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Vyhodnocení vliv� zm�ny �.16 ÚPO �eský Krumlov na udržitelný rozvoj území je 
zpracováno v souladu s požadavky vyhl.�. 500/2006 Sb. a zahrnuje krom� vyhodnocení vlivu 
na životní prost�edí (samostatného separátu SEA) i další aspekty v�etn� hodnocení sféry 
sociální a hospodá�ské. Vyhodnocení sestává z posouzení vliv� zm�ny �.16 na územní 
podmínky pro p�íznivé životní prost�edí, pro hospodá�ský rozvoj a pro soudržnost 
spole�enství obyvatel území. 

V souladu s p�ílohou �.5 vyhlášky �.500/2006 Sb., o územn� analytických podkladech, 
územn� plánovací dokumentaci a zp�sobu evidence územn� plánovací �innosti, v platném 
zn�ní jsou p�edm�tem posouzení takové vlivy, které lze rozumn� p�edpokládat, a to v 
rozsahu, podrobnosti a mí�e konkrétnosti, kterou má po�izovaná zm�na územního plánu – 
tedy pouze vlivy, které mohou být vyvolány prov��ovanými zm�nami využití území. 
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… je adjustováno jako samostatný elaborát vložený do obsahu Vyhodnocení na 
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- Vlivy navrženého �ešení zm�ny �.16 na skute�nosti, které nejsou podchyceny 
v územn� analytických podkladech, nebyly v rámci dopl�ujících pr�zkum� a 
rozbor� zjišt�ny a v zadání zm�ny �.16 nejsou specifikovány. Kapitola není 
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C. VYHODNOCENÍ VLIV� ZM�NY �.16 NA SKUTE�NOSTI ZJIŠT�NÉ V 
ÚZEMN� ANALYTICKÝCH PODKLADECH  

 
Navrhovaným �ešením zm�ny �.16 ÚPO �eský Krumlov mohou být dot�eny následující 
skute�nosti a jevy územn� analytických podklad� (�íslování jevu odpovídá p�íloze �.1 
vyhlášky �. 500/2006 Sb., o územn� analytických podkladech, územn� plánovací 
dokumentaci a zp�sobu evidence územn� plánovací �innosti, v platném zn�ní); vyhodnocení 
vlivu �ešení zm�ny �.16 na uvedený jev ÚAP  je uvedeno kurzívou): 
 
1.  ZASTAV�NÉ ÚZEMÍ 

Zastav	né území je vymezeno územním plánem (§ 43, odst. 1 a § 58 zákona �. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon). 

Vymezení zastav�ného území není návrhem zm�ny �.16 ÚPO �eský Krumlov dot�eno. 
Plochy pro potenciáln� možnou výstavbu objektu zázemí letní scény divadla s otá�ivým 
hledišt�m v zámecké zahrad� jsou vymezeny jako území krajinné plochy smíšené s tím, 
že v souladu se zn�ním §18, odst. 5 stavebního zákona je možné v takovém území 
umís�ovat stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro ú�ely cestovního ruchu. 
Sou�asn� je tak podpo�ena podmínka realizace objektu zázemí jako podpovrchové 
stavby, která na povrchu terénu zachová zcela p�evažující charakter nezastav�né krajiny. 
P�ípustné využití krajinné plochy smíšené je proto zm�nou �.16 ÚPO �eský Krumlov 
rozší�eno o konkrétní specifikaci využití „e – specifická vybavenost – zázemí letní scény 
otá�ivého hledišt�“. 

 
5.  PAMÁTKOVÁ REZERVACE V�ETN� OCHRANNÉHO PÁSMA 

M	stská památková rezervace (dále jen MPR) �eský Krumlov byla prohlášena 
výnosem MK �SR �j. 16.417/87-VI/1 ze dne 21. 12. 1987 o prohlášení historických jader 
vybraných m�st za památkové rezervace. V ÚSKP �R vedena pod �íslem rejst�. 1011. 
Ochranné pásmo m	stské památkové rezervace (dále jen OP MPR) �eský Krumlov 
bylo vyhlášeno rozhodnutím ONV v �eském Krumlov� o z�ízení ochranného pásma 
m�stské památkové rezervace �eský Krumlov, �j. Kult. 534 - 404/3 - 87/Vr ze dne 27. 
12. 1987. V ÚSKP vedeno pod �íslem rejst�íku 3421. 
Podle § 17 zákona �. 20/1987 Sb., o státní památkové pé�i, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�, se památkové ochranné pásmo prohlašuje pro ochranu vn�jšího obrazu, zde 
památkov� chrán�ného území (MPR �eský Krumlov), t.j. pro zajišt�ní urbanistické a 
architektonické kvality jeho bezprost�edního okolí, pro sou�innost p�sobení neodd�litelné 
p�írodní složky a též na ochranu panoramatu v�etn� pohled� z památkov� chrán�ného 
území do okolí. 
Plochy pro potenciáln� možnou výstavbu objektu zázemí letní scény divadla s otá�ivým 
hledišt�m v zámecké zahrad� jsou sou�ástí ochranného pásma MPR a t�sn� p�iléhají 
k hranici MPR. Vzhledem k režimu OP MPR i vlastní MPR a s ohledem na d�slednou 
ochranu horizontu a charakteru krajiny návrší zámecké zahrady zm�na �.16 územního 
plánu stanovuje podmínku realizovat zmín�ný objekt zázemí jako podpovrchovou stavbu 
jen s minimálním objemem objektu vstupu nad terénem. Struktura i charakter zástavby 
MPR tak budou v maximální mí�e chrán�ny. Návrh vstupního objektu a p�edpokládaných 
terénních úprav musí respektovat požadavek na zachování charakteru krajinného rázu, 
který tvo�í sou�asný rámec zakomponování zámecké zahrady do p�ím�stské krajiny 
navazující na zastav�né území �eského Krumlova. 
Povrchová vstupní �ást podpovrchové stavby nesmí velikostn� p�esáhnout objem 
stávajícího objektu kr�my Markéta v severní ohradní zdi zámecké zahrady, která sama o 
sob� horizont zámeckého návrší ani ráz p�iléhající krajiny nenarušuje. Pro omezení rizika 
narušení kompozi�ních vztah�, p�írodních a kulturních hodnot je proto klí�ovou 
podmínkou vhodné p�izp�sobení objemového �ešení stavby jejímu okolí a charakteru 
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krajinného rázu. Vliv chystaného zám�ru na kulturní památky, siluetu m�sta, krajinný 
reliéf, kompozi�ní vztahy nebo panorama m�sta je dále nutné již v úvodní fázi p�ípravy 
projektové dokumentace d�kladn� prov��it formou vizualizace p�edpokládaného objemu 
stavby a jejího zákresu do panoramatických fotografií ze zvolených stanoviš� v rámci 
vypracování architektonické sout�že. Takto získané výsledky umožní v�as posoudit a 
navrhnout zp�esn�ní podmínek pro zadání další fáze projektové dokumentace. 
 

