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2 Poděkování  
 
Město Český Krumlov a kolektiv zpracovatelů Management Planu děkuje Ministerstvu kultury 
České republiky za podporu a příspěvek k realizaci tohoto dokumentu. 
 
Poděkování za podporu a cenné rady rovněž patří Národnímu památkovému ústavu, 
ústřednímu pracovišti v Praze a územnímu odbornému pracovišti v Českých Budějovicích. 
 
Město Český Krumlov rovněž děkuje všem, kteří se svou aktivní spoluprací podíleli na vzniku 
II. fáze Management Planu. 
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3 Preambule  
 
"Český Krumlov je vynikající příklad malého středověkého středoevropského města, které za 
strukturu a stavby v historickém centru vděčí své ekonomické význačnosti a relativně 
nerušenému organickému vývoji za více jak pět století. Město Český Krumlov se vyvíjelo v 
meandrech řeky Vltavy, která vytváří překrásný krajinný rámec. Jeho vývoj v čase je jasně 
čitelný z jeho budov a jeho urbanistické struktury. Český Krumlov je nesporně nejlépe 
zachovalý a nejreprezentativnější živoucí příklad středověkého středoevropského 
malého města."1 
 
Na základě tohoto hodnocení, se kterým se Mezivládní výbor pro světové kulturní a přírodní 
dědictví na svém 16. zasedání v Santa Fe v roce 1992 ztotožnil, bylo 4. 12. 1992 
Historické centrum Českého Krumlova (Historic Centre of Cesky Krumlov, číslo nominace 
617) zapsáno na Seznam světového dědictví (dokument WHC-92/CONF.002/12).  

                                                 
1  Hodnocení ICOMOS, který ve své evaluaci zpracované pro Výbor světového dědictví v roce 1992 uvedl, že historické 

centrum města Český Krumlov plní Kritérium (iv).   
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4 Management Plan města Český Krumlov2 
 
Představení Management Planu města Český Krumlov, jeho fází, cílů, souvislostí se 
strategickými dokumenty města. Vytyčení konkrétních cílů a úkolů druhé fáze dokumentu. 
Výsledky výzkumu obyvatel města Český Krumlov z roku 2010 ve vztahu ke druhé fázi 
Management Planu.     
 

4.1 Představení  Management Planu - I. a II. fáze 
 
Management Plan města Český Krumlov (Plán péče o „budoucí“ světovou památku3) slouží 
jako dokument pro péči o vynikající univerzální hodnotu historického dědictví 
Českého Krumlova.  
 
Management Plan města Český Krumlov je zpracován ve dvou fázích - analytické a 
syntetické (návrhové).  
 
První fáze dokumentu (přípravná, ukončena k závěru roku 2009) popisuje historické jádro 
města Český Krumlov jako světovou památku. Jsou vytyčeny cíle a úkoly Management 
Planu, popsána lokalita, jsou vymezeny existující legislativní, územně plánovací, 
urbanistické, technické a statistické podklady a koncepční dokumenty, týkající se 
historického centra města. V dokumentu jsou popsána památkově chráněna území ve 
městě Český Krumlov, popsáno kulturní prostředí a situace v oblasti cestovního 
ruchu. Cílem Management Planu je ovšem především pojmenovat nebezpečí, která památku 
ohrožují, proto úvodní fáze popisuje rizikové faktory a vytyčuje problémové okruhy, se 
kterými pracoval tým odborníků ve druhé fázi Management Planu. Stěžejním úkolem první 
fáze  byl rovněž návrh činností a úkolů od roku 2010, které se týkají vytvoření pozice 
Site Manager (jmenovaná kontaktní a odpovědná osoba za nominovanou památku na 
Seznam světového dědictví UNESCO), jeho spolupracujícího týmu externích konzultantů - 
Steering Group, návrhu systému jejich činnosti a přehledu dílčích úkolů - projektů od roku 
2010. 
 
Na první fáz í dokumentu navazuje fáze druhá (zahájena v roce 2010), jejímž cílem je na 
základě rizikových faktorů a problémových okruhů, vytyčených v první fázi, především 
shrnout a vymezit krátkodobé i dlouhodobé aktivity (projektové náměty) s jejich 
rámcovým časovým a finančním harmonogramem, které směřují k zajištění uchování 
mimořádné univerzální hodnoty historického jádra. Stěžejním úkolem druhé fáze je rovněž 
ustanovit tým odborníků - Steering Group (se statutem pracovní komise či poradního 
orgánu Rady města Český Krumlov) a zajistit pozici Site Manager. V rámci druhé fáze byl 
vytvořen elektronický nástroj pro práci osob zainteresovaných do problematiky 
Management Planu a pro prezentaci výstupů Management Planu veřejnosti. Posledním 
úkolem druhé fáze je stabilizovat Management Plan a zajistit jeho závaznost jakožto 
nástroje plánování pro městskou samosprávu - prostřednictvím schválení Rady města 
Český Krumlov a usnesení Zastupitelstva města Český Krumlov jako součást Akčního plánu 
rozvoje města Český Krumlov na roky 2011 – 2013. 
 

                                                 
2   Více informací o dokumentu viz Management Plan pro historické centrum města Český Krumlov - 1. fáze: zpracování    

podkladů a úvodní analýzy, 2009, str. 11 - 15 
3  Kučová, Věra: Světové kulturní a přírodní dědictví UNESCO, Praha 2009, str. 77 
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Tvorby dokumentu se aktivně zúčastnili kompetentní zástupci různých relevantních sfér 
(odborníci z oblastí památkové péče, kultury, cestovního ruchu, územního plánování, 
strategického rozvoje, rozvojových projektů, zástupci místní samosprávy a politické 
reprezentace města). 
 
Vytvořením dokumentu byla naplněna Operační směrnice k naplňování Úmluvy o ochraně 
světového kulturního a přírodního dědictví platná od 1. 2. 2005. Management Plan bude 
nadále rozvíjen a aktualizován jako instrument pro další plánování, ochranu, využití a 
úspěšný rozvoj památky s cílem udržení jejího charakteru, mimořádné univerzální 
hodnoty, integrity a autenticity.    
 
Management Plan se stane nástrojem komunikace mezi veřejným, soukromým a 
neziskovým sektorem a občany města. Zároveň bude jedním z podkladů pro získávání 
finančních prostředků na ochranu a uchování hmotného i nehmotného kulturního dědictví. 
 

4.2 Návaznost Management Planu na strategické 
dokumenty města4   

 
Realizovaný Management Plan naplňuje číslo námětu 2.3.1.1. Akčního plánu rozvoje města 
Český Krumlov na rok 2009 – 2010.  
 
Management Plan v souladu s dalšími doporučeními vymezenými Strategickým plánem 
rozvoje města Český Krumlov nezahrnuje pouze oblast památkové péče, ale zohledňuje 
široké spektrum dotčených subjektů z oblasti kultury, cestovního ruchu, životního 
prostředí, dopravy, ekonomiky, občanského sektoru atd., jejichž činnost je 
bezprostředně vázána na konkrétní památku Světového dědictví UNESCO - historické jádro 
města včetně areálu Státního hradu a zámku Český Krumlov. 
 
V rámci druhé fáze Management Planu jsou navrženy takové projektové náměty, které jsou 
v souladu se Strategickým plánem a stanou se součástí aktualizovaného Akčního plánu 
pro období 2011 - 2013. Náměty byly navrženy v rámci okruhu 1 - Infrastruktura, okruhu 
2 - Cestovní ruch, kultura, ochrana kulturních a historických hodnot, vnější vztahy, okruhu 5 
- Životní prostředí, okruhu 6 – Vzdělávání, školství, sport a volný čas, okruhu 7 – Bezpečnost 
a ochrana obyvatel.  
 

4.3 Konkrétní cíle II. fáze Management Planu  
 

• Provést návrh řízení změn historického dědictví (statku).   

• Iniciovat a zajistit koordinaci definovaných strategií a opatření Management Planu 
s aktualizovaným Akčním plánem rozvoje města Český Krumlov pro období 2011 – 
2013 (v současné době je platný Akční plán na období 2008 – 2010, jeho aktualizace 
proběhne v prvním pololetí roku 2011) a zajistit, aby se Management Plan stal 
součástí aktualizovaného Akčního plánu rozvoje města Český Krumlov. Tímto 
aktem bude zajištěna závaznost jeho plnění pro městskou samosprávu a bude tak 
zároveň získán nástroj pro jeho financování a provádění. 

 

                                                 
4  Více informací o Strategickém a Akčním plánu rozvoje města Český Krumlov a jeho vztahu k Management Planu viz 

Management Plan pro historické centrum města Český Krumlov - 1. fáze: zpracování podkladů a úvodní analýzy, 2009, 
str. 12, 119 – 121 
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4.4 Hlavní úkoly II. fáze Management Planu  
 
Hlavní úkoly Management Planu od roku 2010: 
 

1. Navrhnout projektové náměty (aktivity) s jejich rámcovým časovým a finančním 
harmonogramem, jejichž cílem je udržení charakteru památky, její mimořádné 
univerzální hodnoty, integrity a autenticity. Náměty navrhovat na základě analýzy 
rizikových faktorů a vytyčených problémových okruhů v první fáz i dokumentu. 
Náměty musí být v souladu se Strategickým plánem rozvoje města Český Krumlov a 
stát se součástí aktualizovaného Akčního plánu rozvoje města Český Krumlov 
pro období 2011 – 2013. 

2. Stabilizovat Management Plan a zajistit jeho závaznost jakožto nástroje 
plánování pro městskou samosprávu. 

3. Zajistit pozici Site Manager a ustanovit tým odborníků Steering Group. 

4. Vytvořit elektronický nástroj pro práci osob zainteresovaných do problematiky 
Management Planu a pro prezentaci výstupů Management Planu veřejnosti. 

 

4.5 Výsledky výzkumu obyvatel města Český Krumlov 
ve vztahu ke II. fázi Management Planu  

 
Výzkum obyvatel města Český Krumlov provedla katedra teorie kultury (kulturologie) 
Filozofické fakulty Univerz ity Karlovy v Praze v květnu 2010. Tématicky se výzkum 
zaměřoval na různé stránky problematiky rozvojového potenciálu menších měst a možností 
jeho využití. Podrobněji se přitom věnoval specifickým otázkám významu kultury a role 
moderních informačních a komunikačních technologií v rozvoji měst. Výzkum byl proveden 
jako empirické šetření reprezentativního výběrového souboru dospělých obyvatel Českého 
Krumlova o velikosti 400 respondentů.5  
 
Z uvedeného výzkumu vyplývá, že více než polovina respondentů (52%) se domnívá, 
že zařazení Českého Krumlova na Seznam světového dědictví UNESCO je pro město 
určitě přínosem. Podle třetiny městu snad pomáhá (32%). Pouze minimum respondentů 
uvedlo, že není k ničemu nebo dokonce městu škodí (2%). 14% obyvatel odpovědělo, že 
neví.6   
 
Výzkum se zabýval rovněž rozvojovými záměry, které by měly být podle obyvatel 
v příštích letech realizovány. Ke všem uvedeným záměrů zaujímají respondenti spíše 
pozitivní postoj. Za nejužitečnější (cca 70 – 50% respondentů odpovědělo „rozhodně ano“) 
považují přestavbu autobusového nádraží se zřízením parkingu, výstavbu domu pro 
seniory, výstavbu dětských hřišť na předměstí a rozšíření kapacity domů 
s pečovatelskou službou. Jako užitečné (cca 40 – 35% respondentů odpovědělo „rozhodně 
ano“) považují rovněž obchodní centrum, rekreační zónu Horní Brána, rekonstrukci kina, 
tunel, areál Chvalšinská, byty ve Vyšném a revitalizaci parku. Za méně užitečné (cca 30 – 
25% respondentů odpovědělo „rozhodně ano“) považují akvapark, vyhlídkovou trasu a 
rekonstrukci synagogy. Nejmenší podporu má mezi respondenty projekt Hradního muzea na 
zámku (cca 13% respondentů odpovědělo „rozhodně ano“).6 

                                                 
5  Více informací o výzkumu viz Výsledky výzkumu obyvatel města Český Krumlov v roce 2010, signální informace, 

Praha, červenec 2010  
6  Více informací o vybraných výsledcích výzkumu, které mají vztah ke II. fázi Management Planu, uvádí příloha 1 

tohoto dokumentu  
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Výzkum dále uvádí zájem a informovanost o dění ve městě a rovněž, jaké zdroje informací 
jsou pro respondenty důležité. Nejdůležitějším zdrojem informací o dění v Českém 
Krumlově jsou místní média (cca 59%). Důležitým informačním zdrojem jsou také rodinní 
příslušníci a příbuzní, dále známí, přátelé, sousedi či spolupracovníci (cca 55%). Důležitým 
zdrojem informací o dění ve městě je rovněž Internet (cca 45%), dále programové letáky a 
plakáty na akce města (cca 38%) a restaurace či kavárny a kulturní a společenské akce (cca 
28%). Ve výzkumu jsou uvedena i konkrétní vybraná tištěná a elektronická média a jejich 
sledovanost, využitelnost a spokojenost s webovými stránkami města.7   
 
Zajímavé informace ve vztahu k Management Planu uvádí otázka, týkající se zájmu o 
kulturní aktivity, kdy 77% respondentů uvádí zájem o kulturní dědictví. 60% 
respondentů dále uvádí, že kulturní dědictví patří mezi nejatraktivnější kulturní aktivity, 
kterých se aktivně účastní či navštěvují akce. Z výzkumu dále vyplývá, že kulturní aktivity 
nepatří mezi příliš preferované způsoby trávení volného času, přesto nejčastěji ze všech 
uvedených kulturních aktivit tráví respondenti svůj volný čas 
návštěvami kulturních památek ve městě.7  
 
Výzkum se zabývá i otázkou přínosu cestovního ruchu pro Český Krumlov a hodnotí 
jeho dopad na obyvatele Českého Krumlova. Celkově převažuje pozitivní hodnocení dopadu 
rozvoje cestovního ruchu na život města. Respondenti oceňují (cca 95 - 88%) především 
to, že cestovní ruch podněcuje zvýšenou péči o ochranu a obnovu památek a čistotu 
historického centra města, přináší zvýšení mezinárodního renomé, více peněz na 
rozvoj města, přispívá ke zlepšení vzhledu města a přináší více ruchu a 
společenského dění ve městě. Cca 80 - 70% respondentů oceňuje také to, že cestovní 
ruch přináší zlepšení celkové vybavenosti města, možnost seznámit se s někým z ciziny, 
rozvoj místních tradic a zvýšenou péči o zeleň a městský mobiliář. Vyloženě negativní 
dopady cestovního ruchu jako je hluk a nepořádek a větší zátěž životnímu prostředí uvádí 
cca 50%, větší kriminalitu, zhoršení vztahů mezi lidmi potom cca 20% respondentů.7  
 

Níže uvedené projektové náměty ochrany a rozvoje památky reflektují uvedený výzkum 
obyvatel z roku 2010.  

