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1. Úvodní slovo kronikáře 

Městskou kroniku Českého Krumlova vede od listopadu 2015 Mgr. Zdena Mrázková, MBA. 

Pochází z Českých Budějovic (narozena v roce 1972), kde vystudovala Kulturní historii na 

Jihočeské univerzitě. Absolvovala také obor Management cestovního ruchu na univerzitě 

Johannese Keplera v Linci. Její zaměstnání ji přivedlo po studiu do Českého Krumlova. Nejprve 

byla dokumentaristkou a knihovnicí, později vedoucí Evropského informačního centra Jihočeské 

univerzity v Krumlově. Zde se významně podílela na realizaci rozsáhlého projektu „Oficiální 

informační systém města a regionu Český Krumlov“ na www.ckrumlov.cz, který je od doby svého 

spuštění v roce 1998 již 20 let základním informačním zdrojem o městě. Následně pracovala tři 

roky pro Národní památkový ústav jako manažer provozu Státního hradu a zámku Český Krumlov. 

Od roku 2002 je zaměstnankyní Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o. 

 

Zde nejprve spoluzakládala a následně pracovala na destinačním managementu v oddělení 

cestovního ruchu, které později i vedla. V letech 2015 – 2017 byla asistentkou jednatele 

společnosti a zároveň od roku 2005 spolupracovala na vybraných projektech Musea Fotoateliér 

Seidel (pilotní projekt záchrany a revitalizace fotoateliéru, tvorba musea a depozitáře 

s fotografickým archivem v letech 2005 – 2008, fotografická databanka na www.seidel.cz, drobné 

i rozsáhlé výstavy fotografií J. a F. Seidela: mj. výstava pro česká centra v Mnichově a ve Vídni, 

výstava v Egon Schiele Art Centru Mystérium Šumava, pravidelná publikační a přednášková 

činnost – čtvrtletník Vítaný host, čtvrtletník Šumava, příspěvky do Novin města Český Krumlov, 

cyklus přednášek „Seidelova Šumava“ aj.). 

 

Podílela se i na zpracování publikací – ve spolupráci s Nadací barokního divadla zámku Český 

Krumlov na „Průvodci zámeckým divadlem“, se společností MCU s. r. o. na „Průvodci městem 

Český Krumlov“, ve spolupráci s městem Český Krumlov pak např. na realizaci 1. etapy 

„Management plánu památky UNESCO“ či na projektu výpravné knihy k 750. výročí: „Příběh 

města Český Krumlov“. V roce 2016 byla spoluautorkou úspěšného prvního svazku edice 

Seidelova Šumava: „Lipno – krajina pod hladinou“. Zdena Mrázková žije se svými třemi syny 

v Dolním Třeboníně nedaleko Českého Krumlova. 

 

V Českém Krumlově, 15. prosince 2017 

Zdena Mrázková 
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2. Hlavní události roku 2016 

Podle nařízení Zákona č. 232/2006 Sb., o kronikách obcí, má zapisovatel městské kroniky úkol 

zaznamenat obecně politické a společenské události nadregionálního, národního i světového 

významu. Zákon vychází z poněkud archaického předpokladu, že je v kronice třeba zachytit 

představy o obecných dějinných procesech, jak je vnímali místní obyvatelé a právní subjekty nebo 

jak se mohly odrážet na konkrétních událostech obce či města. 

 

Před masovým rozšířením tisku a dalších sdělovacích prostředků popisy kronikářů skutečně 

poskytovaly velmi zajímavé a cenné údaje o tom, jak byly „velké“ události vnímány v jednotlivých 

městech a obcích, protože se mohly dost často výrazně odlišovat od názorového mainstreamu 

velkých měst, jež se v regionech nedokázal účinně prosazovat. V současnosti se ovšem vnímání 

politických a společenských procesů v centru politických, společenských, kulturních 

a ekonomických jevů víceméně shoduje s hlavními názorovými proudy na celém území státu. 

 

Profesionálně se hodnocením všech aspektů národního i světového dění zabývá celá řada institucí, 

ale je třeba naplnit požadavek zákona, který ukládá kronikáři tuto obecnou část v kronice dle 

jednotlivých let uvádět. Tato kronika se řídí zákonem i v tomto ustanovení, o jehož užitečnosti 

mnozí (i sám kronikář) mají pochybnosti, a obecně politické a společenské události v následujícím 

textu zaznamenává. Snaží se činit tak se zřetelem k vazbě na místní českokrumlovské poměry. 

Mezinárodně politická situace a její odraz v Českém Krumlově 

Obecně lze konstatovat, že stejně jako v celé České republice (a ostatně v celé Evropě) také 

v náladách obyvatelstva Českého Krumlova dostávala v roce 2016 mezinárodně politická témata 

mnohem větší prostor, než tomu bylo dříve, kdy občanům města bývaly bližší domácí události, jež 

se bezprostředněji dotýkaly jejich každodenního života. Ačkoliv měly tyto události charakter spíše 

abstraktních hrozeb, neboť do života České republiky prozatím přímo nezasahovaly, obyvatelé se 

jimi zabývali o poznání hlouběji než dříve a vnímali je spíše jako výstrahu. Pokud jde o hlavní 

okruhy zahraničněpolitických témat, jednalo se zejména o následující: 

 

Rusko-ukrajinská krize již neměla tolik vyhrocenou podobu, a vojenské akce ve válkou vyčerpané 

oblasti postupně ustávaly, ačkoliv konflikt nebyl zcela ukončen a diplomacie nenalezla cestu 

k vyřešení problému a stvrzení respektovaného míru. Nicméně Rusko svým zasahováním a tichou 

podporou ruskojazyčných vzbouřenců, stejně jako postupem v oblasti zbrojení, konfrontačním 

vystupováním jeho elit a angažováním se v dalších mezinárodních kočonfliktech utvrzovalo názor 
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obyvatelstva České republiky, že mu jde především o znovuobnovování imperiální, agresívní 

politiky zejména směrem k Západu. Mnohé průzkumy veřejného mínění v České republice to 

potvrzovaly. Státy EU a USA vyhlásily embargo vůči Rusku, které se projevilo mimo jiné 

poklesem hodnoty rublu a zdražením zahraničních zájezdů směřujícím z Ruska do Česka. Výrazně 

to bylo vidět na poklesu množství ruských turistů navštěvujících v minulých letech Český 

Krumlov v mnohem větším počtu. 

 

Občanská válka v Sýrii pokračovala po celý rok. Část území státu ovládaly různé skupiny rebelů, 

mezi nimi nejvýznamnější a nejradikálněji tzv. Islámský stát. Proti rebelům bojovala syrská 

regulérní armáda pod velením prezidenta Asada a války se v různé míře účastnily i další státy, 

vesměs s cílem získat nebo upevnit své postavení v budoucí poválečné Sýrii. Šlo o ropovody, 

vojenské základny a rovnováhu sil v regionu. Asadovými spojenci bylo Rusko a Írán. Některé 

protiasadovské rebely podporovaly USA. Turecko se snažilo eliminovat syrské Kurdy, podle 

situace spolupracovalo s USA i s Ruskem. Prezident Turecka v červenci 2016 upevnil své 

postavení, když potlačil nepodařený pokus o vojenský puč. Bylo zatčeno asi 45 000 osob. 

Prezident ignoroval výtky Západu, protože disponoval silou v podobě migrační politiky – mohl 

zaplavit Evropu válečnými uprchlíky, což by politicky nepřežilo vedení žádné západoevropské 

země. I přes některé incidenty zřetelně sílilo spojenectví Turecka a Ruska. V této souvislosti byl 

také na Českokrumlovsku cestovními kancelářemi zaznamenán nepatrně snížený zájem o pobyt 

v dovolenkových destinacích v Turecku. 

 

Migrační krize v Evropě zaznamenala nižší příliv uprchlíků než v kritickém roce 2015, o azyl 

v Evropě požádal v roce 2016 přibližně milión uprchlíků, ovšem počet osob, které vstoupily do 

EU ilegálně, byl výrazně vyšší. Hlavními destinacemi byly Německo, Švédsko a Británie, 

hlavními vstupními státy Řecko, Maďarsko, Chorvatsko a Itálie. Nadále platilo, že se do Evropy 

dostala jen menšina uprchlíků ze Sýrie a dalších krizových oblastí, kdy většina migrantů zůstávala 

v táborech v Turecku, Libanonu, Jordánsku, Egyptě a Iráku. Bohužel sílil proud tzv. ekonomických 

migrantů z Afriky a nedařilo se rozbít pašerácké sítě přes Středozemní moře. Evropské země, 

zejména Německo, se snažily vypovídat ze svého území ty uprchlíky, kteří nesplňují podmínky 

pro udělení azylu. Často však šlo osoby bez dokladů, u nichž nebylo jasné, kam je vrátit. Situace 

nebyla pod kontrolou. V České republice, a tím pádem ani v regionu Český Krumlov, nebezpečí 

příchodu těchto migrantů nehrozilo, takže odpor proti migraci, až na osamělé lokální případy, 

nebyl nijak společensky vyhrocený.  
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Diskusi mezi obyvateli Krumlova, tak jako po celé ČR rozpoutaly, neustálé debaty o migračních 

kvótách, kdy v roce 2016 česká vláda v intencích převažujícího mínění obyvatel republiky a také 

mnohých obyvatel Českého Krumlova kvóty odmítla. 

 

Masové přesuny migrantů vyvolávaly stále větší obavy ze zvládnutí přílivu tolika lidí s odlišnými 

kulturními a civilizačními návyky. Teroristické útoky organizované zároveň skupinkami někdejší 

muslimských přistěhovalců v západní Evropě prohlubovaly obavy z příchodu možných 

teroristických útoků i v České republice. K vážným teroristickým útokům došlo v Belgii, Francii 

a Německu. V březnu zahynulo v Bruselu 32 lidí během tří koordinovaných pumových atentátů, 

300 osob bylo zraněno. V souvislosti s útokem schválila vláda ČR vyhlášení prvního stupně 

ohrožení terorismem. V červenci vjel útočník kamionem do davu v Nice, zabil 86 lidí, 434 bylo 

zraněno. V prosinci se podobná událost opakovala v Berlíně, kde útočník na vánočním trhu zabil 

12 a zranil 50 lidí. Útoky podkopaly důvěru evropského obyvatelstva vůči stávajícím muslimským 

komunitám a k novým příchozím z arabských zemí. Rozdílný přístup k tzv. uprchlické krizi 

v Evropě a vzájemná krize důvěry mezi jednotlivými státy EU začaly ohrožovat samu podstatu 

fungování EU a zejména schengenského prostoru. 

 

Britské referendum rozhodlo těsnou většinou, že země zahájí proceduru odchodu z EU. Nová 

premiérka Theresa Mayová bude s vedením EU vyjednávat o podmínkách rozchodu, který je 

v dějinách Unie bezprecedentní událostí. 

 

Prezidentem USA se stal Donald Trump. Oproti očekávání vyhrál nejprve republikánské primárky, 

pak porazil v prezidentských volbách protikandidátku Hillary Clintonovou. Politický 

establishment USA a celého Západu je výsledkem zaskočen, Trumpovo vítězství vzbudilo 

spokojené reakce v Rusku a mezi evropskými populisty. V mnoha evropských zemích vzrostl vliv 

euroskeptických, nacionalistických a populistických stran a politiků, po zvolení Donalda Trumpa 

získal tento směr oporu také v USA. Česká republika balancovala na hraně. 

Česká politika a její odraz v Českém Krumlově 

Domácí politická scéna jednotně s politickou poptávkou veřejnosti (včetně té českokrumlovské) 

zaměřila velkou část své agendy na mezinárodně politický vývoj, zejména pokud jde o migrační 

krizi. S názorově do značné míry homogenními státy tzv. Visegrádské čtyřky (Česko, Slovensko, 

Polsko, Maďarsko – zkratka V4) prosazovala Česká republika negativní, nicméně v rámci V4 
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nejumírněnější stanovisko k přijímání migrantů do EU, po schválení kvót pak Slovensko ze své 

zásadní pozice ustoupilo a přijalo na základě stanovené kvóty pro formu několik migrantů. 

 

V rámci legislativní činnosti Parlamentu ČR byla i v roce 2016 přijímána, stejně jako každý jiný 

rok, celá řada nových zákonů. Mezi nejkontroverznější, a přitom velmi důležité z hlediska dopadu 

na české živnostníky, byl návrh zákona z dílny vládní koalice, resp. politických uskupení ANO 

a SSD, o elektronické evidenci tržeb. Ostře proti se stavěly opoziční strany, zejména TOP 09 

a ODS. Ministr financí Andrej Babiš (z hnutí ANO) veřejně slíbil jeho zavedením zvýšení odvodů 

do státní pokladny v odhadované výši 10 mld. Kč, zatímco opozice varovala, že zavedením se 

pouze zvýší administrativní a finanční zatížení drobných živnostníků, které povede ke krachu 

mnohých živností. Ve sněmovně, kde má opozice menšinu, tedy nemá možnost hlasováním zvrátit 

přijetí zákonů, rozhodla se formou obstrukcí zhatit předpokládaný výsledek hlasování. Zákon byl 

schválen a elektronická evidence tržeb spuštěna. Od 1. 11. 2016 se týkal pohostinských činností 

a zůstává otázkou, jaký bude mít dopad na provozovatele gastronomických podniků ve městě jako 

je Český Krumlov s tak dominantní nabídkou právě těchto služeb. 

 

Další kontroverzní zákon, který začal platit od 31. 5. 2016 a týkal se pohostinských služeb 

v Českém Krumlově, byl úplný zákaz kouření ve všech stravovacích zařízeních. Vzhledem 

k postupným stavebním úpravám a obecnému odklonu od kouření v uzavřených prostorách na 

veřejných místech se ve městech se silným zastoupením turistů ze zahraničí (ale už i domácí 

turistická klientela z velké části vyžaduje nekuřácké prostředí) přijetí tohoto zákona života 

podnikatelů stravovacích služeb asi výrazně nedotkne, horší zřejmě bude dopad zákona v malých 

restauracích mimo centrum města. 

 

Průměrný plat v České republice v roce 2016 byl na 37 % průměrného platu EU, kupní síla 

průměrné mzdy byla na 59 % průměru EU, HDP na hlavu přepočtený podle parity kupní síly na 

86 % průměru EU. Tyto údaje naznačují, že Češi jsou platově podhodnoceni. V regionu se to 

projevuje např. úbytkem lékařů i středního zdravotního personálu, učitelů, pracovníků v kultuře 

i nízkou možností sehnat provozní a obslužný personál. Jako vždy vláda a poslanci jsou si tohoto 

stavu vědomi, jejich proklamace o nutnosti zvýšení mezd a sliby občané vyslechnou, ale na 

výplatní pásce se to neprojevuje. Můžeme jen doufat, že po volbách do Parlamentu v příštím roce 

alespoň některé strany své předvolební sliby dodrží.   
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V říjnu 2016 skončilo čtyřleté volební období stávajících krajských zastupitelstev, a proto 

prezident republiky vyhlásil termín konání voleb na 7. a 8. října 2016. Český Krumlov je sídlem 

senátního obvodu č. 10 a i zde končilo šestileté volební období stávajícího senátora. Volby do 1/3 

Senátu se uskutečnily ve stejném termínu jako volby do zastupitelstva kraje. Voliči vybírali své 

zástupce do 55 členného krajského zastupitelstva z 23 volebních stran a o senátorské křeslo se 

ucházelo devět kandidátů. Se 22,55 % získaných hlasů vyhrála ČSSD, dále ANO 2011 (17,67 %), 

ODS (12,67 %), KSČM (10 %), PRO JIŽNÍ ČECHY (8 %), (KDU-ČSL (6,63 %), Jihočeši 2012 

(5,80 %). O senátorské křeslo se ucházelo devět kandidátů, přičemž do II. kola postoupili 

krumlovský lékař Jindřich Florián z ČSSD, který získal 40,25 % hlasů a dosavadní senátor Tomáš 

Jirsa (Hluboká nad Vltavou) z ODS, který s 59,74 % získaných hlasů post senátora znovu obhájil. 

 

Strany vládní koalice i opozice se vyhnuly krizím, které mnohdy charakterizovaly jejich vnitřní 

život, a také četné skandály, které často v minulých letech otravovaly politické dění, se jim vyhnuly. 

Vnitropolitickou scénu i nadále oživoval latentní konflikt mezi prezidentem Milošem Zemanem 

a orgány státní moci vzešlými z parlamentních voleb. Obecně lze konstatovat, že politický život 

v naší zemi se také v roce 2016 obešel bez velkých turbulencí, avšak veřejnost byla do politického 

dění, a to zejména v souvislosti s možnou migrační krizí v Evropě, zainteresována stejně jako 

v minulém roce. 
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3. Počasí v roce 2016 

Charakter počasí, stejně jako obecně politická témata, má rovněž zaznamenávat městský kronikář, 

ačkoliv v současné době existuje řada specializovaných institucí, jež poskytují dlouhodobě exaktní 

výstupy z meteorologických a klimatologických měření. Jednotný systém měření je v gesci Českého 

hydrometeorologického ústavu v Praze, který za pomoci více než tisíce profesionálních 

i akreditovaných amatérských stanic sbírá data z celé České republiky. 

 

Český Krumlov spadá do územní působnosti ČHMÚ v Českých Budějovicích. Pro území města 

a nejbližšího okolí jsou směrodatná data ze stanice Český Krumlov-Přísečná. Tato stanice, definovaná 

jako automatizovaná klimatologická stanice II. typu (její výsledky jsou k dispozici na webu 

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/OS/stanice/ShowStations_CZ.html) patří do standardní 

sítě klimatologických a meteorologických stanic České republiky. 

 

Český Krumlov leží na rozhraní klimatických regionů, jež jsou charakterizovány jako mírně chladný, 

vlhký a mírně teplý, vlhký. V rámci České republiky patří tedy spíše k chladnějším oblastem. 

 

V porovnání s mimořádně teplým a suchým rokem 2015 bylo počasí v roce 2016 průměrné a obvyklé. 

