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Úvod 
 

Důvodem pro vypracování hodnocení vlivu změny č. 16 ÚPO města Český Krumlov na životní 

prostředí jsou závěry vyplývající ze Stanoviska Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru 

životního prostředí, zemědělství a lesnictví, k  návrhu zadání změny č. 16 územního plánu Český 

Krumlov č.j. KUJCK 874301/2015/OZZL/3 ze dne 30.11.2015.  

Předmětem návrhu zadání změny č. 16 územního plánu Český Krumlov je vymezení ploch 

v lokalitách u jihovýchodní a u severozápadní zdi zámecké zahrady pro zázemí divadelních 

představení konaných v zámecké zahradě na otevřené letní scéně s otáčivým hledištěm.  

Na základě kompetencí svěřených krajskému úřadu a podle zvláštních právních předpisů na 

úseku životního prostředí krajský úřad sděluje následující: 
 
Stanovisko podle ust. § 22 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů (Ing. Šiftová, tel.: 386720734): 
 
Na základě návrhu zadání a kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu a v souladu s § 10i odst. 3 zákona 
krajský úřad sděluje, že požaduje zpracování vyhodnocení vlivů změny č. 16 územního plánu Český 
Krumlov na životní prostředí. Po důkladném prostudování návrhu zadání a místním šetření dne 24. 11. 
2015 byla shledána nezbytnost komplexního posouzení vlivů na životní prostředí (SEA), a to 
převážně z těchto důvodů: 

- změna je variantní, neboť má prověřit umístění zázemí pro otáčivé hlediště ve dvou lokalitách s 
tím, že toto zázemí lze realizovat pouze v jedné z obou lokalit, 

- předmětné lokality jsou umístěny v kulturně historicky a urbanisticky cenném území města Český 
Krumlov, které je zapsané v Seznamu světového dědictví (UNESCO) a v těsném sousedství 
národní kulturní památky Zámek Český Krumlov. Na území města Český Krumlov je vyhlášena 
městská památková rezervace a městská památková zóna, 

- zadání ÚP nevylučuje vymezení ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v příloze č. 1 
bod 10.13 v kategorii II zákona /Tématické areály na ploše nad 2 ha/. 

 
Vyhodnocení se odděleně zaměří na podrobný rozbor jedné i druhé lokality změny č. 16 ÚP Český 
Krumlov, neboť obě varianty se jeví velmi problematické z pohledu urbanistické a krajinářské koncepce 
města Český Krumlov a možného narušení krajinného rázu daného místa i dálkových pohledů z okolních 
dominant.  

Krajský úřad dále požaduje určení pořadí obou variant z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví, upřesnění kdy a za jakých podmínek jsou jednotlivé varianty přípustné, včetně navržení a 
posouzení opatření k předcházení nepříznivých vlivů, popř. k jejich vyloučení, snížení, zmírnění anebo 
kompenzaci. Výrok se může lišit k jednotlivým variantám. Návrh obou variant požadováno porovnat i s 
nulovou variantou a tuto nulovou variantu požadováno též vyhodnotit. 

Obě lokality budou vyhodnoceny též dle požadavků z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (odůvodnění obou navržených řešení, 
vyhodnocení možného narušení krajinného rázu a stanovení základních podmínek jeho ochrany, 
navržení prostorových a kompozičních požadavků s ohledem na ochranu a rozvoj přírodních a kulturních 
hodnot v daném územ í změny č. 16 územního plánu Český Krumlov).  

Ve vyhodnocení bude náležitě zdůvodněna nezbytnost navrženého řešení vyžadující si zábor půdního 
fondu, u severozápadní zdi zámecké zahrady se jedná o zábor zemědělské půdy zařazené do I. třídy 
ochrany.  

Změna č. 16 územního plánu Český Krumlov bude vyhodnocena i z hlediska dopravní obslužnosti a 
technické infrastruktury (zásobování vodou a odvádění, čištění, případně jiné zneškodňování odpadních 
vod) a koeficientu zastavění. 

Nedílnou součástí změny č. 16 územního plánu Český Krumlov bude vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí, jako součást „vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“, zpracované na základě 
ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona podle přílohy ke stavebnímu zákonu, osobou k tomu 
oprávněnou podle § 19 zákona.  

Ve vyhodnocení bude vypracována kapitola závěry a doporučení vč. návrhu stanoviska dotčeného 
orgánu s uvedením zejména jasných výroků, zda lze z hlediska zjištěných negativních vlivů na životní 
prostředí se změnou č. 16 územního plánu Český Krumlov souhlasit, souhlasit s podmínkami vč. jejich 
upřesnění, nebo nesouhlasit. 
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Stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny“) 

V návrhu zadání změny č. 16 územního plánu Český Krumlov se předpokládá, že změna územního plánu 
Český Krumlov negativně neovlivnění prvky soustavu NATURA 2000. Zadání změny územního plánu 
Český Krumlov proto nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný negativní vliv 
na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí ležících 
na území v působnosti Krajského úřadu – Jihočeský kraj. 

V souladu s § 47 odst. 1 stavebního zákona ve fázi návrhu zadání územního plánu nemohou být 
jednotlivé záměry (požadavky), zejména jejich charakter a umístění, podrobněji specifikovány, tato 
podrobnost náleží až návrhu územního plánu (§ 50 stavebního zákona). Krajský úřad proto upozorňuje, 
že dojde-li k podstatným změnám podmínek, za kterých je toto stanovisko vydáno (§ 4 odst. 4 stavebního 
zákona) a návrhem územního plánu dojde k negativnímu ovlivnění soustavy NATURA 2000, může ve 
svém stanovisku k návrhu územního plánu (§ 50 odst. 2 stavebního zákona) požadovat posouzení podle 
§ 45i odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

Na lokalitách řešených změnou č. 16 návrhu zadání územního plánu Český Krumlov v příslušnosti 
Krajského úřadu Jihočeského kraje - orgánu ochrany přírody se nevyskytuje žádná ptačí oblast (dále jen 
„PO“), ani evropsky významná lokalita(dále jen „EVL“). Nejbližším prvkem soustavy NATURA 2000 je 
EVL CZ0314124 Blanský les, která je vzdálená vzdušnou čarou cca 0.8 – 1.3 km.  

 

Posouzení je provedeno s vyhodnocením dvou variant řešení. Návrh obou variant je posuzován k 

tzv. „nulové variantě“, tj. k současnému stavu. 

Vyhodnocení vlivu návrhu změny č.16 ÚPO města Český Krumlov na životní prostředí je 

provedeno v souladu s přílohou č. 5 k vyhlášce č. 500/2006, o územně analytických podkladech, 

územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 

pozdějších předpisů. Jedná se o samostatnou část A) obsahu přílohy Vyhodnocení vlivu na 

udržitelný rozvoj.   

 

Rámcový obsah vyhodnocení vlivu návrhu změny č. 16 ÚPO Český Krumlov na životní 

prostředí odpovídá příloze k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), v novelizovaném znění. 

Vyhodnocení vlivu na evropsky významnou lokalitu (EVL)  ani ptačí oblast (PO) nebylo 

požadováno. 
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Identifikační údaje 
 

 

Identifikační údaje o pořizovateli a předkladateli ÚPD 
 

Předkladatel:   Město Český Krumlov 

zastoupené Městským úřadem Český Krumlov 

odbor územního plánování a památkové péče, oddělení územního 

plánování - úřad územního plánování 

IČ / DIČ:   00245836 / CZ 00245836 

Sídlo:    náměstí Svornosti 1 

    381 01 Český Krumlov 

Oprávněný zástupce:  Ing. Josef Hermann, starosta města 

Zástupce ve věcech 

technických:   Ing. Jana Hermanová, vedoucí odboru územního plánování  

a památkové péče 

 

Identifikační údaje o koncepci  
 

Název:    Změna č. 16 ÚPO města Český Krumlov 

    v lokalitách u jihovýchodní a u severozápadní zdi zámecké zahrady 

pro zázemí divadelních představení konaných v zámecké zahradě 

na otevřené letní scéně s otáčivým hledištěm 

Kraj:    Jihočeský 
 

Zpracovatel návrhu:  Ing. arch. Pavel Koubek 

    UK-24, urbanistická kancelář  

    Svatopluka Čecha 328, 267 51 Zdice 

 
       

Identifikační údaje o zpracovateli vyhodnocení vlivu na životní prostředí 
 

Zpracovatel vyhodnocení: Ing. Milena Morávková 

    projektová a poradenská činnost v oblasti ekologie 

   Nevanova 1069/37, 163 00 Praha  - Řepy 

    tel.:  235 31 13 46 

    e-mail: milmoravkova@volny.cz 

   oprávněná osoba podle §19 zákona č. 100/2001 Sb., 

    o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých  

    souvisejících zákonů 

    osvědčení odborné způsobilosti č.j.: 6774/1095/OPV/93  

    ze dne 11.10.1994         
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A.    Vyhodnocení vlivu koncepce územního plánu na životní prostředí   

 
A. 1  Zhodnocení vztahu územně plánovací dokumentace k cílům ochrany životního 

 prostředí přijatým na vnitrostátní úrovni 

 

A. 1. 1   Důvody pořízení koncepce a hlavní cíle rozvoje 

 

ÚPO města Český Krumlov byl schválen usnesením Zastupitelstva města č. 23/3/2006 ze dne  

30. 3. 2006.  K platnému ÚPO města Český Krumlov byly v období let 2009 – 2016 vydané 

změny  formou Opatření obecné povahy a to změny č. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14.  

Pořizování změn č. 3 a 10 bylo ukončeno a nebude dále realizováno. V současné době jsou 

rozpracované změny č. 15, 16, 17 a 18.  K platnému ÚPO města Český Krumlov jsou dále 

vydané a rozpracované regulační plány (RP).  

Současně je zpracováván nový územní plán - Zadání nového územního plánu bylo dne 25.8.2016 

schváleno usnesením zastupitelstva města č. 0060/ZM4/2016. Vztah vznikajícího nového 

územního plánu k platnému ÚPO Český Krumlov a jeho změnám je následující: dokud nebude 

nový územní plán dokončen, tj. nenabude účinnosti, platí stávající územní plán města Český 

Krumlov, včetně jeho změn. 

Důvodem pořízení změny č. 16 ÚPO Český Krumlov je najít a prověřit nejvhodnější lokalitu 

pro umístění zázemí venkovní scény otáčivého divadla v Českém Krumlově. Zadání schválené 

usnesením zastupitelstva města č. 0006/ZM1/2016 ze dne 18.2.2016. 

Pro hodnocení jsou vybrány dvě území vně zámecké zahrady (přibližně v ose letohrádku 

Bellarie), v k.ú. Český Krumlov, obě navazují na zastavěné území města. Tvoří jej dvě dílčí 

území - jedno je situováno za jihozápadní, druhé za severozápadní zdí zahrady. V území za 

jihovýchodní zdí zámecké zahrady zasahuje řešené území pozemky p.č. 1012/1 a 1012/4 (resp. 

jejich část); v území za severozápadní zdí zámecké zahrady pozemky p.č. 837/1; 1004/1; 1004/2; 

1004/4; 1006/1 a 1006/2 (resp. jejich část) – v k.ú. Český Krumlov.  
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Poloha pozemků lokalit je patrná na přiloženém schématu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cílem změny č. 16 ÚPO Český Krumlov je prověřit změnu řešení předmětných lokalit 

stanovenou platným ÚPO, která umožní zde situovat zázemí  pro divadelní představení konaná  

v zámecké zahradě (na otevřené letní scéně s otáčivým hledištěm).  Změna ÚPO vymezuje dvě 

výše uvedené lokality s tím, že využití kterékoli z nich pro stanovený účel je podmíněno 

bezprostřední změnou druhé vymezené plochy na plochu smíšené krajinné zóny se zastoupením 

funkce kulturní a památkové, nepobytové rekreace, přírodní a zemědělské s indexem „S.krpz“. 

Cílem je rovněž definovat území v územním plánu a dohodnout základní podmínky ochrany 

krajinného rázu, tzn. prostorové a kompoziční požadavky, požadavky na ochranu a rozvoj 

přírodních a kulturních hodnot a to s ohledem na krajinnou morfologii, strukturu zastavění a s 

přihlédnutím k převažujícím činnostem v území.  

 

Řešení změny ÚPO je koordinováno s řešením nového územního plánu (ÚP) Českého 

Krumlova, který je pořizován současně s touto změnou ÚPO. 

Změna č.16 ÚPO Český Krumlov je zpracována ve formě vydání doplňujícího textu k 

jednotlivým změnou dotčeným kapitolám původního textu, případně formou nových kapitol 

doplňujících textovou část čistopisu územního plánu Český Krumlov z r. 2006. 

Grafická část změny č.16 ÚPO Český Krumlov je zpracována ve formě výřezů výkresů se 

zachycením sledované lokality. Obsah a forma výkresů je přizpůsobena grafickému vyjádření 

ÚPO Český Krumlov. 
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A. 1. 2   Vztah k jiným koncepcím 

 

Zhodnocení vztahu cílů návrhu změny č.16 ÚPO vzhledem k cílům ochrany životního prostředí 

stanovených na vnitrostátní úrovni je jednou z kapitol vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle 

přílohy novely stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, ve znění pozdějších předpisů). Cílem této kapitoly je identifikace vazeb ÚPD, tj. zejména 

cílů navrhovaných v rámci ÚPD  k cílům ochrany životního prostředí stanovených na národní, 

krajské a lokální úrovni. 

 

Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR 

 

Z dokumentace Politiky územního rozvoje, ve znění Aktualizace č. 1 (PÚR ČR 2015), kapitoly 2 

Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, vyplývají pro 

změnu ÚPO tyto povinnosti a úkoly: 

▪ Ve veřejném zájmu: 

- zabezpečit ochranu přírodních a kulturních hodnot území města, včetně urbanistického, 

architektonického a archeologického dědictví  

- zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území města a jedinečné kulturní krajiny 

(její kulturní, přírodní i užitné hodnoty), které jsou výrazem identity území, jeho historie 

a tradice 

▪ v řešeném území vytvořit podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových 

 vod. 

 

 

Požadavky vyplývající z nadřazené územně plánovací dokumentace a územně plánovacích 

podkladů 

 

Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo o vydání 1. aktualizace Zásad územního rozvoje 

Jihočeského kraje dne 18. 12. 2014 a účinnosti nabyla dne 6. 1. 2015. Schváleny 2. a 3. 

aktualizace ZÚR; obě nabyly  účinnosti dne 6. 1. 2016.  Pořízení a obsah 4. a 5. aktualizace 

Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje ze dne 5. 

11. 2015. 

 

Ze ZÚR vyplývají pro změnu ÚPO tyto povinnosti a úkoly: 

■ Respektovat ZUR stanovené priority územního plánování, zejména:  

▪ minimalizovat zábory zemědělského půdního fondu  

▪ minimalizovat necitlivé zásahy do krajiny 

▪ v kulturně historicky a urbanisticky cenném území města Český Krumlov, které je 

zapsané v Seznamu světového dědictví (UNESCO), respektovat a chránit 

historicky utvářenou sídelní strukturu města a jeho obraz v krajině, chránit 

kulturní památky, krajinné a stavební dominanty a pohledově významná 

panoramata města i krajiny, dbát na zachování originality původního prostorového 

uspořádání města, nenarušovat cenné městské struktury a architektonické a 

přírodní hodnoty nevhodnou zástavbou, 

▪ respektovat přírodní a krajinářské hodnoty území 

 

Podmínky koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot: 

▪ respektovat ochranu přírodních hodnot 

▪ zohledňovat ochranu přírody a krajiny, zemědělského půdního fondu  

▪ novou zastavitelnou plochu vymezit v návaznosti na zastavěné území  
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Podmínky koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot: 

▪ nepřipustit zástavbu vymykající se měřítku krajiny i charakteru okolní zástavby či 

výrazně narušující krajinný, urbanistický nebo architektonický ráz a negativně 

ovlivňující panoramatické a dálkové pohledy nebo městské a krajinné prostředí 

 

Podmínky koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot: 

▪ zajistit vhodnými urbanistickými nástroji dostatek doprovodné zeleně v řešeném 

území 

 

■ Změna ÚPO bude respektovat podmínky ochrany krajinného rázu, definované v územně 

plánovacím podkladu Generel krajinného rázu Jihočeského kraje  (tj.  studie vyhodnocení 

krajinného rázu dle §12 zákona 114/1992 sb. o ochraně přírody  a krajiny na území  

Jihočeského kraje), pro oblast krajinného rázu Českokrumlovsko: 

▪ Chránit uplatnění kulturních dominant Českého Krumlova 

▪ Nenarušit působivost siluety Českého Krumlova a jejího zapojení do krajinného 

rámce kulturní krajiny. 

 

Požadavky na řešení územního plánu vyplývající z ÚAP: 

Respektovat limity využití území: 

technické 

▪ vodovodní řad a jeho ochranné pásmo  

přírodní 

▪ zemědělský půdní fond 

kulturní 

▪ městská památková rezervace (MPR) Český Krumlov 

▪ ochranné pásmo MPR 

▪ městská památková zóna (MPZ) Plešivec 

▪ archeologické naleziště a archeologické lokality 

▪ nemovité kulturní památky  

▪ kompoziční vztahy  

▪ geologické -  chráněné ložiskové území Český Krumlov stanovené pro výhradní ložisko 

grafitu Český Krumlov-Rybářská, č. lož. 3 169900 

 

Respektovat rozbor udržitelného rozvoje území, tj.: 

vytvořit územní podmínky pro využití silných stránek a příležitostí, které představují: 

▪ přítomnost památek výjimečného charakteru 

vytvořit územní podmínky pro řešení slabých stránek a hrozeb, které představují: 

▪ degradace krajinného rázu výstavbou rozsáhlých nevhodných staveb 

▪ tlaky na vytváření nepřiměřeně rozsáhlé a nekoncepční výstavby 
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Zhodnocení vztahu změny č. 16 ÚPO města Český  Krumlov k cílům ochrany životního 

prostředí na regionální / nadregionální úrovni  

  

Pro ochranu životního prostředí na regionální úrovni, která odpovídá území Jihočeského kraje, 

jsou významné následující koncepční materiály, které mají souvislost se změnou č. 16 ÚPO 

Český Krumlov: 

 

•  Koncepce ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje 

•  Generel krajinného rázu Jihočeského kraje 

•  Plán odpadového hospodářství Jihočeského kraje 

•  Koncepce snižování emisí a imisí znečišťujících látek Jihočeského kraje 

•  Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje 

 

Vztah ke Koncepci ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje 

Koncepce ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje (KOP) byla zpracována v r. 2008 

(Návrhová část) firmou EIA SERVIS s.r.o. KOP ve své Návrhové části specifikuje cíle a 

opatření jak pro vlastní ochranu přírody a krajiny, tak i ve vybraných sektorech.  

Pro řešené území jsou nejvýznamnější následující cíle: 

- zachování vysokého podílu ploch s rozmanitou, esteticky vyváženou a ekologicky 

stabilní krajinou;  

- zajištění odpovídající ochrany přírody a krajiny při přípravě a realizaci záměru pro rozvoj 

cestovního ruchu mimo zastavěná území obcí. 

 

Vztah ke Generelu krajinného rázu Jihočeského kraje  

Generel krajinného rázu Jihočeského kraje byl zpracován v r. 2009 firmou Ateliér V Ing. Arch. 

Ivan Vorel.  Řešené území se nachází v oblasti krajinného rázu č. 25 Českokrumlovsko. Pro tuto 

oblast jsou definovány následující cíle ochrany krajinného rázu: 

- chránit přírodní hodnoty zaříznutého údolí Vltavy včetně svahů, terénních hran a 

horizontů; 

- usměrnění rozvoje města Českého Krumlova s ohledem na zachování dominance siluety 

historického jádra; 

- chránit drobné kulturní dominanty vesnických sídel a drobnou sakrální architekturu 

v krajině; 

- chránit vizuální význam zářezu údolí Vltavy ve vztahu k bezprostředně navazujícím 

výšinám a horským masivům (Blanský les nad Č. Krumlovem); 

- zachovat působivost siluet některých sídel a jejich zapojení do krajinného rámce kulturní 

krajiny; 

- zachovat nenarušenost horizontů bohatě členité kulturní krajiny. 

 

Vztah k Plánu odpadového hospodářství kraje 

Vztah k Plánu odpadového hospodářství kraje (POH) je pouze zprostředkovaný. Na řešených 

plochách je dojde pouze k  navýšení odpadů v kategorii komunálního odpadu v zanedbatelném 

množství. Nedojde ke změně v koncepci odpadového hospodářství města. 

 

Vztah ke Koncepce snižování emisí a imisí znečišťujících látek Jihočeského kraje 

Zájmové území nespadá do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Nově budou produkovány 

emise jak z topení, tak z dopravy; množství emitujících znečišťujících  látek bude zanedbatelné. 

Koncepce řeší problematická místa v rámci celého kraje, její vztah k řešeným plochám je 

prakticky nulový. 
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Vztah k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje 

V rozmezí let 2012 - 2013 byla Jihočeským krajem pořízena Změna č. 5 Plánu rozvoje vodovodů 

a kanalizací na území Jihočeského kraje. Tato změna byla schválena Zastupitelstvem 

Jihočeského kraje dne 16.5.2013. 

Město Český Krumlov má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, který v současné době 

spravuje a provozuje ČEVAK a.s. Na vodovod jsou připojeny všechny nemovitosti s trvale a 

dočasně bydlícími obyvateli a dále všechny instituce a průmyslové podniky umístěné v katastru 

města. Hlavním zdrojem pro vodovod města je Vodárenská soustava Jižní Čechy. Město má i 

několik vlastních vodních zdrojů. Město má zpracováno celou řadu projektů na obnovu 

vodovodních řadů v jednotlivých ulicích, které se postupně dle možností realizuje. Systém 

zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti. Vzhledem k předpokládanému 

nárůstu připojených obyvatel na vodovod se navrhuje rozšíření rozvodné vodovodní sítě. 

Zásobování lokality změny č.16 pitnou vodou je nutno v souladu s platným územním plánem 

města zajistit přípojkou z řadu městského veřejného vodovodu (sever) a z vodovodního řadu 

zámeckého vodovodu "Dubík" (jih). Koncepce zásobování města pitnou vodou není změnou č.16 

dotčena. Kapacita stávajících vodárenských zařízení je dostatečná i pro nově uvažovanou 

výstavbu. 

Město Český Krumlov má v současné době vybudovanou převážně jednotnou kanalizační síť.    

V některých částech města je vybudována oddílná kanalizace. Splaškové vody jsou odváděny 

jednotnou a splaškovou kanalizací na ČOV Č. Krumlov. Dešťové vody jsou odváděny jednak 

jednotnou kanalizací (70%) s odlehčením do recipientu a jednak dešťovou kanalizací (30%).  

Provozovatelem kanalizace je ČEVAK a.s.  S ohledem na použité materiály a stáří sítě, se 

doporučuje postupná obnova stávající kanalizační sítě. Vzhledem k předpokládanému nárůstu 

připojených obyvatel na kanalizaci je navrženo rozšíření kanalizační sítě. 

Pro odkanalizování podpovrchového objektu zázemí letní scény je třeba detailněji prověřit 

možnost využití stávajícího odkanalizování území (krčmy Markéta a Bellarie). Vzhledem k 

zaznamenaným kolapsům sítě je však její využití pro zamýšlené zázemí letní scény nejisté. 

Změnou č.16 je proto navrženo technicky nejjednodušší řešení – tj. realizace dostatečně 

kapacitní bezodtokové jímky se zajištěním pravidelného vyvážení splaškových vod na městskou 

ČOV. Koncepce systému splaškové kanalizace města se změnou č.16 nemění. Kapacita ČOV je 

pro uvažovanou výstavbu dostatečná. 

Likvidace dešťových vod bude zajištěna na vlastním pozemku. Pro další stupeň projektové 

dokumentace je proto nezbytné provést hydrogeologický průzkum podloží. Množství dešťových 

vod odváděných do zásaku musí odpovídat výměře a struktuře jednotlivých odvodňovaných 

ploch. 

 

Plán nakládání se statkem zapsaným na Seznamu světového kulturního a přírodního 

dědictví UNESCO 

Management I * Národní kulturní památka zámek Český Krumlov 

zpracovatel: Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích/2015 

Hrad a zámek Český Krumlov je velmi specifickou památkou a jeho jedinečnost vyžaduje specifické 

zásady a přístupy při jeho poznání, ochraně a péči. 
Statek zahrnuje historické město včetně bývalého šlechtického sídla s rozlehlým parkem. Barokní 

zámecká zahrada, s nezměněnou dispozicí od konce 17. století, s bohatou architektonickou a 

sochařskou výzdobou je významným barokním zahradním dílem a příkladem průniku zámecké 

rezidence do krajiny. Zámecká zahrada se vyznačuje vysokou mírou autenticity a integrity a jejím 

uměleckým vrcholem je unikátně dochovaný rokokový letohrádek Bellaria. Nově objevenou 

hodnotou tohoto statku je nemateriální kulturní dědictví barokních zábav a slavností.  
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Struktura územního plánu statku a nárazníkové zóny je stabilizovaná. Vizuální integrita města není 

zásadně ohrožena, nicméně existuje nebezpečí tlaků nové výstavby za hranicemi nárazníkové zóny, 

která se projevuje na horizontech a v panoramatických pohledech. 
 