                                                 
7  Více informací o vybraných výsledcích výzkumu, které mají vztah ke II. fázi Management Planu, uvádí příloha 1 tohoto 

dokumentu 
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5 Projektové náměty ochrany a rozvoje 
památky  

 
Přehled projektových námětů, navržených odbornými konzultanty projektu při zpracovávání 
Management Planu města Český Krumlov.  
 
Výchozí analýzy a podklady (viz první fáze projektu, příloha 2 tohoto dokumentu a 
výzkum obyvatel města Český Krumlov z roku 2010): 

• SWOT analýza (kapitola 14 první fáze projektu)  
• Tabulka závěrů a doporučení (příloha 4 první fáze projektu) 
• Analýza rizikových faktorů (kapitola 6.3 první fáze projektu)  
• Připravované rozvojové projekty a stavební akce v území historického centra 

Českého Krumlova a v areálu Státního hradu a zámku Český Krumlov (kapitoly 
7.2.6.4, 7.2.8., 7.2.10 první fáze projektu) 

• Městské akce jako nástroj podpory reintegrace historického centra a rozvoje 
cestovního ruchu (příloha 3 první fáze projektu)       

• Průzkum spokojenosti obyvatel Českého Krumlova – červenec 2008 (kapitola 
7.3.4 první fáze projektu) 

 
V kapitole je uveden přehled projektových námětů, které byly navrženy odbornými 
konzultanty projektu při zpracovávání Management Planu města Český Krumlov. Jejich cílem 
je ochrana a péče o historické centrum města Český Krumlov. Aktuální krátkodobé 
projektové náměty (aktuální priority v rozmezí 1 – 5 let) jsou uvedeny s jejich rámcovým 
časovým a finančním harmonogramem a stanou se součástí aktualizovaného Akčního 
plánu rozvoje města Český Krumlov pro období 2011 – 2013. Níže uvedené 
předpokládané náklady jsou pouze orientační, jedná se o kvalifikované odhady odborných 
konzultantů projektu, nikoli o přesné kalkulace projektových námětů. Je předpokládáno 
upřesnění nákladů a rovněž tak termínů realizace při aktualizaci Akčního plánu města Český 
Krumlov pro následující období.      
 
Projektové náměty jsou zpracovány formou konkrétních návrhů, které vedou k omezení 
nebo odstranění problémů (slabých stránek, hrozeb SWOT analýzy). Rovněž jsou 
zařazeny náměty, které naopak vedou k posílení efektu již v současnosti existujících 
pozitivních aspektů (s ilné stránky SWOT analýzy).    
 
Projektové náměty jsou navrženy v rámci základních stavebních kamenů, které jsou 
uvedeny v odstavci II.F Operační směrnice k naplňování Úmluvy o ochraně světového 
kulturního a přírodního dědictví platné od 1. 2. 2005 jako významná součást Management 
Planu8 9: 
 

A. Zákonná, předpisová a smluvní opatření na ochranu 
B. Hranice účinné ochrany, stanovení tzv. „nárazníkového pásma“ 
C. Správní systémy – struktura, koordinace 
D. Trvale udržitelné užívání 

 

                                                 
8  Managementpläne für Welterbestätten. Ein Leitfaden für die Praxis. Brigitta Ringbeck. Deutsche Unesco - 

Kommission, Bonn 2008, str. 6 – 56 
9  Operační směrnice k naplňování Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví (český překlad aktuální 

směrnice) na webu MKCR: http://www.mkcr.cz/cz/zahranicni-vztahy/unesco/deklarace-doporuceni-a-jine-oficialni-
dokumenty-unesco-392/  
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Jako další oblasti, které jsou pro budoucí rozvoj historického centra města Český Krumlov 
významné a v rámci nichž byly navrženy následující projektové náměty, byly vybrány: 
 

E. Komunikace s veřejností 
F. Osvěta, vzdělání a výchova 
G. Turismus a řízení návštěvnosti 

 
Projektové náměty se týkají problémových okruhů a opatření, vztahujících se 
bezprostředně k péči o historické centrum města, které jsou uvedeny ve 
Strategickém plánu rozvoje města Český Krumlov (z roku 2008): 
 

• Okruh 1 - Infrastruktura 
o Opatření 1.1 - Územní rozvoj Českého Krumlova  
o Opatření 1.2 - Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury 
o Opatření 1.3  - Rozvoj technické a vodohospodářské infrastruktury 
o Opatření 1.6  - Uchovávání historického jádra a historických předměstí 
o Opatření 1.9 - Posilování efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb 

• Okruh 2 - Cestovní ruch, kultura, ochrana kulturních a historických hodnot, vnější 
vztahy 

o Opatření 2.1 - Rozvoj cestovního ruchu 
o Opatření 2.3  - Ochrana kulturních a historických hodnot 

• Okruh 5 - Životní prostředí   
o Opatření 5.2 - Environmentální výchova a osvěta 
o Opatření 5.3  - Technická ochrana životního prostředí 
o Opatření 5.4 - Živá příroda a její využití 

• Okruh 6 - Vzdělávání, školství, sport a volný čas    
o Opatření 6.1 - Optimalizace systému základního, profesního a celoživotního 

vzdělávání a výchovy  
o Opatření 6.3 - Rozvoj podmínek pro trávení volného času 

• Okruh 7 - Bezpečnost a ochrana obyvatel 
o Opatření 7.1 - Zajištění bezpečnosti a ochrany obyvatelstva  

 
 

A. Zákonná, předpisová a smluvní opatření na ochranu 
 
Zákonná opatření, opatření předpisová a smluvní na národní a místní úrovni zaručují 
přežívání statku a jeho ochranu proti takovému vývoji a změnám, které by mohly mít 
negativní dopad na mimořádnou univerzální hodnotu nebo na celistvost a/nebo autentičnost 
statku. Signatářské státy musí zajistit úplné a účinné provádění těchto opatření.10 
 
Legislativní ochrana, která zajišťuje ochranu a uchování památky, je popsána v první fázi 
dokumentu - část 10 (Vztah Management Planu k existujícím právním předpisům a 
administrativním opatřením). Obsahem jsou zákonná, předpisová a smluvní opatření na 
ochranu (úmluvy, zákony, nařízení, vyhlášky, plány, usnesení apod.). 
 

⇒ Problematika k řešení:   
Doprava v historickém centru města (pohyb a stání vozidel v Městské památkové rezervaci a 
Městské památkové zóně).   
 

                                                 
10  Operační směrnice k naplňování Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví (český překlad 

aktuální směrnice) na webu MKCR: http://www.mkcr.cz/cz/zahranicni-vztahy/unesco/deklarace-doporuceni-a-jine-
oficialni-dokumenty-unesco-392/ 
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Návrh řešení: 
Z pohledu zlepšení aktivní dopravy jsou výhledově zpracovány základní dokumenty pro 
realizaci propojovacího tunelu mezi oblastí Trojice a oblastí Horní Brány 
(autobusového nádraží). Tato stavba by měla výrazně odlehčit dopravně nejzatíženější 
městské lokalitě u Vošahlíkova mlýna. Dále je v plánu oprava/rekonstrukce mostu u 
Pivovaru vzhledem k ukončení výpůjčky ze Státního fondu hmotných rezerv k roku 2012.  
 
V návrhovém období do 5 let jsou v plánu rovněž menší stavby při úpravách a 
rekonstrukcích křižovatek u autobusového nádraží, Vošahlíkova mlýna a na 
Špičáku. 
 
V oblasti pěší dopravy je plánováno vytvoření nového pěšího průtahu centrem města 
vybudováním lávek od Myší díry k lokalitě pivovaru a k Městskému parku a také s 
investicemi do posílení pěších tahů od sídliště Mír a od městské části Vyšný směrem k 
centru města. 
 
Z oblasti pasivní dopravy (parkování) jsou v plánu úpravy parkoviště u Městského 
parku (P3) a řešení lokálních problémů v rámci městských částí. Sezónní 
problematika centra města by měla být částečně eliminována zřízením kapacitního 
parkingu v lokalitě autobusového nádraží a následně také posílením možností 
parkování (v budoucnu zbudování kapacitního parkingu) ve sportovní zóně s 
víceúčelovým režimem parkování pro využití časově rozdílných nároků na dopravu v klidu 
pro sportovní areál a pro centrum města. 
 
Název aktivity (námětu) Předpokládané 

náklady v Kč  
Termín realizace  Garance / 

spolupráce  
Realizace propojovacího tunelu mezi oblastí Trojice a 
oblastí Horní Brány (autobusového nádraží)  

 2011 - 2015   

Oprava/rekonstrukce mostu u Pivovaru - zpracován 
projekt otočného mostu 

cca 63 mil. Kč 

ukončení výpůjčky 
ze Státního fondu 
hmotných rezerv k 
roku 2012 

OSMI 

Menší stavby při úpravách a rekonstrukcích křižovatek 
u autobusového nádraží, Vošahlíkova mlýna a na 
Špičáku   

 2011 - 2015  

Vytvoření nového pěšího průtahu centrem města 
vybudováním lávek od Myší díry k lokalitě pivovaru a 
k Městskému parku 

 2011 - 2015   

Posílení pěších tahů od sídliště Mír a od městské části 
Vyšný směrem k centru města 

 2011 - 2015  

Úpravy parkoviště u Městského parku cca 8,5 mil. Kč 2011 OSMI, ČKRF 
Zřízení kapacitního parkingu v lokalitě autobusového 
nádraží 

 2011 - 2015  

Posílení možností parkování (v budoucnu zbudování 
kapacitního parkingu) ve sportovní zóně s 
víceúčelovým režimem parkování pro využití časově 
rozdílných nároků na dopravu v klidu pro sportovní 
areál a pro centrum města 

 2011 - 2015  

 
 

⇒ Problematika k řešení:    
Narušení autenticity a charakteru historického centra města a objektů nevhodnými úpravami 
v parteru (svít idla, způsob označení prodejen, mobiliář, výkladce, markýzy, předzahrádky 
aj.).  
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Návrh řešení: 
Zpracování vzorníku prvků parteru:  
Studie zpracovaná pro interiér historického centra na základě poznání především místního 
historického parteru. Bude obsahovat příklady řešení reklamních poutačů, vývěsních štítů, 
konzolek, výkladců, předzahrádek apod. Vycházejících z místní tradice, případně doplněné o 
vhodné vzory z jiných lokalit. V rámci studie bude formulováno vhodné řemeslné, 
materiálové, kaligrafické a umělecké zpracování.   
 
Na tuto studii (na vzorník prvků) budou odkazovat (jako na doporučující materiál): Pravidla 
pro umisťování přenosných reklamních zařízení a pro vystavování zboží a Pravidla záboru 
veřejného prostranství pro zřízení místa za účelem prodeje a poskytování služeb (viz 
(http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/zabory_verejneho_prostranstvi.xml).   
 
V návaznosti na studii i vyhlášku lze uspořádat soutěž umělců (např. i formou workshopu) 
na zpracování vhodných vývěsních štítů pro Český Krumlov.  
 
Další možností je vytvoření virtuální vzorové ulice, tj. 3D modelu jedné z ulic historického 
centra Českého Krumlova, s funkcí "vkládání" jednotlivých prvků parteru ze vzorníku, 
umožňující  vyhodnotit reálné působení prvku v ulici a vybrat nejvhodnější řešení.  
 
Na náklady na projekt studie pro parter historického centra města Český Krumlov - památky 
UNESCO, obsahující zpracování vzorníku prvků, virtuální ulice bude zažádáno o příspěvek 
z Nadace české architektury 2011.  
 
Název aktivity (námětu) Předpokládané 

náklady v Kč  
Termín realizace  Garance / 

spolupráce  

Zpracování vzorníku prvků parteru  cca 80 tis. Kč  2011 
OSR, OUPPP / 
externí odborní 
konzultanti 

Uspořádání workshopu pro výtvarníky se zadáním -   
Návrhy označení provozoven, výkladců, předzahrádek 
v historickém centru města 

cca 50 tis. Kč  2012 
OSR, OUPPP / 
externí odborní 
konzultanti 

Zpracování tzv. virtuální vzorové ulice cca 100 tis. Kč  2012 
OSR, OUPPP / 
externí odborní 
konzultanti 

 
 
Pozn.:  
Český Krumlov se v posledních 20 letech stal díky svým kvalitám vyhledávanou turistickou 
destinací. Turistický ruch zásadním způsobem změnil život uvnitř města, v mnoha aspektech 
nepochybně k lepšímu. Je třeba zdůraznit, že vzhledem k velmi špatnému technickému 
stavu, ve kterém se mnohé historické domy nacházely, byly právě příjmy z turistického 
ruchu vítaným zdrojem pro jejich záchranu. Na druhou stranu je právě rozvoj turistického 
ruchu a služeb s tím souvisejících rizikem, které pokud překročí únosnou míru, může 
znamenat ztrátu hodnot, pro které bylo město na Seznam světového dědictví zapsáno.  
 
V předchozích letech byl zaznamenán tlak na neúměrné využívání historických domů, 
především expanze ubytovacích kapacit do půdních prostor. Tato změna funkce podkroví se 
formou nárůstu střešních vikýřů a oken a jiných hmotových změn střech neblaze projevuje 
na obrazu střešní krajiny. Přitom právě střešní krajina je díky velmi členité konfiguraci 
terénu, ve kterém je historické jádro usazeno, pro Český Krumlov velmi citlivé téma.  
 

⇒ Problematika k řešení:   
Důsledná ochrana hodnot, pro které bylo město zapsáno na Seznam světového dědictví. 
Zabránění změn obrazu střešní krajiny.   
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Návrh řešení: 
Základním nástrojem výkonu památkové péči by měl být Plán ochrany městské 
památkové rezervace. Jde o nový institut zavedený poslední novelou památkového 
zákona, zákonem č. 307/2008 Sb. - plány ochrany památkových rezervací a památkových 
zón. Jeho realizace umožní lepší péči o historické centrum města Český Krumlov.  Plán bude 
pořízen v návaznosti na vydání nové metodiky, kterou zpracovává Ministerstvo kultury ČR.  
 
Z důvodu lepší péče o střešní krajinu bude zpracována tzv. Studie střešní krajiny. 
Tento dokument by měl řešit obecné regulativy přístupu ke střešní krajině, kategorizaci 
krovů na základě jejich historické hodnoty a vzorník prosvětlovacích prvků, které jsou 
vhodné do prostředí historického centra. Dále by měl obsahovat mapu, kde budou vyznačeny 
objekty, u kterých je přípustná či nepřípustná hmotová změna, a mapu pohledových kuželů 
jak na vlastní rezervaci, tak na ochranné pásmo.  
 