Tento rok se svým teplotním průměrem řadil k roku 2002. Podobně jako loňský rok byl rok 2016 

srážkově podnormální, ale jen mírně. Díky sněhu a dešti počátkem roku bylo sucho částečně 

zažehnáno, i když kriticky nízká hladina podzemních vod byla v našem regionu doplňována jen 

pozvolna. Vlna mrazů, která v závěru dubna zasáhla celou Českou republiku, zničila velkou část 

úrody hlavně ovocnářům. Mrazy poškodily ovocné sady v celé střední Evropě. V létě přece jen spadlo 

dostatečné množství srážek na to, aby se dařilo silnému růstu hub v okolních lesích. Ač bylo srážkově 

příznivě se vyvíjející léto zasaženo suchým srpnem a zářím, přesto byla zásoba spodních vod 

dostatečná a vodní bilance byla lepší než v roce 2015. Září přineslo mnoho krásných dnů babího léta, 

konec podzimu a počátek zimy lze hodnotit jako teplotně nadprůměrný, avšak teplé počasí bylo 

vystřídáno mrazivým závěrem roku. 

 

Leden – první den nového roku 2016 přinesl sněžení, do 25. 1. ležel sníh o výšce až 16 cm. Dne 19. 1. 

byl zaznamenán nejsilnější mráz (- 19,7 °C) nejen zimy, ale i celého roku 2016. Naopak 27. 1. bylo 

již předjarních 12,2 °C a po sněhu nebylo ani památky. Srážek byl dostatek. 

 

Únor – byl teplý a vlhký, sníh se udržel jen ve dvou dnech. Častý byl výskyt silných až bouřlivých 

větrů. Mrzlo jen slabě. 

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/OS/stanice/ShowStations_CZ.html
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Březen – byl teplotně podobný únoru, srážkově však byl silně podnormální. Krásné jarní dny v závěru 

měsíce a skoro 15 °C v období Velikonoc začaly rychle probouzet přírodu. Příjemné počasí 

vyvrcholilo 31. 3., kdy se teplota přiblížila 20 °C. 

 

Duben – mnoho vláhy nepřinesl, dne 5. 4. jsme zažili „malé léto“ s teplotou 25,1 °C, ale v posledním 

týdnu se citelně ochladilo a také sněžilo. Ještě 29. 4. mrzlo, a to – 3,9 °C a při zemi dokonce – 9,3 °C.  

Následkem mrazů pomrzly jarní květiny i rozkvetlé ovocné stromy, což předznamenalo nižší úrodu. 

 

Květen – jeho počátek přinesl proměnlivé a deštivé počasí, ale již 5. 5. byl ráz počasí ovlivněn 

příchodem teplé fronty. Začalo se již projevovat sucho, zejména když dne 22. 5 teploty vystoupaly až 

na tropických 30,2 °C. Pak přece jen přišlo několik bouřek s deštěm, takže se celková měsíční vodní 

bilance zlepšila. 

 

Červen – byl velmi teplý a zároveň vlhký, Medard opět dostál svojí pranostice, přičemž bylo převážně 

velmi teplo. Nejvyšší teplota byla naměřena dne 24. 6., a to 32,4 °C. 

 

Červenec – byl horký a vlhký zároveň, 32,3 °C naměřených 12. 7. byla i nejvyšší teplota měsíce. 

Vlhké periody se pravidelně střídaly se suššími a bouřková činnost se silně rozvinula. Houby rostly 

stále ve větším množství, až nastala doslova houbová exploze s převahou smrkových hřibů a masáků. 

 

Srpen – přinesl horké dny, ale zároveň sucho. Teplotně léto vyvrcholilo 28. 8. s teplotou 33,1 °C, což 

je i nejvyšší zaznamenaná teplota v roce 2016. Panovalo horké a stálé počasí. 

 

Září – bylo ještě sušší a mimořádně teplé, dne 11. 9. jsme naměřili tropických 30,6 °C. Po celý měsíc 

se nevyskytl ani přízemní mrazík a vydatnější srážky přišly až ve dnech 16. a 17. 9. 

 

Říjen – dne 1. 10. byla naměřena nejvyšší měsíční teplota 22,3 °C, jinak byl měsíc nezvykle silně 

sychravý a větrný. Slunce svítilo jen málo a letních teplot jsme se už nedočkali. Poprvé mrzlo dne 

22. 10. 

 

Listopad – nástup měsíce provázel déšť a rychlý příchod studené fronty se zimním počasím 

a drobným sněžením. Řada chladných dnů s teplotami nízko nad nulou byla přerušena až v třetí 

dekádě měsíce, kdy 21. a 22. 11. rtuť teploměrů překonala 17 °C. Od 27. 11. přišla pak studená fronta 
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se sněžením a velmi chladný a nevlídný závěr listopadu – ve dnech 29. a 30. 11. mrazivá rána 

s teplotami do – 4 °C. 

 

Prosinec – proběhl jako silně proměnlivý měsíc. Od 5. do 7. 12. mrzlo nejvíc, a to pod – 10 °C, naopak 

10. 12. bylo teplo přes 10 °C. Před Vánoci, 18. 12., napadlo trochu sněhu, ale ten na Štědrý den zcela 

roztál. Častým projevem počasí byly silné až bouřlivé větry a zvláštností byl výskyt velmi vysokého 

tlaku vzduchu. 

 

Průměrná roční teplota vzduchu v roce 2016 činila 8,24 °C (s odchylkou od normálu + 1,47 °C) 

a průměrný úhrn srážek byl 599 mm, což činilo 91 % normálu. Jako základ pro výpočet odchylek 

slouží mezinárodně užívaný normál z období let 1931 – 1990. 

 

Podle názoru meteorologů u nás po několika letech opět převládlo léto blízké teplotnímu průměru, 

ačkoliv v porovnání s vedry 2015 hodnotili obyvatelé léto 2016 spíše jako chladné. Jedná se o léto, 

jaké ve střední Evropě ve dvacátém století bylo obvyklé, s proměnlivým počasím. I když srážkově se 

příznivě vyvíjející léto bylo zasaženo suchým srpnem a zářím, vodní bilance byla lepší než v roce 

2015. Také zima byla velmi mírná, pouze leden měl mrazivou tvář. 

 

Na Českokrumlovsku i v roce 2016 trvalo ohrožení lesních porostů, i jako důsledek silně 

podprůměrného ročního úhrnu srážek a vysokých teplot v letním období roku minulého a následného 

napadení porostů kůrovcem. Lesníci i vlastníci lesů ve zvýšené míře věnovali pozornost zdravotnímu 

stavu lesa. Stromy napadené kůrovcem se snažili se zvýšeným úsilím včas pokácet a asanovat, aby 

nedocházelo k dalšímu šíření kůrovce na sousední lesní porosty. Zvláštní pozornost museli vlastníci 

lesů věnovat letošní a loňské výsadbě sazenic. 

 

V českokrumlovských lesích, které patří pod Krajské ředitelství Lesů ČR, bylo napadené dřevo 

s velkým úsilím těženo, ale stromy bohužel silně schly a přibývala nahodilá těžba dřeva. Ztráty se 

během léta zvyšovaly. I městské lesy v důsledku loňského srážkového deficitu trpěly. Porosty Lesů 

města Český Krumlov trápil také lýkožrout. Stromy měly i v roce 2016 málo vláhy, aby se účinně 

ubránily náletům podkorního hmyzu. V roce 2016 činil celkový objem těžby dřevní hmoty 9 265 m³ 

a byla navýšena celková částka na ochranu lesních kultur. Zalesnění bylo provedeno na ploše 9,69 ha 

a na ploše 30 ha bylo provedeno chemické ošetření lesních kultur herbicidy. 

 

Počasí opět velmi pozitivně ovlivnilo i českokrumlovské aktivity v oblasti kultury a cestovního ruchu. 

Jako příklad můžeme uvést klasický open air event v zámecké zahradě – Otáčivé hlediště Jihočeského 
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divadla. To zaznamenalo v roce 2016 díky dobrému počasí celkem 98 % odehraných představení 

(pouhá tři plánovaná představení byla z důvodů nepřízně počasí zrušena). Celkem v této divadelní 

sezóně herci před Otáčivým hledištěm odehráli 86 večerních, odpoledních, ale i školních představení. 

Návštěvnost představení včetně generálních zkoušek se vyšplhala na rekordních 55 198 diváků 

a tržby dosáhly přes 31,5 milionu korun. 

4. Základní údaje o městě Český Krumlov 

Rozloha:  2 216 ha 

Počet katastrů: 6 

Počet obyvatel (k 31. 12. 2016): 13 141 

Části obce: Domoradice, Horní Brána, Latrán, Nádražní Předměstí, Nové Dobrkovice, Nové Spolí, 

Plešivec, Slupenec, Vnitřní město, Vyšný. 

 

5. Politický a veřejný život města v roce 2016 

A) Městská samospráva   

Rada města Český Krumlov: 

Mgr. Dalibor Carda (ČSSD), starosta, radní, zastupitel 

Ing. Josef Hermann (KDU-ČSL), místostarosta, radní, zastupitel 

MUDr. Jindřich Florián (ČSSD), radní, zastupitel 

Bc. Martin Lobík (TOP 09), radní, zastupitel 

Rudolf Vejskrab (ČSSD), radní, zastupitel 

Jan Vozábal (ODS), radní, zastupitel 

Ing. Jitka Zikmundová, MBA (SN MPV), radní, zastupitel 

Rada města Český Krumlov se v roce 2016 sešla celkem k 31 zasedáním a přijala 645 usnesení. 

 

Složení komisí Rady města Český Krumlov: 

 

Komise pro cestovní ruch: 

Předseda: Martin Lobík 

Členové: Roman Najbrt, Petr Eliáš, Martin Kocourek, Josef Maleček, Petr Janota, Martin Hák, 

Stanislav Jungwirth, Petr Janovský, Hana Jirmusová Lazarowitz, Jitka Boháčová, Petr Zemek, Milan 

Antoš 

Tajemnice: Soňa Petráková 
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Komise dopravní: 

Předseda: Martin Lobík 

Členové: Renata Sedláková, Vojtěch Němec, Jiří Shrbený, Jiří Ondruška, Vojtěch Hora, Pavel 

Türnhofer, Miroslav Hála, Marek Šimon, Jaromír Maurer, Tomáš Palouda, Roman Kneifl 

Tajemník: Jan Sládek 

 

Komise ekonomická: 

Předseda:  Josef Hermann 

Členové: Petr Kubal, Jan Srnec, Jan Kysela, Václav Grubmüller 

Tajemnice: Radka Ondriášová 

 

Komise kulturní: 

Předseda: Jan Vozábal 

Členové: Jan Vaněček, Hanička Pelzová, Jaromír Boháč, Oldřich Hluško, Jan Čepelák, Jiří Zeman, 

Pavel Podruh ml., Martin Jakab, Jitka Zikmundová, Vladimíra Konvalinková, Jan Vorel, Martin 

Nechvíle 

Tajemník: Filip Putschögl 

 

Komise pro památkovou péči: 

Předseda: Jitka Zikmundová 

Členové: Marek Šimon, Antonín Princ, Tomáš Novák, Danuše Thimová, Vlastislav Ouroda, Karel 

Jandourek, Jiří Bloch, Ivo Janoušek, Jiří Olšan, Pavel Slavko 

Tajemník: Petr Papoušek 

 

Komise sociální: 

Předseda: Jindřich Florián 

Členové: Ivana Ambrusová, Štefan Milo, Hana Spoladore, Milan Kotlár, Vlastimil Kopeček, Tomáš 

Zunt, Jan Tůma, Lenka Kohoutková, Jan Pejchal, Karel Lukáč, František Petera 

Tajemnice: Vendula Kašparová 

 

Komise sportovní: 

Předseda: Rudolf Vejskrab 

Členové: Jan Vondrouš, Josef Žižka st., Jan Pils ml., Martin Tomka, Michal Sirový, Jan Vobr, Pavel 

Fučík, Jiří Zeman, Daniel Sedlák, Ilona Hanáková, František Mikeš, Jana Beerová 

Tajemnice: Romana Šolcová 
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Komise pro územní plán, investice, majetek: 

Předseda: Josef Hermann 

Členové: Josef Špilínek, Zbyněk Toman, Antonín Princ, Tomáš Novák, Jan Ungerman, Petr Chavík, 

Jan Srnec, Pavel Mori, Robin Schinko, Miroslav Reitinger 

Tajemnice: Jolana Benešová 

 

Komise pro životní prostředí: 

Předseda: Jiří Klosse 

Členové: Libor Janouch, Jaroslava Kalkušová, Jarmila Hanáková, Bohumil Florián, Pavel 

Hausdorf, Jiří Olšan, Dalibor Carda 

Tajemnice: Vlasta Horáková 

 

Zastupitelstvo města Český Krumlov: 

Členové zastupitelstva: 

ČSSD 

Mgr. Ivana Ambrusová 

Mgr. Dalibor Carda 

MUDr. Jindřich Florián 

Rudolf Vejskrab 

Libor Zahradník 

 

ANO 

MVDr. Libor Janouch 

BBA. Vojtěch Němec – 1. 3. 2016 vystoupil z hnutí ANO, dále působí jako nezávislý zastupitel bez 

politické příslušnosti 

 

KDU  -  ČSL 

Ing. Josef Hermann 

Mgr. Roman Kneifl 

Ing. Jiří Olšan 

 

ODS 

Milan Kotlár 

Jan Vozábal 

JUDr. Eva Zajíčková, PhD.– k 22. 6. 2016 rezignovala na mandát 
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Robin Schinko  – od 22. 6. 2016 jako náhradník z kandidátní listiny 

 

KSČM 

Zoja Králová 

Petr Šandera 

Ing. Miroslav Máče, Csc., PhD. 

 

TOP 09 

Bc. Martin Lobík 

Tomáš Zunt 

 

SN - MPV 

Mgr. Bohumil Florián 

Ing. Jitka Zikmundová, MBA. 

 

Nezávislí a zelení 

Bc. Mgr. Oldřich Hluško 

MUDr. Jiří Klosse (NZ) 

MUDr. Jan Vorel (NZ) 

Vojtěch Němec -  od 1. 3. 2016 

 

Zastupitelstvo města se v roce 2016 sešlo celkem k 7 zasedáním a přijalo 124 usnesení. 

 

Složení výborů zastupitelstva města: 

Finanční výbor: 

    Jan Vozábal  

    Ing. Jaromír Nekovařík 

    Stanislav Trnka 

    Ing. David Šindelář 

    Ing. Ivana Tenklová 

    Ing. Jiří Neumann 

    Ing. Václav Beneš 

    Alexandr Nogrády 

    Jan Vaněček 
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Kontrolní výbor: 

    Vojtěch Němec, BBA  

    Mgr. Rostislav Riško 

    Mgr. Aleš Mik 

    Ing. Petr Král 

    Ing. Lukáš Franta, Ph. D. 

    JUDr. Jiří Kladívko 

    Ing. Jan Novák 

    Petr Eliáš 

    Libor Zahradník 

B) Městský úřad Český Krumlov 

Oddělení kancelář starosty 

Oddělení IOP (Integrovaný operační program) – činnost ukončena k 31. 12. 2015 

Odbor dopravy a silničního hospodářství 

Odbor financí 

Odbor investic 

Odbor kancelář tajemníka      

Odbor obecní živnostenský úřad 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví         

Odbor správy majetku 

Odbor stavební úřad         

Odbor školství, sportu a mládeže         

Odbor územního plánování a památkové péče         

Odbor vnitřních věcí         

Odbor životního prostředí a zemědělství         
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Přehled zřizovaných městských organizací k 31. 12. 2016 

 

Obchodní společnosti: 

• Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o., Masná 131, Český Krumlov   

• Lesy města Český Krumlov, s. r. o., Domoradice 1, Český Krumlov 

• Služby města Český Krumlov, s. r. o., Domoradice 1, Český Krumlov          

        

Obecně prospěšné společnosti:         

• Centrum pro pomoc dětem a mládeži o. p. s., Špičák 114, Český Krumlov    

• Domy s pečovatelskou službou o. p. s., Vyšehrad 260, Český Krumlov 

• Městské divadlo Český Krumlov o. p. s., Horní 2, Český Krumlov          

• PRO-SPORT Český Krumlov o. p. s., Chvalšinská 227, Český Krumlov          

  

Příspěvkové organizace:            

• Městská knihovna v Českém Krumlově, Horní 155, Český Krumlov 

• Základní škola Linecká, Linecká 43, Český Krumlov 

• Základní škola Plešivec, Plešivec 249, Český Krumlov 

• Základní škola T. G. Masaryka, T. G. Masaryka 213, Český Krumlov 

• Základní škola, Za Nádražím, Za Nádražím 222, Český Krumlov 

• Mateřská škola T. G. Masaryka, T. G. Masaryka 199, Český Krumlov 

• Mateřská škola Za Soudem, Za Soudem 344, Český Krumlov 

• Mateřská škola Plešivec, Plešivec 279, Český Krumlov 

• Mateřská škola Plešivec, Plešivec 391, Český Krumlov 

• Mateřská škola Vyšehrad, Vyšehrad 168, Český Krumlov 

• Mateřská škola Tavírna, Tavírna 119, Český Krumlov 

• Mateřská škola Za Nádražím, Za Nádražím 229, Český Krumlov 
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Obchodní společnosti: Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o. v roce 2016 

Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o. (dále jen FOND) byl založen v roce 1991 jako 

obchodní společnost v 100% vlastnictví města, které do ní v následujícím roce bezúplatně vložilo 

téměř pět desítek vybraných nemovitostí – domů a budov v historickém centru města. Cílem založení 

FONDU bylo prostřednictvím samostatného podnikatelského subjektu města realizovat tyto hlavní 

úkoly a cíle: 

 Zajistit kvalitní opravu a rekonstrukci historicky cenných objektů při zachování jejich 

kulturně-historické hodnoty. 

 Nalézt a zajistit jejich optimální funkční a ekonomické využití v souladu s cíli rozvoje 

města. 

 Podílet se na podpoře, organizaci a koordinaci rozvoje cestovního ruchu ve městě 

a jeho okolí. 

 Přivést do města a regionu kvalitní domácí a zahraniční investory. 

 

Základním koncepčním dokumentem pro rozvoj a činnost společnosti se stala „Strategie 

Českokrumlovského rozvojového fondu“ schválená v roce 1992 městským zastupitelstvem 

a vypracovaná renomovanými společnostmi Horwath Consulting (Plán rozvoje cestovního ruchu), 

American Apraisal CS (Tržní ocenění nemovitostí fondu) a Ateliér Girsa (Návrh využití nemovitostí 

při dodržení základních zásad památkové péče). Koncepce rozvoje společnosti byla aktualizována na 

přelomu roku 2000/2001 a naposledy v roce 2013. 

