také podařilo vytvořit speciální 

odvětrávání vlhkých zdí. Plíseň už by se na nich proto neměla objevovat. Oba kláštery stojí už 

sedm století v sousedství krumlovského zámku. V konventu klarisek nyní vznikne centrum 

barokní kultury, sousední komplex se promění v nové muzeum přibližující klášterní život. Do 

patra se pak nastěhují studenti z místní uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky. 

 

Komplex klášterů v Českém Krumlově zaujímá rozlohou hned druhé místo po krumlovském 

zámku. Po výstavbě kostela sv. Víta v Českém Krumlově byl jako součást nově vznikající 

latránské městské čtvrti Nové Město založen také nový klášterní areál. Výběr řádu minoritů a 

klarisek nebyl jistě náhodný. Ženský řád dosud Rožmberkům chyběl, u žebravých řádů pak byl 

reálný předpoklad, že se mohou snáze ujmout duchovního vedení nově příchozích méně 

majetných obyvatel města. O samotnou výstavbu areálu se zasloužili až synové a manželka Petra 

I. po polovině 14. století. První zmínka o klášterech pochází z roku 1350, kdy paní Kateřina 

založila se svými syny Joštem, Oldřichem, Petrem a Janem dvojí konvent bratří a sester řádu sv. 

Františka.  

 

Po usazení obou konventů byla 24. dubna 1362 vydána zakládací listina obou klášterů. V dalších 

staletích tvořily řády důležitou součást krumlovského duchovního a kulturního života. 

Nejpočetnější byly oba konventy na počátku 18. století. V roce 1782 byl klášter klarisek zrušen a 

jeho hospodářská část prodána knížeti Schwarzenbergovi. Ambit byl zpočátku využíván jako 

vojenský špitál a později upraven na ubytování vojenské posádky. V roce 1830 knížecí panství 

zakoupilo zbývající část kláštera a zřídilo zde byty pro knížecí úředníky a penzisty. 

 

V první polovině 19. století se plánovala přestavba uvolněných prostor v minoritském klášteře na 

gymnázium. Škola zde ale byla zřízena až v roce 1919. V průběhu 19. a na počátku 20. století 

byl ve válečných letech minoritský klášter opakovaně využíván jako vojenský špitál. V roce 

1950 byl po státním zásahu klášter zrušen a na další desetiletí zde byly zřízeny byty, kanceláře a 

skladové prostory. V roce 1990 klášterní budovy opět převzal minoritský řád a od roku 1998 je 

majitelem klášterního areálu řád Křížovníků s červenou hvězdou.  

 



  Kronika města Český Krumlov, rok 2015 

 

182 

 

Českokrumlovské kláštery po rozsáhlé rekonstrukci nabízely všem zájemcům, zvláště pak 

dětem, mládeži a rodinám s dětmi ukázku toho, jak se vedl středověký klášterní život, jakou roli 

v něm sehrála kultura, historie a umění. Historický komplex je interaktivním prostorem pro 

poznání a zážitky. 

 

Stálé expozice, které byly otevřeny denně včetně vánočních svátků, Silvestra a Nového roku, 

umožnily lidem nahlédnout za zdi středověkého kláštera, na chvilku si v něm zkusit žít a osvojit 

si tehdejší kulturu i umění. Neméně zajímavé části expozice nalezli návštěvníci v historických 

krovech klášterů i ve sklepení, k zajímavostem patří též venkovní miniexpozice orloje či model 

středověkého jeřábu. Součástí areálu jsou i řemeslné dílny, které budou uvedeny do provozu 

v roce 2016 – kovářské, knihtiskařské nebo sklářské. Kláštery budou nabízet programy pro 

odbornou i laickou veřejnost po celý rok. Správci předpokládají, že je ročně navštíví až 

sedmdesát tisíc lidí. 

 

V areálu klášterů se vedle stálých prohlídkových tras pravidelně konaly rozmanité akce – 

výstavy, divadelní představení i koncerty. Každou adventní sobotu se ve Velkém sále bývalého 

konventu klarisek vyprávělo o vánočních tradicích, zájemci procházeli speciální vánočně 

laděnou prohlídkovou trasu a užívali si divadelní představení na motivy vánočního příběhu o 

Františku z Assisi. Návštěvníci klášterů si v prosinci rovněž mohli prohlédnout výstavu 

dochovaných klášterních jesliček s tradičními vyřezávanými figurkami z poloviny 19. století, 

které byly zapůjčeny řádem Křižovníků s červenou hvězdou.  

 

Od otevření Klášterů Český Krumlov dne 28. listopadu 2015 do konce roku 2015 činila jejich 

návštěvnost celkem 6 269 návštěvníků. 

 NZDM BOUDA – Filmový minifestival  

Filmový minifestival pro děti a mládež proběhl v NZDM BOUDA ve dnech 14. až 16. prosince 

2015 v rámci svého celoročního tematického projektu „Multikultura aneb Společně proti 

předsudkům“. V dopoledních hodinách byly filmové projekce určeny školním kolektivům, večer 

pak příchozím z řad veřejnosti. Celkem se tří „festivalových" dní zúčastnilo 92 diváků. Pro 

projekci byly vybrány tyto dokumenty: ThuleTuvalu, Hiphop-erace, Zázračné dítě internetu: 

příběh Barona Swartze. Filmy byly zapůjčeny společností Člověk v tísni, o. p. s. „Promítej i ty". 
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 Zámek Český Krumlov navštívil rekordní 400 000 návštěvník roku 2015 

Velké překvapení čekalo 16. prosince 2015 v poledne u pokladny českokrumlovského zámku na 

35letého Jaroslava Brůžka. Stal se 400 000. návštěvníkem této oblíbené památky zapsané na 

seznamu UNESCO. Od zahájení pravidelného počítání platících turistů v roce 1991 je to 

rekordní číslo. 

 

Jaroslav Brůžek dorazil se svými kamarády. Na krumlovském zámku byl už počtvrté. Od 

kastelána zámku PhDr. Pavla Slavka dostal osvědčení, že je čtyřsettisící návštěvník, knihy o 

Krumlově a poukaz na bezplatnou návštěvu všech jihočeských památek ve správě Národního 

památkového ústavu v jižních Čechách. 

 

Krumlovský zámek je po Pražském hradě dlouhodobě největším českým lákadlem pro turisty. 

Každoročně se v žebříčku přetahuje se zámkem Lednice. Tam přivítali 400 000. návštěvníka 

rovněž počátkem prosince 2015. V roce 2014 si vstupenku na Krumlovský zámek zakoupilo přes 

367 tisíc lidí, v roce 2013 více než 321 tisíc. V roce 2015 už se zde na vstupném podařilo vybrat 

přibližně 40 milionů korun. Peníze putují během celého roku na obnovu, restaurování a provoz 

Krumlova, ale i dalších památek. Během letošního rekordního roku navštívilo jihočeské hrady a 

zámky více než milion lidí.  

 Psí Vánoce v roce 2015 slavilo spolu s pejsky přes 500 návštěvníků 

V rámci adventního programu se konala 18. prosince 2015 oblíbená akce Psí Vánoce. Její letošní 

ročník překonal veškerá očekávání a dosavadní statistiky. Do městského psího útulku se v pátek 

mezi 13.00 a 18.00 hodinou přijelo podívat více než 500 návštěvníků. V průběhu akce a 

následujícího víkendu se pod vánočním stromkem nashromáždilo přes 1,5 tuny krmení pro psy i 

kočky, což je o jednu třetinu více než v roce loňském. Dárci se tentokráte zaměřili i na kvalitu 

granulí. Do pokladničky psího útulku přibylo přes 26 000 Kč, čímž byl překonán další rekord. 

Raritou mezi dary byla kočičí věž na broušení drápků. Předvánoční atmosféru zpříjemnila 

hudební skupina Kapka a mnohý návštěvník se na konci návštěvy odměnil vánočním punčem či 

vynikající klobásou, za které vděčili společnosti Kaufland. Největším úspěchem akce však bylo, 

že díky ní nalezli nový domov 3 psí svěřenci. 
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 Betlémské světlo 

Krumlovští skauti přivezli i v roce 2015 Betlémské světlo. To mělo za sebou již dalekou cestu. 

Nejprve dorazilo do Vídně, kam si pro něj dojeli skauti z Brna. Z jihomoravské metropole bylo 

Betlémské světlo dovezeno rychlíkem do Českých Budějovic v sobotu 19. prosince 2015 v 11:48 

hodin. Tam již čekali krumlovští skauti, kteří si jej převzali a dovezli jej vlakem do Českého 

Krumlova. I letos ho zájemcům nabízeli v teepee před Regionálním muzeem v Horní ulici. Tam 

se mohli zájemci zahřát čajem a svařeným vínem, nebo si ohřát ruce na ohýnkem. Letos bylo 

Betlémské světlo k dispozici také v kostele v nově zrekonstruovaném klášteře.  

 Živý Betlém v roce 2015 – 25. výročí tradiční předvánoční akce 

Tradiční biblický živý obraz se zpěvy vánočních koled, bohatou účastí dětských i dospělých 

„herců“ i diváků se odehrál na slavnostně vyzdobeném 2. zámeckém nádvoří hned ve dvojím 

provedení v obvyklém termínu - v předvečer Štědrého dne – 23. prosince 2015. Pořadatelem této 

akce, která je nesporným vrcholem místního adventního programu, je Umělecká beseda Český 

Krumlov, hlavní organizátorkou, autorkou scénáře a režie paní Vladimíra Konvalinková. 

Účinkují již tradičně občané a umělecké soubory města a okolí. Návštěvnost akce je 

nespočitatelná – obě tato krásná představení viděly stovky diváků. 25. ročník Živého Betlému 

byl pořádán za grantové podpory města Český Krumlov ve spolupráci se Státním hradem a 

zámkem Český Krumlov. 

 Rekordní počet návštěvníků v Museu Fotoateliér Seidel v roce 2015 

Rok 2015 byl pro Museum Fotoateliér Seidel skutečně rekordním. Museum v tomto roce 

navštívilo celkem 11 765 osob. Museum bylo otevřeno již 8. rokem a letošní návštěvnost 

překonala o 20 % dosud nejúspěšnější rok 2014. 

 

Museem krom běžných návštěvníků prošla v roce 2015 i řada významných osobností: první 

dáma ČR Ivana Zemanová, ministr kultury ČR Daniel Hermann, ministryně regionálního rozvoje 

ČR Karla Šlechtová, velvyslanec USA Andrew Schapiro, zpívající bratři Ebenové a sestry 

Havelkovy, herec Viktor Preiss, juniorští mistři světa v kanoistice z SK Vltava a řada dalších.   

 

Museum bylo přístupné nejen ve dne, ale celkem 5x i v noci – při nočních prohlídkách a 

promítání fotografií v zahradách za letních úplňků, v rámci akcí „Muzejní noc“ a „Dny 
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Evropského historického dědictví“. Návštěvnicky úspěšné bylo i otevření musea o vánocích. 

 

Opět výrazně vzrostl zájem o fotografování v ateliéru v dobových kostýmech, které v průběhu 

roku probíhá celkem v šesti tradičních víkendových termínech (a na objednávku i jindy). Fotilo 

se opět ale i mimo ateliér – např. na městském plese, na slavnosti Kouzelný Krumlov, 

v partnerském museu v bavorském Schiefwegu aj. 

 

I v roce 2015 pokračovala tradice fotografování nově narozených krumlovských dětí, které svou 

první fotografii u Seidelů dostaly jako dárek při vítání občánků. Podobně pokračovalo i 

fotografování pamětníků u příležitosti jejich životního jubilea (např. pan Karel Podruh, paní 

Ruth Hálová aj.). 

 

Pokračovala i řada přednášek s tématy vycházejícími z bohatého dochovaného archivu fotografií. 

V roce 2015 to bylo opět 6 přednášek a početné prezentační akce proběhly i mimo museum, 

např. v Deggendorfu či Ljubljani. 

 

Program musea byl rozšířen o úzkou spolupráci se středními i vysokými školami v regionu.  

Proběhlo 8 workshopů výroby fotografie, 1 víkendový kurz platinotypie a fotoateliér poskytl své 

prostory pro workshop pořádaný v rámci Open–air FOTO Festivalu. 

 

Byla realizována řada projektů i mimo vlastní objekt musea, z nichž nejvýznamnější byla účast 

na výstavě Mysterium Šumava v Egon Schiele Art Centru. Zde bylo od dubna 2015 do konce 

ledna 2016 k vidění více než 250 fotografií Josefa a Františka Seidelových, což byla doposud 

zatím nejrozsáhlejší ucelená prezentace Seidelova fotografického díla. Druhou partnerskou 

výstavou byla prezentace Seidelova slovinského současníka – rovněž slavného fotografa Josipa 

Pelikana v synagoze v srpnu a září 2015. 

 

Šumavou v červenci 2015 znovu projel i speciální vlak „Josef Seidel“, bylo to letos již popáté. 

Tentokrát zamířil s exkurzí ke Schwarzenberskému plavebnímu kanálu. Pravidelně pak parní 

vlak „Josef Seidel“ vozil o prázdninových víkendech turisty z Černé v Pošumaví do Stožce. 
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12. Péče o památky 

 Dotace na obnovu kulturních památek – revitalizace v období 2014 – 2020 

V rámci programového období 2014 – 2020 je možné prostřednictvím Integrovaného 

regionálního operačního programu (IROP), specifický cíl 3.1, získat finanční prostředky na 

realizaci projektů zaměřených na revitalizaci památek, které jsou zařazeny na seznamech 

Ministerstva kultury ČR, tedy památek zapsaných na Seznam světového dědictví památek 

UNESCO. V případě Českého Krumlova je na Seznamu světového dědictví UNESCO zapsané 

celé historické centrum města, jehož hranice korespondují s městskou památkovou rezervací.  

Vlastníci výše popsaných památek, kteří uvažují o čerpání dotace z IROP na jejich obnovu, byli 

vyzvání oddělením rozvoje a kontroly veřejných zakázek městského úřadu Český Krumlov, aby 

vyplnili dotazník specifikující jejich konkrétní potřeby a výši požadované dotace.  

Smyslem probíhajícího dotazníkového šetření bylo získat přehled o aktuální maximální 

absorpční kapacitě v České republice a podklad pro nastavení odpovídajících parametrů výzev a 

vyjednání alokace maximální výše finančních prostředků v rámci IROP.  

 Vlastníci památek mohli požádat o příspěvek v rámci Programu regenerace 

Město Český Krumlov připravilo i na rok 2016 Program regenerace městské památkové 

rezervace Český Krumlov a městské památkové zóny Český Krumlov – Plešivec a nabídlo 

majitelům památek se do programu zapojit a čerpat tak finanční prostředky města a státu.  

 

Každoročně, vždy v souvislosti s aktualizací programů na příslušný rok, poskytovalo město 

zájemcům dotazníky a zjišťovalo, jaký je o dotace zájem. Příspěvky státní podpory jsou 

poskytovány za účelem záchrany, zachování a zhodnocení památek. 

 

Pro rok 2015 mělo město v programu regenerace k dispozici ze svého rozpočtu 260 000 Kč do 

městské památkové rezervace a 31 000 Kč do městské zóny Plešivec, a k tomu ještě příspěvek 

od státu ve výši 1 860 000 Kč do městské památkové rezervace a 400 000 Kč do městské 

památkové zóny Plešivec. Výše finančních prostředků na rok 2016 se bude odvíjet od zájmu 

vlastníků kulturních památek o dotace projeveným odevzdáním vyplněného dotazníku. 
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Program je vypsaný pro opravu objektů zapsaných jako nemovitá kulturní památka a ležících na 

území městské památkové rezervace (MPR) Český Krumlov nebo na území městské památkové 

zóny (MPZ) Plešivec – Český Krumlov. 

 

V případě zájmu o zařazení opravy kulturní památky do programu si občané mohli vyzvednout 

dotazník „Průzkum zájmu o přidělení finančních prostředků v PRMPR a MPZ 2016“ a 

informace k jeho vyplnění osobně na Odboru územního plánování a památkové péče, oddělení 

památkové péče Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439, Český Krumlov, nebo na 

webových stránkách www.ckrumlov.cz/dotace. Vyplněné tiskopisy pak museli odevzdat na výše 

zmíněném odboru městského úřadu nejpozději do pátku 18. září 2015.  

13. Stavební obnova 

 Situace zdevastované stavby hotelu Vyšehrad  

Zchátralý českokrumlovský hotel Vyšehrad, který byl kdysi chloubou města, byl v lednu 2015 

stále na prodej. Majitel tento rozsáhlý třípatrový hotelový komplex z 60. let, který sloužil 

především k ubytování zahraničních hostů, a ze kterého je podle místních obyvatel nejkrásnější 

pohled na historické centrum Českého Krumlova, nabídl městu k odkoupení za téměř 29 milionů 

korun. Město Český Krumlov ho ale neodkoupilo, cena byla podle zastupitelů vysoká. Podle 

ankety, do které radnice zapojila obyvatele města, patří hotel k nejproblematičtějším místům v 

Českém Krumlově. 

 

Hlavní vchod bývalého hotelu je rozbitý a vstupní dveře chrání zamčená mříž. Recepci už hotel 

dávno nemá, na zemi leží rozbité lahve, kolem jsou exkrementy. Hlídky městské policie k hotelu 

přijíždějí každý den. Opakované policejní kontroly odsud dokázaly dostat bezdomovce i 

uživatele drog.  

 

Z okna se na rozpadající hotel každodenně dívají obyvatelé přilehlého pečovatelského domu. 

Stav se jim vůbec nelíbí. Podle ředitelky DPS Mgr. Ivany Ambrusové dům chátrá přímo před 

očima. Radnice se rozhodla s majitelem hotelu jednat o snížení ceny na necelých 10 milionů, ale 

určitě bude záležet na tom, jestli stávající vlastník bude ochoten zásadním způsobem nabídku 

změnit. Podle místostarosty města Ing. Josefa Hermanna by se v případě, že by město hotel 

http://www.ckrumlov/
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odkoupilo, nabízelo více variant budoucího využití: kromě komerčního využití se nabízí i záměr 

v oblasti sociálního projektu. 

 

Hotel nad městem stojí od roku 1969. Navrhl ho (včetně vybavení interiérů architekt) Josef 

Opatřil, žák známého brněnského funkcionalistického architekta Bohuslava Fuchse. Hotel sloužil 

k ubytování domácích i zahraničních hostů a byl skutečnou chloubou města. Historii hotelu a 

jeho vybavení podrobně popisuje bakalářská práce studentky Evy Jandové z Jihočeské univerzity 

v Českých Budějovicích, Filozofické fakulty, z roku 2013. Její práce nese název „Hotel 

Vyšehrad v Českém Krumlově v souvislostech československé poválečné architektury“. Do 

začátku 90. let se o hotel staral podnik Restaurace Kaplice. Prázdný byl dvě desetiletí. Je to 

tíživý problém v tom smyslu, že hotel přímo před zraky obyvatel chátrá víc než 10 let.  

  

 Deset let záchrany a revitalizace Fotoateliéru Seidel 2005 – 2015 

Kdo se v Krumlově již setkal s Fotoateliérem Seidel, ten ví, že se bez nadsázky jedná o další 

krumlovský unikát. V květnu 2015 uplynulo právě 10 let od doby, kdy Českokrumlovský 

rozvojový fond zakoupil objekt fotoateliéru v Linecké ulici a zahájil jeho úspěšnou záchranu a 

revitalizaci.  