9.  NEMOVITÁ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA, POP�ÍPAD� SOUBOR, V�ETN� 
OCHRANNÉHO PÁSMA 
Národní kulturní památka Zámek �eský Krumlov byla prohlášena na�ízením vlády �R 
�. 171/1998 Sb. ze dne 3. 6. 1998 o vymezení n�kterých národních kulturních památek a 
o zm�n� a dopln�ní n�kterých právních p�edpis�. V ÚSKP je vedena pod �íslem rejst�íku 
166.  
Jedná se o kulturní památku, která tvo�í nejvýznamn�jší sou�ást kulturního bohatství 
národa a která vykazuje výjime�né spole�ensko kulturní, architektonické, urbanistické a 
um�lecké hodnoty. 
Zámecká zahrada k níž p�iléhají plochy pro potenciáln� možnou výstavbu objektu zázemí 
letní scény divadla s otá�ivým hledišt�m je sou�ástí souboru zámeckého areálu, který je  
nemovitou národní kulturní památkou a sou�asn� je spolu s historickým jádrem m�sta 
zapsán do Seznamu sv�tového a kulturního d�dictví UNESCO.  
Pot�eba realizace nového zázemí letní scény vychází z p�edstavy, že vlastní objekt 
otá�ivého hledišt� v zámecké zahrad� bude rekonstruován, resp. p�estav�n v nové 
podstatn� subtiln�jší podob� a posunut z podélné osy zámecké zahrady tak, aby  vytvo�il 
kompozi�n� citlivou protiváhu letohrádku Bellarie. Návrh nové konstrukce otá�ivého 
hledišt� není p�edm�tem �ešení zm�ny �.16 územního plánu, musí však být sou�ástí 
architektonické sout�že na �ešení celkové rekonstrukce letní divadelní scény a jejího 
zázemí. Dosud provizorn� využívané zázemí v �ásti prostor� Bellarie bude vyklizeno, 
aby letohrádek z konce 17. resp. z poloviny 18. stol. mohl být rekonstruován a za�azen 
do rozší�ené nabídky prohlídkových okruh� areálu zámku. Pro setrvání otá�ivého 
hledišt� v zámecké zahrad� hovo�í zejména atraktivita prost�edí – parková úprava 
vzrostlé zelen� s dominantou letohrádku Bellarie – které je jako celek nep�enosné a 
vytvá�í neopakovatelnou atmosféru divadelních p�edstavení. Dalším argumentem je již 
jistá tradice a v�hlas, který letní scéna s otá�ivým hledišt�m v �eském Krumlov� práv� 
díky této atmosfé�e získala a v neposlední �ad� i navázání na „nemateriální kulturní 
d�dictví barokních zábav a slavností“ jichž byla v historii zámecká zahrada sv�dkem. 
Podmínky na skloubení stavby zázemí v sousedství ohradní zdi zámecké zahrady a v 
kontextu se souborem staveb národní kulturní památky zámku �eský Krumlov jsou 
identické s popisem k jevu ÚAP �.5 Památková rezervace v�etn� ochranného pásma – 
viz výše.  

 
10. PAMÁTKA UNESCO V�ETN� OCHRANNÉHO PÁSMA 

Sv	tové kulturní d	dictví - �eský Krumlov (dále jen památka UNESCO), historické 
jádro m�sta bylo zapsáno na Seznam sv�tového kulturního a p�írodního d�dictví dne 14. 
12. 1992. V ÚSKP zapsáno pod �íslem rejst�íku 3. 
Podmínky na skloubení stavby zázemí letní scény v sousedství ohradní zdi zámecké 
zahrady a v kontextu se zástavbou zámeckého ostrohu a historického jádra  m�sta 
zahrnutého do Seznamu sv�tového a kulturního d�dictví UNESCO jsou identické 
s popisem k jevu ÚAP �.5 Památková rezervace v�etn� ochranného pásma – viz výše.  
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11. URBANISTICKÉ HODNOTY 
Urbanistické hodnoty �eského Krumlova jsou dány p�edevším strukturou uli�ní sít� 
historického jádra m�sta, m��ítkem, objemy a charakterem zast�ešení jednotlivých 
staveb vytvá�ejících strukturu zástavby rostlých blok� a dominantním p�sobením 
zástavby zámeckého ostrohu se zámeckou zahradou. 
Podmínky na skloubení stavby zázemí letní scény v sousedství ohradní zdi zámecké 
zahrady a v kontextu se zástavbou zámeckého ostrohu a historického jádra  m�sta 
zahrnutého do Seznamu sv�tového kulturního d�dictví UNESCO jsou identické 
s popisem k jevu ÚAP �.5 Památková rezervace v�etn� ochranného pásma – viz výše.  

 
15. VÝZNAMNÁ STAVEBNÍ DOMINANTA 

Stavební dominanta – objekt, který tvo�í t�žišt� kompozi�ního celku nebo zásadním 
zp�sobem ovliv�uje nebo ur�uje ráz prostoru; kulturn� historické dominanty a objekty 
kulturního d�dictví jsou p�edm�tem památkové ochrany, jejímž cílem je uchování 
historicky autentických stop ve sledovaném prost�edí.  
Lokality �ešené zm�nou �.16 ÚPO �eský Krumlov se nacházejí v území dot�eném 
vlivem dominanty rozsáhlého komplexu zámku �eský Krumlov, v�etn� zámecké zahrady, 
zásobní zahrady a p�ilehlých svah� p�ím�stské krajiny – v ochranném pásmu m�stské 
památkové rezervace zahrnuté v seznamu sv�tového d�dictví UNESCO. Ú�inek 
zámeckého areálu jako dominanty okolí je umocn�n jeho polohou na vysokém skalnatém 
ostrohu nad soutokem �eky Vltavy a potoka Pole�nice. Zámek v �eském Krumlov� pat�í 
svou vysokou úrovní architektury, kulturní tradicí a rozlohou k nejvýznamn�jším 
památkám ve st�ední Evrop�. P�edm�tem ochrany je krom� historického p�dorysu a 
struktury blokové zástavby jádra m�sta i pr�b�žná kontrola p�sobnosti kulturních a 
p�írodních dominant a horizont� (vizuáln� se uplat�ujících h�eben�) �eskokrumlovské 
kotliny v dálkových i blízkých pohledech. 
Pokud bude zám�r sledovaný zm�nou �.16 ÚPO �eský Krumlov realizován v souladu 
s podmínkami, které tato dokumentace stanovuje, tj. jako podpovrchová stavba jen 
s minimálním objemem objektu vstupu nad terénem, bude dodržen kontext a charakter 
zástavby MPR, bude sou�asn� v maximální mí�e chrán�no i zachování komplexu 
zámeckého areálu a p�ilehlého návrší jako dominanty m�sta a p�ilehlé p�ím�stské krajiny, 

 
16. ÚZEMÍ S ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY 

Celé �ešené území je evidováno jako území s archeologickými nálezy ve smyslu 
zákona �. 20/1987 Sb., o státní památkové pé�i, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.  
Povinnost investora provést, resp. umožnit archeologický pr�zkum lokality p�ed 
zahájením stavby je dána platnou legislativou. 