 

Hlavní oblasti podnikání: 

1.  Správa nemovitého majetku společnosti 

 Řízení a podpora rozvoje cestovního ruchu destinace 

 Provozování městského parkovacího systému 

 Provozování Musea Fotoateliér Seidel 

 Příprava a realizace rozvojových projektů 

 

Orgány společnosti: 

Jediný společník: město Český Krumlov 

 

Působnost valné hromady vykonává rada města ve složení: 

• Mgr. Dalibor Carda 

• Ing. Jitka Zikmundová 

• Rudolf Vejskrab 
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• MUDr. Jindřich Florián 

• Bc. Martin Lobík 

• Ing. Josef Hermann 

• Jan Vozábal 

 

Dozorčí rada: 

• Ing. Jiří Čtvrtník: předseda 

• Ing. Michal Sirový: člen (do 30. 6. 2016) 

• Ing. Jan Kysela: člen (do 30. 6. 2016) 

• JUDr. Ing. Milan Marko (od 1. 7. 2016) 

• Mgr. Jaroslav Šíma (od 1. 7. 2016) 

 

Jednatelé: 

• Ing. Petr Kubal 

• Ing. David Šindelář 

• Ing. Miroslav Reitinger: ředitel společnosti 

 

Rok 2016 byl z hlediska ekonomických výsledků nejúspěšnějším rokem v historii firmy. Stalo se tak 

počtvrté za sebou, kdy základní výkonové ukazatele hospodaření dosáhly rekordní výše. Zejména 

díky významnému oživení cestovního ruchu došlo k nárůstu firemních tržeb z prodeje zboží a služeb. 

Ty se dostaly v roce 2016 na celkovou výši 54,3 milionů korun. Nárůst tržeb společně s úspornými 

opatřeními v oblasti nákladů uskutečněnými v období recese přinesly své ovoce v podobě velmi 

zajímavého hospodářského výsledku – zisku před zdaněním ve výši téměř 11,5 milionů korun. 

 

Hlavní pozornost byla věnována plnění základních priorit, cílů a úkolů stanovených schváleným 

podnikatelským plánem na rok 2016: 

• dokončení přípravné fáze záměru rekonstrukce autobusového nádraží (zpracování žádosti, 

administrace projektu, projekt pro stavební povolení a provedení stavby plochy nádraží, 

parkování osobních automobilů, rekonstrukce obslužné budovy – projekt pro stavební 

povolení a provedení stavby a související inženýrská činnost), Podána žádost o dotaci 

z programu IROP 

• rozšíření parkoviště P3 – Městský park s variabilním využitím pro městskou tržnici (byla 

dokončena projektová příprava a projektová příprava a rekonstrukce doplňkové plochy) 

• provedení obnovy parkovací technologie P1 a P2 a centrálního dispečinku parking 
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• pokračování v technické modernizaci rozlehlého areálu s parkovištěm zájezdových autobusů 

(P-BUS) na Chvalšinské (čerpací stanice) 

• BUS STOP Jelenka II – projektová příprava a realizace stavby 

• zefektivnění hospodaření Muzea Fotoateliér Seidel s akcentem na výkonovou stránku 

(propagace, zvýšení tržeb ze vstupného a z ostatních služeb) – dlouhodobý úkol 

• vypracování návrhu reorganizace úseku cestovního ruchu (vč. OIS) s cílem zkvalitnit 

a zefektivnit management destinace a poskytované služby CR – na podkladě zpracované 

analýzy zadané městem, fondem a Sdružením cestovního ruchu Český Krumlov, v březnu 

2016 byla započata druhá etapa projektu, která v sobě zahrnuje zpracování „Strategie 

cestovního ruchu Českého Krumlova“ jako klíčového koncepčního dokumentu. 

• ve spolupráci s městem příprava rozvojových projektů: „Městské vycházkové okruhy“, 

„Rozšíření sportovní zóny na pravý břeh Polečnice“ a „Rozvoj sítě cyklo/inline stezek“ 

 

Ve stavebně investiční oblasti měřeno objemem vynaložených prostředků patřil rok 2016 ke slabším 

rokům. Z přípravných prací projektu Rekonstrukce autobusového nádraží – Dopravní terminál Český 

Krumlov vyplynulo, že bude nutné vložit výrazné vlastní finanční prostředky společnosti do tohoto 

projektu v následujícím roce. Z tohoto důvodu společnost v roce 2016 vynaložila investiční 

prostředky pouze na nejnutnější práce a zbytek převedla jako rezervu do roku 2017. V roce 2016 byla 

vyprojektována a legislativně provedena změna územního rozhodnutí a následně podána žádost 

o stavební povolení. 2. 9. 2016 byla podána žádost o dotaci z programu IROP jako možnost 

spolufinancování projektu z evropských dotačních programů. 

 

V návaznosti na práce v rámci zmíněného projektu byla připravena rozsáhlá projektová dokumentace 

pro projekt Dopravní terminál Český Krumlov, související průzkumy, příprava zakázky pro stavbu 

I. až III. v celkové částce 1,5 mil. Kč. 

 

Nad rámec plánovaných akcí byla v roce 2016 provedena částečná obnova parkovací technologie P1, 

P2 a centrálního dispečinku parking, nutná vzhledem k nastalému havarijnímu stavu. Na výměnu 

byly vynaloženy prostředky přes 1 milion Kč. Úpravy parkovacího systému budou pokračovat 

i v roce 2017. 

 

Běžně byly prováděny drobnější práce a opravy, z nichž lze uvést např. práce v rámci programu 

regenerace Městské památkové rezervace, výroba a montáž přístřešku pro řidiče na P BUS 

a související stavební úpravy za 118 tis. Kč, stavební práce na obnově Latránu čp. 13 za 342 tis. Kč, 

drobné opravy v interiérech aj. 
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V závěru roku 2016 proběhl nákup pozemku v ulici Českobratrská za celkovou kupní cenu 789 tis. 

Kč. Investice byla provedena z důvodů značného strategického významu těchto pozemků. 

 

Další hlavní oblastí činnosti společnosti je podpora a rozvoj cestovního ruchu. Zde byla uskutečněna 

řada aktivit, mezi ty nejdůležitější patřily následující: 

 

Projekt „Analýza přínosů cestovního ruchu a strategie rozvoje cestovního ruchu v Českém 

Krumlově“ – v březnu 2016 byla započata druhá etapa projektu zahrnující zpracování „Strategie 

cestovního ruchu Českého Krumlova“ jako klíčového koncepčního dokumentu pro rozvoj cestovního 

ruchu ve městě. Cílem je zpracování praktického materiálu, který bude využitelný, dlouhodobě 

udržitelný a efektivní a nasměruje další rozvoj v oblasti cestovního ruchu. Zpracovatelem studie byla 

společnost KPMG Česká republika, zadavateli město Český Krumlov, Českokrumlovský rozvojový 

fond a Sdružení cestovního ruchu v Českém Krumlově. 

 

Ve spolupráci s partnery v destinaci (realizátory projektů) byly na začátku roku představeny novinky 

roku 2016: programy slavností, festivalů aj. tradičních eventů sezóny, unikátní trojklášteří 

v Klášterech Český Krumlov, Centrum studijních pobytů na Zámku Český Krumlov aj. 

 

V rámci podpory prodeje destinace byla v roce 2016 rozšířena Český Krumlov Card o expozici Život 

a umění v klášteře klarisek v areálu Klášterů Český Krumlov. V rámci zefektivnění podpory prodeje 

byly v roce 2016 zaktualizovány a sjednoceny reklamní materiály na Český Krumlov Card 

a zintenzivněna podpora prodeje u zapojených partnerů – turistických atraktivit a ubytovacích 

zařízení. 

 

V průběhu roku bylo realizováno více než 40 press a fam tripů (poznávací cesty pro zástupce médií 

a touroperátorů). Český Krumlov byl prezentován na čtyřech zahraničních veletrzích - v Bratislavě, 

Vídni, Berlíně a Mnichově. To vše především prostřednictvím intenzivní komunikace s agenturou 

Czech Tourism, jejími zahraničními zastoupeními a Jihočeskou centrálou cestovního ruchu.   

 

Český Krumlov Tourism pokračoval rovněž ve spolupráci s partnery v organizaci eventů 

a seminárních akcí. V roce 2016 proběhl již 8. ročník kurzů genomiky, kterého se tentokráte zúčastnili 

posluchači z 21 zemí. Organizátorem byl  Fourth Culture, LLC z USA a zástupci prestižních 

evropských univerzit a institucí. Kurzy byly cíleně směřovány do zákaznicky méně využitých 

zimních měsíců – leden, únor. Čtyřtýdenní permanentní seminární a doprovodný servis zajišťoval 
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Český Krumlov Tourism ve spolupráci s Městským divadlem o.p.s., ubytovateli a dalšími partnery 

v destinaci. 

 

Český Krumlov Tourism započal v roce 2016 spolupráci se společností Viking River Cruisers 

prostřednictvím jejich evropské kanceláře ve švýcarské Basileji. Jedná se o jednoho z největších 

zákazníků Český Krumlov Tourism. V průběhu roku 2016 Český Krumlov Tourism společně 

s partnerskými průvodci poskytl zajištění celodenních výletů do Českého Krumlova pro více než 400 

skupin turistů zejména z USA. 

 

Český Krumlov Tourism se podílel na organizaci a propagaci akcí, které fond spolupořádá s městem 

Český Krumlov a Městským divadlem: projekt Českokrumlovské slavnosti (Kouzelný Krumlov, 

Slavnosti pětilisté růže, Svatováclavské slavnosti, Advent & Vánoce) a Ples města Český Krumlov. 

Ve spolupráci s partnery se Český Krumlov Tourism podílel na propagaci dalších akcí: Krumlovský 

Masopust, Oslavy osvobození konce 2. světové války a Festival vína Český Krumlov. 

 

V průběhu roku probíhala postupná transformace Oficiálního informačního systému Český Krumlov 

(odkaz Turista) na moderní volnočasový webový portál www.ckrumlov.info s responsivním 

designem reflektující současné potřeby a trendy v cestovním ruchu. V září 2016 byl spuštěn nový 

volnočasový facebookový profil www.facebook.com/ceskykrumlovofficial. 

 

Návštěvnost v roce 2016: Infocentrum Český Krumlov: 239 082 návštěvníků, Oficiální informační 

systém: 1 999 034 návštěvníků.   

 

Museum Fotoateliér Seidel je nejmladší a nejspecifičtější pracoviště společnosti. V roce 2016 

(devátém roce zpřístupnění pro veřejnost) se Museu Fotoateliér Seidel dařilo. Pomyslné počítadlo 

návštěvníků se zastavilo na čísle 12 075 osob (v roce 2015 to bylo 11 765 osob). Tou nejlepší zprávou 

je samozřejmě celkový hospodářský výsledek střediska, kde se podařilo meziročně snížit ztrátu o 875 

tis. Kč a oproti plánovanému výsledku o 609 tis. Kč, přičemž největší zásluhu na tomto posunu má 

vydavatelská činnost, především pak kniha: Lipno – krajina pod hladinou. 

 

Ta byla pokřtěna jeden den před otevřením Olympijského parku Rio Lipno, a kdyby se olympiády 

zúčastnila, určitě by získala i některou z medailí. Za necelý půlrok se stala jihočeským bestsellerem 

a i s dotiskem se v roce 2016 vydalo celkem 3 300 ks. Knihu významným způsobem podpořila i řada 

partnerů projektu vč. grantu Jihočeského kraje. Tržby z prodeje činily ke konci roku 2016 celkem 
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882 tis. Kč. Kniha byla doplněna velkoformátovým kalendářem na rok 2017 se Seidelovými snímky 

Lipenska. 

 

Museum Fotoateliér Seidel kromě své běžné muzejní a badatelské činnosti připravilo jako 

každoročně i v roce 2016 celou řadu mimořádných akcí. Tradiční součástí programu byla víkendová 

fotografování pod názvy Valentýnské, Májové, Den matek v ateliéru, Fotografování ke sv. Václavu 

a s dvěma víkendy fotografování pro PF na konci roku. Pracovníci muzea opět připravili 

fotografování před kopií historického malovaného pozadí při plesu města Český Krumlov. 

Fotografování před malovaným pozadím bylo i žádanou součástí Zámecké slavnosti vína, která 

proběhla v Zámecké jízdárně v rámci Festivalu vína 2016. Vedle prohlídek muzea bylo vyhledávané 

i příležitostné fotografování zájemců i celých skupin, a tato služba byla nabízena každý den po celý 

rok. V roce 2016 si do Musea Fotoateliér Seidel přišlo pro fotografii přes 2 000 lidí. 

 

V čekárně muzea pokračovala výstava fotografií k I. světové válce z archivu Fotoateliéru Seidel. 

Muzeum zařadilo do svého programu i noční prohlídky o Muzejních nocích, podobně byly připraveny 

noční prohlídky za letních úplňků (Úplňky u Seidelů). 

 

Ve spolupráci s Českými drahami uspořádalo museum jízdu mimořádným vlakem mezi Českými 

Budějovicemi a Lipnem nad Vltavou spojenou s prezentací nově publikované knihy Lipno – krajina 

pod hladinou. Každý prázdninový víkend jezdil rovněž mezi Černou v Pošumaví a Stožcem speciální 

parní vlak Josef Seidel, který propagoval turistickou i badatelskou nabídku Musea. Dne 17. prosince 

2016 vyjel první „Jižní expres“ z Prahy do Českého Krumlova rovněž se jménem Josefa Seidela. 

Bylo naplánováno, že ode dne 5. 5. 2017 pak na tento spoj naváže ještě expres nazvaný František 

Seidel, který spojí Český Krumlov s Novým Údolím na Šumavě. 

 

Z další činnosti nelze opomenout např. podzimní tvůrčí dílny, kdy byly připravené kurzy pro studenty 

a seniory, kteří měli možnost seznámit se s fotografickou technikou, historií a vyzkoušet práci 

fotografa s analogovou i digitální technikou. Nabídku tvůrčích dílen završil workshop platinotypie, 

což je historická technika výroby fotografií. Tato technika patří k absolutní špičce fotografických 

technik a dnes se využívá v prestižních světových galeriích k archivaci fotografií pro budoucí 

generace. 

 

Museum loni získalo celkem tři granty z dotačních programů Jihočeského kraje, které byly využity 

např. pro další pokračování fotografických dílen, v nichž návštěvníkům odborníci prezentovali 
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historické techniky výroby fotografie či na výrobu propagačních tašek, ve kterých si návštěvníci 

odnášejí z muzea knihy, zarámované fotografie a další materiály. 

 

Museum je vyhledávané filmovými štáby, v minulém roce se zde točila mj. část reklamy pro 

německou pobočku T -Mobile. Několikadenní náročná příprava nakonec vedla k vytvoření pouhých 

několika vteřin, ale museum mělo spolu s Českým Krumlovem cenný záběr na miliónech televizních 

obrazovek v Německu. 

 

Museum uspořádalo v loňském roce celkem čtyři výstavy – jednu v prostorách Krajského úřadu 

Jihočeského kraje, druhou v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích a třetí v prostorách 

Kulturhausu v Drážďanech v rámci prezentace úspěšných projektů Jihočeského kraje. Podílelo se 

rovněž na výstavě fotografií ve Zlaté Koruně. 

 

I v roce 2016 pokračovaly pravidelné přednášky spojené s promítáním fotografií Františka a Josefa 

Seidela – celkem jich v muzeu proběhlo šest. K těmto stálým přednáškám se v roce 2016 na podzim 

zařadily i prezentace knihy Lipno – krajina pod hladinou, které kromě muzea proběhly i v knihovnách 

a informačních centrech na Českokrumlovsku a Českobudějovicku. 

 

Co se týče další muzejní práce, lze jmenovat mj. skeny několika stovek skleněných negativů, které 

byly nalezeny na jedné z půd v Benešově nad Černou. Následná přednáška v tamní knihovně předčila 

očekávání v návštěvnosti a související odměnou byl objev fotografií z benešovského mládí MUDr. 

Dicka, který jako chirurg operoval zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha po atentátu 

v roce 1942. Podařilo se rovněž získat z různých zdrojů několik předmětů z oboru fotografie do sbírek 

musea. Většinu tvoří původní fotografie a pohlednice Fotoateliéru Seidel. Globální cestovatelský 

portál tripadvisor.com i v roce 2016 vyhodnotil Museum Fotoateliér Seidel jako jednu z top 

turistických atraktivit v České republice. 

 

Hospodaření společnosti Českokrumlovský rozvojový fond skončilo s hospodářským výsledkem – 

ziskem před zdaněním - ve výši 11,55 mil. Kč. Účetní hospodářský výsledek, tj. výsledek po 

zaúčtování tzv. odložené daně z příjmů ve výši 1,54 mil. Kč (jejím základem je rozdíl mezi daňovou 

a účetní zůstatkovou cenou dlouhodobého hmotného majetku), činil 10 mil. Kč. Tržby z běžné 

hospodářské činnosti, tj. tržby z prodeje zboží a služeb, dosáhly celkové výše 54,3 mil. Kč. Největší 

podíl na tržbách z prodeje služeb byl z pronájmu nebytových prostor a bytů (44 %), dále ze služeb 

cestovního ruchu, jejichž tržby se podílejí na celkových službách 16 % a dále tržby z parkovacích 

služeb, které se podílely na celkových tržbách 35 %. Zde došlo k nejvyššímu nárůstu nad plán 
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s celkovým meziročním nárůstem o 2 426 tis. Kč. V důsledku toho byl zvýšen i odvod do městského 

rozpočtu v celkové výši 883 tis. Kč. 

 

Závěrem je třeba rovněž zmínit, že v roce 2016 proběhl audit společnosti zadaný městem Český 

Krumlov u firmy BDO a zpracovaný za léta 2012 – 2015. Zprávu z externího auditu, jež je výsledkem 

mnohotýdenní práce auditorů, lze vnímat jako obraz přinášející užitečné pohledy zvenčí, kde mnohá 

zjištění jsou přínosem, který může zkvalitnit chod firmy, nově nastavit procesy řízení a kontroly 

a zlepšit komunikaci uvnitř i navenek. I závěr tohoto auditu prokázal užitečnost a oprávněnost 

obchodní společnosti a její přínosy pro jediného společníka město Český Krumlov. 
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Obchodní společnosti: Služby města Český Krumlov s. r. o. v roce 2016 

Společnost Služby města Český Krumlov s. r. o. – SMČK, byla založena v roce 1996, jako 100 % 

dceřiná společnost města Český Krumlov. Společnost na základě uzavřené smlouvy o poskytování 

komunálních služeb pro město Český Krumlov mimo jiné zajišťuje: 

• sběr, svoz a likvidaci tuhého komunálního odpadu, sběr, svoz dotřiďování a realizaci 

separovaného odpadu, provoz sběrného dvora, provoz skládky, odvoz odpadkových košů, 

• správu místních komunikací včetně oprav, letní a zimní údržbu místních komunikací, opravy 

vpustí dešťové kanalizace atd., 

• opravy veřejného osvětlení, 

• údržbu zeleně, 

• instalaci a údržbu dopravního značení. 