 

Už od osmdesátých let 19. století vznikaly na Seidelových snímcích fotografické reportáže 

zásadních okamžiků běžných, ale i velmi vzácných událostí města. K tomu fotky zdejších domů, 

ulic, dalších měst a vesnic, krajiny celé Šumavy. Nechce se dnes už ani věřit, že nescházelo 

mnoho a Krumlov tyto tak cenné ilustrace doby navždy ztratil. 

 

Seidelovi zažili během svého života velkou řadu zklamání a ran. Jejich početná kvetoucí rodina a 

úspěšná firma byly zasaženy válkou, fašistickým a následně komunistickým režimem. Prošli 

tragickým osudem včetně věznění gestapem, smrti bratra a syna na válečném poli, poválečným 

odsunem části rodiny, zabavením legendárního fotografického díla komunisty a rozvrácením 

firmy a celého dosavadního života. V devadesátých letech 20. století si oba přáli především už 

jen v klidu dožít ve svém domě v Krumlově. Důvěra k jakýmkoliv oficiálním autoritám – byť je 

v této „nové době“ zastupoval třeba i demokraticky zvolený starosta města – byla u zestárlých, 

životem zkoušených manželů Seidelových naprosto minimální a musela se postupně budovat.  
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Až po letech jednání se nakonec na přelomu roku 2003/2004 podařilo přesvědčit majitele domu, 

že s památkou rodiny Seidelovy město Český Krumlov naloží s patřičnou úctou a hlubokým 

respektem. V květnu 2005 se od nich podařilo získat do majetku Českokrumlovského 

rozvojového fondu secesní objekt fotoateliéru s dochovaným vybavením a nedocenitelným 

archivem. Vše bylo v té době již ve velmi zanedbaném stavu vážně hrozícím definitivní ztrátou. 

Po koupi domu mohl být zahájen náročný projekt rehabilitace této nemovité kulturní památky 

včetně techniky, movitých věcí a archiválií, který vedl až k vybudování dnešního Musea 

Fotoateliér Seidel. 

 

Světový věhlas si tato unikátní památka získala především díky vysoké míře autenticity. Na 

původním místě – v objektu překrásného secesního fotoateliéru z roku 1905 se dochovalo 

původní vybavení – jak technické zařízení fotografické manufaktury, tak i mobiliář obytných 

částí domu a původní fotografické dílo ohromného rozsahu. Pro běžného člověka téměř 

nepředstavitelný archiv dnes reprezentuje více než 140 000 dobových snímků, alba s typickými 

pohlednicemi a celkem 31 zákaznických knih s detailními záznamy o všech portrétovaných 

osobách z let 1884 – 1952.  

 

Během následujících tří let po koupi objektů byla v neuvěřitelně krátkém čase vybudována a 

veřejnosti zpřístupněna muzejní expozice (červen 2008) a za další čtyři roky zdigitalizováno a na 

www.seidel.cz zpřístupněno dochované fotografické dílo (2012). Tyto rozsáhlé a finančně 

náročné projekty byly z převážné části hrazeny z grantových prostředků EU.  

 

Krumlovský „Seidelův umělecký závod“ – dnešní museum – je v současnosti bezesporu další 

perlou v pokladnici Českého Krumlova. Je to výsledek více než desetileté práce 

Českokrumlovského rozvojového fondu, malého týmu nadšených a zároveň kvalifikovaných 

pracovníků, jejich partnerů a erudovaných dodavatelů. Že jejich práce byla odvedena velmi 

poctivě a v nejvyšší možné kvalitě, o tom svědčí i 1. místo v soutěži GLORIA MUSAEALIS 

v kategorii „muzejní počin roku“, které je největším odborným oceněním Ministerstva kultury 

ČR. 
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Museum Fotoateliér Seidel je příkladem živé památky, je atraktivní pro obyvatele města i turisty. 

Ročně přivítá museum na 10 000 návštěvníků, kteří mají na výběr buď klasické komentované 

prohlídky anebo individuální návštěvu musea s audio-průvodcem. Interaktivních programů pro 

školy se účastní desítky tříd z celé ČR. Pro mnoho z nich se stalo museum pravidelným cílem 

výletů domácích žáků, ale i partnerských škol ze zahraničí. Pro zájemce s hlubším zájmem o 

historii pořádá museum každoročně cyklus pravidelných přednášek. Museum udržuje bohaté 

partnerské vztahy s institucemi, které se věnují historické fotografii a dějinám šumavského 

pohraničí, realizuje řadu společných projektů, publikací, filmů a výstav.  

 

Konají se zde svatby a focení rodin či nových občánků je pokračováním tradice soužití obyvatel 

města a ateliéru. Vyhledávaným programem je fotografování v dobových kostýmech, které je 

velmi oblíbené a téměř vždy vyprodané. Vánočního focení na novoroční přání využilo více než 

400 zákazníků, z nichž naprostá většina byli občané tohoto města. Fotoateliér Seidel se tak zase 

ve své přirozené funkci plynule vrátil do života Českého Krumlova, což je jedna z nejhezčích 

odměn, které se mohlo nositelům projektu dostat a zároveň je to velký závazek do budoucna, 

kterým se Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o. hlásí k další péči o tuto památku.  

 Revitalizace jižního meandru řeky Vltavy v Českém Krumlově 

Městu Český Krumlov se v období let 2001-2015 podařilo znovuoživit dlouhodobě opomíjenou 

historickou část města - území jižního meandru řeky Vltavy. Komplexní revitalizace území 

sestávající z mnoha dílčích projektů byla a je i nadále postupně realizována městem Český 

Krumlov a městskou obchodní společností Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o. (dále 

ČKRF). Je výsledkem intenzivní činnosti úzkého týmu kvalifikovaných pracovníků, jejich 

partnerů a erudovaných dodavatelů. 15 let trvající práce na revitalizaci této lokality s sebou 

přinesly řadu projektů s náklady v celkové výši téměř 89 miliónů Kč. Z toho 51 miliónů Kč bylo 

hrazeno z dotací ze státního rozpočtu, Evropské unie i ze soukromých zdrojů. 

 Příběh jižního meandru 

Na atraktivitě historické části Českého Krumlova má zásadní podíl jeho malebné rozložení ve 

smyčkách tří vltavských meandrů. Jižní meandr leží zdánlivě trochu stranou od obecně známých 

a turisticky hojně využívaných komunikačních „tepen" středověkého centra města. Na poměrně 

malé ploše pozvolna zastavované od 16. století však soustřeďuje kromě renesančních a 
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barokních domů hned několik významných památek, které svou zásadní roli v životě města 

sehrály především v závěru 19. a v první polovině 20. století. Jedná se o Fotoateliér Seidel, 

židovskou synagogu, zahradní domek – ateliér Egona Schieleho a území městského parku. 

Revitalizací jižního meandru tak dochází k oživení již dávno zapomenutých zákoutí Českého 

Krumlova a příběhů zdejších památek. 

Fotoateliér Seidel je spojen se životem kronikáře Šumavy – legendárním fotografem Josefem 

Seidelem. V roce 1905 si pro svůj rozvíjející se podnik nechal postavit secesní novostavbu 

s proskleným ateliérem. Dům byl potom svědkem velkého rozkvětu Seidelovy fotografické 

firmy, která se stala nejmodernějším podnikem svého druhu v Čechách, a zároveň nejlepších let 

dvou generací jeho rodiny. Byl ale i mementem zmaru a rozpadu za 2. světové války a v čase 

následného komunismu. Temná období přečkal, sice zpustlý, přesto však jakoby zázrakem 

dochovaný, včetně kompletního inventáře a fotografického díla nesmírné hodnoty. Na počátku 

nového tisíciletí získal pozornost města a Českokrumlovského rozvojového fondu, který se po 

několikaletém úsilí nakonec stal vlastníkem objektu a zahájil tak jeho nákladnou a pečlivou 

rekonstrukci. 

Neméně poutavý příběh napsala nedaleká židovská synagoga, která byla pro místní Židovskou 

obec vystavěna v roce 1909 podnikatelem Ignácem Spiro. Svůj účel plnila jen do obsazení Sudet 

v roce 1938. Její další osud byl velmi dramatický. Po válce sloužila jako křesťanský kostel pro 

vojáky americké armády, v letech 1945 až1968 ji využívala Církev československá husitská a 

zcela v kontextu s dobovým režimem skončila nakonec jako skladiště. Přestože měla namále, 

jako jedna z mála synagog v celé ČR přežila období 2. světové války i následujících 50 let 

chátrání. Synagoga je nerozlučně spjata se jménem Ruth Hálové, židovského děvčete 

zachráněného těsně před válkou sirem Nicolasem Wintonem. Dnes je poslední v Čechách žijící 

členkou zdejší Židovské obce a měla mj. i významnou zásluhu na obnově synagogy v roce 2013. 

Zahradní domek proslul díky věhlasnému malíři Egonu Schiele, který v něm v roce 1911 krátce 

pobýval a využíval jej a přilehlé terasy jako ateliér. Díky vstřícnosti tehdejšího majitele domku 

zde mohl Schiele zadarmo bydlet i se svojí rusovlasou přítelkyní a modelkou Wally Neuziel. 

Letní dům a terasy plné květin miloval. Vytvořil zde řadu studií, kreslil nebo maloval děti, které 

sem za ním chodily na návštěvu, staré ženy, vysloužilé vojáky i mladé dívky. Jedna z nich se mu 

nakonec stala osudnou. Krumlovští měšťané v té době neunesli, že na zahradě uprostřed jejich 

města malíř zpodobňuje akty, a umělce z těchto míst doslova vypudili. Schiele tak tento azyl 
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ztratil, jiný mu v konzervativním městě už nikdo neposkytl, a tak musel milovaný Krumlov 

opustit. 

Břeh Vltavy v blízkosti kaple sv. Martina se postupně stal v druhé polovině 19. století místem 

oddychu a sportovního vyžití obyvatel města. Nedaleko se nalézalo cvičiště spolku městských 

ostrostřelců a veřejná plovárna. Městský park byl slavnostně otevřen v roce 1907. V době 

rozvoje měšťanské společnosti a emancipace středního stavu si zde měšťané zřídili mj. 

promenádu s altánem a dalšími nezbytnými detaily parkového mobiliáře. Začátkem 20. století se 

stal symbolem moderního města. Byl lokální drobnou variací na velkoměstské „Ringstrasse“, jež 

podněcovaly k výstavbě veřejných budov a v jejichž okolí se rády usazovaly význačné osobnosti 

města. Funkci „Ringstrasse“ plnila dnešní Linecká ulice. Starosta města a budovatel parku Franz 

Khemeter, majitel papíren a stavitel synagogy Ignác Spiro, fotograf Josef Seidel a nakonec i 

malíř Egon Schiele – to jsou osobnosti, které jsou s okolím městského parku spojeny. 

Příběh jižního meandru je příznačný pro osudy města, země a celé Evropy. Zejména 20. století tu 

vepsalo léta plná naděje a velkých příslibů, rozdrcená v soukolí dramatických historických 

událostí. Až po 100 letech se podařilo městu a Českokrumlovskému rozvojovému fondu 

postupně z celé oblasti setřít ponurý ráz úpadku a periferie a vrátit jí původní lesk. V kontrastu se 

středověkým a renesančním centrem nabízí území jižního meandru klidnou až relaxační 

atmosféru. Naleznete zde dostatečný prostor nejen k oddychu a odpočinku, ale i k poznání 

dalších významných historických památek města. 

Z pohledu dnešního návštěvníka je oblast jižního meandru již velice příjemnou klidovou zónou 

plnou kvetoucí zeleně, příjemných zákoutí a opravených památek. Cesta k tomuto stavu trvala 

téměř 15 let a byla lemována spoustou práce řady osvícených lidí, kteří pochopili potenciál této 

lokality pro další rozvoj města. 

 Revitalizace kulturně historického areálu - jižní meandr řeky Vltavy  

Historie projektu 

Projekt revitalizace oblasti tzv. jižního meandru byl plánován již od roku 2001, kdy v souvislosti 

s přípravou a realizací „Řešení dopravy v klidu na území širšího centra města" padaly i zásadní 

úvahy dotýkající se lokality jižního meandru. První setkání pracovních týmů a přípravné práce 

byly zahájeny již na přelomu roku 2001 a 2002, ty však byly přerušeny v létě 2002 ničivými 

povodněmi, jež silně zasáhly právě historické jádro Českého Krumlova. 
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Až v roce 2003 byla zpracována a následně i schválena první „Zastavovací studie Městského 

parku v Českém Krumlově", která řešila využití území jižního meandru v kontextu s jeho 

městotvorným a turistickým potenciálem a zdůrazňovala především jeho kulturněhistorické 

hodnoty. V následujícím roce 2004 byly podniknuty přípravné kroky k postupné realizaci 

projektu. Souběžně bylo zahájeno řešení majetkoprávních překážek projektu v oblasti dnešního 

parkoviště P3 včetně prvních demolic nevhodných staveb a objektů (celkem 16 případů). Bylo 

vynaloženo velké množství finančních prostředků ke sjednocení a přípravě tohoto území pro 

výše uvedený záměr. Poslední majetkové překážky byly odstraněny v únoru 2010. V listopadu 

2010 byla dokončena projektová dokumentace a během roku 2011 proběhly stavební práce na 

úpravě této plochy. Dosud provizorní parkoviště P3 bylo v rámci projektu „Modernizace 

záchytných parkovišť na území širšího centra města“ zrenovováno a převedeno na bezobslužný 

závorový parkovací systém, napojeno na centrální dispečink a naváděcí systém. 

Paralelně probíhaly v území stavební úpravy městského parku. Jednalo se o doposud jeho 

poslední úpravu navazující na záměr jeho zakladatelů, aby jako oáza krásné přírody uprostřed 

města sloužil obyvatelům města i všem ostatním návštěvníkům k obnově sil a potřebnému 

odpočinku. V rámci realizace projektu spolufinancovaného prostřednictvím Regionálního 

operačního programu Evropskou unií zde došlo k vybudování cestního systému a dětského 

hřiště, instalaci nového systému veřejného osvětlení, kamerového systému, oplocení a vybavení 

území mobiliářem. 

Komplexní projekt revitalizace zeleně v městském parku byl realizován samostatně ve dvou 

etapách, a to v letech 2000 a 2007, v obou případech za spolufinancování ze strany Státního 

fondu životního prostředí ČR. 

V roce 2006 byla na území jižního meandru ze strany města zřízena tzv. Růžová zahrada. 

Zahrada se nachází na místě bývalého ovocného sadu dosazeného později jehličnatými stromy a 

keři. Severně je z ní krásný výhled na historické centrum města a současně jižně otevírá pohled 

na řeku a na Křížovou horu. Zahrada je nejen atraktivní spojnicí mezi opravenou synagogou a 

Atelierem Egona Schieleho, ale také umožňuje průchod ze směru od synagogy na Plešivecké 

náměstí směrem k Zámecké zahradě. Růžová zahrada byla vybudována za finanční podpory 

Pivovarů Staropramen. 

Ve stejné době, kdy začaly práce na obnově Městského parku – tj. na přelomu roku 2003/2004 se 

zároveň po téměř pěti letech jednání konečně podařilo definitivně přesvědčit majitele někdejšího 
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Fotoateliéru Seidel, že s památkou rodiny Seidelovy město a ČKRF spol. s r. o. v budoucích 

letech naloží s patřičnou úctou a respektem. Byl dojednán prodej obou domů s pozemky, 

kompletním mobiliářem, fotografickým vybavením a rozsáhlým archivem a dílem za 9,5 mil. Kč 

a v květnu 2005 se podařilo získat do majetku Českokrumlovského rozvojového fondu secesní 

objekt fotoateliéru s dochovaným vybavením a nedocenitelným archivem. Vše bylo v té době již 

ve velmi zanedbaném stavu vážně hrozícím definitivní ztrátou. Po koupi domu mohl být zahájen 

náročný projekt rehabilitace této nemovité kulturní památky včetně fotografické techniky, 

rozsáhlého souboru movitých věcí a archiválií, který postupně vedl až k vybudování dnešního 

Musea Fotoateliér Seidel a jeho zpřístupnění pro veřejnost v červnu roku 2008. 

Souběžně s obnovou Fotoateliéru Seidel začal být připravován projekt záchrany někdejší 

židovské synagogy. Po dlouhých jednáních byla v roce 2006 uzavřena smlouva o pronájmu 

synagogy Českokrumlovskému rozvojovému fondu na období třiceti let od Židovské obce 

v Praze. V letech 2007 a 2008 byly zrealizovány průzkumné a projektové studie 

architektonických kanceláří, následně byla zpracována žádost o dotaci na obnovu objektu, která 

byla přidělena v roce 2011. Synagoga byla obnovena v rekordním čase na přelomu let 2012/2013 

a v dubnu 2013 pak otevřena pro veřejnost v rámci přeshraniční Zemské výstavy. Interiéry 

objektu dnes představují jedinečnou kombinaci dochovaných secesních prvků a obdivuhodných, 

řemeslně dokonale propracovaných historických replik původní secesní výzdoby, instalace stálé 

expozice věnované historii židovské komunity v regionu a multifunkčního prostoru pro pořádání 

kulturních a společenských akcí, koncertů, výstav, firemních akcí, svateb či zahradních slavností. 

Obnova zahradního domku – ateliéru Egona Schieleho byla součástí projektu obnovy synagogy 

(„Kulturně-historické centrum III. meandr"). Domek a přilehlé rozsáhlé terasy byly zakoupeny 

od soukromých vlastníků za 3,8 milionu korun, oprava byla zahájena v roce 2011 a dokončena 

v roce 2012. Více než 100 let poté, co zde pobýval a tvořil Egon Schiele, se do zahradního 

domku umělci opět vrátili. V ateliéru byl zahájen provoz pro veřejnost a od roku 2013 zde 

během zimních měsíců tvoří a v letních měsících svá díla pro veřejnost vystavují umělci z celého 

světa. Návštěvníci mohou vidět i kopie malířova nábytku i reprodukce kreseb a skvostných 

olejomaleb, které v Českém Krumlově vznikly, nebo k nim Schiele v tomto městě načerpal 

inspiraci. 

Areál teras Na Střelnici obklopující zahradní domek – ateliér Egona Schieleho – je natolik 

rozsáhlý a jeho obnova tak finančně náročná, že jeho revitalizace probíhala postupně po etapách 
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již od roku 2012. Část opěrných zdí, zařazených spolu se zahradním domkem mezi nemovité 

kulturní památky, byla obnovována z prostředků Ministerstva kultury ČR v rámci Programu 

regenerace. V roce 2015 proběhla realizace již čtvrté etapy projektu. Část areálu teras Na 

Střelnici nacházející se mimo hranice nemovité kulturní památky byla zrekonstruována v rámci 

právě realizovaného projektu „Posílení vzájemné provázanosti atraktivit III. meandru řeky 

Vltavy v Českém Krumlově", který je spolufinancován prostřednictvím Regionálního operačního 

programu z Evropské unie. Projekt je rozdělen na tři části: I. část projektu řeší zpřístupnění a 

zprůchodnění areálu teras Na Střelnici obklopujících zahradní domek – ateliér malíře Egona 

Schieleho. V rámci II. části projektu byl vytvořen reprezentativní pěší přístup ze směru od 

historického centra do městského parku. Realizací III. části projektu došlo k rozšíření pěšího 

systému v Růžové zahradě. Ve fázi realizace je nyní IV. etapa projektu, připravena je studie 

řešení prostoru pod terasami Na Střelnici a prvním z kroků tohoto projektu bude vytvoření 

vstupů do řeky Vltavy. Přestože má celý tým za sebou spoustu odvedené práce, nebere to jako 

definitivně uzavřenou kapitolu, ale bude samozřejmě v revitalizaci této malebné části města 

pokračovat i v dalších letech.  