 
18. MÍSTO KRAJINNÉHO RÁZU A JEHO CHARAKTERISTIKA 

Generel krajinného rázu Jiho�eského kraje (Ateliér V - Ing.arch. Ivan Vorel,  2009) -  
studie vyhodnocení krajinného rázu dle §12 zákona 114/1992 sb. o ochran� p�írody a 
krajiny na území Jiho�eského kraje �adí �ešené území do v oblasti krajinného rázu �. 25 
�eskokrumlovsko. Požadavky ochrany krajinného rázu pro tuto oblast, které se týkají 
lokalit zm�ny �.16 ÚPO �eský Krumlov jsou následující: 
� Chránit uplatn�ní kulturních dominant �eského Krumlova 
� Nenarušit p�sobnost siluety �eského Krumlova a jejího zapojení do krajinného rámce 

kulturní krajiny. 
Požadavky jsou návrhem zm�ny �.16 respektovány následovn�: 
Vzhledem k požadavk�m ochrany krajinného rázu a s ohledem na d�slednou ochranu 
horizontu a charakteru krajiny návrší zámecké zahrady zm�na �.16 územního plánu 
stanovuje podmínku realizovat zmín�ný objekt zázemí letní scény jako podpovrchovou 
stavbu jen s minimálním objemem objektu vstupu nad terénem.  
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Struktura, charakter, návrh  vstupního objektu i p�edpokládané terénní úpravy musí 
v maximální mí�e respektovat kontext zástavby zámeckého ostrohu a historického jádra  
m�sta zahrnutého do Seznamu sv�tového a kulturního d�dictví UNESCO a krajinný ráz, 
který tvo�í sou�asný rámec zakomponování zámecké zahrady do p�ím�stské krajiny 
navazující na zastav�né území �eského Krumlova. 

 
32. PAMÁTNÝ STROM V�ETN� OCHRANNÉHO PÁSMA 

P�ímo v �ešeném území zm�ny �.16 ÚPO �eský Krumlov se památné stromy  
nevyskytují. Podél p�íjezdové komunikace v sm�ru od Kvítkova Dvora je však evidováno: 
Památný strom - 105307 Stromo�adí (Krumlovská alej) – po obou stranách komunikace 
vedoucí od zámecké zahrady ke Kvítkovu Dvoru. Alej tvo�í p�evážn� lípy srd�ité (Tilia 
cordata) ve v�kové kategorii 100-140 let. 
Zm�na �. 16 ÚPO �eský Krumlov respektuje omezenou možnost rozší�ení p�íjezdové 
komunikace a doporu�uje zvýšit bezpe�nost provozu jen v místech, kde to prostorové 
podmínky dovolí – nap�. formou výhyben v dohledových vzdálenostech. 

 
41. BONITOVANÁ P�DN� EKOLOGICKÁ JEDNOTKA (dále BPEJ)  

BPEJ je p�timístný �íselný kód, který vyjad�uje p�dní a klimatické podmínky, produk�ní 
schopnost a ekonomické ohodnocení – tedy souhrnn� kvalitativní vlastnosti zem�d�lské 
p�dy. 
V rámci vyhodnocení vlivu zám�ru sledovaného zm�nou �.16 ÚPO �eský Krumlov na 
zem�d�lský p�dní fond byla konstatována rozdílná kvalita p�dního fondu v jižní lokalit� 
Z16.1 (trvalý travní porost, BPEJ 7.29.14 – tj. III.t�ída ochrany, pr�m�rná sklonitost 
pozemku 2,2°) a v severní lokalit� Z16.2 (trvalý travní porost, BPEJ 7.29.11 - tj. I. t�ída 
ochrany; pr�m�rná sklonitost pozemku 7,3°). Pro ob� sledované lokality je vým�ra 
zem�d�lské p�dy dot�ená zám�rem výstavby zázemí letní scény totožná. Rozdíl je 
pouze v t�íd� ochrany pozemku pro díl�í trvalý zábor nadzemní stavby vstupu do 
podpovrchového objektu. Sou�asn� však vznikly ur�ité pochybnosti o za�azení pozemku 
v lokalit� Z16.2 do BPEJ 7.29.11 (do I. t�ídy ochrany), protože poslední dvoj�íslí kódu 
BPEJ znamená, že se jedná o mírný svah všesm�rné expozice, kdežto ve skute�nosti je 
pozemek svažitý o pr�m�rné sklonitosti 7,3°. P�itom sousední pozemky jsou za�azeny do 
BPEJ  7.29.44, kde poslední dvoj�íslí vyjad�uje odpovídající st�ední svah (7°-12°) – tedy 
do V. t�ídy ochrany. Krom� toho je dle ve�ejného registru p�dy (LPIS) celý p�dní blok 
za�azen do mén� p�íznivé oblasti LFA H4 (horská oblast, do 600 m n.m. a sklonitost nad 
15% na více než 50 % území).  
Z výše uvedených d�vod� doporu�ujeme prov��it za�azení p�dy týkající se lokality Z16.2 
do BPEJ 7.29.11 (do I. t�ídy ochrany) a na základ� výsledk� prov��ení pop�. provést 
rebonifikaci p�dy v dané oblasti. 

 
58. CHRÁN�NÉ LOŽISKOVÉ ÚZEMÍ 

Chrán	né ložiskové území �. 16990000 "�eský Krumlov" (grafit, amorfní grafit) se 
nachází jihovýchodn� od zámecké zahrady.  
V území vymezeném v dokumentaci hranicí chrán�ného ložiskového území dle § 17, 
odst. 5 horního zákona nelze realizovat stavby a za�ízení, které nesouvisí s dobýváním 
výhradního ložiska – ledaže je to nezbytné v zákonem chrán�ném obecném zájmu (§§ 
18 a 19 horního zákona). 

Lokalita Z16.1 „jih“ je v kolizi s vymezením výše uvedeného chrán�ného ložiskového 
území. Tato skute�nost ve vyhodnocení vede k záv�ru, že pro sledovaný zám�r 
výstavby zázemí letní scény (pokud by tento zám�r nebyl kvalifikován jako 
zákonem chrán�ný obecný zájem) je možné dále uvažovat pouze s lokalitou Z16.2 
„sever“.  
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60. LOŽISKO NEROSTNÝCH SUROVIN 
Výhradní ložisko grafitu �. 3169900 "�eský Krumlov – Rybá�ská ul." (nerost: grafit, 
pararula, surovina: grafit) se nachází jihovýchodn� od zámecké zahrady 

Lokalita Z16.1 „jih“ je v kolizi s vymezením výše uvedeného výhradního ložiska grafitu. 
Tato skute�nost ve vyhodnocení vede k záv�ru, že pro sledovaný zám�r výstavby 
zázemí letní scény (pokud by tento zám�r nebyl kvalifikován jako zákonem 
chrán�ný obecný zájem) je možné dále uvažovat pouze s lokalitou Z16.2 „sever“.  