Změny č. 16 se dotýkají následující cíle a opatření: 

- výrazné novostavby v ochranném pásmu realizovat pouze na základě výsledků 

podrobných průzkumů a v úzké spolupráci s Českým národním komitétem ICOMOS; 

- přistoupit k obnově ohrožených památek– v zámeckém areálu, prioritou je rehabilitace 

letohrádku Bellarie v zámecké zahradě; 

- usilovat o prosazení zájmů ochrany kulturně historických hodnot a především vizuální 

integrity krajiny v okolí zámeckého areálu; 

- důsledně trvat na naplňování smluvních podmínek využívání prostoru zámecké zahrady 

pro divadelní provoz Jihočeského divadla v Českých Budějovicích a předcházet dalším 

poškozením hmotné substance a vizuální integrity zámecké zahrady; 

- monitorovat dopady divadelního provozu na kulturně historické hodnoty zámecké 

zahrady. 

 

Zhodnocení vztahu změny č. 16 ÚPO města Český Krumlov k cílům ochrany životního 

prostředí na lokální úrovni 

 

Za koncepci lokálního charakteru lze považovat: 

ČESKÝ KRUMLOV – MĚSTO A JEHO KRAJINNÝ RÁMEC 

Průzkum rozvojového potenciálu města z hlediska ochrany památkových hodnot a krajinného 

rázu ( vypracovali Ing. arch. Ivan Vorel Csc., Ing. Marek Ehrlich a Ing. Jiří Olšanský / 2000) 

Dle tohoto dokumentu je řešené území součástí krajinného prostoru B  Zámecká zahrada – 

Dubík. Území spadá do prostoru, které svými hodnotami a uplatněním ve vizuální scéně 

určujícím způsobem spoluvytvářejí charakter historického města v krajině – do 1. pásma 

krajinného celku MPR (městské památkové rezervace) a památky UNESCO, obě lokality spadají 

do vnitřního ochranného pásma MPR.  V rámci KP Zámecká zahrada – Dubík jsou vymezena 

území a lokality se soustředěnými hodnotami krajinného rázu dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., v 

platném znění. V daném případě se jedná o lokality: 

B-07-04   Ptačí hrádek a krajinná zeleň na svazích k zámecké zahradě 

B-08-01   Zemědělská krajina mezi zámeckou zahradou a Krásným údolím 

Obě lokality jsou zařazeny do zóny A – velmi přísné ochrany. 

 

Bližší rozbor krajinného rázu je uveden v kap. Ochrana přírody a krajiny. 
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A. 2   Údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území a jeho  

          pravděpodobný vývoj bez provedení koncepce 

 

Oblasti životního prostředí: 

 

A. 2. 1  Ovzduší a klima 

 

A. 2. 1. 1   Klimatická charakteristika 

Řešené území je možné zahrnout do mírně teplé klimatické oblasti, jednotka MT5 (dle Quitta). 

Ta je charakteristická normálním až krátkým létem, mírným až mírně chladným, suchým až 

mírně suchým. Jaro a podzim je normální až dlouhé s mírnými průběhy. Zima je pak normálně 

dlouhá, mírně chladná, suchá až mírně suchá. Trvání sněhové pokrývky je normální. Díky 

rozmanitosti terénu jsou v regionu rozdíly mezi srážkovými úhrny, v okolí města je průměrný 

roční úhrn srážek 644 mm. Průměrná roční teplota se v těchto částech regionu pohybuje okolo 

7,0°C. Nejnižší teploty bývají v lednu -2,9°C. Počet letních dnů za rok (teplota minimálně 25°C) 

je v průměru 38 a mrazových dnů (teplota minimálně pod 0°C) je za rok průměrně 120.  

Zvláštností jsou fénové situace, které umožňují existenci řady teplomilných druhů a pěstování 

ovocných sadů ve vyšších polohách. Vzhledem k těmto okolnostem, půdotvorným horninám a 

konfiguraci terénu představuje okolí Českého Krumlova největší enklávu teplomilných druhů 

flóry a fauny v jižních Čechách. 

 

 A. 2. 1. 2    Kvalita ovzduší 

Oblast Českého Krumlova patří mezi regiony s poměrně čistým ovzduším. V roce 2011 nebyla 

na území kraje vyhlášena žádná oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO), tj. s 

překračovanými imisními limity pro ochranu zdraví lidí (zdroj: ČHMÚ). 

Dle Registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO I) je na území města Českého 

Krumlova evidováno celkem 17 velkých zdrojů znečišťování ovzduší, z toho v katastru Český 

Krumlov 7 velkých zdrojů znečišťování ovzduší. Všechny velké zdroje jsou umístěny mimo 

řešené území, v dostatečné vzdálenosti,  a nemají žádný vliv na kvalitu ovzduší na území v okolí 

zámecké zahrady. 

Řešeným územím neprochází žádná frekventovaná komunikace, která by ovlivňovala kvalitu 

ovzduší.  Nejblíže prochází komunikace I/39 - ulice Chvalšinská.  

▫ lokalita „jih“ je z hlediska dopravní obsluhy velmi problematická. Z místní části Starý 

Plešivec zastavěného území města k lokalitě směřuje ulice Důlní ve velmi  skromných 

šířkových parametrech, které s ohledem na stávající památkově chráněnou zástavbu nelze 

upravit – proto pouze jako jednosměrná komunikace. Kapacitnější připojení je možné v 

návaznosti na západní objezd areálu zámecké zahrady a připojení na trasu směřující k 

lokalitě „sever“. 

▫ lokalita „sever“ se stávajícím záchytným parkovištěm návštěvníků letní scény je 

 přístupná z ulice Chvalšinské odbočkou k jihu proti čerpací stanici za bývalým 

 grafitovým dolem, po trase míjí odbočku ke Kvítkovu Dvoru, pokračuje k západnímu 

 okraji areálu zámecké zahrady a podél jeho severní zdi směřuje k parkovišti. Přestože se 

 jedná o obousměrnou komunikaci, ani její parametry plně neodpovídají potřebám 

 provozu autokarů, které často k letní scéně směřují. 
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                                                                                                                                                                     Zdroj: ŘSD 

 

Potřeba parkovacích ploch pro návštěvníky letní scény v zámecké zahradě je v současné době 

zajištěna oficiálním parkovištěm při severní straně zámecké zahrady, které umožňuje stání pro 

cca 6 autobusů a 140 osobních automobilů – tedy celkem pro cca 500 návštěvníků a účinkujících 

letní scény. Jedná se o parkoviště se sezónním provozem, je otevřeno v červnu-srpnu v době od 

10:00 do 24:00 hodin. Parkoviště je převážně využíváno návštěvníky otáčivého divadle ve 

večerních hodinách, méně během dne (návštěva zahrady a zámku, návštěva krčmy Markéty). Dle 

informace obsluhy bývá parkoviště plně vytíženo jen v souběhu více akcí konaných v zámecké 

zahradě a na hradě, jako jsou hudební slavnosti apod.  

V případě potřeby je možné další poptávku parkovacích ploch pokrýt na zatím neoficiálním 

parkovišti na severním konci ulice Důlní při jižní straně zámecké zahrady. 

Vzhledem k tomu, že jde o nárazové využívání parkoviště se sezónním provozem nelze 

v současné době objektivně provést hodnocení stávajícího zatížení prostředí emisemi 

znečišťujících látek. 
 

 

A. 2. 2  Voda 

 

A. 2. 2. 1   Povrchové vody 

 

Oblast Českého Krumlova patří do povodí Vltavy (ČHP 1-06-01). Území je modelováno hluboce 

zaříznutým kaňonem řeky Vltavy, která protéká územím města od jihozápadu směrem na 

severovýchod. Nejvýznamnějším přítokem řeky Vltavy je říčka Polečnice (Kájovský potok). Z 

levostranných přítoků Polečnice jsou významné Chvalšinský potok a Hučnice. K méně 

významným přítokům Vltavy patří Plešivecký potok pramenící pod horou Dubík a Nový potok, 

který pramení na severozápadních svazích Liščí Hory. Z pravé strany do Vltavy přitéká v 

prostoru Nového Spolí Slupenecký potok a od Přídolí Drahoslavický potok. V převážné míře se 

jedná o erozně mladá koryta.  
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Převážná část řešeného území spadá do povodí Vltavy (ČHP 1-06-01-158), severovýchodní 

okraj území spadá do povodí Polečnice (ČHP 1-06-01-185).  Vzhledem k tomu, že posuzovaná 

oblast se nachází na rozvodnici mezi Vltavou a Polečnicí, v náhorní plošině mezi výšinami 

Mikulášského vrchu (Ptačího hrádku) a Věncovou horou, nejsou zde žádné evidované vodní 

toky.  V zadní části zámecké zahrady je umělá vodní nádrž. Tato vodní nádrž čtvercového 

půdorysu se rozkládá na nejvyšším místě zahrady. Uprostřed rybníka je malý ostrov, v jehož 

středu bývala v minulosti fontána s vysokým vodotryskem.   

Původně byla vodní nádrž v zámeckém parku dotována vodou z Polečnice - do zděné nádrže na 

návrší Ptačího hrádku se čerpala voda zvláštním technickým zařízením z potoka. Celé zařízení 

sloužilo pro zásobování vodních atrakcí a fontány v zámeckém parku. Do dnešní doby se 

dochovala jen vyhloubená nádrž na návrší Ptačího hrádku (dnes hluboká jáma prorostlá 

vegetací). V současnosti jsou vodní prvky v zámecké zahradě dotovány užitkovou vodou ze 

zdroje Dubík, odtud jsou zámeckým vodovodem přiváděny do parku. 

 

A. 2. 2. 2    Podzemní vody, zásobování vodou  a ochranná pásma 

 

Geologické a hydrogeologické poměry 

Geologicky má toto území poměrně jednotnou pestrou stavbu. Regionálně geologicky je oblast 

Českého Krumlova zařazena do předplatformního podkladu Českého masívu, do moldanubické 

oblasti. Moldanubikum je historicky užitý název pro oblast tvořenou převážně intenzivně 

metamorfovanými horninami s granitoidními masívy variského stáří.   

Informace o geologickém podloží hodnocené oblasti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

štěrkovité a písčité sedimenty se skulpturovanými vltavíny [ID: 106] 

vápenec, dolomit [ID: 1266] 

pararula [ID: 1357]  

 

Hodnocená oblast "jih" je lépe geologicky prozkoumaná, evidovány jsou zde vrty hl. 215 až 230 

m (z období r. 1984); důvodem byl průzkum zásob grafitu. Na obou stranách zámecké jsou 

evidovány mělčí průzkumné vrty do hl. 5 m. 
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Řešené území spadá do hydrogeologického rajonu 6310 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a 

Úhlavy. Tento rajon představuje plošně nejrozsáhlejší hydrogeologickou jednotku na území ve 

správě Povodí Vltavy, s.p., a svojí plochou zasahuje do dílčích povodí Horní Vltavy a také 

malou části svého vymezeného území na jihozápadě do dílčího povodí Berounky. 

Hydrogeologicky je nejvíce využívána zóna zvětraní a přípovrchového rozpojení hornin do cca 

30 m, kde se většinou vytváří jednokolektorový zvodnělý systém regionálního charakteru. 

Krumlovsko patří k  typickým oblastem, kde je podzemní voda vázána hlavně na puklinové 

systémy hornin krystalinika. Méně na pokryvné útvary a zvětralinový plášť. Kolektory jsou 

odvodňovány do povodí Vltavy a Polečnice. Chemicky jsou to vody s malou mineralizací, 

většinou do 100 mg.l
-1

 (kalcium sulfátového typu, kalcium bikarbonátového typu, kalcium 

sulfáto-bikarbonátového typu). Vydatnost pramenných struktur je velice proměnlivá podle 

puklinové propustnosti horninových komplexů. Oběhy podzemních vod jsou poměrně rychlé a 

významně závislé na srážkové činnosti. Jistou výjimkou ve spektru kolektorů krystalinika jsou 

podzemní vody vázané na polohy krystalických vápenců. Minerální vody se zde nevyskytují. 

V hodnocené oblasti "sever"  se vyskytuje puklinovo krasový kolektor krystalinických vápenců s 

vložkami ostatních hornin, v hodnocené oblasti "jih" se vyskytuje pararula s četnými vložkovými 

horninami; průměrný koeficient transmisitivy T 1.10
-4

 – 1.10
-3

 m
2
s

-1
.   

Zásobování vodou a ochranná pásma 

Město Český Krumlov má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. který v současné době 

spravuje a provozuje ČEVAK a.s. Na vodovod jsou připojeny všechny nemovitosti s trvale a 

dočasně bydlícími obyvateli a dále všechny instituce a průmyslové podniky umístěné v katastru 

města. Vlastní vodovod včetně svých zdrojů má pouze pivovar Eggenberg a firma Schwan - 

Stabilo. Na vodovod města jsou připojeny obce Přísečná (z VDJ Nádraží), Větřní (z VDJ 

Plešivec II), Vyšný, Nové Dobrkovice a Slupenec. Dále je na vodovod města napojena lokalita 

Staré Dobrkovice – Obec Kájov.  Hlavním zdrojem pro vodovod města je Vodárenská soustava 

Jižní Čechy. Záložním zdrojem pro město (trvale provozovaná rezerva zdroj vody pro Kaplicko) 

je Skupinový vodovod Kaplice – Český Krumlov. 

Město má i několik vlastních vodních zdrojů. Pro zámeckou zahradu slouží studna zámeckého a 

užitkového vodovodu Dubík (v prostoru Dubíku v Dobrkovicích) vč. řadu LT 100 do zámecké 

zahrady a dalšího řadu DN 100 do zámku.  Pro akumulaci vody slouží vodojemy - nejblíže 

řešenému území jsou vodojemy VDJ Ptačí hrádek, VDJ Plešivec I, II, III.   

Řešené území není součástí žádného ochranného pásma vodních zdrojů. 

Stávající vodovodní řad je veden přes pozemky p.č. 837/1, 1004/1 a 1006/2 (severozápadně od 

zámecké zahrady). Zákon o vodovodech a kanalizacích stanovuje ochranná pásma vodovodních 

řadů a kanalizačních stok ve svém § 23. Krajský úřad upozorňuje na to, že je potřeba objasnit 

charakter a způsob ochrany stavby zámeckého vodovodu „Dubík“, který se nachází v blízkosti 

hranice pozemků p.č. 1012/1 a 1012/4 s pozemkem 1339. 

Katastrální území Český Krumlov je zařazeno do zranitelné oblasti. Z hlediska ochrany vod je ve 

vyhlášených zranitelných oblastech upraveno používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, 

střídání plodin a provádění protierozních opatření dle nařízení vlády 103/2003 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů (tzv. nitrátová směrnice). 

 

A. 2. 2. 3  Odpadní vody 
 

Město Český Krumlov má v současné době vybudovanou převážně jednotnou kanalizační síť.    

V některých částech města je vybudována oddílná kanalizace. Splaškové vody jsou odváděny 

jednotnou a splaškovou kanalizací na ČOV Č. Krumlov.  
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Dešťové vody jsou odváděny jednak jednotnou kanalizací (70%) s odlehčením do recipientu a 

jednak dešťovou kanalizací (30%).  Provozovatelem kanalizace je ČEVAK a.s.  

S ohledem na použité materiály a stáří sítě, se doporučuje postupná obnova stávající kanalizační 

sítě. Vzhledem k předpokládanému nárůstu připojených obyvatel na kanalizaci je navrženo 

rozšíření kanalizační sítě.   

Dešťové vody jsou odváděny jednak jednotnou kanalizací (70%) s odlehčením do recipientu, 

která je ve správě VaK JČ a.s. ČB, a jednak dešťovou kanalizací (30%), která je ve správě 

Služeb města Český Krumlov. 

A. 2. 3   Hluk a vibrace 

 

Hlukové poměry v posuzované oblasti nejsou ovlivňovány žádným zdrojem. Lokálně se může 

projevit zátěž při příjezdu / odjezdu z parkoviště P4 ve večerních hodinách, před počátkem a po 

ukončení představení na letní scéně otáčivého divadla.  Žádná hluková studie není k dispozici. 

 

A. 2. 4  Nerostné suroviny, seismicita 

 

Z nerudních surovin mají největší význam ložiska grafitu, roztroušená porůznu v pestré sérii  

krystalinika v oblasti Českého Krumlova. Jedna ze dvou samostatných oblastí akumulace 

grafitových loží je v prostoru Český Krumlov - Lazec - Spolí.  Ložiska grafitických břidlic jsou 

pravidelně doprovázena mocnými polohami krystalických vápenců, dolomitických vápenců a 

erlanových vápenců. Jedná se páskované horniny bohaté na uhličitany Ca a Mg.  Původně bylo 

známé jejich využití jen na stavební kámen. Krumlovská větev vápenců a grafitových loží má 

průběh Boletice - Vyšný - Lazec - Český Krumlov * Rybářská ulice - Městský vrch - Spolí. 

Většina ložisek karbonátu představuje z přírodovědného hlediska mimořádně hodnotné lokality. 

Grafitické polohy se především vyskytují na kontaktu biotitických pararul a krystalických 

vápenců. Složitý geologický vývoj způsobil, že se ložiska grafitu se podobají různě deformované 

tabuli vlnitého plechu, směřující od povrchu do hloubky pod různými sklony. Směrná délka 

dobývaných ložisek se pohybuje od 300 metrů do 1 km. Mocnost bývá průměrně okolo 2-6 m 

(max. 25 m), úklon od 35 až do 80 stupňů.  

 

V zájmovém území jihovýchodně od zámecké zahrady se nachází: 

- výhradní ložisko grafitu č. 3169900 s názvem "Český Krumlov-Rybářská ul." 

nerost: grafit, pararula, surovina: grafit 

- chráněné ložiskové území č. 16990000 "Český Krumlov" – grafit, amorfní grafit.  

 

Organizací pověřenou ochranou a evidencí výhradního ložiska je Česká geologická služba. 

Ze stanoviska Obvodního báňského úřadu pro území krajů Plzeňského a Jihočeského vyplývají 

následující podmínky: 

 

V územním (popř. regulačním) plánu vyznačit hranici chráněného ložiskového území „Český 

Krumlov“ stanoveného pro ochranu výhradního ložiska grafitu (§ 17 odst. 5 horního zákona – 

„Hranice chráněného ložiskového území se vyznačí v územně plánovací dokumentaci.“) a v takto 

vymezeném území respektovat omezení všech činností, plynoucí z ustanovení § 18 a 19 horního 

zákona (Stavební uzávěra - Zřizovat stavby a zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního 

ložiska lze, jen pokud je to nezbytné v zákonem chráněném obecném zájmu). 
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Rozsah chráněného ložiskového území v předmětném území (modrá hranice): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zároveň se zde vyskytuje poddolované území, tj. území s nepříznivými inženýrsko - 

geologickými poměry ve smyslu § 13, zákona č. 62/1988 Sb., v platném znění.  

 

Jedná se pozůstatky důlní činnosti (pravděpodobně dolu Arnošt): 
Název Suroviny Projevy Rok evid. Stáří 

Český Krumlov-Plešivec 1 Grafit - Polymetalické rudy projevy – nejsou evidovány 1984 před i po 1945 

 

Existence zákresu poddolovaného území obecně neznamená zákaz stavební činnosti v dané 

lokalitě. V dané lokalitě však mohou být v některých úsecích ztíženy podmínky pro zakládání 

staveb a proto je třeba konzultovat připravované projekty s inženýrským geologem. V případě 

předpokládaného intenzivního poddolování na konkrétních lokalitách je třeba provést 

inženýrsko-geologický průzkum, případně postupovat při zpracování projektu podle normy ČSN 

73 0039 "Navrhování objektů na poddolovaném území". 

Stará důlní díla jsou evidována mimo zájmové území, jižně a jihovýchodně od navrhované 

"jižní" lokality (jáma dolu Arnošt v naučné bylinkové zahradě, štola dolu Arnošt – II. patro na 

svazích pod Důlní ulicí, větrací šachta nad Rybářskou ulicí)   

 

Sesuvná území se zde nevyskytují.   

 

A. 2. 5   Radonové riziko 

 

Podle mapy radonového indexu hodnocené území leží v oblasti s nízkým až středním radonovým 

rizikem, místně se vyskytují nehomogenní kvarterní sedimenty s přechodným radonovým 

rizikem.   
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A. 2. 6  Nakládání s odpady 
 

Město Český Krumlov má v platnosti Obecně závaznou vyhlášku č. 22/2006, kterou se stanovuje 

systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  

Pro sběr zbytkového komunálního odpadu slouží typizované sběrné nádoby (100 l), 

velkoobjemové kontejnery (1.100 l) a na veřejných prostranstvích též koše na odpadky. Ke sběru 

a odkládání odpadů občanům dále slouží Sběrný dvůr v Kaplické ulici. Fyzické osoby jsou 

povinny komunální odpady třídit na následující složky:  

- využitelné složky (papír, sklo, kovy) 

- objemný odpad z domácností 

- zbytkový komunální odpad 

- nebezpečné odpady 

- odpady rostlinného původu ze zahrad 

Systém, frekvence a trasy sběru směsného komunálního odpadu a jeho využitelných složek je 

uveden v Příloze č. 1 vyhlášky č. 22/2006. 
 

A. 2. 7  Ochrana přírody a krajiny 

 

A. 2. 7. 1   Geomorfologie a biogeografie 

 

Řešené území spadá do geomorfologické subprovincie Šumavská soustava: 

I - Šumavská soustava (subprovincie) 

IB - Šumavská hornatina (podsoustava) 

 IB-2 - Šumavské podhůří (celek) 

  IB-2D - Prachatická hornatina (podcelek) 

    IB-2D-f - Chvalšinská kotlina (okrsek) 

 IB-2E - Českokrumlovská vrchovina (podcelek) 

    IB-2E-b - Boletická vrchovina (okrsek) 

 

Jižní část předpolí zámecké zahrady spadá do podcelku Českokrumlovské vrchoviny, okrsku 

Boletické vrchoviny; severní část území pak leží na rozhraní podcelku Českokrumlovské 

vrchoviny a Prachatické hornatiny; resp. na rozhraní okrsku Boletické vrchoviny a Chvalšinské 

kotliny.   

▫ lokalita „jih“ zahrnuje klín částí pozemků p.č. 1012/1 a 1012/4 k.ú. Český Krumlov mezi 

jižní zdí zámecké zahrady a zahrádkovou kolonií přístupnou ze Starého Plešivce. Terén lokality 

„jih“ je rovinatý s velmi mírným sklonem klesání k východu se stávající střední výškou na stejné 

vrstevnici jako objekt letohrádku Bellarie, tj.  v rozmezí 543 – 545 m n.m.. Průměrná sklonitost 

pozemku činí 2,3°. 

▫ lokalita „sever“ zahrnuje části pozemků p.č. 837/1; 1004/1; 1004/2; 1006/1 a 1006/2 k.ú. 

Český Krumlov směřující od severní zdi zámecké zahrady směrem k návrší Ptačího Hrádku. 

Terén lokality je členitější a i když jeho střední výška odpovídá vrstevnici objektu Bellarie, svah 

znatelně stoupá severozápadním a západním směrem. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 

536 – 560 m n.m., průměrná sklonitost pozemku činí 7,3°. 

 

Řešené území spadá do 1.43 Českokrumlovského bioregionu, který leží na jihu Čech, zabírá 

východní část geomorfologického celku Šumavské podhůří a celek Novohradské podhůří. 
Typická část je tvořena vrchovinou i hornatinou s pestrou geologickou stavbou (mj. vápence a hadce). Bioregion má 

vysokou biodiverzitu, místy i reliktního charakteru. Charakteristická je mozaika bioty 3.dubovo-bukového až 5. 

jedlovo-bukového stupně, s extrémními ostrůvky teplomilné i horské bioty. Potenciální vegetaci v nižších částech 

tvoří acidofilní doubravy, ve vyšších částech květnaté, vzácněji též bikové bučiny.  
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V údolích jsou háje (Vltava) a malé ostrůvky reliktních borů, na plošinách místy i olšiny. Na ostrůvcích vápenců je 

možno předpokládat teplomilné doubravy, na hadcích reliktní bory.  

V údolí Vltavy, méně podél jiných toků, je zřetelně vyvinut údolní fenomén. V bioregionu je vyvážené zastoupení 

lesa (především kulturních smrčin, avšak i rozsáhlých bučin v Blanském lese), mezofilních i vlhkých luk a polí. 