 

SMČK též významně spolupracují s Regionálním svazkem obcí Vltava - RSOV. S jednotlivými 

obcemi má společnost uzavřeny individuální smlouvy o poskytování vybraných komunálních služeb 

v rozsahu potřeb jednotlivých obcí. RSOV sdružuje spolu s městem Český Krumlove celkem 18 obcí, 

které s regionálním svazkem představují významné obchodní partnery pro společnost Služby města 

Český Krumlov s. r. o. 

 

Orgány společnosti: 

Valná hromada: 

město Český Krumlov, které je jediným společníkem, zastupuje v působnosti valné hromady rada 

města ve složení: 

• Mgr. Dalibor Carda 

• Ing. Josef Hermann 

• MUDr. Jindřich Florián 

• Rudolf Vejskrab 

• Bc. Martin Lobík 

• Ing. Jitka Zikmundová, MBA 

• Jan Vozábal 

 

Dozorčí rada: 

• Stanislav Trnka 

• Roman Najbrt 

• Josef Zunt 
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Jednatelé: 

• Antonín Princ 

• Ing. Petr Kubal 

• Pavel Turnhöfer: jednatel pověřený řízením společnosti 

 

Jednotlivá provozní střediska společnosti Služby města Český Krumlov s. r. o. prováděla v roce 2016 

mimo jiné tyto činnosti: 

• středisko elektro provoz a údržbu veřejného osvětlení, odstraňování poruch po haváriích, 

mapování možností a jejich přímého využití nových osvětlovacích a úsporných technologií 

a jejich ověření v provozních podmínkách, slavnostní osvětlení města, rozvody elektrické 

energie pro trhy a slavnosti, revizní práce a technická podpora. 

• středisko odpady provozovalo zařízení řízené skládky komunálního odpadu a provozovalo 

sběrný dvůr, poskytovalo pracovníkům města plnou součinnost v plnění limitních ukazatelů 

daných pro uvedená zařízení a podílelo se na dalších službách v oblasti komunálních odpadů. 

• provozní středisko údržby komunikací zajišťovalo letní i zimní úklid silnic, opravy a čištění 

kanalizačních vpustí, údržbu zeleně, provoz kašny, technické poradenství a podporu, 

materiálně technickou pomoc při řešení krizových situací 

 

Společnost se kromě své hlavní činnosti též aktivně podílela na zajištění akcí pořádaných samotným 

městem, případně partnerskými městskými organizacemi. Zvláště to jsou Slavnosti pětilisté Růže 

a Svatováclavské slavnosti. 

 

V roce 2016 zaznamenala společnost Služby města zvýšené nároky kladené na ni při plnění úkolů, 

které se jí podařilo splnit na dobré úrovni, všechny kontroly proběhnuvší v roce 2016 nezjistily žádné 

závady.  Je možno konstatovat, že dosažený hospodářský výsledek ve výši + 360 900 tis. Kč po 

zdanění je, potvrzuje základ pro vývoj společnosti i v následujících letech. 
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Obchodní společnosti: Lesy města Český Krumlov s. r. o. v roce 2016 

Obchodní společnost Lesy města Český Krumlov s. r. o. hospodaří v pronajatých lesích Města Český 

Krumlov na základě nájemní smlouvy od roku 1994. Město Český Krumlov je jediným zakladatelem 

a 100 % vlastníkem obchodní společnosti. 

 

Hlavní činností je výkon odborné správy lesů, pěstební a těžební práce, ochrana lesa. Funkci 

odborného lesního hospodáře vykonával jednatel společnosti Ing. Miroslav Štoll, činnost firmy 

zajišťovali dva lesníci ve venkovním provozu, 1 THP administrativní pracovník. Společnost 

obhospodařovala celkem 1 329 ha lesů, z tohoto množství bylo 1 300 ha ve vlastnictví Města Český 

Krumlov, 29 ha ve vlastnictví společnosti. 

 

Základním pilířem činnosti společnosti je obhospodařování lesního majetku města Český Krumlov. 

Jedná se o zhruba 1 330 hektarů lesa rozprostřených na 27 katastrálních územích. Tato výměra není 

konečná, majetek se společnost snaží rozšiřovat jednak smysluplným nákupem lesních pozemků od 

sousedních vlastníků, jednak zalesňováním nevyužitých zemědělských půd. Společnost se rovněž 

stará o městské rybníky a o část městské zeleně. V předvánočním čase mohou občané Českého 

Krumlova vidět pracovníky Lesů při stavbě vánočního stromu na českokrumlovském náměstí, 

dodávají i stromky na výzdobu celého centra města a v areálu Služeb města prodávají čerstvé vánoční 

stromky. Pro tyto účely mají Lesy založeny plantáže, kde dokáží vypěstovat kvalitní stromky za velice 

příznivé ceny. 

 

 Lesní majetek je zařazen do těchto kategorií lesa: 

• Lesy hospodářské – 1 147,13 ha 

• Lesy ochranné – na mimořádně nepříznivých stanovištích – 23,26 ha 

• Lesy zvláštního určení – v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů – 9,88 ha 

• Lesy zvláštního určení – příměstské a rekreační – 61,01 ha 

• Lesy zvláštního určení – se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou – 95,72 ha 

 

Služby společnosti Lesy města Český Krumlov s. r. o.: 

• Obnova lesa 

• Ochrana kultur (proti buřeni, zvěři, hmyzím škůdcům) 

• Výchovné zásahy (prořezávky, probírky) 

• Těžba a přibližování dřeva 

• Výkup a prodej dřeva 

• Odstraňování klestu 
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• Výkon funkce odborného lesního hospodáře 

• Poradenská činnost 

 

Prognóza činnosti společnosti Lesy města Český Krumlov s. r. o. pro rok 2016 nebyla příliš 

optimistická, jednak pro počínající kůrovcovou kalamitu způsobenou suchým obdobím 

předcházejících let a z důvodů očekávaného vysokého objemu dříví na středoevropských trzích 

způsobeným gradací podkorního hmyzu. Díky několika opatřením přijatým za účelem zvýšeného 

příjmu z prodeje dřevní hmoty (zejména navázání přímého prodeje zahraničním zpracovatelům) došlo 

oproti rozpočtu k navýšení této položky více než o jeden milion Kč. 

 

V roce 2016 bylo provedeno: zalesnění na ploše cca 10 ha, ošetření proti okusu zvěře na 43 ha, 

ošetření herbicidy na 30 ha, výchovné zásahy na ploše cca 40 ha a vysázeno 2 000 vánočních stromků.    

  

Lesní pedagogika: 

Společnost Lesy města Český Krumlov s. r. o. se věnuje spolupráci se základními školami v rámci 

projektu „Lesní pedagogika“ pravidelně již od roku 2009. Lesní pedagogika je environmentální 

vzdělávání o lese, vztazích a procesech probíhajících v něm. Je založena na prožitku 

zprostředkovaném lesními pedagogy (lesník s pedagogickými znalostmi a zkušenostmi) nejlépe 

přímo v prostředí lesa. Je to nejjednodušší cesta lesníků, jak přiblížit široké veřejnosti prostředí lesa 

se všemi jeho funkcemi. 

 

Lesní pedagogika není konkurencí škole a vědeckým vzdělávacím institucím, ale rozšiřuje a doplňuje 

získávané vědomosti dětí zábavnou formou, při které žáci zapojují do poznání všechny svoje smysly. 

Lesní pedagogika prohlubuje u široké veřejnosti zájem o les, zlepšuje vztah člověka k lesu a přírodě 

obecně, objasňuje význam hospodaření v lese, podporuje pochopení práce lesníků a prohlubuje zájem 

o dřevo jako obnovitelnou surovinu. 

 

V rámci projektu Lesní pedagogiky se v roce 2016 konalo 19 akcí, kterých se zúčastnily přes čtyři 

stovky dětí. Vycházky byly zaměřené na poznávání lesních dřevin a bylin, soutěže pro 1. stupeň 

základních škol, zalesňování se žáky 2. stupně zákl. škol, exkurze do Boubínského pralesa. Do 

projektu se zapojily také SUPŠ sv. Anežky, Paventia o. p. s. , Pepino – příměstský tábor. 
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Z činnosti společnosti Lesy města Český Krumlov s. r. o. v roce 2016: 

 

Dětské hřiště na Horní Bráně: 

Byla provedena rekonstrukce části přivaděče vody k Hornobranskému rybníku ve výši přes půl 

milionu korun a proběhlo odbahnění malého Hornobranského rybníku, který slouží jako sedimentační 

nádrž. 

 

Areál dětského hřiště Dubík: 

Za účelem podpory rekreační funkce lesů společnost Lesy města Český Krumlov s. r. o. vybudovala 

v příměstském lese Dubík víceúčelové hřiště a péče o tento areál vč. údržby a edukačních programů 

probíhala i v roce 2016. V tomto roce společnost provedla zdravotní ořez listnatých stromů v blízkosti 

areálu hřiště, aby nebylo ohroženo zdraví návštěvníků. Dubové dřevo z této těžby bylo použito pro 

rekonstrukci opěrné zdi na hřišti v Krásném údolí. 

 

Spolupráce s Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje: 

V měsíci březnu 2016 došlo k uzavření dohody o umožnění výcviku práce s motorovou pilou 

s Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje. Z důvodů stále rostoucího využívání lesních 

pozemků k různým sportovním a turistickým aktivitám požádala společnost o zřízení bodů záchrany. 

Hasičskému záchrannému sboru společnost navrhla konkrétní místa, která jsou nejvíce navštěvována 

a jsou rovněž přístupná pro základní složky IZS. Na pozemcích spravovaných společností byly 

umístěny tři body záchrany. 

 

Plánované projekty: 

V rámci Programu rozvoje venkova byly v průběhu roku 2016 podány tři žádosti o dotaci: Fitness 

koutek U Trojice, Univerzální kolový traktor s příslušenstvím, Rekonstrukce lesní cesty Dvořetín. 

Všechny žádosti splnily podmínky SZIF a byly doporučeny k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. 

Na všechny projekty bylo realizováno výběrové řízení na zhotovitele, resp. dodavatele. 

 

V roce 2016 byla dokončena administrace žádosti o dotaci na Rekonstrukci lesní cesty Dubík II, 

podepsána smlouva o poskytnutí dotace se SZIF. Realizace proběhne v první polovině roku 2017. 
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Obecně prospěšné společnosti: Centrum pro pomoc dětem a mládeži o. p. s. v roce 

2016 

Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o. p. s. (CPDM, o. p. s.) bylo založeno městem Český Krumlov 

na počátku roku 1997. 

 

Hlavní činnosti CPDM, o. p. s.: 

• aktivity v oblasti primární a sekundární prevence společensky patologických jevů 

u dětí a mládeže 

• informační a poradenské činnosti pro děti, mládež, pedagogickou, rodičovskou a další 

veřejnost 

• realizace školení, kurzů, přednášek, kulturně výchovných projektů a dalších aktivit 

souvisejících s problematikou a zájmovými oblastmi dětí a mládeže, včetně 

specifických aktivit "školského" charakteru 

• realizace aktivit, které cíleně podporují vhodné trávení volného času dětí a mládeže, včetně 

rozvoje aktivit mezinárodních 

• podpora a pomoc sociálně znevýhodněným a zdravotně postiženým dětem, 

mládeži a organizacím, které se touto problematikou zabývají 

• podpora a pomoc rozvoji občanského sektoru v místě a širším regionu 

 

Ředitel CPDM, o. p. s.:  Mgr. Vlastimil Kopeček, statutární zástupce společnosti 

 

Struktura pracovišť a projektů  CPDM: 

 

• Informační centrum pro mládež – informace (sběr, třídění, prezentace), poradenství, přístup 

na evropskou informační síť pro mládež, neformální vzdělávání, přednášky 

 

• Streetwork  – sociální služby (informace, intervence, poradenství, vzdělávání, osvěta, terénní 

služba), informace o HIV/AIDS, bezpečném sexu, doprovod a poradenství, prevence v oblasti 

prostituce 

 

• NZDM Bouda – volný čas (pravidelné i nepravidelné aktivity), sociální služby, nízkoprahový 

klub (poradenství, krizová pomoc, terénní program), různé volnočasové projekty (kurz 

animovaného filmu, výtvarné a umělecké aktivity) 

 

• Rádio ICM a studio – vysílání internetového rádia pro mládež (iniciativa mladých lidí, 

pořizování nahrávek, přeshraniční spolupráce) 
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• Ostatní – evropské projekty (výměny mládeže, tréninkové kurzy), festival Cihelna – 

vystupovat, Klub pro děti a mládež na míru, terénní program pro děti a mládež 

 

Programové aktivity CPDM, o. p. s. v roce 2016: 

 

I. Projektové pracoviště ICM - Informační centrum pro mládež Český Krumlov 

ICM Český Krumlov bylo založeno v roce 1998 jako první z projektových pracovišť CPDM, o. p. s. 

Český Krumlov. V roce 2016 byly činnosti a služby ICM Český Krumlov určeny cílovým skupinám 

dětí, mládeže, pedagogů, rodičů, nestátním neziskovým organizacím, školám a dalším souvisejícím 

kategoriím. 

 

Z hlediska územní působnosti pracoviště ICM Český Krumlov v Jihočeském kraji byly služby ICM 

Český Krumlov směrovány především do regionů Český Krumlov a Kaplice, částečně pak, dle 

teritoriálního rozdělení obslužnosti kraje mezi spolupracující ICM v Jihočeském kraji, uživatelům 

z Písecka a Českobudějovicka. V některých případech byl dosah aktivit celorepublikový. ICM Český 

Krumlov bylo i v tomto roce členem Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež 

v České republice. 

 

ICM Český Krumlov se celoročně zabývalo poskytováním pravidelných informací a jejich 

průběžným vyhledáváním, aktualizováním a prezentací. Tyto informace byly i v roce 2016 

poskytovány především těmto cílovým skupinám: dětem, mládeži, pedagogům, rodičům, 

pracovníkům NNO i informace směrem k širší veřejnosti. Také v roce 2016 ICM (kromě ostatních 

aktivit) shromažďovalo, ověřovalo, sbíralo, vydávalo a prezentovalo informace především 

z následujících oblastí: vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan 

a společnost, mládež a EU, informace regionálního typu a dalších vybraných a žádaných oblastí. 

Informační centrum pro mládež Český Krumlov u vybraných informačních oblastí poskytovalo 

základní poradenství a v případě zájmu i rozšířenější. Nejvíce informací bylo poskytnuto především 

v těchto oblastech: vzdělávání, práce, cestování, volný čas, dobrovolnictví a mládež v EU. V případě 

potřeb návštěvníků ICM, nebo zájemců o informace a poradenství ve specializovaných tématech, byli 

klienti nakontaktováni na odbornou pomoc dalších pracovišť CPDM, o.p.s. (především do pracovišť 

Streetwork a NZDM Bouda) nebo do péče spolupracujících organizací mimo strukturu CPDM, o.p.s. 

(např. do SVP Spirála, PhDr. Zdeňka Šírková – klinický psycholog a na jednotlivá specializovaná 

projektová pracoviště ICOS, o.p.s.). Kromě standardních informací nabízelo ICM také informační 

a vzdělávací aktivity, workshopy pro děti a mládež. V rámci těchto aktivit a workshopů zaměstnanci 

CPDM poskytovali zájemcům informace z evropské informační sítě pro mládež EURODESK. Dále 
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pak konzultace a pomoc při vysílání českých dobrovolníků na Evropskou dobrovolnou službu (EVS) 

a na mezinárodní výměny mládeže. Od počátku roku 2016 má ICM Český Krumlov oficiálně opět 

platnou akreditaci pro vysílající a koordinační organizace Evropské dobrovolné služby (EVS), která 

nám byla schválena Domem zahraniční spolupráce MŠMT ČR v rámci programu EU ERASMUS. 

Obdobně jako v minulosti ICM nabízelo v roce 2016 také další doplňkové služby. Především se 

jednalo o: veřejný přístup na internet (zdarma), černobílé kopírování, laminování, kroužkovou vazbu, 

termovazbu aj. 

 

Statistiky uživatelů informačních, poradenských a vzdělávacích služeb v roce 2016: 

V tomto období bylo uživatelům služeb ICM ČK poskytnuto osobně, prostřednictvím webových 

stránek, seminářů, besed, workshopů, kurzů, po telefonu, mailem, poštou, bulletinem CPDM, o. p. s., 

Časákem ICM a Zpravodajem.Krumlov.cz celkem 129 582 informací a informačních služeb (úkonů). 

 

Rozsah provozu ICM, poskytnuté informace a služby v roce 2016: 

Týdenní otevírací doba v provozním období 1. ledna 2016 až 31. prosince 2016 byla celkem 37 hodin. 

V Informačním centru pro mládež byl k dispozici pro veřejnost vždy alespoň jeden informační 

pracovník. 

 

Podpora projektu Informačního centra pro mládež 

Informační centrum pro mládež Český Krumlov bylo v roce 2016 finančně podpořeno těmito partnery: 

městem Český Krumlov, Jihočeským krajem, MŠMT ČR, MPSV ČR, MZ ČR, Úřadem vlády ČR 

a obcemi regionu. 

 

II. Projektové pracoviště Nízkoprahové a volnočasové zařízení pro děti a mládež Bouda (NZDM 

Bouda) 

NZDM Bouda poskytuje ambulantní a terénní službu dětem a mládeži ohroženým společensky 

nežádoucími jevy ve věku od 6 do 26 let. Svou činností podporuje děti a mládež při řešení běžných 

i obtížných situací, snaží se tak zvýšit šance dětí a mládeže uspět v dalším životě. To se děje v rovině 

sociální, kulturní a volnočasové. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba 

se poskytuje bezúplatně. 

 

Před dvěma lety se podařilo rozšířit působnost NZDM Bouda o další pracoviště NZDM "Na míru". 

Níže uvedené informace se týkají obou těchto pracovišť jako celku. 
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Činnost nízkoprahového a volnočasového klubu pro děti a mládež (NZDM Bouda) je realizována: 

 V samostatné budově v areálu T. G. Masaryka 114 Český Krumlov. 