Název aktivity (námětu) Předpokládané 

náklady v Kč  
Termín realizace  Garance / 

spolupráce  

Plány ochrany památkových rezervací a zón – MPR 
Český Krumlov  cca 100 tis. Kč   2014 

Krajský úřad 
Jihočeského kraje, 
OUPPP / NPÚ 

 
Název aktivity (námětu) Předpokládané 

náklady v Kč  
Termín realizace  Garance / 

spolupráce  
Realizace Studie střešní krajiny  cca 80 tis. Kč  2012 OUPPP / NPÚ 

 
 
B. Hranice účinné ochrany, stanovení tzv. „nárazníkového pásma“ („ochranného 

pásma“)  
 
Vytyčení hranic je zásadní podmínkou pro zavedení účinné ochrany statků navrhovaných  
k zápisu. Hranice musí být stanoveny proto, aby zaručily, že se plně projeví mimořádná 
univerzální hodnota, stejně jako celistvost a/nebo autentičnost statku.11 

 
Pokud je to nezbytné pro dobré zachování statku, může být zřízeno vhodné ochranné 
pásmo. Jedná se o oblast, která obklopuje statek a jejíž používání a úprava podléhají 
právním a/nebo zvyklostním omezením pro zaručení vyšší ochrany pro tento statek. 11 
 

 

Touto oblastí se zabývá první fáze dokumentu – část 7 (Památkové hodnoty). Jako 
památkově chráněná území jsou stanovena městská památková rezervace (MPR = 
historické centrum města, zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO), městská 
památková zóna Plešivec (MPZ) a ochranné pásmo městské památkové rezervace. 
Veškeré řízení změn se musí vztahovat k těmto památkově chráněným územím.    
 
V rámci druhé fáze projektu zpracování Management Planu pro historické centrum města 
Český Krumlov byl vytvořen elektronický nástroj pro práci osob zainteresovaných do 
problematiky Management Planu a pro prezentaci výstupů Management Planu veřejnosti. Pro 
veřejnost je zpřístupněna mapa (http://mapy.ckrumlov.cz/tms/mp_a zaměřená na publikaci 
památkově chráněných objektů a území nacházejících se na území města. Památkově 
chráněné objekty jsou načítány z agendy Pasport památek 
(http://mapy.ckrumlov.cz/ost/pamatky_list/pruvodni_list/). Po kliknutí na ikonu objektu se 
zobrazí tzv. vizitka objektu s fotografií, stručným popisem památky a odkazy do Pasportu 
památek a na MonumNet Národního památkového ústavu. V mapě je možné zobrazit kromě 
základní podkladové mapy a současných leteckých snímků navíc i historické letecké snímky z 
let 1947, 1974 a 1992, vyhledávat adresy a památky, zjistit souřadnice GPS či tisknout 

                                                 
11  Operační směrnice k naplňování Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví (český překlad aktuální 

směrnice) na webu MKCR: http://www.mkcr.cz/cz/zahranicni-vztahy/unesco/deklarace-doporuceni-a-jine-oficialni-
dokumenty-unesco-392/ 
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mapu. Obsahem jsou také vrstvy Projekty a vize a Doprava a možnost přepínat mezi touto 
mapou a Turistickou mapou pomocí tlačítka v levém horním rohu. 
Ve správcovském řešení v podobě interní mapy úřadu v tzv. GIS klientu mají oprávnění 
uživatelé možnost navíc pracovat s rozšířeným obsahem, který mimo jiné tvoří: parter 
města, objekty z fotoarchivu, majetková struktura nemovitostí, kapacity 
ubytovacích zařízení a jejich obložnost. Prostřednictvím tohoto elektronického nástroje 
budou moci být data sledována jak ve vymezeném území, tak jejich vývoj v čase (obrazová 
příloha viz příloha 4).  
 
 

⇒ Problematika k řešení:  
Posílení funkce ochranného pásma (nárazníkového pásma) historického centra včetně 
městské památkové zóny Plešivec.  
 
Návrh řešení: 
Na tomto území využít institutu Plány ochrany památkových rezervací a památkových 
zón (viz. výše) a pořízením tohoto plánu zde posílit a zjednodušit výkon památkové péče. 
 
Název aktivity (námětu) Předpokládané 

náklady v Kč  
Termín realizace  Garance / 

spolupráce  

Plány ochrany památkových rezervací a památkových 
zón – MPZ Český Krumlov  cca 100 tis. Kč  2016 

Krajský úřad 
Jihočeského kraje, 
OUPPP / NPÚ 

 
 

C. Správní systémy - struktura, koordinace  
 
Cílem správního systému je zaručit účinnou ochranu statku pro současné a budoucí 
generace. Účinná správa musí zahrnovat plánovaný cyklus dlouhodobých a každodenních 
opatření na ochranu, zachování a zhodnocení statku navrhovaného k zápisu.12 
 
Zpracováním Management Planu pro historické centrum města Český Krumlov byl vytvořen 
instrument pro další plánování, ochranu, využití a úspěšný rozvoj památky s cílem udržení 
jejího charakteru, mimořádné univerzální hodnoty, integrity a autenticity.  
 

⇒ Problematika k řešení: 
 
Zajistit pozici Site Manager a ustanovit tým odborníků Steering Group. 

Stabilizovat Management Plan a zajistit jeho závaznost jakožto nástroje plánování pro 
městskou samosprávu. 

Blíže se touto problematikou zabývá kapitola 6 tohoto dokumentu.  

 
 

D. Trvale udržitelné užívání  
 
Statky světového dědictví mohou být předmětem nejrůznějšího používání, ať už 
v současnosti či budoucnosti, pokud je udržitelné z ekologického a kulturního hlediska. 
Signatářský stát a jeho partneři musí zajistit, že toto trvale udržitelné užívání nebude mít 
negativní dopad na mimořádnou univerzální hodnotu, celistvost a/nebo autentičnost statku.12  
 

                                                 
12  Operační směrnice k naplňování Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví (český překlad aktuální 

směrnice) na webu MKCR: http://www.mkcr.cz/cz/zahranicni-vztahy/unesco/deklarace-doporuceni-a-jine-oficialni-
dokumenty-unesco-392/ 
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⇒ Problematika k řešení:  
Zkultivování vybraných oblastí historického centra města zelení a relaxačními prvky (lavičky, 
mobiliář apod.). Zkvalitnění péče a údržby městské zeleně.  
 
Návrh řešení: 
Tým zpracovatelů Management Planu doporučuje realizaci následujícího projektu:  

• Revitalizace parku Jelení zahrada 
 
Název aktivity (námětu) Předpokládané 

náklady v Kč  
Termín realizace  Garance / 

spolupráce  

Revitalizace parku Jelení zahrada cca 7 mil. Kč 

v návaznosti na 
protipovodňové 
úpravy řeky 
Polečnice 

Povodí Vltava, s.p. 

 
 
⇒ Problematika k řešení:  

Koordinace a management připravovaných strategických projektů, investičních akcí, 
stavebních úprav na území historického centra města se vztahem k Management Planu 
(realizace ze strany města Český Krumlov, ČKRF, Státního hradu a zámku Český Krumlov).  
 
Návrh řešení: 
Tým zpracovatelů Management Planu doporučuje realizaci následujících projektů:  
 
město Český Krumlov: 

• Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov (Stavební rehabilitace klášterů Latrán č.p.  
50 a 67) 

• Revitalizace městského parku  
• Revitalizace Jižních teras (zahrada u bývalého domku Egona Schiele)  
• Rekonstrukce lávky přes Vltavu pod Plášťovým mostem 
• Stavební rehabilitace povrchů komunikací v ulici Latrán a přilehlých komunikací 

(Pivovarská, Nové Město) 
• Vybudování lávky přes Vltavu „Myší díra“ 

 
Název aktivity (námětu) Předpokládané 

náklady v Kč  
Termín realizace  Garance / 

spolupráce  

Revitalizace Jižních teras (zahrada u bývalého domku 
E. Schiele)  
 

cca 22 mil. Kč 

v návaznosti na 
získání dotace z 
ROPu - předpoklad 
rok 2012 

ČKRF, OSR, OSMI 

Rekonstrukce lávky přes Vltavu pod Plášťovým 
mostem 

cca 10,5 mil. Kč 

v návaznosti na 
získání dotace z 
ROPu - předpoklad 
rok 2012 

OSR, OSMI 

Stavební rehabilitace povrchů komunikací v ulici 
Latrán a přilehlých komunikací cca 32 mil. Kč 

v návaznosti na 
získání dotace z 
ROPu a OPŽP 

OSR, OSMI 

Vybudování lávky přes Vltavu „Myší díra“ cca 38 mil. Kč 

synergický projekt k 
Revitalizaci areálu 
klášterů - v 
návaznosti na 
získání dotace z 
ROPu - předpoklad 
rok 2012 

OSR, OIOP, OSMI 
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ČKRF: 
• rekonstrukce objektu bývalé ž idovské synagogy 
• rekonstrukce objektu bývalého domku Egona Schieleho  
• rehabilitace areálu bývalých komunálních služeb v Hradební ulici (využití pro galerijní, 

výstavní a vzdělávací účely)     
 
Název aktivity (námětu) Předpokládané 

náklady v Kč  
Termín realizace  Garance / 

spolupráce  
Rekonstrukce bývalé židovské synagogy  
 

cca 20 mil. Kč, ROP předpoklad rok 
2011 - 2012 

ČKRF  

Rekonstrukce bývalého působiště Egona Schieleho cca 5 mil. Kč, ROP předpoklad rok 
2011 - 2012 

ČKRF  

Rekonstrukce objektů bývalého podniku komunálních 
služeb (čistírny) v Hradební ulici 

cca 8 mil. Kč předpoklad rok 
2011 - 2012 

ČKRF  

 
SHZ ČK:  

• Pokračování a dokončení rekonstrukce vyhlídkové komunikace Horské zahrady nad 
Rybářskou ulicí, jejíž součástí je rekonstrukce objektu bývalé vrátnice a tzv. 
Paraplíčka jako návštěvnického centra.  

• Dokončení projektu a zahájení provozu Hradního muzea, jehož součástí je i vytvoření 
badatelny zámecké knihovny, která bude tímto způsobem zpřístupněna odborné 
veřejnosti. 

• Vybudování výstavního centra v objektu mincovny č. p.  59 včetně obnovy fasády - 
projekt bude realizován v návaznosti na připravovanou výstavu Rožmberský rok v 
roce 2011. 

• Realizace centra studijních pobytů v objektu bývalé administrativní budovy č. p.  232 
- další z projektů v rámci areálu SHZ Český Krumlov, který bude usilovat o 
financování z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska 
(EEA Grants, Norway Grants). Projekt počítá s adaptací objektu pro dlouhodobé 
pobyty skupin studentů z místních i zahraničních univerzit, kteří zde budou studovat 
např. barokní divadelní kulturu, bohaté zámecké knižní a mobiliární fondy apod.  

• Rehabilitace zámecké zahrady, jejíž součástí bude obnova cest a zpevněných ploch, 
fontány na dolním parteru, obnova bludišť, Štěpnice, Letní jízdárny, Broskvárny, 
rekonstrukce zámeckého rybníka atd. 

• Nové restaurační zázemí v objektu bývalé solnice č. p.  57 – rehabilitace prostoru 
bývalé kotelny, který je dnes nevyužíván. Provoz by měl mimo jiné sloužit také jako 
servisní zázemí pro uvažované Centrum studijních pobytů.  

• Muzeum stavebních řemesel v objektu bývalé sýpky (sladovny), č. p.  196.   
• Expozice historické kovárny na I. nádvoří - v prostoru původní barokní kovárny bude 

vybudována expozice zaměřená na historii tohoto řemesla.  
• Rekonstrukce bývalé zimní jízdárny č. p.  178 – celková obnova reprezentativního 

společenského sálu, který má díky své značné kapacitě v rámci Českého Krumlova 
nezastupitelnou úlohu.  

• Obnova letohrádku Bellarie v zámecké zahradě – zaměřená především na 
nejohroženější části stavby jako jsou terasy a grotta. 

 
Název aktivity (námětu) Předpokládané 

náklady v Kč  
Termín realizace  Garance / 

spolupráce  
Hradní muzeum a badatelna zámecké knihovny cca 2 mil. Kč  do r. 2011 NPÚ 
Výstavní centrum - mincovna  cca 7 mil. Kč do r. 2011 NPÚ 
Horská zahrada cca 25 mil. Kč do r. 2013 NPÚ 
Obnova Bellarie cca 5 mil. Kč 2011 - 2013 NPÚ 
Centrum studijních pobytů cca 35 mil. Kč 2011 - 2014 NPÚ 
Rekonstrukce bývalé jízdárny  cca 15 mil. Kč 2011 - 2014 NPÚ 
Rehabilitace zámecké zahrady cca 50 mil. Kč 2011 - 2016 NPÚ 
Restaurační zázemí v č. p.  57 cca 3 mil. Kč 2012 NPÚ 
Muzeum stavebních řemesel v objektu bývalé sýpky 
(sladovny) č. p.  196  

cca 30 mil. Kč 2013 - 2016 NPÚ 

Expozice historické kovárny  cca 750 tis. Kč  2013 NPÚ 
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⇒ Problematika k řešení:  
Intenzivní využívání řeky Vltavy a jejího okolí pro turismus (vodáctví) s negativními dopady 
na samotný tok i jeho okolí.    
 
Návrh řešení: 
Navržení systému využívání řeky Vltavy ve spolupráci se správcem toku Povodí Vltava a 
dalšími zainteresovanými subjekty (např. PRO-SPORT ČK o.p.s., Sportovní komise Rady 
města Český Krumlov) s cílem eliminace negativních dopadů a podporou pozitivních aspektů 
(např. podpora aktivit vodáckého sportu – vybudování kanálu na vodní slalom na Plešivci).  
 
Název aktivity (námětu) Předpokládané 

náklady v Kč  
Termín realizace  Garance / 

spolupráce  

Navržení systému využívání řeky Vltavy   2011 - 2012 

Povodí Vltava,  
PRO-SPORT o.p.s.,  
Sportovní komise 
Rady města Český 
Krumlov 

 
 
Pozn.:  
V posledních 20 letech byl zaznamenán výrazný pokles počtu trvale bydlících osob 
v historickém centru. Jedná se o přirozený důsledek rozvoje turistického ruchu a změny 
funkce většiny objektů, jejichž využití bylo plně orientováno na poskytování služeb v oblasti 
turistického ruchu. Přesto je problém vnímán negativně, neboť ztráta původní obytné funkce 
je změnou, která snižuje autenticitu prostředí (opravdovost) historického města. Z tohoto 
důvodu je třeba pracovat na udržení či posílení bytových kapacit.  
 