Lesní porosty v nižších polohách jsou většinou přeměněné na smrkové a borové kultury, zejména ve vyšších 

polohách Blanského lesa jsou zachovány zbytky přirozených lesních společenstev. Na odlesněných plochách 

převažují dnes pole, značným podílem jsou zastoupeny meliorované louky a pastviny. 

Velká diverzita bioty se odráží i v ochraně přírody. Do území města Český Krumlov zasahuje CHKO Blanský les, 

velmi významnou lokalitou je NPR Vyšenské kopce, která chrání pestrou biotu na vápenci. Z mnoha dalších 

nejblíže řešenému území lze jmenovat skalní lesní biotu v kaňonu Vltavy, PR Kleť s bučinami v nejvyšších partiích 

Blanského lesa. 

V rámci bioregionu jsou v hodnoceném území vymezeny následující biochóry: 

-4PA pahorkatiny na vápencích v suché oblasti 4. v.s. 

Předšumaví náleží do mezofytika,  do fytogeografické oblasti   37l - Českokrumlovské 

Předšumaví. 

Z hlediska potenciální vegetace pokrývaly hodnocené území dubohabřiny, resp. ptačincová 

lipová doubrava (asociace Stellario-Tiletum). Nelesní vegetaci reprezentují louky a pastviny 

svazů Arrhenatherion, v lemech se objevují společenstva svazu Trifolion medii. 

 

A. 2. 7. 2   Typologie krajiny, krajinný ráz 

 

V kontextu Evropské úmluvy o krajině byla vytvořena Typologie České krajiny (Löw a kol. 

2005), podle níž náleží hodnocené území do těchto rámcových krajinných typů: 

dle osídlení: 

3 - vrcholně středověká sídelní krajina Hercynica  

dle způsobu využití: 

M - lesozemědělské krajiny  

dle reliéfu: 

12 – krasové krajiny 

Syntézou uvedených tří rámcových krajinných typů jsou výsledkem pro řešené území oblasti se 

shodným krajinným typem. Každý segment má stanoven třímístný kód, přičemž první pozice 

náleží typu sídelní oblasti, druhá typu využití území a třetí georeliéfu. V řešeném území se 

vyskytují tyto typy krajiny: 3M12 

Geologie a geomorfologie vytváří kostru celé krajiny a jsou základní charakteristikou každé 

krajiny.  Za unikátní krajinné typy se v daném území považují krasové krajiny (12). Unikátní 

krajinné typy je potřeba přísně chránit ve všech aspektech.  

 

Generel krajinného rázu Jihočeského kraje byl zpracován v r. 2009 firmou Ateliér V Ing. Arch. 

Ivan Vorel.  Řešené území se nachází v oblasti krajinného rázu č. 25 Českokrumlovsko.  

Oblast krajinného rázu Českokrumlovsko leží v okrese Český Krumlov. V její severní části se nachází město Český 

Krumlov, kulturní, turistické, historické a správní středisko oblasti. První písemná zmínka o městě se objevuje v 

roce 1253. Díky své unikátní dochovanosti je středověké centrum města, které obklopuje meandry Vltavy, od roku 

1963 městskou památkovou rezervací a od roku 1992 je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO. Kromě 

Českého Krumlova má městský status ještě Rožmberk nad Vltavou (místo krajinného rázu) v jižní části oblasti. 

Oblast je kromě města Českého Krumlova poměrně řídce osídlena, s menšími zemědělskými obcemi a s poměrně 

řídkou dopravní sítí. Hlavní komunikací procházející Českokrumlovskem je silnice I/39 z Českého Krumlova na 

Horní Planou. Hlavní trasy (železnice) i větší sídla se vyskytují při hranicích (či za hranicemi) oblasti, zatímco 

uvnitř má oblast poměrně opuštěný charakter. Severní část Českokrumlovska, převážně lesozěmědělské krajiny, 

patří k vrcholně středověké sídlení krajině Hercynika, zatímco jižní část je zahrnuta mezi pozdně středověkou 

sídelní krajinu. Z hlediska reliéfu se jedná o krajinu vrchovin Hercynika s enklávami charakteru výrazných svahů a 

skalních horských hřebenů. Při toku Vltavy se nachází krajina zaříznutých údolí. 
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Pro tuto oblast jsou definovány následující cíle ochrany krajinného rázu: 

- chránit přírodní hodnoty zaříznutého údolí Vltavy včetně svahů, terénních hran a 

horizontů; 

- usměrnění rozvoje města Českého Krumlova s ohledem na zachování dominance siluety 

historického jádra; 

- chránit drobné kulturní dominanty vesnických sídel a drobnou sakrální architekturu 

v krajině; 

- chránit vizuální význam zářezu údolí Vltavy ve vztahu k bezprostředně navazujícím 

výšinám a horským masivům (Blanský les nad Č. Krumlovem); 

- zachovat působivost siluet některých sídel a jejich zapojení do krajinného rámce kulturní 

krajiny; 

- zachovat nenarušenost horizontů bohatě členité kulturní krajiny. 

 

Průzkum rozvojového potenciálu města z hlediska ochrany památkových hodnot a krajinného 

rázu – ČESKÝ KRUMLOV – MĚSTO A JEHO KRAJINNÝ RÁMEC vypracovali Ing. arch. 

Ivan Vorel Csc., Ing. Marek Ehrlich a Ing. Jiří Olšanský / 2000 

Dle tohoto dokumentu je řešené území součástí krajinného prostoru B  Zámecká zahrada – 

Dubík. Území spadá do prostoru, které svými hodnotami a uplatněním ve vizuální scéně 

určujícím způsobem spoluvytvářejí charakter historického města v krajině – do 1. pásma 

krajinného celku MPR (městské památkové rezervace) a památky UNESCO, obě lokality spadají 

do vnitřního ochranného pásma MPR.   
 

 

Vymezení krajinných prostorů a lokalit, které svými hodnotami a uplatněním ve vizuální scéně 

způsobem spoluvytvářejí charakter historického města v krajině   
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Vymezení území a lokalit se soustředěnými hodnotami krajinného rázu dle § 12 zákona 

114/1992 Sb. 
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V rámci KP Zámecká zahrada – Dubík jsou vymezena území a lokality (místa krajinného rázu) 

se soustředěnými hodnotami krajinného rázu dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.  

 

B-07-04   Ptačí hrádek a krajinná zeleň na svazích k zámecké zahradě 

KP  B - Zámecká zahrada - Dubík  

07 – městská část Kvítkův hrádek 

Zóna A – velmi přísná ochrana 

Převažující funkční využití dle generelu zeleně města Č. Krumlov (2000)  - krajinná zeleň 

Ochrana dle zákona č. 20/1987 Sb. - vnitřní ochranné pásmo MPR 

Lokalita je součástí krajinné scény vymezeného krajinného celku MPR a památky UNESCO. 

Území je tvořeno zemědělskými plochami na svažitých pozemcích mezi Ptačím hrádkem a 

zámeckou zahradou a jihovýchodním segmentem vlastního návrší Ptačí hrádek. Na 

severovýchodě se reliéf území sklání do údolí Polečnice.  

Na východě je ohraničením lesní porost na Mikulčině vrchu. Historicky se jedná o území 

rustikálu (poddanské pozemkové držby) s drobnější parcelací než např. v území panského 

Kvítkova dvora. Charakter parcelace včetně mezí s porosty dřevin byl setřen v 2. polovině 20.  

století především na jižním svahu Ptačího hrádku.  

Prostorové vazby:  důležité je prostorové spojení z údolí Polečnice (okolí Chvalšinské silnice) se 

siluetou objektu zámecké jízdárny. 

Lesní porost Ptačího hrádku je součástí NRBC č. 51. 

Limity a regulativy prostorového uspořádání krajinné scény města: 

Prostorové členění krajiny: 

- Omezení zásahů do terénních horizontů (Ptačí hrádek) 

- Zachování okrajů cenné zástavby (objekt zámecké jízdárny a severní ohradní zeď 

zámecké zahrady) 

Prostorové vazby:  

- Omezení  zásahů do terénních horizontů 

- Zachování krajinných průhledů (Chvalšinská silnice – zámecká jízdárna) 

Kulturní a historické hodnoty 

- Ochrana prostorových dominant před vizuálními zásahy (výšina Ptačí hrádek)  

Krajinářsko-estetické hodnoty 

-  Ochrana souladu měřítka prostoru a jednotlivých prvků krajiny 

Nelze zasahovat do výrazných strukturních prvků (remízky, nelesní porosty mezí a okrajů lesa 

na Ptačím hrádku.). Prvky lze odstraňovat pouze v případě, kdy to vyžaduje jejich pěstební stav a 

za předpokladu jejich následné  obnovy. Bude zachováno druhové složení veget. prvků.  

V případě obnovy vegetačních prvků je třeba zachovat druhové složení, jež odpovídá typu 

krajinného prvku. 

Území tvoří monofunkční plochy lesů, zemědělsky využívané půdy. Není přípustná změna 

funkce. Není přípustný převod ZPF na lesní pozemky. Zpracovatelé dokumentace "Průzkum 

rozvojového potenciálu města z hlediska ochrany památkových hodnot a krajinného rázu * 

Český Krumlov a jeho krajinný rámec" došli k závěru, že  by měla být vyloučena nově 

navrhovaná zástavba jakéhokoliv druhu. 

Návrh opatření: 

Regenerace ovocných stromořadí a oprava přilehlých komunikací včetně odstranění typově 

nevhodných náletových dřevin. 

Obnova historicky vzniklého členění zemědělských teras na svazích Ptačího hrádku včetně 

výsadby odpovídajícího typu vegetačního doprovodu se zřetelem na působení této lokality ve 

výhledech z prostoru. Pohledové odclonění objektu vodojemu na výšině Ptačí hrádek výsadbou 

vegetace – omezení negativního estetického působení objektu v pohledech ze zámecké zahrady. 

Zapojení území do systému turistických vycházkových tras , vyznačení vycházkového okruhu 

Komunikační propojení mezi zámeckou zahradou a Ptačím hrádkem. 
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B-08-01  Zemědělská krajina mezi zámeckou zahradou a Krásným údolím 

KP  B - Zámecká zahrada - Dubík  

08 – městská část Starý Plešivec 

Zóna A – velmi přísná ochrana 

Převažující funkční využití dle generelu zeleně města Č. Krumlov (2000)  - krajinná zeleň 

Ochrana dle zákona č. 20/1987 Sb. - vnitřní ochranné pásmo MPRs 

Lokalita je součástí krajinné scény vymezeného krajinného celku MPR a památky UNESCO. 

Území má vyhraněný geomorfologický charakter plošiny , daný existencí třetihorní pánve 

(vrstvy štěrkových sedimentů v podloží). Plošina je měkce modelována. Proti údolí Vltavy je 

ostře vymezena hranou nárazového břehu v lokalitě Dolní  Slupenec, obdobně nad Krásným 

údolím. 

V jižní části mírně svažuje do údolí pod Věncovou horou. Severozápadní vymezení území je 

dáno linií ohradní zdi zámecké zahrady. Plošina  je členěna historickou komunikací poutní cesty 

do Kájova, vybavenou souborem drobných sakrálních objektů a ve východní částí stromořadím 

javorů.  

Nejvyšší partií lokality je křižovatka cest jižně od zámecké zahrady, akcentovaná záměrnou 

výsadbou formálních kultivarů okrasných dřevin (kulovité akáty, kuželovitý kultivar dubu, 

vysazeny před rokem 1900) a skupinou drobných sakrálních objektů ze souboru poutní cesty.  

Limity a regulativy prostorového uspořádání krajinné scény města: 

Prostorové členění krajiny: 

- Zachování okrajů cenné zástavby (jižní ohradní zeď zámecké zahrady) 

- Omezení zásahů do krajiny se vztahem k historickým krajinným úpravám 

Prostorové vazby:  

- Omezení  zásahů do terénních horizontů (ochrana působení hrany plošiny vůči Plešivci a 

Krásnému údolí v dálkových pohledech 

Kulturní a historické hodnoty:  

- Ochrana významu kulturních dominant (lokality poutní cesty včetně souboru sakrálních 

objektů) 

Krajinářsko-estetické hodnoty:  

- Ochrana souladu měřítka prostoru a jednotlivých prvků krajiny 

Nelze zasahovat do výrazných strukturních prvků (stromořadí, porosty mezí). Prvky lze 

odstraňovat pouze v případě, kdy to vyžaduje jejich pěstební stav a za předpokladu jejich 

následné  obnovy. Druhové složení veget. prvků bude zachováno, náletové dřeviny stromového 

typu budou odstraňovány. V případě obnovy vegetačních prvků je třeba zachovat druhové 

složení, jež odpovídá typu krajinného prvku. 

Území tvoří monofunkční plochy zemědělsky využívané půdy a plocha nelesní zeleně.  Není 

přípustná změna funkce. Není přípustný převod ZPF na lesní pozemky.  

Zpracovatelé dokumentace "Průzkum rozvojového potenciálu města z hlediska ochrany 

památkových hodnot a krajinného rázu * Český Krumlov a jeho krajinný rámec" došli k závěru, 

že  by měla být vyloučena nově navrhovaná zástavba jakéhokoliv druhu. 

Návrh opatření: 

Regenerace stromořadí podél poutní cesty,  oprava dlážděné části komunikace poutní cesty, 

oprava opěrných zídek z kamene včetně odstranění typově nevhodných náletových dřevin. 

Výsadba kulisy stromové zeleně (listnaté druhy dřevin) na hraně plošiny vůči Plešivci v místě, 

kde se nacházejí novodobé objekty esteticky poškozující krajinářsky významný horizont – 

východní okraj parcely č. 1019/1 

Zapojení území do systému turistických vycházkových tras , vyznačení vycházkového okruhu. 

Komunikační propojení mezi Plešivcem a Kvítkovým dvorem. 
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Jako jeden z hlavních faktorů identity a genia loci Českého Krumlova musí být chráněn přírodní 

rámec města a jeho kotliny (týká se hodnoceného území) vymezený:  

Ve středové části řešeného území:  

 výraznou dominantou linie horizontu ve směru východ – západ zahrnující návrší Ptačího 

hrádku (698 m n.m.) a kopce severně od Kvítkova Dvora (598 m n.m.);  

 nad levým břehem Vltavy v severojižní linií horizontu a dominantami Dubového vrchu 

(681 m n.m.) a kótami 651 a 652 m n.m. (vodárna nad sídlištěm Plešivec);  

V jižní části města dvěma terénními liniemi:  

 ve směru východ západ linií horizontu mezi Slupencem a Novým Spolím přes Křížovou 

horu na svahy nad Vltavou ve směru na Kaplici s dominantou Křížové hory (643 m n.m.) 

a kótami 638 a 672 m n.m.  

 v severojižním směru podél údolí Drahoslavického potoka vymezenou kótami 684, 700 a 

702 m n.m.  
 

Oblast hodnoceného území zahrnuje jihovýchodní a severozápadní předpolí zámecké zahrady: 

 

 
 

A. 2. 7. 3   Historie a aktuální stav využívání území 

 

Hodnocenou oblast lze rozdělit na tři dílčí území:  

- zámecká zahrada v okolí Bellarie;  

- lokalita „jih“ zahrnující klín částí pozemků p.č. 1012/1 a 1012/4 k.ú. Český Krumlov 

mezi jižní zdí zámecké zahrady a zahrádkovou kolonií přístupnou ze Starého Plešivce; 

- lokalita „sever“ zahrnuje části pozemků p.č. 837/1; 1004/1; 1004/2; 1004/4; 1006/1 a 

1006/2  k.ú. Český Krumlov směřující od severní zdi zámecké zahrady směrem k návrší 

Ptačího Hrádku. 
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Zámecká zahrada  

Zámecká zahrada je plošně nejrozsáhlejší částí českokrumlovského zámeckého areálu. Rozkládá 

se jihozápadně od pátého zámeckého nádvoří na návrší, jež bylo již v 15. století opevněno valy a 

příkopy. Původně byla v těchto místech obora, kterou za vlády Viléma z Rožmberka založili 

v letech 1550 – 75 A. Vlach a Gabriel de Blonde. O století později vznikly v ohrazeném území 

nad zámkem štěpnice, zelinářská zahrada a květnice. Pánové z Rožmberka, tehdejší majitele 

českokrumlovského panství a zámku, zde pro svou potěchu zbudovali dva výstavné letohrádky. 

V bouřlivém období českého stavovského povstání  a následné třicetileté války panské zahrady 

utrpěly citelné škody. Nový rozkvět po desetiletích úpadku přinesla zahradám v okolí zámku až 

vláda rakouského šlechtického rodu Eggenbergů. V roce 1678 byla založena tzv. Nová dvorní 

zahrada. Ta se rozkládala nejen na svahu nad zámkem jako staré rožmberské zahrady, ale 

rozrostla se i daleko do krajiny na místě původních polí a luk. Půdorys zahrady tvořil obdélník o 

šířce 150 metrů a délce více než 750 metrů.  

Jacopo Antonio de Maggi, autor projektu i stavitel, zahradu tvořil a budoval v duchu italského 

manýrismu. Téměř 11 hektarů zahradní plochy rozdělil do čtyř teras a celou zahradu obehnal 

vysokou ohradní zdí. 

V roce 1719 přešlo českokrumlovské panství na více než dvě stě let do držení rodu 

Schwarzenbergů. Za jejich vlády doznala zahrada největšího uměleckého růstu a byla také 

obohacena stavbou zámecké jízdárny. Zahrada prošla řadou úprav odrážejících dobový vkus.     

V její podobě se výrazně projevily vlivy rokoka, klasicismu, romantismu i historismu. 

Dnešní podobu získal park postupně za Eggenbergů (francouzská zahrada s pravidelně členěnou 

plochou, záhony a boskety, kaskády, čtvercový bazén s ostrůvkem, letohrádek Bellarie) a za 

Schwanzenbergů (fontána, bludiště, jízdárna aj.). 

Popis částí zámecké zahrady - Horní parter v okolí Bellarie: 

Při severní straně zámecké zdi na pomezí Dolního a Horního parteru se nachází Rytířská krčma 

Markéta. Stavba krčmy bývala kdysi původním domem zámeckého zahradníka (záznam pochází 

z roku 1531). Zahradníci tu pracovali ale už mnohem dříve. Později se Markéta stala domem hlídače zahrady a 

kromě toho i zpracovatelským místem pro plody sklizené v zahradě. V kuchyni se vařila povidla a ještě dnes je tu 

vidět zbytek sušárny na ovoce. Tuto funkci domek přestal plnit až v 70.letech minulého století. V roce 1988-1989, 

začala prostory zahradníkova domu využívat jedna krumlovská skupina šermířů, která dům začala opravovat a 

zřídila si zde vlastní klubovnu. Prostory původní kuchyně vybavili stoly s lavicemi a stěny vyzdobili v rytířském 

stylu. V roce 1992 se objekt přestal využívat jako klubovna a po menší přestavbě zde byla zřízena Rytířská Krčma 

Markéta s rekonstruovaným ohništěm s původním dymníkem. V tomto stylu se Krčma provozovala až do konce 

roku 2011. V roce 2012 byly prostory Krčmy Markéty opět zrekonstruovány a Krčmě Markétě byl navrácen 

původní styl zahradního domku včetně její výzdoby. Vchod do krčmy je možný ze zámecké zahrady nebo z 

parkoviště P4 za Zámeckou jízdárnou. V horním patře nad krčmou jsou veřejné záchodky. 

Nad kaskádovou fontánou začíná čtvrtá terasa o rozměrech 500 x 150 metrů, tzv. Horní zahrada. 

Jestliže se ve vzhledu Dolního parteru výrazně uplatňuje ornament květinových záhonů, v Horní 

zahradě převažují skupiny vzrostlých stromů. Dodávají této části zahrady volnější romantickou 

atmosféru, připomínající zahradní úpravu ve stylu krajinářského parku. Partie u zámeckého 

rybníka mají místy až charakter lesa. Přesto je z půdorysu cest a dochovaných staveb patrná ještě 

původní barokní kompoziční osnova. Zahrada se i zde rozvíjí do hloubky víceméně symetricky 

podél hlavní kompoziční osy v jednotlivých čtvercových plochách, vymezených příčnými 

cestami. Čtverce byly původně řešeny ve formě parterů, bludišť nebo různě ztvárněných bosketů. 

Po obvodu zahrady podél zámecké zdi byly pak v této šachovnicové struktuře založeny stříhané 

stěny živých plotů.  

Stranou od hlavní cesty a v sousedství konstrukce otáčivého hlediště leží letohrádek Bellaria, 

jedna z nejhodnotnějších staveb svého druhu v Čechách. Původní stavba zahradního pavilonu 

zde stála již v roce 1692, prošla různými úpravami a její dodnes dochovanou rokokovou tvář jí 

vtiskl ve 2. polovině 18. století architekt Andrea Altomonte.  

 



Vyhodnocení vlivů změny č. 16 ÚPO Města Český Krumlov na životní prostředí 

Ing. Milena Morávková / 10.2016  strana 27 
  

 

Stavba Bellarie byla umístěna mimo hlavní osu zahrady – na vápencovém skalním výchozu, 

který tehdy výrazně vystupoval z jinak poměrně plochého terénu při severní hranici vytyčeného 

území zahrady. Letohrádek byl situován tak, aby architektonická osa, vycházející z jeho jižního 

zahradního průčelí a zároveň kolmá na hlavní osu celé kompozice, dělila zahradu na dvě 

poloviny. Tím byla zdůrazněna jeho dominantní role. V prostoru před Bellarií v minulosti bývaly 

květinové záhony. 

Jedná se o protáhlý osmiboký dvoupatrový objekt s mansardovou střechou, zdobený horní 

terasou přístupnou dvojitým točitým schodištěm a dolní terasou přístupnou dvěma kočárovými 

rampami. V podzemním patře letohrádku se nachází barokní kuchyně, místnost s mašinerií tzv. 

„kouzelného stolku“ a dále umělá jeskyně - grotta.  

Letohrádek samotný byl v minulosti architektonickou dominantou celé zahrady a ve třech 

patrech obsahoval sál, dva kabinety, salón a jídelnu, kuchyň, výtahy pro dopravu připravených 

pokrmů a umělou jeskyni. V současné době slouží jako scéna otáčivého divadla a jako zázemí 

pro herce při letních divadelních vystoupeních. Provozem otáčivého hlediště došlo i k zásadní 

změně funkčního využití letohrádku Bellarie – z prostoru pro koncerty a zahradní slavnosti se 

stalo jeviště, sklad divadelních kulis; interiéry v suterénu byly z větší části adaptovány na šatny a 

toalety pro herce, orchestr a personál. Letohrádek Bellaria je v současnosti pro návštěvníky 

nepřístupný, během roku se otevírá jen při zvláštních příležitostech, např. při Dnech evropského 

dědictví, hudebních festivalech a Muzejní noci. 

Celková plocha, na které je možno inscenovat, je kolem 1 ha. Lze ji rozdělit na 9 hlavních sektorů – Belárka, pánská 

strana, cesta od kašny, velká louka, příjezdová cesta, malá louka, cesta k jezírku, dámská strana, cesta těsně kolem 

točny. Pro snazší orientaci jsou použita označení, které používají divadelníci.  Každý jednotlivý úsek pak lze dělit na 

menší části – louky a cesty, na přední a zadní plán, Bellarii na plato, schody, malé plato, balkony a schodiště. Povrch 

přírodní části je převážně rovný a zatravněný, cesty jsou sypané pískem. Součástí scénického prostoru jsou vzrostlé 

stromy, seskupení keřů a květinové ostrůvky. Bellarie je vybudována na valu a v porovnání s okolním terénem 

vystupuje nad něj. Přístupové cesty k ní jsou mírně do kopce. Na Bellarii lze inscenovat v několika výškových 

rovinách.  

Sál v prvním patře bývá využíván jako prostor pro orchestr při operních představeních. Odtud je zvuk přenášen 

pomocí reproduktorů, které jsou umístěny v parku. Reproduktory jsou umístěny v místech tak, aby nerušily scénu 

opticky (pod stromy) ani zvukově, tj. jsou umístěny v místech, kde se nepohybují účinkující. 

Akustika je z největší části dílem přírody. Stříhaný živý plot, který tvoří lemování cest vedoucích podél zámecké 

zdi, zadržuje zvuk, a to nejen od točny ven, ale také eventuální ruch zvenčí parku. Díky nim zvuk neutíká pryč do 

dálky a netříští se. Vzrostlé listnaté stromy uprostřed scénického prostoru zadržují zvuk, který se díky nim 

nerozplyne v prostoru bez stropu. Dalším elementem, který má podíl na akustice, je počasí.  

Osvětlení představení zajišťují dva samostatně stojící světelné sloupy umístěné po stranách cesty spojující 

kaskádovou fontánu a jezírko, světelná rampa umístěná v prostoru řídící kabiny a reflektory umístěné dle potřeby 

přímo v prostranství parku.  

