
Slovo kronikáře 
 
Vážení spoluobčané, 
 
od počátku tohoto roku mám tu čest být kronikářem města Český Krumlov. Dovolte mi proto, 
abych se stručně představil a nastínil své pojetí vedení kroniky. 
 
Narodil jsem se před dvaatřiceti lety v Českých Budějovicích, žiji v Českém Krumlově. Jsem 
ženatý, mám dvě děti. Vystudoval jsem obor Kulturní historie na Historickém ústavu 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Po ukončení studií jsem byl zaměstnán v 
Národním muzeu jako vedoucí oddělení Muzeum české loutky a cirkusu v Prachaticích. Od 
roku 2008 pracuji jako referent kultury v kanceláři starosty města Český Krumlov. Vzhledem 
k mému dlouholetému zájmu o kulturu a historii je mi práce kronikáře velmi blízká. 
 
Kronika je důležitou součástí historické paměti obce. Zaznamenávají se do ní zprávy o 
důležitých a pamětihodných událostech v obci, které mají sloužit pro informaci i poučení 
budoucím generacím. Vedení kroniky je pro obec zákonem danou povinností. Zákon 
132/2006 Sb. o kronikách obcí dále stanovuje nejzákladnější náležitosti kroniky a podmínky 
pořizování zápisů. Občan obce starší 18 let může, na základě tohoto zákona, navrhnout 
písemně změnu, doplnění nebo opravu zápisu v kronice. O obsahu kroniky a konečné podobě 
zápisu rozhoduje obec. 
 
Počátky kroniky města Český Krumlov sahají do druhé pol. 18. století. V 19. století byl 
dlouholetým kronikářem mj. městský sekretář (tajemník) Johann Thaller. Česky psaná 
kronika města byla založena po roce 1945. Zakladatelem moderní kronikářské tradice v 
Českém Krumlově byl historik Jiří Záloha, jehož záznamy zachycují události dlouhého 
období let 1947 - 1980. Po roce 1989 vedly městskou kroniku dvě ženy: Marie Nováková 
(1991 - 2005) a Mgr. Radka Frčková (2005 - 2011). Všem kronikářům patří dík za jejich 
svědomitou práci. 
 
Ve městě natolik živoucím jako je současný Český Krumlov je psaní kroniky prací krásnou a 
zajímavou, ale zároveň velice náročnou. Kronikář je ve snaze podat ucelený obraz místa a 
doby, v níž žije, nucen pečlivě vážit a vybírat události, které budou zaznamenány. Tyto by 
měl zároveň zasadit do obecných souvislostí a příp. doplnit vlastním komentářem. Kronika by 
neměla být pouhým kalendáriem chronologicky zaznamenaných jednotlivostí. V první řadě 
by měla obsahovat faktografické údaje o životě obce v daném roce a základní informace o 
událostech v jednotlivých sférách veřejného života. Pro usnadnění orientace a vyhledávání 
může být text kroniky opatřen rejstříky. Zápis by měl být dále doplněn přílohami, které jej 
dokládají a dokreslují. Kronikář vždy uvádí prameny, ze kterých čerpal. 
 
Kvalitně vedená kronika obce se neobejde bez spolupráce občanů a institucí v místě 
působících. Věřím proto, že se mi podaří získat podporu českokrumlovské veřejnosti a mé 
prosby o poskytnutí pokladů pro zápis budou vyslyšeny.   
 
Své dotazy, náměty či návrhy týkající se kroniky města můžete zasílat na emailovou adresu: 
kronika@ckrumlov.cz 
 
 
Filip Putschögl 