⇒ Problematika k řešení:  
Ztráta původní obytné funkce historického centra města.   
 
Návrh řešení: 
Realizace Studie udržitelnosti bytové funkce. V rámci tohoto projektu bude zmapován 
bytový fond historického centra a vypracována SWOT analýza. Na základě těchto podkladů 
bude určena strategie udržení bytové funkce. Budou vytipovány cílové skupiny rezidentů, 
ideální typ bydlení a určeny objekty pro případné rozšíření bytových kapacit a to především u 
těch subjektů, kde lze způsob využití jejich objektů reálně ovlivnit (Národní památkový 
ústav, město Český Krumlov, ČKRF). 
 
Rekonstrukce objektů v ulici Široká č. p.  78 - 79 - vznik 10 bytových jednotek (ČKRF).  
 
Název aktivity (námětu) Předpokládané 

náklady v Kč  
Termín realizace  Garance / 

spolupráce  
Realizace studie udržitelnosti bytové funkce  cca 50 tis. Kč  2013  
Rekonstrukce objektů v ulici Široká č. p.  78 - 79 se 
zřízením cca 10 bytových jednotek 

cca 15 mil. Kč předpoklad rok 
2012 - 2014 

ČKRF 

 
 

E. Komunikace s veřejností  
 
Smluvní státy budou usilovat všemi odpovídajícími prostředky a zejména prostřednictvím 
vzdělávacích a informačních programů o to, aby jejich národy ve stále větší míře oceňovaly a 
respektovaly kulturní a přírodní dědictví definované v čl. 1 a 2 Úmluvy. Smluvní státy se 
zavazují, že budou široce informovat veřejnost o nebezpečích, jež ohrožují toto dědictví, a o 
akcích uskutečňovaných na základě této Úmluvy.13 
 

                                                 
13  Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví – články 27 a 28.  
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Blíže se oblastí komunikace a prezentace zabývá Operační směrnice k naplňování Úmluvy 
v odstavcích VI. (Podněcovat podporu ve prospěch Úmluvy o ochraně světové dědictví), VIII. 
(Znak světového dědictví), IX. (Zdroje informací). 
 
Cílem komunikace a posilování vztahů s veřejností ve městě Český Krumlov je: 

• posilovat osvětu a uvědomění veřejnosti, pokud jde o nutnost chránit historické 
centrum města Český Krumlov 

• zvyšovat účast místního obyvatelstva na ochraně a zhodnocování dědictví 
• posilovat identifikaci obyvatel s historickým jádrem Českého Krumlova  
• eliminovat negativní dopady a problémy cestovního ruchu   

Otázkou v současné době používaných prostředků komunikace (především ve vztahu 
k cestovnímu ruchu, tj. návštěvníkům města) se zabývá první fáze dokumentu – část 9.6 
(Nástroje podpory cestovního ruchu v Českém Krumlově).     
 
 

⇒ Problematika k řešení:  
Neexistence systému komunikace s veřejností s akcentem na ochranu historického centra 
města Český Krumlov a jeho další rozvoj s cílem udržení jeho charakteru, mimořádné 
univerzální hodnoty, integrity a autenticity. 
 
Návrh řešení:  
V rámci Management Planu vytvořit systém komunikace s veřejností a její zapojení do 
plánovacích a rozhodovacích procesů o rozvoji historického centra města, udržení 
mimořádné univerzální hodnoty památky, její integrity a autenticity. V rámci tvorby systému 
komunikace zvolit 2 cílové skupiny = návštěvníci města (důležitá vícejazyčnost, tvořit ve 
spolupráci s Destinačním managementem města Český Krumlov) a obyvatelé města. Dále 
zohlednit problematiku 1 statku (1 památky UNESCO), který má 2 správce = město Český 
Krumlov a Státní hrad a zámek Český Krumlov – navrhnout pravidelný systém 
komunikace.     
 
Název aktivity (námětu) Předpokládané 

náklady v Kč  Termín realizace  Garance / 
spolupráce  

Tvorba systému komunikace s veřejností   2012  

město ČK – 
oddělení Kancelář 
starosty / DM ČK, 
SHZ ČK  

 
 

⇒ Problematika k řešení:  
Nevyužívání značky UNESCO v marketingu destinace.   
 
Návrh řešení: 
Užívání loga UNESCO ve všech komunikačních prostředcích města Český Krumlov (např. 
webové stránky www.ckrumlov.cz, ediční materiály, CD-ROMy, inzerce, POS = Point Of Sale 
materiály - tašky, desky apod., POP = Point Of Place materiály - stojky, bannery apod.).  
 
Využití značky UNESCO při organizaci speciálních akcí (např. k významným výročím města - 
soupis významných výročí města od roku 2010 do roku 2022 viz příloha 2).  
 
Příklad akcí:    
 
2011 - „Jak se fotografovalo před 100 lety“ - interaktivní prohlídky Musea Fotoateliér 
Seidel pro děti a mládež   
 
2011 - „Plnou parou do Krumlova“ - oslava 120. výročí příjezdu 1. vlaku do Českého 
Krumlova  
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2011 - „Rožmberský rok v Českém Krumlově“ - celoroční program věnovaný 
nejvýznamnějšímu jihočeskému šlechtickému rodu 
 

V roce 2012 uspořádat k 20. výročí zápisu města Český Krumlov na Seznam UNESCO 
odbornou konferenci. Výstupem konference by měl být sborník jednotlivých příspěvků. U 
příležitosti výročí se uskuteční další kulturně-společenské akce, tématu budou věnovány i 
Dny evropského dědictví v Českém Krumlově. Naplánováno je dále vydání pamětních 
předmětů k výročí, např. poštovní známka apod.  
 
V roce 2013 se město Český Krumlov zapojí do akce Landesausstellung / Zemská výstava 
(Rakousko, ČR). K výstavě se připojí Regionální muzeum v Českém Krumlově s expozicí na 
téma nerealizovaných projektů v historii města, ČKRF připravuje projekty na obnovu 
synagogy a domku Egona Schiele, které jsou financovány z operačního programu ROP 
Jihozápad. Dalším účastníkem bude Museum Fotoateliér Seidel s plánovaným projektem 
digitalizace negativů a fotografií z archivu muzea. K účasti na programu výstavy budou dále 
oslovena další muzea a galerie v Českém Krumlově. Záměrem města Český Krumlov je 
připravit exteriérovou expozici, která bude plnit dvojí funkci: 1) estetickou (jednotlivé 
objekty budou svébytnými uměleckými díly vhodně doplňujícími jedinečný exteriér města), 
2) komunikační (jednotlivé objekty budou zároveň nositelem informace o konání Zemské 
výstavy ve městě a svým rozmístěním povedou návštěvníky města k jednotlivým institucím 
zapojeným do výstavy).        
 
Název aktivity (námětu) Předpokládané 

náklady v Kč  
Termín realizace  Garance / 

spolupráce  

„Jak se fotografovalo před 100 lety“: interaktivní 
prohlídky Musea Fotoateliér Seidel pro děti a mládež 

cca 100 tis. Kč 2011 

DM ČK , MFS/ 
místní partneři 
v oblasti cestovního 
ruchu, Jihočeský 
kraj   

„Plnou parou do Krumlova“ – oslava 120. výročí 
příjezdu 1. vlaku do Českého Krumlova cca 200 tis. Kč 2011 

DM ČK, MFS, České 
dráhy, Jihočeský 
kraj, JCCR 

„Rožmberský rok v Českém Krumlově“ – celoroční 
program věnovaný nejvýznamnějšímu jihočeskému 
šlechtickému rodu 

cca 500 tis. Kč 2011 

DM ČK, město ČK, 
MK ČR, místní 
subjekty působící 
v oblasti kultury a 
CR, Jihočeský kraj, 
NPÚ ČB 

„20 let UNESCO v Českém Krumlově: 1992 – 2012“ – 
UNESCO poprvé v ČR - publikace, výstava, 
konference, poštovní známka, dokumentační 
středisko UNESCO v ČR, řada propagačních materiálů 
a web 

cca 2 mil. Kč 2012 

ČKRF, město ČK – 
oddělení Kancelář 
starosty, MK ČR, 
Jihočeský kraj, NPÚ 
ČB 

Landesausstellung 2013  1.218. tis. Kč  2011 - 2013 

Bad Leonfelden, 
Freistadt, Vyšší 
Brod, město Český 
Krumlov, Jihočeský 
kraj 

 
Doporučený obsah a komunikační prostředky viz příloha 3.    
 
 

F. Osvěta, vzdělání a výchova 
 
Signatářské státy jsou vybídnuty k tomu, aby prováděly osvětu zaměřenou na uchování 
světového dědictví v jejich vlastní zemi. Musí zejména zaručit, že statut světového dědictví je 
na dané památce náležitě označen a zhodnocen. 
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Výbor pro světové dědictví povzbuzuje a podporuje zpracování výchovných materiálů, 
činností a programů.14 
 
Otázkou spolupráce se školami a vzdělávacími institucemi v oblasti kultury se zabývá 
první fáze dokumentu – část 8.6.5 (Aktivity místních občanů jako nositelé kulturního 
dědictví), část 9.7.4 (Zapojení „značky“ Světové dědictví UNESCO do propagace a městských 
akcí v Českém Krumlově).    
 

⇒ Problematika k řešení: 
Neexistence plánu (koncepce) osvěty, vzdělávání a výchovy v oblasti ochrany památky 
světového dědictví.  
 
Návrh řešení: 
V rámci Management Planu vytvořit plán (koncepci) osvěty, vzdělávání a výchovy, 
především se zaměřením na děti a mládež (návrh spolupráce s místními školami aj. 
místními vzdělávacími zařízeními), ale i se zaměřením na dospělé (koncept celosvětového 
vzdělávání) pro oblast památkové péče a ochranu památek v Českém Krumlově.  
 
V rámci spolupráce s dětmi a mládeží zapojit tento koncept do místních školních 
zařízení (s cílem natrvalo integrovat památkovou péči a ochranu památek jako součást 
předmětů občanská výchova, výtvarná výchova, dějepis a český jazyk) a iniciovat 
organizaci speciálních vzdělávacích akcí (přednášky, workshopy, hry, soutěže apod. 
např. k výročím města ve vztahu k zápisu města na Seznam UNESCO – 2012 – 20. výročí) 
v rámci místních vzdělávacích institucí pro děti a mládež např. CPDM (Centrum pro pomoc 
dětem a mládeži). Vybrané akce možno organizovat i celorepublikově (např. soutěž mezi 
školami ke 20. výročí zápisu města na Seznam UNESCO s výhrou pobytem v Českém 
Krumově).   
 
V oblasti vzdělávání dospělých je doporučováno ve spolupráci s vhodnými institucemi 
iniciovat programy dalšího vzdělávání, informační programy, školení pro vedení 
(nositele rozhodnutí), odborníky, novináře, učitele, průvodce městem, úředníky MÚ aj. 
mult iplikátory. Důležité je také zabývat se výzkumnými projekty v oblasti světového dědictví. 
Školení a přednášky vedou k navázání vztahu zájmových skupin k památce UNESCO. 
Obsahem školení by mělo být: představení UNESCO a jeho cílů, představení programu 
světového dědictví, prezentace českých měst UNESCO, představení kvalit samotné památky 
UNESCO = historické centrum Český Krumlov, poukázání na funkce světové památky apod.   
 
Plán osvěty, vzdělávání a výchovy nutno koordinovat s plány jiných vzdělávacích institucí na 
území města a Jihočeského kraje (např. v rámci NPÚ existuje plán vzdělávání zaměřený na 
děti, jsou organizovány odborné konference a workshopy apod.).     
 
Název aktivity (námětu) Předpokládané 

náklady v Kč  
Termín realizace  Garance / 

spolupráce  

Tvorba plánu (koncepce) osvěty, vzdělávání a 
výchovy   

 2011 - 2013  

odbor školství MÚ 
ČK / ZŠ ČK, CPDM, 
NPÚ ČB, Jihočeská 
hospodářská 
komora  

 

                                                 
14  Operační směrnice k naplňování Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví (český překlad aktuální 

směrnice) na webu MKCR: http://www.mkcr.cz/cz/zahranicni-vztahy/unesco/deklarace-doporuceni-a-jine-oficialni-
dokumenty-unesco-392/ 
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V roce 2011 zavést produkt školní výlety – „Český Krumlov – báječný výlet“. Ve 
spolupráci s Jihočeským krajem, Jihočeskou centrálou cestovního ruchu, Regionální 
rozvojovou agenturou Šumava a agenturou Austrian Czech Cultural Cooperation bude 
postupně projekt nabídnut nejen českým školám, ale i školám v příhraničních oblastech 
Rakouska a Německa.  
 
Název aktivity (námětu) Předpokládané 

náklady v Kč  
Termín realizace  Garance / 

spolupráce  

„Školní výlety – Český Krumlov – báječný výlet“- 
nabídka pro školní výlety z celé ČR – zvýhodněné 
ceny vstupného + doprava 

cca 200 tis. Kč 2011 

DM ČK / místní 
partneři v oblasti 
kultury, cestovního 
ruchu, JCCR, RRA 
Šumava, agentura 
Austrian Czech 
Cultural 
Cooperation, České 
dráhy   

 
 

⇒ Problematika k řešení:  
Neexistence informačního centra světového dědictví.   
 
Návrh řešení: 
V krátkodobém horizontu (do 5 let) zřídit informační centrum světového dědictví 
v městské knihovně (speciální publikace, přednášky odborné i cestopisné, četba literatury 
apod.). V dlouhodobém horizontu zřídit takové centrum v rekonstruovaném klášteru včetně 
UNESCO-knihovny a dokumentačního centra.    
 