Vzhledem k tomu, že celý areál českokrumlovského zámku je zapsán na seznamu světového kulturního dědictví 

UNESCO, výtvarníci nemohou pracovat pouze se svou představou o dokonalém scénografickém řešení pro danou 

inscenaci. Scénografové jsou ve své činnosti velmi limitováni, použít v parku výraznější dekoraci je dnes již celkem 

nemožné. Dnes je praxe taková, že se k veškerým výtvarným návrhům dekorací musí nejdříve vyjádřit památkový 

ústav. Zde se rozhoduje, zda jsou návrhy a jejich technologické řešení dostatečně bezpečné pro památkově 

chráněnou zónu. Nejčastěji bývá povoleno použít různé drapérie, závěsy a doplňkové schodiště. Bez doplňkového 

schodiště by se herec nemohl dostat na Bellarii, aniž by nezmizel divákovi z očí. Nasvícení okolní přírody a Bellarie 

reflektory s barevnými filtry je součástí scény. 

Provozní využívání Bellarie: 

Informace provozního ředitele Jihočeského divadla 

V současnosti je celé provozní zázemí Jihočeského divadla po dobu letní „krumlovské“ sezóny situováno do budovy 

Bellárie. V přízemí jsou dámské a pánské šatny, WC, sprchy, sklad rekvizit, pracoviště zvukových techniků a 

improvizovaný kiosek s občerstvením. Šatny (povětšinou průchozí) jsou osazeny líčícími stolky a vybaveny dalším 

běžným inventářem. Pracoviště zvukařů je samostatná místnost, která je osazena potřebnou audio i video 

technologií, a kde dochází k míchání a distribuci zvuku a obrazu. V místnosti, podobně jako v celém objektu, je 

vlhkost, která je v tomto případě regulována odvlhčovačem a je zde udržována stálá teplota. 

 



Vyhodnocení vlivů změny č. 16 ÚPO Města Český Krumlov na životní prostředí 

Ing. Milena Morávková / 10.2016  strana 28 
  

 

Přízemí Bellárie je dále využíváno i jako mezisklad tiskovin (programů, letáčků), prodejního a reklamního zboží, 

které jsou uskladněny ve skříních po chodbách. Vyjma audio a video technologií, které se po sezóně odváží, jsou 

přízemní prostory Bellárie trvale osazeny provozním nábytkem.   

V prvním patře bývá zřízeno orchestřiště pro orchestr Jihočeského divadla, který zajišťuje hudební doprovod během 

operních popř. baletních inscenací. Je zde přímá technologická provázanost mezi pracovištěm zvukařů a 

orchestřištěm (zasíťování). To vše je dále oboustranně propojeno s otáčivým hledištěm tak, aby byla zajištěna 

audiovizuální komunikace mezi účinkujícími, orchestrem, dirigentem, zvukaři a inspicí. Prostor není akusticky 

úplně vhodný pro audio přenos zvuku orchestru. Musí tak být uměle regulován (snížení stropu pomocí rozměrných 

slunečníků, pod kterými hudebníci hrají). Tento prostor je zároveň jediný již rekonstruovaný, a je zde proto kladen 

velký důraz na šetrnost k malbám, parapetům apod.  

Za Bellárií bývá zřízen provozní prostor pro uskladnění většího poštu transportních skříní na kostýmy, rekvizity ev. 

části scén. Tento prostor bývá účinkujícími využíván i jako „shromaždiště“ jednak pro hromadné nástupy, ale i pro 

setkávání ve chvílích volna před představením či mezi hereckými výstupy, a supluje tak absenci společenského a 

sdíleného prostoru. Mezi vyvýšeným valem Bellárie a zahradní cestičkou bývá v případě očekávaného vyššího 

počtu účinkujících (zpravidla na operní tituly) operativně instalován vojenský stan (někdy i 2 ks) a umístěno mobilní 

WC. Na levé straně od Bellárie (pod valem) je prostor využíván jako venkovní skladovací plocha pro kulisy a další 

rozměrné scénické prvky, koňské povozy apod. 

Obecně platí, že Bellárie je kapacitně nedostatečně vyhovující provozním potřebám divadla, v mnohých ohledech se 

dokonce nejedná o důstojné pracovní podmínky. Stávající zázemí má charakter spíše provizorního řešení, přesto se 

takto provozuje dlouhodobě. Není to nijak vhodné pro činnost uměleckých a servisních složek a ani šetrné 

k samotnému objektu Bellárie. 

Navážení scénografických prvků, kulis, kostýmních skříní, hudebních nástrojů, uměleckého i provozního personálu 

apod. zajišťuje Jihočeské divadlo prostřednictvím vlastního vozového parku (autobus, nákladní vůz, dodávky, 

osobní vozy), v případě inscenací s početnějším obsazením jsou najímány autobusy externích dopravců. Nákladní 

vůz a dodávky zajíždějí dle charakteru nákladu bezprostředně k Bellárii nebo do blízkosti samotné točny, přičemž 

příjezdová cesta vede skrze „služební“ bránu (protilehlá k točně). Osobní divadelní vozy (včetně privátních vozů) a 

divadelní autobus v době představení či zkoušek parkují před touto branou na „plácku“ mezi veřejnou komunikací a 

loukou. Při deštivém počasí zde vzniká poměrně dosti bahnitý terén, mnohdy jen těžko překročitelný. 

Skladování kulis a dalších scénických prvků je situováno pod zvýšený val Bellárie, kde jsou „placaté“ kulisy a 

předměty opírány o kamennou zeď valu a samostojné prvky volně umístěny ve vymezeném prostoru. Zakrývání 

plachtou a zavětrování nebývá mnohdy účinné, někdy vlastně ani žádoucí (zvlhlé kulisy během deštivého 

představení je lepší ponechat nezakryté, aby mohly vysychat), travnatý terén na začátku sezóny se vlivem 

manipulace s kulisami průběžně mění v holý někdy až bahnitý prostor. Prostor není oplocen a je prakticky 

komukoliv přístupný. Pro noční práci není ani dostatečně osvícen. 

Proti Bellarii je umístěno otáčivé hlediště, původně vybudované v roce 1958 podle návrhu 

scénografa Joana Brehmse a postupně upravované až do dnešní podoby. Vlastní konstrukce 

kruhového otáčivého hlediště stojícího uprostřed zahrady českokrumlovského zámku, v křížení 

jejích hlavních kompozičních os před letohrádkem Bellarie však svým vzhledem i umístěním 

narušuje vzácnou zahradu. Zdvihá se nad kruhovou základnou, skrývající pod úrovní okolního 

terénu pojezdové dráhy a elektromotory. Z plošiny obkroužené úzkým pásem dlažby vyrůstá pod 

úhlem cca 30º plát samotného hlediště s řadami sedadel. Ty rozdělují dvě uličky do tří sektorů, 

uprostřed obou uliček ústí bočními „vchody“ postranní schodiště ze zadní části.  

Střed prostoru pod hledištěm částečně vyplňuje prosklený polygon stánku s občerstvením, po 

stranách se zmíněnými bočními schodišti; za nimi po obou stranách vedou dvoje dveře do 

technického zázemí. Zbylou část volné plochy pod hledištěm vyplňuje během sezóny plastový 

nábytek se slunečníky.  

Další zajímavou stavbou, jež se v zámecké zahradě nalézá, je tzv. Hudební pavilon. Tento 

drobný dřevěný altán je jedinou dnes existující součástí bývalého čtvercového bludiště (bludiště 

bylo vysázeno v letech 1752-753 a zrušeno v roce 1843).  

Hlavní osová cesta zahrady vede mezi dvěma čtvercovými lesíky - tzv. boskety až k zámeckému 

rybníku. Tato vodní nádrž čtvercového půdorysu se rozkládá na nejvyšším místě zahrady. 

Uprostřed rybníka je malý ostrov, v jehož středu bývala v minulosti situována fontána s vysokým 

vodotryskem.  
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V celém parku roste řada pozoruhodných kultivarů listnatých i jehličnatých dřevin.  Z listnatých 

dřevin jsou nejpozoruhodnější duby, které dosahují úctyhodných rozměrů, buky, lípy americké 

stříhanolisté; pozoruhodné jsou i jilmy, jasany, javory – hlavně pestrolisté.  

Určitým negativem zámecké zahrady je nedostatek veřejných toalet. Veřejně přístupné toalety 

jsou umístěny v historickém objektu bývalého zahradního domku nad Krčmou Markéty. Velký 

nedostatek je shledáván zejména v nepřítomnosti toalet v blízkosti otáčivého hlediště. Při 

představení nebo během pauzy nemá divák možnost navštívit toalety, což vede  k používání 

různých stinných koutů  a keřových porostů k vykonávání potřeby v době přestávky či po 

ukončení divadelního představení v nočních hodinách.  

V hlavní sezoně se v zahradě pohybuje mnoho turistů. Přímo v zahradě je k dispozici sezonní 

občerstvení s malým počtem míst k sezení. Je součástí otáčivého hlediště a je jím částečně kryté. 

V zámecké zahradě je také návštěvníkům k dispozici Rytířská krčma Markéta. Vstoupit do ní lze 

ze zámecké zahrady anebo z parkoviště P4 za Zámeckou jízdárnou.  Občasný a omezený 

sortiment zboží lze zakoupit na chodbě v budově, kde se nachází toalety. Tento prodej je však 

nevhodný z hlediska hygieny a etiky. 

V roce 2014 byl vypracován Plán péče o dřeviny v zámecké zahradě (autor Bohdan Chadt) pro 

období 2015–2020.  Plán byl schválen závazným stanoviskem Odboru kultury a památkové péče 

KÚ JČK a v současnosti probíhá realizace jeho 1. etapy. 

 

Lokalita „jih“  

zahrnuje klín částí pozemků p.č. 1012/1 a 1012/4 k.ú. Český Krumlov mezi jižní zdí zámecké 

zahrady a zahrádkovou kolonií přístupnou ze Starého Plešivce. Terén lokality „jih“ je rovinatý s 

velmi mírným sklonem klesání k východu se stávající střední výškou na stejné vrstevnici jako 

objekt letohrádku Bellarie.  Dle KN jsou oba pozemky vedeny jako trvalý travní porost. Jedná se 

o pravidelně sečenou louku přírodního charakteru. Dle kontextového mapování Natura 2000 se 

zde nachází přírodní biotop T1.1 – mezofilní ovsíková louka.  

Louky nížin a pahorkatin s dominantním ovsíkem vyvýšeným (Arrhenatherum elatius) nebo podhorské louky, ve 

kterých převažují mezofilní trávy nižšího vzrůstu, např. psineček obecný (Agrostis capillaris), tomka vonná 

(Anthoxanthum odoratum), kostřava červená (Festuca rubra s. lat.) a trojštět žlutavý (Trisetum flavescens). Z trav se 

dále vyskytují např. srha laločnatá (Dactylis glomerata), medyněk vlnatý (Holcus lanatus) a lipnice luční (Poa 

pratensis s. lat.), hojné jsou i širokolisté, na živiny náročné byliny - kakost luční (Geranium pratense), bolševník 

obecný (Heracleum sphondylium), pastinák setý (Pastinaca sativa), jetel luční (Trifolium pratense), s menší 

pokryvností také zvonek rozkladitý (Campanula patula), škarda dvouletá (Crepis biennis), mrkev obecná (Daucus 

carota), chrastavec rolní (Knautia arvensis) aj. Z ochranářského hlediska jsou nejvýznamnější druhově bohaté louky 

chudších půd s kostřavou červenou (Festuca rubra s. lat.) a zejména reliktní vegetace z doby předintenzivního 

hospodaření s mochnou bílou (Potentilla alba) a zvonečníkem hlavatým pravým (Phyteuma orbiculare subsp. 

orbiculare) z doby předintenzivního hospodaření. 

Lokalita je ohraničena místními komunikacemi -  ze severu komunikací, kopírující jižní 

zámeckou zeď. Tato cesta je rovněž turistickou trasou, vede zde modře, žlutě značená turistická 

stezka a červeně značená trasa naučné stezky. Z východu je lokalita ohraničena prostranstvím 

před zásobním zahradnictvím a pokladnou otáčivého divadla, prostranství současně slouží i jako 

neoficiální parkoviště (na soukromém pozemku); z jihu je lemováno uličkou Bylinková vedoucí 

k Bylinkové zahradě - částečně zpevněnou i nezpevněnou travnatou cestou podél zahrádek a na 

západě historickou poutní cestou do Kájova. Cesty jsou více méně doprovázeny vzrostlou zelení, 

stromy a keři jako javor kleč i klen, javor babyka, dub zimní, jasan ztepilý aj. Před vstupní 

branou do zámecké zahrady jsou v letní sezóně umístěny kontejnery na komunální odpad. 
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Součástí poutní cesty jsou drobné sakrální památky: 

 
1. Výklenková kaple sv. Floriána v Důlní ulici 1015/1 Č.K.  

2. Boží muka poutní cesta do Kájova 1012/1 Č.K.          

3. Boží muka poutní cesta do Kájova 1338/2 Č.K.  

4. Kaplička poutní cesta do Kájova 1012/1 Č.K.  

5. Sloupková boží muka poutní cesta do Kájova 1023 Č.K.  

6. Kaplička P. Marie na poutní cestě do Kájova 1012/1 Č.K.  

7. Pilířová Boží muka poutní cesta do Kájova 1338/1 Č.K.  

Lokalita je pohledově exponovaná z jižní strany z protilehlých svahů, z Křížového vrchu. 

Pohledově se zde uplatňuje ohradní zeď se vstupní branou, louka a zeleň lemující cesty. 

Významnou dominantou v dálkových pohledech (v okolí lokality „jih“) jsou zahrádkové kolonie 

na hraně svahu nad Krásným údolím a zejména pak areál zásobního zahradnictví zámku, které je 

situováno na jižním okraji zámeckého areálu na hraně plošiny bývalé říční terasy Vltavy a 

přilehlých svazích s východní expozicí. 
Zahrada byla v minulosti uváděna také pod dalšími názvy: "plášťová zahrada", "zahrada Na plášti" (něm. 

Mantelgarten), kuchyňská zahrada (něm. Küchengarten), "zahrada nad Rybářskou ulicí ". 

Nejvíce se pohledově uplatňuje Oranžerie,  dvoutraktová budova s pultovou střechou. Severní zděný trakt je okny 

otevřen do ulice. Je přístupný třemi samostatnými vstupy s kamennými ostěními. Fasáda je hladká, okenní otvory 

jsou rámovány malovanými šambránami. Jižní trakt Oranžerie má dřevěnou trámovou konstrukci . Většina jižní 

fasády je prosklená, menší část a mohutná fabionová římsa kryta prkny. 

Lokalita jih se nachází v území mimořádně hodnotné kulturní krajiny, je však již dotčena řadou 

staveb – zpevněná plocha neoficiálního parkoviště, kiosek /pokladna otáčivého divadla, 

zahrádkové kolonie, areál zásobního zahradnictví.  
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Lokalita „sever“  

zahrnuje části pozemků p.č. 837/1; 1004/1; 1004/2; 1004/4; 1006/1 a 1006/2 k.ú. Český Krumlov 

směřující od severní zdi zámecké zahrady směrem k návrší Ptačího Hrádku. Terén lokality je 

členitější a i když jeho střední výška odpovídá vrstevnici objektu Bellarie, svah znatelně stoupá 

severozápadním a západním směrem.  Dle KN jsou pozemky p.č. 837/1, 1004/1, 1004/4, 1006/1 

vedeny jako trvalý travní porost, p.č. 1004/2 jako ostatní plocha neplodná a p.č. 1006/2 jako orná 

půda. Ve skutečnosti se jedná o louky více méně pravidelně kosené (v letošním roce 2016 byly 

však nepokosené).  Z hlediska kontextového mapování Natura 2000 jsou níže položené pozemky 

degradované ovsíkové louky, blíže k návrší Ptačímu Hrádku se vyskytují přírodní biotopy – T1.1 

mezofilní ovsíková louka a  mozaika křovin a lemových společenstev K3/T4.2. 

T1.1 – mezofilní ovsíkové louky 

Louky nížin a pahorkatin s dominantním ovsíkem vyvýšeným (Arrhenatherum elatius) nebo podhorské louky, ve 

kterých převažují mezofilní trávy nižšího vzrůstu, např. psineček obecný (Agrostis capillaris), tomka vonná 

(Anthoxanthum odoratum), kostřava červená (Festuca rubra s. lat.) a trojštět žlutavý (Trisetum flavescens). Z trav se 

dále vyskytují např. srha laločnatá (Dactylis glomerata), medyněk vlnatý (Holcus lanatus) a lipnice luční (Poa 

pratensis s. lat.), hojné jsou i širokolisté, na živiny náročné byliny - kakost luční (Geranium pratense), bolševník 

obecný (Heracleum sphondylium), pastinák setý (Pastinaca sativa), jetel luční (Trifolium pratense), s menší 

pokryvností také zvonek rozkladitý (Campanula patula), škarda dvouletá (Crepis biennis), mrkev obecná (Daucus 

carota), chrastavec rolní (Knautia arvensis) aj. Z ochranářského hlediska jsou nejvýznamnější druhově bohaté louky 

chudších půd s kostřavou červenou (Festuca rubra s. lat.) a zejména reliktní vegetace z doby předintenzivního 

hospodaření s mochnou bílou (Potentilla alba) a zvonečníkem hlavatým pravým (Phyteuma orbiculare subsp. 

orbiculare) z doby předintenzivního hospodaření. 

T4.2 – mezofilní bylinné lemy 

Dominantními druhy jsou nejčastěji řepík lékařský (Agrimonia eupatoria), černýš hajní (Melampyrum nemorosum), 

jetel prostřední (Trifolium medium) a na některých skalnatých svazích třtina rákosovitá (Calamagrostis arundinacea). 

Kromě nich se uplatňují různé druhy běžné v podrostu dubohabřin nebo jiných typů mezofilních i xerofilních lesů. 

Ekologické optimum mají v těchto lemech také druhy kozinec sladkolistý Astragalus glycyphyllos, čilimník 

černající Cytisus nigricans a chrastavec křovištní Knautia drymeia. Lemy s řepíkem lékařským a jetelem 

prostředním se často vyvíjejí na neobhospodařovaných loukách, pastvinách a mezích; kromě dominantního druhu se 

v nich však nevyskytují skoro žádné druhy typické pro lemy a porost je tvořen převážně druhy původní louky. 

Lokalita je z jihu ohraničena komunikací lemující severní ohradní zeď zámecké zahrady (ul. 

Zámecká zahrada),  navazuje na parkoviště P4 za Zámeckou jízdárnou. K severu se terén zvedá, 

vrchol lokality Ptačí hrádek je zalesněn. Na vrchol Ptačího hrádku vede zeleně značená turistická 

stezka. V prostoru lesního porostu Ptačího Hrádku se nacházejí významné památky – zbytky 

bývalé vodné nádrže, do které se zvláštním zařízením čerpala voda z Polečnice (popis v kap. 

A.2.2 Voda) a památník Karla I. Filipa ze Schwarzenbergu.  

Klasicistní památník byl postaven kolem roku 1816 na oslavu vítězství spojeneckých armád vedených maršálem 

Karlem I. Filipem ze Schwarzenbergu nad Napoleonem  v bitvě u Lipska roku 1813.  

Stavba se pohledově uplatňovala v obraze krajiny nad Chvalšinským údolím.  Hodnocené území 

nemá žádný vliv na tuto stavbu, památník je jednak schován v lesním porostu a jednak se 

nachází na druhé straně kopce  za horizontem, na straně směřující do Chvalšinského údolí.  

Nedaleko západním směrem se nachází Kvítkův dvůr.   

Někdejší Pidíkův, dnes Kvítkův dvůr se nachází západně od krumlovského zámku na východním svahu masivu 

Liščího doupěte, u staré poutní cesty do Kájova. Vznikl zřejmě jako sídlo leníka krumlovských pánů někdy ve 13.–

14. století. Roku 1423 při husitském obléhání města měl být vypálen. Současná podoba objektu pochází z barokní 

přestavby, prováděné po roce 1750 za Teresie von Schwarzenberg (rozené Liechtenstein). Tehdy bylo východní 

křídlo přestavěno na letohrádek, jehož interier vyzdobil freskami František Jakub Prokyš (autor výmalby 

Maškarního sálu na zámku). Kvítkův dvůr sloužil od středověku k zásobování krumlovského zámku zemědělskými 

produkty. V současné době je objekt v soukromém vlastnictví, pro veřejnost je nepřístupný.  

Lokalita „sever“ se pohledově uplatňuje z úbočí vrchu Ptačí hrádek, od vyhlídkového bodu u 

vodojemu a z protilehlých svahů pod Městským vrchem z oblasti Vyšného. Z těchto svahů se 

pohledově rovněž uplatňuje ohradní zeď zámecké zahrady, Bellarie, bývalý zahradní domek, 

dnes Krčma Markéta a také Zámecká jízdárna a parkoviště P4.  
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Od Kvítkova dvora není lokalita vidět, Kvítkův dvůr rovněž nemůže být lokalitou „sever“  

ovlivněn, je sice umístěn ve stejné výškové hladině jako lokalita sever, ale pohledu brání 

výškový předěl stoupajícího terénu mezi Ptačím hrádkem a zámeckou zahradou; tzn. objekt je 

umístěn až za nejvyšší hranou terénu za horizontem, na opačné straně svahů pod Liščí dírou nad 

údolíčkem bezejmenného pravostranného přítoku Polečnice.  

Lokalita sever se nachází v území mimořádně hodnotné kulturní krajiny, která dosud nebyla 

zasažena žádnou stavební činností  kromě parkoviště P4 a inženýrských sítí (osvětlení 

parkoviště, nadzemní el.vedení, podzemní vedení VTL plynovodu, vodojem Ptačí hrádek). 

 

A. 2. 7. 4   Ochrana přírody  

 

Na lokalitách řešených předloženým návrhem změny č. 16 se nevyskytuje žádné zvláště 

chráněné území (dále jen „ZCHÚ“) ani jeho ochranné pásmo.  

Na území města Český Krumlov se nachází velkoplošné zvláště chráněné území  - Chráněná krajinná oblast Blanský 

les, jehož součástí na území města Český Krumlov jsou dvě maloplošně chráněná území – národní přírodní 

rezervace Vyšné kopce a přírodní památka Výří vrch, těsně za hranicí řešeného území navazuje přírodní památka 

Kalamandra. Správa CHKO Blanský les má připraveny podklady k vyhlášení dalších rezervací, např. Liščí vrch. 

Mimo hranice CHKO je vyhlášena přírodní památka Vltava u Blanského lesa. 

Území přírodní památky Vltava u Blanského lesa včetně jejího ochranného pásma bylo zařazeno nařízením vlády 

318/2013 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 

21. srpna 2013 mezi evropsky významné lokality (dále jen EVL), tvoří část EVL s názvem "Blanský les, kód 

lokality CZ0314124.  

 

V katastrálním území Český Krumlov jsou vyhlášeny tyto památné stromy lípa srdčitá, javor 

babyka a stromořadí Kvítkův dvůr. Nejblíže řešenému území se nachází stromořadí po obou 

stranách komunikace vedoucí od zámecké zahrady ke Kvítkovu dvoru: 

105307 Stromořadí (Krumlovská alej) 

Lokalita:  stromořadí při silnici od zámecké zahrady ke Kvítkovu Dvoru, tvořené především lípou srdčitou (Tilia 

cordata) ve věkové kategorii 100-140 let. Postupně doplněno novými výsadbami náhradou za odumřelé a odstraněné   

Vyhláška ONV Český Krumlov ze dne 15.11.1990, účinnost ode dne 14.12.1990 

 

Do předmětného území nezasahuje žádný z přírodních parků. 

 

Na území řešeném předloženým návrhem změny se nevyskytuje žádný významný krajinný prvek 

(dále jen VKP). V katastrálním území Český Krumlov (mimo hodnocené území) se vyskytují 

tyto VKP: Městský park, Stromořadí kolem komunikace na Přídolí. Pozemek č. 798/6 v k.ú. 

Český Krumlov (výskyt vzácných rostlin) a Pozemek č. 816/1 a 820/1 v k.ú. Český Krumlov 

(výskyt vzácných rostlin). 

 

A. 2. 7. 5  Územní systém ekologické stability 

 

Na lokalitách řešených předloženým návrhem změny č. 16 územního plánu Český Krumlov, se 

nevyskytuje žádný prvek ÚSES nadregionálního, regionálního ani lokálního významu.  

 

Na území města Český Krumlov (mimo hodnocené území) se nacházejí nadregionální 

biokoridory  NBK 174 Vltavská niva-Dívčí Kámen,  regionální biokoridor RBK 3050 Kleť 

Bulový-Vraný a lokální biokoridory.   