 Na sídlišti Mír v Českém Krumlově na adrese Lipová 161 (přízemní byt panelového domu). 

 V klubovně pro děti a mládež v obci Větřní a ve vybraných lokalitách města Český Krumlov 

a obce Větřní. 

 

Důvodem existence "Otevřeného klubu v Boudě" bylo a je vytvoření místa pro děti a mládež, které 

je určeno k neformálnímu setkávání, a také jako místo inspirace k případné další návazné činnosti 

v aktivitách realizovaných v "horním" prostoru NZDM Bouda. 

 

V "otevřeném klubu" mají mladí lidé mnohdy první příležitost seznámit se s "Boudou" a možnostmi, 

které toto jedinečné zařízení v Českém Krumlově nabízí. Děje se to jednak díky informacím 

poskytnutým terénním pracovníkem v místě bydliště dětí a také zprostředkovaně. Návštěvníci 

a uživatelé poskytované služby mají následně možnost využít široké spektrum deskových her 

a nabídku levného občerstvení. Dále mohou využít nabídku knihovny a možnost zahrát si stolní 

fotbálek, ping-pong a ruské kuželky. Samozřejmostí je rovněž i bezplatný přístup k internetu. 

"Otevřený klub" je zároveň prostorem prvokontaktním. Nadstavbovou činností "otevřeného klubu" 

je pořádání různých soutěží. Tradičními a zavedenými aktivitami jsou převážně turnaje ve stolním 

fotbálku a ve stolním tenise, které dokáží přivést k účasti mnoho mladých lidí. 

 

Jedním z dalších podstatných důvodů existence klubu je široká nabídka základního poradenství 

především v oblasti sociálně patologických jevů, krizové a situační intervence, pomoci při 

obstarávání osobních záležitostí ad. Sociální poradenství se odehrávalo i v roce 2016 v prvotní fázi 

formou rozhovoru s uživatelem. Vzhledem k zachování bezpečí prostoru bylo většinou poskytováno 

v samostatné kontaktní místnosti. 

 

Poradenství zpravidla obsahovalo vyhodnocení situace, nabídku možných variant řešení obtížné 

situace nebo rady vedoucí k odstranění obtíží. Poradenství se zaměřovalo na stejná či podobná témata 

jako v případě informačního servisu, ale jednalo se o vyšší úroveň služby. Největší zájem ze strany 

klientů byl o zprostředkování práce a pomoc se zajištěním bydlení. 

 

Dále v centru v roce 2016 zaznamenali několik případů pomoci v krizi, vyřešili a následně 

zprostředkovali uživatelům služby pomoc jak s bydlením, tak i finanční podporu v nouzi. 

Zprostředkovali i několik kontaktů na bezplatné právní poradenství apod. 
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V tomto prostoru také probíhalo pravidelné středeční doučování žáků 1. stupně základních škol, dále 

zde pravidelně každé úterý realizovali "výtvarku" pro děti z prvního stupně základních škol. 

 

V roce 2016 zaznamenali v "Otevřeném klubu Bouda" celkem 2 175 kontaktů. Jednalo se 

o nepravidelné návštěvníky dolního klubu NZDM Bouda, kteří zde využili nabízených možností 

aktivního trávení volného času s využitím volných herních a dalších prvků (stolní fotbal, stolní hry, 

poslech hudby, využití knihovny knih a časopisů, možnost práce na počítači a s internetem ad.) 

a základního poradenství. 

 

Horní prostor NZDM Bouda sloužil pro následné (z "povzdálí" řízené) pravidelné a rovněž také 

i k nepravidelné činnosti dětí a mládeže, kterým poskytoval prostory a zařízení pro různé činnosti 

a v případě potřeby metodické vedení. V tomto prostoru probíhaly pravidelně ve stanovených dnech 

a časech v týdnu především hudební, taneční a divadelní zkoušky, filmové kluby, dále pak jednotlivá 

vystoupení a prezentace činností pro veřejnost, výstavy výtvarných děl mladých místních umělců 

a jejich vernisáže a další. 

 

Výše uvedené formy aktivit probíhaly jednak "vrstevnickým způsobem", tj. organizovali je sami 

mladí lidé pro sebe a své vrstevníky. Jednalo se převážně o hudební a taneční zkoušky. Na druhé 

straně některé aktivity byly iniciovány a vedeny pracovníky klubu za případné pomoci dobrovolníků. 

V tomto případě se například jednalo o realizaci dílčích projektů, filmových projekcí, koncertů, 

vernisáží apod. 

 

V roce 2016 v horním prostoru NZDM Bouda zaznamenali celkem 736 kontaktů. Tento počet se 

skládal z počtu kontaktů v pravidelných aktivitách pravidelné týdenní zkoušky souborů, skupin, 

jedinců. Jedná se o pravidelné uživatele aktivit horního prostoru NZDM Bouda. 

 

Terénní program (sociální služba NZDM v terénu) spočíval v pravidelných systematických 

návštěvách vybraných lokalit ve městě Český Krumlov. Jedná se o krumlovská sídliště Mír, Za 

Nádražím, Plešivec, dále o lokalitu Horní Brána a nedalekou obec Větřní. 

 

Terénní sociální pracovníci v těchto lokalitách vyhledávali děti a mladistvé bez konkrétní náplně 

činnosti a snažili se je zkontaktovat, oslovit a motivovat k aktivitě, která by byla smysluplná a jedince 

či skupinu obohacující. 
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Terénní pracovník byl vybaven identifikační visačkou, ze které mohou mladiství i případně rodiče 

vyčíst, jakou organizaci tento pracovník zastupuje. O činnosti terénního pracovníka byly informovány 

také všechny instituce v místě (městský úřad, školy, policie). V roce 2016 uskutečnil terénní 

program Boudy celkem 1 966 kontaktů. 

 

III. Nízkoprahový a volnočasový klub na sídlišti Mír v Českém Krumlově (klub "Na Míru") 

Klub je otevřen od úterka do čtvrtka, vždy od 13:00 do 18:00 hodin. Příchozí zde mohli využívat 

širokou škálu výtvarných a dalších volnočasových aktivit (stolní fotbálek, výtvarnou dílnu, 

nejrůznější společenské hry apod.). V prostorách klubu Na Míru v roce 2016 zaznamenali 

pracovníci CPDM 1 543 kontaktů. 

 

lV. Volnočasový klub pro děti a mládež v obci Větřní 

CPDM, o. p. s. se v návaznosti na zainteresovanosti v „lokálním partnerství v obci Větřní 

spolupodílelo na zajišťování provozu klubu vždy v každém týdnu ve středečním odpoledni. Mladí 

lidé zde mohli využívat například výtvarných aktivit, stolních her, doučování, tancování a dalších 

neformálně vzdělávacích aktivit. Obsahem byla práce s místními dětmi a mládeží v jejich volném 

čase – programy v klubově a zajištění týdenního letního tábora v červenci 2016. 

Počet kontaktů za rok 2016 byl 585. 

 

Statistika uživatelů služeb a programů NZDM Bouda v roce 2016 – celkový počet kontaktů: 

Aktivity NZDM Bouda         2 911 

Aktivity NZDM na Míru                                                                                1 543 

Terénní program           1 966 

Nepravidelné jednorázové aktivity v prostorách NZDM Bouda    1 169 

Volnočasové aktivity v klubovně ve Větřní            585 

CELKEM           8 174 

 

Přehled nepravidelných informačních a neformálně vzdělávacích aktivit ICM v roce 2016: 

V rámci celoročního neformálně vzdělávacího a informačního projektu pro děti a mládež 

Multikulturní svět kolem nás některé akce uskutečňované v období od ledna do prosince 2016: 

• Interkulturní workshop 

• Promítání dokumentů o holocaustu s následnou besedou 

• Výstavy: Protektorát očima židovských dětí, Cigán se ně převelice lúbí..., Pohled do kubánské 

duše 
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• Neformálně vzdělávací workshopy: Romové, Hanin kufřík, vzdělávací program Židovského 

muzea v Praze Badatel, My a oni – antisemitismus a moderní společnost, konference Volary 

a pochod smrti, workshop s knihou. 

Celkem se multikulturního projektu v roce 2016 zúčastnilo 1 514 návštěvníků a účastníků. 

 

Projektové pracoviště Streetwork 

Terénní program Streetwork je zařazen do minimální sítě protidrogových služeb Jihočeského kraje. 

Pracovníci služby v roce 2016, buď formou terénní práce, nebo formou služby v multifunkční 

místnosti, pracovali se stálými i novými klienty pracoviště. Po celý průběh roku probíhal terénní 

program a byli vyhledáváni klienti, buď v jejich přirozeném prostředí, anebo dle svých potřeb sami 

navštěvovali multifunkční místnost TP. Pracovníci působili a navštěvovali všechna uvedená místa 

a lokality, které byly pro rok 2016 avizovány. Konkrétně to byla tato místa: Český Krumlov, obec 

Větřní, Loučovice, Vyššího Brod, Kaplice a Velešín, Dolní Dvořiště, Horní Planá a nepravidelně při 

informační kampani např. Benešov nad Černou, Malonty, Bujanov, Horní Dvořiště a další. Zde 

pracovníci poskytovali základní pomoc, harm reduction služby a zprostředkovávali návaznou pomoc 

v dalších institucích (ústavní léčbu, psychiatrickou pomoc, odbornou pomoc psychologa ad.). 

V průběhu roku 2016 nedošlo k žádným změnám v zaměření nebo povaze programu. 

 

Nejvíce využívanou službou pracoviště v roce 2016 byl především výměnný program a na něj 

navazující kontaktní a případová práce s předáváním informací v oblastech týkajících se prevence 

užívání návykových látek. Jako další byly poskytovány tyto služby: testování na virové hepatitidy 

HCV, HBV, testování HiV a syfilis, poradenství a testování na metabolity návykových látek u klientů 

OSPOD Český Krumlov a Kaplice. Dále individuální poradenství se zaměřením na problematiku 

návykových látek a individuální poradenství zaměřené na ostatní oblasti, které klienti řešili v kontaktu 

s pracovníky – např. na celkovou osobní situaci, nevyhovující vztahové vazby nebo svou finanční 

situaci. V průběhu roku 2016 byly též řešeny a poskytovány výkony zprostředkování léčby do dalších 

odborných pracovišť, výkony krizové intervence a doprovodu klientů při vyřizování jejich potřeb. 

Pracoviště řešilo také úkony sociální práce. Program v roce 2016 pracoval i na cílených výjezdech 

a informační kampani v místech, kde terénní program pravidelně nepůsobí. Snahou bylo oslovit co 

nejvíce klientů a poskytnout cílové skupině maximum informací o možnostech nabízených služeb. 

 

V roce 2016 terénní program „Streetwork“ pro města Český Krumlov a Kaplice pokračoval 

a navazoval již devátým rokem v oblasti harm reduction a drogového poradenství na druhý 

specializovaný terénní program pracoviště „Streetwork Český Krumlov“ – samostatný projekt terénní 

program Viktorie, který působí v oblasti pouliční a klubové prostituce. Při realizaci projektu 



 

45 
 

„Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice“ se v roce 2016 pracovníci TP věnovali také 

odborným besedám a seminářům na základních a středních školách v regionu Českokrumlovska 

a Kaplicka i speciálním seminářům pro pracovníky OSPOD v Českém Krumlově a Kaplici. 

Pracoviště také aktivně svojí účastí pomáhalo zajišťovat služby na některých kulturně-společenských 

akcích v regionu, např. na Slavnostech pětilisté růže 2016. 

 

Projekt Viktorie 

V oblasti harm reduction a drogového poradenství navazoval program na druhý specializovaný 

terénní program pracoviště Streetwork samostatný projekt Viktorie, který působí již od roku 2008 

v oblasti pouliční a klubové prostituce. V roce 2016 působila služba v oblasti trasy E-55 a obcí Dolní 

Dvořiště, Skoronice, Kaplice, Studánky, Rožmberk a Vyšší Brod. V rámci tohoto terénního programu 

(TP) bylo v roce 2016 pracováno s 559 převážně klientkami, bylo uskutečněno 837 kontaktů, 

vyměněno cca. 7 642 kusů injekčních stříkaček a provedeno 699 testů na infekční onemocnění 

(VHC,VHB, syfilis, HIV). 

 

CPDM o. p. s., mezinárodní projekty dětí a mládeže v roce 2016: 

Pořádání mezinárodních výměnných a vzdělávacích projektů pro děti a mládež a vysílání českých 

skupin mladých lidí na obdobné projekty do zahraničí patří tradičně mezi významné úkoly CPDM již 

od roku 1997. 

 

Obdobně jako v minulých letech se CPDM podařilo zapojit se i v roce 2016 do několika 

mezinárodních aktivit a některé mezinárodní projekty zase naopak uspořádali pracovníci CPDM 

v Českém Krumlově. 

• Mezinárodní výměna mládeže "Reaching the Goals" 

o (Rumunsko, Busteni, 9. až 22. března 2016) 

• Filmový projekt "Kid's Eye Film " 

o (Maďarsko, Budapešť, 21. až 25. března 2016) 

• Vzdělávací kurz "Youth Exchanges for Newcomers" 

o (Estonsko, Pärnu, 15. až 22. srpna 2016) 

• Mezinárodní mediálně-umělecký projekt 

o (Česká republika, Český Krumlov, od 22. do 28. srpna 2016) 
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Obecně prospěšné společnosti: Domy s pečovatelskou službou o. p. s. v roce 2016 

Obecně prospěšná společnost Domy s pečovatelskou službou o. p. s. byla založena městem Český 

Krumlov v roce 1996 a od 1. ledna 1997 funguje jako samostatný právní subjekt. 

 

Hlavními činnostmi je správa Domů s pečovatelskou službou a Senior klubu Rozvoj, poskytování 

sociálních služeb dle Zákona 108/2006 Sb. Pečovatelská služba § 40, Telekontaktní tísňová péče § 41, 

Odlehčovací služba § 44. 

 

Orgány společnosti: 

Správní rada: 

Předseda: Mgr. Bohumil Florián 

Členové: 

• Bc. Ingrid Pechová 

• Mgr. Roman Kneifl 

• Stanislav Přívratský 

• Libuše Sekyrová 

• Jan Sommer 

 

Dozorčí rada: 

Předsedkyně: Ing. Romana Šolcová 

Členové: 

• Ing. Jarmila Hanáková 

• Marie Myslivcová 

 

Statutární orgán společnosti: 

• Ředitelka společnosti: Mgr. Ivana Ambrusová 

 

Domy s pečovatelskou službou o. p. s. spravovala v roce 2016 celkem 5 domů s byty a nebytovými 

prostory. Centrum správy domů a všech sociálních služeb je v DPS Vyšehrad. Společnost měla v péči 

celkem 56 bytů, z toho 15 o velikosti 1+1 a 41 garsoniér. Na provozu komplexu služeb se podílelo 

30 zaměstnanců buď přímou, nebo nepřímou péčí. 

 

Provoz pečovatelské služby zajišťovalo v roce 2016 celkem 8 pracovníků v sociálních službách, 

2 řidiči, 1 sociální pracovník a 3 pracovníci THP. 
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Odlehčovací služba poskytuje komplexní péči, ubytování a zajištění základních potřeb osamělým 

občanům a těm, kteří se nacházejí v těžké sociální situaci. Zároveň poskytuje odlehčení rodinným 

příslušníkům a pečujícím osobám. Služba je zajištěna nepřetržitě, tj. 365 dní v roce, 24 hodin denně. 

Kapacita v roce 2016 byla 16 zaregistrovaných lůžek. Služba je poskytována v osmi pokojích 

klientům, kteří se ocitli v sociální tísni, vyžadují 24 hodinovou péči nebo rodinám pečujícím o seniora 

k odpočinku a načerpání sil. V roce 2016 tato služba byla poskytnuta 59 klientům. 

 

Pomocí rehabilitačního programu zajišťovaného odborným pracovníkem byl zajišťován cíl aktivizace, 

zlepšení fyzické kondice a sebeobslužnosti v roce 2016 pěti klientům. Další rehabilitační a aktivizační 

činnosti byly poskytovány v průměru 18 klientům v časové dotaci 600 hodin ročně. Provoz 

odlehčovací služby byl zajištěn 15 zaměstnanci. 

 

Telekontaktní sociální péče pro seniory a zdravotně postižené občany je sociální služba, která 

představuje komplex služeb poskytující pomocí distanční hlasové a elektronické komunikace 

zprostředkované přes pevnou telefonní linku. Umožňuje individuální, nepřetržitou, dlouhodobou 

a odbornou pomoc osobám, které jsou v důsledku nemoci, vysokého věku, postižení nebo zdravotních 

obtíží a sociální osamělosti trvale či přechodně znevýhodněni. 

 

Telekontaktní tísňová péče se poskytuje potřebným v Českém Krumlově i mimo českokrumlovský 

region v lokalitách Větřní, Kájov, Písek, Kaplice, Zlatá Koruna a Bechyně. V roce 2016 byla kapacita 

navýšena a služby terénní tísňové péče rozšířeny o uživatele v méně dostupných lokalitách – Hořice 

na Šumavě, Vyšší Brod, Horní Planá. 

 

Půjčovna kompenzačních pomůcek: 

Služby půjčovny jsou určené osobám se zdravotními komplikacemi, které musí v důsledku nemoci 

dočasně nebo trvale používat kompenzační pomůcku. Klienti mají možnost dostatečně se s potřebnou 

pomůckou seznámit a vyzkoušet si ji v domácím prostředí a následně si ji nechat předepsat lékařem. 

Je možno si zapůjčit: polohovatelné lůžko, mechanický vozík, toaletní křeslo, chodítko kolové či 

pevné, berle, hole, antidekubitní matraci. Režim půjčovny se řídí platným ceníkem a provozním 

řádem. Služby půjčovny kompenzačních pomůcek využilo v roce 2016 celkem 57 klientů. 

 

Senior klub: 

Správa byla prováděna na základě smlouvy o bezplatném užívání prostor a movitých věcí uzavřené 

mezi městem Český Krumlov a DPS o. p. s. V roce 2016 Senior klub svou programovou nabídkou 

uskutečnil společenské, kulturní a vzdělávací akce, poznávací pěší a autobusovou turistiku. V roce 
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2016 bylo uspořádáno několik přednášek na téma ochrana spotřebitele, finanční a právní gramotnost 

zdravý životní styl. Dne 4. října 2016 byl Senior klub po roční rekonstrukci slavnostně znovu otevřen. 