Název aktivity (námětu) Předpokládané 

náklady v Kč  
Termín realizace  Garance / 

spolupráce  

Zřízení informačního centra světového dědictví 
v Městské knihovně v Českém Krumlově  

cca 80 tis. Kč  2011 - 2012  

město Český 
Krumlov - oddělení 
Kancelář starosty, 
Městská knihovna 
v Českém Krumlově  

 
 

G. Turismus a řízení návštěvnosti 
 
Turismus představuje pro mnohé památky UNESCO významné hospodářské odvětví. Úkolem 
je zajistit a zlepšovat trvale udržitelné užívání kulturně-turistického potenciálu památky. 
Pokud dojde k nekontrolovanému rozvoji turismu, mohou se stát památky obětí svého 
vlastního úspěchu. Turismus může být škodlivý v případě, že jsou překračovány definované 
kapacity, a také, pokud zařízení a doprava ohrožují autenticitu a integritu světové památky. 
Je proto důležité vypracovat strategie trvale udržitelného užívání památky (včetně 
sdělení, jakou maximální únosnou kapacitu památka snese, jaké budou hranice 
turistického rozvoje). Významnou roli má také infrastruktura, prostřednictvím které jsou 
návštěvníci v památkách přijímání, je o ně postaráno a jsou prostřednictvím ní řízeni 
(směrováni). Návštěvnické koncepty by měly být zaměřeny nejen na domácí klientelu, ale 
rovněž na zahraniční návštěvníky, měly by se zabývat dalším rozvojem turistické nabídky. 
Důležité je rovněž zabývat se regionálními a nadregionálními návštěvnickými koncepty, 
stejně tak jako členstvím v organizacích se vztahem ke světovému dědictví.15  
 

                                                 
15  Managementpläne für Welterbestätten. Ein Leitfaden für die Praxis. Brigitta Ringbeck. Deutsche Unesco - 

Kommission, Bonn 2008, str. 46 – 49  
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Řídit (směrovat) návštěvnost je možno např.: naváděcími parkovacími systémy a plány 
parkování. Počet parkovacích míst musí odpovídat aktuálním potřebám a reagovat na trendy, 
ale vždy je nutno mít na paměti, že nesmí být ohrožena světová památka ve své autenticitě 
a integritě. Důležité je také zabývat se turistickými naváděcími systémy. Počet návštěvníků 
v uzavřených prostorách je možné omezit prostřednictvím inteligentních systémů 
návštěvnického managementu. Koncepty, zabývající se řízením návštěvnosti, by měly být 
integrovány rovněž do Management Planu.16   
 
Oblastí cestovního ruchu se zabývá první fáze dokumentu - část 9 (Indikátory cestovního 
ruchu, vývoj cestovního ruchu a jeho perspektivy). Otázkou dopravy včetně naváděcích a 
informačních systémů se zabývá část 7.5 (Řešení dopravy v klidu a pohybu) a část 7.5.1 
(Naváděcí a informační systém v Českém Krumlově).  
 

⇒ Problematika k řešení:  
Neexistence strategie trvale udržitelného užívání památky. Není stanovena maximální 
únosná kapacita města a vybraných objektů.  
 
Návrh řešení: 
Vytvoření strategie trvale udržitelného užívání památky a stanovení maximální 
únosné kapacity města a vybraných objektů. 
 
Název aktivity (námětu) Předpokládané 

náklady v Kč  
Termín realizace  Garance / 

spolupráce  
Vytvoření strategie trvale udržitelného užívání 
památky a stanovení maximální únosné kapacity 
města a vybraných objektů 
 

 2012 - 2016 

samospráva města 
Český Krumlov / 
odborní externí 
konzultanti  

 
 
⇒ Problematika k řešení:  

Management turistické destinace Český Krumlov – potřeba zhodnocení současného stavu a 
navržení strategie řízení destinace v oblasti cestovního ruchu do budoucna.  
 
Návrh řešení: 
V letech 2011 – 2012 provést ve spolupráci s odbornými externími konzultanty 
vyhodnocení 20 let podpory cestovního ruchu firmou ČKRF, navrhnout strategii řízení 
turistické destinace Český Krumlov pro budoucí období, poté na základě této strategie 
transformovat a modernizovat současný Úsek cestovního ruchu ČKRF.  
 
Název aktivity (námětu) Předpokládané 

náklady v Kč  
Termín realizace  Garance / 

spolupráce  

„Strategie řízení turistické destinace Český Krumlov 
pro budoucí období“ – vyhodnocení 20 let podpory 
cestovního ruchu firmou ČKRF, návrh řízení na další 
období 

cca 200 tis. Kč 2011 - 2012 

ČKRF, město ČK, 
místní subjekty 
v kultuře a CR, 
JCCR, MMR ČR, 
Czech Tourism 

Transformace a modernizace úseku CR ČKRF – 
Infocentrum, OIS, DM ČK, MFS – aplikace výsledků 
studie z r. 2011 (2012) v praxi, modernizace systému 
práce, vybavení, technologií, pracovišť 

cca 3 mil. Kč 2012 - 2013 

ČKRF, město ČK, 
místní subjekty 
v kultuře a CR, 
JCCR, MMR ČR, 
Czech Tourism  

 
 

⇒ Problematika k řešení:  
Neexistence navigačního systému v historickém centru města a informačních tabulí o 
jednotlivých památkách.  

                                                 
16  Managementpläne für Welterbestätten. Ein Leitfaden für die Praxis. Brigitta Ringbeck. Deutsche Unesco - Kommission, 

Bonn 2008, str. 46 – 49 
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Návrh řešení: 
Zavedení orientačního systému v historickém centru města, který bude mimo jiné 
upozorňovat i na území a památky mimo historické jádro (Museum Fotoateliér Seidel, dům 
Egona Schiele, Synagoga, revitalizovaný Městský park, Růžová zahrada apod.) – viz řešení 
na SHZ ČK. Informační tabule (cedule) je možno instalovat přímo na památkách, 
eventuelně ve městě v rámci městského orientačního systému. Mohou být ve formě 
prohlídkové trasy městem (půjdou postupně za sebou a budou upozorňovat na další 
památky, které následují – především však na památky, které jsou v bezprostředním okolí 
historického centra města, aby došlo k rozptýlení návštěvníků v širším území města). Cedule 
je vhodné doplnit o časovou náročnost trasy (především využitelné pro individuální klienty).  
 
Název aktivity (námětu) Předpokládané 

náklady v Kč  
Termín realizace  Garance / 

spolupráce  
Zavedení orientačního systému v historickém centru 
města a bezprostředním okolí města   

  OUPPP, OSR, OSMI, 
DM ČK, NPÚ ČB  

 
 

⇒ Problematika k řešení:  
Přetíženost objektů i samotného historického centra (především vybraná území na hlavní 
prohlídkové trase) pěšími návštěvníky, především v době hlavní turistické sezóny (duben – 
říjen).  
 
Návrh řešení: 
Nabídka a prezentace (propagační materiály, web, PR a komunikace apod.) turisticky 
atraktivních míst v bezprostředním okolí historického centra a jeho bližšího či 
vzdálenějšího okolí. Orientace dalšího rozvoje turistického ruchu mimo přetížené 
historické centrum města, především do turisticky využitelných rezerv na území města 
(např. projekty Museum Fotoateliér Seidel, dům Egona Schiele, Synagoga, revitalizovaný 
Městský park, Růžová zahrada apod.). Zlepšení kulturní a turistické nabídky mimo 
hlavní sezónu (listopad – březen) – celoročně otevřená kulturní zařízení (např. Hradní 
muzeum, Museum Fotoateliér Seidel, Regionální muzeum aj.), organizace společenských 
akcí mimo hlavní sezónu apod. (viz významná výročí města).  
 
Název aktivity (námětu) Předpokládané 

náklady v Kč  
Termín realizace  Garance / 

spolupráce  
„Třetí meandr – zpřístupnění a propagace nově 
realizovaných projektů“ – zviditelnění a kombinace 
nabídky opravených objektů Synagogy, Schieleho 
domku, jižních teras, areálu Městského parku, 
návaznost na Museum Fotoateliér Seidel, Egon 
Schiele Art Centrum, Horskou zahradu aj... –  
kompletní marketingová podpora nových projektů, 
tiskoviny, web, média 

cca 1 500 tis. Kč  2013 

ČKRF, město ČK, 
místní subjekty 
v kultuře a CR, 
JCCR, MMR ČR, 
Czech Tourism, NPÚ 
ČB, ESAC 

 
 
Návrh řešení: 
Využívání bonusových systémů (společné vstupy do objektů, produktové balíčky), kterými 
budou návštěvníci motivováni k návštěvě města mimo hlavní sezónu a rovněž motivována 
individuální klientela k vícedennímu pobytu (problematika přetížení města z důvodu velkého 
množství jednodenních návštěvníků).  
 
V roce 2011 zavést kombinovanou vstupenku, která nabídne návštěvníkům celoročně 
každodenně cenově zvýhodněný kombinovaný vstup do 4 expozic (Museum Fotoateliér 
Seidel, Hradní muzeum + zámecká věž, Egon Schiele Art Centrum a Regionální muzeum 
Český Krumlov).   
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Název aktivity (námětu) Předpokládané 

náklady v Kč  
Termín realizace  Garance / 

spolupráce  
„Unesco za polovic“ - kombinovaná vstupenka se 
sníženým vstupným do 4 tradičních expozic (Horní 
hrad a zámecká věž, Egon Schiele Art Centrum, 
Museum Fotoateliér Seidel, Regionální muzeum Český 
Krumlov) 

cca 250 tis. Kč 2011 

DM ČK, MFS, SHZ 
ČK, ESAC, RM ČK, 
Jihočeský kraj, 
JCCR 

 
Návrh řešení: 
Tým zpracovatelů Management Planu doporučuje realizaci následujících strategických 
projektů a investičních akcí s vazbou na cestovní ruch:  
 
město Český Krumlov ve spolupráci s ČKRF a privátními investory:  

• Rekonstrukce autobusového nádraží  
• Rozvoj rekreačních chodníků (sportovně mult ifunkční komunikace zahrnující  

i doprovodnou infrastrukturu - odpočinková místa s informacemi pro turisty, 
přístřešky s posezením, lavičkami) s přímou vazbou na město (ve spolupráci s 
Regionálním svazkem obcí Vltava, Povodím Vltavy a ČKRF):  

o směr Kájov, Boletice, Chvalš iny 
o směr Větřní (podél pravého břehu řeky Vltavy) 
o směr  Svachova Lhotka 

• Rehabilitace lokality Křížové hory a Křížové cesty včetně restaurování kapliček (ve 
spolupráci s ČKRF) 

• Rozšíření nabídky volnočasových aktivit prostřednictvím rekonstrukce relaxačně 
sportovních objektů: 

o rekonstrukce zimního stadionu 
o rozšíření nabídky plaveckého bazénu o sportovně relaxační prvky (např. 

doplnění o skluzavky, výstavba whirlpool a finské sauny) 
o rozšíření možností sportovního areálu (rozšíření o volnočasové aktivity v rámci 

jak rekreační, tak vrcholové úrovně nejen pro místní obyvatele, ale také pro 
návštěvníky města - doplnění o víceúčelové hřiště a outdoorové aktivity) 

• Víceúčelové kulturní a společenské centrum (rekonstrukce stávajícího objektu 
biografu)  

• Výstavba rozhledny nad Kvítkovým Dvorem (ve spolupráci s Klubem českých turistů) 
• Zpracování elektronického atlasu cyklotras všech úrovní v okolí města (ve spolupráci 

s ČKRF, PRO-SPORTem, Nadací Jihočeské cyklostezky) 
• Zřízení vodní plochy v rekreační oblasti Drahoslavice (nabídnutí odpočinkové zóny jak 

pro místní obyvatele, tak pro návštěvníky města, prostřednictvím modernizace a 
vedením nové trasy stávající komunikace dojde ke zlepšení dopravní infrastruktury a 
propojení této lokality na místní komunikace, optimalizace vodního režimu dané 
lokality) 

• Označení, využit í a prezentace pěších tras se vzdálenějšími turistickými cíli (Kvítkův 
dvůr, Ptačí hrádek apod.). Realizace naučné stezky zaměřené na technické památky 
na území města Český Krumlov (jako technické památky možno prezentovat např.: 
zachovalé staré mostní konstrukce – Lazebnický, Plášťový most, spojovací zámecká 
chodba, Rechle ve Spolí, spojovací chodba ze zámku směrem ke klášterům, kamenné 
mosty na Polečnici, mladší mostní konstrukce v údolí potoka v Krásném údolí, 
tříobloukový viadukt v Nových Dobrkovicích. Studie naučné stezky na toto téma je již 
zpracována.  

• Muzeum hornictví a prohlídky grafitového dolu 
• Zóna Ambit (výstavba zařízení pro ubytování, kongresové služby, obchod apod.) 
• Hotel Vyšehrad 
• Hotelový komplex Latrán 
• Turistické a sportovní centrum Trojice  
• Turistické a sportovní centrum Spolí 
• Centrum outdoorových sportů ve Vyšném 
• Zřízení vodního slalomového kanálu na Plešivci 
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Název aktivity (námětu) Odhadované 

náklady v Kč  
Termín realizace  Garance / spolupráce  

Rekonstrukce autobusového nádraží, část autobusový 
terminál 

cca 25 mil. Kč 2011 - 2015 ČSAD, příp. privátní 
investor v území 

Rekonstrukce autobusového nádraží, ostatní části 
komerčního charakteru 

cca 60 mil. Kč 2013+ privátní investor v území 

Rozvoj rekreačních chodníků I. etapa cca 5 mil. Kč 2011 - 2015 ČKRF, okolní obce 
Rozvoj rekreačních chodníků další etapy cca 40 mil. Kč 2015+ ČKRF, okolní obce 
Rehabilitace lokality Křížové hory a Křížové cesty cca 8 mil. Kč 2011 - 2013 ČKRF, církve 

Rekonstrukce zimního stadionu cca 60 mil. Kč 2011 - 2015 PRO-SPORT,  
Hokejový klub 

Rozšíření nabídky plaveckého bazénu, wellness 
programy 

cca 50 mil. Kč 2013 - 2017 ČKRF, PRO-SPORT, 
privátní investor v území 

Rozšíření možností sportovního areálu cca 30 mil. Kč 2013 - 2017 ČKRF, PRO-SPORT, 
privátní investor v území 

Víceúčelové kulturní a společenské centrum cca 80 mil. Kč 2015+ privátní investor v území 

Výstavba rozhledny nad Kvítkovým Dvorem cca 1,5 mil. Kč 2013 - 2015 
Klub českých turistů, 
Lesy města Český 
Krumlov s.r.o.  

Zpracování elektronického atlasu cyklotras cca 0,5 mil. Kč 2011 - 2013 ČKRF, PRO-SPORT, 
cestovní kanceláře 

Zřízení vodní plochy v rekreační oblasti Drahoslavice cca 80 mil. Kč 2015+ Jihočeský kraj 
Naučná stezka zaměřená na technické památky na 
území města Český Krumlov  

cca 100 tis Kč  2011 - 2012 město Český Krumlov, 
Klub českých turistů  

Muzeum hornictví a prohlídky grafitového dolu   privátní investor v území 
Zóna Ambit (výstavba zařízení pro ubytování, 
kongresové služby, obchod apod.) 

  privátní investor v území 

Hotel Vyšehrad   privátní investor v území 
Hotelový komplex Latrán   privátní investor v území 
Turistické a sportovní centrum Trojice    privátní investor v území 
Turistické a sportovní centrum Spolí   privátní investor v území 
Centrum outdoorových sportů ve Vyšném   privátní investor v území 
Zřízení vodního slalomového kanálu na Plešivci   privátní investor v území 

 
 
⇒ Problematika k řešení: 

Neznalost destinace poskytovateli s lužeb (recepční, dopravci, městská policie, taxikáři apod.)  
 