 Rekreační zóna Hornobránského rybníka uvítala v létě první návštěvníky 

Upravit dlouhodobě opomíjenou lokalitu okolo Hornobránského rybníka a navrátit jí její 

rekreační funkci se podařilo městu Český Krumlov ve spolupráci se společností Lesy města 

Český Krumlov s. r. o. v létě 2015. Území nově nabídlo svým návštěvníkům zázemí vhodné 

především k aktivnímu i pasivnímu odpočinku. V lokalitě byly vybudovány nové chodníky 

včetně veřejného osvětlení a drobného mobiliáře (lavičky, zábradlí, odpadkové koše), 

beachvolejbalové hřiště i multifunkční hřiště určené pro volejbal, nohejbal, případně jiné 

sportovní aktivity. Vyšší komfort koupání zajistilo dřevěné molo či převlékárny včetně sprch.  

Prostředí kolem rybníka doplnila také nová veřejná zeleň. Plavci a děti ocenili, že přibyl písek na 

pláži. Co se vody týče, dostatek čisté vody v rybníce měl zajistit hloubkový vrt, který od druhé 

poloviny roku 2015 posílil přítok rybníka. Nezbytnou součástí rekonstrukce byla rovněž úprava 

toalet v budově městského úřadu. 

Rekreační zónu provozuje společnost PRO - SPORT CK o. p. s. Revitalizace území probíhala od 

října 2013 do května 2015 a její celkové náklady činily 4,9 mil. Kč (Lesy města Český Krumlov) 

a 1,4 mil. Kč (město Český Krumlov). 
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 Rekonstrukce Vyšehradské ulice byla dokončena v červnu 2015 

V roce 2014 získalo město Český Krumlov dotaci z ROP NUTS II Jihozápad na rekonstrukci 

místní komunikace Vyšehradská ulice. 

Technický stav Vyšehradské ulice byl dlouhodobě terčem kritiky místních obyvatel. Stav 

komunikace byl naprosto nevyhovující, komunikace byla zpevněná jen částečně, povrch 

vozovky byl rozbitý a štěrkovitý, bez jakéhokoli stabilního povrchu, s množstvím poruch a 

nezpevněnou krajnicí. Nevyhovující bylo rovněž příčné uspořádání a absence chodníku pro pěší. 

Především v části, kde se nachází Dům s pečovatelskou službou a mateřská školka Vyšehrad, je 

komunikace velmi frekventovaná. MŠ Vyšehrad navštěvují děti z celé spádové oblasti a 

parkoviště před MŠ bylo naprosto nevyhovující. Z tohoto důvodu město Český Krumlov 

následně požádalo o dotaci z evropských fondů. 

Stavební práce na rekonstrukci Vyšehradské ulice probíhaly od března 2015 do 30. června 2015, 

kdy byla nová komunikace zkolaudována. V délce 0,36 km byla odstraněna původní stará 

vozovka a provedena nová konstrukce vozovky v šířce 3,50 m s ohraničením betonovými 

obrubníky. U vjezdu a výjezdu z obytné zóny byly instalovány na vozovku zpomalovací 

polštáře. Součástí stavebních prací bylo i zajištění odvodnění nově upravené komunikace. 

Oplocení mateřské školky bylo v délce 26 m přemístěno, a tím byl vytvořen prostor pro 

vybudování nového parkoviště. Jsou zde provedena kolmá parkovací stání. Parkovací stání 

nejblíže vchodu do MŠ je určeno pro osoby s omezením pohybu a orientace. 

Z dopravního hlediska byl vytvořen jeden dopravní prostor pro smíšený provoz chodců a 

jednosměrné dopravy – „obytná zóna“. Celkové náklady vynaložené na realizaci tohoto projektu 

činily 2 401 372,50 Kč. Z toho dotace z ROP NUTS II Jihozápad činí 2 041 166,45 Kč a vlastní 

podíl města placený z rozpočtu 360 206,05 Kč. 

 Rizikový přechod v Českém Krumlově je bezpečnější díky novému osvětlení 

Českokrumlovský přechod přes ulici Objížďková získal nové bezpečnostní osvětlení. Dne 11. 

září 2015 jej zástupci města slavnostně představili, a to nejen žáčkům z nedaleké mateřské školy, 

kteří přes frekventovaný přechod mnohokrát denně přecházejí. Nadace ČEZ pod dohledem 

odborníků z organizace BESIP přispěla městu na instalaci bezpečnostního osvětlení částkou 200 

tisíc korun. 
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Rizikový přechod pro chodce vede z ulice Tavírna přes ulici Objížďková a denně přes něj 

přechází mnoho chodců včetně dětí, které navštěvují blízké školy. V těsné blízkosti přechodu se 

nachází autobusová zastávka i Mateřská škola Tavírna, střední uměleckoprůmyslová škola a 

střední škola zdravotní. Nebezpečný úsek je rovněž hojně využíván turisty, v létě především 

vodáky, jelikož druhou ulicí od přechodu se dostávají k Vltavě. Chodí tudy rodiče s dětmi, 

školáci do škol a přitom provoz je tam velmi silný. Jakýkoliv příspěvek k bezpečnosti je 

důležitý.  

Město na jedné straně nahradilo obyčejné pouliční osvětlení novým, vytvořeným přechodu na 

míru, druhý stožár instalovalo v zrcadlové symetrii na druhou stranu silnice. Přechod na dlouhém 

rovném úseku se tak stal přehledným a na dálku zřetelným i za snížené viditelnosti a tmy. 

O dohled nad návrhem a instalací osvětlení českokrumlovského přechodu se postarali odborníci 

organizace BESIP Ministerstva dopravy, s nimiž Nadace ČEZ dlouhodobě spolupracuje. „Dle 

posledních měření je roční intenzita dopravy na silnici, přes kterou přechod v Českém Krumlově 

vede, téměř 4 tisíce vozidel denně. Mezi sedmou a osmou hodinou ranní jej přejde téměř tři sta 

chodců, z velké části dětí, protože leží v blízkosti škol. Bylo tedy na místě nainstalovat na 

přechodu bezpečnostní prvky, jež řidiče na kritické místo upozorní s dostatečným časovým 

předstihem", vysvětlil krajský koordinátor BESIP pro Jihočeský kraj Václav Kovář. 

Nadace ČEZ osvětluje nejnebezpečnější přechody po celé České republice už od roku 2013. Od 

začátku se při tom setkává s velkým zájmem ze strany měst a obcí, ale také veřejnosti, která 

často kritické přechody k osvětlení sama navrhuje. „Na silnicích a zvlášť na přechodech je 

nesmírně důležité „vidět a být viděn“. Ke zhruba padesátce osvětlených přechodů z předchozích 

let tak letos přibývají další. Českokrumlovský přechod je v Jihočeském kraji už pátým takto 

osvětleným přechodem“, řekl František Lust, člen správní rady Nadace ČEZ. 

 Město získalo od státu pozemky na Křížové hoře, plánuje jejich revitalizaci 

Okolí jedné z městských dominant – kaple na Křížové hoře – už roky bezútěšně zarůstá a město 

Český Krumlov se rozhodlo tento problém koncepčně vyřešit. Dlouhodobě mají zástupci města 

zájem revitalizovat celou vrcholovou partii Křížové hory. Městu se v září 2015 podařilo od státu 

bezúplatně získat pozemky, dalším krokem bylo zpracování projektové dokumentace. Hrubou 

studii už město vypracovanou mělo.  
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V prvé řadě bude třeba provést ošetření zeleně, kvůli které už na samotnou kapli, po staletí 

krajinnou dominantu, už pomalu téměř není vidět, pak přijde na řadu mobiliář, případně 

zpevnění svahů. Město by ve spolupráci se soukromými vlastníky chtělo ošetřit a udržovat i 

úbočí Křížové hory. 

 Na zámku byla nově zpřístupněna expozice Zámecké konírny 

Po třech letech rekonstrukce interiérů a renovací vzácných koňských postrojů a jejich modelů 

byla v srpnu 2015 otevřena expozice konírny na pátém nádvoří českokrumlovského zámku. 

Nejatraktivnějším exponátem je patrně zapřažený vůz pro korunovaci císařovny Marie Terezie, 

tažený slavnostně vystrojeným šestispřežím. 

 Zahájení přestavby Sloupové síně na Centrum studijních pobytů 

Budova Sloupové síně na prvním nádvoří českokrumlovského zámku se od roku 2016 stane 

Centrem studijních pobytů. V polovině srpna 2015 byly zahájeny rozsáhlé stavební úpravy budovy 

s cílem vytvořit zde zázemí pro výukové pobyty studentů z ČR i ze zahraničí. Přes 400 let tam 

byla nejprve zámecká konírna, za druhé světové války v kancelářích sídlila Hitlerova NSDAP, 

potom zase veřejná i státní tajná bezpečnost, po revoluci v roce 1989 zde byly nejprve sklady, a 

pak dlouhodobě galerie výtvarného umění. 

 

Novinku pro rok 2016 připravuje Národní památkový ústav. Jeho ředitelka Ing. arch. Naděžda 

Goryczková 19. srpna 2015 symbolicky předala klíče od stavby zástupcům dodavatelských 

firem. V budově najde zázemí celkem 34 studentů. V přízemí vzniknou učebny a velký 

přednáškový sál. Ve druhém a třetím podlaží bude 16 dvoulůžkových pokojů a také zázemí pro 

studenty, kde si budou moci číst, studovat, debatovat a třeba i vyprat. V protější budově bývalé 

Solnice by měla vzniknout menza, kde se budou studenti za dostupné ceny stravovat. 

 

Centrum se zaměří na studium správy, obnovy a rozvoje památky UNESCO, ale i na otázky 

týkající se venkovské kultury v Čechách a ve střední Evropě. Zdejší semináře tak vyplní stávající 

mezeru ve vzdělávacích programech památkové péče na vysokých školách. 

 

Studenti budou navíc své poznatky aplikovat v praxi přímo v zámeckém areálu. Vyzkoušejí si na 

vlastní kůži konzervativní obnovu fasád, interpretaci dobové hudby, práci v místním archivu, 
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mohou využít i zázemí unikátního barokního divadla. Workshopy, poznávací pobyty a 

konference hostí zámek už několik let, ale teprve teď pro jejich pořádání získají památkáři stálé 

důstojné zázemí. O tyto aktivity je na domácích i zahraničních univerzitách velký zájem. 

 

Náklady na celý projekt přesahují 32 milionů korun. Památkáři na něj z 80 procent získali peníze 

z Norských fondů. V grantovém řízení uspěli v konkurenci dalších dvou stovek žádostí. Jde tedy 

o jednu z posledních velkých stavebních akcí v českokrumlovském zámeckém areálu, který je 

spolu s historickým centrem zapsaný od roku 1992 na prestižním seznamu UNESCO. Dosavadní 

vynaložené finanční prostředky na obnovu areálu dosahují 600 milionů korun. 

 Revitalizace objektu Paraplíčka v zámeckém zásobním zahradnictví 

Dřevěné paraplíčko z roku 1825, doposud spíše ukryté zrakům zájemců v zámeckém zásobním 

zahradnictví, prochází v roce 2015 závěrečnou fází své revitalizace. Stojí úplně na konci horské 

zahrady a náleží správě zámku – Národnímu památkovému ústavu.  

 

Jde vlastně o jakýsi altán s vyhlídkou, ale ten zámecký je výjimečný. Jeho základem je bývalá 

kruhová bašta, která byla součástí opevnění města a zámku, čili kamenné základy paraplíčka jsou 

mnohem starší. Na vrchol bašty byla posazena dřevěná stříška ve tvaru paraplete, která se dala 

vysouvat směrem vzhůru nebo zasunout zpět dolů tak, že zaklapla baštu jako poklička. Zámecké 

paraplíčko se zachovalým zdvihacím mechanismem je unikát, jediný v Evropě. A tato zajímavá 

stavba procházela i v roce 2015 postupnou rekonstrukcí. 

 

Dlouhodobý proces obnovy paraplíčka trvá podle slov správce zámecké zahrady Ing. Jiřího 

Olšana od projektové přípravy zhruba tři roky. V roce 2015 byl ve fázi těsně před dokončením. 

Hlavní hrubé práce byly již hotovy, zbývala už jenom speciální tesařská práce na obnovu 

zdvihacího mechanismu.  

 

Bašta spolu s opevněním, kterou nechal Josef II. ze Schwarzenbergu upravit na panoramatickou 

vyhlídku s paraplíčkem na počátku 19. století, skrývá pod podlahou horní vyhlídky překvapení. 

Sklepní prostory, do nichž je zanořen vlastní dřevěný zdvihací mechanismus střechy. A nad 

sklepními prostorami jsou ještě půdní prostory. Tam zámečtí zahradníci uchovávali své náčiní, 

zatímco ve sklepě skladovali rostlinné produkty a sazenice.  
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Půdní prostory jsou připraveny na vytvoření zahradnického muzea. Návštěvníci tak budou mít 

kromě výhledu pod paraplíčkem k dispozici ještě expozici, která se váže k historii místa. 

V muzeu bude vystaveno zahradnické nářadí a různé jiné artefakty, ve sklepě pak různé typy 

květináčů, expozice, kterými bude naznačeno ukládání produktů ze zahrady a sazenic, podobně 

jako je tomu v klášteře klarisek. Pracovníci zámku tak vlastně zachovají původní funkci těchto 

prostor. 

 Město vydalo stanovisko k úpravám fasády domu Dlouhá čp. 96 

Od začátku roku 2015 pokračovaly stavební úpravy terasy domu Dlouhá čp. 96 situované 

směrem k řece (tj. bývalá hostinská předzahrádka Hotelu Belarie). Rekonstrukce, zejména 

vzhled a provedení přístavby, vyvolala diskuzi mezi odborníky a obyvateli Českého Krumlova. 

Kladné závazné stanovisko k projektové dokumentaci ze dne 15. října 2006 i na základě 

vyjádření Národního památkového ústavu vydalo v listopadu 2006 oddělení památkové péče 

Městského úřadu Český Krumlov v rámci výkonu státní správy. Město Český Krumlov, byť by 

mělo odlišný pohled na věc, nemá pravomoc do rozhodnutí zasahovat. 

 

Prosklená terasa vznikla na jaře roku 2015 při severní straně Hotelu Belarie (oficiálně Dlouhá 

96), v úseku podél řeky Vltavy od Hotelu Dvořák na tzv. ostrov. Před realizací nové přístavby 

tento prostor zakrýval dřevěný přístřešek s pultovou střechou a dřevěnou podlahou ohraničenou 

dřevěným plůtkem, užívaný jako předzahrádka restaurace. Přístavba na kamenném tarasu u 

severní fasády domu je řešena projektovou dokumentací zpracovanou v říjnu 2006. Podle této 

dokumentace má být přístavba užívána pro posezení hostů navazující restaurace v domě čp. 96.  

K projektové dokumentaci datované ze dne 15. října 2006 vydal Národní památkový ústav (dále 

jen NPÚ) dne 16. listopadu 2006 vyjádření, ve kterém vyslovil názor, že stavební úpravy terasy 

její vzhled nenaruší a práce dle projektové dokumentace lze považovat za přípustné.  

Jak ukládá památkový zákon, vyjádření NPÚ (tj. odborné památkové organizace) bylo 

podkladem pro závazné stanovisko oddělení památkové péče Městského úřadu Český Krumlov, 

tedy orgánu státní památkové péče. Kladné závazné stanovisko, ve kterém se orgán státní 

památkové péče přiklonil k názoru odborné památkové organizace na přístavbu, bylo vydáno 26. 

listopadu 2006. 
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Na základě doručeného ohlášení vydal v roce 2008 stavební úřad v Českém Krumlově souhlas 

s provedením úprav. Stavebník však nezahájil ohlášenou stavbu do 12 měsíců od vydání 

souhlasu a souhlas tak pozbyl platnosti.  

V červnu 2009 doručil majitel objektu na stavební úřad opakované ohlášení stavby. Ve stejný 

měsíc byl stavebním úřadem v Českém Krumlově znovu vydán souhlas s provedením ohlášené 

stavby, a to dle projektové dokumentace z října 2006. Vzhledem k tomu, že dílčí práce 

související s úpravou terasy byly započaty do jednoho roku od vydání souhlasu, lze stavbu 

realizovat i v roce 2015. 

Třebaže se vedení města a Městského úřadu Český Krumlov nemusí ztotožňovat s vyjádřením 

NPÚ či závazným stanoviskem oddělení památkové péče Městského úřadu Český Krumlov 

z roku 2006, rozhodnutí orgánu státní památkové péče je v souladu se zákonem a je pravomocné. 

Legislativa neumožňuje městu vstupovat či jakkoli ovlivňovat stanovisko státní správy. 

Postup ve věci neovlivní ani fakt, že personální obsazení na oddělení památkové péče Odboru 

územního plánování a památkové péče je dnes již jiné a nelze předjímat, zda by tento orgán 

vydal souhlasné stanovisko, pokud by obdobná žádost byla podána dnes, nicméně i on je 

povinen respektovat závazné stanovisko oddělení památkové péče z roku 2006. 

Představitelé města Českého Krumlova, resp. i zástupci Městského úřadu Český Krumlov jsou si 

plně vědomi citlivosti tohoto tématu a budou se věcí v rámci svých kompetencí nadále zabývat. 

Obě strany navíc v posledních letech nastavily a upravily systém správy nemovitostí v ochranné 

památkové rezervaci i ochranné památkové zóně tak, aby byl v souladu s péčí a správou památky 

UNESCO.  

 Český Krumlov rozšířil placené parkovací zóny 

Město Český Krumlov vydalo v prosinci 2015 nové nařízení o placeném stání na místních 

komunikacích, které reviduje rozmístění zón placeného stání na sídlištích Špičák a Plešivec, na 

Latránu, Vnitřním městě a části Horní Brány. Dále upravilo počty jednotlivých stání a ve 

vybraných zónách zřídilo nová parkovací místa. Změnou bylo i rozšíření zóny placeného stání 

do dalších oblastí města, kterými jsou ulice Kaplická, Polská, Nové Domovy, Příkrá, Rybniční a 

Za Tiskárnou. 

 

Prvotním impulsem k řešení problematiky dopravy v daných lokalitách byly požadavky místních 



  Kronika města Český Krumlov, rok 2015 

 

202 

 

obyvatel na zajištění možnosti celodenního parkování. Ulice tu značně zatěžovala auta, jejichž 

majitelé zde zaparkovali a odcházeli do přilehlých částí města za prací, vzděláním, kulturou či 

zábavou. Nápor aut tak poškozoval komunikace, auta parkovala na zeleni a chodnících, doprava 

postrádala jakýkoliv řád a zásahy městské, ale i státní policie zde byly stále častějším jevem. 

 

Významnou změnou bylo vytvoření institutu zaměstnanecké karty, resp. zóny pro zaměstnance. 

Princip spočíval v umožnění placeného stání zaměstnancům firem a institucí na místních 

komunikacích v oblastech Špičáku, Latránu, Vnitřního města, Plešivce a části Horní Brány. 