 
61. PODDOLOVANÉ ÚZEMÍ 

Poddolované území, tj. území s nep�íznivými inženýrsko-geologickými pom�ry ve 
smyslu § 13, zákona �. 62/1988 Sb., v platném zn�ní je evidováno jihovýchodn� od 
zámecké zahrady. Existence poddolovaného území obecn� neznamená zákaz stavební 
�innosti - v lokalit� však mohou být ztížené podmínky pro zakládání staveb.  
V p�ípad� využití lokality Z16.1 „jih“ pro zám�r realizace zázemí letní scény bude t�eba 
p�ipravované projekty konzultovat s inženýrským geologem, p�ípadn� provést 
inženýrsko-geologický pr�zkum a p�i zpracování projektu postupovat podle normy �SN 
73 0039 "Navrhování objekt� na poddolovaném území". 

 
68. VODOVODNÍ SÍ
 V�ETN� OCHRANNÉHO PÁSMA 

Vodovodní sí� a obecn� inženýrskou infrastrukturu je t�eba respektovat jako hodnotu 
vloženou do území a zhodnocující území zpravidla v rozsahu širších vztah� než jen ve 
sledované lokalit�. Lokalitu Z16.1 „jih“ tanguje  vodovodní �ad LT100 zámeckého 
vodovodu „Dubík“ uložený v trase podél jižního obvodu zámecké zahrady; lokalitu Z16.2 
ne severu v odstupu míjí m�stský ve�ejný p�ivad�� vodovodu z vodojemu Pta�í Hrádek, 
resp. PK M�sto LT150. 
��Ochranné pásmo vodovodního potrubí �iní: 

� do DN 500 … 1,5 m na ob� strany od vn�jšího líce potrubí 
� od DN 500 … 2,5 m na ob� strany od vn�jšího líce potrubí 

Optimáln� již pro zpracování územní studie (p�ípadn� sout�že), nejpozd�ji však pro 
stupe� projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí je t�eba polohu stávajících sítí 
geometricky zam��it.  

 
73. NADZEMNÍ A PODZEMNÍ VEDENÍ ELEKTRIZA�NÍ SOUSTAVY V�ETN� 

OCHRANNÉHO PÁSMA 
Systém elektrorozvodných sítí a obecn� inženýrskou infrastrukturu je t�eba 
respektovat jako hodnotu vloženou do území a zhodnocující území zpravidla v rozsahu 
širších vztah� než jen ve sledované lokalit�. Sledované lokality Z16.1 a Z16.2 lze p�ipojit 
NN kabelovou sítí ke stávajícím, resp. posíleným rozvodnám. V souvislosti s výstavbou 
podpovrchového objektu zázemí v lokalit� Z16.2 „sever“ se p�edpokládá uložení 
stávajícího vrchního vedení VN 22 kV procházejícího územím stavby do kabelu 
v pot�ebném úseku podél severní obvodové zdi zámecké zahrady. 
��Ochranné pásmo elektrorozvod�: 

Ochranná pásma venkovního vedení  VVN a VN z�ízeného do 31.12.1994 jsou dle 
energetického zákona �. 222 / 94 Sb., v platném zn�ní:  
� vedení 110 kV       15 m  na každou stranu od krajního vodi�e 
� vedení  22 kV       10 m  na každou stranu od krajního vodi�e 
� trafostanice / rozvodna    30 m od oplocené (obezd�né) hranice stanice 
Pro venkovní vedení VVN a VN z�ízené po 1.1.1995 jsou ochranná pásma dle 
energetického zákony �. 222 / 94 Sb., v paltném zn�ní: 
� vedení 110 kV  12 m  na každou stranu od krajního vodi�e  
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� vedení   22 kV    7 m  na každou stranu od krajního vodi�e  
� trafostanice / rozvodna   20 m od oplocené (obezd�né) hranice stanice 
� kabelové vedení         1 m  od vn�jšího okraje kabelu na každou stranu. 
Celková ší�ka chrán�ných koridor� vedení je dána skute�nou ší�í vedení mezi 
krajními vodi�i v daném úseku a jeho sou�tem s ší�í obou ochranných pásem na 
každou stranu od krajního vodi�e. U soub�žných vedení ve stejném koridoru je 
možné vzájemné p�ekrývání ochranných pásem. 
V ochranných pásmech vedení a stanic je zakázána nebo omezena veškerá �innost 
ohrožující plynulost a bezpe�nost provozu.  

Optimáln� již pro zpracování územní studie (p�ípadn� sout�že), nejpozd�ji však pro 
stupe� projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí je t�eba polohu stávajících sítí 
geometricky zam��it.  

 
75. VEDENÍ PLYNOVODU V�ETN� OCHRANNÉHO A BEZPE�NOSTNÍHO PÁSMA 

Systém rozvodu plynu a obecn� inženýrskou infrastrukturu je t�eba respektovat jako 
hodnotu vloženou do území a zhodnocující území zpravidla v rozsahu širších vztah� než 
jen ve sledované lokalit�. Sledované lokality Z16.1 a Z16.2 lze p�ipojit na STL plynovod 
procházející prostorem severního záchytného parkovišt� ke kr�m� Markéta a dále nap�í� 
zámeckou zahradou do prostoru jižn� od ohradní zdi k zahradnictví. V souvislosti 
s výstavbou podpovrchového objektu zázemí letní scény v lokalit� Z16.2 „sever“ je t�eba 
vzít v úvahu pot�ebu vy�ešení podmínek provád�ní stavby v bezpe�nostním pásmu VTL 
plynovodu Kájov – �eský Krumlov (DN 150), tj. jednoho z hlavních p�ivad��� plynu do 
m�sta. Vzhledem k tomu, že rozsah stavby by mohl zasahovat až k hranici ochranného 
pásma zmín�ného VTL plynovodu, je t�eba uvážit z principu p�edb�žné opatrnosti 
odklon�ní jeho trasy z rizikového prostoru stavební �innosti. Zm�nou �.16 ÚPO je proto 
navrženo jeho p�eložení do vzdálenosti cca 60m od p�edpokládaného okraje 
podpovrchové stavby. 
��Ochranné a bezpe�nostní pásmo plynovod�: 

Ší�ka bezpe�nostního pásma závisí na dimenzi plynovodního potrubí. 
� bezp. pásmo VTL plynovodu nad DN 300 ..40 metr� na ob� strany od líce potrubí 
� bezp. pásmo VTL plynovodu do DN 300…. 20 metr� na ob� strany od líce potrubí 
� bezp. pásmo VTL regula�ní stanice ……… 10 metr� od p�dorysu 
� bezp. pásmo STL plynovodu … 1 metr na každou stranu od líce potrubí 
� ochr. pásmo VTL plynovodu … 4 metry na každou stranu od vn�jšího líce potrubí 
� ochr. pásmo VTL regula�ní stanice … 4 metry na každou stranu od p�dorysu 

Optimáln� již pro zpracování územní studie (p�ípadn� sout�že), nejpozd�ji však pro 
stupe� projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí je t�eba polohu stávajících sítí 
geometricky zam��it.  