Návrh řešení: 
Ve spolupráci Destinační management města Český Krumlov a Jihočeská hospodářská 
komora organizace seminářů, školení (orientace na pracovníky, zaměstnance, kteří jsou 
v dennodenním kontaktu se zákazníky).  
 
Název aktivity (námětu) Předpokládané 

náklady v Kč  
Termín realizace  Garance / 

spolupráce  

Organizace seminářů, školení   2012 - 2013 

DM ČK, JHK /  
Sdružení 
podnikatelů 
v cestovním ruchu v 
ČK, Sdružení 
průvodců při JHK 
ČK  
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6 Stabilizace a závaznost Management Planu17  
 
Schválení Management Planu Radou města Český Krumlov a usnesením Zastupitelstva města 
Český Krumlov jako součást Akčního plánu rozvoje města Český Krumlov na roky 2011 – 
2013. Jmenování Steering Group a ustanovení pozice Site Manager.  
   

6.1 Schválení Management Planu samosprávou města  
 
Stabilizace Management Planu a zajištění jeho závaznosti jakožto nástroje plánování pro 
městskou samosprávu bude realizováno prostřednictvím schválení Rady města Český 
Krumlov a usnesení Zastupitelstva města Český Krumlov (ve druhé polovině roku 2011) jako 
součást Akčního plánu rozvoje města Český Krumlov na roky 2011 - 2013.18 
 

6.2 Jmenování Steering Group, obsazení pozice Site 
Manager  

 
Management Plan je významným plánovacím a řídícím instrumentem. Proces jeho 
zpracování je jedinečnou možností a tím správným okamžikem, jak do celého procesu 
vtáhnout nejen členy samosprávy a státní správy města, ale i externí odborníky v daných 
oblastech, potažmo i širokou veřejnost.    
 
Koordinace, komunikace a spolupráce při zpracování a realizaci Management Planu musí 
probíhat na všech relevantních úrovních. Na základě právní analýzy, uvedené v první fázi 
dokumentu, je doporučeno zřídit Steering Group se statutem pracovní komise či 
poradního orgánu Rady města Český Krumlov na počátku roku 2011. Vzhledem 
k potřebě zajištění průřezovosti jednotlivých relevantních odvětví, potažmo účasti 
odborníků z nejrůznějších relevantních oblastí (nejen odborníci z oblasti památkové péče, 
územního plánování, ale i odborníci z oblasti cestovního ruchu, komunikace, vědy a vzdělání, 
stavebnictví, investic, životního prostředí apod.), je doporučeno ustanovit členy Steering 
Group jakožto nominované osoby za jednotlivé relevantní komise Rady města 
Český Krumlov (členy Steering Group mohou tvořit např. předsedové jednotlivých 
relevantních komisí). Steering Group se tak stane koordinačním centrem v oblasti 
světového dědictví jednotlivých pracovních komisí Rady města Český Krumlov, v jejichž 
řadách budou zastoupeni jak zástupci státní správy a samosprávy, tak podnikatelské 
veřejnosti, zájmových skupin i š iroké veřejnosti. Bude tak zajištěna vzájemná komunikace 
a spolupráce.  
 
Ze členů pracovní skupiny Steering Group je poté doporučeno jmenovat osobu Site 
Manager, který bude pověřen dohledem nad naplňováním a aktualizací Management 
Planu. Je doporučeno, aby touto osobou byla osoba pověřená vedením města Český 
Krumlov nebo přímo člen vedení města (např. místostarostka města Český Krumlov).     
 

                                                 
17  Více informací o postupu a způsobu realizace Management Planu viz Management Plan pro historické centrum města 

Český Krumlov - 1. fáze: zpracování podkladů a úvodní analýzy, 2009, str. 123 - 131 
18  Více informací o návrhu právního ukotvení a schválení Management Planu viz Management Plan pro historické 

centrum města Český Krumlov - 1. fáze: zpracování podkladů a úvodní analýzy, 2009, str. 123 
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Bližší informace, týkající se osoby Site Manager (vzdělání, profesní předpoklady, osobnostní 
profil, kompetence, návrh činnosti apod.) a jeho pracovní skupiny Steering Group (právní 
ukotvení, návrh činnosti, navrhovaný tým zpracovatelů, organizační a technické předpoklady 
apod.) jsou uvedeny v první fázi dokumentu – část 13.3 (Předseda – Site Manager a 
pracovní skupina – Steering Group pro Management Plan). 
 
Vzhledem ke zrušení pracovních komisí Rady města Český Krumlov, činných do října roku 
2010 (z důvodu konání voleb do Zastupitelstva města Český Krumlov), je předpokládáno 
ustanovení nových pracovních komisí Rady města Český Krumlov začátkem roku 2011. 
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7 Resumé   
  
Druhá fáze Management Planu navazuje na fázi první (analytická, přípravná), která byla 
ukončena se závěrem roku 2009. Jedná se o fázi implementační (prováděcí), ukončenou 
se závěrem roku 2010.  
 
Management Plan je zpracován jako soubor projektových námětů, které jsou 
doporučeny odbornými konzultanty projektu, aby se staly součástí aktualizovaného Akčního 
plánu rozvoje města Český Krumlov na období 2011 – 2013 (aktualizace proběhne v prvním 
pololetí roku 2011). V dokumentu je uveden přehled aktuálních krátkodobých 
projektových námětů (aktuálních priorit v rozmezí 1 – 5 let), které jsou uvedeny s jejich 
rámcovým časovým a finančním harmonogramem.  
 
Projektové náměty jsou navrženy v rámci následujících oblastí: 

A. Zákonná, předpisová a smluvní opatření na ochranu 
B. Hranice účinné ochrany, stanovení tzv. „nárazníkového pásma“ 
C. Správní systémy – struktura, koordinace 
D. Trvale udržitelné užívání 
E. Komunikace s veřejností 
F. Osvěta, vzdělání a výchova 
G. Turismus a řízení návštěvnosti 

 
Dále je v dokumentu doporučeno ustanovit členy Steering Group se statutem pracovní 
komise či poradního orgánu Rady města Český Krumlov na počátku roku 2011 jakožto 
nominované osoby za jednotlivé relevantní komise Rady města Český Krumlov, aby 
byla zajištěna průřezovost jednotlivých relevantních odvětví a účast odborníků 
z nejrůznějších relevantních oblastí. Ze členů pracovní skupiny Steering Group je poté 
doporučeno jmenovat osobu Site Manager, který bude pověřen dohledem nad 
naplňováním a aktualizací Management Planu. Je doporučeno, aby touto osobou byla 
osoba pověřená vedením města Český Krumlov nebo přímo člen vedení města (např. 
místostarostka města Český Krumlov).     
 
V rámci druhé fáze byl dále vytvořen elektronický nástroj pro práci osob zainteresovaných 
do problematiky Management Planu a pro prezentaci výstupů Management Planu veřejnosti.  
 
Posledním úkolem druhé fáze je stabilizovat Management Plan a zajistit jeho 
závaznost jakožto nástroje plánování pro městskou samosprávu - prostřednictvím 
schválení Rady města Český Krumlov a usnesení Zastupitelstva města Český Krumlov (ve 
druhé polovině roku 2011) jako součást Akčního plánu rozvoje města Český Krumlov na roky 
2011 – 2013.  
 
Kdo Management Plan tvoří? 
Zadavatel a sponzor projektu – Ministerstvo kultury ČR, nositel a kofinancovatel 
projektu – město Český Krumlov, zpracovatelé projektu - odborníci z klíčových 
kompetentních organizací (město Český Krumlov, Národní památkový ústav, 
Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o.). 
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Vytvořením dokumentu byla naplněna Operační směrnice k naplňování Úmluvy o ochraně 
světového kulturního a přírodního dědictví platná od 1. 2. 2005. Management Plan bude 
nadále rozvíjen a aktualizován jako instrument pro další plánování, ochranu, využití a 
úspěšný rozvoj památky s cílem udržení jejího charakteru, mimořádné univerzální 
hodnoty, integrity a autenticity.    
 
Management Plan se stane nástrojem komunikace mezi veřejným, soukromým a 
neziskovým sektorem a občany města. Zároveň bude jedním z podkladů pro získávání 
finančních prostředků na ochranu a uchování hmotného i nehmotného kulturního dědictví. 
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7.1 Resumé19   
  
The second phase of the Management Plan ties into the first phase (analytic, 
preparatory) which finished at the end of 2009. This new phase is implementary 
(executive), terminating at the end of 2010. 
 
The Management Plan has been worked up as a set of project themes that were 
recommended by professional project consultants with the intention of them becoming part 
of the updated Český Krumlov Developmental Action Plan for 2011-2013 (the update will 
take place in the first half of 2011). The document contains a list of upcoming short-term 
project themes (present priorities within a range of 1-5 years), presented with their t ime 
frames and financial schedules.  
 
The project themes have been proposed as part of the following areas: 

H. Legal, regulatory, and contractual protection measures 
I. The borders of effective protection, establishing a „buffer zone“ 
J. Administrative systems – structure, coordination 
K. Permanently sustainable usage 
L. Communication with the public 
M. Edification, education, and training 
N. Regulation of tourism  

 
The document also contains the recommendation to establish members of the Steering 
Group with the status of task force or consulting body to the Český Krumlov Town Council at 
the beginning of 2011 as a group of nominated persons for individual relevant 
committees of the Český Krumlov Town Council in order to secure the intercorrelation 
of the individual relevant departments and the participation of professionals and experts 
from a wide range of relevant areas. There is also the recommendation to nominate a Site 
Manager from the ranks of the Steering Group task force which will be authorized to 
supervise the fulfilment and updating of the Management Plan. It is recommended 
that this person be an authorized official of the Český Krumlov municipality or a direct 
member of municipal management (e.g. Český Krumlov vice-mayor).     
 
The second phase also includes the creation of an electronic tool for the work of those 
engaged in the Management Plan and for the presentation of the issues of the Management 
Plan to the public.  
 
The last task of the second phase is to stabilize the Management Plan and to secure its 
obligatory force as a planning tool for municipal administration – via approval by the 
Český Krumlov Town Council and decree of the Český Krumlov Lower Town Council (in the 
second part of 2011) as part of the Český Krumlov Developmental Action Plan for 2011 – 
2013.  
 
Who creates the Management Plan? 
Project submitter and sponsor: Czech Ministry of Culture; project client and co-
financer: municipality Český Krumlov; project compiler: experts from key authorized 
organizations (Český Krumlov municipality, National Institute of Historic Monument Care, 
Český Krumlov Development Fund Ltd.). 
 

                                                 
19  Překlad anglické verze kapitoly Resumé: Bryce Belcher. 
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The creation of this document satisfies the Operational Directives for fulfilling the Convention 
on World Cultural and Natural Heritage Protection, valid as of 1.2.2005. The Management 
Plan will continue to be developed and updated as an instrument for further planning, 
protection, usage, and successful monument development with the goal of sustaining their 
character, extraordinary universal values, integrity, and authenticity. 
 
The Management Plan is to become a tool for communication between the public, private, 
and non-profit sector and the cit izens of the town. It will also serve as one of the 
fundamental documents for gaining finances for the protection and preservation of 
material and non-material cultural heritage. 
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7.2 Resümee20   
 
Die zweite Phase des Management Plans knüpft an die erste (analytische, 
Vorbereitungs-) Phase an, die mit dem Ende des Jahres 2009 abgeschlossen wurde. Es 
handelt sich um die mit dem Ende des Jahres 2010 abgeschlossene Implementierungs- 
(Durchführungs-) Phase.  
 
Der Management Plan ist als ein Komplex von Projektvorschlägen bearbeitet, die 
von Fachberatern des Projektes empfohlen wurden, um Bestandteil des aktualisierten 
Aktionsplans zur Entwicklung der Stadt Český Krumlov für den Zeitraum 2011 – 2013 zu 
werden (die Aktualisierung erfolgt im ersten Halbjahr 2011). Im Dokument ist eine 
Übersicht der aktuellen kurzfristigen Projektvorschläge (aktuelle Prioritäten in der 
Zeitspanne von 1 – 5 Jahren) angeführt, bei denen ihr Zeit- und Finanzrahmenplan steht.  
 
Die Projektvorschläge werden im Rahmen der folgenden Bereiche vorgeschlagen: 

O. Gesetzliche, Vorschrifts- und Vertragsschutzmaßnahmen 
P. Grenzen des wirksamen Schutzes, Festsetzung der sog. „Pufferzone“ 
Q. Verwaltungssysteme – Struktur, Koordination 
R. Nachhalt ige Nutzung 
S. Kommunikation mit der Öffentlichkeit 
T. Aufklärung, Bildung und Erziehung 
U. Tourismus und Steuerung der Besucherzahlen 

 
Weiter wird im Dokument empfohlen, die Mitglieder der Steering Group mit dem Status 
einer Arbeitskommission oder eines Beratungsorgans des Stadtrates von Český Krumlov zu 
Beginn des Jahres 2011 als für die einzelnen relevanten Kommissionen des Stadtrates 
von Český Krumlov nominierte Personen festzusetzen, um die Querschnittgestaltung der 
einzelnen relevanten Sparten und die Teilnahme von Fachleuten aus den verschiedensten 
relevanten Bereichen zu sichern. Dann wird empfohlen, von den Mitgliedern der 
Arbeitsgruppe Steering Group  eine Person zum Site Manager zu ernennen, der mit der 
Aufsicht über die Erfüllung und Aktualisierung des Management Plans beauftragt 
wird. Es wird empfohlen, dass diese Person eine mit der Leitung der Stadt Český Krumlov 
beauftragte Person oder direkt ein Mitglied der Stadtleitung (z. B. die Vizebürgermeisterin 
der Stadt Český Krumlov) sein soll.     
 
Im Rahmen der zweiten Phase wurde weiter ein elektronisches Instrument für die Arbeit 
der an der Problematik des Management Plans interessierten Personen und für die 
Präsentationen der Ergebnisse des Management Plans der Öffentlichkeit geschaffen.  
 
Die letzte Aufgabe der zweiten Phase ist den Management Plan zu stabilisieren und 
dessen Verbindlichkeit als Planungsinstrument für die städtische Selbstverwaltung 
zu sichern – durch die Billigung des Stadtrates von Český Krumlov und den Beschluss der 
Stadtvertretung von Český Krumlov (in der zweiten Hälfte des Jahres 2011) als Bestandteil 
des Aktionsplans zur Entwicklung der Stadt Český Krumlov für die Jahre 2011 – 2013.  
 