Prvotně bylo záměrem tohoto institutu vyřešit problematiku parkování zaměstnanců městského 

úřadu v Kaplické ulici. 

 

O navýšení či snížení počtu jednotlivých stání ve schválených zónách rozhodoval Odbor 

dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Českém Krumlově na základě aktuální 

poptávky a aktuální dopravní situace v lokalitě. Celé nařízení bylo koncipováno tak, aby zásadní 

úpravy jako vznik či zrušení nových zón, rozšíření zón do nových oblastí atd. schvalovala rada 

města a o dílčích úpravách, např. zvýšení či snížení počtu stání v jednotlivých zónách, změnách 

v rozmístění stání atd. rozhodoval operativně odbor dopravy. 

 

Součástí navrženého systému bylo zřízení dvou nových parkovacích ploch zpoplatněných 

prostřednictvím parkovacího automatu, a sice v ulici Rooseveltova a na začátku ulice Kaplická. 

 

Karty vydával Odbor dopravy do poloviny ledna 2016, kdy již bylo osazeno příslušné dopravní 

značení. Karty byly vydávány za poplatek 365 Kč/rok nebo 200 Kč/pololetně v případě rezidentů 

a 3 650 Kč/rok nebo 2 000 Kč/pololetně v případě abonentů. 

 Revitalizace Jelení zahrady byla dokončena v říjnu 2015 

Projekt Revitalizace Jelení zahrady byl dokončen s koncem října 2015. Smyslem celého 

projektu, který byl zahájen již v roce 2013, bylo zpřístupnit a oživit dlouhodobě opomíjenou a 

zanedbávanou pravobřežní část zahrady, která byla až do ničivých povodní v roce 2002 tvořena 

oplocenými plochami zahrádkářské kolonie. Postupně zde byl vybudován vycházkový okruh, 

území bylo vybaveno lavičkami, odpadkovými koši, veřejným osvětlením a herními prvky 

včetně hřiště pro pétanque. 
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V parku na protějším břehu Polečnice se dělaly velké terénní úpravy. Bývala to zahrádkářská 

kolonie a byla tam spousta pozůstatků po různých zahrádkářských stavbách, bylo zapotřebí 

odtěžit spoustu betonu, železa atd., srovnat terén, navézt ornici a celé plochy osít. Město tak 

získalo nové krásné zelené plochy pro odpočinek a volnočasové aktivity svých občanů i 

návštěvníků.  

V rámci projektu, jehož realizace byla podpořena z Evropské unie a státního rozpočtu, došlo 

k odstranění neperspektivních dřevin, ošetření 48 kusů dřevin perspektivních, další výsadbě 

téměř 2 050 kusů dřevin nových a regeneraci travnatých ploch, které byly velmi významně 

poničeny v rámci ničivých povodní v roce 2013. 

Zakončení projektu, který vyšel na zhruba 1,9 milionu korun, a město se na něm podílelo 

necelým půl milionem Kč, bylo v závěru roku 2015 završeno úpravami svahu u autobusové 

zastávky a dokončením výsadby nového lipového stromořadí, které dosahuje až k zastávce. 

Projekt Revitalizace Jelení zahrady Český Krumlov – sadové úpravy byl spolufinancován 

Evropskou unií a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní 

prostředí. 

 Projekt Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov dokončen v říjnu 2015 

31. října 2015 byla dokončena realizační fáze projektu Revitalizace areálu klášterů Český 

Krumlov, což znamená, že byla zdárně dokončena rekonstrukce a vybavení všech objektů 

Klášterů Český Krumlov pro další činnosti a zpřístupnění jejich prostor veřejnosti. 

 

Po dlouhé době diskuzí v zastupitelstvu města, po dlouhých letech příprav, po dlouhém období 

boje s realizacemi výběrových řízení, velmi krátké době na realizaci stavebních prací a ještě 

kratší době přípravy jednotlivých expozic můžeme procházet úžasným koutem města Český 

Krumlov, založeným v polovině 14. století. Dnes se můžeme jen domnívat, zda je stejně krásný 

jako v době svého vzniku. 

 

Programovou nabídku Klášterů Český Krumlov začali zabezpečovat partneři projektu 

revitalizace, kterými byli: Městské divadlo Český Krumlov o. p. s., Střední umělecko-

průmyslová škola Svaté Anežky České a Festivaly Český Krumlov o. s. Po sedmi letech oprav 
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byly Kláštery Český Krumlov zpřístupněny pro návštěvníky a své brány otevřely 28. listopadu 

2015, kdy byl oficiálně zahájen provoz expozic a dalších činností pro veřejnost. 

 

Jedním z partnerů projektu, který začal zrekonstruované prostory využívat pro svou činnost a 

pořádat zde akce pro veřejnost, je městská obecně prospěšná společnost Městské divadlo Český 

Krumlov. Na projektu se od roku 2008 podílel divadelní dramaturgický tým ve složení Jan 

Vozábal, Ing. Kateřina Slavíková, Mgr. Jiří Bloch a Mgr. Lukáš Kunst. Celý projekt Revitalizace 

Klášterů Český Krumlov však zabezpečovalo několik desítek, možná i stovek lidí, bez jejichž 

znalostí, zkušeností a nasazení by projekt nebylo možno realizovat.  

 

Základní informace o projektu: 

Registrační číslo projektu: CZ.1.06/5.1.00/01.06132, spolufinancován z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu 

Název:    Revitalizace areálu Klášterů Český Krumlov 

Celkové výdaje projektu:  326 890 190 Kč 

Celková výše podpory:  323 249 692 Kč  

Termín realizace:   2010 až 2015 

 

Primárním cílem byla revitalizace areálu klášterů pro poskytování moderních kulturních a 

vzdělávacích služeb různým skupinám odborné a laické veřejnosti jako vzorového projektu 

obnovy a využití významných památek obdobného typu. Sekundárním cílem bylo zatraktivnit 

historické jádro pro obyvatele a celé město pro návštěvníky a investory. 

 

Plánované kulturní a vzdělávací služby se tematicky vázaly nejen na specifické kulturní dědictví 

spojené přímo s historií areálu klášterů a celého města, ale také na významné součásti kulturního 

dědictví České republiky vztahující se hlavně k období gotiky, renesance a baroka. Jednotlivá 

témata programové náplně byla řešena kombinací různých forem (badatelská a dokumentační 

činnost, vzdělávací činnost, přednášky, workshopy a kurzy, interaktivní a muzeální expozice, 

kulturní akce jako koncerty a divadelní představení) tak, aby byly atraktivní pro všechny cílové 

skupiny návštěvníků. Projekt přitom klade důraz jak na kvantitativní stránku (velký počet 

plánovaných aktivit a návštěvníků), tak na kvalitativní stránku náplně (tematická rozmanitost a 

vysoká odborná úroveň při využití moderních a efektivních forem). 
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Celkovým záměrem bylo 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 a laické veřejnosti z Českého 

Krumlova i odjinud. 

 

Zpřístupněný klášterní areál se stal přitažlivým pro široké spektrum návštěvníků Českého 

Krumlova, kteří se zajímají o historické památky. Opravou klášterů se po mnoha desetiletích 

významně rozšířila nabídka služeb města. Návštěvníci si mohou nově prohlédnout vedle sídla 

zámeckého pána a historického města s farním kostelem také rozsáhlý církevní areál. Po mnoha 

desetiletích má tak historický Český Krumlov možnost ukázat třetí základní urbanistický celek 

středověkého města. Sídlo vladaře, městské uličky a klášter byly po staletí nezbytnou součástí 

jednoho městského celku pro vytvoření dokonalé představy o středověkém městě. 

 

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska vyhlašuje každý rok soutěž Památka roku, 

do které se přihlašují města se svými nejlepšími projekty na obnovu památek, jež provádějí ve 

svém katastru. Český Krumlov přihlásil komplex klášterů, který v roce 2015 ukončil 

rekonstrukci mimořádného rozsahu za 330 milionů korun a v této soutěži zvítězil. Starosta 

Dalibor Carda převzal toto ocenění z rukou ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové. Spolu 

s titulem Památka roku 2015 získaly Kláštery Český Krumlov rovněž finanční odměnu ve výši 

sto tisíc korun. 

14. Školství, školy a mimoškolská zařízení 

 Mateřské školy v Českém Krumlově v roce 2015 

Město Český Krumlov zřizuje celkem 7 mateřských škol, které jsou od 1. ledna 2002 jeho 

příspěvkovými organizacemi s vlastní právní subjektivitou. Město jako zřizovatel finančně 

zajišťuje jejich provoz prostřednictvím odboru školství, sportu a mládeže.  

 

Celková kapacita mateřských škol je 582 míst pro umístění dětí v 22 třídách stanovená 

vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění. Podle statistických 

výkazů k 30. září 2015 bylo v mateřských školách umístěno celkem 548 dětí ve 22 třídách. Podle 
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vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, (platné od 1. ledna 2006), jsou předškolní 

děti osvobozeny od placení školného v mateřských školách. 

 Mateřská škola T. G. Masaryka 

Sídlo: T. G. Masaryka 199, Český Krumlov 

Ředitelka MŠ: Lucie Pavcová 

 

Statistika   2014/2015 2015/2016 

Kapacita dle hygieny MŠ 

Počet tříd MŠ 
 56 / 2  56 / 2 

Počet dětí MŠ 56 56 

kapacita školní jídelny-výdejny / 

počet zapsaných žáků 
60 / 56 60 / 56 

 

Mateřskou školu navštěvuje nejvíce dětí ze spádových oblastí – ulice: Urbinská, Chvalšinská, 

Latrán, Lipová, T. G. Masaryka, Špičák, U Jitky, Na Skalce, Nad Nemocnicí, Staré a Nové 

Dobrkovice 

 

Mateřská škola je umístěna v neúčelovém zařízení tj. ve vile se zahradou. V blízkosti se nachází 

Základní škola, T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213. Výhodou této mateřské 

školy je blízkost autobusové zastávky linkových autobusů. Výuka v mateřské škole probíhá ve 

dvou třídách pro děti smíšeného věku s celodenním provozem. Mateřská škola využívá dvě 

školní zahrady.  

 

V roce 2015 si mateřská škola pořídila konvektomat do školní kuchyně. Dále byla prováděna 

běžná oprava a údržba. Opravy byly financovány z rozpočtu školy a při úpravách bylo úzce 

spolupracováno s investičním odborem MÚ Český Krumlov.  



  Kronika města Český Krumlov, rok 2015 

 

207 

 

 Mateřská škola Za Soudem 344 

Sídlo: Za Soudem 344, Český Krumlov 

Ředitelka MŠ: Dana Mičanová 

 

Statistika   2014/2015 2015/2016 

Kapacita MŠ / Počet tříd MŠ 40 / 2 44 / 2 

Počet dětí MŠ 40 44 

kapacita školní jídelny-výdejny / 

počet zapsaných žáků 
50 / 40 50 / 44 

 

 

Tato mateřská škola je nejvíce navštěvována dětmi ze spádových oblastí – ulice: Nové Domovy, 

Polská, Nové Spolí, Linecká, Po Vodě, Rooseveltova, Plešivec, Na Kovárně, Latrán, Masná, 

Vnitřní Město. 

 

Mateřská škola je umístěna v klidovém prostředí s velkou zahradou. Výuka zde probíhá ve dvou 

třídách s celodenním provozem. Celá budova je vytápěna akumulačními kamny a přímotopy. Na 

budovu navazuje školní zahrada. Na základě stanoviska Krajské hygienické stanice ze dne 18. 2. 

2015 byla maximální kapacita MŠ Za Soudem 344 stanovena 44 dětí. 

 

V roce 2015 si mateřská škola pořídila interaktivní tabuli ve výši 55.461 Kč. V tomto roce byly 

vyměněny dveře, opraveny podlahy, akumulační kamna a další vodoinstalatérské a údržbářské 

práce. Opravy byly financovány z rozpočtu školy a při úpravách je úzce spolupracováno 

s investičním odborem MÚ Český Krumlov. 
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 Mateřská škola Plešivec I/279 

Sídlo: Plešivec 279, Český Krumlov 

Ředitelka MŠ: Eva Tomšovská 

 

 

Statistika   
2014/2015 2015/2016 

Kapacita MŠ / Počet tříd MŠ 126 / 5 126 / 5 

Počet dětí MŠ 122 121 

kapacita školní jídelny-výdejny / 

počet zapsaných žáků 
126 / 122 126 / 121 

 

Tato mateřská škola je nejvíce navštěvována dětmi ze spádových oblastí – ulice: Plešivec, Nové 

Spolí, Na Spojce, Pod Vyhlídkou, Plešivecké náměstí, ulice 5. května. 

 

Mateřská škola je umístěna v neúčelovém zařízení, tj. ve vile se zajímavým interiérem a velkou 

zahradou. Všechny třídy jsou vybaveny novým nábytkem, hracími koutky, každá třída má 

samostatnou šatnu, umývárnu a kabinet hraček a pomůcek. Tři třídy mají samostatnou ložnici. 

Jedna třída slouží pro výtvarný kroužek. Zahrada je vybavena herními prvky. 

 

V roce 2015 byla provedena výměna vnitřních dveří, garnyží, vodovodních baterií, oprava 

zábradlí, nátěr plotu, arboristické práce a další drobné opravy a údržba. Opravy byly financovány 

z rozpočtu školy a při úpravách bylo úzce spolupracováno s investičním odborem MÚ Český 

Krumlov. 
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 Mateřská škola Vyšehrad 

Sídlo: Vyšehrad 168, Český Krumlov 

Ředitelka MŠ: Marie Indrová 

 

Statistika   2014/2015 2015/2016 

Kapacita MŠ / Počet tříd MŠ 112 / 4 112 / 4 

Počet dětí MŠ 112 112 

kapacita školní jídelny-výdejny / 

počet zapsaných žáků 
112 / 112 112 / 112 

 

Tato mateřská škola je nejvíce navštěvována dětmi ze spádových oblastí – ulice: Urbinská, 

Vyšehrad, Lipová, Vyšný, Třída Míru, U Trojice, Železniční. 

 

Mateřská škola je umístěna na kopci nad městem ve velmi pěkném klidovém prostředí. Přední 

zahrada mateřské školy sousedí s obecně prospěšnou společností Domy s pečovatelskou službou. 

V zadní zahradě se nachází hřiště, které potřebuje rekonstrukci. Mateřská škola je čtyřtřídní. 

Škola je vybavena ateliérem, kam chodí děti tvořit s barvami, těstem i hlínou. Škola má 

keramickou pec.  

 

V roce 2015 byly opraveny hromosvody, okna, byla provedena demontáž a pokládka PVC, 

nakoupeny úsporné perlátory, vchodové dveře do kuchyně, provedena výroba a montáž dětské 

šatny a další drobné opravy a údržba. Opravy byly financovány z rozpočtu školy a při úpravách 

je úzce spolupracováno s investičním odborem MÚ Český Krumlov. 
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 Mateřská škola Tavírna 

Sídlo: Tavírna 119, Český Krumlov 

Ředitelka MŠ: Jiřina Kučerová 

  

 

Statistika   
2014/2015 2015/2016 

Kapacita MŠ / Počet tříd MŠ 56 / 2 56 / 2 

Počet dětí MŠ 56 56 

kapacita školní jídelny-výdejny / 

počet zapsaných žáků 
60 / 56 60 / 56 

 

Tato mateřská škola je nejvíce navštěvována dětmi ze spádových oblastí – ulice: Urbinská, 

Plešivec, Nové Domovy, Rožmberská, Slupenecká, Konvalinková, Rooseveltova, Nová, Pod 

Horou, Tavírna. Mateřská škola je umístěna přímo u silnice, z tohoto důvodu je i obehnána 

vysokým dřevěným plotem. Bezbariérový přístup je ideální pro děti se zdravotním postižením. 

Výhodou mateřské školy je možnost využívat zázemí městského parku, jižních teras 

a dopravního hřiště u Domu dětí a mládeže. Budova školky je obklopena rozlehlou zahradou. 

 

V roce 2015 mateřská škola zakoupila kombinovaný sporák do školní kuchyně, lehátka pro děti, 

chladnici na ekologickou likvidaci zbytků stravy. Bylo vyměněno zabezpečovací zařízení z roku 

1994. Byl proveden nátěr celého dřevěného oplocení školní zahrady, byla opravena střecha, 

zámková dlažba, upraveno dřevěné pískoviště a byla provedena další běžná oprava a údržba. 

Uvedené opravy byly financovány z rozpočtu školy a při úpravách bylo úzce spolupracováno 

s investičním odborem MÚ Český Krumlov.  
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 Mateřská škola Za Nádražím 

Sídlo: Za Nádražím 223, Český Krumlov 

Ředitelka MŠ: Růžena Hlásková 

Statistika   2014/2015 2015/2016 

Kapacita MŠ / Počet tříd MŠ 76 / 3 76 / 3 

Počet dětí MŠ 76 76 

kapacita školní jídelny-výdejny / 

počet zapsaných žáků 
120 / 76 120 / 76 

 

Tato mateřská škola je nejvíce navštěvována dětmi ze spádových oblastí – ulice: Urbinská, Za 

Nádražím, Vyšný, Železniční, Jasmínová, U Trojice.  

 

Mateřská škola se nachází v klidném prostředí v těsné blízkosti Základní školy Český Krumlov, 

Za Nádražím 222. Mateřská škola je snadno dopravně dostupná. Budova je jednopatrová, 

panelového typu, s vlastní školní zahradou. Mateřská škola je trojtřídní. Kapacitu 76 dětí má 

mateřská škola časově omezenu do srpna 2018 na základě rozhodnutí o výjimce od Krajské 

hygienické stanice Jihočeského kraje. V případě, že nebudou ve škole provedeny stavební 

úpravy, bude její kapacita od září 2018 činit 70 dětí. 

 

V roce 2015 byla provedeny stavební úpravy terasy mateřské školy, bylo opraveno obložení 

pískoviště, udělány vodoinstalatérské práce, byly pořízeny pracovní stoly s dřezem, skříňky 

s nástavci a další drobné opravy a údržba. Uvedené opravy byly financovány z rozpočtu školy a 

města, při úpravách bylo úzce spolupracováno s investičním odborem MÚ Český Krumlov.  
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 Mateřská škola Plešivec II/391 

Sídlo: Plešivec 391, Český Krumlov 

Ředitelka MŠ: Helena Adamová 

 

Statistika   2013/2014 2014/2015 

Kapacita MŠ / Počet tříd MŠ 112 / 3 112 / 4 

Počet dětí MŠ 81 89 

kapacita školní jídelny-výdejny / 

počet zapsaných žáků 
120 / 81 120 / 89 

 

Tato mateřská škola je nejvíce navštěvována dětmi ze spádových oblastí – ulice: Plešivec, 

Věncova, U Cihelny, Pod Svatým Duchem. 

 

Mateřská škola je situována v klidné lokalitě sídliště Plešivec, blízko k přírodě. Budova 

je patrová, zahrada bezbariérová. Zahrada je bezbariérově přístupná, nabízí prostor pro sezónní 

činnosti v průběhu celého roku. 

 

V roce 2015 byla zateplena budova a současně rekonstruována střecha školy, dále byly 

provedeny instalatérské práce, zámečnické a truhlářské práce. Byla opravena střecha na altánu na 

školní zahradě, vyměněna lina ve dvou třídách a další drobné opravy a údržba. Uvedené opravy 

byly financovány z rozpočtu školy a při úpravách bylo úzce spolupracováno s investičním 

odborem MÚ Český Krumlov. 