 
93. MÍSTNÍ A Ú�ELOVÉ KOMUNIKACE 

Všechny komunikace v oblasti ur�ené pro možnou realizaci zázemí letní scény spadají 
do funk�ní skupiny „C“ – místní obslužné komunikace dle �SN 73 6110 (Projektování 
místních komunikací). Sou�asné �len�ní krajiny je výsledkem historické parcelace a 
tomu odpovídá cestní sí	, doprovodná i rozptýlená zele�. Podle dokumentu „�eský 
Krumlov – m�sto a jeho krajinný rámec“ (Ing.arch. I. Vorel, CSc; Ing. M. Ehrlich; Ing. J. 
Olšanský – 2000) je sledované území sou�ástí krajinného prostoru „B Zámecká zahrada 
– Dubík“, který svými kvalitami rozhodujícím zp�sobem vytvá�í charakter a obraz 
historického m�sta v krajin�. Z tohoto hodnocení také vychází režim velmi p�ísné ochrany 
krajinného rázu uplatn�ný na bezprost�ední okolí zámecké zahrady – úprava trasování 
nebo návrh nových tras komunika�ní sít� proto není možný.  
Pro dopravní obsluhu zázemí letní scény je z výše uvedených d�vod� zm�nou �.16 ÚPO 
�eský Krumlov navrženo využít stávající výstupní komunikaci z ulice Chvalšinské podél 
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severního a západního svahu návrší Pta�ího Hrádku. Trasu dopravní obsluhy k zázemí 
letní scény je t�eba pokládat za cílovou – sm��uje pouze k parkovištím a zp�t; terénní 
podmínky a stávající zástavba neumož�ují její pokra�ování. Vzhledem k velmi skromným 
ší�kovým parametr�m stávající trasy a k podmínkám ochrany krajinného rázu (zejména 
oboustranné aleje památných strom� p�i komunikaci od zámecké zahrady ke Kvítkovu 
Dvoru) není možné komunikaci rozší�it v celé její trase. Proto je navrženo zajistit vyšší 
bezpe�nost obousm�rného provozu dostate�n� dimenzovanými výhybnami 
v dohledových vzdálenostech – avšak vždy p�i respektování podmínek ochrany 
krajinného rázu.  
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VYHODNOCENÍ P�ÍNOSU ZM�NY �.16 ÚZEMNÍHO PLÁNU 
K NAPLN�NÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
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E. VYHODNOCENÍ P�ÍNOSU ZM�NY �.16 ÚZEMNÍHO PLÁNU K NAPLN�NÍ 
PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ  

 

Republikové priority územního plánování pro zajišt�ní udržitelného rozvoje území jsou 
specifikovány v Aktualizaci �.1 Politiky územního rozvoje �eské republiky schválené 
usnesením vlády �R �.276 dne 15. dubna 2015. Problematiky �ešení zm�ny �.16 ÚPO 
�eský Krumlov se týkají následující vybrané priority: 
 
��Ve ve�ejném zájmu: 

� zabezpe�it ochranu p�írodních a kulturních hodnot území m	sta, v�etn	 
urbanistického, architektonického a archeologického d	dictví;  

� zachovat ráz jedine�né urbanistické struktury území m	sta a jedine�né kulturní 
krajiny (její kulturní, p�írodní i užitné hodnoty), které jsou výrazem identity 
území, jeho historie a tradice; 

S ohledem na ochranu kulturních hodnot a krajinného rázu zm�na �.16 ÚPO �eský 
Krumlov stanovuje podmínku realizovat zamýšlený objekt zázemí letní scény v jedné z 
�ešených lokalit formou podpovrchové stavby. D�vodem je práv� koncepce p�echázející 
riziku narušení kompozi�ních vztah� kulturních a p�írodních dominant siluety zámeckého 
ostrohu a ochrana p�írodního prost�edí ani horizontu návrší zámecké zahrady. 
Povrchová vstupní �ást podpovrchové stavby nesmí velikostn� p�esáhnout objem 
stávajícího objektu kr�my Markéta v severní ohradní zdi zámecké zahrady, která sama o 
sob� horizont zámeckého návrší ani ráz p�iléhající krajiny nenarušuje. Pro omezení rizika 
narušení kompozi�ních vztah�, p�írodních a kulturních hodnot je proto klí�ovou 
podmínkou vhodné p�izp�sobení objemového �ešení stavby jejímu okolí a charakteru 
krajinného rázu. Vliv chystaného zám�ru na kulturní památky, siluetu m�sta, krajinný 
reliéf, kompozi�ní vztahy nebo panorama m�sta je dále nutné již v úvodní fázi p�ípravy 
projektové dokumentace d�kladn� prov��it formou vizualizace p�edpokládaného objemu 
stavby a jejího zákresu do panoramatických fotografií ze zvolených stanoviš� v rámci 
vypracování architektonické sout�že. Takto získané výsledky umožní v�as posoudit a 
navrhnout zp�esn�ní podmínek pro zadání další fáze projektové dokumentace. 
P�ínosem k napln�ní výše uvedené republikové priority je v�asné stanovení podmínek k 
prov��ení vlivu sledovaného zám�ru a možnost jejich korekce pro optimální formu 
kone�né realizace zám�ru. 
 

��V �ešeném území vytvo�it podmínky pro zadržování, vsakování i využívání 
deš�ových vod: 

Zm�nou �.16 je stanovena podmínka realizovat zázemí letní scény jako podpovrchovou 
stavbu. Díky vrstv� zeminy p�ekrývající objekt bude odtok deš�ových vod zpomalen. Pro 
p�ednostní zajišt�ní likvidace deš�ových vod z p�ilehlých zpevn�ných ploch vsakem do 
terénu bude nezbytné v p�edstihu p�ed zadáním další fáze dokumentace zajistit 
hydrogeologický pr�zkum vybrané oblasti a p�ipravit tak dostate�né podklady pro 
zapracování této podmínky. V rámci �ešeného území je t�eba zajistit prostor pro zásak 
odpovídající vým��e a struktu�e jednotlivých odvod�ovaných ploch.  
Zmín�ným postupem bude zajišt�n soulad s uvedenou republikovou prioritou. 
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Krajské priority územního plánování pro zajišt�ní udržitelného rozvoje území jsou 
specifikovány ve 3. Aktualizaci Zásad územního rozvoje Jiho�eského kraje právn� ú�inné od 
6.1.2016. Problematiky �ešení zm�ny �.16 ÚPO �eský Krumlov se týkají následující vybrané 
priority: 
 