Na území města Český Krumlov se nalézají nadregionální biocentrum NBC 51 Kleť – Bulový, 

regionální biocentrum RBC 580 Přísečná a RBC 598 Vraný vrch a lokální biocentra.   
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A. 2. 8   Půdní fond 
 

Obě hodnocené lokality – jih i sever jsou součástí zemědělského půdního fondu.  

Kvalita zemědělské půdy je určena bonitovanými půdně ekologickými jednotkami (BPEJ), které 

jsou dle vyhlášky MŽP 48/2011 Sb. o stanovení tříd, ze dne 8.3.2011 zařazeny do I. - V. třídy 

ochrany zemědělské půdy. Tříd ochrany je celkem 5 a jsou odstupňovány od nejhodnotnějších 

půd (v rámci příslušného klimatického regionu) s nejvyšším stupněm ochrany – I.,  pro půdy 

nejméně kvalitní s nejnižším stupněm ochrany - V.   

 

Lokalita „jih“  

zahrnuje klín částí pozemků p.č. 1012/1 a 1012/4 k.ú. Český Krumlov mezi jižní zdí zámecké 

zahrady a zahrádkovou kolonií přístupnou ze Starého Plešivce. Dle KN jsou oba pozemky 

vedeny jako trvalý travní porost. Jedná se o pravidelně sečenou louku přírodního charakteru, 

mezofilní ovsíkovou louku.  Celková rozloha hodnocené lokality, která je změnou č. 16 zařazena 

do plochy krajinné zóny smíšené (S.krepz), činí 3,3 ha. 

Dle veřejného registru půdy (LPIS) spadá lokalita do méně příznivé oblasti LFA H4 (horská 

oblast, méně než 600 m n.m.). Pozemky jsou ve vlastnictví fy AGROCON Kájov s.r.o. (parc. 

1012/4)  a Nadačního fondu Věry Třebické-Řivnáčové (parc.č. 1012/1), uživatelem je soukromá 

fyzická osoba, která  pozemky využívá pro senoseč. Parcela č.1012/1 je zařazena do 

přechodného období – čekající na zařazení do systému ekologického zemědělství. 

Pozemky jsou zařazeny do BPEJ 7.29.14, tzn. do III. třídy ochrany ZPF. 

 

Lokalita „sever“  

zahrnuje části pozemků p.č. 837/1; 1004/1; 1004/2; 1004/4; 1006/1 a 1006/2 k.ú. Český Krumlov 

směřující od severní zdi zámecké zahrady směrem k návrší Ptačího Hrádku. Dle KN jsou 

pozemky p.č. 837/1, 1004/1, 1004/4, 1006/1 vedeny jako trvalý travní porost, p.č. 1004/2 jako 

ostatní plocha neplodná a p.č. 1006/2 jako orná půda. Ve skutečnosti se jedná o louky více méně 

pravidelně kosené (několik sezón byly však nepokosené).  Níže položené pozemky jsou 

degradované ovsíkové louky, blíže k návrší Ptačímu Hrádku se vyskytují přírodní biotopy 

mezofilní ovsíková louka a  mozaika křovin a lemových společenstev.  Celková rozloha 

hodnocené lokality, která je změnou č. 16 zařazena do plochy krajinné zóny smíšené (S.krepz),  

činí 4,2 ha. 

Dle veřejného registru půdy (LPIS) spadá lokalita do méně příznivé oblasti LFA H4 (horská 

oblast, méně než 600 m n.m. vyšší sklonitost pozemků). Pozemky jsou ve vlastnictví i v užívání 

fy AGROCON Kájov s.r.o.. Konvenční hospodaření. 

Pozemky jsou zařazeny do BPEJ 7.29.11 (3,4 ha)  - I. třída ochrany a 7.29.44 (0,8 ha) - V.třída 

ochrany ZPF.  Vzhledem k topografii terénu (průměrná sklonitost 7,3°) a údajům LPIS máme 

odůvodněné pochybnosti o zařazení pozemku do BPEJ 7.29.11, do I. třídy ochrany ZPF. 

Správnost těchto údajů by bylo potřeba ověřit, popř. provést rebonifikaci.  

 

Území „jih“ i „sever“ spadá do klimatického regionu KR7, který je charakterizován jako teplý a 

vlhký, průměrná roční teplota činí 6-7 °C, průměrný roční úhrn srážek činí 650 – 750 mm. 

V hodnoceném území jsou zastoupeny hlavní půdní jednotky (HPJ), což je účelové seskupení 

půdních forem příbuzných ekonomickými vlastnostmi.  V kódu BPEJ se jedná o 2. a 3. číslo: 

HPJ 29 - kambizemě modální eubazické až mezobazické včetně slabě oglejených variet, na 

rulách, svorech, fylitech, popřípadě žulách, středně těžké až středně těžké lehčí, bez skeletu až 

středně skeletovité, s převažujícími dobrými vláhovými poměry (BPEJ 7.29.14, 7.29.11, 

7.29.44). 

Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) se v hodnoceném území nevyskytují. 
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A. 2. 9   Území historického, kulturního nebo archeologického významu 
 

V rámci hodnoceného území se nachází: 

• Městská památková rezervace (dále jen MPR) Český Krumlov, prohlášená Výnosem MK 

ČSR čj. 16.417/87-VI/1 ze dne 21. 12. 1987 o prohlášení historických jader měst Kutné Hory, 

Českého Krumlova, Jindřichova Hradce, Slavonic, Tábora, Žatce, Hradce Králové, Jičína, Josefova, Litomyšle, 

Pardubic, Znojma, Nového Jičína, Olomouce, obce Kuks s přilehlým komplexem bývalého hospitálu a souborem 

plastik v Betlémě, souboru technických památek Stará huť v Josefském údolí u Olomoučan a archeologických 

lokalit Libodřický mohylník, Slavníkovská Libice, Třísov, Tašovice, Bílina, České Lhotice, Staré Zámky u Líšně a 

Břeclav - Pohansko za památkové rezervace, vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 1011. 

• Světové kulturní dědictví - Český Krumlov (dále jen památka UNESCO), historické jádro, 

zapsané na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví dne 14. 12. 1992, vedené v ÚSKP 

pod číslem rejstříku 3. 

• Národní kulturní památka (dále jen NKP) Zámek Český Krumlov, prohlášená Nařízení 

vlády č. 171/1998 Sb. ze dne 3. 6. 1998 o vymezení některých národních kulturních památek a o 

změně a doplnění některých právních předpisů; vedená v ÚSKP pod číslem rejstříku 166. Jedná 

se o kulturní památku, která tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství národa a která 

vykazuje výjimečné společensko kulturní, architektonické, urbanistické či umělecké hodnoty. 

• Ochranné pásmo městské památkové rezervace (dále jen OP MPR) Český Krumlov, 

vyhlášené Rozhodnutím ONV v Českém Krumlově o zřízení ochranného pásma městské 

památkové rezervace Český Krumlov, čj. Kult. 534 - 404/3 - 87/Vr ze dne 27. 12. 1987; vedené 

v ÚSKP pod číslem rejstříku 3421. 

Podle § 17 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, se 

památkové ochranné pásmo prohlašuje pro ochranu vnějšího obrazu, zde památkově chráněného 

území (MPR Český Krumlov), t.j. pro zajištění urbanistické a architektonické kvality jeho 

bezprostředního okolí, pro součinnost působení neoddělitelné přírodní složky a též na ochranu 

panoramatu včetně pohledů z památkově chráněného území do okolí. 

• Řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 

20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Český Krumlov a okolí je jedním z nejvýznamnějších kulturně historických sídelních památek v 

ČR a jeho dochována architektonická a urbanistická struktura je unikátní v národním, 

evropském, ale i celosvětovém měřítku. Český Krumlov je jedním ze dvanácti památek v ČR 

zapsaných „Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Na území města 

Český Krumlov je vyhlášena městská památková rezervace a městská památková zóna.  

 

Mezi neopomenutelné hodnoty sídla patří přírodní dominanty, jako jsou výrazně meandrující 

řeka Vltava (součást NBK), unikátní skalní výchozy vápencové původu, na kterých se utváří 

specifická xerotermní společenstva a mimořádně hodnotná kulturní krajina zahrnující soubor 

zámeckých zahrad, sadů luk a pastvin v okolí Velkostatku Kvítkův dvůr a návrší Ptačího hrádku. 

Předmětem změny č. 16 jsou dvě lokality v těsné blízkosti významné barokní památky Nová 

zahrada, která součástí zámeckého komplexu.  

 

Výjimečnost tohoto místa dokládají další nezávazné koncepční dokumenty, jako jsou: „Generel 

krajinného rázu Jihočeského kraje“ (Atelier V – Ing. arch. Ivan Vorel 2009) a Průzkum 

rozvojového potenciálu města z hlediska ochrany památkových hodnot a krajinného rázu – 

„ČESKÝ KRUMLOV – MĚSTO A JEHO KRAJINNÝ RÁMEC“ (vypracovali Ing. arch. Ivan 

Vorel Csc., Ing. Marek Ehrlich a Ing. Jiří Olšanský).   

Hodnocení z hlediska vlivu na krajinný ráz je provedeno v předchozích kapitolách (A. 2. 7. 2   

Typologie krajiny, krajinný ráz  a A. 2.7.3 Historie a aktuální stav krajiny). 
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A. 3   Předpokládaný vývoj životního prostředí v dotčeném území bez provedení koncepce 

Vývoj životního prostředí bez realizace změny č. 16 ÚPO Český Krumlov bude probíhat v 

trendech,  které jsou popsány v předchozí kapitole A.2. 

V případě "nulové varianty" – zázemí umístěné v Bellarii by vývoj životního prostředí 

pokračoval ve stávajících trendech. 

- kvalita ovzduší ani hluková zátěž území se nezmění 

- režim podzemních vod, odtokové poměry a vodohospodářské poměry zůstanou na 

současné úrovni; 

- v případě nerealizace záměru zůstane zachována zemědělská produkce na pozemcích s 

trvalými travními porosty 

- dále bude využívána zemědělská půda v oblasti jižního předpolí zámecké zahrady jako 

neoficiální parkoviště (zpevněná plocha dosud nevyjmuta ze ZPF, odstavování vozidel na 

louce, rozbahnění terénu za nepříznivých podmínek na jaře a za deště) 

- nebudou se měnit podmínky pro herce i diváky .... 

Současný stav (otáčivé divadlo v zámecké zahradě a zázemí v Bellarii) - pozitiva  

- ohrazený areál v pěší dostupnosti Českého Krumlova, města s mimořádnou kulturní a 

historickou tradicí, cílové místo návštěvníků z hlediska regionu i České republiky;  

- vyvýšená lokalita nad městem na terénním ostrohu přes svou pěší dostupnost vhodně 

izolovaná vzhledem k inscenačním požadavkům – „efekt ticha a tmy“, naopak zvukové a 

světelné efekty neruší obyvatele města; 

- vzrostlý zámecký park a jednotlivé úrovně terénního valu a samotného objektu Bellarie 

obklopující hlediště poskytují neopakovatelné prostorové a estetické inscenační 

možnosti; 

- autenticita prostoru parku a objektu Bellarie – diváci nevnímají okolí jako pouhou 

dekoraci, ale jako rovnocenného účastníka představení.  

Současný stav (otáčivé divadlo v zámecké zahradě a zázemí v Bellarii) – negativa  

- nevhodný zásah do prostředí jedné z nejvýznamnějších kulturních památek, devastace 

zahrady i znemožnění společenského využití Bellarie, neúnosné poškozování zahradního 

prostoru, vegetace a architektury; 

- současná točna je umístěna v ohnisku parkové dispozice na křížení hlavní podélné a jedné 

z příčných os. Svou převýšenou hmotou a výtvarným výrazem společně se stožáry 

osvětlení znehodnocuje prostředí, v kterém se nachází, zvláště unikátní objekt Bellarie; 

- Bellarie je využívána jako šatna herců a skladiště nejrůznějšího materiálu; nedůstojné 

pracovní podmínky. 

Umístění zázemí v letohrádku Bellaria je nutno brát jako provizorium. Obecně platí, že Bellárie 

je kapacitně nedostatečně vyhovující provozním potřebám divadla, v mnohých ohledech se 

dokonce nejedná o důstojné pracovní podmínky. Není to nijak vhodné pro činnost uměleckých a 

servisních složek a ani šetrné k samotnému objektu Bellárie. Ze strany uživatelů zázemí 

v Bellarií je sice snaha o co největší ohleduplnost divadelního provozu k památkově chráněnému 

objektu a prostoru parku, přesto však postupně dochází k devastaci této významné památky.  Na 

dlouho připravovanou rekonstrukci Bellarie je však možno se připravit a přizpůsobit se, včas 

zareagovat a památkově chráněný objekt zahalit předstěnou či plátnem s vyobrazením průčelí 

Bellarie.  

V případě přemístění zázemí do jiného objektu by se letohrádek by se mohl stát součástí další 

prohlídkové trasy v centrální části parku, do které je spolu s fontánou zakomponován, mohl by 

být pronajímán ke společenským událostem jako Maškarní či Zrcadlový sál zámku a ideální je 

pro pořádání komorních divadelních a hudebních aktivit.   
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A. 4    Charakteristiky životního prostředí, které by mohly být uplatněním územně 

 plánovací dokumentace významně ovlivněny 

 

Otáčivé hlediště by mělo být přemístěno mimo osy zámecké zahrady a modernizováno tak, aby 

bylo vyhověno přání Výboru pro světové dědictví UNESCO, ale současně byla zachována tato 

jedinečná divadelní tradice.  

Změna č. 16 ÚPO Český Krumlov - realizace nového zázemí letní scény otáčivého hlediště 

vychází z představy, že vlastní objekt otáčivého hlediště bude rekonstruován, resp. přestavěn jen 

s minimálním posunem místa avšak v nové podstatně subtilnější podobě, která v kompozici 

zámecké zahrady vytvoří citlivou protiváhu letohrádku Bellarie. Dosud provizorně využívané 

zázemí v části prostorů Bellarie bude vyklizeno, aby barokně upravený letohrádek z konce 17. 

resp. z poloviny 18. stol. mohl být rekonstruován a zařazen do rozšířené nabídky prohlídkových 

okruhů areálu zámku.  

Nezbytné zázemí pro účinkující i diváky není možné realizovat přímo v tomto prostoru „jeviště“ 

v památkově chráněné zámecké zahradě. Změnou č.16 územního plánu jsou proto vymezeny 

plochy bezprostředně za jihovýchodní (lokalita Z16.1 jih) a severozápadní (Z16.2 sever) zdí 

zámecké zahrady, aby v jedné z nich bylo podmíněně možné objekt zázemí realizovat.  

Pro divadelní představení v netradičním prostředí není možné zajistit zázemí v plné míře 

komfortu kamenného divadla – vždy se bude jednat jen o minimální prostory, které by měly 

pokrýt nezbytně nutnou potřebu šaten účinkujících a technického personálu, maskérnu, 

minimalizovaný sklad garderoby, rekvizit a hygienické příslušenství. Současně je třeba zajistit 

sociální zázemí pro cca 650 diváků a prostor pro distribuci občerstvení. 

Vzhledem k ochrannému pásmu MPR a důsledné ochraně horizontu a charakteru krajiny návrší 

zámecké zahrady nebude možné objekt zázemí realizovat jako běžnou stavbu na povrchu terénu 

– územní plán proto stanoví podmínku realizovat zmíněný objekt zázemí jako podpovrchovou 

stavbu jen s minimálním objemem objektu vstupu nad terénem. 

Nově navrhované veřejné prostranství se týká pouze úpravy parkoviště a nástupu do vstupní části 

podpovrchového objektu zázemí a citlivého napojení na památkově chráněný prostor zámecké 

zahrady.    

V rámci hodnocení vlivu na životní prostředí bylo provedeno vyhodnocení vlivu na jednotlivé 

složky životního prostředí.  U zjištěných vlivů je proveden popis jejich rozsahu a významnosti.  

Změna územního plánu č. 16 je hodnocena z hlediska dopadů na: 

- ovzduší a klima, hluk 

- vodu (režim a jakost povrchových a podzemních vod, odtokové poměry) 

- horninové prostředí 

- půdu a lesní ekosystémy  

- zájmy ochrany přírody a krajiny (flóra, fauna, ekosystémy, krajinný ráz)  

- kulturní a historické hodnoty území 

 

A. 4. 1   Ovzduší a klima, hluk 

Při hodnocení vlivu na ovzduší byla kromě zhodnocení charakteru záměru jako možných zdrojů 

znečištění ovzduší, hodnocena přítomnost území s překračováním imisního limitu. Stávající 

úroveň znečištění ovzduší v zájmovém území lze orientačně zjistit z hodnot klouzavého průměru 

koncentrací uvažovaných škodlivin (SO2, PM10, NO2, benzo(a)pyren) za předchozích 5 

kalendářních let, které zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí. Z těchto údajů vyplývá, že 

navržené plochy nejsou umístěny do území s překračujícími imisními limity. Území nespadá do 

oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. 
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Zásobování lokalit změnou č.16 navrhovaného podpovrchového objektu zázemí letní scény 

zámecké zahrady je uvažováno plynem (pro potřebu vytápění, přípravu teplé vody a případně i 

pro tepelnou úpravu pokrmů v objektu, jehož veřejná část pro návštěvníky by mohla být v 

provozu celoročně).  

Zásobování lokalit změny č.16 ÚPO teplem je možné zajistit elektrickými zdroji, plynem nebo 

jinými alternativními zdroji (např. tepelným čerpadlem, …), jejichž využití není v rozporu s 

režimem ochranného pásma MPR nebo s režimem ochrany krajinného rázu. 

Se změnou č.16 předpokládané kapacity nového otáčivého hlediště (cca 600 až 650 míst) je 

patrné, že bude nutné zvýšit kapacitu parkoviště min. o jedno stání pro autobusy a cca 50 míst 

pro osobní automobily.  

Kromě toho je třeba počítat s parkováním pro účinkující – tedy zvýšení kapacity o další 2 až 3 

místa pro autobusy a cca 15 až 20 míst pro osobní automobily.  Celkem o 3 až 4 stání pro 

autobusy a 65 až 70 stání pro osobní vozidla.  Jedná se o cca 150 jízd oběma směry za den; 

maximální navýšení jízd o 40 %  oproti současnému stavu; 

Vzhledem k potřebě ochrany krajinného rázu a minimalizace zátěže přilehlé krajiny je žádoucí 

rozložení koncentrace parkovacích ploch na obě uvedená parkoviště. Hlavní příjezdovou trasu je 

třeba opatřit signalizací obsazenosti parkovišť.   

Bodovými zdroji budou případná zařízení spalující zemní plyn určená pro vytápění objektu 

zázemí a zařízení vzduchotechniky. Vyžadován je nízkoemisní způsob vytápění.  

Zpracování rozptylové studie a odborného posudku dle zák. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

platí jen v případě umístění stacionárních zdrojů podle § 11 odst. 2 písm. b), které jsou výslovně 

označené ve sloupci A přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší.   

Je předpoklad, že vzhledem k lokálnímu charakteru záměru, při použití kvalitních spalujících 

zařízení,  by však nemělo dojít k významnější změně imisní zátěže sledovaných znečišťujících 

látek v řešeném území. 

Liniovým zdrojem je a bude doprava vyvolaná provozem parkovišť.  

Až na základě výběru lokality pro umístění podpovrchového objektu zázemí otáčivého divadla 

bude zpřesněn počet potřebných stání a určeno rozložení a zatížení obou parkovišť.  

Záměr rozšíření parkoviště je podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona EIA podlimitní k bodu 10.6 

(Nové průmyslové zóny a záměry rozvoje průmyslových oblastí s rozlohou nad 20 ha. Záměry 

rozvoje měst s rozlohou nad 5 ha. Výstavba skladových komplexů s celkovou výměrou nad 10 

000 m2 zastavěné plochy. Výstavba obchodních komplexů a nákupních středisek s celkovou 

výměrou nad 6 000 m2 zastavěné plochy. Parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 500 

parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.) kategorie II, přílohy č. 1 zákona EIA.   

Součástí oznámení podlimitního záměru jsou údaje o výstupech, v daném případě množství a 

druh emisí do ovzduší a zdroje hluku.  Doporučeno zpracovat hlukovou studii,  zejména bude 

potřeba zhodnotit vliv účinků hluku na zvířata a ekosystémy vzhledem k blízkosti historické zahrady 

se vzrostlými stromy.  

 

A. 4. 2   Voda 

Povrchové a podzemní vody 

Vzhledem k tomu, že posuzovaná oblast se nachází na rozvodnici mezi Vltavou a Polečnicí, v 

náhorní plošině mezi výšinami Mikulášského vrchu (Ptačího hrádku) a Věncovou horou, nejsou 

zde žádné evidované vodní toky. Hodnocené území není součástí žádného ochranného pásma 

vodních zdrojů.  

Vybudování podpovrchového objektu na jedné i druhé straně předpolí zámecké zahrady včetně 

propojení se zámeckou zahradou si však vyžádá budování hlubokých základů a terénních úprav, 

což se může výrazně negativně projevit na režimu spodních vod. 
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V hodnocené oblasti "sever"  se vyskytuje puklinovo krasový kolektor krystalinických vápenců s 

vložkami ostatních hornin, v hodnocené oblasti "jih" se vyskytuje pararula s četnými vložkovými 

horninami; průměrný koeficient transmisitivy T 1.10
-4

 – 1.10
-3

 m
2
s

-1
.   

 Zásobování vodou 

Zásobování lokalit změny č.16 ÚPO – podpovrchového objektu zázemí letní scény v zámecké 

zahradě pitnou vodou bude zajištěno připojením ke stávající vodovodní síti: 

▫ lokalita Z16.1 „jih“ – objekt je možné připojit k vodovodnímu řadu LT100 zámeckého 

vodovodu „Dubík“ uloženému v cestě přímo podél jižního obvodu zámecké zahrady. 

▫ lokalita Z16.2 „sever“ – k objektu je možné vybudovat nový řad o předpokládané délce cca 

150 m napojený na zásobovací řad městského veřejného vodovodu z vodojemu Ptačí 

Hrádek, resp. PK Město LT150. 

Odkanalizování 

Pro odkanalizování podpovrchového objektu zázemí letní scény je třeba detailněji prověřit 

možnost využití stávajícího odkanalizování krčmy Markéta a Bellarie. Vzhledem k 

zaznamenaným kolapsům sítě je však její využití pro zamýšlené zázemí letní scény nejisté. S 

ohledem na absenci údajů v ÚAP konstatujeme, že v dostupné vzdálenosti lokalit Z16.1 „jih“ a 

Z16.2 „sever“ není k dispozici jiná vhodná stoková síť. Změnou č.16 je proto navrženo 

technicky nejjednodušší řešení – tj. realizace dostatečně kapacitní bezodtokové jímky se 

zajištěním pravidelného vyvážení splaškových vod na městskou ČOV. 

V případě požadavku náročnějšího technického řešení by bylo nutné: 

▫ pro lokalitu  Z16.1 „jih“ realizovat novou stoku splaškové kanalizace ulicí Bylinkovou 

(případně ulicí Důlní) v délce cca 480 m k napojení do stávající stokové sítě v prostoru 

Plešiveckého náměstí;  

▫ pro lokalitu  Z16.2 „sever“ realizovat novou stoku splaškové kanalizace v délce cca 390 m 

podél severního okraje parkoviště a odtud údolím k severu k břehu vodního toku Polečnice, 

který by bylo možné využít jako recipient pro lokální čistírnu odpadních vod, která by zde 

musela být pro objekt zázemí letní scény vybudována. 

S ohledem na náročnost uvedených řešení nejsou nové stoky splaškové kanalizace ani lokální 

ČOV změnou č.16 navrhovány. 

Odtok dešťových vod bude vzhledem ke koncepci podpovrchového řešení stavby v obou 

sledovaných lokalitách zpomalen. Likvidaci dešťových vod z přilehlých zpevněných ploch je 

třeba zajistit přednostně vsakem do terénu. Pro další stupeň projektové dokumentace je proto 

nezbytné provést hydrogeologický průzkum podloží. Množství dešťových vod odváděných do 

zásaku bude odpovídat výměře a struktuře jednotlivých odvodňovaných ploch. 

 

A. 4. 3   Horninové prostředí 

V rámci hodnocení vlivu na horninové prostředí byly hodnoceny střety s chráněným ložiskovým 

územím (CHLÚ),  ložiskem nerostných surovin a  poddolovaným územím. 

Variantní lokalita Z16.1 „jih“ umístěná jihovýchodně od zámecké zahrady zasahuje do 

výhradního ložiska grafitu č. 3169900 s názvem "Český Krumlov-Rybářská ul."a jeho 

chráněného ložiskového území č. 16990000 "Český Krumlov"  

V takto vymezeném území nutno respektovat omezení všech činností, plynoucí z ustanovení § 

18 a 19 horního zákona (Stavební uzávěra - Zřizovat stavby a zařízení, které nesouvisí s 

dobýváním výhradního ložiska lze, jen pokud je to nezbytné v zákonem chráněném obecném 

zájmu). 