Wer verfasst den Management Plan? 
Vergeber und Sponsor des Projektes – Kulturministerium der Tschechischen Republik, 
Träger und Kofinanzierer des Projektes – Stadt Český Krumlov, Bearbeiter des 
Projektes – Fachleute aus kompetenten Schlüsselorganisationen (Stadt Český Krumlov, 
Nationalamt für Denkmalpflege, Entwicklungsfonds von Český Krumlov, Ges. m. b. H.). 
 

                                                 
20  Překlad německé verze kapitoly Resumé: Mgr. Markéta Urbanová. 
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Durch die Verfassung des Dokuments wurde die Operationsrichtlinie zur Verwirklichung des 
Abkommens über den Schutz des Weltkultur- und Naturerbes, gültig seit dem 1. 2. 2005 
erfüllt. Der Management Plan wird auch weiterhin entwickelt und aktualis iert werden als 
Instrument für weitere Planung, Schutz, Nutzung und erfolgreiche Entwicklung des Denkmals 
mit dem Ziel der Erhaltung seines Charakters, seines außerordentlichen universellen 
Wertes, seiner Integrität und Authentizität.    
 
Der Management Plan wird zum Instrument der Kommunikation zwischen dem 
öffentlichen, privaten und gemeinnützigen Sektor und den Stadtbürgern. Zugleich wird er 
eine der Unterlagen zur Erwerbung von Finanzmitteln für den Schutz und die Erhaltung 
des materiellen sowie immateriellen Kulturerbes. 
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9 Seznam zkratek a pojmů  
 
CPDM  Centrum pro pomoc dětem a mládeži  
CR  Cestovní ruch  
ČKRF  Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o.  
DM ČK  Destinační management Český Krumlov  
ESAC   Egon Schiele Art Centrum  
ICOMOS  Mezinárodní rada pro památky a sídla 
JCCR  Jihočeská centrála cestovního ruchu 
JHK   Jihočeská hospodářská komora 
MFS   Museum Fotoateliér Seidel 
MK ČR   Ministerstvo kultury České republiky 
MMR ČR  Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky  
MPR   Městská památková rezervace 
MÚ ČK   Městský úřad Český Krumlov  
NPÚ   Národní památkový ústav  
NPÚ ČB   Národní památkový ústav České Budějovice  
OIOP Oddělení IOP (zajišťuje administrativní a organizační část projektu 

Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov) 
OIS Oficiální informační systém Český Krumlov (webové stránky 

www.ckrumlov.cz)  
OPŽP   Operační program Životní prostředí  
OSMI  Odbor správy majetku a investic  
OSR   Oddělení strategického rozvoje  
OUPPP  Odbor územního plánování a památkové péče  
RM ČK   Regionální muzeum v Českém Krumlově  
ROP    Regionální operační program   
RRA Šumava  Regionální rozvojová agentura Šumava  
SHZ ČK  Státní hrad a zámek Český Krumlov  
SWOT Analýza identifikující silné  (Strengths) a slabé (Weaknesses) stránky, 

příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats) určitého jevu 
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – 

Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu   
ZŠ ČK Základní školy Český Krumlov  
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10 Příloha 1 - Výsledky výzkumu obyvatel 
města Český Krumlov v roce 2010 (grafické 
znázornění vybraných témat se vztahem ke II. 
fázi Management Planu) 

 
Přínos UNESCO  

Postoje k přínosům zařazení Českého Krumlova na Seznam světového dědictví UNESCO  
zjišťovala (otázka III), kdy varianty odpovědí byly od „Je to určitě přínosem“ po „Spíše to 
městu škodí“. 

 

 
 

Zdroje informací 

Jaké zdroje informací respondenti používají, zjišťovala otázka „Jak jsou pro vás důležité 
následující zdroje informací o tom, co se v Českém Krumlově děje?“ (otázka 18). Odpovědi 
se pohybovaly na škále od „Zcela nedůležité“ až po „Velmi důležité“. 
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Rozvojové záměry 

Názor na rozvojové záměry města v příštích letech zjišťovala otázka „Myslíte si, že jsou pro 
město užitečné následující záměry či akce?“ (otázka 36) se škálou odpovědí od „Určitě ne“ po 
„Rozhodně ano“. 
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Kulturní služby 

Zájem o kulturní aktivity zjišťovala otázka 14 „Zajímáte se o některé z následujících oblastí 
kultury?“ přičemž škála odpovědí byla od „Nezajímám“ po „Ano, aktivně 
(tvorba/interpretace/organizace)“. 
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Cestovní ruch 

Hodnocení dopadu cestovního ruchu na obyvatele  Českého Krumlova bylo zjišťováno pomocí 
otázky „Co přináší rozvoj cestovního ruchu pro Český Krumlov?“ (otázka II), přičemž škála u 
jednotlivých možností byla od „Určitě ne“ po „Rozhodně ano“.  
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11 Příloha 2 - Podklady k projektovým námětům 
Významná výročí po roce 2009 (viz první fáze dokumentu str. 181) 

• 2010   120 let od narození Egona Schiele (nar. 1890) 

• 2010   100 let od úplného dokončení Synagogy (závěrečné práce dokončeny  
  6. 9. 1910) 

• 2010   15. výročí prohlášení kostela sv. Víta jako národní kulturní památky 
  (zapsán 15. 11. 1995) 

• 2011   400 let od vymření rodu Rožmberků (úmrtí Petra Voka 1611) 

• 2011   455 let polepšení Rožmberského znaku (přidáni medvědi jako štítonoši)  
  a počátku chovu medvědů v Českém Krumlově (1556) 

• 2012   20 let od založení Infocentra (1992) 

• 2012   10. výročí od ničivých povodní na Vltavě a Polečnici (srpen 2002) 

• 2012   20. výročí zápisu města na Seznam světového kulturního dědictví  
  UNESCO (4. 12. 1992) 

• 2012   330. výročí založení Zámeckého barokního divadla (Eggenberkové  
  1682) 

• 2013   50. výročí vyhlášení historického jádra Českého Krumlova městskou  
  památkovou rezervací (zapsána 1963) 

• 2013   55. výročí zřízení Otáčivého hlediště (zřízeno 1958) 

• 2013  15. výročí od spuštění Oficiálního informačního systému Český Krumlov 
www.ckrumlov.cz (spuštěn 1998) 

• 2013   420 let od úmrtí alchymisty Antonia Michaela z Ebbersbachu (zazděn  
  a pochován v minoritském klášteře, zemřel 1593) 

• 2013   760 let od první písemné zmínky o Českém Krumlově (1253) 

• 2013   20 let od zrestaurování zámecké věže (1993) 

• 2014   25. výročí prohlášení Státního hradu a zámku jako národní kulturní  
  památky (zapsán 1. 6. 1989) 

• 2015   20. výročí prohlášení kostela sv. Víta jako národní kulturní   
  památky (zapsán 15. 11. 1995) 

• 2015   333. výročí založení Zámeckého barokního divadla (Eggenberkové  
  1682) 

• 2016   100. výročí elektrifikace Českého Krumlova (1916) 

• 2017  25. výročí zápisu města na Seznam světového kulturního dědictví   
  UNESCO (zapsáno 4. 12. 1992) 

• 2017   200 let od narození Ignáce Spiro, zakladatele dynastie (narozen 1817) 

• 2018   60. výročí zřízení Otáčivého hlediště, (zřízeno 1958) 

• 2018   100 let od úmrtí Egona Schiele (zemřel 1918) 

• 2019   30. výročí prohlášení Státního hradu a zámku jako národní kulturní  
  památky (zapsán 1. 6. 1989) 

• 2019   590 let od narození Perchty z Rožmberka - Bílé paní ( narozena 1429) 

• 2022   400 let převzetí Českého Krumlova rodem Eggenberků (převzat 1622) 
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Připravované rozvojové projekty ČKRF (viz první fáze dokumentu str. 32) 

• Projekt rekonstrukce a využit í městských klášterů 

• Projekt Sportovní a relaxační centrum (mimo historické centrum) 

• Projekt využití meandru Městského parku – tzv. 3. meandr 

• Domek Egona Schiele 

• Bývalá židovská synagoga 

• Areál bývalého grafitového dolu (mimo historické centrum) 

• Parkoviště nákladních automobilů (mimo historické centrum) 

 

Připravované rozsáhlé stavební akce v území historického 
centra Českého Krumlova (mimo areál zámku) (viz první fáze 
dokumentu str. 36, upraveno na konci roku 2010 dle aktuálních změn) 

• Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov (Stavební rehabilitace klášterů Latrán č. p.  
50 a 67) 

• Stavební rehabilitace povrchů komunikací v ulici Latrán a přilehlých (Pivovarská, Nové 
Město…) 

• Masná ulice - rekonstrukce inženýrských sítí 

• Revitalizace Městského parku a jižních teras, úpravy parkoviště u Městského parku 

• Revitalizace parku Jelení zahrada  

• Oprava/rekonstrukce mostu u Pivovaru 

• Revitalizace levého břehu Vltavy (rehabilitace Náplavky) 

• Rekonstrukce lávky přes Vltavu pod Plášťovým mostem 

• Vybudování lávky přes Vltavu „Myší díra“ 

 

Připravované stavební akce v areálu Státního hradu a zámku 
Český Krumlov (viz první fáze dokumentu str. 40) 
 
Naléhavé akce v areálu zámku 

• Rehabilitace č. p.  56, I. nádvoří, část k Latránu – obytný dům a prodejny v přízemí 

• Rehabilitace střechy a restaurování fasády č. p.  58, I. nádvoří tzv. Staré purkrabství, 
obytný dům 

• Oprava kotelny a rozvodů v č. p.  57 Solnice, I. nádvoří  

• Rehabilitace interiérů č. p.  59 Mincovna v patře, II. nádvoří - seminární, konferenční 
a výstavní prostory - výstava „Rožmberkové“ - celoroční provoz 

• Rehabilitace interiérů Hrádku, II. nádvoří - Hradní museum, celoroční provoz  

• Oprava staticky narušených teras ve dvoře č. p.  177 

• Stavební rehabilitace interiérů objektu č. p.  60 Vrátnice 

• Pokračování v etapách konzervační obnovy fasády č. p.  59 - Nového purkrabství  

• Restaurování interiérů letohrádku Bellaria - grotta, kuchyně, výtahy a příprava 
prohlídkové trasy zahrady 
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• Stavební rehabilitace suchovodu (protipožární suchý vodovod napojený na zdroj vody 
přes hasičský vůz) na Horním hradě  

• Stavební úpravy inženýrských sítí k objektu č. p.  63 Prachárna na severní straně 

• Stavební úpravy inženýrských sítí k objektu č. p.  60 Vrátnice na jižní straně 

• Oprava páteřního vodovodu z I. nádvoří na IV. nádvoří 

 

Aktuální akce z estetického hlediska 

• Fasáda Jízdárny 

• Opravy omítek průjezdu mezi IV. a V. zámeckým nádvořím  

• Průběžné retuše a opravy fresek, maleb na II., III., IV. a V. nádvoří 

• Restaurátorské retuše na nástěnných malbách exteriéru a interiéru a konzervační 
zásahy na mobiliárním fondu v expozicích 

 
Aktuální akce z hlediska zvýšení komfortu návštěvníků 

• Celková stavební rehabilitace interiérů Hrádku - Hradní museum s celoročním 
provozem  

• Rehabilitace interiérů č. p.  59 Mincovna v patře, II. nádvoří – seminární, konferenční 
a výstavní prostory s celoročním provozem. Tyto prostory budou využity v roce 2011 
pro instalaci výstavy „Rožmberkové“.  

• Expozice historické kovárny na I. nádvoří, expoziční prostor  

• Realizace závěrečné etapy depozitáře dekorací zámeckého divadla 

• Vyhlídková komunikace „Horská zahrada“ ve svahu nad Rybářskou ulicí 

 

Aktuální návštěvnické expozice a trasy 
• Hradní muzeum 

• Výstava Rožmberkové 

• Vyhlídková komunikace Horská zahrada 
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Průzkum spokojenosti obyvatel Českého Krumlova z července 
2008 (viz první fáze dokumentu str. 49 - 50) 
Z uvedeného průzkumu spokojenosti obyvatel v roce 2008 vyplynuly následující problémové 
okruhy, které reflektují přehled úkolů Management Planu od roku 2010: 

• Zlepšení stavu komunikací a chodníků 

• Snížení hustoty dopravy 

• Odklonění dopravy z historického jádra 

• Zvýšení počtu parkovacích míst 

• Pokračování ve zlepšování údržby a péče o zeleň, v aktivním třídění odpadu 

• Péče o životní prostředí 

• Podpora sportu ve městě, výstavba koupaliště a cyklostezek 

• Zvýšení bezpečnosti v nočních hodinách v ulicích města 

• Oprava hotelu Vyšehrad, areálu autobusového nádraží a bývalého areálu ZZN 
na Plešivci 

Zabránění vylidňování historického centra 

 

 

Návrhy konkrétních projektů (viz závěrečná práce Ing. Jitky Zikmundové, 
MBA) 

• Baroko a Colour Cosmetics – kooperace turismu s oblastí průmyslu – spolupráce 
Barokní divadlo a firma Schwan Cosmetics  

• Informační centrum světového dědictví – v rekonstruovaném klášteru zřídit 
takové centrum včetně UNESCO-knihovny a dokumentačního centra – možná 
spolupráce s obdobným centrem v Regensburgu  

• Rok 2012 – 20. výročí zápisu města na Seznam světového dědictví – v rámci oslav 
plánovaná odborná konference na téma „Světové dědictví a turismus“  

• Projekt „Euroregion Dunaj – Vltava“ – stěžejní body: turismus, regionální 
spolupráce, tvorba pracovních míst, výzkum a regionální mobilita 

• Historická města Český Krumlov – Regensburg – San Gimignano (ITA) ožívají 
– vzájemná spolupráce 3 měst zapsaných na Seznam UNESCO, sdílení informací 
obyvatelů i návštěvníků měst 
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Tabulka závěrů a doporučení (viz příloha 4 první fáze dokumentu, doplněná o 
problematiku z další použité literatury)  

Problémový okruh Infrastruktura  
Opatření 1.1 - Územní rozvoj Českého Krumlova  
Opatření 1.2 - Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury 
Opatření 1.3  - Rozvoj technické a vodohospodářské infrastruktury 
Opatření 1.6  - Uchovávání historického jádra a historických předměstí 
 
č.o. 
1.1 – 
1.6 

Problémy k řešení Opatření k nápravě 
Forma projektů / 
studií Garance /spolupráce  

1.1 Dostavby Případné dostavby 
(hudební klub v Hradební 
ulici aj.) realizovat pouze 
na základě výsledků 
podrobných průzkumů a 
v úzké spolupráci 
s Českým výborem 
ICOMOS při UNESCO.  