��Respektovat ZUR stanovené priority územního plánování, zejména: 

� minimalizovat zábory zem	d	lského p�dního fondu: 
Zábor je vymezen v  nutné mí�e pro nezbytné rozší�ení parkoviš�; pro vlastní objekt 
zázemí se p�edpokládá v p�evážné mí�e (85%) jen zábor do�asný a po p�ekrytí 
podpovrchové stavby dojde k navrácení p�írodního charakteru pozemku – viz kap. 
O.d. 
P�i rozvaze o vyhodnocení vlivu uvažované realizace zázemí letní scény na 
zem�d�lský p�dní fond je t�eba vycházet z toho, zda realizace zázemí pro divadelní 
p�edstavení a tedy ukon�ení nevhodného využití památkov� chrán�ného objektu 
Bellarie, umožn�ní jeho rekonstrukce a zp�ístupn�ní návšt�vník�m zámeckého 
areálu je ve�ejným zájmem, který výrazn� p�evažuje nad ve�ejným zájmem ochrany 
ZPF. Aktuální využití p�d (za�azených nap�. v lokalit� Z16.2 do I. t�ídy ochrany, ale 
v sou�asném stavu postagrární lado – travní porost s projevy degradace) nedokládá 
dostate�ný zájem vlastníka na efektivním využití p�dního fondu. Navíc je otázkou, 
jestli by intenzivní zem�d�lské obhospoda�ení mohlo být v souladu s požadavky 
ochrany krajinného rázu v bezprost�edním okolí zámeckého areálu. Ve�ejný zájem na 
obnov� a zp�ístupn�ní letohrádku Bellarie jako sou�ásti národní kulturní památky 
zámeckého areálu �eský Krumlov má z hlediska ochrany památkového fondu 
zapsaného do seznamu kulturního d�dictví UNESCO v tomto porovnání výrazn� 
vyšší d�ležitost. 

� minimalizovat necitlivé zásahy do krajiny 
� v kulturn	 historicky a urbanisticky cenném území m	sta �eský Krumlov, které 

je zapsané v Seznamu sv	tového d	dictví (UNESCO), respektovat a chránit 
historicky utvá�enou sídelní strukturu m	sta a jeho obraz v krajin	, chránit 
kulturní památky, krajinné a stavební dominanty a pohledov	 významná 
panoramata m	sta i krajiny, dbát na zachování originality p�vodního 
prostorového uspo�ádání m	sta, nenarušovat cenné m	stské struktury a 
architektonické a p�írodní hodnoty nevhodnou zástavbou: 

� respektovat p�írodní a krajiná�ské hodnoty území  
K napln�ní uvedených priorit p�ispívá zm�na �.16 ÍPO �eský Krumlov stanovením 
podmínky realizovat zázemí letní scény jako podpovrchovou stavbu – viz výše: 
republikové priority ve ve�ejném zájmu; 

 
��Podmínky koncepce ochrany a rozvoje p�írodních hodnot: 

� respektovat ochranu p�írodních hodnot 
� zohled�ovat ochranu p�írody a krajiny, zem	d	lského p�dního fondu  

K napln�ní uvedených priorit p�ispívá zm�na �.16 ÍPO �eský Krumlov stanovením 
podmínky realizovat zázemí letní scény jako podpovrchovou stavbu – viz výše: 
republikové priority ve ve�ejném zájmu; 

� novou zastavitelnou plochu vymezit v návaznosti na zastav	né území  
Plocha možného umíst�ní zázemí letní scény a rozší�ení parkovišt� je vymezena 
v bezprost�ední návaznosti na zastav�né území a ohradní ze� zámecké zahrady.   

 
��Podmínky koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot: 

� nep�ipustit zástavbu vymykající se m	�ítku krajiny i charakteru okolní zástavby 
�i výrazn	 narušující krajinný, urbanistický nebo architektonický ráz a 
negativn	 ovliv�ující panoramatické a dálkové pohledy nebo m	stské a 
krajinné prost�edí 
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K napln�ní uvedených priorit p�ispívá zm�na �.16 ÍPO �eský Krumlov stanovením 
podmínky realizovat zázemí letní scény jako podpovrchovou stavbu – viz výše: 
republikové priority ve ve�ejném zájmu; 

 
��Podmínky koncepce ochrany a rozvoje civiliza�ních hodnot: 

� zajistit vhodnými urbanistickými nástroji dostatek doprovodné zelen	 v 
�ešeném území: 
Vzrostlá zele� zámecké zahrady v bezprost�edním okolí lokality zm�ny �.16 podléhá 
speciální ochran� a koncepci výsadby; úprava vymezené plochy S.krepz v�etn� okolí 
podpovrchové stavby zázemí letní scény musí dále respektovat požadavky na 
zachování charakteru krajinného rázu. 
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F. VYHODNOCENÍ VLIV� ZM�NY �.16 NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ - 
SHRNUTÍ 

 
Vyhodnocení vlivu zm�ny �.16 ÚPO �eský Krumlov na udržitelný rozvoj území je vyvoláno 
požadavkem Odboru životního prost�edí, zem�d�lství a lesnictví Krajského ú�adu 
Jiho�eského kraje na vyhodnocení vlivu koncepce sledovaného zám�ru na životní prost�edí 
(SEA) – viz stanovisko Krajského ú�adu Jiho�eského �j. KUJCK 874301/2015/OZZL/3 ze 
dne 30.11.2015. Vyhodnocení vliv� zm�ny �.16 ÚPO �eský Krumlov na udržitelný rozvoj 
území zahrnuje krom� vyhodnocení vlivu na životní prost�edí (samostatného separátu SEA – 
viz kap. A) také zhodnocení z hlediska sféry sociální a hospodá�ské, ale také vliv 
sledovaného zám�ru na jevy územn� analytických podklad� (viz kap. C) a napln�ní priorit 
územního plánování pro zajišt�ní vyváženého udržitelného rozvoje území (viz kap. E). 
Vyhodnocení sestává z posouzení vliv� zm�ny �.16 na územní podmínky pro p�íznivé životní 
prost�edí, pro hospodá�ský rozvoj a pro soudržnost spole�enství obyvatel území. 

