
Rehabilitace vrcholové partie 
Křížové Hory v Českém Krumlově 



Náplň práce

2016
• dendrologický průzkum, tj. zhodnocení současného stavu zeleně
• inventarizace dřevin
• návrh na odstranění nežádoucích a neperspektivních dřevin
• návrh na ošetření perspektivních vzrostlých dřevin
• návrh pěstebních opatření
• návrh nových výsadeb
• obnova ploch s bylinným krytem
• fotodokumentace
2017 (jaro)
• návrh režimu péče o krajinnou úpravu, výhledový plán udržovací 

péče na období cca 10 let po realizaci vegetačních úprav s ročním 
harmonogramem údržbových prací

• zjednodušený botanický průzkum lučních porostů a porostů dřevin 
v řešeném území



Rozsah řešeného území

• dáno geometrickým zaměřením z roku 2014 

• 2016 doměřena přístupová cesta od ulice U 
Sáňkařské dráhy podél kaplí s fragmenty 
hruškové aleje  





Chronologický přehled stavebně historického vývoje areálu na Křížové hoře
(ing.Jiří Olšan: Záměr rehabilitace vcholové partie Křížové Hory)

14. 9. 1657 - vyzdvižení tzv. španělského kříže na vrcholu hory 
1702 - postaven nový (již třetí) dřevěný kříž a dřevěná kaple
1709 přípravy na stavbu zděné kaple, investorem krumlovský magistrát, velkoryse podporovaný 
Janem Kristiánem z Eggenbergu
1710 - 14. září 1710 na svátek Povýšení svatého Kříže byla kaple vysvěcena
1714 -zahájena stavba ambitu (jako první byl stavěn sklep
1717 - byla dokončena stavba poustevny 
1736 - dokončení ambitu
1740 a 1753-55 stavěno šest kaplí křížové cesty
1787 - 24. 8. roku 1787 byla kaple zrušena a v dražbě prodána českokrumlovskému měšťanu Karlu 
Neumüllerovi, který ji roku 1794 opět zpřístupnil veřejnosti
1850- nákladnou opravu celého areálu nechala provést Kateřina Neumülerová .
1928 - kapli koupila Terezie ze Schwarzenbergu a nechala ji vlastním nákladem opravit
1933 - kaple byla po opravě znovu vysvěcena 15. 9.  1933.

Poté, co kaple v dobrém stavu přežila druhou světovou válku, byla během 50. let vykradena a 
zničena. 
Roku 1962 byly pozůstatky mobiliáře převezeny z kaple do depozitáře státního zámku Český 
Krumlov. Devastace kaple však pokračovala dále a její stav se rychle zhoršoval. 
Stejně tak pustnul celý poutní areál.  Vrcholová plošina  a také meze na svazích Křížové hory bez 
řádné údržby zarůstaly nálety dřevin. 
Obrat  k lepšímu přinesla až změna společenských poměrů v roce 1989.
Na základě iniciativy Okresního úřadu v Českém Krumlově byly kaple a ambit obnoveny na přelomu 
let 1990/1991 . Kaple byla znovu vysvěcena 14. 9. 1991.



Hodnoty

• barokní architektura v krajině

• dochovaná historická skladba zemědělských 
pozemků (terénní reliéf, hrany agrárních teras)

• významná krajinná dominanta, místo 
dálkových výhledů a panoramatických  
pohledů  na historickou část města

• doklady historické těžební činnosti



Závady

• přerušení tradičního hospodaření - sukcesní změny 

• špatný stav stavebních prvků (komunikace, zpevněné 
plochy, opěrné zdi)

• špatná dostupnost Křížové hory pro návštěvníky

• chybí lavičky, odpadkové koše a informační tabule

• není přístupná veřejnosti kaple s ambitem

• stožár radiotelekomunikací na vrcholu Křížové hory 

• nevhodně umístěný a řešený prostor kolem památníku 
osvobození americkou armádou



mapa panství J. Falta 1820



III. vojenské mapování 1876-77



stabilní katastr  1870



aecker – pole

wiesen - louky

gemüse garten -
zeleninová zahrádka

weiden – pastviny



letecké mapování 1952





ortofotomapa
2016 







Český Krumlov - město a jeho krajinný rámec (ing. Olšan, 2001)













Návrh řešení

Vegetační úpravy:
Obnovení pohledového propojení kaple s městem, kultivace celého prostoru
1. Odstranění stromů s nízkým zdravotním a pěstebním potenciálem a zhoršenou statikou 
2. Odstranění stromů a keřů z důvodů kompozičních (pohledy, konkurence hodnotnějších jedinců)
3. Odstranění stromů, které destruují opěrné zídky 
4. Uvolnění hodnotných stromů z porostu (hrušková alej)
5. Ošetření stromů ponechaných (především v okolí kaple a hruškové aleje)
6. Vyčištění lučních porostů od náletů, navrhnout způsob následné údržby
7. Založení pohledové zelené clony okolo radiotelekomunikačního zařízení
8. Kultivace prostoru okolo nově vysázené lípy republiky
9. Výsadba nové zeleně (v předstihu obnova hruškové aleje a klenové aleje před vchodem do kaple – Acer 

pseudoplatanus „Worleei“)
10. Obnova trávníků před vstupním prostorem kaple 
11. Navrhnout plán hospodaření s vegetačními prvky

Stavební práce:
1. Oprava dvou opěrných zídek kolem kaple
2. Osazení mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, informační tabule)   
3. Rekonstrukce přístupových cest pro bezpečný a pohodlný pohyb

Obecně:
Zajistit programovou náplň celého prostoru



Odstranění stromů s nízkým zdravotním 
a pěstebním potenciálem 
a zhoršenou statikou 

u jasanů - nekróza jasanu - Chalara fraxinea



projevy pařezové výmladnosti



Odstranění stromů a keřů z důvodů pohledových



Odstranění stromů, které destruují opěrné zídky 



Uvolnění hodnotných stromů z porostu 



Ošetření stromů ponechaných 



Vyčištění lučních porostů od náletů



Obnova trávníků před 
vstupním prostorem kaple 



Křížová hora je vyhledávaným místem pro místní i turisty



širší vztahy



Inventarizace dřevin







Ideové řešení



děkuji za pozornost