 Naplněnost a kapacita v mateřských školách 

OŠSM předpokládal nárůst počtu dětí v roce 2012 – 2015, proto ze strany odboru nebyly snahy 

o rušení jakékoliv mateřské školy ve městě od roku 2003, kdy takové tendence byly v mnohých 

městech a obcích. Město Český Krumlov má v současné době k dispozici zcela dostatečnou 

kapacitu v mateřských školách. 
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 Prezentace mateřských škol ve spolupráci se zřizovatelem 

Mateřské školy se zúčastňují výtvarných soutěží, spolupracují s Domem dětí a mládeže, Základní 

uměleckou školou, Městskou knihovnou. Každoročně děti zpívají pod vánočním stromem na 

náměstí. Některé mateřské školy prezentují svou činnost prostřednictvím internetových stránek, 

spolupracují s Policií ČR, hasiči, městskou policií, Ekocentrem Šípek atd. Spolupráce s OŠSM je 

na výborné úrovni. 

 Základní školy v Českém Krumlově v roce 2015 

Město Český Krumlov zřizuje celkem čtyři základní školy, samostatné právní subjekty na 

základě Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání, (školský zákon). Město jako zřizovatel finančně zajišťuje jejich provoz 

prostřednictvím odboru školství, sportu a mládeže.  

 

Všechny základní školy v Českém Krumlově mají 9 ročníků, které se dělí na první a druhý 

stupeň. Celková kapacita základních škol je 2 000 míst a s počtem tříd 72. Celková naplněnost 

byla 1 561 žáků.  

 

Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny je dle výpočtů stanoven 

v Základní škole Český Krumlov, Plešivec 249 (dále jen ZŠ Plešivec) a v Základní škole Český 

Krumlov, Za Nádražím 222 (dále jen ZŠ Za Nádražím) na 150 Kč/měsíc a v Základní škole 

Český Krumlov, Linecká 43 (dále jen ZŠ Linecká) a v Základní škole, T. G. Masaryka, Český 

Krumlov, T. G. Masaryka 213 (dále jen ZŠ T. G. Masaryka) na 100 Kč/měsíc. Stravování žáků 

zajišťují školní jídelny základních škol. 
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 Základní škola Linecká 

Sídlo: Linecká 43, Český Krumlov 

Ředitelka ZŠ: Mgr. Irena Polášková  

 

Statistika 2014/2015 2015/2016 

kapacita ZŠ / počet tříd ZŠ 400 / 9 400 / 9 

počet žáků ZŠ 163 173 

kapacita školní družina / počet oddělení 50 / 1 50 / 2 

počet žáků školní družiny 45 49 

kapacita školní jídelny-výdejny / počet zapsaných 

žáků 
300 / 115  300 / 113 

 

Tato základní škola je pro spádovou oblast: 5. května, Dělnická, Dlouhá, Do Vrchu, Dolní 

Náměstíčko, Družstevní, Důlní, Horní, Horská, Hradební, Kájovská, Kaplická, Ke školce, 

Kostelní, Krásné údolí, Krátká, Křížová, Linecká, Masná, Na Kovárně, Na Ostrově, Na Stráni, 

Na Vyhlídce, Nad Nemocnicí, náměstí Svornosti, Nad Shody, Nemocniční, Nová, Nové 

Domovy, Nové Spolí, Objížďková, Panenská, Panská, Papírenská, Parkán, Plešivecká, 

Plešivecké náměstí, Pinskrův Dvůr, Po Vodě, Pod Horou, Pod Hrází, Pod Vyhlídkou, Pod 

Svatým Duchem, Polská, Potoční, Přídolská, Příkrá, Radniční, Rooseveltova, Rožmberská, 

Rybářská, Rybniční, Slepá, Slunečná, Slupenec, Slupenecká, Skalní, Soukenická, Spojovací, 

Stinná, Strmá, Středová, Stříbrná, Šatlavská, Široká, Šumavská, Tavírna, Tichá, Třešňová, U 

Cihelny, U Jeslí, U Nových domovů, U Sáňkařské dráhy, U Stromovky, U Vlaštovičníku, 

U Vltavy, U Zelené ratolesti, Věncova, V Zátiší, Za Soudem, Za Tiskárnou, Za Tavírnou. 

 

Základní škola se nachází ve středu města. Je plně organizovaná. Součástí školy je školní družina 

a školní jídelna – výdejna. Obědy škola dováží ze školní jídelny Základní školy Český Krumlov, 

Za Nádražím 222. ZŠ Linecká má bezbariérový vstup, od ledna 2005 je v provozu osobní výtah 

a v 1. poschodí toalety pro vozíčkáře. Všechny třídy mají nový nábytek. K dispozici jsou 

specializované odborné učebny – 2 počítačové učebny, jazyková učebna, dřevodílna, kovodílna a 

kuchyňka pro výuku vaření. Tělocvična má i divadelní jeviště. 
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Od 1. 9. 2008 Základní škola Český Krumlov, Linecká 43 pronajímá své prostory CEVRO 

Institutu, o. p. s. V roce 2015 proběhla další etapa výměny oken, byla dána do provozu nová 

kotelna, byla provedena rekonstrukce výdejny obědů, vymalovány vybrané třídy a suterén, 

proběhla rekonstrukce třídy pro budoucí prvňáčky, kde byla instalována interaktivní tabule. Dále 

byly opraveny podlahy, vyměněny podlahové krytiny, proběhla dodávka a montáž žaluzií, 

čištěny koberce. Uvedené nákupy a údržba byly financovány z rozpočtu školy a při úpravách 

bylo úzce spolupracováno s investičním odborem MÚ Český Krumlov. 

 Základní škola Plešivec  

Sídlo: Plešivec 249, Český Krumlov 

Ředitelka ZŠ: Mgr. Jaroslava Neumannová 

  

Statistika  2014/2015 2015/2016 

kapacita ZŠ / počet tříd ZŠ 450 / 20 450 / 21 

počet žáků ZŠ 439 439 

kapacita školní družina / počet oddělení 90 / 3 90 / 3 

počet žáků školní družiny 85 88 

kapacita školního klubu / počet žáků  30 / 30 30 / 30 

kapacita školní jídelny / počet zapsaných žáků 1 000 / 393 1 000 / 397 

 

Tato základní škola je pro spádovou oblast: Konvalinková, Pod Kaštany, sídliště Plešivec, 

Zvonková.   

 

ZŠ Plešivec má celkem 21 učeben včetně několika specializovaných odborných učeben tj., 

fyziky a chemie, přírodopisu, škola má školní dílny a učebnu pro výtvarnou výchovu, mobilní 

IPadovou učebnu. Součástí tzv. informačního centra je knihovna a dvě učebny vybavené 

počítači. Pro tělesnou výchovu je ve škole nejen tělocvična, ale také volejbalové kurty, 

víceúčelové hřiště s umělým povrchem a atletická dráha s doskočištěm a interaktivní hřiště 

SmartUs. Součástí školy je školní jídelna, školní družina a školní klub. Všechny prostory 

základní školy jsou maximálně využity.  
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V roce 2015 – v rámci dotačních titulů byla dokončena výměna oken a zateplení budov 

a vybavena škola novými IT technologiemi. Byly nainstalovány akustické podhledy v učebně 

přírodopisu a ve školní družině, byla vyměněna brána do areálu a oplocení, dále byla provedena 

pokládka podlahové krytiny, výmalba části školy, servis vzduchotechniky a další drobné opravy 

a údržba. Uvedené nákupy a údržba byly financovány z rozpočtu školy a při úpravách bylo úzce 

spolupracováno s investičním odborem MÚ Český Krumlov. 

 Základní škola T. G. Masaryka 

Sídlo: T. G. Masaryka 213, Český Krumlov 

Ředitel ZŠ: Mgr. Vlastimil Hlásek 

 

Statistika  2014/2015 2015/2016 

kapacita ZŠ / počet tříd ZŠ 450 / 13 450 / 14 

počet žáků ZŠ 266 290 

kapacita školní družina / počet oddělení 90 / 2 90 / 3 

počet žáků školní družiny 71 85 

kapacita školní jídelny / počet zapsaných žáků 450 / 216 450 / 237 

 

Základní škola je pro spádovou oblast: Špičák, T. G. Masaryka, Urbinská, U Trojice, Třída Míru, 

Jasmínová, Lipová, Na Skalce, Pod Skalkou, Za Plevnem, Nové Dobrkovice, Dobrkovice, Za 

Jitonou, Šeříková, Serpentina, Na Moráni, Fialková, Havraní, Domoradická, U Jitky, Formanská, 

Hradní, Chvalšinská, K Zámecké zahradě, Klášterní, Kvítkův Dvůr, Latrán, Na Fortně, 

Pivovarská, Pod Kamenem, V Jámě, Věžní, U Poráků, Zámek, Budějovická, Lesní, Zámecké 

schody, Nové Město, Průmyslová, Tovární, Na Dlouhé zdi, Havraní, Hřbitovní, Příční, Skalka. 

 

ZŠ T. G. Masaryka patří mezi nejstarší vzdělávací instituce ve městě, má svou tradici již od roku 

1929. Škola má 13 kmenových tříd, 3 odborné učebny na výuku anglického a německého jazyka, 

učebnu zeměpisu, přírodopisu, dějepisu, výtvarné výchovy. Dále má dílnu a učebnu pro výuku 

vaření, informatiky a tělocvičnu. Součástí školy je školní jídelna a školní družina. 

 

V roce 2015 byly opraveny podlahy, vyměněna osvětlovací tělesa, opraven a natřen plot, 

opraveny dveře, byla vymalována školní jídelna a další prostory školy. Byla provedena sanace 
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obvodového zdiva a další drobné opravy a údržba. Základní škola má třídy s rozšířenou výukou 

tělesné výchovy – fotbalu. Uvedené nákupy a údržba byly financovány z rozpočtu školy a při 

úpravách bylo úzce spolupracováno s investičním odborem MÚ Český Krumlov. 

 Základní škola Za Nádražím  

Sídlo: Za Nádražím 222, Český Krumlov 

Ředitelka ZŠ: od 15. 12. 2010 Mgr. Dana Hoššová v. z. 

 

Statistika 2014/2015 2015/2016 

kapacita ZŠ / počet tříd ZŠ 700 / 26 700 / 27 

počet žáků ZŠ 655 659 

kapacita školní družina / počet oddělení 170 / 5 170 / 5 

počet žáků školní družiny 170 170 

kapacita - školní klub / počet žáků ve školním 

klubu 
30 / 30 30 / 30 

kapacita školní jídelny / počet zapsaných žáků 1 000 / 663 1 000 / 663 

 

Tato základní škola je pro spádovou oblast: sídliště Vyšný, Železniční, Česká, Českobratrská, 

Vyšehrad, Vyšehradská, Za Nádražím, Školní, Polní, Vyšenská, V Úvoze, Nový Dvůr, Pod Hájí, 

Dobrkovická, Na Spojce, Na Svahu, Nádražní, Polní, Zahradní, Nad Tratí, U Kasáren. 

 

Výuka v ZŠ Za Nádražím probíhá ve třech pavilonech. Škola má 27 kmenových tříd a dále 

odborné učebny fyziky, chemie, přírodopisu, výtvarné výchovy, hudební výchovy a praktických 

činností, tři učebny vybaveny počítači. Tělesná výchova probíhá ve dvou tělocvičnách 

se zázemím a na moderním školním hřišti s tartanovým povrchem. Žáci mohou trávit čas 

na pobytové školní zahradě. Součástí školy je školní jídelna, školní družina a školní klub. 

 

V roce 2015 byl zateplen komplex budov, současně rekonstruovány střechy, změněno vytápění 

celého objektu. Ve školní jídelně byly nainstalovány akustické minerální podhledy pro snížení 

hlučnosti, byla provedena pokládka podlahových krytin a výmalba části školy. Byla dokončena 

kompletní výměna starých lavic a židlí, pořízena interaktivní tabule, byly zakoupeny nové jídelní 
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sety do školní jídelny. Uvedené nákupy a údržba byly financovány z rozpočtu školy a při 

úpravách bylo úzce spolupracováno s investičním odborem MÚ Český Krumlov 

 Naplněnost a kapacita v základních školách 

Oddělení školství, tělovýchovy a sportu se na základě zkušeností a statistiky domnívá, že počet 

základních škol v Českém Krumlově je optimální. V roce 2015 byla naplněna kapacita ZŠ 

Plešivec a ZŠ Za Nádražím 222. Všechny školy v Českém Krumlově mají naplněnu kapacitu 

školních družin, ale zároveň stačily uspokojit nejmenší školáky, tzn., žáky prvních a druhých 

tříd. Podle níže uvedené tabulky je patrné, že počty narozených dětí sice kolísají, ale evidentně 

se počty celkově stále snižují. 

  

  

  

  

  

  

 

 

 Prezentace základních škol ve spolupráci se zřizovatelem 

Základní školy v Českém Krumlově prezentují svou činnost prostřednictvím svých webových 

stránek. Každoročně se školy zúčastňují Kouzelného Krumlova a zástupci jednotlivých škol 

reprezentují své školy na různých soutěžích, olympiádách apod. Školy přispívají do místních 

novin. 

Počet narozeých dětí s trvalým pobytem v Českém Krumlově v letech 
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 Střední školy v Českém Krumlově 

Informace o středních školách na území města Český Krumlov za rok 2015 jsou k dispozici 

především na webových stránkách jednotlivých škol, v jejich výročních zprávách, tiskových 

zprávách Gymnázia Českých Krumlov a rovněž u jejich zřizovatele, kterým je Jihočeský kraj.  

 

Jedná se o tyto střední školy:  

 Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště 

 Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České  

 Gymnázium Český Krumlov 

 Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště 

Tato škola je příspěvkovou organizací, zřizovanou Jihočeským krajem a poskytuje střední 

vzdělání s maturitní zkouškou v oborech: zdravotnický asistent a sociální činnost a střední 

vzdělání s výučním listem v oborech: kuchař – číšník, prodavač, zedník, truhlář, klempíř, malíř, 

tesař, pokrývač a instalatér. Nově je otevřen obor pečovatelské služby.  

 

Škola byla založena v roce 1991 jako Střední zdravotnická škola a v uplynulých letech se 

sloučila s moderně vybaveným Střediskem praktického vyučování v Českém Krumlově a 

truhlářskou dílnou ve Chvalšinách. Kromě zabezpečení odborných praxí a odborného výcviku 

škola pro své žáky pravidelně organizuje další vzdělávací aktivity a speciální kurzy (zahraniční 

exkurze, sportovní kurzy, barmanský kurz pro číšníky, kurz vyřezávání ovoce a zeleniny pro 

kuchaře) a krátkodobé odborné semináře a přednášky. Žáci školy se pravidelně zúčastní 

odborných soutěží regionálního i republikového charakteru, v nichž dosahují velmi dobrých 

výsledků. Škola se aktivně zapojuje do projektových činností, zejména do projektů Evropského 

sociálního fondu, projektů v rámci primární prevence sociálně patologických jevů, 

environmentální výchovy a příhraniční spolupráce.  

 

O kvalifikované zedníky, truhláře, prodavačky a prodavače, kuchaře – číšníky a kuchařky – 

servírky, sociální pracovníky i zdravotní asistenty je stále velký zájem. Většina z nich pokračuje 

ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách, žáci učebních oborů získávají střední 

vzdělání s maturitní zkouškou v nástavbovém studiu. 
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Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště Český Krumlov prodělala v roce 

2015 další rozvoj v oblasti kvality poskytovaného vzdělávání a v oblasti vybavení školy 

multimediálními technologiemi. Počte přijatých žáků do 1. ročníku ve školním roce 2014/2015 

činil 76. 

 

V roce 2015 byl na škole dokončen projekt: „Snížení energetické náročnosti budovy Střední 

odborné školy a Středního odborného učiliště v Českém Krumlově“ 

Celkové výdaje projektu: 9 615 601 Kč  

Výše podpory: fond Evropská unie: 8 173 261 Kč, 480 780 Kč z SFŽP a 961 560 Kč z rozpočtu 

Jihočeského kraje. 

 Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České 

Český Krumlov, který byl v roce 1992 zařazen do seznamu světového kulturního dědictví 

UNESCO, je městem se staletou uměleckou a kulturní tradicí. Proto právě zde vznikla myšlenka 

na zřízení střední školy, která by byla zaměřena na umělecká řemesla a stavební obnovu 

památek. SUPŠ byla po vypracování projektu zařazena Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy do sítě státních škol v roce 1991. Její patronkou se tehdy stala symbolicky svatá 

Anežka z rodu Přemyslovců, žena se všestranným rozhledem, která podporovala umění a 

vzdělanost.  

 

Výuka na SUPŠ sv. Anežky probíhá formou čtyřletého denního studia. Dosaženým stupněm je 

střední vzdělání s maturitní zkouškou z českého jazyka, anglického nebo německého jazyka, 

dějin výtvarné kultury a z praktické a teoretické části příslušného studijního oboru. Na všech 

oborech je kladen důraz na rozvíjení individuálních schopností a praktických dovedností žáků, s 

důrazem na osvojení tradičních i moderních technologických postupů. Vzhledem k důrazu, který 

je kladen na zvládnutí klasických technologických postupů a značný počet prací z oblasti kopií a 

replik uměleckořemeslných předmětů, jsou absolventi připraveni na práci také v oblasti 

restaurování památek. Výuka je doplňována širokým výtvarným základem včetně grafické práce 

s počítačem. 
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Školní rok 2014/2015 začal mimo jiné výukou v nově vybudovaných ateliérech školy a 

zrekonstruovaných malířských ateliérech. Žáci i pedagogové školy začali v plném rozsahu 

využívat nových prostor k výuce, čímž byla završena poslední etapa projektu přeshraniční 

spolupráce Rakousko – Česká republika, která byla uzavřena společnou konferencí s partnerskou 

školou HBLA z Lince, za účasti dalších zainteresovaných hostů. V rámci projektu vznikla kromě 

stavebních částí a nového vybavení celá řada výstupů ze společných aktivit. Tyto výstupy byly 

prezentovány na obou školách, na společných výstavách a při dalších příležitostech. Jejich 

kvalita a množství vypovídají o vysokém nasazení pedagogů nejen výtvarných předmětů a 

samozřejmě také studentů obou škol. 

 

Škola také dále pokračovala v rozvíjení doplňkové činnosti a spolupráce s firmami. Pokračovala 

i spolupráce s městem Český Krumlov, v jejímž rámci studenti navrhovali plakáty k výročí 17. 

listopadu, realizovali sochu patrona vánočních trhů – Krumlovského medvěda a podobně. 

Vynikajících výsledků dosáhli v těchto činnostech i studenti ostatních ateliérů, ať jsou to 

fotografové, grafici, malíři a další obory. Mnohé realizace měly široký dopad na propagaci školy 

a některé z nich se dostaly až za hranice České republiky, jako například obaly na školní pastelky 

navržené studenty grafického designu.  

 

V tomto školním roce také úspěšně pokračovaly odborné přednášky a workshopy pro studenty 

školy, ale také pro základní školy a další zájemce z řad veřejnosti. Proběhlo rovněž několik 

výpalů v keramické peci na dřevo, workshop historických fotografických technik a mnoho 

dalších akcí.  