Sou�asná praxe Vyhodnocení vliv� konkrétních zám�r� na udržitelný rozvoj území se stále 
potýká s nevyvážeností legislativních nástroj�, resp. na jejich základ� vytvá�ených podklad� 
pro jednotlivé pilí�e udržitelného rozvoje. Celému hodnocení tak jednozna�n� dominuje 
oblast životního prost�edí pro jejíž vyhodnocení jsou stanoveny metodické postupy, které 
staví na legislativních oporách z oblasti ochrany p�írody, ochrany p�dního fondu, ochrany 
ovzduší a obecn� hygieny prost�edí, … atd. Naproti tomu pro vyhodnocení úrovn� 
hospodá�ského rozvoje, sociální sféry a soudržnosti spole�enství obyvatel dané oblasti jsou 
k dispozici pouze údaje �SÚ nebo ÚAP a jednotný metodický postup vyhodnocení stanoven 
není. Vzhledem k tomu, že v daném p�ípad� se dokonce požadavek na vyhodnocení týká jen 
díl�í �ásti správního území (�ešeného zm�nou �.16 ÚPO) m�sta �eský Krumlov, je nezbytné 
z ÚAP a statistických dat vyvodit záv�ry a doplnit vazby, vztahy a vlivy, které sledovaný 
zám�r – totiž realizace zázemí pro letní scénu s otá�ivým hledišt�m – vyvolá práv� v oblasti 
hospodá�ské, spole�enské i sociální.  

Divadelní p�edstavení na letní scén� s otá�ivým hledišt�m v zahrad� �eskokrumlovského 
zámku mají již více než p�lstoletou tradici, která je práv� díky nep�enosnému prost�edí 
zámeckého parku a viditelnosti sousedního letohrádku Bellarie hodnocena jako sv�tový 
unikát. Divadelní p�edstavení v takovém prost�edí p�edstavují nehmotnou kulturní hodnotu – 
atrakci, která umoc�uje význam národní kulturní památky zámeckého areálu jako celku a 
oživuje zdejší nemateriální kulturní d�dictví barokních zábav a slavností. Tento aspekt a jeho 
novodobý význam nelze p�i hodnocení udržitelného rozvoje území pominout. Krom� 
zmín�ného umocn�ní kulturních hodnot totiž existence divadla nesporn� p�ispívá k rozší�ení 
nabídky turistických atrakcí nadmístního – dokonce sv�tového významu a cestovní ruch je 
pro sou�asné obyvatele m�sta jedním z hlavních zdroj� pracovních p�íležitostí. Nabídka 
pracovních míst je zase hlavním p�edpokladem stabilizace po�tu obyvatel a sociální 
soudržnosti – a proto je také jedním z hlavních zájm� m�sta. V tomto p�ípad� se totiž 
nejedná jen o pracovní místa p�ímo související s provozem letní scény, ale o �adu dalších. 
Diváci otev�ené scény pat�í k té �ásti návšt�vník� �eského Krumlova, jejichž pobyt ve m�st� 
není jen jednodenní. Vícedenní cestovní ruch generuje další pracovní místa v souvisejících 
službách jako jsou ubytování, restaurace, kavárny, obchod a služby zam��ené na turistický 
ruch, galerie, … apod. Zachování provozu letní scény s otá�ivým hledišt�m a spektra 
pracovní nabídky p�ispívající k udržení hospodá�ské prosperity místních podnikatel� je tedy v 
zájmu m�sta. A je t�eba p�iznat, že divadelní scéna s otá�ivým hledišt�m lokalizovaná 
v jiném míst� než v prost�edí zámeckého parku a v optickém kontaktu s letohrádkem Bellarie 
by sice zachovala provoz divadelních p�edstavení, ale sou�asn� by ztratila na atraktivit� a 
autenticit� atmosféry navazující na zmín�né barokní slavnosti.     

Sou�asn� p�i vyhodnocení vlivu zamýšlené realizace nového zázemí divadelní scény 
zaznamenáváme, že zám�r by krom� samotného vylepšení provozních podmínek pro herce 
i diváky p�inesl i další pozitivní výsledky. Více než pot�ebné sociální vybavení a zázemí 



��-'3���������������������������������������7 6@�6�,�>�50/51�8.A�7���	
�����,B2C���1.065����1@�D/E,0�C��6856?�F8,.>��������������������������������������	<��'<	
 
 

 
 

�

��8����'3-	<	*-<'� � BE������ 

p�ibližn� v t�žišti zámecké zahrady by mohlo sloužit nejen divák�m, ale všem návšt�vník�m 
areálu i v dob� mimo divadelní p�edstavení. Významný kladný posun by nastal ukon�ením 
provizorních provoz� zázemí divadla uvnit� i v blízkém okolí letohrádku Bellarie, jeho 
vyklizením pro chystanou celkovou rekonstrukci a kone�n� jeho zp�ístupn�ním a zvýšením 
nabídky prohlídkových okruh� zámeckého areálu. Každé rozší�ení nabídky turistických cíl� a 
atraktivit zvyšuje nad�ji, že dnes p�evážn� jednodenní návšt�va m�sta p�eroste ve vícedenní 
pobyt turist� – se všemi výše popsanými pozitivními dopady na stabilitu pracovních 
p�íležitostí v míst�.    

Podstatný problém však v této souvislosti p�edstavuje skute�nost, že v porovnání 
se zmín�ným nevšedním nemateriálním zážitkem z divadelního p�edstavení v kulturním 
prost�edí barokní zahrady je sou�asná podoba otá�ivého hledišt� až p�íliš materiální, hmotná 
a v daném památkov� chrán�ném areálu p�esp�íliš dominantní. Z této skute�nosti je t�eba se 
pou�it. Má-li být zachována tradice otev�ené divadelní scény s otá�ivým hledišt�m je t�eba 
spole�n� s orgány památkové pé�e a ICOMOS hledat a stanovit pro živé divadelní um�ní 
v památkov� hodnotné barokní zahrad� takové podmínky, které tuto památku nejen 
nepoškodí, ale zhodnotí tím, že ji z úrovn� prohlídkového exponátu povznesou na úrove� 
stále využívané a žijící sou�ásti zámeckého areálu a p�itom navážou na tradici barokních 
slavností.  

Z hlediska vyhodnocení zm�ny �.16 ÚPO – tj. vymezení ploch pro možnou realizaci zázemí 
divadelních p�edstavení mimo zámeckou zahradu – je p�itom t�eba vzít v úvahu následující 
záv�ry a podmínky pro další rozpracování zám�ru: 
�� Zázemí otev�ené divadelní scény v t�sném sousedství areálu zámku �eský Krumlov – 

národní kulturní památky zapsané do Seznamu sv�tového d�dictví UNESCO a 
s ohledem na vysokou míru ochrany krajinného rázu bezprost�edn� navazující 
p�ím�stské krajiny je možné realizovat pouze jako podpovrchovou stavbu jen 
s minimálním objemem objektu vstupu nad terénem, jehož hmota nep�esáhne objem 
stávající kr�my Markéta v severní ohradní zdi zámecké zahrady; 

�� S ohledem na územní limity (výhradní ložisko grafitu �. 3169900 - "�eský Krumlov - 
Rybá�ská ul." a jeho chrán�né ložiskové území �. 16990000 "�eský Krumlov"), 
evidované poddolované území a topografii mírn� k jihu klesajícího terénu je lokalita 
Z16.1 „jih“ pro sledovaný zám�r mén� vhodná až nevhodná;  