Zároveň se zde vyskytuje poddolované území, tj. území s nepříznivými inženýrsko - 

geologickými poměry ve smyslu § 13, zákona č. 62/1988 Sb., v platném znění. Jedná se 

pozůstatky důlní činnosti (pravděpodobně dolu Arnošt). 
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Na základě výše uvedených skutečností je preferován výběr lokality u severozápadní zdi 

zámecké zahrady, ke které nebyly uplatněny žádné připomínky z hlediska ochrany a využití 

nerostného bohatství. 

 

A. 4. 4  Půda 

Z hlediska ochrany půdy je kladen důraz na nejzávažnější negativní vliv a tím je její zábor.  

Vzhledem k ochrannému pásmu MPR a důsledné ochraně horizontu a charakteru krajiny návrší 

zámecké zahrady nebude možné objekt zázemí realizovat jako běžnou stavbu na povrchu terénu 

– územní plán proto stanoví podmínku realizovat zmíněný objekt zázemí jako podpovrchovou 

stavbu jen s minimálním objemem objektu vstupu nad terénem. 

Z uvedených důvodů je navrženo ponechat lokality pro výstavbu zázemí letní scény v 

nezastavěném území plochy krajinné zóny smíšené  s tím, že v souladu se zněním §18, odst. 5 

stavebního zákona je možné v takovém území umísťovat stavby, které zlepší podmínky jeho 

využití pro účely cestovního ruchu. Současně je tak podpořena podmínka realizace objektu 

zázemí jako podpovrchové stavby, která na povrchu terénního krytu zachová zcela převažující 

charakter nezastavěné krajiny. Obě lokality jsou zařazeny do nezastavěného území  - krajinné 

zóny smíšené S.krepz  s funkcemi: 

k – kulturní památková, r – rekreační nepobytová, e – specifická vybavenost, p – přírodní, z – 

zemědělská. 

 k - kulturní památková - území se zvýšeným významem z hlediska památkové ochrany a ochrany krajinného 

rázu (území v ochranných zónách MPR nebo MPZ, v ochranném pásmu památek, v krajinné památkové zóně, 

areály záměrně krajinářsky koncipované, lokality s podstatně dochovanou historickou skladbou zemědělských 

pozemků);       

 r - rekreační nepobytová -  vybavení a vybrané stavby pro nepobytovou  rekreaci a sport (např. turistické 

cesty, cyklistické stezky, naučné stezky, otevřený jezdecký areál, relaxační altány a přístřešky, pikniková 

místa, vyhlídky, rozhledny, informační prvky, sportovní a herní prvky, areály zdraví, apod.) – kromě 

sportovních ploch velkoplošných (golf, …) a činností, které jsou zdrojem nadměrného hluku (motoristické 

sporty), případně jiných negativních vlivů na životní prostředí;  

 e - specifická vybavenost – zázemí letní scény otáčivého hlediště v přímé návaznosti na plochu zámeckého 

parku; připouštějí se jen omezené povrchové úpravy a stavby na terénu – hlavní objem zázemí je nutno 

realizovat jako podpovrchovou stavbu se zachováním charakteru nezastavěného území při terénní úpravě 

překryvu stavby 

 p - přírodní - územní ochrana chráněných území a územní ochrana vymezeného územního systému 

ekologické stability a dalších ekologicky cenných území  (zejména ekologické kostry území); 

 z - zemědělská (mimo velkovýrobní formy) – připouštějí se nezbytně nutná opatření a výstavba pro zajištění 

zemědělské produkce (např. seník, letní přístřešek pro hospodářská zvířata, ohrazení pastvin, … apod.) 

 

Přípustné využití krajinné zóny smíšené je proto změnou č.16 ÚPO Český Krumlov rozšířeno o 

konkrétní specifikaci využití „e – specifická vybavenost – zázemí letní scény otáčivého 

hlediště“.   

Nově navrhované veřejné prostranství se týká pouze úpravy parkoviště a nástupu do vstupní části 

podpovrchového objektu zázemí a citlivého napojení na památkově chráněný prostor zámecké 

zahrady.   

Vzhledem k návrhu podpovrchové stavby s minimálním objemem objektu vstupu nad terénem a 

zařazením lokalit do nezastavěného území krajinné zóny smíšené, je zábor zemědělské půdy 

minimalizován. Vlastní stavba by neměla přesáhnout rozměry 20 x 50 m, tj. 1000 m
2
.  Obdélník 

20 / 50 m by měl vždy přiléhat ke komunikaci podél zámecké zdi, hranice stavby by neměla 

překročit OP VTL plynovodu (sever). Vstupní objekt do podpovrchové stavby nesmí velikostně 

přesáhnout objem stávajícího objektu krčmy Markéta v severní ohradní zdi zámecké zahrady, tj. 

150 m
2
. Ostatní rozloha, tj. cca 850 m

2
 zůstane součástí ZPF, vynětí z půdního fondu by mělo 

být dočasné.  
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Ze změnou č.16 předpokládané kapacity nového otáčivého hlediště (cca 600 až 650 míst) je 

patrné, že bude nutné zvýšit kapacitu parkoviště o 3-4 místa pro autobusy a o 65 až 70 stání pro 

osobní automobily. Žádoucí je rozložení koncentrace parkovacích ploch na obě parkoviště na 

jižním i severním předpolí zámecké zahrady. 

 

 

 

lokalita Z16.1 „jih“ – rozšíření zastavitelné plochy o část pozemku p.č. 1012/4 k.ú. Český 

Krumlov (trvalý travní porost, BPEJ 7.29.14 – tj. III. třída ochrany průměrná sklonitost pozemku 

2,2°) - pro nadzemní stavbu zázemí 0,0150 ha a pro dopravní infrastrukturu (parkoviště) 0,2500 

ha;  0,0850 ha pro dočasné odnětí ze ZPF 

Poznámka:   plocha určená pro dopravní infrastrukturu je již jako neoficiální parkoviště 

využívána pro letní scénu otáčivého divadla. Část plochy o výměře cca 600 m
2
 je zpevněna 

(asfaltový povrch), část plochy tvoří kulturní louka a ta je rovněž při představeních využívána 

k parkování vozidel. Trvalý travní porost na ploše neoficiálního parkoviště neslouží dnes pro 

zemědělské účely, ačkoliv je plocha vedena jako TTP (stálá pastvina). 

lokalita Z16.2 „sever“ – rozšíření zastavitelné plochy o část pozemku p.č. 837/1 k.ú. Český 

Krumlov (TTP, BPEJ 7.29.11 - tj. I. třída ochrany; průměrná sklonitost pozemku 7.3°), 1004/1 

k.ú. Český Krumlov (TTP, BPEJ 7.29.11 - tj. I. třída ochrany; průměrná sklonitost pozemku 

7,3°)  - pro nadzemní stavbu zázemí 0,0150 ha a pro dopravní infrastrukturu (parkoviště) 0,1500 

ha;  0,0850 ha navrženo na dočasné odnětí ze ZPF.  

Poznámka:   dle výpočtu potřeby parkovacích stání bylo zjištěno, že stávající parkoviště je 

nedostačující, že bude nutné navýšit kapacitu parkoviště. Proto nová plocha určená pro 

dopravní infrastrukturu bezprostředně navazuje na stávající parkoviště P4 a zasahuje tím 

pozemky nejvyšší bonity, neboť v předpolí severní ohradní zámecké zdi se vyskytují jen pozemky 

s třídou ochrany I. Jiná možnost umístění parkoviště a navazující nadzemní části zázemí není 

možná, obě plochy spolu bezprostředně funkčně souvisejí.  
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Plochy jsou navrženy podél příjezdové komunikace co nejblíže k ose Bellarie a vstupu do 

zámecké zahrady. Provoz zázemí letní scény je možné optimálně zajistit formou alespoň 

minimálního podpovrchového propojení zamýšleného objektu přímo s prostorem zámecké 

zahrady a to nejkratším možným způsobem. Pozemky jsou vedeny jako TTP, v současnosti se 

však jedná o postagrární lado, tzn. travní porost nebyl již několik sezón pokosen a začíná 

degradovat.  

Nárůst ploch půdního fondu dotčených návrhem změny č. 16 proti platnému ÚP města Český 

Krumlov je dokumentován v následujících tabulkových přehledech. 

 

Při výběru jedné z lokalit zázemí a realizace parkoviště v oblasti jih a sever činí zábor: 

 

při zařazení lokality „jih“ 

trvalý zábor:    0,4150 ha ZPF (TTP)  

(zázemí 0,0150 ha; parkoviště jih 0,2500 ha;  

parkoviště sever 0,1500 ha)     

dočasný zábor: 0,0850 ha 

ochrana ZPF:  III. třída 0,2650 ha; I. třída 0,1500 ha 

územní ochrana: výhradní ložisko grafitu č. 3169900 „Český Krumlov-Rybářská ul.“ 

   chráněné ložiskové území č. 16990000 „Český Krumlov“ 

   vnitřní OP MPR Český Krumlov 

 
 

Změna č.16 – výběr lokality jih   ÚPO Český Krumlov 

Přehled požadavků z hlediska jejich dopadu na druhy pozemků půdního fondu 

označení 
lokality 

Dotčené druhy pozemků  mimo současně zastavěné území v ha 

orná půda 
sad, 

zahrada 
trvalé travní 

porosty 
zemědělská 

půda 
les 

ostatní 
plochy 

celkem 

Z16.1* 
zázemí 

- - - - 0,0150 0,0150 - - - - 0,0150 

Z16.1 
parkoviště  

- - - - 0,2500 0,2500 - - - - 0,2500 

Z16.2 
parkoviště  

- - - - 0,1500 0,1500 - - - - 0,1500 

Z16 jih - - - - 0,4150 0,4150 - - - - 0,4150 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Změna č.16 – výběr lokality jih  ÚPO Český Krumlov 

Přehled požadavků z hlediska jejich dopadu na kvalitu zemědělské půdy vyjádřené třídami ochrany 
odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek 

označení 
lokality 

navržené využití 
odvodnění 

dotčeno 
kód BPEJ 

třída 
ochrany 

plocha v ha 
zemědělská 
půda v ha 

Z16.1 stavba dle §18,odst.5 SZ ne 7.29.14 III. 0,0150 0,0150 

Z16.1 parkoviště ne 7.29.14 III. 0,2500 0,2500 

Z16.2 parkoviště ne 7.29.11 I. 0,1500 0,1500 

Z16 jih  x x x 0,4150 0,4150 
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při zařazení lokality „sever“ 

trvalý zábor:    0,4150 ha ZPF (TTP) 

(zázemí 0,0150 ha; parkoviště jih 0,2500 ha;  

parkoviště sever 0,1500 ha)     

dočasný zábor: 0,0850 ha 

ochrana ZPF:  III. třída 0,2500 ha; I. třída 0,1650 ha 

územní ochrana: vnitřní OP MPR Český Krumlov 
 

Změna č.16 – výběr lokality sever  ÚPO Český Krumlov 

Přehled požadavků z hlediska jejich dopadu na druhy pozemků půdního fondu 

označení 
lokality 

Dotčené druhy pozemků  mimo současně zastavěné území v ha 

orná půda 
sad, 

zahrada 
trvalé travní 

porosty 
zemědělská 

půda 
les 

ostatní 
plochy 

celkem 

Z16.2* 
zázemí 

- - - - 0,0150 0,0150 - - - - 0,0150 

Z16.2 
parkoviště  

- - - - 0,1500 0,1500 - - - - 0,1500 

Z16.1 
parkoviště  

- - - - 0,2500 0,2500 - - - - 0,2500 

Z16 sever - - - - 0,4150 0,4150 - - - - 0,4150 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

U obou výběrů se jedná o stejnou výměru záboru, rozdíl je v zařazení půdy do třídy ochrany, kdy 

zázemí o výměře 0,0150 ha u lokality Z16.1 se dotýká půdy III. třídy ochrany ZPF, kdežto 

zázemí u lokality Z16.2 se dotýká půdy I. třídy ochrany. 

 

Vzhledem k vyšší sklonitosti pozemků na lokalitě Z16.2 (průměrná 7,3°) jsou určité pochybnosti 

o zařazení půdy do BPEJ 7.29.11 (do I. třídy ochrany), kde poslední dvojčíslí znamená, že se 

jedná o mírný svah všesměrné expozice, bez skeletu až slabě skeletovité, se středně hlubokým až 

hlubokým půdním profilem. Hned v návaznosti severovýchodním směrem se nacházejí půdy 

zařazené do BPEJ 7.29.44 (do V. třídy ochrany), kde poslední dvojčíslí vyjadřuje střední svah 

(7°-12°) - expozice jižní (jihozápad až jihovýchod) - středně skeletovité s středně hlubokým až 

hlubokým půdním profilem.   

Kromě toho je dle veřejného registru půdy (LPIS) celý půdní blok zařazen do méně příznivé 

oblasti LFA H4 (horská oblast, do 600 m n.m. a sklonitost nad 15% na více než 50 % území).  

Z výše uvedených důvodů doporučujeme prověřit zařazení půdy týkající se lokality Z16.2 do 

BPEJ 7.29.11 (do I. třídy ochrany) a na základě výsledků prověření popř. provést rebonifikaci 

půdy v dané oblasti.   

 

Změna č.16 – výběr lokality sever  ÚPO Český Krumlov 

Přehled požadavků z hlediska jejich dopadu na kvalitu zemědělské půdy vyjádřené třídami ochrany 
odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek 

označení 
lokality 

navržené využití 
odvodnění 

dotčeno 
kód BPEJ 

třída 
ochrany 

plocha v ha 
zemědělská 
půda v ha 

Z16.2 stavba dle §18,odst.5 SZ ne 7.29.11 I. 0,0150 0,0150 

Z16.2 parkoviště ne 7.29.11 I. 0,1500 0,1500 

Z16.1 parkoviště ne 7.29.14 III. 0,2500 0,2500 

Z16 sever  x x x 0,4150 0,4150 
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A. 4. 5    Ekosystémy a krajinný ráz  

 

Ekosystémy 

 

Na lokalitách řešených předloženým návrhem změny č. 16 se nevyskytuje žádné zvláště 

chráněné území (dále jen „ZCHÚ“) ani jeho ochranné pásmo.  

Na území řešeném předloženým návrhem změny se nevyskytuje žádný památný strom. Nejblíže 

řešenému území se nachází stromořadí Kvítkův dvůr, záměr se přímo této lokality nedotýká. 

Dopravní obsluhu obou lokalit bude třeba zajistit ze severu z ulice Chvalšinské přiměřeným 

zkapacitněním příjezdové trasy. Vzhledem k ochraně památného stromořadí Kvítkův dvůr  a 

vzrostlé zeleně v trase vedené lesním porostem po úbočí Ptačího hrádku nelze v plném rozsahu 

počítat s rozšiřováním koruny komunikace (jen dle možností), doporučeny jsou dostatečně 

dimenzované výhybny umístěné na vhodných místech v dohledových vzdálenostech. 

 

Do předmětného území nezasahuje žádný z přírodních parků. 

 

Na území řešeném předloženým návrhem změny se nevyskytuje žádný významný krajinný prvek 

(dále jen VKP). 

 

Na lokalitách řešených předloženým návrhem změny č. 16 územního plánu Český Krumlov, se 

nevyskytuje žádný prvek ÚSES regionálního ani nadregionálního významu.   

 

Obě hodnocené lokality – jih i sever jsou součástí zemědělského půdního fondu, nejvíce jsou 

zastoupeny trvalé travní porosty, méně orná půda. Nejvýznamnějším negativním vlivem na 

faunu a flóru je zastavení dosud volných nezastavěných ploch.  

Na lokalitě „jih“ se jedná o přírodní biotop T1.1 – mezofilní ovsíkovou louku, kulturní louku a 

liniovou zeleň.  

Na lokalitě „sever“ jsou mapovány přechodové prvky lučních porostů – ve spodní části podél 

místní komunikace jsou to degradované ovsíkové louky více méně ruderalizované, blíže k návrší 

Ptačího hrádku jsou pak přírodní biotopy T1.1 – mezofilní ovsíkové louky a mozaika biotopů K3 

/T4.2 – mezofilní křoviny a mezofilní bylinné lemy.   

 

Kromě zásahu do přírodních biotopů se stavební objekt (výstupy z podpovrchové objektu) 

bezprostředně dotkne vegetace uvnitř zámecké zahrady v blízkosti ohradní zámecké zdi. Stavba 

se pravděpodobně dotkne min. stříhaného plotu vedeného podél zdi zámeckého parku. 

Maximálně musí být chráněny vzrostlé stromy i jejich kořenová zóna. Pro určení místa výstupu 

bude nutný podrobný hydrogeologický a současně i dendrologický průzkum. 

 

Dalším negativním vlivem na ekosystémy jsou nové světelné zdroje (světelné znečištění). Nové 

nadzemní objekty i rozšířená parkoviště budou osvětlena, zejména v letní sezóně v nočních 

hodinách. V lokalitě "sever" se rozšíří osvětlená plocha o cca 30 %, lokalita jih nebyla dosud 

osvětlena žádnými lampami. 

Většina hmyzu vázaných na luční společenstva, ale i dalších živočichů je aktivních právě v noci 

a vlivem nových světelných zdrojů budou orientováni nebo naopak dezorientováni a mohou být 

přitahováni osvětlením, což ovlivňuje jejich potravní chování, reprodukci, komunikaci a ostatní 

životní projevy. 
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Krajinný ráz 

Řešené území se nachází v oblasti krajinného rázu č. 25 Českokrumlovsko. 

Dle Průzkumu rozvojového potenciálu města z hlediska ochrany památkových hodnot a 

krajinného rázu  - Český Krumlov a jeho krajinný rámec ( vypracovali Ing. arch. Ivan Vorel 

Csc., Ing. Marek Ehrlich a Ing. Jiří Olšanský / 2000) je hodnocené  území součástí krajinného 

prostoru B  Zámecká zahrada – Dubík.  Území spadá do prostoru, které svými hodnotami a 

uplatněním ve vizuální scéně určujícím způsobem spoluvytvářejí charakter historického města v 

krajině – do 1. pásma krajinného celku MPR (městské památkové rezervace) a památky 

UNESCO, obě lokality spadají do vnitřního ochranného pásma MPR.  V rámci KP Zámecká 

zahrada – Dubík jsou vymezena území a lokality se soustředěnými hodnotami krajinného rázu 

dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.  

 

V daném případě se jedná o lokality: 

B-07-04   Ptačí hrádek a krajinná zeleň na svazích k zámecké zahradě 

B-08-01   Zemědělská krajina mezi zámeckou zahradou a Krásným údolím 

Obě lokality jsou zařazeny do zóny A – velmi přísné ochrany. 

 

▫ lokalita Z16.1 „jih“  

- je součástí plochy B-08-01 Zemědělská krajina mezi zámeckou zahradou a Krásným 

údolím - podmínkou je zachování cenné zástavby (jižní ohradní zeď zámecké zahrady), 

omezení zásahů do krajiny, omezení zásahů do terénních horizontů (ochrana působení 

hrany plošiny vůči Plešivci a Krásnému údolí v dálkových pohledech), ochrana poutní 

cesty včetně souboru sakrálních objektů. Nelze zasahovat do výrazných strukturních 

prvků (stromořadí, porosty mezí). Zpracovatelé dokumentace "Průzkum rozvojového 

potenciálu města z hlediska ochrany památkových hodnot a krajinného rázu * Český 

Krumlov a jeho krajinný rámec" došli k závěru, že  by měla být vyloučena nově 

navrhovaná zástavba jakéhokoliv druhu; 

- lokalita je pohledově exponovaná z jižní strany z protilehlých svahů, z Křížového vrchu. 

Pohledově se zde uplatňuje ohradní zeď se vstupní branou, louka  a zeleň lemující cesty. 

Významnou dominantou v dálkových pohledech jsou v okolí „jih“ zahrádkové kolonie na 

hraně svahu nad Krásným údolím a zásobního zahradnictví zámku (zejména Oranžérie), 

které je situováno na jižním okraji zámeckého areálu na hraně plošiny bývalé říční terasy 

Vltavy a přilehlých svazích s východní expozicí; 

- území jih je součástí mimořádně cenné kulturní krajiny. 

 

▫ lokalita Z16.2 „sever“  

- je součástí plochy B-07-04 Ptačí hrádek a  krajinná zeleň na svazích k zámecké zahradě - 

podmínkou je omezení zásahů do terénních horizontů (Ptačí hrádek), zachování okrajů 

cenné zástavby (objekt Jízdárny a severní ohradní zeď zámecké zahrady), zachování 

krajinných průhledů (Chvalčinská silnice – zámecká jízdárna), ochrana prostorových 

dominant před vizuálními zásahy. Nelze zasahovat do výrazných strukturních prvků 

(remízky, nelesní porosty mezí a okrajů lesa na Ptačím hrádku.). Zpracovatelé 

dokumentace "Průzkum rozvojového potenciálu města z hlediska ochrany památkových 

hodnot a krajinného rázu * Český Krumlov a jeho krajinný rámec" došli k závěru, že  by 

měla být vyloučena nově navrhovaná zástavba jakéhokoliv druhu; 

- Lokalita „sever“ se pohledově uplatňuje z úbočí vrchu Ptačí Hrádek, od vyhlídkového 

bodu u vodojemu a z protilehlých svahů pod Městským vrchem z oblasti Vyšného. 

Z těchto svahů se pohledově rovněž uplatňuje ohradní zeď zámecké zahrady, Bellarie, 

bývalý zahradní domek, dnes Krčma Markéta a také Zámecká jízdárna a parkoviště P4;  
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- V prostoru lesního porostu Ptačího Hrádku se nacházejí významné památky – zbytky 

bývalé vodné nádrže, do které se zvláštním zařízením čerpala voda z Polečnice  a 

památník Karla I. Filipa ze Schwarzenbergu. Stavba se pohledově uplatňovala v obraze 

krajiny nad Chvalšinským údolím.  Hodnocené území nemá žádný vliv na tuto stavbu, 

památník je jednak schován v lesním porostu a jednak se nachází na druhé straně kopce  

pod jeho vrcholem, za horizontem na straně směřující do Chvalšinského údolí; 

- Od Kvítkova dvora není lokalita vidět; Kvítkův dvůr rovněž nemůže být lokalitou 

„sever“  ovlivněn, je sice umístěn ve stejné výškové hladině jako lokalita sever, ale 

pohledu brání výškový předěl stoupajícího terénu mezi Ptačím hrádkem a zámeckou 

zahradou; tzn. objekt je umístěn až za horizontem, za nejvyšší hranou terénu na opačné 

straně svahů pod Liščí dírou nad údolíčkem bezejmenného pravostranného přítoku 

Polečnice; 

- území sever je součástí mimořádně cenné kulturní krajiny, jedná se o jednu z posledních 

dosud výstavbou nezasažených enkláv v ochranném pásmu MPR Český Krumlov 

 

Změnou č.16 ÚPO Český Krumlov je s ohledem na ochranu kulturních hodnot a krajinného rázu 

stanovena podmínka realizovat objekt zázemí letní scény v jedné ze sledovaných lokalit formou 

podpovrchové stavby, aby nedošlo k narušení horizontu návrší zámecké zahrady, kompozičních 

vztahů kulturních a přírodních dominant siluety zámeckého ostrohu a jeho přírodního prostředí. 

Vstupní objekt do podpovrchové stavby nesmí velikostně přesáhnout objem stávajícího objektu 

krčmy Markéta v severní ohradní zdi zámecké zahrady.  

Pro optimální zajištění provozu se jeví jako nezbytné zajistit přímé podpovrchové spojení s 

vnitřním prostorem zámecké zahrady alespoň v minimálně nezbytném rozsahu těsně za ohradní 

zeď.   

Pro prověření vlivu chystaného záměru na kulturní památku, siluetu města, krajinný reliéf, 

kompoziční vztahy nebo panorama města je nutné rozšířit úvodní fáze přípravy projektové 

dokumentace o vypracování územní studie (případně architektonické soutěže) záměru včetně 

vizualizace předpokládaného objemu stavby a zákresu do panoramatických fotografií ze 

zvolených stanovišť, aby bylo možné návrh včas posoudit a zpřesnit podmínky pro další fáze 

zpracování dokumentace.  

A. 4. 6    Kulturní a historické hodnoty 

 

Hodnocené území (stav) – zámecká zahrada včetně Bellarie je součástí národní NKP Zámek 

Český Krumlov, součástí památky UNESCO  a MPR Český Krumlov. Historie a aktuální stav 

využívání zámecké zahrady je podrobně popsán v kap. A. 2. 7. 3 .  

 

Hodnocené území situované vně zámecké zahrady (přibližně v ose Bellarie) v k.ú. Český 

Krumlov navazuje na zastavěné území, vymezené ÚPO Český Krumlov. 