Studijní obory:  

 Kamenosochařství  

 Grafický design 

 Scénická a výstavní tvorba  

 Užitá fotografie a média  

 Užitá malba  

 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu/Plastická tvorba  

Ve školním roce 2014/2015 studovalo na výše uvedených oborech SUPŠ Sv. Anežky České 

celkem 194 studentů.  



  Kronika města Český Krumlov, rok 2015 

 

222 

 

 Gymnázium Český Krumlov 

Gymnázium Český Krumlov je příspěvková organizace s právní subjektivitou. Zřizovatelem 

gymnázia je Krajský úřad Jihočeského kraje. Součástí školy je školní jídelna – výdejna a domov 

mládeže. Ve školním roce 2014/2015 navštěvovalo Gymnázium v Českém Krumlově 402 

studentů, z toho 161 studentů plní povinnou školní docházku. Počet žáků školy klesl z důvodu 

nižšího počtu dětí v populačním ročníku. Přestože počet žáků v prvních ročnících studia se 

výrazně zvýšil, stále byly ve škole třídy (především ve vyšších ročnících studia), které nebyly 

naplněné více než na 50 %. Výuka probíhala v 18 třídách (4 třídy čtyřletého, 6 tříd šestiletého a 8 

tříd osmiletého studia). V domově mládeže bylo ubytováno 46 studentů. 

 

Spádovým obvodem školy je území bývalého okresu Český Krumlov, jehož specifickými 

místními podmínkami jsou velká rozloha okresu a řídké osídlení, a proto část studentů denně 

dojíždí i ze vzdálenějších měst a obcí (Vyšší Brod, Loučovice, Frymburk, Horní Planá, Velešín, 

Prachatice a další), což s sebou nese časovou a finanční náročnost. 

 Vysoká škola – Cevro Institut – Středisko Český Krumlov 

V Jihočeském kraji nabízí vysoká škola CEVRO Institut, z. ú. dva bakalářské a tři navazující 

magisterské obory. Všechny nabízené obory lze v Českém Krumlově studovat pouze 

v kombinované formě. Zájemci o prezenční studium tyto obory mohou studovat v Praze. 

 

Studijní obory v Českém Krumlově: 

 Veřejná správa 

 Právo v obchodních vztazích 

 Obchodněprávní vztahy 

 Bezpečnostní studia 

 

Informační a konzultační středisko vysoké školy CEVRO Institut, z. ú. v Českém Krumlově 

zahájilo svoji činnost 1. 1. 2008. V akademickém roce 2015/2016 studovalo v Cevro Institutu 

Český Krumlov více než 130 studentů. 
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Kromě výuky uspořádal Cevro Institut v roce 2015 ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou 

komorou, oblast Český Krumlov, setkání s JUDr. Tomášem Sokolem, které proběhlo na půdě 

střediska v (Linecká 43) v pátek 24. dubna 2015 od 14:00 hodin. Na programu byly jednotlivé 

přednášky s následnými diskuzemi na témata: 

 Právní aspekty odposlechů 

 Manažerská informatika 

 Vybrané aspekty vztahu zaměstnanec – zaměstnavatel 

Diskuse se zúčastnilo více než pět desítek členů Jihočeské hospodářské komory 

 

Speciální kapitolu činnosti střediska pak již od roku 2012 tvoří pořádání pravidelných 

reprezentačních plesů celé vysoké školy CEVRO Institut, o. p. s. v krásném prostředí Zámecké 

jízdárny. V sobotu 24. ledna 2015 se uskutečnil již čtvrtý ročník Reprezentačního plesu vysoké 

školy CEVRO Institut. Plesu, který je tradičně největší společenskou událostí školy, se 

zúčastnilo více než 350 hostů. Celý se nesl ve znamení bohatého programu. K tanci a poslechu 

hrála jihočeská kapela TopBand. Hosty večera byly plzeňská akrobaticko-taneční skupina Blue 

Wings Cheerleaders a bubenická show Marimba. Jako půlnoční překvapení vystoupili 

gymnastičtí nadšenci z kolínského Sokola Flying Boys. Nechyběla ani bohatá tombola. Večerem 

již počtvrté prováděl Rey Koranteng, moderátor TV Nova a absolvent vysoké školy CEVRO 

Institut. 

 Z činnosti českokrumlovských škol a volnočasových zařízení v roce 2015: 

 Prázdniny 2015 v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Autoškola 

Během letních prázdnin 2015 se v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Autoškola 

uskutečnila prázdninová etapová soutěž s názvem Cesta za poznáním. 

 

Každý čtvrtek zde děti zažívaly nové věci, např. se naučily se základy první pomoci – jak 

prospět zraněnému. Na Křižáku si s pracovníkem Regionálního muzea Český Krumlov Honzou 

Račákem děti vyzkoušely například rozdělávání ohně, střelbu z luku, vyráběly pravěké šperky, 

lano z kořenů stromů a na závěr si zazpívaly indiánskou píseň v doprovodu pravěkých hudebních 

nástrojů. 

 



  Kronika města Český Krumlov, rok 2015 

 

224 

 

V dalších etapách se děti seznámily s pěstováním bylin v zahradě Kouzelné bylinky, vyzkoušely 

si péči o domácí zvířata a jízdu na koni ve Volnočasovém přírodním centru Pepíno ve Vyšném. 

V rámci jedné z etap děti navštívily i Pohádkovou rezervaci v Hořicích na Šumavě, kde se 

zapojily do hrané pohádky Brouček Kakadík. Závěrečnou etapou byl vědomostní kvíz, kde si 

děti mohly ověřit své nasbírané znalosti a získat poslední cenné body. Nasbírané body si děti 

měly možnost vyměnit za hodnotné ceny. 

 

Mimo etapové soutěže Cesty za poznáním proběhlo i několik výletů. Vedoucí s dětmi navštívili 

Grafitový důl, hasiče, s panem medvědářem se podívali do medvědího příkopu na zámku a do 

zámecké kovárny, Fotoateliér Seidel, kde si děti vyzkoušely vyvolání fotografie a společně se 

vyfotily v dobových kostýmech. Vydali se ale také do Tábora, kde se se s chutí seznámili s prací 

s marcipánem v Muzeu čokolády a marcipánu, navštívili Muzeum Lega a Chýnovskou jeskyni. 

Závěrečným výletem byla ZOO Hluboká nad Vltavou. Dětem se výlety moc líbily a počasí jim i 

přes úmorná vedra přálo. 

 

Během školního roku děti mohly navštěvovat i další kroužky v NZDM Autoškola např.: Hokus 

pokus hraní vědomostních her, pokusy, Tvořivé ruce malování, kreslení, modelování, Mladý 

humanista – návštěva zajímavých míst, focení a Noty v pohybu – tancování, zpívání. Během 

roku NZDM Autoškola také nabízí dětem předškolní přípravu (Školu nanečisto) a doučování.  

 Základní škola Plešivec získala mobilní učebnu a další nejmodernější 

vybavení 

Plešivecká základní škola ani přes prázdniny nezahálela. Dočkala se kompletního zateplení, 

nových oken, fasády i střechy, vše hrazené z grantu města Český Krumlov. 

 

Děti nový vzhled školy jistě ocenily, ale co je nadchlo nejvíc, byly technické novinky, které 

škola pořídila. Největším tahákem pro děti, ale i pro učitele, byla nová mobilní učebna, která 

zahrnovala dvacet pět iPadů, které měla škola nově k dispozici. IPady byly uloženy v kufru, 

který má své vlastní větrání a napájení. 
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Mobilní učebnu může využívat každý učitel. Jde jen o to, stáhnout do zařízení požadovanou 

aplikaci, která bude korespondovat s daným předmětem. Nejvíce plánuje iPady škola využívat 

při hodinách zeměpisu, biologie, ale i matematiky. 

 

Nejenom iPady mohla škola pořídit díky grantu, který vypsal regionální operační program ROP. 

O grant požádalo město Český Krumlov. Kompletní výše grantu činila 1 200 000 Kč. Spoluúčast 

školy byla 240 000 korun. Součástí grantu byla i modernizace počítačové učebny. V té byly 

kompletně vyměněny veškeré již zastaralé počítače. 

 

Nové vybavení dostala i učebna, ve které se žáci učí drobným pracem a která zároveň zastává 

funkci ateliéru. V této učebně přibyly nové skříně, stoly, hoblice na dřevo a stolní vrtačka. Díky 

tomu si děti mohou výrobu různých předmětů vlastnoručně vyzkoušet. 

 

Nově byly instalované průmyslové kamery, které monitorují dění před školou a ve vstupní hale. 

Zaměstnanci školy tak mají přehled o tom, kdo se ve škole i v jejím okolí pohybuje, což jistě 

většina rodičů uvítá. Neposlední novinkou jsou i videotelefony. Díky nim je vidět každý, kdo 

chce do školy vstoupit. Do budoucna plánuje škola ještě další investice. Bude třeba opravit 

rozvody vody.  

 

ZŠ Plešivec má ve městě Český Krumlov již dlouholetou tradici. Škola disponuje několika 

odbornými učebnami i informačním centrem, do něhož je zahrnuta knihovna a dvě učebny 

vybavené počítači. Škola uplatňuje moderní konstruktivistické pojetí výuky - učitelé vedou své 

žáky, aby přemýšleli, rozvíjeli své dosavadní znalosti a konstruovali nové poznatky. Klasická 

forma výuky je kombinována s aktivizujícími výukovými metodami, které vyučovací hodiny 

obohacují o didaktické hry, problémové příklady s praktickým významem a experimentální 

aktivní činnost žáků.  

 Gymnázium Český Krumlov získalo dotace na dva nové projekty 

Finanční podporu pro dva nové projekty se podařilo získat Gymnáziu Český Krumlov v rámci 

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 
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První z nich je zaměřen na jazykově-vzdělávací pobyty v Německu a také na podporu čtenářské 

gramotnosti, druhý na výuku cizích jazyků. Na 40 studentů tak získalo možnost vycestovat do 

Německa, za finance na podporu čtenářské gramotnosti nakoupila škola do studentské školní 

knihovny více než 200 kusů knih. Vyučující českého jazyka zároveň připravili řadu pracovních 

listů. První projekt byl podpořen částkou 530 tisíc Kč. 

 

Druhý projekt pomohl výuce němčiny a angličtiny. Pro studenty bylo zakoupeno 120 sad on-line 

výukových programů, které mohou studenti využívat při výuce, ale mají k nim přístup i mimo ni, 

takže zájemci o cizí jazyky mohou studovat dle svých možností i mnoho hodin. Součástí 

projektu byly různé metodiky pro vyučující. V tomto případě byla finanční podpora ve výši 640 

tisíc Kč. 

 Studenti střední zdravotnické školy absolvovali studijní pobyt v Berlíně 

Od pondělí 23. listopadu do pátku 28. listopadu 2015 absolvovala skupinka dvanácti studentek a 

studentů Střední zdravotnické školy v Českém Krumlově spolu se dvěma pedagogy pětidenní 

jazykový pobyt v Německu. Krom Berlína, jeho nesčetných muzeí a kulturních památek 

navštívili rovněž Postupim, Drážďany a koncentrační tábor Sachsenhausen.  

 

Právě v období zjitřené migrační krize si studenti na své evropské cestě uvědomili, že jejich 

hlavním přáním v této neklidné době je především to, aby se mohli vždy šťastně vracet domů, 

aby Evropa zůstala kontinentem bez hranic a lidé si vzájemně předávali poselství adventu, lásku, 

mír a naději v lepší budoucnost. 

 Ukončení studia Akademie třetího věku 

Ve středu 9. prosince 2015 se v sále Vlašského dvora v Českém Krumlově sešlo celkem 55 

seniorů, kteří se rozhodli svůj volný čas prožívat aktivně. Přihlásili se na Akademii třetího věku a 

po jejím absolvování převzali diplomy za úspěšné zakončení studia. Na Akademii je možné 

studovat dva obory. Je to jednak obor historický, který je tříletý a skládá se z historie 

Českokrumlovska, historie zámku a podzámčí i historie Českého Krumlova. Dalším oborem je 

seminář Život seniorů ve 21. století, který začal v dubnu 2015.  
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Akademii třetího věku pořádají českokrumlovské Domy s pečovatelskou službou, zastoupené 

ředitelkou Mgr. Ivanou Ambrusovou. Certifikát o ukončení studia přebírali studenti - senioři z 

rukou místostarosty města Ing. Josefa Hermanna. Akademie třetího věku může fungovat díky 

financím získaných z dotačního programu města Český Krumlov. 

 Den řemesel Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborné učiliště  

Zhruba 120 mladých lidí se přišlo ve čtvrtek 17. prosince 2016 podívat na Den řemesel, který 

organizovaly odloučené pracoviště Střední odborné školy zdravotnické a Střední odborné učiliště 

v Českém Krumlově. Návštěvníci se mohli podívat na praktickou část výuky řemeslných oborů, 

které škola nabízí. Oborů je pět: zedník, truhlář, klempíř, tesař, instalatér. Kromě možnosti vidět 

na vlastní oči, co jejich práce obnáší, si mohli zájemci také dané řemeslo vyzkoušet a popovídat 

si se svými případnými budoucími kolegy. Velký zájem byl o truhlařinu a o zdravotnictví. 

Poptávka po řemeslnících je stále daleko vyšší než nabídka. O uplatnění se budoucí studenti 

nemusejí obávat. 

15. Sport 

 Vltava Run 2015 – výzva pro každého běžce 

Ve dnech 16. až 17. května 2015 se uskutečnil druhý ročník největšího štafetového běhu v České 

republice Vltava Run. Vltava Run je štafetový běžecký závod pro týmy maximálně 12 běžců, od 

pramene Vltavy, konkrétně z Kvildy, do Prahy. Více než 350 km trasy vedoucí nádhernou 

přírodou kolem řeky Vltavy, ale také historickými městy i jihočeskými a středočeskými 

vesnicemi – prostě tou nejkrásnější cestou k cíli. Českým Krumlovem zdatní závodníci proběhli 

v sobotu 16. května 2015 v odpoledních a večerních hodinách, v menších skupinkách nebo 

jednotlivě.  

 

Co se týče konceptu závodu, nechali se pořadatelé inspirovat závodem Hood to Coast, který se 

běhá v americkém Oregonu. Na více než 1 000 zúčastněných týmů zatím čeští organizátoři 

neaspirovali, o to krásnější trasu a osobnější přístup si běžci Vltava Run mohli užít. Vltava Run 

je totiž tak trochu jiný štafetový závod. Není jen o běhu samotném, ale i o týmu, sebepřekonání, 

dobrodružství, přírodě a přátelích. První ročník vyvolal v běžcích velmi pozitivní emoce a 

zanechal zážitky, na které ještě dnes rádi vzpomínají. Hlesem závodu Vltava Run je: „Jedna 
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výzva. Spousta zážitků. Ty a tvůj tým, 1 víkend, 360 km dlouhý štafetový běh podél Vltavy ze 

Šumavy až do Prahy“. 

 Českokrumlovská rallye 2015 v tradičním termínu 

Český Krumlov a jeho okolí bylo už potřiačtyřicáté dějištěm významného motoristického 

podniku. Rallye Český Krumlov se vrátilo do tradičního jarního termínu – druhá akce kalendáře 

Mistrovství České republiky v rallye, který byl v roce 2015 jako jediný tuzemský závod součástí 

FIA European Rally Trophy s koeficientem 3, se uskutečnil ve dnech 22. až 23. května 2015. 

 

Zatímco pořadatelé ostatních českých podniků od evropského statutu postupně upustili, zástupci 

ÚAMK Automotoklubu Rallye Český Krumlov a týmu ČK motorsport se rozhodli svou soutěž 

do kalendáře Evropské trofeje znovu přihlásit. 

 

Udělali to i přesto, že startovní listinu museli rozdělit na dvě části a přibylo tím i několik 

organizačních starostí. S ohledem na turistickou atraktivitu jihočeského regionu a význam 

historického centra města se však pořadatelé letos rozhodli soutěž opět uspořádat jako 

mezinárodní. Vždyť Evropská trofej byla třetím nejvyšším šampionátem na světě.  

 

Fanoušci rychlých kol se kromě české soutěžní elity, mezi níž po desetileté přestávce nechyběli 

jezdci za volanty vozů kategorie WRC, mohli těšit i na republikové mistrovství historiků, 

atraktivní Rallye Legendy Show, již čtvrtý ročník klání vozidel s pohonem budoucnosti New 

Energies Rallye Český Krumlov a také oblíbené závody RC modelů (pozn.: radio control – šlo o 

závody rádiem řízených modelů v měřítku 1:10). 

 

Všechny slavnostní události proběhly jako obvykle v českokrumlovské Jelení zahradě. Ze 

startovní rampy sjely soutěžní posádky v pátek 22. května 2015 až po 17. hodině, program na 

parkovišti pod zámkem však začal již o hodinu dříve. Nejatraktivnější program nabídla sobota. 

Kromě dojezdu do cíle a slavnostního vyhlášení vítězů od půl deváté na diváky čekal už během 

odpoledne doprovodný program či představení vozů s alternativními pohony. Po dekorování 

nejrychlejších posádek oblohu tradičně rozzářil ohňostroj. 
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 Krumlovský desetiboj v roce 2015 – 10. ročník 

Ve dnech 10. – 11. července 2015 proběhl v prostorách atletického a fotbalový stadion FK 

Slavoj Český Krumlov již XI. Ročník Krumlovského desetiboje. Akce se konala pod záštitou 

místostarosty města Ing. Josefa Hermanna. V ideálním slunečném počasí s teplotou od 23 do 27 

stupňů, proběhl tento závod poprvé s veteránskými koeficienty WMA pro závodníky od 35 let 

věku. V klání nastoupila osmnáctka mužů a sedmička žen k XI. Snomíbo krumlovskému 

desetiboji. Závod však dokončilo jen 16 mužů a 7 žen, když po páté disciplíně s prasklou 

achilovkou odstoupil Jan Míka a pro zranění kyčle druhý nejmladší závodník Stanislav Tůma.  

 

Vítězství z ročníku zopakoval krumlovák Filip Hermann (Hery TEAM ČK) s 4 411 body, což 

bylo o 41 bodů méně než loňský rekord mítinku stejného borce. Druhý skončil hasič ze Žďáru 

Tomáš Říha s 4 237 body a třetí velmi úspěšný nováček Michal Borek z teamu Kladno Trhovky, 

který pro zranění nohy nedoběhl disciplínu 110 m překážek. I bez ní bral bronz za 4 058 bodů 

před čtvrtým padesátiletým veteránem z Českého Krumlova Františkem Ziegelbauerem, který 

měl s příslušným koeficientem 3 860 bodů.   

 

I letošní desetiboj byl tradičně určen také pro dětské závodníky a zúčastnilo se ho ve čtyřech 

kategoriích 40 dětí. Děti od ročníky 2012 – 2006 let čekal: běh 60 m, dálka, hod míčkem, skok 

daleký, běh 60 m př., běh 200 m. Děti ročníky 2001 – 2002 pak let čekaly tyto disciplíny: běh 60 

m, dálka, hod míčkem, skok daleký, běh 60 m př. 0,762 m., běh 800 m.  

 

U příležitosti 11. ročníku ŠNOMÍBO Krumlovského desetiboje přednesli po závěrečném 

ceremoniálu Lenka Ošmerová Koubová s SDH Dobřejovice a její svěřenci píseň, kterou 

účastnící navrhli jako hymnu desetiboje. Hymnu organizátoři plánovali zhudebnit a používat při 

dalších ročnících tohoto oblíbeného závodu, kde se účastní tradičně i celé rodiny. 

