
 
Záznam z jednání ve věci „Český Krumlov – otáčivé hlediště v zahradě zámeckého 

parku“, konaného v Praze dne 4. 10. 2011, Ministerstvo kultury 
 
 
 
Přítomni:  Jiří Besser, Ministerstvo kultury  
  František Mikeš, Ministerstvo kultury  
  Anna Matoušková, Ministerstvo kultury  
  Jiří Vajčner, Ministerstvo kultury 
  Michal Beneš, Ministerstvo kultury 
  Naděžda Goryczková, Národní památkový ústav 
  Dalibor Carda, Město Český Krumlov  
  Jitka Zikmundová, Město Český Krumlov  
  Juraj Thoma, Město České Budějovice  
  Jiří Zimola, Jihočeský kraj  
  Jiří Šesták, Jihočeské divadlo  
 
 
 
Závěry jednání:  
 
 

1) Všechny zúčastněné strany deklarují nezbytnost uchování příležitosti pro realizaci 
divadelních představení pod širým nebem v Českém Krumlově před otáčivým 
hledištěm na stávajícím místě. Současně prohlašují, že nesmí být ohrožena mimořádná 
univerzální hodnota tohoto statku, pro kterou byl zapsán na Seznam světového 
dědictví, a musí být respektována zásada autenticity a integrity statku.  

2) Všechny zúčastněné strany se usnesly, že bude ustavena pracovní komise na úrovni 
ministra kultury za účasti hejtmana Jihočeského kraje,  primátora statutárního města 
České Budějovice a starosty města Český Krumlov, jejímž úkolem bude nalézt 
komplexní řešení revitalizace zámecké zahrady a její zpřístupnění pro širokou 
veřejnost jak formu zachování divadelního života, tak posílením relaxační a 
vzdělávací funkce zahrady pro obyvatele města, regionu i návštěvníky z celého světa.    

3) Všechny zúčastněné strany se usnesly, že součástí komplexního řešení revitalizace 
zámecké zahrady bude architektonická soutěž na novou realizaci otáčivého hlediště, 
která bude vypsána neprodleně městem České Budějovice na základě výstupů 
pracovní skupiny.  

4) Ministr kultury jmenuje pracovní komisi v dohodnutém složení na základě návrhů 
zástupců zúčastněných stran. Návrhy budou  zaslány do 14. 10. 2011 náměstkyni 
ministra kultury pro kulturní dědictví Anně Matouškové. 

5) Schůzka pracovní komise se bude konat dne 31. 10. 2011 ve 14.30 hod. na 
Ministerstvu kultury.  

6) Primátor statutárního města České Budějovice a náměstkyně ministra kultury pro 
kulturní dědictví projednají s Komorou architektů procesní postup a časový 
harmonogram výše zmíněné architektonické soutěže.  

7) Generální ředitelka Národního památkového ústavu předloží na jednání pracovní 
komise doklady o připravenosti ústavu k realizaci projektu revitalizace zámecké 
zahrady v Českém Krumlově a obnovy letohrádku Bellárie.  



8) Zástupce Ministerstva kultury pro UNESCO Michal Beneš  provede konzultace 
k možné cestě delegace Ministerstva kultury do Centra světového dědictví 
v Sekretariátu UNESCO.   

9) Jihočeské divadlo zpracuje technické požadavky pro fungování nového otáčivého 
hlediště včetně požadavků na zázemí  pro divadelní provoz. 

10) Jihočeský kraj, města České Budějovice a Český Krumlov připraví přehled usnesení 
rad, příp. zastupitelstev, které se dotýkají dané problematiky.   

11) Všechny zúčastněné strany předloží seznam všech zpracovaných studií, které mají 
v dané problematice k dispozici.    

 
 
Zapsal: Jiří Vajčner, 4.10. 2011  
 
 