Jedná se o pozemky, resp. jejich části za severozápadní a jihovýchodní zdí zámecké zahrady - 

lokalita „jih“ zahrnuje klín částí pozemků p.č. 1012/1 a 1012/4 k.ú. Český Krumlov, lokalita 

„sever“ zahrnuje části pozemků p.č. 837/1; 1004/1; 1004/2; 1004/4; 1006/1 a 1006/2 k.ú. Český 

Krumlov. 

Všechny posuzované parcely změny č. 16 ÚPO Český Krumlov se nacházejí na území vnitřního 

ochranného pásma MPR Český Krumlov, v bezprostředním sousedství NKP Zámku Český 

Krumlov a památky UNESCO. Režim památkové ochrany určený pro kulturní památky (zde 

NKP), území s archeologickými nálezy a území památkových ochranných pásem, je dán 

uvedeným legislativním rámcem (kap. A. 2. 9), který je nutno respektovat.  
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Rovněž nutno respektovat dokumenty jako např. Plán nakládání se statkem zapsaným na 

Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO * Management Plan I. * Národní 

kulturní památka zámek Český Krumlov / NPÚ 2015 

Změna č. 16 ÚPO Český Krumlov navrhuje umístění stavby v souladu se zněním §18, odst. 5 

stavebního zákona, dle tohoto ustanovení je možné v takovém území umísťovat stavby, které 

zlepší podmínky jeho využití pro účely cestovního ruchu.  

5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro 

zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a 

technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich 

důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a 

cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra. Uvedené 

stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v 

nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje. 

Stavba zázemí letní scény s otáčivým hledištěm, která pomáhá zkvalitnit provoz a zachovat tuto 

jedinečnou turistickou atrakci Českého Krumlova zmíněný účel jistě plní. Současně je tak 

podpořena podmínka realizace objektu zázemí jako podpovrchové stavby, která na povrchu 

terénního krytu zachová převažující charakter nezastavěné krajiny.  

Přípustné využití krajinné zóny smíšené je proto změnou č.16 ÚPO Český Krumlov rozšířeno o 

konkrétní specifikaci využití „e – specifická vybavenost – zázemí letní scény otáčivého 

hlediště“, tzn. zázemí letní scény otáčivého hlediště v přímé návaznosti na plochu zámeckého 

parku; připouštějí se jen omezené povrchové úpravy a stavby na terénu – hlavní objem zázemí je 

nutno realizovat jako podpovrchovou stavbu se zachováním charakteru nezastavěného území při 

terénní úpravě překryvu stavby. 

Realizace stavby (tj. všech případných jednotlivých objektů a souvisejících terénních úprav) 

zázemí divadelních představení konaných v zámecké zahradě bude podmíněna zpracováním 

územní studie, která prověří konkrétní umístění, rozsah a vzhled zázemí, stejně jako způsob jeho 

propojení se zámeckou zahradou, a to včetně vizualizace ve vztahu k panoramatům města. 

Vzhledem k tomu, že NKP Český Krumlov, ležící na území MPR Český Krumlov se nachází na 

území světové památky (památka UNESCO) a posuzované pozemky jsou součástí prostředí 

uvedené NKP, je žádoucí přípravě územní studie věnovat patřičnou pozornost již ve fázi 

přípravy, průběžně konzultovat s orgány státní památkové péče a eliminovat taková řešení, která 

by se mohla dostat do rozporu se zájmy státní památkové péče v daném území. 

 

A. 5     Současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být uplatněním 

územně plánovací dokumentace ovlivněny, zejména i s ohledem na zvláště chráněná 

území a ptačí oblasti 

- navýšení kapacity parkovišť a úprava parametrů příjezdové komunikace může mít za 

následek  zvýšení intenzity dopravy v řešeném území;  jedná se o nárůst 65 až 70 

osobních vozidel a 3-4 autobusy, tj. nárůst o cca 150 jízd oběma směry za den; 

maximálně o 40 %  oproti současnému stavu;  

- bodovými zdroji znečišťování ovzduší budou případná zařízení spalující zemní plyn 

určená pro vytápění objektu zázemí a zařízení vzduchotechniky, liniovým zdrojem je a 

bude doprava vyvolaná provozem parkovišť; 

- záměr na rozšíření parkovišť je podlimitním záměrem podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona 

EIA podlimitní k bodu 10.6; 

- pro odkanalizování podpovrchového objektu zázemí letní scény je třeba detailněji 

prověřit možnost využití stávajícího odkanalizování krčmy Markéta a Bellarie. Vzhledem 

k zaznamenaným kolapsům sítě je však její využití pro zamýšlené zázemí letní scény 

nejisté.  
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Vzhledem k absenci údajů v ÚAP je změnou č.16 navržena realizace kapacitní 

bezodtokové jímky se zajištěním pravidelného vyvážení splaškových vod na městskou 

ČOV; 

- vybudování podpovrchového objektu včetně propojení se zámeckou zahradou si vyžádá 

budování hlubokých základů a terénních úprav, což se může výrazně negativně projevit 

na režimu spodních vod a ovlivnit i vegetaci v zámecké zahradě; 

- realizací záměru dojde ke změně charakteru odvodnění dotčeného území, odvádění 

dešťových vod. Likvidaci dešťových vod z přilehlých zpevněných ploch je třeba zajistit 

přednostně vsakem do terénu. Pro další stupeň projektové dokumentace je proto nezbytné 

provést hydrogeologický průzkum podloží. Množství dešťových vod odváděných do 

zásaku bude odpovídat výměře a struktuře jednotlivých odvodňovaných ploch; 

- variantní lokalita Z16.1 „jih“ umístěná jihovýchodně od zámecké zahrady zasahuje do 

výhradního ložiska grafitu č. 3169900 s názvem "Český Krumlov-Rybářská ul."a jeho 

chráněného ložiskového území č. 16990000 "Český Krumlov"; zároveň se zde vyskytuje 

poddolované území; 

- záměry se dotýkají zemědělského půdního fondu, TTP 

Při zařazení lokality „jih“ činí zábor 0,4150 ha (zázemí 0,0150 ha; parkoviště jih 0,2500 

ha, parkoviště sever 0,1500 ha) a 0,0850 ha dočasný zábor. Plochy jsou zařazeny do III. 

třídy ochrany ZPF 0,2650 ha a do I. třídy ochrany ZPF 0,1500 ha. 

Při zařazení lokality „sever“ činí zábor 0,4150 ha (zázemí 0,0150 ha; parkoviště jih 

0,2500 ha, parkoviště sever 0,1500 ha) a 0,0850 ha dočasný zábor. Plochy jsou zařazeny 

do III. třídy ochrany ZPF 0,2500 ha a do I. třídy ochrany ZPF 0,1650 ha. 

U obou výběrů se jedná o stejnou výměru záboru, rozdíl je v zařazení půdy do třídy 

ochrany, kdy zázemí nadzemní stavby o výměře 0,0150 ha u lokality Z16.1 se dotýká 

půdy III. třídy ochrany ZPF, kdežto zázemí u lokality Z16.2 se dotýká půdy I. třídy 

ochrany. Vzhledem k topografii terénu a údajům LPIS jsou pochybnosti o zařazení 

pozemku do I. třídy ochrany; 

- obě hodnocené lokality jsou umístěné v území mimořádně hodnotné kulturní krajiny s 

historickou krajinnou strukturou, navazují však na zastavěné území a současně zázemí 

podpovrchové stavby zachovává převažující charakter nezastavěné krajiny;  

- stavební objekt (výstupy z podpovrchové objektu) se bezprostředně dotkne vegetace 

v blízkosti ohradní zámecké zdi uvnitř zámecké zahrady; 

- dalším negativním vlivem na ekosystémy jsou nové světelné zdroje (světelné znečištění). 

Nové nadzemní objekty i rozšířená parkoviště budou osvětlena, zejména v letní sezóně 

v nočních hodinách. V lokalitě "sever" se rozšíří osvětlená plocha o cca 30 %, lokalita jih 

nebyla dosud osvětlena žádnými lampami. 

- obě posuzované změny č. 16 ÚPO Český Krumlov se nacházejí na území OP MPR 

Český Krumlov, v prostoru vnitřního ochranného pásma MPR, v bezprostředním 

sousedství NKP Zámku Český Krumlov a památky UNESCO. 

 

A. 6 Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant územně 

plánovací dokumentace 

 

Změna je variantní, neboť prověřuje  umístění zázemí pro otáčivé hlediště ve dvou lokalitách s 

tím, že toto zázemí lze realizovat pouze v jedné z obou lokalit. 

Vyhodnocení se odděleně zaměřilo na podrobný rozbor jedné i druhé lokality změny č. 16 ÚPO 

Český Krumlov. Návrh obou variant je porovnán i s nulovou variantou (stav) a tato  nulová 

varianta je též vyhodnocena. 

 



Vyhodnocení vlivů změny č. 16 ÚPO Města Český Krumlov na životní prostředí 

Ing. Milena Morávková / 10.2016  strana 48 
  

 

Účelem hodnocení vlivu Změny č. 16 ÚPO Český Krumlov na životní prostředí je vyhodnocení, 

zda předkládané změny ÚP nejsou v rozporu s cíli ochrany životního prostředí a jakým 

způsobem muže realizace záměru na změněných plochách ÚP ovlivnit jednotlivé složky 

životního prostředí. 

 

Vlivy záměru, které budou realizovány na plochách řešených změnou č.16 ÚPO Český Krumlov 

jsou vyhodnoceny vůči každé složce životního prostředí slovně a pomocí hodnotících tabulek. 

Při hodnocení jsou rozlišeny vlivy pozitivní (+) a negativní (-). Významnost vlivu je 

kvalifikována následující stupnicí: 

potenciální významné pozitivní vlivy  +2 

potenciální mírně pozitivní vlivy  +1 

nulové nebo zanedbatelné vlivy     0 

potenciální mírně negativní vlivy    -1 

potenciální významné negativní vlivy   -2 

 

 

Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví 

 
varianta hodnocení střed s limity  popis vlivu 

stav -2 - nevhodné podmínky pro herce i návštěvníky 
divadla, nedostatek veřejných toalet, 
nedostatečná kapacita parkovišť? 

Z16.1 0 / +1 
 

- realizace zázemí pro účinkující i sociálního 
zázemí pro diváky, navýšení kapacity 
parkovišť – rozložení stání na dvě parkoviště. 
Pozitivní socioekonomický dopad. 

Z.16.2 0 / +1 
 

- 

 

 

Vlivy na ovzduší a klima, hluková zátěž 

 
varianta hodnocení střed s limity  popis vlivu 

stav -1 - Liniovým zdrojem je doprava vyvolaná 
provozem parkovišť  

Z16.1 0 / -1 
 

- Bodovými zdroji budou případná zařízení 
spalující zemní plyn určená pro vytápění 
objektu zázemí a zařízení vzduchotechniky. 
Vyžadován je nízkoemisní způsob vytápění. 
Liniovým zdrojem je a bude doprava vyvolaná 
provozem parkovišť - rozšíření = podlimitní 
záměr EIA 

Z.16.2 0 / -1 
 

- 

 

Vlivy na povrchové a podzemní vody 

 
varianta hodnocení střed s limity  popis vlivu 

stav 0 - - 
 

Z16.1 -2 výhradní ložisko a 
chráněné ložiskové 

území grafitu, 
poddolované území 

budování podzemních staveb a terénní úpravy 
mohou mít negativní vliv na režim spodních 
vod a následně i vegetaci  
 

Z.16.2 -1 puklinovo krasový 
kolektor 

krystalinických 
vápenců 
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Vlivy na odkanalizování území 

 
varianta hodnocení střed s limity  popis vlivu 

stav -2 - problémy se stávající kanalizací, nedostatek 
toalet pro návštěvníky divadla 

Z16.1 +2 - 
 

likvidaci dešťových vod z přilehlých 
zpevněných ploch je třeba zajistit přednostně 
vsakem do terénu – vliv pozitivní  
pro odkanalizování nutno prověřit stav 
stávající kanalizace vedoucí k objektům 
v zámeckém parku, popř. jsou  navrhovány 
dostatečně kapacitní bezodtokové jímky se 
zajištěním pravidelného vyvážení 
splaškových vod na městskou ČOV – vliv 
pozitivní 
 

Z.16.2 +2 - 

 

Vlivy na horninové prostředí 

 
varianta hodnocení střed s limity  popis vlivu 

stav 0 - - 
 

Z16.1 -2 výhradní ložisko a 
chráněné ložiskové 

území grafitu, 
poddolované území 

 

Negativní vlivy na horninové prostředí 
představují především zásahy do výhradního 
ložiska a chráněného ložiskového území  - 
platí omezení dle § 18 a 19 horního zákona 

Z.16.2 0 - - 

 

Vlivy na půdu 

 
varianta hodnocení střed s limity  popis vlivu 

stav 0 - - 
 

Z16.1 
včetně 

parkoviště 
sever 

-1  BPEJ 7.29.11 / 1. 
třída ochrany ZPF  

 

trvalý zábor půdy III. třída 0,2650 ha; I. třída 
0,1500 ha; dočasný zábor 0,0850 ha 
 

Z.16.2 
včetně 

parkoviště 
jih 

-1 BPEJ 7.29.11 / 1. 
třída ochrany ZPF  

 

trvalý zábor půdy III. třída 0,2500 ha; I. třída 
0,1650 ha; dočasný zábor 0,0850 ha 
 

 

Vlivy na ekosystémy 

 
varianta hodnocení střed s limity  popis vlivu 

stav -2 historická zahrada zázemí umístěné v prostoru historické 
zahrady, devastace krajinných prvků v okolí 
chráněného objektu  

Z16.1 
 

-2 přírodní biotop T1.1 
historická zahrada 

 

zastavění dosud volných nezastavěných 
ploch, louka přírodního charakteru, vliv na 
dřeviny; světelné znečištění 
 

Z.16.2 -1 historická zahrada 
 

zastavění dosud volných ploch, degradované 
ovsíkové louky; vliv na dřeviny;  
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Vlivy na krajinný ráz 

 
varianta hodnocení střed s limity  popis vlivu 

stav -2 historická zahrada zázemí umístěné v prostoru historické 
zahrady, devastace krajinných prvků v okolí 
chráněného objektu  

Z16.1 
 

-1 zóna A - lokalita 
velmi přísné 

ochrany 
 

lokality zařazeny do nezastavěného území – 
krajinné zóny smíšené S.krepz 
Přípustné využití rozšířeno o funkci „e – 
specifická vybavenost – zázemí letní scény 
otáčivého hlediště“ - zástavba omezena na 
minimum - parkoviště a nadzemní stavba  

Z.16.2 -1 zóna A - lokalita 
velmi přísné 

ochrany 
 

 

Vlivy na kulturní a historické hodnoty 

 
varianta hodnocení střed s limity  popis vlivu 

stav -2 NKP zámek, 
UNESCO, MPR 
Český Krumlov  

 

nevhodný zásah do kulturní památky, 
znemožnění rekonstrukce Bellarie, včetně 
společenského využití 

Z16.1 
 

-1 vnitřní OP MPR 
Český Krumlov, 
sousedství NKP, 

území s archeolog. 
nálezy 

 

lokality zařazeny do nezastavěného území – 
krajinné zóny smíšené S.krepz 
Přípustné využití rozšířeno o funkci „e – 
specifická vybavenost – zázemí letní scény 
otáčivého hlediště“  
navrženo umístění stavby v souladu s §18 
odst. 5 SZ, zástavba omezena na minimum – 
rozšíření parkoviště  a nadzemní stavba; 
realizace podmíněna zpracováním územní 
studie  

Z.16.2 -1 vnitřní OP MPR 
Český Krumlov, 
sousedství NKP, 

území s archeolog. 
nálezy 

 

 

A. 7    Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů podle 

jednotlivých variant řešení a jejich zhodnocení 

 
vlivy stav Z16.1 Z16.2 

obyvatelstvo a veřejné zdraví -2 +1 +1 

ovzduší a klima, hluková zátěž -1 -1 -1 

povrchové a podzemní vody 0 -2 -1 

odkanalizování území -2 +2 +2 

horninové prostředí 0 -2 0 

půda 0 -1 -1 

ekosystémy -2 -2 -1 

krajinný ráz -2 -1 -1 

kulturní a historické hodnoty -2 -1 -1 

hodnocení celkem -11 -10 -6 

 

V rámci hodnocení vlivu na životní prostředí byly identifikovány kladné i záporné vlivy. Některé 

vlivy obou hodnocených lokalit nelze však porovnávat s nulovou variantou, tj. se  současným 

stavem – neboť jsou to jevy, které zázemí umístěné v Bellarii neovlivňuje  (povrchové a 

podzemní vody, horninové prostředí, půda). Ačkoliv všechny hodnocené varianty vykazují řadu 

problémů, je možné na základě podrobnějších průzkumů v rámci územní studie a na základě 

navržených opatření těmto vlivům předejít.  Z hlediska dopadu na životní prostředí nejlépe 

dopadla změna Z16.2 „sever“. 
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Dopravní obsluhu obou lokalit bude třeba zajistit ze severu z ulice Chvalšinské přiměřeným 

zkapacitněním příjezdové trasy a to v předstihu před realizací objektu zázemí letní scény. 

Připojení lokality sever se z tohoto hlediska jeví jako výhodnější. 

Hledisko topografie terénu hovoří jednoznačně ve prospěch severní lokality, kde je možné 

podstatně lépe využít stoupání protisvahu k realizaci podpovrchového objektu a tedy 

přirozenějšímu zachování formy terénních úprav. Rovněž zde nebyly uplatněny žádné 

připomínky z hlediska ochrany a využití nerostných surovin. Problémem v lokalitě sever je 

možné ovlivnění režimu podzemních vod v oblasti krystalinických vápenců. Při koncepčním 

řešení využití území je potřeba zabývat se výskytem a prouděním podzemní vody. 

Obě varianty jsou součástí zemědělského půdního fondu, obě se dotýkají půdy s nejvyšší třídou 

ochrany (I. třída ochrany). Důvodem je návrh na rozšíření parkovišť na obou stranách předpolí 

zámecké zahrady. Rozdíl mezi oběma variantami je minimální – rozdíl je v trvalém záboru u 

nadzemního objektu podzemní stavby.  Plochy terénních úprav nad podzemním objektem by 

měly být rekultivovány a navráceny zpět do ZPF. Lokalita sever je umístěna mimo vymapované 

přírodní biotopy Natura 2000, v ploše lokality „sever“ jsou degradované ovsíkové louky. 

Obě lokality jsou umístěné do území mimořádně hodnotné kulturní krajiny s historickou 

krajinnou strukturou, navazují však na zastavěné území a současně zázemí podpovrchové stavby 

zachovává převažující charakter nezastavěné krajiny.  Možné je ovlivnění režimu podzemních 

vod s důsledky na vegetaci v okolí stavebního objektu, nové světelné znečištění. Obě lokality 

jsou umístěny v 1. pásmu krajinného celku MPR a památky UNESCO, obě lokality spadají do 

vnitřního ochranného pásma MPR, bezprostředně sousedí s NKP a obě lokality se této památky 

bezprostředně dotýkají (vstupy do historické zahrady z podzemního objektu zázemí).  

Pozitivní vlivy byly identifikovány u obyvatel, měly by se vylepšit podmínky pro herce i diváky. 

V současnosti se jedná o provizorium s nedostatkem sociálních zařízení. Kladně byl 

identifikován i způsob odkanalizování území. 

 

A. 8 Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech 

zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí 
 

- realizace stavby (tj. všech případných jednotlivých objektů a souvisejících terénních 

úprav) zázemí divadelních představení konaných v zámecké zahradě bude podmíněna 

zpracováním územní studie, která prověří konkrétní umístění, rozsah a vzhled zázemí, 

stejně jako způsob jeho propojení se zámeckou zahradou, a to včetně vizualizace ve 

vztahu k panoramatům města; 

- přípravě územní studie je žádoucí věnovat patřičnou pozornost již ve fázi přípravy, 

průběžně konzultovat s orgány státní památkové péče a eliminovat tak taková řešení, 

která by se mohla dostat do rozporu se zájmy státní památkové péče v daném území; 

- stavby v ochranném pásmu MPR realizovat pouze na základě výsledků podrobných 

průzkumů a v úzké spolupráci s Českým národním komitétem ICOMOS; 

- v dané lokalitě mohou být ztíženy podmínky pro zakládání staveb (skalní podloží, 

krasový vodní režim podzemních vod, historická vedení vodovodů k zámecké zahradě), 

proto je třeba pro připravovaný záměr zpracovat inženýrsko-geologický a 

hydrogeologický průzkum podloží;   

- základem pro umístění stavby bude hydrogeologická prozkoumanost předmětného území 

a znalost údajů o současném režimu podzemních vod. Podmínkou je podrobný rozbor 

širších souvislostí, zejména informace o dřívějších historických zásazích do režimu 

podzemních vod,  popř. zhotovení modelového hodnocení výhledového stavu. Na 

základě hydrgeologické prozkoumanosti mohou být teprve navržena konkrétní průsaková 

a odvodňovací opatření diferencovaně dle místních podmínek;   
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- dopravní obsluhu obou lokalit bude třeba zajistit ze severu z ulice Chvalšinské 

přiměřeným zkapacitněním příjezdové trasy a to v předstihu před realizací objektu 

zázemí letní scény;  

- při rozšíření komunikace minimalizovat zásah do vzrostlé zeleně, vyloučit zásah do  

chráněného stromořadí Kvítkův dvůr a vzrostlé zeleně v trase vedené lesním porostem po 

úbočí Ptačího hrádku. Nelze v plném rozsahu počítat s rozšiřováním koruny komunikace 

(jen dle možností), doporučeny jsou proto dostatečně dimenzované výhybny umístěné na 

vhodných místech v dohledových vzdálenostech; 

- až na základě výběru lokality pro umístění podpovrchového objektu zázemí otáčivého 

divadla bude zpřesněn počet potřebných stání a určeno rozložení a zatížení obou 

parkovišť. Vzhledem k potřebě ochrany krajinného rázu a minimalizace zátěže přilehlé 

krajiny je žádoucí rozložení koncentrace parkovacích ploch na obě uvedená parkoviště; 

- záměr na rozšíření parkoviště je v součtu se stávajícím parkovištěm P4 podle § 4 odst. 1 

písm. d) zákona EIA podlimitní k bodu 10.6  kategorie II přílohy 1 -  bude proto nutné 

zpracovat oznámení podlimitního záměru, zejména bude nutno vyhodnotit  vlivy na 

kvalitu ovzduší a hlukovou zátěž. Současně bude zpracována hluková studie, kde bude 

hodnocen vliv účinku hluku na zvířata a ekosystémy s ohledem na historickou zámeckou 

zahradu; 

- bodovými zdroji znečišťování ovzduší budou případná zařízení spalující zemní plyn 

určená pro vytápění objektu zázemí a zařízení vzduchotechniky / klimatizace. Vyžadován 

je nízkoemisní způsob vytápění; 

- pro možnost odkanalizování podpovrchového objektu zázemí letní scény je třeba 

detailněji prověřit možnost využití stávajícího odkanalizování objektů v zámecké zahradě 

- krčmy Markéta a Bellarie; 

- v souvislosti s výstavbou podpovrchového objektu zázemí letní scény v lokalitě Z16.2 

„sever“ je třeba vzít v úvahu potřebu vyřešení podmínek provádění stavby v 

bezpečnostním pásmu VTL plynovodu Kájov – Český Krumlov (DN 150), tj. jednoho z 

hlavních přivaděčů plynu do města. Vzhledem k tomu, že rozsah stavby by mohl 

zasahovat až k hranici ochranného pásma zmíněného VTL plynovodu, je třeba uvážit z 

principu předběžné opatrnosti odklonění jeho trasy z rizikového prostoru stavební 

činnosti; 

- doporučeno oficiálně ověřit správnost údajů  - zařazení půdy týkající se lokality Z16.2 do 

BPEJ 7.29.11 (do I. třídy ochrany) a na základě výsledků prověření popř. provést 

rebonifikaci půdy v dané oblasti;  

- úpravy povrchů a výsadba dřevin v souvislosti se zasazením podpovrchového objektu do 

prostředí musí respektovat charakter krajinného rázu; 

- vzrostlá zeleň zámecké zahrady podléhá speciální ochraně a koncepci výsadby; úprava 

vymezené plochy S.krepz včetně okolí podpovrchové stavby zázemí letní scény musí 

respektovat požadavky na zachování krajinného rázu; 

- vzhledem k zamýšlenému podpovrchovému propojení objektu přímo s prostorem 

zámecké zahrady nutno zpracovat podrobný dendrologický průzkum v oblasti 

předpokládaného místa výstupů z podpovrchového objektu. Maximálně musí být 

chráněny vzrostlé stromy a jejich kořenová zóna. Na základě podrobného 

hydrogeologického a současně i dendrologického průzkumu budou určeny podmínky 

ochrany vegetace. Postupováno bude dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav 

v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích; 
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- doporučeno pohledové odclonění objektu stávajícího i nově rozšiřovaného parkoviště a 

povrchového i povrchového objektu zázemí Z16.2 výsadbou vegetace – omezení 

negativního estetického působení objektů v dálkových pohledech z Ptačího hrádku a 

oblasti Vyšného. Pro výsadby nutno použít původní druhy dřevin, které odpovídají 

danému stanovišti; 

- v případě výběru změny Z16.1 bude nutno podpovrchovou stavbu překrýt citlivě 

formovanou terénní úpravou, zejména nadzemní objekt doporučeno přizpůsobit linii 

stávající zeleně, která odděluje navrhované parkoviště.  Celý objekt zakomponovat do 

zeleně tak, aby bylo omezeno negativní působení v dálkových pohledech z Křížového 

vrchu. Pro výsadby nutno použít původní druhy dřevin, které odpovídají danému 

stanovišti; 

- předpokládané negativní vlivy lze kompenzovat náhradními výsadbami a úpravami 

v okolí zamýšleného záměru – realizovat navrhovaná opatření dle dokumentace „Český 

Krumlov – město a jeho krajinný rámec“:  

v oblasti „sever“ - obnova historického členění zemědělských teras na svazích Ptačího 

hrádku včetně výsadby odpovídajícího typu vegetačního doprovodu se zřetelem na 

působení této lokality ve výhledech v prostoru; do zeleně zakomponovat i nový nadzemní 

objekt zázemí a parkoviště; 

v oblasti „jih“ regenerace stromořadí podél poutní cesty do Kájova; výsadba kulisy 

stromové zeleně (listnaté druhy dřevin) na hraně plošiny vůči Plešivci, v místě kde se 

nacházejí novodobé objekty esteticky poškozující krajinářsky významný horizont. 