 Mistři světa v kanoistice vstoupili do „Galerie OSOBností" Fotoateliéru 

Seidel 

Český Krumlov byl v letech 2014 – 2015 svědkem něčeho mimořádného – zrodu nebývale silné, 

domácími i světovými úspěchy ověnčené mladé generace sportovců. Tým mladých kanoistů, 

který řadu let pod vedením zkušených trenérů i obětavých rodičů trénoval ve zdejších vltavských 
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meandrech, náhle prudce zazářil ověnčen mnoha zlatými, stříbrnými, ale i bronzovými 

medailemi z mistrovství světa v USA.  

V době, kdy je obecně závažným problémem přimět teenagery k jakémukoliv sportu, natož 

vrcholovému, působí tento úspěch jako skutečný zázrak. Vstupujeme tak do mimořádné 

historické epochy juniorského sportu, kdy v peřejích Vltavy vyrostl nový silný tým mladých 

vodáků. 

Tato šťastná konstelace hned několika vodáckých talentů soustředěných v jednom klubu o sobě 

dala vědět už v předchozích letech. Po loňských nepřehlédnutelných mezinárodních úspěších 

přišla letos pro krumlovské kanoisty z klubu SK Vltava skutečná sezóna snů, která nádherně 

vyvrcholila v polovině srpna fantastickou reprezentací České republiky v USA na Mistrovství 

světa juniorů a závodníků do 23 let (U-23) ve sjezdu na divoké vodě. 

Ze závodů přivezli členové SK Vltava celkem neuvěřitelných 12 medailí, a to konkrétně pět 

zlatých, čtyři stříbrné a tři bronzové. Výsledkově bylo Mistrovství světa 2015 nejúspěšnějším 

v historii České republiky i místního klubu SK Vltava, z jehož šesti českokrumlovských 

závodníků si odtud hned pět dovezlo medaili – jmenovitě Anežka Paloudová, Karolína 

Paloudová, Antonín Haleš, Vojtěch Skořepa a Jan Klíma. Velká zásluha za tyto medaile patří 

kromě závodníků samotných i jejich trenérům Lukáši Novosadovi a Tomáši Paloudovi. 

SK Vltava může takto fungovat i díky velké podpoře města Český Krumlov, které si závodníci 

velmi cení. Jedním z hrdých sponzorů klubu SK Vltava je Českokrumlovský rozvojový fond, 

spol. s r. o., který je zároveň majitelem jedinečného Fotoateliéru Seidel. Od doby jeho 

„vzkříšení“ a znovuzahájení fotografické činnosti v roce 2008 vzniká pozvolna ve fotoateliéru 

novodobá „Galerie OSOBností“, kde nachází místo význační pedagogové, umělci, architekti, 

lékaři, politici, topmodelky, aristokraté aj. významní lidé. Nechybí zde jména jako Josef Jonáš, 

Josef Czernin Kinsky, David Vávra, Viktor Preiss, Marek Vašut, Taťána Kuchařová, paní 

Baťová aj. Do jejich společnosti se ve čtvrtek 20. srpna 2015 zařadila šestice světově úspěšných 

krumlovských reprezentantů, kteří jsou na snímcích ve Fotoateliéru Seidel zachyceni i se svými 

trenéry. 

Výsledkově se oběma českým mládežnickým reprezentacím nebývale dařilo a šampionát tak byl 

jednoznačně nejúspěšnější v historii české kanoistiky (pravděpodobně i obecně z pohledu 

národních výprav). 
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Výraznou měrou se na úspěchu podíleli také tito mladí českokrumlovští kanoisté: 

 

Antonín Haleš (5 medailí): 

Posledním rokem ve věkové kategorii U-23, jedna z „hvězd" národní výpravy, který již v roce 

2014 vybojoval bronzovou medaili na seniorském MS ve sprintu. V USA závodil v kategorii 

singlkanoí (C1) a deblkanoí (C2). Ve své hlavní kategorii C1 získal dvě stříbrné individuální 

medaile (klasický závod i sprint) a společně s olomouckým Richardem Hálou se stal mistrem 

světa do 23 let ve sprintu deblkanoistů. V závodech tříčlenných družstev se podílel na zlaté 

medaili v klasickém závodě singlkanoistů a bronzové medaili ze sprintu singlkanoistů. 

 

Anežka Paloudová (3 medaile): 

Další z hlavních tváří české výpravy se do role favoritky juniorských závodů pasovala měsíc 

před šampionátem ziskem nečekané stříbrné medaile na Mistrovství světa seniorů ve sprintu. Její 

výkony v USA ale ovlivnila viróza, kterou prodělala týden před juniorským šampionátem, přesto 

dokázala vybojovat dvě stříbrné individuální medaile v kategorii singlkanoistek. Svou třetí 

medaili si dovezla ze závodu družstev, kde se podílela na titulu českých kajakářek ve sprintu. 

 

Jan Klíma (2 medaile): 

Již třetím rokem juniorský reprezentant ve sjezdu na singlkanoi se letos výsledkově posunul do 

první desítky pořadí juniorských singlkanoistů. Z USA si přivezl dvě medaile ze závodu 

družstev, kde se podílel na mistrovském titulu v klasickém závodě družstev singlkanoistů a na 

bronzu ve sprintu družstev. 

 

Karolína Paloudová (1 medaile): 

Zvláštnost české nominace, kdy se jedna z nejmladších členek výpravy těsně nekvalifikovala do 

juniorského reprezentačního družstva, ale paradoxně jí mimořádně vyšly nominační závody 

kategorie U-23. Do USA jela ve vyšší věkové kategorii především sbírat zkušenosti. Štěstí jí ale 

bylo nakloněno v klasickém závodě singlkanoistek, kde vybojovala nečekanou bronzovou 

medaili. Blízko k medaili byla pak také ve sprintu singlkanoí a v závodě družstev. 
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Vojtěch Skořepa (1 medaile): 

Další z benjamínků juniorské výpravy, který se podílel na mistrovském titulu družstev 

singlkanoistů v klasickém závodě.  

 

Marie Mašínová: 

Posledním rokem juniorka je dalším nominačním paradoxem. Nominovala se do juniorského 

družstva na singlkanoi a do družstva U-23 na kajaku. Na šampionátu několikrát atakovala 

umístění na stupních vítězů, ale bohužel jí vždy malý kousek chyběl. 

 Českokrumlovský tenisový klub Lawn Tenis Club – prázdninové kempy  

Celkem 250 hodin strávených venku na antukových kurtech i v kryté tenisové hale odtrénovali 

mladí tenisté na letních kempech v areálu Tenis-Centra v Českém Krumlově během 

prázdninových srpnových dnů. Padesáti hráčům nejen z Českého Krumlova, ale také z Prahy a 

jejího okolí, Českých Budějovic i rakouské Vídně ve věku od šesti do sedmnácti let se věnovala 

pětice tenisových trenérů, specializovaný kondiční trenér i profesionální pedagog, který pro děti 

připravoval program mezi tréninky a vedl kurzy tenisové angličtiny. 

 

Krumlovské kempy se uskutečnily ve dvou týdnech. První trval celých sedm dní, od pondělí do 

neděle, a byl určen závodním hráčům staršího věku. Druhého, tentokrát pětidenního kempu, se 

pak účastnily děti od předškolního věku až po starší žáky. 

 

Českokrumlovský tenisový klub LTC je pravidelným pořadatelem prázdninových kempů a také 

o prázdninách 2015 si kladl za cíl přinést celodenní atraktivní program pro zúčastněné hráče. 

Zatímco se nejmenší děti učily na jednom kurtu správně držet raketu a odehrávat své první míče 

v životě, na dalších kurtech se zdokonalovali zkušenější hráči, někteří již se závodními ambicemi 

a turnajovými úspěchy. Pořadatelský tým byl s úrovní kempů spokojen a pochvaloval si, že se 

opět podařilo přinést do programu nové zpestřující prvky. 

 

Klub LTC přizval do svého týmu na kempu i příležitostného zahraničního kolegu, jmenovitě 

španělského trenéra Francisca Guerrera z Alicante. Nabitý sportovní program pro v historii 
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největší počet účastníku mládežnického kempu skvěle doplňovaly i vědomostní výukové bloky 

lektora, který děti zasvětil například také do tenisové angličtiny. 

 

Lawn Tennis Club (LTC) Český Krumlov funguje na území okresního města od roku 2012. 

Zaměřuje se na rozvoj tenisové mládeže a v jeho pravidelném členském programu trénuje od 

pondělí do pátku zhruba stovka dětí. Věnuje se jim tým pěti klubových trenérů. Asi třetina dětí 

LTC hraje pravidelné soutěže družstev a zúčastňuje se tenisových turnajů jednotlivců různých 

kategorií. Členskou základnu doplňuje asi padesát dospělých tenistů, kteří reprezentují tenisový 

klub v soutěžích jednotlivců a družstev. 

 Závod Krumlovský Horák – 2. ročník závodů v Novém Spolí a na Vltavě 

V sobotu 29. srpna 2015 v osm hodin ráno bylo pod Barevnou skálou v Novém Spolí v Českém 

Krumlově nebývale rušno. Lezci, kteří se sem sjeli z celé České republiky, tu startovali druhý 

ročník Krumlovského Horáka. Bylo ještě příjemně chladno a někteří lezci z patnáctky týmů už 

měli první lezeckou cestu za sebou. Po cestě, kterou měli absolvovat po Vltavě na kanoi, museli 

na pěti vybraných skalkách absolvovat celkem deset lezeckých výstupů. 

 

Na konci vodácké šestikilometrové časovky, která začínala u Osmého špice v Domoradicích a 

končila v kempu ve Zlaté Koruně, a kterou Krumlovský Horák vrcholil, totiž na každého 

závodníka čekal půllitr piva, který museli vypít, pokud možno na ex. Až poté se každému týmu 

zastavila časomíra.  

 Charitativní cyklistický závod Bohemian Gran Fondo – 2. ročník 

Český Krumlov v sobotu 4. října 2015 hostil již druhý ročník charitativní jízdy Bohemian Gran 

Fondo. Startovné účastníků bylo určeno na podporu projektů, které jsou zaměřeny na boj žen se 

zákeřnou rakovinou prsu. V roce 2015 se do akce zapojilo více než 300 cyklistů, což je o 50 

závodníků více než v roce 2014.  

Charitativní dar 2. ročníku směřoval přímo do klinického onkologického výzkumu v rámci 

projektu 35. Projekt 35 je speciálním programem pro skupinu mladých žen ve věku do 35 let, 

které onemocněly karcinomem prsu.  
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Doprovodným programem akce byl i zhruba osmikilometrový běh Českým Krumlovem. Ten se 

uskutečnil v neděli 5. října 2015.  

Druhý ročník charitativní amatérské cyklistické akce, která svým výškovým profilem patří mezi 

nejnáročnější nejen ve střední Evropě, se konal za finanční podpory města Český Krumlov, 

českokrumlovského rozvojového fondu spol. s r. o. a řady dalších sponzorů. 

 Terénní soutěž pro žáky a studenty – Den plný prevence 

Den plný prevence 2015 byla jednodenní terénní soutěž určená pro žáky ZŠ a víceletých 

gymnázií z celého okresu Český Krumlov, členěná podle věku soutěžících do IV. kategorií. 

Již 14. ročník této akce se konal 1. října 2015 ve spolupráci Oblastního spolku Českého 

červeného kříže (OS ČČK) Český Krumlov s Policií ČR - územním odborem Český Krumlov, 

územním odborem Jihočeského hasičského záchranného sboru Český Krumlov, Armádou ČR, 

Vodní záchrannou službou, Městskou policií Český Krumlov, Lesy České republiky, Správou 

CHKO Blanský les, K- centrem Český Krumlov, Ekocentrem Šípek a Základní organizací 

Českého svazu ochránců přírody. Zázemí akce poskytla Policie ČR.  

Projekt navazoval na úspěšné akce z minulých let na základě velkého a stálého zájmu ze strany 

ZŠ a víceletých gymnázií, kdy se v nich aktivně každoročně zapojilo cca 100 žáků. 

Předpokládáme, že i do budoucna zajistíme za pomoci dalších poskytovatelů finanční prostředky 

pro realizaci projektu. 

 Hasičská soutěž O pohár města Český Krumlov – 8. ročník 

3. října 2015 proběhla již poosmé hasičská soutěž O pohár města Český Krumlov, která se 

konala v areálu firmy Vidox u Porákova mostu. Soutěže se zúčastnilo celkem 23 hasičských 

družstev z okresu Český Krumlov. Pohár vyhráli muži ze Sboru dobrovolných hasičů (SDH) 

Netřebice, druzí byli muži z SDH Přísečná A, třetí skončili muži z Holubova. V soutěži žen zlato 

získaly hasičky z SDH Besednice, druhé byly ženy z SDH Benešov nad Černou a třetí místo 

vybojovaly ženy z Chlumu u Křemže. 

 

Po provedení vyhlášení výsledků soutěže bylo také vyhlášeno pořadí celkové umístnění ve Velké 

ceně Okresního sdružení hasičů okresu Český Krumlov. Na prvním místě se v této kategorii 

umístili muži z SDH Netřebice, druzí byli muži SDH Holubov A a třetí muži SDH obce Přísečná 
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A. V kategorii ženy se na prvním místě umístily ženy z Chlumu u Křemže, stříbro si odnesly 

ženy z SDH Besednice a třetí skončily ženy z SDH Přísečná. 

 

Ceny v této soutěži předali starosta OSH Jaromír Marek a náměstek starosty OSH Václav 

Holemí. Soutěži přálo krásné podzimní, příští rok 1. října 2016 se bude konat tato soutěž 

podeváté.  

 Krumlovský vodácký maraton v roce 2015 – 13. ročník akce 

Hromadný start kategorie paddleboardů a raftů v kempu v Rožmberku nad Vltavou si 

pochvalovali účastníci již 13. ročníku Krumlovského vodáckého maratonu, který se konal na 

Vltavě v sobotu 10. října 2015.  

 

Setkalo se to s velkým ohlasem mezi závodníky, protože start tak dostal zcela nový náboj. 

Závodníci museli vymýšlet novou taktiku, běželi nejprve sedmdesát metrů po břehu a až potom 

naskakovali na vodu. Oproti předchozím ročníkům opět do maratonu nastoupilo více závodníků, 

celkový počet přesáhl tisícovku a stoupla i jejich kvalita. Maraton letos odstartovali tři olympijští 

medailisté: Lukáš Trefil, Josef Dostál a Daniel Havel. 

 

Kajakáři a kanoisté, na které čekala šestatřicetikilometrová trať, vypluli v 11:00 hodin z Vyššího 

Brodu. Naopak šestadvacetikilometrová trať pro dračí lodě, plavidla SUP, pramice, vícečlenné 

kanoe a rafty měla start v Rožmberku nad Vltavou. Závodníci vyrazili na trať patnáct minut po 

11. hodině. Třetí kategorií byl žákovský maratón, který startoval na Pískárně ve Větřní.  

 

Všichni maratonci nakonec ukončili své zápolení v Českém Krumlově u bran pivovaru 

Eggenberg. V pivovarské zahradě probíhal od 12:00 do 18:00 hodin doprovodný program. Na 

zájemce ze všech věkových kategorií čekal fotbalový park a další atrakce. Večerní vyhlášení 

vítězů ocenilo vždy první tři závodníky v každé obsazené kategorii. V roce 2015 se vodácký 

maraton stal součástí projektu České unie sportu ČUS „Sportuj s námi“, jejímž generálním 

partnerem je skupina Synot a mediálním partnerem Deník.  
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 Hokejový klub HC Slavoj Český Krumlov oslavil 80 let své existence 

Slavnostním otevřením nově vybudovaných šaten a dalšího zázemí vyvrcholily v sobotu 7. 

listopadu 2015 oslavy osmdesátého výročí hokejového klubu HC Slavoj Český Krumlov. 

Vybudování šaten byl velmi důležitý mezník v historii klubu. Zastřešený zimní stadion se začal 

stavět na jaře roku 1999 a jeho provoz byla slavnostně zahájen už na podzim 28. října 1999.  

 

V rámci oslav 80. výročí klubu oficiálně otevřel předseda klubu Karel Kašák novou budovu 

šaten u zimního stadionu na Chvalšinské ulici, na kterou již hokejisté řadu let netrpělivě čekali. 

Podařilo se to poté, co klub získal dotaci z programu Ministerstva školství mládeže a 

tělovýchovy, o kterou žádali už podruhé. Nové vedení města včetně zastupitelů a současně i 

klubu našlo společnou řeč a město třicetiprocentním podílem na dotaci pomohlo klubu k jejímu 

získání. Dlouho očekávané zázemí a kabiny klubu se začaly stavět v srpnu 2014, hotovo bylo na 

jaře. 

 

Při otevření šaten za přítomnosti hostů a diváků nechyběli zástupci města, Českého svazu 

ledního hokeje a Jihočeského kraje. Na zimním stadionu se celý den odehrávaly turnajové 

zápasy a venku bylo přichystáno občerstvení.  

 

Čestné uznání za svou dlouholetou práci pro klub obdrželi při této příležitosti bývalí hráči a 

posléze trenéři a funkcionáři Jan Brož, Miroslav Mráz, Josef Tůma, Tomáš Šafránek, Jiří Kučera 

a Vilém Migl st. 

 Více termínů veřejného bruslení na stadionu HC Slavoj Český Krumlov  

Dům dětí a mládeže Český Krumlov ve spolupráci s HC Slavoj zahájil od 9. prosince výuku 

bruslení pro všechny příchozí děti. Lekce bruslení pro veřejnost byly rozšířeny i na pondělí od 

16:00 do 17:00 hodin, středu od 15:35 do 16:35 a v sobotu od 8:00 do 10:00 hodin. Ve 

spolupráci se Sokolem Český Krumlov začala i výuka krasobruslení, která byla vždy v úterý od 

17:00 do 18:00 hodin. Veřejné bruslení bylo navíc ještě ve středu od 18:30 do 19:30, v sobotu od 

19:00 do 21:00 hodin a v neděli od 13:45 do 15:45. Byl to velmi vstřícný, chvályhodný krok 

směrem k veřejnosti, který byl významný nejen pro obyvatele Českého Krumlova, ale i pro 

bruslaře z obcí ze širšího okolí. 
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16. Statistické údaje 

 Obyvatelstvo v roce 2015 

Na konci prosince 2015 žilo na území Jihočeského kraje podle předběžných výsledků 637 834 

obyvatel, z tohoto počtu pak 323 387 žen, tedy 50,7 %. Proti stavu na začátku roku se počet 

obyvatel zvýšil o 534 osoby. Tuto skutečnost ovlivnilo vyšší kladné saldo migrace (+ 867 osob). 

Naopak přirozená měna obyvatelstva byla v tomto roce v záporných hodnotách (- 333 osob). Na 

území okresu Český Krumlov to bylo 61 126 osob. 

 

V Jihočeském kraji se v roce 2015 živě narodilo 6 600 dětí, z toho 3 424 chlapců. Proti 

minulému roku to bylo o 163 dětí více. V přepočtu na tisíc obyvatel to znamená celkovou 

porodnost 10,4 ‰, ve srovnání s celorepublikovým průměrem byla porodnost v kraji nepatrně 

nižší. V meziokresním srovnání mají nejvyšší porodnost okresy České Budějovice a Český 

Krumlov. Nepatrně se snížil podíl dětí, které narodily neprovdaným ženám; mimo manželství se 

v Jihočeském kraji narodilo 48,3 % dětí. Také v okrese Český Krumlov, kde byl podíl dětí 

narozených mimo manželství tradičně nejvyšší, došlo v minulém roce k poklesu (54,0 % dětí). Z 

narozených dětí připadalo 46,9 % na prvorozené, druhorozených bylo 39 % a zbylých téměř 14 

% připadalo na děti, které se narodily jako třetí a další v pořadí. 