 

Výsledky hospodaření obecně prospěšné společnosti Domy s pečovatelskou službou r. 2016: 

Náklady .............................................................................................. 11 805 381 Kč 

Výnosy ................................................................................................. 4 645 823 Kč 

Dotace poskytnuté MPSV  ................................................................... 3 817 581 Kč 

Dotace poskytnuté MÚ ........................................................................ 3 860 337 Kč 

Dotace kultura ........................................................................................... 10 000 Kč 

Dotace poskytnuté KP MÚ ....................................................................... 96 500 Kč 

Dary                                                                                                           53 800 Kč 

Záštita Ivany Stráské - JK ........................................................................... 5 000 Kč 

 

 



 

49 
 

Obecně prospěšné společnosti: Městské divadlo Český Krumlov o. p. s. v roce 2016 

Městské divadlo Český Krumlov o. p. s. je obecně prospěšnou společností, jejímž zakladatelem je 

město Český Krumlov. Společnost byla založena v dubnu 1996. 

 

Městské divadlo Český Krumlov je institucí, která si klade za cíl přinášet do Českého Krumlova 

kvalitní, žánrově pestrou kulturní nabídku pro všechny věkové kategorie, a to především pro občany 

města a okresu. Poskytuje podporu umělecké zájmové činnosti a neziskovým organizacím. 

 

Orgány společnosti: 

Správní rada: 

• Ing. Hana Pešková: předsedkyně 

• Ing. Jitka Zikmundová: člen 

• Blanka Rožánková: člen 

• Mgr. Martina Liebmannová: člen 

• prom. práv. Antonín Čupera: člen (do 2. 2. 2016) 

• Mgr. Filip Putschögl: člen (od 12. 9. 2016) 

• Ing. Jana Lukšová: člen (od 12. 9. 2016) 

 

Dozorčí rada: 

• Markéta Oklešťková: předsedkyně 

• Lucie Goldfingerová: člen 

• MUDr. Hana Klosse: člen 

 

Ředitel divadla, statutární orgán: 

• Jan Vozábal 

 

V roce 2016 se v Městském divadle uskutečnilo celkem 617 aktivit, z toho: 80 představení, 42 akcí 

v režimu pronájem, 23 akcí v režimu spolupráce, 35 akcí v divadelním klubu, 39 sympózií nebo 

konferencí, 12 výstav ve foyer, 262 zkoušek souborů, 124 dní akcí v Prelatuře. Celkově byly divadlem 

spravované prostory využity pro pořádání 617 kulturních a společenských aktivit nejrůznějšího 

charakteru. Návštěvnost představení Městského divadla v roce 2016 dosáhla celkového počtu 14 389 

diváků. 
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Městské divadlo pokračovalo v roce 2016 jako jeden z organizátorů projektu Českokrumlovské 

slavnosti v zajišťování jejich programu. Týkalo se to akcí: Kouzelný Krumlov, Slavnosti pětilisté růže, 

Svatováclavské slavnosti, Advent a Vánoce v Českém Krumlově. 

 

Další organizační jednotkou jsou Kláštery Český Krumlov, které byly po dlouhodobé rekonstrukci 

otevřeny pro veřejnost v listopadu 2015 a Městské divadlo je významným partnerem města pro 

zajištění jejich provozu a programových činností. Významně se podílí na naplnění povinností 

a ukazatelů vyplývajících z dotačních povinností revitalizace klášterů. 

 

Příkladem spolupráce s Kláštery Český Krumlov jsou např. akce Betlémské vánoce, Ne-tradiční 

velikonoce, Doba Karla IV., výstava 200 let Hořických pašijových her s uvedením her v klášterní 

zahradě aj. 

 

Z dalších akcí a aktivit Městského divadla Český Krumlov o. p. s.: 

• ukončení vánočního programu ve městě a v Klášterech 

• spolupráce se seskupením Proradost – vystoupení na Otáčivém hledišti: Noc na Karlštejně 

• Městské divadlo je spolupořadatelem festivalu Songfest.cz. 

• přehlídky Krumlovská prima sezóna, Mladá scéna, Kouzelný Krumlov, Den dětí, Dětská porta, 

Krumlovský medvěd, Mezinárodní folklórní festival ve spolupráci s Domem dětí a mládeže 

Český Krumlov 

• prezentace výsledků žáků Základní umělecké školy Český Krumlov a Sdružení cestovního 

ruchu Český Krumlov - vzájemná spolupráce na akcích např. Krumlovský masopust 

• spolupráce s Fotoklubem Český Krumlov, který ve vstupních prostorách divadla provozuje 

již od roku 2005 fotogalerii. Výstavy se jsou realizovány v pravidelném měsíčním cyklu 

• spolupráce s dalšími subjekty: Státní hrad a zámek Český Krumlov, Nadace barokního divadla 

zámku Český Krumlov, Regionální muzeum v Českém Krumlově, Kiwanis klub Český 

Krumlov, Divadelní seskupení PRORADOST, Divadelní klub Českokrumlovská scéna, 

Centrum pro děti a mládež, Umělecká beseda Český Krumlov, Dům dětí a mládeže a další. 

 

Kromě hlavní budovy divadla v Horní ul. čp. 2 spravovalo Městské divadlo také sály bývalé Prelatury, 

v nichž se v roce 2016 uskutečnilo 60 akcí. 

 

Městské divadlo si dále pro svou činnost pronajímalo skladové prostory umístěné ve Vyšném, garáž 

v Rooseveltově ulici a divadelní park s odstavnou plochou pro stání vozidel. V divadelním parku 

probíhaly výjimečně koncerty, odstavná plocha slouží pro parkování. 
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Divadelní kavárna (Divadelní klub Ántré) byl v roce 2016 provozován podnájemcem Ing. Ivo 

Vrhelem, který zde kromě pravidelné hudební nabídky v žánrech jazz, blues, folk a alternativní hudba 

zajišťoval kvalitní občerstvení pro návštěvníky divadla. V roce 2016 zde proběhlo celkem 35 akcí. 

 

Ubytovací kapacity v podkroví divadla byly od 1. ledna 2012 na základě výběrového řízení pronajaty 

provozovateli ubytování v blízkosti divadla, firmě Český KrumLove s. r. o. Ubytovna byla i nadále 

využívána Městským divadlem Český Krumlov k ubytování hostujících souborů. 

 

Kancelářské prostory v budově Městského divadla jsou pronajímány dvěma podnikatelským 

subjektům – účetní a auditorská firma a notář. 

 

Městské divadlo o. p. s. se na základě Smlouvy o partnerství ze dne 14. října 2009 stalo partnerem 

projektu Revitalizace areálu klášterů. V roce 2015 byla pod Městské divadlo Český Krumlov 

začleněna správa projektu Kláštery Český Krumlov, což přineslo značné personální, finanční 

a organizační změny. 30. října 2015 byla uzavřena s městem Český Krumlov Smlouva o výpůjčce, na 

jejímž základě užívá Městské divadlo o. p. s. prostory českokrumlovských klášterů. V roce 2016 

Kláštery uspořádaly 122 kulturních a vzdělávacích akcí a poskytly prostory pro dalších 16 akcí, 

jejich návštěvnost dosáhla počtu 44 819 návštěvníků. 

 

Městské divadlo Český Krumlov připravilo v roce 2016 program pro 106 717 návštěvníků. 
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Obecně prospěšné společnosti: PRO-SPORT Český Krumlov o. p. s. v roce 2016 

Zakladatelem obecně prospěšné společnosti PRO-SPORT ČK je město Český Krumlov. Posláním 

společnosti je podpora sportovně tělovýchovné činnosti ve prospěch sportující mládeže, sportovních 

klubů a široké veřejnosti. Společnost také spravuje některá městská sportoviště a dětská hřiště. Je 

pořadatelem a aktivním podporovatelem sportovních akcí. 

 

Město Český Krumlov je vlastníkem následujících nemovitostí, které pronajímá obecně prospěšné 

společnosti PRO SPORT, a ta je provozuje pro zajištění obecně prospěšných služeb: 

• Plavecký bazén, Fialková 255 

• Sportovní hala, Chvalšinská 111 

• Zimní stadion, Chvalšinská ul. 

• Urbinská, 184 

• Urbinská 184/26 (provoz ukončen k 31. 7. 2016) 

• Latrán 227 

• Rybníky na Horní Bráně p. p. č. 581 a 582 

 

Orgány společnosti: 

Správní rada: 

Předseda: Ing. Jan Vondrouš 

Členové: 

• Radek Votava 

• Mgr. Jaroslava Löblová 

• Lukáš Novosad 

• Jindřiška Smolíková 

• Mgr. Jan Vobr 

 

Dozorčí rada: 

Předseda: Mgr. Jan Vopat 

Členové: 

• Mgr. Dalibor Carda 

• Mgr. Zdeňka Kráková 

 

Statutární orgán společnosti: 

• Ředitel Martin Tomka 
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Služby organizace: 

Plavecký bazén 

Českokrumlovský plavecký bazén je zařízení, ve kterém je možno využít kromě 25 m dlouhého 

„velkého bazénu“ i dětský bazén, páru, kondiční cvičení, výuku plavání. Plavecký bazén navštíví 

v jednom roce téměř 70 tisíc lidí, kteří zde hledají aktivní odpočinek, a to nejen v zimních měsících 

a ve dnech volna. Plavecký bazén je dále pronajímán v době školního roku sportovním klubům, které 

jsou zaměřeny na vodní sporty. 

 

Velký bazén: 

Parametry:   25 m x 12,5 m 

Hloubka:   120 cm až 180 cm 

Plavecké dráhy:  6 drah 

Teplota:   27 °C 

 

Malý bazén: 

Parametry:   10 m x 6 m 

Hloubka:   0 cm až 80 cm 

Teplota:   29 °C 

Omezení:   vstup pouze pro děti starší 1 roku v doprovodu rodičů a pro neplavce 

 

Plavecká škola: 

Plavecká škola zajišťuje dopolední výuku žáků mateřských a základních škol. Dále nabízí výuku 

v plaveckém klubu Hastrmánek (odpolední kurzy) se skládá z 10 lekcí, vždy jednou týdně. Doba 

trvání: 3 měsíce. Určeno dětem ve věku 3 až 10 let. 

 

Zimní stadion: 

Krytý zimní stadion pro sportovní kluby i veřejnost nabízí umělý povrch, možnost celoročního 

provozu, pronájmu. Ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Český Krumlov a hokejovým klubem HC 

Slavoj probíhá výuka bruslení pro děti, ve spolupráci se Sokolem Český Krumlov probíhá výuka 

krasobruslení. Rovněž jsou pravidelně nabízeny a hojně využívány možnosti veřejného bruslení. 

 

Sportovní hala: 

Všesportovní hala s ubytovnou je vhodná k využití pro vrcholový i rekreační sport a nabízí celé 

množství možností. Je vhodná pro individuální pobyty i sportovní kolektivy (soustředění, turnaje). 
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Vybavení: umělý povrch, 5 badmintonových kurtů, 1 tenisový kurt, 1 volejbalový kurt, hřiště pro 

futsal a florbal (včetně mantinelů). 

 

Volejbalové kurty: 

Sportoviště využívá Volejbalový sportovní klub Český Krumlov 

 

Ubytovna: 

Ubytovna s kapacitou 47 míst je součástí objektu, včetně dvoulůžkového bezbariérového pokoje. 

Celý areál je situován na okraj centra Českého Krumlova (5 min. chůze). Díky širokým možnostem 

využití objektu je zařízení vhodné pro sportovní soustředění, firemní akce, autobusové zájezdy. 

Atletický stadion, volejbalové a beach volejbalové kurty, skatepark, plavecký bazén a venkovní 

basketbalové hřiště v těsné blízkosti haly jsou nespornou výhodou zdejšího ubytování. 

 

Přehled návštěvnosti jednotlivých zařízení společnosti PRO-SPORT v roce 2016: 

• Plavecký bazén  64 241 návštěvníků 

• Plavecká škola Hastrmánek 1 174 žáků ZŠ, 633 žáků MŠ, 317 dětí mimoškolní  výuka 

• Sportovní hala  1 956 tréninkových hodin od šesti sportovních klubů 

• Zimní stadion   hokej: 1 998 odbruslených hodin 

• Veřejné bruslení  180 odbruslených hodin / 9 410 osob 

• Ubytovna   3 801 ubytovaných osob 

• Rybník Horní Brána   4 465 rekreantů, 2 397 sportovců 
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Přehled sportovních akcí konaných v roce 2016: 

• Atletický desetiboj 

• Běh na Kleť 

• Cyklistický závod mládeže 

• Časovka na Kleť 

• Dálkové plavání Lipno 

• Dětský den 

• Den plný prevence 

• Florbalový jarní turnaj 

• Futsal Plešivec 

• Himalájský tygr 

• Himalájský medvěd 

• Krumlovský Hastrman 

• Liga talentů a Panthers CUP 

• Minivolejbalový turnaj 

• Malá kopaná Větřní 

• Pochod Libín – Kleť 

• Prázdninový turnaj ve florbale 

• Okresní atletická olympiáda 

• Orelské kolečko 

• Orientační běh Podkletí 

• Sportovní hry okresních měst 

• Triatlon Holubov 

• Vánoční tenisový turnaj mládeže 

• Vodácký maratón 

• Vyhlášení sportovce roku 

• Výstup dětí na Kleť 

 

Zkrácené výsledky hospodaření společnosti PROSPORT o. p. s. za rok 2016: 

• Náklady celkem       24 732 000 Kč 

• Výnosy celkem       24 869 000 Kč 

• Zisk před zdaněním            137 000 Kč 

• Daň z příjmu                        0 Kč 

• Dotace od města Český Krumlov     14 338 000 Kč 
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Za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 byl proveden nezávislý audit ověření účetní závěrky a výroční 

zprávy PRO-SPORT ČK o.p.s., Zpráva nezávislého auditora konstatovala, že účetní závěrka podává 

věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv, nákladů a výnosů a výsledku hospodaření v souladu s českými 

účetními předpisy. 

 

 

Příspěvkové organizace: Městská knihovna v Českém Krumlově v roce 2016 

 

Statutární orgán organizace – ředitel: Mgr. Martin Nechvíle 

 

Městská knihovna v Českém Krumlově pečuje o velmi kvalitní knihovní fond, který čtenářům 

a uživatelům nabízí široké pole vzdělávání. Obecný trend ve většině knihoven ČR je stagnace či 

mírný pokles počtu registrovaných uživatelů. Také Městská knihovna v Českém Krumlově 

dlouhodobě čelí postupnému úbytku registrovaných čtenářů. Jedná se o celorepublikový trend, jehož 

příčiny jsou širší a celospolečenské. 

 

Za posledních deset let ubylo českokrumlovské knihovně cca 17 % registrovaných čtenářů. V této 

souvislosti je však třeba zmínit, že za posledních deset let ubylo 6 % obyvatel města, což se jistě také 

odrazilo na úbytku čtenářů. Jak je patrné z rozboru jednotlivých věkových skupin, tak čtenářů do 39 

let výrazně ubývá, nejvíce pak v rozmezí 16 až 29 let. Skupina čtenářů do 15 let zaznamenala mezi 

lety 2011 až 2015 výrazný nárůst, v průměru však zůstává dlouhodobě vyrovnaná. V souladu se 

stárnutím populace vytrvale posiluje i věková skupina seniorů nad 60 let, která tvoří i nejpočetnější 

a nejpilnější čtenářskou skupinu. Vzhledem k celoevropským demografickým trendům bude i nadále 

seniorská věková skupina posilovat. Počet výpůjček však lineárně nekopíruje úbytek čtenářů. Výše 

zmíněný cca 17% úbytek čtenářů za posledních deset let znamenal úbytek jen cca 11 % výpůjček. 

Zbývající čtenáři si tedy za poslední desetiletí začali v průměru půjčovat o cca 6 % více knih 

a časopisů. Například v roce 18 2009 činil průměrný počet výpůjček na čtenáře a rok 53,86 kusů, 

v roce 2016 to bylo již 58,59 kusů knih a časopisů. Důležitou skutečností je, že i přes úbytek 

registrovaných čtenářů a výpůjček neklesá počet fyzických návštěv. Dlouhodobě, zejména díky 

nárůstu kulturních a vzdělávacích akcí, má knihovna ca 35 000 návštěvníků za rok. 

 

Standardem je, že registrovaní čtenáři knihovny by měli tvořit alespoň 15 % obyvatelstva žijícího 

v dané obci. Při aktuálním počtu obyvatel Českého Krumlova 12 999 činí počet registrovaných 

čtenářů 14,3 %. 
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Obyvatel města rok od roku ubývá a populace stárne, to se odráží i v tomto sledovaném ukazateli. 

S mírným poklesem počtu registrovaných čtenářů souvisí i mírný pokles počtu realizovaných 

výpůjček, avšak na druhou stranu nárůst počtu jejich prodlužování (prolongací). Jedním z možných 

důvodů mírného poklesu výpůjček je i nárůst možností on-line služeb, například prodlužování 

výpůjční doby z domova nevyžadující fyzickou návštěvu knihovny, s níž bývá spojeno půjčení 

dalších knih. 

 

Důležitou oblastí činnosti knihovny je pořádání kulturních a vzdělávacích akcí. Městská knihovna 

v Českém Krumlově výrazně posílila činnost v této oblasti, což se odrazilo na nárůstu účastníků 

i počtu akcí. V oblasti vzdělávání se zaměřujeme zejména na seniory a větší množství akcí s menším 

počtem účastníků, aby bylo možné se podrobněji a individuálněji věnovat výuce. Výhodou a devizou 

Městské knihovny v Českém Krumlově je stabilní, zkušený a průběžně se vzdělávající pracovní 

kolektiv s minimální fluktuací 

 

Prezentace knihovny na webu včetně on-line katalogu je v dnešní době samozřejmostí. Zde se však 

nachází velké pole působnosti pro další rozvoj. S touto oblastí úzce souvisí i profil na sociálních sítích 

jakožto velmi účinný nástroj pro aktivní komunikaci s veřejností. V roce 2016 byl zřízen vedle 

stávajícího profilu na Facebooku i profil na druhé nejvyužívanější síti, a sice na Twitteru. 

 

Městská knihovna v Českém Krumlově provozuje kromě hlavní budovy v Horní ulici v historickém 

centru města i dvě další pobočky. Ty se nacházejí na dvou hlavních českokrumlovských sídlištích Mír 

a Plešivec. Nejpočetnější skupinou čtenářů jsou žáci ZŠ, studenti a učni (37 %) a senioři (25 %). 

Nejvíce výpůjček realizují senioři (6 047) a žáci ZŠ, studenti a učni (1 202). 