Zadání doplňujících 
průzkumů 
 

MÚ ČK 

1.1 Střešní krajina Věnovat zvýšenou 
pozornost problematice 
střešní krajiny při 
předprojektové přípravě k 
jednotlivým opravám 
střech a snažit se uchovat 
cenné řemeslné prvky.  

 MÚ ČK , NPÚ ČB 

1.2 Přetíženost historického 
centra města osobní i 
nákladní automobilovou 
dopravou (narušení 
autenticity, hluk, smog).  
 
Ohrožení zdraví občanů i 
návštěvníků města – 
především v hlavní 
turistické sezóně.   
 
Týká se především ulic 
Latrán, Radniční, Dlouhá, 
Horní, Na Louži). 

 Monitoring dopravní 
situace 

 

1.6 Bydlení – problematika 
ztráty obytné funkce a 
pokles počtu obyvatel 
historického jádra, 
skanzenizace historického 
centra   

Posílení bytové funkce v 
historickém jádru ve 
vazbách na základní 
funkční strukturu města.  
 
V rámci regulačního plánu 
limitovat míru komerčního 
využití objektů.  

Objekty ve správě města -
preferovat funkci bydlení 
 
 

Samospráva města 

1.6 Komercializace a s ní 
související ztráta původní 
funkce a autenticity 
historických objektů. 
 
Ztráta identifikace 
obyvatel s historickým 
jádrem Českého 
Krumlova.   

V rámci jednotné 
koncepce regulovat 
podmínky pro úpravy 
v parteru a jeho 
rehabilitaci (svítidla, 
způsob označení prodejen, 
mobiliář, výkladce, 
markýzy, předzahrádky 
atd.), vycházející ze 
zpracovaného průzkumu a 
studie historických 
vývěsních štítů a 
firemních označení.   
 
Preferování tradičních 
funkcí z hlediska potřeb 
trvale bydlících.  
 
Omezit nepřiměřený 
nárůst využívání 
historických objektů pro 

Soustavná a závazná 
regulace parteru (existuje 
studie parteru od J. 
Blocha – využít) 
 

Samospráva města, NPÚ 
ČB 
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Problémový okruh Cestovní ruch, kultura, ochrana kulturních a historických hodnot, 
vnější vztahy 
Opatření 2.1 – Rozvoj cestovního ruchu 
Opatření 2.3  - Ochrana kulturních a historických hodnot 
 

hotely a penziony.   
 
Upřednostnit základní 
městkou vybavenost před 
komerčním využíváním.   
 
Zamezit další expanzi 
půdních vestaveb do 
krovů.  
 
Organizace společenských 
akcí, slavností (např. 
k významným výročím 
města) – s cílem 
reintegrace historického 
jádra města mezi jeho 
obyvatele    
 

1.6 Archeologie S větší pozorností 
sledovat začátek a průběh 
staveb spojeným se 
zemními pracemi.  

 MÚ ČK, Regionální 
muzeum – archeologové, 
NPÚ ČB – odd. archeologie 

1.6 Tradiční technologie  
a materiály 
 

Věnovat pozornost 
příčinám stále omezeného 
používání tradičních 
technologií v praxi. 
 
Zamezit používání 
nevhodných technologií a 
preferovat konzervační 
metodu.  

Zadání průzkumů 
 

MÚ ČK, NPÚ ČB 

1.6 Hodnotné detaily a 
povrchy 

Důsledněji dbát na 
zachování hodnotných 
detailů a prvků. 
 
Zkvalitnit předprojektovou 
přípravu a dokumentaci.  

 MÚ ČK, NPÚ ČB 

1.6 Hranice MPR a její 
ochranné pásmo  

Posoudit možnosti 
rozšíření hranic 
prohlášené památky 
UNESCO. Stejně tak 
změny v hranicích 
ochranného pásma a v 
jeho režimu s ohledem na 
nový územní plán.   

Přezkoumání a rozbor 
vedení hranic památky 
UNESCO 
 

NPÚ ČB 

č.o. 
2.1, 
2.3 

Problémy k řešení Opatření k nápravě 
Forma projektů / 
studií Garance / spolupráce 

2.1 Přetíženost historického 
centra pěšími 
návštěvníky, především 
v letních měsících 

Nabídka a zapojení 
turisticky atraktivních míst 
v bezprostředním okolí 
města. Při dosažení efektu 
odlehčení centra budou 
zároveň rozšířeny 
možnosti využití míst a 
objektů, které jsou 
z tohoto hlediska doposud 
problematické (např. 
Kvítkův dvůr, Ptačí 
hrádek, apod.).   
 

Větší prezentace 
turistických atraktivit 
v okolí města, rozšířit 
nabídku, obnova pěších 
značených i zaniklých tras 
v okolí. 
 
Studie a rozbor Stabilního 
katastru.  
 
Stanovení únosné 
kapacity města. 

Sledování životního cyklu 
českokrumlovské 

Management CR ČK, 
infocentra, samospráva 
města, CHKO Blanský les 
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destinace.  

Školení, rozšíření 
povědomí o nových 
turistických produktech 
mimo historické jádro  
mezi podnikateli ČK 
(především průvodci, 
ubytovací zařízení) a 
incomingovými CK.  

2.1 Přetíženost objektů i 
samotného historického 
centra pěšími 
návštěvníky, především 
v letních měsících 

Objekty a veřejné 
prostory – systematicky 
měřit jejich únosné 
kapacity.  
 
Orientovat další rozvoj 
turistického ruchu mimo 
přetížené historické 
centrum města, 
především do turisticky 
využitelných rezerv na 
území města (např. 
Museum Fotoateliér 
Seidel,  dům Egona 
Schiele, Synagoga, 
revitalizovaný městský 
park, Růžová zahrada 
apod.).  
 

Realizace studií, 
monitoringu památek, 
statistických šetření.  
 
Stanovení únosné 
kapacity města a 
vybraných objektů, 
případně zavedení 
omezené míry 
návštěvnosti objektů (viz 
zámecké barokní divadlo). 
 
Sledování životního cyklu 
českokrumlovské 
destinace. 
 
Zadání studií, jejich 
zpracování a následné 
zapojení alternativních 
lokalit turistického využití 
do základního 
orientačního systému 
města.  
 
Školení, rozšíření 
povědomí o nových 
turistických produktech 
mimo historické jádro  
mezi podnikateli ČK 
(především průvodci, 
ubytovací zařízení) a 
incomingovými CK.    

Management CR ČK,  
samospráva města 

2.1 Sezónnost – přetíženost 
historického centra i SHZ 
ČK v době hlavní turistické 
sezóny (duben – říjen) 

Zlepšit kulturní a 
turistickou nabídku mimo 
hlavní sezónu (listopad – 
březen) – celoročně 
otevřená kulturní zařízení 
(např. Hradní muzeum, 
Museum Fotoateliér 
Seidel, Regionální 
muzeum aj.), organizace 
společenských akcí mimo 
hlavní sezónu apod. (viz 
významný výročí města).    
 
Využívat bonusových 
systémů (slevové karty, 
společné vstupy do 
objektů, produktové 
balíčky apod.), kterými 
budou návštěvníci 
motivováni k návštěvě 
města mimo hlavní sezónu 
a rovněž motivována 
individuální klientela 
k vícedennímu pobytu 
(problematika přetížení 
města z důvodu velkého 
množství jednodenních 
návštěvníků).  

Větší prezentace turistické 
nabídky mimo hlavní 
sezónu. 
 
Zavést projekt 
bonusových systémů 
v ČK.  
 
Školení, rozšíření 
povědomí o nových 
turistických produktech 
mimo historické jádro  
mezi podnikateli ČK 
(především průvodci, 
ubytovací zařízení) a 
incomingovými CK. 

Management CR ČK,  
podnikatelé CR ČK, SHZ 
ČK   
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2.1 Přetíženost vybraných 
území a objektů 
v historickém centru 
města (ulice Latrán, 
Radniční ulice, náměstí 
Svornosti, Horní ulice 
apod.) = hlavní 
prohlídková turistická 
trasa   

Zavedení orientačního 
systému v historickém 
centru města, který bude 
mimo jiné upozorňovat i 
na území a památky mimo 
historické jádro (Museum 
Fotoateliér Seidel, dům 
Egona Schiele, Synagoga, 
revitalizovaný městský 
park, Růžová zahrada 
apod.) – viz řešení na SHZ 
ČK. 

Zadání studií, jejich 
zpracování a následné 
zapojení alternativních 
lokalit turistického využití 
do základního 
orientačního systému 
města. 
 
Stanovení únosné 
kapacity města a 
vybraných objektů, 
případně zavedení 
omezené míry 
návštěvnosti objektů (viz 
zámecké barokní divadlo). 
 
Sledování životního cyklu 
českokrumlovské 
destinace. 
 

Management CR ČK,  
samospráva města, MÚ 
ČK    
 

2.1 Nekontrolovaná expanze 
služeb cestovního ruchu 
bez garance kvality, 
pokles kvality – vlivem 
vzrůstajícího počtu 
návštěvníků, vlivem 
sezónnosti (najímání 
nekvalifikované pracovní 
síly v době hlavní sezóny 
a její propouštění v době 
mimosezóny) – 
důsledkem jsou 
nespokojení zákazníci 

Ve spolupráci s Jihočeskou 
hospodářskou komorou 
organizace seminářů, 
školení, vzdělávacích 
kurzů (orientace na 
pracovníky, zaměstnance, 
kteří jsou v dennodenním 
kontaktu se zákazníky - 
recepční, číšník, prodavač 
v obchodu se suvenýry 
aj.).  
 
Aktivní spolupráce 
s odbornými školami 
cestovního ruchu 
v regionu (možnost stáží, 
praxe pro studenty 
v zařízeních cestovního 
ruchu aj.).  
 
Získání pracoviště některé 
vysoké školy domácí či 
zahraniční se zaměřením 
na cestovní ruch. 
 
Zavedení ceny města 
v oblasti cestovního 
ruchu. 

 management CR ČK,  
samospráva města, školy, 
JHK    
 

2.3 Výchova, vzdělávání 
osvěta 

Podporovat a podílet se na 
naučných a vzdělávacích 
programech, týkajících se 
ochrany památek a 
památkové péče v tisku,  
rádiu, televizi, internetu.  
 
Zpracovat program 
výchovy, vzdělávání a 
osvěty pro oblast 
památkové péče a 
ochranu památek 
v Českém Krumlově, do 
programu důsledněji 
zapojit pracovníky v oboru 
památkové péče a 
ochrany památek.  
 
Ve školství integrovat 
památkovou péči a 
ochranu památek jako 
součást předmětů 
občanská výchova, 
výtvarná výchova, dějepis 
a český jazyk.   

Zadání programů, studií a 
výzkumů na fakultách   

Spolupráce NPÚ ČB, 
Jihočeská univerzita, MÚ 
ČK, gymnázia, muzea, 
knihovny 
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Problémový okruh Životní prostředí  
Opatření 5.3  - Technická ochrana životního prostředí 
 

 
Ověřit další možnosti 
výchovného působení.   

2.3 Nevhodné umístění 
turisticky náročného 
provozu Otáčivého 
hlediště v zámecké 
zahradě  

   

č.o. 
5.3 

Problémy k řešení Opatření k nápravě Forma projektů / 
studií 

Garance / spolupráce 

5.3 Zeleň Rehabilitace Jelení 
zahrady, parkoviště pod 
poštou, levého břehu 
Vltavy.  
 
Zkvalitnění péče a údržby 
městské zeleně.  

Již zpracovány podklady - 
urbanistická studie Jelení 
zahrady, generel zeleně 
 

MÚ ČK 

5.3 Svoz a likvidace odpadů. 
 
Přílišné využívání a 
znečištění řeky Vltavy a 
jejího okolí vodáky.   
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12 Příloha 3 - systém komunikace s veřejností - 
doporučený obsah a komunikační prostředky  
 
Nejdůležitější otázky, které by měly být zodpovězeny:21 

• Jak nejlépe sdělit veřejnosti přímo v místě informace o památce světového dědictví? 
Jak sdělit poslání (myšlenku) světového dědictví? 

• Jak dosáhnout důležitých cílových skupin a multiplikátorů? 
• Jak sdělit informace o požadavcích na ochranu a zachování památky?  
• Jak nadchnout pro téma především mladé lidi jakožto významnou cílovou skupinu? 

 
Doporučené komunikační prostředky, které je nutné podrobně rozpracovat:22  

• Publikace (informační brožury, letáky, newslettery atd. k tématu světové dědictví a 
památka světového dědictví historické centrum města Český Krumlov – pokud možno 
v novém nebo stávajícím, ale především jednotném corporate design).  

• Internet (buď samostatné webové stránky nebo vložení do již existujících stránek 
www.ckrumlov.cz - důležitá je vícejazyčnost - na stránkách města by měl být alespoň 
odkaz UNESCO-světové dědictví a měly by zde být informace o programu světového 
dědictví a mimořádné univerzální hodnotě památky).  

• Informační tabule (cedule) - je možno instalovat informační tabule přímo na 
památkách, eventuelně ve městě v rámci městského navigačního systému. Mohou 
být ve formě prohlídkové trasy městem (půjdou postupně za sebou a budou 
upozorňovat na další památky, které následují).  

• Práce s médii - důležité je kontinuálně sdělovat prostřednictvím médií informace 
týkající se vývoje a aktivit památky. Doporučuje se využívat pravidelných sdělení 
v místním tisku, poukazovat na kulturní nabídku se vztahem ke světovému dědictví, 
přístup veřejnosti na zasedání poradního sboru, zabývající se otázkou památky 
UNESCO.  

• Organizace speciálních akcí s tématikou UNESCO - výstavy, prohlídky města, 
Dny evropského dědictví (EHD), dny otevřených dveří, oslavy výročí zapsání památky 
UNESCO, soutěže, přednášky, akce v rámci kooperace s partnerskými městy apod. 
příležitosti. Vždy by měl být kladen důraz na serióznost obsahu, kvalitu prezentace,  
a profesionalitu. Organizátoři akcí by měly úzce spolupracovat s odborníky na 
památkovou péči a turistickou organizací. 

                                                 
21  Managementpläne für Welterbestätten. Ein Leitfaden für die Praxis. Brigitta Ringbeck. Deutsche Unesco - Kommission, 

Bonn 2008, str. 46 
22  Managementpläne für Welterbestätten. Ein Leitfaden für die Praxis. Brigitta Ringbeck. Deutsche Unesco - Kommission, 

Bonn 2008, str. 46 – 48   
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13 Příloha 4 - Mapový projekt Management 
historického dědictví  

 
 

 
AJAX klient pro veřejnost 

 
 
 

 
Historické letecké snímky 

 



Management Plan pro historické centrum města Český Krumlov - 2. fáze: implementační (prováděcí)  
prosinec 2010  

 

52 

 
GIS klient pro správce 

 
 
 

 
Parter města 
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Fotoarchiv 
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