 

V roce 2015 v kraji zemřelo 6 933 osob, což je o 505 osob více než v roce 2014. Nejvyšší podíl 

zemřelých byl ve věkové skupině 80 – 89 let. Úmrtnost v kraji byla vyšší než v předchozím roce 

a s hodnotou 10,9 ‰ byla vyšší než celorepublikový průměr. V relativním vyjádření nejméně 

lidé umírali v okrese Český Krumlov, což je dáno mladší věkovou strukturou obyvatelstva těchto 

okresu. Vyšší úmrtnost pak byla v okresech Jindřichův Hradec a Strakonice.   

 

město Český Krumlov (k 31. 12. 2015):  

Počet narozených dětí:       705 

Počet úmrtí:         407 

Počet bydlících obyvatel:  13 160 

  Z toho ženy:     6 768 

  Z toho muži:     6 392 
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Sňatky: 

V roce 2015 bylo v Českém Krumlově uzavřeno 143 manželství. 

Z toho: 7 církevních (církev římskokatolická) 

Z celkového počtu bylo 19 sňatků s cizincem 

V Českém Krumlově se konalo 121 obřadů, mimo obřadní místnost se na území ORP 

Český Krumlov konalo 22 obřadů (zámecká zahrada, seminární zahrada, Městský park, 

Svachova Lhotka, Černice, Chabičovice…) 

 

Vítání občánků: 

Vítání občánků proběhlo celkem 4x (2x v dubnu a 2x v květnu), na tuto akci bylo pozváno 

celkem 75 dětí, z nichž se dostavilo 62. Jako dar obdrželi při vítání noví občánci města pamětní 

medaili „Český Krumlov – mé rodné město“, bryndák s výšivkou „občánek Českého Krumlova“, 

„Pamětní knížku našeho děťátka“, poukaz na bezplatné fotografování v Museu Fotoateliér 

Seidel, poukaz na slevu při účasti na plavání kojenců v baby klubu Medúzka a matky dostaly 

květinu. 

 

Nezaměstnanost v roce 2015: 

 
Míra registrované nezaměstnanosti - dosažitelní 

Celkem 6,87 % 

Muži 6,73 % 

Ženy 7,01 % 

Počet hlášených volných míst: 191 

 

 
Počet uchazečů - dosažitelní 

Celkem                                     600 

Muži                                     292 

Ženy                                     308 
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 Odbor školství 

Počet žáků v českokrumlovských ZŠ:  1 561 

Počet dětí v českokrumlovských MŠ:     548 

 Počet ekonomických subjektů v roce 2015 

Dle údajů z Registru ekonomických subjektů s platností k 31. březnu 2015 bylo v Českém 

Krumlově celkem 3 896 podnikatelských subjektů, což tvořilo 35,5 % z celkového počtu 

podnikatelských subjektů v rámci celého správního obvodu ORP. Žádná jiná obec nedosahovala 

takových hodnot jako Český Krumlov, druhou obcí s nejvyšším počtem podnikatelských 

subjektů bylo Větřní se 756 subjekty. Obec Český Krumlov také dosáhla nejvyššího počtu 

podniků v oboru ubytování, stravování a pohostinství – celkem 531 z celkového počtu 3 896 

zdejších podnikatelských subjektů, což je 13,6 %. V tomto průměrovém ukazateli se Český 

Krumlov zařadil k průměru v rámci správního obvodu, který je 12,8 %. Vysokého podílu 

v  tomto poměrovém ukazateli dosahovaly obce Černá v Pošumaví (29,2 %), Horní Planá (24,8 

%) a Frymburk (22,7 %).  

Hospodářská činnost v roce 2015 – počet subjektů: 

Zemědělství, lesnictví, rybářství     114 

Zpracovatelský průmysl      355 

Stavebnictví        392 

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motor. vozidel 566 

Doprava a skladování         85 

Ubytování, stravování a pohostinství     537 

Činnosti v oblasti nemovitostí     253 

Profesní, vědecké a technické činnosti    466 

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti    129 

Ostatní činnosti       356 

Nezařazeno        129 

Státní organizace – počet subjektů       20 

Akciové společnosti – počet subjektů      22 

Obchodní společnosti – počet subjektů    422 
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Družstevní organizace – počet subjektů           2 

Podnikatelé – fyzické osoby – počet subjektů   2 651 

Svobodná povolání – počet subjektů        310 

Ostatní právní formy – počet subjektů       407 

Počet subjektů bez zaměstnanců     1 172 

Počet subjektů s 1 – 9 zaměstnanci – mikropodniky      351 

Počet subjektů s 10 – 49 zaměstnanci – malé podniky       50 

Počet subjektů s 50 – 249 zaměstnanci – střední podniky       12 

Počet subjektů s >249 zaměstnanci – velké podniky         6 

 

Druhy pozemků v roce 2015 

Celková výměra pozemku (ha)     2 217 

Orná půda (ha)          301 

Chmelnice (ha)              0 

Vinice (ha)               0 

Zahrady (ha)           126 

Ovocné sady (ha)            27 

Trvalé trávní porosty (ha)         506 

Zemědělská půda (ha)         960 

Lesní půda (ha)          529 

Vodní plochy (ha)            47 

Zastavěné plochy (ha)         109 

Ostatní plochy (ha)          571 

Koeficient ekologické stability (%)       1,26 

 Cestovní ruch – návštěvnost města v roce 2015 

Celkový počet návštěvníků města v roce 2015:  

Cca 1 900 000 osobodní (*osoboden je den strávený osobou v určitém místě (příklad: 2 turisté, 

kteří strávili v obci dva dny (resp. jednu noc) – realizují čtyři osobodny). Návštěvníci strávili 

v roce 2015 v obci celkem 1,9 mil. osobodní (400 tis. osobodní strávených těmi, kteří 

přenocovali v hromadných i individuálních ubytovacích zařízeních a téměř 1,5 mil. osobami, 

které přijely na jednodenní návštěvu). Z toho rezidenti cca 40 %, nerezidenti cca 60 %.  
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V roce 2015 strávilo minimálně jednu noc v hromadných ubytovacích zařízeních v Českém 

Krumlově 206 000 hostů při celkovém počtu 300 000 přenocování. Počet hostů i počet 

přenocování ve městě stále kontinuálně rostl při zachování téměř stejné úrovně počtu pokojů a 

lůžek v hromadných ubytovacích zařízeních. 

 

Vývoj počtu lůžek v jednotlivých kategoriích ubytovacích zařízení v Českém Krumlově v letech 

2012 – 2015: 

Kategorie ubytovacích 

zařízení 

Lůžka/ks 

2012 

Lůžka/ks 

2013 

Lůžka/ks 

2014 

Lůžka/ks 

2015 

HOTEL CELKEM 

  
899 886 906 906 

GARNI HOTEL CELKEM 178 178 196 196 

MOTEL CELKEM 

  
33 33 33 33 

PENZION CELKEM 

  
1 319 1 310 1 359 1 339 

PRIVÁTNÍ UB. CELKEM 

  
743 787 699 716 

APARTMÁ, BYTY CELKEM 182 184 214 208 

UBYTOVNA-HOSTEL 

CELKEM 
225 195 318 257 

KEMP CELKEM 

  
940 940 940 940 

CHALUPA, DŮM, STATEK 

CELKEM 
5 5 5 5 

OSTATNÍ CELKEM 

  
77 77 100 100 

CELKEM  4 601 4 595 4 770 4 700 

 

 

Návštěvnost Infocentra Český Krumlov v roce 2015:  230 731 návštěvníků  

 

Návštěvnost stránek Oficiálního informačního systému Český Krumlov www.ckrumlov.cz 

v roce 2015:        2 070 931 návštěvníků. 

http://www.ckrumlov.cz/
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 Návštěvnost Slavností pětilisté růže 2015 

Slavnosti pětilisté růže v roce 2015 doprovázel déšť, atmosféru však nepokazil, a tak akce opět 

zaznamenala vysokou účast. Slavnosti navštívilo 23 252 lidí, což sice bylo o 2 180 lidí méně než 

v roce 2015, ale o 661 osob více, než je průměrná návštěvnost za 10 let. Od roku 1990 do roku 

2015 navštívilo Slavnosti pětilisté růže celkem 419 002 návštěvníků. 

 

 Návštěvnost Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov 2015 

O koncerty tohoto tradičního českokrumlovského festivalu byl opět velký zájem a většinu z nich 

se podařilo vyprodat. Celkově Mezinárodní hudební festival Český Krumlov v roce 2015 

navštívilo 8 500 diváků, obsazenost koncertů byla tedy zhruba 97 %.  

 Návštěvnost Městského divadla Český Krumlov v roce 2015 

V roce 2015 se v Městském divadle uskutečnilo celkem 532 aktivit, z toho: 90 představení, 21 

akcí v režimu pronájem, 24 akcí v režimu spolupráce, 58 akcí v divadelním klubu Ántré, 36 

sympózií nebo konferencí, 12 výstav ve foyer, 231 zkoušek souborů, 60 akcí v Prelatuře. 

Návštěvnost představení Městského divadla v roce 2015 dosáhla počtu 15 082 diváků. 

 Návštěvnost Otáčivého hlediště Český Krumlov v roce 2015 

V roce 2015 bylo díky dobrému počasí odehráno rekordních 86 představení, což byla 99 % 

úspěšnost. Rovněž návštěvnost Otáčivého hlediště překonala všechna očekávání a dosáhla 54 

764 diváků. Tržby ze vstupného dosáhly přes 31,5 milionu Kč, což je přes 70 % z celkových 

ročních tržeb Jihočeského divadla. 

 Návštěvnost Státního hradu a zámku v roce 2015 

Hradní a zámecký komplex v Českém Krumlově je po Pražském hradě druhým nejrozsáhlejším 

areálem v České republice. Státní hrad a zámek Český Krumlov je s 401 tis. návštěvníky 

nejnavštěvovanějším turistickým cílem v Jihočeském kraji (co do návštěvnosti srovnatelným 

pouze s lipenskou Stezkou v korunách stromů) a po Státním zámku Lednice druhým 

nejnavštěvovanějším hradním a zámeckým komplexem v České republice. Ze 400 sledovaných 

turistických cílů je Státní hrad a zámek Český Krumlov v pořadí 17. nejnavštěvovanější 
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památkou v České republice. 

 

V roce 2015 bylo dosaženo celkové návštěvnosti Státního hradu a zámku (SHZ) ve výši 401 553 

osob, což znamená nárůst návštěvnosti oproti roku 2014 o 8,77 %, (v roce 2014 činila celková 

návštěvnost 369 176 osob). Rekordní čtyřsettisící návštěvník za rok byl na zámku přivítán 17. 

prosince 2015. 

 

V areálu SHZ Český Krumlov fungují od roku 2011 dva samostatné návštěvnické provozy - 

provoz zámeckých prohlídkových expozic (I. prohlídková trasa: 152 303 návštěvníků a II. 

prohlídková trasa: 13 900 návštěvníků a zámecké barokní divadlo: 12 925 návštěvníků) a provoz 

Hradního muzea (Hradní muzeum a zámecká věž – celkem více než 200 000 návštěvníků).  

 

Provoz Hradního muzea (Hradní muzeum + vyhlídkový ochoz zámecké věže) je více než 

důstojným protipólem provozu prohlídkových expozic SHZ Český Krumlov (návštěvnost 

expozice Hradního muzea a vyhlídkového ochozu zámecké věže dosáhla v součtu 53,83 % 

celkové návštěvnosti prohlídkových expozic SHZ Český Krumlov).   

 Návštěvnost Klášterů Český Krumlov v roce 2015 

Od oficiálního otevření Klášterů Českých Krumlov pro veřejnost dne 28. listopadu 2015 do 

konce roku 2015 bylo zaznamenáno celkem 6 269 návštěvníků této památky. 

 Návštěvnost Musea Fotoateliér Seidel v roce 2015 

Rok 2015 byl pro Museum Fotoateliér Seidel skutečně rekordním. Museum navštívilo celkem 11 

765 osob. Museum je otevřeno již 8. rokem a návštěvnost překonala o 20 % dosud nejúspěšnější 

rok 2014. 

 Návštěvnost Egon Schiele Art Centra v roce 2015 

Návštěvnost Egon Schiele Art Centra v roce 2015 narostla oproti minulému roku o deset až 

patnáct procent, výstavu Mystérium Šumava navštívilo od začátku dubna do konce října 2015 na 

40 000 osob. 
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 Návštěvnost Regionálního muzea Český Krumlov v roce 2015 

V roce 2015 navštívilo Regionální muzeum v Českém Krumlově (RM) celkem 25 153 

návštěvníků. Dalších 3 652 neplatících návštěvníků se zúčastnilo 2. ročníku úspěšné akce 

Kupecká osada KRUMBENOWE, která proběhla v Pivovarské zahradě ve dnech 5. až 6. září 

2015 v rámci oslav Národního zahájení Dnů evropského historického dědictví.  

 

Muzeum v tomto roce poskytlo na základě již dříve realizované finanční podpory města Český 

Krumlov bezplatný vstup na vybrané akce pořádané městem, popř. jinými subjekty. Na základě 

dohody se zřizovatelem bylo v roce 2015, stejně jako v předešlém roce, poskytnuto progresivní 

snížení vstupného k návštěvě výstav a expozic v rámci školní výuky pro žáky a studenty 

základních a středních škol z regionu. 

 

V Regionálním muzeu a v muzejní pobočce proběhlo 11 dnů volného vstupu, a to jak v rámci 

tradičních akcí (Slavnosti pětilisté růže, Svatováclavské slavnosti, Mezinárodní den muzeí, Dny 

Evropského dědictví, Den s handicapem, aj.), tak i v průběhu adventního programu 29. 11., 13. 

12., 26. 12. a 31. 12. 2015. Do konce roku 2015 se v Regionálním muzeu prodalo celkem 209 

Český Krumlov CARD, z toho 105 v režimu plného, 99 zlevněného a 5 rodinného vstupného v 

celkové hodnotě 32 900 Kč. 

 

Regionální muzeum bylo v roce 2015 pořadatelem a spolupořadatelem 87 kulturně výchovných 

akcí (přednášky pro školy a veřejnost, dílny, workshopy, besedy, komentované prohlídky, 

tematické vycházky ad.) s celkovou účastí 3 433 osob. Z tohoto počtu bylo 62 akcí pro děti a 

mládež s celkovou účastí 2 172 osob. 
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17. Přílohy 

Příloha 1 – 12 / 2015: 

Plakáty a informační materiály města – chronologicky členěné podle jednotlivých měsíců: 

 1 ks únor 

 8 ks březen 

 22 ks duben 

 23 ks květen 

 20 ks červen 

 10 ks červenec 

 13 ks srpen 

 24 ks září 

 14 ks říjen 

 27 ks listopad 

 33 ks prosinec 

 

Příloha 13 / 2015: 

2x 11 ks – Noviny města Český Krumlov – leden – prosinec 2015 

2 ks – Město na dlani – příloha Českokrumlovského deníku – 28. 8. 2015 

 

Příloha 14 / 2015: 

2x 12 ks - KUK – Českokrumlovský kulturní kalendář – leden – prosinec 2015 

 

Příloha 15 / 2015: 

12 ks – Ozvěny z měst a obcí Českokrumlovska – leden – prosinec 2015 

 

Příloha 16 / 2015: 

22 ks – Letáky a plakáty z oblasti kultura a cestovní ruch – s celoroční platností 

 

Příloha 17 / 2015: 

15 ks – Letáky českokrumlovských supermarketů a prodejen 
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18. Použité informační zdroje  

Zápisy do kroniky za rok 2015 byly zpracovány především na základě článků a informací 

uveřejněných ve Zpravodaji resp. Novinách města Český Krumlov vycházejících s měsíční 

periodicitou během roku 2015, z tiskových zpráv vydávaných oddělením kancelář starosty města 

Český Krumlov a Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o., z usnesení rady a 

zastupitelstva města, z prohlášení vydávaných členy politické reprezentace města či pracovníky 

odborů městského úřadu, ze zveřejněných petic, z vybraných zpráv o Českém Krumlově 

získaných z monitoringu českých novin a serverů, z internetových informací na 

www.ckrumlov.cz aj. webových stránek, ze zpráv městského Mailfóra, archivu Aktualit a Akcí 

publikovaných prostřednictvím Oficiálního informačního systému Český Krumlov, z výročních 

zpráv za rok 2015 města Český Krumlov, jeho zřizovaných organizací, obchodních společností a 

součástí městského úřadu (Zpráva tajemníka Městského úřadu Český Krumlov o činnosti úřadu, 

Centrum pro pomoc dětem a mládeži o. p. s., Domov pro matky s dětmi a Dům na půli cesty, 

Domy s pečovatelskou službou o. p. s., Městské divadlo Český Krumlov o. p. s., Pro Sport o. p. 

s., Městská knihovna Český Krumlov, Zpráva o činnosti základních škol v Českém Krumlově, 

Zpráva o činnosti mateřských škol v Českém Krumlově, Českokrumlovský rozvojový fond, spol. 

s r. o., Služby města Český Krumlov s. r. o.), jakož i z výročních zpráv dalších institucí 

působících ve městě (ICOS o. p. s., Regionální muzeum Český Krumlov, Dům dětí a mládeže, 

Gymnázium Český Krumlov, KoCeRo komunitní centrum Romů o. p. s., Střední 

uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České, Střední odborné školy zdravotnické a Středního 

odborného učiliště), dále také z Analýzy přínosů cestovního ruchu a strategie rozvoje cestovního 

ruchu v Českém Krumlově, 1. etapa projektu: analytická část, červenec 2015, z rozpracované 

Strategie rozvoje cestovního ruchu, KPMG, DRAFT ke dni 19. září 2016, z Analýzy agentury 

CzechTourism – měření návštěvnosti UNESCO památek, ze Statistiky návštěvnosti státního 

hradu a zámku Český Krumlov, údaje z „Kroniky projektu Revitalizace Klášterů Český 

Krumlov“, z textu „80 let historie krumlovského hokeje“ HC Slavoj Český Krumlov, z textu 

„Českokrumlovská rallye“ z ČK Motosport, z tiskových zpráv Mezinárodního hudebního 

festivalu Český Krumlov, Regionálního muzea v Českém Krumlově, Gymnázia Český Krumlov, 

NZDM Bouda, podrobné informace z každoročního šetření Českého statistického úřadu 

(www.czso.cz/csu/xc/obyvatelstvo-jihoceskeho-kraje-v-roce-015), z Regionálního  informačního 

http://www.ckrumlov.cz/
http://www.czso.cz/csu/xc/obyvatelstvo-jihoceskeho-kraje-v-roce-015
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systému (www.risy.cz), z tištěných propagačních a informačních materiálů distribuovaných 

prostřednictvím Infocentra Český Krumlov a rovněž i z vlastních zážitků a zkušeností 

jednotlivých kronikářů. Obrazový materiál pochází z archivu města Český Krumlov.  

 

 

http://www.risy.cz/