�� Zám�r realizace zázemí otev�ené divadelní scény je t�eba v p�edstihu prov��it spolu 
s návrhem nového ztvárn�ní otá�ivého hledišt� a úpravy jeho polohy v kompozici barokní 
zahrady formou architektonické sout�že (studie) – a to v�etn� virtuální prostorové 
vizualizace vztahu k interiéru zahrady i k panoramat�m m�sta, která teprve umožní 
vyhodnotit podmínky pro pokra�ování nebo naopak upušt�ní od sledovaného zám�ru. 
P�itom je t�eba: 
� respektovat požadavky na zachování režimu ochranného pásma MPR a krajinného 

rázu – dbát na zapojení nov� navrhované povrchové �ásti objektu zázemí do 
krajinného rázu a jeho pohledové odclon�ní výsadbou vegetace; 

� zpracovat a vyhodnotit podrobný dendrologický pr�zkum v oblasti p�edpokládaného 
místa výstup� z podpovrchového objektu zázemí do zámecké zahrady. Jako sou�ást 
vyhodnocení pr�zkumu je t�eba ur�it podmínky ochrany vegetace – p�edevším je 
t�eba chránit vzrostlé stromy a jejich ko�enovou zónu. 

�� Podklady pro podrobn�jší stupe� dokumentace:  
� inženýrsko-geologický a hydrogeologický pr�zkum podloží a režimu podzemních vod 

za ú�elem zpracování návrhu konkrétního odvod�ovacího opat�ení diferencovan� 
podle místních podmínek (p�ípadné zohledn�ní oblasti krystalinických vápenc�); 

� prov��it kapacitní a technické podmínky a možnost využití stávajících kanaliza�ních 
stok objekt� Bellarie a kr�my Markéta; v p�ípad� nedostate�né kapacity nebo 
technických problém� navrhnout dostate�n� kapacitní bezodtokovou jímku 
s pravidelným vyvážením splaškových vod na m�stskou �OV;   
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� pro lokalitu Z16.2 sever prov��it podmínky provád�ní podpovrchové stavby v 
bezpe�nostním pásmu VTL plynovodu Kájov – �eský Krumlov, resp. nezbytnost 
odklon�ní jeho trasy VTL plynovodu z rizikového prostoru stavební �innosti; 

� p�i rozpracování návrhu zázemí otev�ené divadelní scény bude požadován 
nízkoemisní zp�sob vytáp�ní, resp. pr�kaz o eliminaci zne�is	ování ovzduší; 

� protože kód BPEJ 7.29.11 (I. t�ída ochrany) vztahující se k lokalit� Z16.2 svým 
ozna�ením neodpovídá reálnému stavu (sklonitosti) pozemku, je doporu�eno ov��it 
správnost tohoto údaje – p�ípadn� na základ� výsledk� prov��ení provést rebonifikaci 
p�dy v dané oblasti; 

�� Vzhledem k požadavku zachování kapacity otá�ivého hledišt� (cca 650 míst) a 
s ohledem na ochranu krajinného rázu a minimalizaci zát�že p�ilehlé krajiny je t�eba 
koncentraci parkovacích ploch rozložit na ob� parkovišt� v blízkosti zámecké zahrady – 
mírn� rozší�ené parkovišt� P4 sever a k legalizaci navržené parkovišt� jih – ob� s cílovou 
celkovou kapacitou cca 210 míst pro osobní automobily a cca 10 míst pro autobusy 
(v�etn� parkování herc� a personálu); 
P�itom je t�eba: 
� respektovat požadavky na zachování krajinného rázu – dbát na zapojení stávajícího i 

nov� rozši�ovaného parkovišt� do krajinného rázu a jeho pohledové odclon�ní 
výsadbou vegetace; 

� zpracovat oznámení podlimitního zám�ru podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona EIA; 
� již v p�edstihu p�ed realizací objektu zázemí otev�ené scény zkapacitnit p�íjezdovou 

trasu od Chvalšinské ulice po severním a západním úbo�í Pta�ího Hrádku a p�itom  
minimalizovat zásah do vzrostlé zelen�, vylou�it zásah do chrán�ného stromo�adí 
Kvítk�v dv�r a vzrostlé zelen� v trase vedené lesním porostem po úbo�í Pta�ího 
hrádku; sou�asn� je vhodné na základ� hlukové studie vyhodnotit vliv ú�inku hluku 
na zví�ata a ekosystémy; 

 
Vyhodnocení zm�ny �.16 ÚPO �eský Krumlov na udržitelný rozvoj území stanovuje  
podmínky pro rozpracování sledovaného zám�ru v rámci urbanisticko – architektonické 
sout�že nebo územní studie. Výše uvedené záv�ry vycházející p�evážn� z vyhodnocení 
vliv� sledovaného zám�ru na životní prost�edí. Spole�n� s podmínkami zohled�ujícími 
urbanistickou koncepci mají preventivn� p�edejít, snížit nebo zcela eliminovat p�ípadná rizika 
a potenciáln� negativní vlivy zám�ru. Z hlediska udržitelnosti hospodá�ské stability a sociální 
soudržnosti obyvatel je zám�r v souladu se zájmy m�sta. Ze stanovených podmínek je 
patrné, že a�koli byla v rámci vyhodnocení evidována �ada problém�, je možné na základ� 
navržených opat�ení a podrobn�jších pr�zkum� v rámci rozpracování úkolu (sout�že – 
studie) t�mto vliv�m p�edejít. 
Nadto je možné realizovat další kompenza�ní opat�ení formou náhradních výsadeb a úprav 
v okolí zamýšleného zám�ru – nap�. obnovit historické �len�ní zem�d�lských teras na 
svazích Pta�ího hrádku, zajistit revitalizaci stromo�adí podél poutní cesty do Kájova, provést 
výsadbu kulisy listnatých d�evin na hran� plošiny v��i Plešivci, apod. a tím p�isp�t k obnov� 
charakteru krajinného rázu v širším okolí sledovaného zám�ru.  
 
Naproti tomu hypotetická tzv. „nulová varianta“ (tj. setrvalý stav – ponechání otá�ivého 
hledišt� v provozu ve stávající poloze a v sou�asné podob�) by zcela jist� byla klasifikována 
jako ignorování požadavku UNESCO na vy�ešení nevhodného zásahu do významné kulturní 
památky – barokní zahrady areálu zámku �eský Krumlov – a na �ešení nevhodného využití 
letohrádku Bellarie. UNESCO by pak oprávn�n� mohlo podniknout kroky, které by p�i 
setrvalé pasivit� v �ešení t�chto problém� mohly vést až k vyškrtnutí �eského Krumlova ze 
Seznamu sv�tového kulturního d�dictví. 

  
 
 