 

A. 9 Zhodnocení způsobu zapracování cílů ochrany životního prostředí do územně 

plánovací dokumentace a jejich zohlednění při výběru variant řešení 
 

Splnění požadavků na vypracování změny č. 16 ÚPO Český Krumlov specifikovaných v Zadání 

schváleném usnesením Zastupitelstva města je obsahem celé textové části a grafických příloh 

návrhu změny č. 16 územního plánu města Český Krumlov. 

Splnění jednotlivých požadavků je dokladováno v Odůvodnění v kap. O.b. 01.„Požadavky 

zadání“.  Vyhodnocení vlivu variant změny č. 16 ÚPO Český Krumlov na udržitelný rozvoj je 

uvedeno v kap. O.f.  

Základní použitou metodou hodnocení a prognózování byly kvantifikované expertní odhady na 

základě údajů z použitých podkladů (jak dodaných zpracovatelem ÚPD dokumentace, tak 

získaných z jiných zdrojů) a na základě vlastních zkušeností řešitelů. 

Zdrojem neurčitostí při hodnocení vlivů posuzované koncepce je zatím pouze rámcová znalost 

budoucího záměru bez specifikace detailů konkrétních technických řešení.   

S ohledem na celkový charakter koncepce lze ovšem konstatovat, že pro postižení základních 

souvislostí a pro specifikaci vlivů vybraných lokalit změny č. 16 územního plánu Český 

Krumlov na životní prostředí je informační hodnota veškerých použitých podkladových 

materiálů v současné době postačující a předpokládá se jejich upřesňování v rámci následných 

stupňů projekce a realizace návrhu. 

 

Hlavní cíle ochrany životního prostředí jsou definovány v zákoně č. 17/1992 Sb., o životním 

prostředí, v platném znění. Řada dalších cílů je součástí příslušných „složkových“ zákonů a 

prováděcích vyhlášek, ve vztahu k hodnocené koncepci zejména:  

- zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

- nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací – 

novelizované k 15.6.2016. 
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- zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

- zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění 

- zákona č. 231/1999 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění 

- zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 

- zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

- zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění 

 

Snaha návrhu změny č. 16 územního plánu Český Krumlov je, aby cíle stanovené na úrovni 

lokální, regionální, ČR i EU předmětná koncepce narušila co nejméně.   

Plochy vymezené pro případnou realizaci zázemí letní scény jsou záměrně změnou č.16 ÚPO 

Český Krumlov ponechány jako plochy v nezastavěném území se smíšeným využitím, v nichž je 

specifickým regulativem (indexem „e“) umožněno v souladu s §18, odst. 5 stavebního zákona 

umísťovat stavby, které zlepší podmínky využití území pro účely cestovního ruchu. Vlastní 

stavba bude řešena jako podpovrchová a její rozsah a související terénní úpravy (rozšíření 

parkovišť, …) bude dán specifikací programu pro vypracování architektonické studie nebo 

soutěže jako podmínky pro další posouzení záměru. 

Veškerou stavební činnost v prostoru jádra města je třeba posuzovat z hlediska završenosti 

hmotové a objemové struktury zástavby a střešní krajiny historického jádra. Veškeré stavební 

úpravy včetně barevnosti fasád objektů a architektonického detailu je třeba podřídit a důsledně 

hodnotit z hlediska ochrany památkového fondu (plány ochrany a zhodnocení MPR) a na 

principu kontextuality. Jedná se o stabilizovaný prostor městské památkové rezervace, který je a 

zůstane předmětem památkové ochrany. 

 

A. 10 Stanovení ukazatelů pro sledování  vlivu územně plánovací dokumentace na životní 

prostředí 
 

Pro sledování případných změn je standardem navrhovat v rámci posouzení vlivu koncepce na 

životní prostředí (SEA) tzv. indikátory (ukazatele) životního prostředí. 

Indikátory se dělí na indikátory výstupu (charakterizují činnost), výsledku (informuje především 

o změně) a indikátory dopadu (měří plnění cílů). 

Indikátory hodnotící vlivy na životní prostředí by měly být vybírány tak, aby většina potřebných 

údajů byla k dispozici z dostupných informačních zdrojů a to v roční periodicitě. 

Doporučeno je jednorázové měření hluku pro ověření skutečného vlivu zatížení hlukem 

stávajícího parkoviště P4 – stav a měření po jeho rozšíření, zejména vyhodnotit vliv na 

ekosystém. 

Vyhodnocení vlivu na režim podzemních vod - zjistit režim podzemních vod a směr proudění, 

vliv stavby na režim proudění; určení parametrů v režimu proudění v puklinovém prostředí je 

možné většinou jen pomocí velmi náročných měření (sond).  Základním faktorem je 

hydrogeologická prozkoumanost předmětného území - znalost údajů o současném režimu 

podzemních vod, prognóza vlivu budoucí stavby, a zjištění vlivu vlastní stavby na režim 

podzemních vod. 

Monitorovat dopady divadelního provozu na kulturně historické hodnoty zámecké zahrady - 

zjištění vlivu stavby na stav zeleně v zámeckém parku, tz. zajistit opakovaný podrobný 

dendrologický průzkum v okolí navrhovaného objektu, zjišťování zejména zdravotního stavu 

jednotlivých dřevin. 

Detailnější monitoring konkrétních projektů musí být až požadavkem samotných projektových 

procesů EIA na ty aktivity, kde z dikce zákona č.100/2001 Sb., v platném znění, je požadavek 

monitoringu zakotven. 
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A. 11 Netechnické shrnutí výše uvedených údajů 
 

Předmětem návrhu zadání změny č. 16 územního plánu Český Krumlov je vymezení ploch v lokalitách u 

jihovýchodní a u severozápadní zdi zámecké zahrady pro zázemí divadelních představení konaných v 

zámecké zahradě na otevřené letní scéně s otáčivým hledištěm.  

Změna č. 16 ÚPO Český Krumlov - realizace nového zázemí letní scény otáčivého hlediště vychází z 

představy, že vlastní objekt otáčivého hlediště bude rekonstruován, resp. přestavěn jen s minimálním 

posunem místa avšak v nové podstatně subtilnější podobě, která v kompozici zámecké zahrady vytvoří 

citlivou protiváhu letohrádku Bellarie. Dosud provizorně využívané zázemí v části prostorů Bellarie bude 

vyklizeno, aby barokně upravený letohrádek z konce 17. resp. z poloviny 18. stol. mohl být 

rekonstruován a zařazen do rozšířené nabídky prohlídkových okruhů areálu zámku. 

Nezbytné zázemí pro účinkující i diváky není možné realizovat přímo v tomto prostoru „jeviště“ v 

památkově chráněné zámecké zahradě. Změnou č.16 územního plánu jsou proto vymezeny plochy 

bezprostředně za jihovýchodní (lokalita Z16.1 jih) a severozápadní (Z16.2 sever) zdí zámecké zahrady, 

aby v jedné z nich bylo podmíněně možné objekt zázemí realizovat.  

Pro divadelní představení v netradičním prostředí není možné zajistit zázemí v plné míře komfortu 

kamenného divadla – vždy se bude jednat jen o minimální prostory, které by měly pokrýt nezbytně 

nutnou potřebu šaten účinkujících a technického personálu, maskérnu, minimalizovaný sklad garderoby, 

rekvizit a hygienické příslušenství. Současně je třeba zajistit sociální zázemí pro cca 650 diváků a prostor 

pro distribuci občerstvení. Dopravní obsluhu obou lokalit bude třeba zajistit ze severu z ulice Chvalšinské 

přiměřeným zkapacitněním příjezdové trasy a to v předstihu před realizací objektu zázemí letní scény. 

Vzhledem k ochrannému pásmu MPR a důsledné ochraně horizontu a charakteru krajiny návrší zámecké 

zahrady nebude možné objekt zázemí realizovat jako běžnou stavbu na povrchu terénu – územní plán 

proto stanoví podmínku realizovat zmíněný objekt zázemí jako podpovrchovou stavbu jen s minimálním 

objemem objektu vstupu nad terénem. Z uvedených důvodů je navrženo ponechat lokality pro výstavbu 

zázemí letní scény v nezastavěném území plochy krajinné zóny smíšené s tím, že v souladu se zněním 

§18, odst. 5 stavebního zákona je možné v takovém území umísťovat stavby, které zlepší podmínky jeho 

využití pro účely cestovního ruchu. Přípustné využití krajinné zóny smíšené je proto změnou č.16 ÚPO 

Český Krumlov rozšířeno o konkrétní specifikaci využití „e – specifická vybavenost – zázemí letní scény 

otáčivého hlediště“. Nově navrhované veřejné prostranství se týká pouze úpravy parkoviště a nástupu do 

vstupní části podpovrchového objektu zázemí a citlivého napojení na památkově chráněný prostor 

zámecké zahrady.    

 

V rámci hodnocení vlivu na životní prostředí bylo provedeno vyhodnocení vlivu na jednotlivé složky 

životního prostředí.  U zjištěných vlivů je proveden popis jejich rozsahu a významnosti.  

Změna územního plánu č. 16 je hodnocena z hlediska dopadů na: 

- ovzduší a klima, hluk 

- vodu (režim a jakost povrchových a podzemních vod, odtokové poměry) 

- horninové prostředí 

- půdu a lesní ekosystémy  

- zájmy ochrany přírody a krajiny (flóra, fauna, ekosystémy, krajinný ráz)  

- kulturní a historické hodnoty území 

 

Problémy  a jevy životního prostředí, které by mohly být významně ovlivněny změnou č. 16 ÚPO Český 

Krumlov jsou: 

- navýšení kapacity parkovišť a úprava parametrů příjezdové komunikace může mít za následek  

zvýšení intenzity dopravy v řešeném území;  jedná se o nárůst 65 až 70 osobních vozidel a 3-4 

autobusy, tj. nárůst o cca 150 jízd oběma směry za den; maximálně o 40 %  oproti současnému 

stavu;  

- bodovými zdroji znečišťování ovzduší budou případná zařízení spalující zemní plyn určená pro 

vytápění objektu zázemí a zařízení vzduchotechniky, liniovým zdrojem je a bude doprava 

vyvolaná provozem parkovišť; 

- záměr na rozšíření parkovišť je podlimitním záměrem podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona EIA 

podlimitní k bodu 10.6; 
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- pro odkanalizování podpovrchového objektu zázemí letní scény je třeba detailněji prověřit 

možnost využití stávajícího odkanalizování krčmy Markéta a Bellarie. Vzhledem k 

zaznamenaným kolapsům sítě je však její využití pro zamýšlené zázemí letní scény nejisté.  

Vzhledem k absenci údajů v ÚAP je změnou č.16 navržena realizace kapacitní bezodtokové 

jímky se zajištěním pravidelného vyvážení splaškových vod na městskou ČOV; 

- vybudování podpovrchového objektu včetně propojení se zámeckou zahradou si vyžádá budování 

hlubokých základů a terénních úprav, což se může výrazně negativně projevit na režimu spodních 

vod a ovlivnit i vegetaci v zámecké zahradě; 

- realizací záměru dojde ke změně charakteru odvodnění dotčeného území, odvádění dešťových 

vod. Likvidaci dešťových vod z přilehlých zpevněných ploch je třeba zajistit přednostně vsakem 

do terénu. Pro další stupeň projektové dokumentace je proto nezbytné provést hydrogeologický 

průzkum podloží. Množství dešťových vod odváděných do zásaku bude odpovídat výměře a 

struktuře jednotlivých odvodňovaných ploch; 

- variantní lokalita Z16.1 „jih“ umístěná jihovýchodně od zámecké zahrady zasahuje do 

výhradního ložiska grafitu č. 3169900 s názvem "Český Krumlov-Rybářská ul."a jeho 

chráněného ložiskového území č. 16990000 "Český Krumlov"; zároveň se zde vyskytuje 

poddolované území; 

- záměry se dotýkají zemědělského půdního fondu, TTP 

Při zařazení lokality „jih“ činí zábor 0,4150 ha (zázemí 0,0150 ha; parkoviště jih 0,2500 ha, 

parkoviště sever 0,1500 ha) a 0,0850 ha dočasný zábor. Plochy jsou zařazeny do III. třídy 

ochrany ZPF 0,2650 ha a do I. třídy ochrany ZPF 0,1500 ha. 

Při zařazení lokality „sever“ činí zábor 0,4150 ha (zázemí 0,0150 ha; parkoviště jih 0,2500 ha, 

parkoviště sever 0,1500 ha) a 0,0850 ha dočasný zábor. Plochy jsou zařazeny do III. třídy 

ochrany ZPF 0,2500 ha a do I. třídy ochrany ZPF 0,1650 ha. 

U obou výběrů se jedná o stejnou výměru záboru, rozdíl je v zařazení půdy do třídy ochrany, kdy 

zázemí nadzemní stavby o výměře 0,0150 ha u lokality Z16.1 se dotýká půdy III. třídy ochrany 

ZPF, kdežto zázemí u lokality Z16.2 se dotýká půdy I. třídy ochrany. Vzhledem k topografii 

terénu a údajům LPIS jsou pochybnosti o zařazení pozemku do I. třídy ochrany; 

- obě hodnocené lokality jsou umístěné v území mimořádně hodnotné kulturní krajiny s historickou 

krajinnou strukturou, navazují však na zastavěné území a současně zázemí podpovrchové stavby 

zachovává převažující charakter nezastavěné krajiny;  

- stavební objekt (výstupy z podpovrchové objektu) se bezprostředně dotkne vegetace v blízkosti 

ohradní zámecké zdi uvnitř zámecké zahrady; 

- dalším negativním vlivem na ekosystémy jsou nové světelné zdroje (světelné znečištění). Nové 

nadzemní objekty i rozšířená parkoviště budou osvětlena, zejména v letní sezóně v nočních 

hodinách. V lokalitě "sever" se rozšíří osvětlená plocha o cca 30 %, lokalita jih nebyla dosud 

osvětlena žádnými lampami. 

- obě posuzované změny č. 16 ÚPO Český Krumlov se nacházejí na území OP MPR Český 

Krumlov, v prostoru vnitřního ochranného pásma MPR, v bezprostředním sousedství NKP 

Zámku Český Krumlov a památky UNESCO. 

 

V rámci hodnocení vlivu na životní prostředí byly identifikovány kladné i záporné vlivy. Některé vlivy 

obou hodnocených lokalit nelze však porovnávat s nulovou variantou, tj. se  současným stavem – neboť 

jsou to jevy, které zázemí umístěné v Bellarii neovlivňuje  (povrchové a podzemní vody, horninové 

prostředí, půda). Ačkoliv všechny hodnocené varianty vykazují řadu problémů, je možné na základě 

podrobnějších průzkumů v rámci územní studie a na základě navržených opatření těmto vlivům předejít.  

Z hlediska dopadu na životní prostředí nejlépe dopadla změna Z16.2 „sever“. 

 

Navržena jsou opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných negativních vlivů: 

- realizace stavby (tj. všech případných jednotlivých objektů a souvisejících terénních úprav) 

zázemí divadelních představení konaných v zámecké zahradě bude podmíněna zpracováním 

územní studie, která prověří konkrétní umístění, rozsah a vzhled zázemí, stejně jako způsob jeho 

propojení se zámeckou zahradou, a to včetně vizualizace ve vztahu k panoramatům města; 

- přípravě územní studie je žádoucí věnovat patřičnou pozornost již ve fázi přípravy, průběžně 

konzultovat s orgány státní památkové péče a eliminovat tak taková řešení, která by se mohla 

dostat do rozporu se zájmy státní památkové péče v daném území; 
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- stavby v ochranném pásmu MPR realizovat pouze na základě výsledků podrobných průzkumů a v 

úzké spolupráci s Českým národním komitétem ICOMOS; 

- v dané lokalitě mohou být ztíženy podmínky pro zakládání staveb (skalní podloží, krasový vodní 

režim podzemních vod, historická vedení vodovodů k zámecké zahradě), proto je třeba pro 

připravovaný záměr zpracovat inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum podloží;   

- základem pro umístění stavby bude hydrogeologická prozkoumanost předmětného území a 

znalost údajů o současném režimu podzemních vod. Podmínkou je podrobný rozbor širších 

souvislostí, zejména informace o dřívějších historických zásazích do režimu podzemních vod, 

popř. zhotovení modelového hodnocení výhledového stavu. Na základě hydrgeologické 

prozkoumanosti mohou být teprve navržena konkrétní průsaková a odvodňovací opatření 

diferencovaně dle místních podmínek;   

- dopravní obsluhu obou lokalit bude třeba zajistit ze severu z ulice Chvalšinské přiměřeným 

zkapacitněním příjezdové trasy a to v předstihu před realizací objektu zázemí letní scény;  

- při rozšíření komunikace minimalizovat zásah do vzrostlé zeleně, vyloučit zásah do  chráněného 

stromořadí Kvítkův dvůr a vzrostlé zeleně v trase vedené lesním porostem po úbočí Ptačího 

hrádku. Nelze v plném rozsahu počítat s rozšiřováním koruny komunikace (jen dle možností), 

doporučeny jsou proto dostatečně dimenzované výhybny umístěné na vhodných místech v 

dohledových vzdálenostech; 

- až na základě výběru lokality pro umístění podpovrchového objektu zázemí otáčivého divadla 

bude zpřesněn počet potřebných stání a určeno rozložení a zatížení obou parkovišť. Vzhledem k 

potřebě ochrany krajinného rázu a minimalizace zátěže přilehlé krajiny je žádoucí rozložení 

koncentrace parkovacích ploch na obě uvedená parkoviště; 

- záměr na rozšíření parkoviště je v součtu se stávajícím parkovištěm P4 podle § 4 odst. 1 písm. d) 

zákona EIA podlimitní k bodu 10.6  kategorie II přílohy 1 -  bude proto nutné zpracovat 

oznámení podlimitního záměru, zejména bude nutno vyhodnotit  vlivy na kvalitu ovzduší a 

hlukovou zátěž. Současně bude zpracována hluková studie, kde bude hodnocen vliv účinku hluku 

na zvířata a ekosystémy s ohledem na historickou zámeckou zahradu; 

- bodovými zdroji znečišťování ovzduší budou případná zařízení spalující zemní plyn určená pro 

vytápění objektu zázemí a zařízení vzduchotechniky / klimatizace. Vyžadován je nízkoemisní 

způsob vytápění; 

- pro možnost odkanalizování podpovrchového objektu zázemí letní scény je třeba detailněji 

prověřit možnost využití stávajícího odkanalizování objektů v zámecké zahradě - krčmy Markéta 

a Bellarie; 

- v souvislosti s výstavbou podpovrchového objektu zázemí letní scény v lokalitě Z16.2 „sever“ je 

třeba vzít v úvahu potřebu vyřešení podmínek provádění stavby v bezpečnostním pásmu VTL 

plynovodu Kájov – Český Krumlov (DN 150), tj. jednoho z hlavních přivaděčů plynu do města. 

Vzhledem k tomu, že rozsah stavby by mohl zasahovat až k hranici ochranného pásma 

zmíněného VTL plynovodu, je třeba uvážit z principu předběžné opatrnosti odklonění jeho trasy 

z rizikového prostoru stavební činnosti; 

- doporučeno oficiálně ověřit správnost údajů  - zařazení půdy týkající se lokality Z16.2 do BPEJ 

7.29.11 (do I. třídy ochrany) a na základě výsledků prověření popř. provést rebonifikaci půdy v 

dané oblasti;  

- úpravy povrchů a výsadba dřevin v souvislosti se zasazením podpovrchového objektu do 

prostředí musí respektovat charakter krajinného rázu; 

- vzrostlá zeleň zámecké zahrady podléhá speciální ochraně a koncepci výsadby; úprava vymezené 

plochy S.krepz včetně okolí podpovrchové stavby zázemí letní scény musí respektovat 

požadavky na zachování krajinného rázu; 

- vzhledem k zamýšlenému podpovrchovému propojení objektu přímo s prostorem zámecké 

zahrady nutno zpracovat podrobný dendrologický průzkum v oblasti předpokládaného místa 

výstupů z podpovrchového objektu. Maximálně musí být chráněny vzrostlé stromy a jejich 

kořenová zóna. Na základě podrobného hydrogeologického a současně i dendrologického 

průzkumu budou určeny podmínky ochrany vegetace. Postupováno bude dle ČSN 83 9061 

Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 

stavebních pracích; 
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- doporučeno pohledové odclonění objektu stávajícího i nově rozšiřovaného parkoviště a 

povrchového i povrchového objektu zázemí Z16.2 výsadbou vegetace – omezení negativního 

estetického působení objektů v dálkových pohledech z Ptačího hrádku a oblasti Vyšného. Pro 

výsadby nutno použít původní druhy dřevin, které odpovídají danému stanovišti; 

- v případě výběru změny Z16.1 bude nutno podpovrchovou stavbu překrýt citlivě formovanou 

terénní úpravou, zejména nadzemní objekt doporučeno přizpůsobit linii stávající zeleně, která 

odděluje navrhované parkoviště.  Celý objekt zakomponovat do zeleně tak, aby bylo omezeno 

negativní působení v dálkových pohledech z Křížového vrchu. Pro výsadby nutno použít původní 

druhy dřevin, které odpovídají danému stanovišti; 

- předpokládané negativní vlivy lze kompenzovat náhradními výsadbami a úpravami v okolí 

zamýšleného záměru – realizovat navrhovaná opatření dle dokumentace „Český Krumlov – 

město a jeho krajinný rámec“:  

- v oblasti „sever“ - obnova historického členění zemědělských teras na svazích Ptačího hrádku 

včetně výsadby odpovídajícího typu vegetačního doprovodu se zřetelem na působení této lokality 

ve výhledech v prostoru; do zeleně zakomponovat i nový nadzemní objekt zázemí a parkoviště; 

- v oblasti „jih“ regenerace stromořadí podél poutní cesty do Kájova; výsadba kulisy stromové 

zeleně (listnaté druhy dřevin) na hraně plošiny vůči Plešivci, v místě kde se nacházejí novodobé 

objekty esteticky poškozující krajinářsky významný horizont. 

 

 

A. 12   Závěry a doporučení  ke koncepci: 
 

Celkově lze konstatovat, že obě hodnocené varianty Z16.1 „jih“ a Z16.2 „sever“ vykazují řadu 

pozitivních i negativních vlivů na životní prostředí v území.   

Některé vlivy obou hodnocených lokalit nelze však porovnávat s nulovou variantou, tj. se  

současným stavem – neboť jsou to jevy, které současné zázemí umístěné v Bellarii neovlivňuje  

(povrchové a podzemní vody, horninové prostředí, půda). Ačkoliv všechny hodnocené varianty 

vykazují řadu problémů, je možné na základě podrobnějších průzkumů v rámci územní studie a 

na základě navržených opatření těmto vlivům předejít.  Z hlediska dopadu na životní prostředí 

nejlépe dopadla změna Z16.2 „sever“. 

 

Koncepce je z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví přijatelná pouze za 

podmínek splnění navržených opatření uvedených v kapitole A. 8.   
 

 

 

 

Praha,  říjen 2016     Vypracovala:  Ing. Milena Morávková   
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