 

Prostřednictvím meziknihovních výpůjčních služeb bylo poskytnuto čtenářům Městské knihovny 

celkem 787 knih z jiných knihoven v republice. Zpravidla jde o naučnou literaturu pro studijní účely. 

Z fondu českokrumlovské knihovny bylo jinými knihovnami požadováno a poskytnuto 139 knih. 

 

K 31. prosinci 2016 bylo registrovaným čtenářům v Městské knihovně v Českém Krumlově na hlavní 

budově v Horní ulici a na pobočkách Mír a Plešivec k dispozici celkem 9 počítačů; všechny byly 

připojeny k internetu, 2 z toho sloužily výhradně jako on-line katalogy v oddělení pro dospělé 

(standard v počtu počítačů sloužících veřejnosti je v naší kategorii podle doporučení 10 až 15 

počítačů). Přístupu k internetu využilo celkem 880 uživatelů. Počet uživatelů internetu klesal, 

důvodem bylo jeho široké rozšíření a velmi rychlý rozvoj osobních mobilních zařízení. Službu psaní 

v textovém editoru návštěvníci téměř nevyužívali, zato možnosti wifi připojení ano. 
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Pro čtenáře knihovny bylo v roce 2016 pořízeno v rámci kopírovací služby za poplatek celkem 814 

kopií z materiálů knihovny a dále 1 788 placených tisků z používaných tiskáren u počítačů. Na 

základě ustanovení autorského zákona bylo správci autorských práv společnosti Dilia, z. s. zasláno 

pravidelné roční hlášení o těchto kopiích a zaplacen poplatek za autorská práva. 

 

Ve studovně pokračovalo budování databáze tzv. analytických záznamů. Byl zpracováván hlavně 

regionální tisk a ukládány jsou záznamy týkající se města Český Krumlov a regionu. V roce 2016 

průběžně probíhal sběr podkladů pro aktualizaci bibliografie zpracovávané k 70. výročí konce 

2. světové války – regionální bibliografie mapující období let 1938 – 1947 s geografickým záběrem 

jižních Čech a tematickým zaměřením na válku, okupaci, odboj, transporty smrti, zajatecké tábory, 

poválečný odsun německého obyvatelstva a následné dosídlování pohraničí. Bibliografie vychází 

z periodik a monografií dostupných v Městské knihovně v Českém Krumlově, takže jsou zde 

zájemcům o další studium k dispozici. Tento zdroj informací, který je volně ke stažení na webových 

stránkách knihovny, využívají jak zájemci o regionální dějiny, tak například i studenti při psaní 

referátů či seminárních prací.   

 

V Městské knihovně v Českém Krumlově byla od května 2015 zavedena nová služba půjčování e-

knih, což opět rozšířilo portfolio poskytovaných služeb. O službu je mezi čtenáři zájem, který 

postupně stoupá. Osvěta byla prováděna průběžně, jak při osobním kontaktu se čtenáři a při 

tematických besedách, tak pravidelně na webových stránkách. 

 

Městská knihovna v Českém Krumlově realizovala v roce 2016 celkem 134 kulturních akcí, které 

navštívilo 3 665 účastníků. Dále v knihovně úspěšně proběhlo 53 vzdělávacích akcí s návštěvností 

779 osob. Oproti předchozímu roku se jedná o nárůst počtu kulturních akcí o 43 % včetně výrazného 

nárůstu návštěvníků o 44 %. Vzdělávací akce, i přes nárůst jejich počtu o 15 %, zaznamenaly o 23 % 

nižší návštěvnost než v loňském roce. Je to způsobeno snahou organizovat větší počet vzdělávacích 

akcí pro menší počet účastníku, kde je možný individuálnější přístup lektorů. Nabídka kulturních akcí 

je velmi široká od autorských a veřejných čtení, přes vernisáže, přednášky, hudební vystoupení až po 

pohádky a tvořivé akce pro děti. Vzdělávací akce jsou zaměřeny na školní a středoškolskou mládež 

a potom zejména na seniory, kteří jsou stále silnější cílovou skupinou.   

 

Knihovní fond obsahoval k 31. prosinci 2016 celkem 120 393 knihovních jednotek, z toho 40 469 

knihovních jednotek obsahoval tzv. výměnný fond oddělení regionálních služeb. Přírůstek 

knihovního fondu za rok 2016 činil celkem 3 561 knihovních jednotek, z toho výměnný fond oddělení 
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regionálních služeb (hrazeno z dotace Jihočeského kraje) činil 1 543 knihovních jednotek. Úbytek 

knihovního fondu v roce 2016 činil 4 824 knihovních jednotek, z toho 713 knihovních jednotek 

z výměnného fondu oddělení regionálních služeb. 

 

Také v roce 2016 se Městská knihovna v Českém Krumlově zapojila do celorepublikové akce „Noc 

literatury“. Ambicí tohoto projektu je představovat návštěvníkům současnou evropskou literaturu 

netradičním způsobem a zároveň oživit večerní město přitažlivou akcí. Na různých místech města 

během jednoho večera čtou známé osobnosti ukázky ze zajímavých knih. Trojí atraktivitou projektu, 

tedy spojením zajímavého textu, neobvyklého místa a originální prezentace usiluje knihovna 

o vytvoření jedinečného kulturního zážitku pro širokou veřejnost. V Českém Krumlově probíhalo 

čtení 11. května 2016 na čtyřech místech – Synagoga Café & Bistrot, Kavárna Hrádek na 

českokrumlovském zámku, v Regionálním muzeu a před butikem Hezky Česky v Soukenické ulici. 

Jako v přechozím roce byla akce úspěšná a pracovníci knihovny plánují pokračovat v ní 

i v následujících letech. 

 

Z ekonomického hlediska se rok 2016 nevyznačoval zásadními výkyvy příjmů ani výdajů. Knihovna 

hospodařila se ziskem, který bude po schválení zřizovatelem rozdělen do fondů. Oproti předchozímu 

roku se podařilo naplnit a mírně přesáhnout plánované vlastní příjmy a vyrovnat tak ztrátu z roku 

2015. Knihovna byla velmi úspěšná při získávání finančních prostředků nad rámec příspěvku od 

zřizovatele. Kromě pravidelné dotace na výkon regionálních funkcí knihoven od Jihočeského kraje 

ve výši 1 078 000 Kč se podařilo získat, řádně využít a vyúčtovat dotace ve výši 163 967 Kč. 

 

Co se podařilo: 

• Rada města Český Krumlov dne 3. 10. 2016 projednala a vzala na vědomí pod usnesením 

č. 0486/RM23/2016 Koncepci rozvoje Městské knihovny v Českém Krumlově na léta 2016 – 

2020. 

• Se zřizovatelem byla zahájena diskuse o budoucí rekonstrukci areálu Prelatury pro potřeby 

knihovny. 

• Knihovna byla úspěšná v žádostech o dotace, nad rámec běžného rozpočtu získala 163 967 

Kč. 

• Zpracování a představení nového loga a s ním souvisejícího vizuálu knihovny. 

• Zřízení nového profilu knihovny na sociální síti Twitter. 

• Zahájení transparentnějšího nákupu knihovního fondu, záměry nákupu jsou zveřejňovány na 

webových stránkách knihovny. Každý měsíc jsou na webu knihovny zveřejňovány aktuální 

knižní tipy a novinky z knihovního fondu. 
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• Knihovna navázala úzkou spolupráci s Českým rozhlasem České Budějovice při přípravě 

pravidelného pořadu „O knihách s knihovnicí“. 

• Městská knihovna se zapojila do celoměstských kulturních akcí (např. Kouzelný Krumlov, 

Dny evropského dědictví, Svatováclavské slavnosti, Zažít Krumlov jinak atd.). 

• Byly zahájeny pravidelné vzdělávací akce pro seniory a výrazně rozšířena nabídka kulturních 

a vzdělávacích akcí v knihovně (ve spolupráci s paní Jaroslavou Dominovou pravidelné 

veřejné čtení ve městě, účast na dobročinných projektech (Kabelkový veletrh, Sbírkové dny 

Světlušky). 

• Knihovna se zapojila do „Společnost přátelská rodině“ a získala prestižní certifikát. 

• S podporou města Český Krumlov byl vydán v elektronické podobě sborník prací z Výtvarné 

a literární soutěže za léta 2005 – 2015, který je zdarma ke stažení na webu knihovny. 

• V roce 2016 se dosud nepodařilo zprovoznění nových webových stránek knihovny. 

 

Číselné ukazatele za rok 2016: 

Registrovaní čtenáři celkem .................................................................... 1 841 

z toho do 15 let ........................................................................................... 461 

Návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy) ............................................. 71 524 

Výpůjčky celkem ................................................................................ 117 744 

z toho nauč. lit. pro dospělé .................................................................. 20 344 

z toho krásná lit. pro dospělé ................................................................ 65 235 

z toho naučná lit. pro děti ........................................................................ 1 732 

z toho krásná lit. pro děti ......................................................................... 9 772 

z toho ostatní dokumenty (zvukové knihy) ............................................. 2 150 

z toho výpůjčky e-knih                                                                                114 

Výpůjčky periodik................................................................................ 18  397 

Kulturní akce .............................................................................................. 134 

Vzdělávací akce ........................................................................................... 53 

Počet návštěvníků kulturních akcí  ......................................................... 3 665 

Počet návštěvníků vzdělávacích akcí  ........................................................ 779 

 

Uvedené číselné ukazatele zahrnují činnost celé knihovny, jsou tedy započítány statistické údaje 

centrální knihovny v Horní ulici, poboček Plešivec a Mír a výsledky činnosti oddělení regionálních 

služeb. 
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Knihovní fond: 

Přírůstek knihovního fondu za rok 2016 činil celkem:      3 561 knih. jednotek 

Úbytek knihovního fondu za rok 2016 činil celkem:      4 824 knih. jednotek 

Knihovní fond obsahoval ke dni 31. 12. 2016 celkem:  120 393 knih. jednotek 

 

Na nákup knihovního fondu (knihy, časopisy, zvukové knihy) byla v roce 2016 využita částka ve výši 

619 614 Kč. Zřizovatel, město Český Krumlov, poskytl na provoz knihovny v roce 2016 ze svého 

rozpočtu částku ve výši 4 817 000 Kč. Od Jihočeského kraje obdržela knihovna na výkon regionálních 

funkcí v roce 2016 dotaci ve výši 1 078 000 Kč. Dále knihovna obdržela státní dotace v celkové výši 

150 967 Kč. 

 

 

6. Z aktivit městského úřadu a samosprávy města Český Krumlov 

v roce 2016: 

Setkání občanů města Český Krumlov se starostou Daliborem Cardou 

4. února 2016 se v Klášterech Český Krumlov uskutečnilo tradiční setkání vedení města s občany. Se 

starostou města Daliborem Cardou, místostarostou Josefem Hermannem, tajemníkem městského 

úřadu Radimem Roučem a dalšími zástupci úřadu a vedení města přišlo diskutovat cca 40 občanů 

Českého Krumlova. 

 

Po úvodní prezentaci toho, co se ve městě již událo a toho, co občany v tomto roce čeká, následovala 

otevřená debata přítomných. 

 

Obyvatelé Českého Krumlova se na  vedení města obraceli s nejrůznějšími dotazy, diskuze se týkala 

nevyhovujících stavů některých chodníků a  komunikací, rekonstrukce autobusového nádraží, 

parkování, kruhové křižovatky u  Porákova mostu, až po složitou situaci v Energobloku. „Nešlo o to, 

abychom dokázali vyřešit problém do  poslední fáze hned na  místě, ale abychom si vyslechli 

problémy, které občany města zajímají a mohli jsme tak učinit kroky ke zlepšení,“ uvedl starosta 

Dalibor Carda. 

 

Reprezentační ples města – 2. ročník 

Prostory Zámecké jízdárny hostily v sobotu 23. ledna 2016 druhý ročník Reprezentačního plesu 

města Český Krumlov. Rozmanitý program, hvězdné obsazení účinkujících a lákavá tombola přiměly 
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na čtyři stovky lidí, aby se ustrojily do večerních rób, zopakovaly si taneční kroky a nechaly se unášet 

na vlnách swingu. 

 

Orchestr Black Bottom si hned při příchodu získal přízeň přítomných písněmi Jana Wericha, v sále 

k tanci hráli pak hudebníci ze Swing Bandu Tábor.  Večerem provázel moderátor Dalibor Gondík, 

který nebyl v  jízdárně nováčkem, moderace plesu města se totiž zhostil už v loňském roce. Pozvání 

do Krumlova přijali i tanečníci Anna Polívková s partnerem Michalem Kurtišem, vítězové 6. řady 

televizní show StarDance. Svým emotivním tancem na píseň Piece of my life od skupiny Monkey 

Business následovaným dramatickým tangem si okamžitě získali přízeň publika. Jejich škola tance, 

kdy se snažili všechny přítomné naučit salsu, se setkala se stejným nadšením. 

 

Pozornost pro všechny hosty přichystal tým z Musea Fotoateliér Seidel zřízením fotokoutku ve foyer, 

kde se návštěvníci fotografovali s dobovými rekvizitami. 

 

„Velmi mne těší reakce přítomných hostů, kteří především oceňovali příjemnou atmosféru, skvělou 

hudbu, plný parket tančících lidí a bohatou tombolu. Tímto bych rád poděkoval všem partnerům, 

kteří se na  plesu podíleli a  významně tak přispěli k začátku tradice českokrumlovského 

reprezentačního plesu,“ uvedl starosta města Dalibor Carda. 

 

Zákaz podomního prodeje na území města 

V  poslední době se v  Českém Krumlově ve  větší míře objevil tzv. podomní prodej. Z podnětů 

občanů je zřejmé, že podomní prodejci často užívají nekalé praktiky. Zejména se jedná o uzavírání 

smluv, kdy je koupě jednoho druhu zboží podmíněna koupí či nájmem jiného druhu a v následném 

obcházení zákonné možnosti zákazníka odstoupit od smlouvy ve stanovené lhůtě. Zboží nabízené 

podomními prodejci je často předražené či nekvalitní. Navíc je při podomním prodeji nezřídka 

nabízeno občanům, kteří vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu nejsou schopni posoudit 

kvalitu nabídky, nedokáží takovou nabídku odmítnout nebo se nemohou jinak bránit praktikám 

prodejců. Vzhledem k  ochraně spotřebitelů před praktikami, které používají podomní prodejci, 

schválila rada města úpravu tržního řádu, která spočívá v doplnění tržního řádu o definici podomního 

prodeje a o stanovení jeho úplného zákazu na území města Český Krumlov. 
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Veřejné projednání regulačního plánu Domoradice – jih 

Veřejné projednání Návrhů územně plánovacích dokumentací Regulační plán Domoradice – jih, 

Změna č. 8 ÚPO Český Krumlov se uskutečnilo ve  čtvrtek 7. ledna 2016 v  zasedací místnosti 

Městského úřadu Český Krumlov. Veřejné projednání bylo určeno k tomu, aby se každý, kdo má 

zájem, mohl seznámit s  návrhem budoucího uspořádání řešeného území, klást otázky, žádat odpovědi, 

podávat písemné námitky (dotčení vlastníci) nebo písemné připomínky (veřejnost). Na dotazy 

odpovídal autor obou návrhů architekt Pavel Koubek. Do návrhů mohli zájemci nahlédnout 

v  kanceláři Odboru územního plánování a  památkové péče Městského úřadu Český Krumlov. 

 

Elektronická komunikace 

Město Český Krumlov realizovalo v  letech 2014–2015 projekt „Konsolidace IT infrastruktury 

a  rozvoj služeb TC ORP Český Krumlov“. Projekt navazuje na  dříve realizovaný projekt vybudování 

Technologického centra ORP Český Krumlov, spolufinancovaný z Integrovaného operačního 

programu. Kompletní projekt zahrnoval čtyři části. Část A „Konsolidace a optimalizace serverové 

infrastruktury“ měla za  úkol vytvořit takovou IT infrastrukturu, která by umožňovala implementaci 

a  bezpečné provozování nových služeb úřadu a zároveň zajistila jejich vysokou dostupnost. Účelem 

části B „Rozvoj služeb TC ORP – vybudování Portálu GIS ORP Český Krumlov“ byla dodávka 

a implementace moderního portálového řešení, které by zefektivnilo činnosti vykonávané v rámci 

Geografického informačního systému (GIS) ORP Český Krumlov, sjednotilo a  zpřehlednilo 

publikaci výstupů z  jeho produkce, zefektivnilo výdej dat včetně poskytování tzv. otevřených dat, 

umožnilo evidenci metadat, aj. V rámci části C „Zvýšení bezpečnosti infrastruktury TC ORP Český 

Krumlov“ byl nasazen systém pro centrální správu uživatelských účtů tzv. Identity management 

a nástroje pro centrální správu koncových stanic. Realizace části D „Elektronizace podání a  vnitřních 

procesů MěÚ“ znamenala dodávku a  implementaci formulářového systému pro podporu 

elektronizace životních situací občanů, zjednodušení procesu elektronického podání a eliminaci 

nutnosti přímé návštěvy občana na  úřadě. Nové řešení připravilo sadu elektronických formulářů 

z oblastí doprava, životní prostředí, stavební úřad a  místní poplatky. Tímto krokem se podstatně 

zjednoduší komunikace občanů s úřadem. Stejně tak došlo k elektronizaci vnitřních procesů úřadu 

namísto stávající papírové podoby vybraných agend. 

 

Nový jednací řád městského zastupitelstva 

Na dubnovém zasedání byl odsouhlasen nový aktualizovaný Jednací řád Zastupitelstva města Český 

Krumlov. Hlavní novinkou je hlasování zastupitelů prostřednictvím elektronického zařízení a přímý 
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video přenos z jednání. Další změnu, kterou řád upravuje, je právo veřejnosti vyjadřovat se 

k projednávaným bodům, vyjádřit se mohou občané města starší 18 let, občané, kteří vlastní na území 

města nemovitost nebo cizinci s trvalým pobytem ve městě 

 

Město získalo finance na poskytování sociálních služeb 

Jihočeský kraj v souvislosti s realizací projektu Podpora sociálních služeb IV, spolufinancovaného 

z Evropského sociálního fondu, vyhlásil v lednu 2016 veřejné zakázky. Město Český Krumlov 

v  rámci vyhlášených veřejných zakázek podalo nabídky na  zajištění poskytování sociálních služeb 

Domov pro matky s dětmi a Dům na půl cesty. Nabídky byly Radou Jihočeského kraje schváleny jako 

vítězné a mezi městem a Jihočeským krajem došlo v polovině měsíce dubna k uzavření smluv 

o zajištění předmětných sociálních služeb. Dané sociální služby tak budou v období duben 2016 až 

prosinec 2018 finančně podpořeny částkou necelých 4,6 mil. Kč. 

