Záznam z jednání ve věci „Český Krumlov – otáčivé hlediště v zahradě zámeckého
parku“, konaného v Praze dne 10. 01. 2013, Ministerstvo kultury
Přítomni:

Alena Hanáková, Ministerstvo kultury
Anna Matoušková, Ministerstvo kultury
Jiří Vajčner, Ministerstvo kultury
Michal Beneš, Ministerstvo kultury
Naděžda Goryczková, Národní památkový ústav
Dalibor Carda, Český Krumlov
Jitka Zikmundová, Město Český Krumlov
Juraj Thoma, Město České Budějovice
Jiří Šesták, Jihočeské divadlo

Omluveni:

František Mikeš, Ministerstvo kultury
František Štangl, Jihočeský kraj
Jiří Zimola, Jihočeský kraj

Závěry jednání:
1) Všechny zúčastněné strany se shodly na tom, že nadále budou hledat vhodné řešení
problematiky otáčivého hlediště a revitalizace zámeckých zahrad v Českém Krumlově
tak, aby byla zachována možnost realizace sezónních divadelních představení na
stávajícím místě před letohrádkem Bellárie a současně, aby nebyla ohrožena
mimořádná univerzální hodnota statku, pro kterou byl zapsán na Seznam světového
dědictví a byla respektována zásada autenticity a integrity statku.
2) Všechny zúčastněné strany se shodly na tom, že vhodným řešením ve smyslu bodu 1)
tohoto záznamu je realizace demontovatelného otáčivého hlediště pro období
divadelních sezón na stávajícím místě .
3) Nové zázemí divadla, odpovídající nárokům na provoz otáčivého hlediště, bude
realizováno mimo zámeckou zahradu ve vhodném prostorově provozním vztahu
k hledišti. Zástupci města Český Krumlov uvedli, že v rámci územního plánu budou
vytvořeny podmínky k umístění zázemí k otáčivému hledišti mimo zámeckou zahradu.
4) Národní památkový ústav zpracuje věcný záměr a rámcový časový harmonogram
rehabilitace zámecké zahrady v Českém Krumlově s demontovatelným hledištěm na
shora uvedeném místě a s divadelním zázemím mimo zahradu v termínu do 15. 3.
2013. Materiál bude podkladem pro připravovanou architektonickou soutěž.
5) Statutární město České Budějovice v termínu do 15. 3. 2013 zpracuje podklad
k návrhu architektonické soutěže na otáčivé hlediště v Českém Krumlově a jeho
zázemí (dále jen „architektonická soutěž“) ve smyslu bodů 2) , 3) tohoto záznamu.
6) Podklady uvedené pod bodem 4) a 5) budou syntetizovány v I. návrhu podmínek
architektonické soutěže, kterou vyhlásí statutární město České Budějovice.
7) OMV/UNESCO připraví pro paní ministryni text pozvání předsedy Mezivládního
výboru pro světové dědictví a zástupce sekretariátu uvedeného výboru (WHC) ke
konzultacím do České republiky, a to v termínu přelom duben/květen 2013, jejímž
předmětem bude návrh podmínek architektonické soutěže a věcný záměr rehabilitace
zámecké zahrady vč. rámcového harmonogramu.
8) Další schůzka Komise se bude konat na přelomu března a dubna 2013 na Ministerstvu
kultury (bude upřesněno).
Zapsal: Jiří Vajčner, 10.01. 2013