 

Zřízení ekonomické komise Rady města Český Krumlov 

Rada města reagovala na podnět klubu ODS a na červnovém zasedání zřídila ekonomickou komisi. 

Jakožto poradní orgán se ekonomická komise Rady města bude věnovat vybraným otázkám 

souvisejícím s  problematikou hospodaření města a  jeho organizací, a to na základě požadavků rady 

či na základě vlastní iniciativy. Jedním z prvních témat k řešení bude posouzení možností zlepšení 

rozpočtové situace města a zvýšení objemu finančních prostředků pro nové investice. 

 

Problematika pouličního hraní v Českém Krumlově 

Radě města byl dne 8. února 2016 předložen k  diskuzi materiál k  problematice pouličního hraní 

v Českém Krumlově a rovněž pražská městská vyhláška jako informativní materiál, jak bylo 

postupováno v  podobné věci v  hlavním městě. Je třeba předeslat, že v Českém Krumlově bylo 

pouliční muzicírování po dlouhou dobu zakázáno, před několika lety opět povoleno a vydáno 

doporučení stanovující základní pravidla pro provozování této činnosti na veřejném prostranství. 

Uvažovaná vyhláška by měla tato pravidla převést do  režimu vymahatelnosti, neboť zmíněné 

doporučení dosud nebylo závazné ani vymahatelné. 

 

Rada města, vědoma si toho, že situace v  Českém Krumlově se nedá srovnávat se situací v hlavním 

městě, si vyžádala přesné zhodnocení stavu v Českém Krumlově a konkrétní problémy, které byly 

řešeny v uplynulém roce. Zároveň si vyžádala návrh takové vyhlášky od městského úřadu a vyjádření 

poradních komisí rady města, v tomto případě komise kulturní a komise pro cestovní ruch. 
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Cílem tedy není pouliční hraní zakázat či zásadně omezit, ale stanovit jednoduchá pravidla. Ta se 

mohou týkat stanovení vhodné doby provozování takové aktivity na jednom místě, vymezení 

prostranství, kde tato aktivita není žádoucí, jako např. v blízkosti škol v době výuky. Také se může 

týkat použití výkonné ozvučovací aparatury či bicích souprav pro pouliční hraní. Většina muzikantů 

vnímá podobná pravidla jako přirozená. I nadále nám tedy budou svou hudbou zpříjemňovat dny 

ve městě a plnit je pohodou. 

 

Krumlov sobě – tvořme spolu město 

Je v silách města řešit přetíženou intenzitu dopravy a  nedostatečnou dopravní vybavenost? Jsou 

stávající kapacity mateřských a  základních škol dostačující s ohledem na možnou změnu školského 

zákona a  předpokládaný dlouhodobý vývoj obyvatelstva? Jakými prostředky uhradit náklady 

na  případné vybudování čističky odpadních vod a  základní technickou vybavenost pro možnou 

revitalizaci bývalých kasáren Vyšný, když předpokládané náklady přesahují částku celkového ročního 

rozpočtu města? Jak se vypořádat s  požadavky na  nové využití pozemků a  jak využít stávající území 

s  ohledem na  technické, přírodní a kulturní limity? Je pro město prioritní řešit dostatek parkovacích 

míst na  sídlištích a parkovištích, údržbu a rozšiřování zeleně, realizovat protipovodňové úpravy 

na řece Polečnici, rekonstruovat mosty, zateplovat veřejné budovy a snižovat jejich energetickou 

náročnost, dbát na  kanalizační síť a  vodohospodářský majetek, rozšiřovat nabídku sportovního 

vyžití? 

 

Toto je ukázka otázek ohledně budoucího rozvoje města, na jejichž řešení hledá vedení města 

odpověď. Aby město získalo veškeré informace a  své následné rozhodnutí opřelo o  vyjádření většiny 

obyvatel, počítá se zapojením veřejnosti do rozhodování o budoucnosti města participativním 

způsobem aktualizace strategického plánu.   

 

Je to dokument určující směr, kterým se město bude v  následujícím období (horizontu cca dvou 

volebních období) ubírat. Jeho vytvoření bude předcházet vypracování analytické části – tedy 

souhrnné charakteristiky dosavadního vývoje a současného stavu města včetně uvedení vzájemné 

provázanosti všech jeho sociálně-ekonomických, technických a  územních souvislostí. Tato část bude 

zpracována na  základě analýzy stávajících koncepčních materiálů města a existujících dat, 

na základě polostrukturovaných rozhovorů s  nejvýznamnějšími subjekty a osobami, které nejvíce 

ovlivňují dění ve  městě a  jejichž každodenní výkon práce má dopad na další rozvoj města. Další 

data budou získána průzkumem v terénu, využitím interaktivní mapové aplikace pro sběr dat 

a na plánovaném setkání s občany města, na kterém budou mít možnost vyjádřit vnímání podmínek 

a  kvality života ve  městě. 
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Od 20. března 2016 byly přístupná aplikace na webových stránkách www.ckrumov.cz/krumlovsobe, 

veřejné projednání se pak uskutečnilo ve  dnech 22. – 23. dubna 2016. Za  účelem realizace tvorby 

strategického plánu byl vytvořen přípravný tým složený jak ze zástupců politické reprezentace, tak 

ze zástupců odborníků, úředníků, podnikatelů a  veřejnosti. Na  tvorbě strategického plánu se tedy 

účastnila i veřejnost. Protože všichni máme různé zájmy, máme k  dispozici různé prostředky a také 

sledujeme různé cíle, byl pro nalezení průsečíků a shody na klíčových tématech, na jejichž řešení byli 

všichni ochotni spolupracovat, zahrnut i externí poradce v roli komunikátora celého procesu 

plánování. 

 

Nedílnou součástí analytické části strategického plánu bylo i definování příležitostí a hrozeb 

v  budoucnosti, které nelze ovlivnit a předpokládané scénáře budoucího rozvoje. V této části byly 

zkoumány a prověřovány informace o předpokládaném prostředí, ve kterém bude město fungovat 

v budoucnosti. Výstupem analytické části strategického plánu bylo pojmenování problémů 

a stanovení klíčových témat. 

 

Z poznání o tom, jaké mají řešené území a jeho obyvatelé problémy, dospěli účastníci strategického 

plánování postupně ke shodě na tom, co je třeba především změnit, aby byly identifikované problémy 

řešeny a  kterými klíčovými tématy se prioritně zaobírat a hledat jejich řešení. Poznání a pochopení 

výchozího stavu a trendů je základem pro porozumění o vizi budoucnosti a  na  ni navazující 

pochopení s posláním jednotlivých účastníků při jejím dosahování a naplňování – jejich tzv. mise. 

 

Z diskuzí na dubnovém setkání ke strategickému plánu vyplynulo, že veřejnost Českého Krumlova 

oceňuje na  svém městě historický charakter i  konkrétní historické stavby spolu s  dostatkem 

vycházkových lokalit do  pěkné přírody v  okolí. Konkrétně jsou zmiňovány revitalizované kláštery, 

hrad a  zámek, výhledy. Jméno Český Krumlov občané vnímají jako dobrou značku známou ve světě, 

oceňují autenticitu města (která je ale ohrožena) a bohatý kulturní život. Naopak nejvíc Krumlováky 

ve městě pálí dopravní situace, negativně vnímají neustále se zvyšující počet krátkodobých turistů, 

který podle nich vede k vylidnění centra. Vadí jim jednostranně zaměřené obchody v  historickém 

centru města, které se orientují na  turisty, a naopak jim chybí obchody s běžným zbožím – zelinářství, 

železářství apod. Dalším problémem města je i nepříznivá bytová situace, která je také jedním 

z důvodů odchodu mladých lidí z města. Na rozdíl od centra existuje velké množství výhrad 

k veřejným prostranstvím okrajových čtvrtí. Chybí také řada pěších propojení pro procházky 

po městě i do přírody i pestřejší možnosti venkovní rekreace – například venkovní plovárna či 

cyklostezky.   
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Tým odborníků na  strategické plánování utřídil a vyhodnotil sesbírané informace. Světlo světa spatřil 

návrh vize města v roce 2030 a tři klíčové oblasti, kterým se v další fázi tvorby strategického plánu 

budou věnovat pracovní skupiny. Klíčové oblasti pojmenovávají problematiku, kde je nejvíce potřeba 

změna, inovace, nové náměty či záměry neřešitelné jen běžnou agendou města: 1. obraz města 

a  cestovní ruch, centrum, soužití obyvatel města a turistů; 2. pohyb a doprava po městě, propojení 

centra města a okolí – mobilita; 3. otevřené město – participace, komunikace, spolupráce a podpora 

okrajových čtvrtí a žánrů. Aktivně pracovaly jednotlivé skupiny pro danou oblast, ve  kterých byli 

zastoupeni lidé se zájmem o téma – občané, podnikatelé, úředníci i politici. Právě v oblastech, kde je 

třeba inovací, dává největší smysl zapojení lidí s  cennými zkušenostmi a  schopnostmi i mimo vlastní 

vedení obce. Pracovní skupiny na  podkladu výstupů z  dubnového setkání v  každé oblasti navrhly 

cíle, čeho ve  městě dosáhnout, a  opatření, která k  tomu povedou. Tím byl vytvořen základ pro 

sestavení návrhu strategického plánu, který byl za  účelem připomínek veřejnosti zveřejněn a  poté 

předložen zastupitelstvu města k  projednání a schválení v září 2016. Následovala tvorba akčního 

plánu s  výčtem konkrétních projektů a úkolů pro nadcházející maximálně tři roky – co, kdo, kdy 

a za jaké peníze udělá. Akční plán se stal zásadním podkladovým dokumentem pro návrh rozpočtu 

na  rok 2017. 

  

Zastupitelé schválili nový strategický plán města 

Začátkem října zastupitelé Českého Krumlova schválili strategický plán rozvoje města pro období 

2016 – 2022. Dokument vznikl v rámci projektu Krumlov sobě – Tvořme Krumlov spolu, na  kterém 

se podíleli sami občané a podnikatelé, odborníci i  úředníci a  politici. Dokument formuluje 15 cílů 

ve  třech klíčových oblastech. Na  strategický plán navazuje příprava Akčního plánu, který bude 

zahrnovat konkrétní projekty města v horizontu dvou až tří let. 

 

Návrh nového strategického plánu veřejně představil odborný konzultant architekt Petr Klápště 

v  úterý 4. října v  podvečer ve  Velkém sálu v  Klášterech Český Krumlov. Prezentace byla zařazena 

na  program jednání zastupitelstva města, materiál uvedl místostarosta Josef Hermann, který měl 

přípravu strategického plánu ve své gesci. Strategický plán rozvoje města Český Krumlov 2016 – 

2022 byl schválen jednohlasně všemi přítomnými zastupiteli. 

 

Ve strategickém plánu jsou formulovány tři klíčové oblasti, které jsou dále rozpracovány 

do jednotlivých cílů. První oblast se věnuje obrazu města a cestovnímu ruchu, centru, a  soužití 

obyvatel s  turisty, druhým tématem, které si Krumlováci vybrali jako stěžejní, je komunikace 

s  městem, spolupráce a podpora okrajových čtvrtí i žánrů. Třetí téma se týká dopravy po  městě, 
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propojení centra a  okolí. Součástí zpracování výstupů bylo i zformulování vize, v jakém městě chtějí 

obyvatelé žít, jak má město vypadat v roce 2030 a jakými prostředky toho lze dosáhnout. 

 

O kulturní a přírodní dědictví je náležitě pečováno a zároveň je aktivně využíváno tak, aby vznikaly 

nové příležitosti pro místní obyvatele a návštěvníky. Centrum města je využíváno i obýváno místními 

a komunitní život je součástí obrazu města navenek. Městu se daří přitahovat turisty, kteří oceňují 

autenticitu, zůstávají déle v  Krumlově či širším regionu a přijíždějí i mimo hlavní sezónu. Cestovní 

ruch pomáhá ve  zkvalitňování kulturního a společenského života a infrastruktury ve městě. Funguje 

spolupráce mezi místní samosprávou a aktéry v cestovním ruchu a  kultuře, která umožňuje plně 

využít místní zdroje a  dovednosti a  nápady místních obyvatel a nastavování účelných pravidel. 

 

Postupně roste počet občanů, podnikatelů a organizací aktivně se podílejících na  rozvoji města 

a  pocit jejich sounáležitosti s městem i vzájemně mezi sebou. Občané mají informace včas, přesně 

a snadno dostupné a orientují se v nich. Okrajové žánry a trendy + kulturní, společenské 

a volnočasové aktivity mají místo na mapě kulturního dění Českého Krumlova a mají své publikum. 

Kvalita života v okrajových částech města se zlepšuje skrze konkrétní opatření dle poptávky občanů. 

Příprava pozemků a  pravidel pro výstavbu probíhá a je otevřená pro zapojení vlastníků i  občanů, 

uplatňování pravidel je důsledné. Občané jsou aktivní a sebevědomí, město aktivitu oceňuje a  cíleně 

podporuje. Zlepšují se podmínky pro bezmotorový pohyb a  srovnávají se podmínky v  jednotlivých 

čtvrtích: obyvatelé se mezi svým bydlištěm a  důležitými body města mohou pohodlně a  bezpečně 

pohybovat pěšky nebo na kole v rámci nezbytného i rekreačního pobytu. 

 

Redukuje se podíl automobilové dopravy na  celkovém množství cest, roste využívání bezmotorové 

a veřejné dopravy a odklání se tranzitní doprava. Kvalitní plánovací a projektová příprava: všechny 

územně a dopravně plánovací dokumenty jsou vzájemně zkoordinované a organizace dopravy v nich 

respektuje prostorové možnosti území a  rizika. Příprava i realizace dílčích staveb probíhá 

koordinovaně a s důrazem na jejich architektonické řešení a kvalitu práce.  Město sbírá, shromažďuje, 

analyzuje a zveřejňuje informace o dopravě a umí reagovat adekvátními opatřeními na podporu 

plynulosti dopravy a snížení negativních dopadů individuální automobilové dopravy. 

 

Strategický plán je klíčovým dokumentem pro dlouhodobé plánování rozvoje města. Jeho smyslem 

je poskytnout veřejnému i  soukromému sektoru základní představu o  dalším směřování města. 

Věnuje se oblastem, ve  kterých je nutná změna, inovace. Vybírá jen to nejdůležitější, kde je změna 

nejvíce potřeba, a stanovuje priority z pohledu zlepšení kvality života ve městě. Obecně je členěn 

na  cíle, ukazatele, zda byl cíl dosažen, opatření, jak cíle dosáhnout a v neposlední řadě jakými zdroji. 
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Strategický plán se nevěnuje oblastem, které fungují dobře či alespoň průměrně (např. opravy 

školských zařízení, komunikací apod.). 

 

Setkání partnerských měst 2016 v rakouském Vöcklabrucku 

Ve dnech 9. – 11. září 2016 se konalo ve Vöcklabrucku již osmnácté setkání partnerských měst. Sešli 

se zde zástupci rakouského Vöcklabrucku, slovinského Slovenj Gradce, německého Hauzenbergu 

a Českého Krumlova. Z  našeho města se na  setkání partnerských měst vydala 21 členná delegace 

složená ze zástupců městského úřadu, skupiny studentů z  českokrumlovského gymnázia, muzikantů 

ze základní umělecké školy a  volejbalového týmu. Sobotní pestrý dopolední i  odpolední program 

byl pro jednotlivé skupiny rozdílný. Představitelé jednotlivých měst prezentovali vývoj a současný 

stav cestovního ruchu v  jejich domovinách a  diskutovali o  možnostech další spolupráce v  tomto 

odvětví. Gymnazisté navštívili vědecký park Otelo a absolvovali technologický workshop 3D tisku. 

Žesťové kvarteto ze ZUŠ absolvovalo prohlídku města, technického muzea a  také se účastnilo 

jazzového festivalu. Zaměstnanci městských úřadů se věnovali výměně zkušeností v matričních 

záležitostech a  registru osob. Kdo však v Rakousku triumfoval nejvíce, byli českokrumlovští 

volejbalisté, v turnaji měst vybojovali první místo, a  odvezli si tak z Vöcklabrucku putovní pohár. 

Celé setkání se neslo ve  velmi přátelské atmosféře, města dojednala další oblasti vzájemné 

spolupráce a podpory, přičemž se již teď mohou těšit a plánovat další společné setkání, které se za rok 

uskuteční ve Slovenj Gradci. 

 

Setkání dětí ZŠ Linecká se starostou města 

3. října 2016 navštívili žáci 9. třídy ZŠ Linecká kancelář starosty Českého Krumlova Dalibora Cardy 

na  městské radnici. Jako občané města a  budoucí voliči deváťáci pana starostu nijak nešetřili 

a  zahrnuli ho množstvím dotazů, které např. směřovaly k  oblasti dopravy ve městě, údržby města 

především v oblasti chodníků, místních komunikací, úpravy v  okolí Křížové hory, k  autobusovému 

nádraží, k  dětským hřištím, k  dalšímu investičnímu rozvoji města, vstřícnosti města směrem 

k  občanům atd. Dozvěděli se také celou řadu zajímavostí ohledně rozpočtu města, práce na  radnici, 

složitosti přípravy investičních akcí, ale i z oblasti reprezentace města, přijímání zahraničních návštěv, 

velvyslanců. Dokonce se s panem starostou vyfotografovali v místech, kde se obvykle tyto návštěvy 

fotografují, což byl pro všechny rovněž zážitek. Došlo i  na  slova pochvaly ze strany žáků za zdařilé 

úpravy městského parku, za  opravenou budovu radnice na  náměstí, za  znovu oživený areál klášterů, 

za  dobře nastavený systém třídění odpadů, za  nově vybudované podzemní kontejnery na odpad. 

Hodinová beseda utekla velmi rychle. Výborně se díky ní propojily teoretické znalosti žáků, které 

získávají v  hodinách občanské výchovy ve škole, jejich praktické zkušenosti ohledně života 
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ve  městě Český Krumlov a  naprosto přesné, výstižné odpovědi pana starosty. Pomohly žákům 

nahlédnout do složitosti komunální politiky a  přesvědčit se o  obecně známé pravdě, že všechno není 

tak jednoznačné, jak to na  první pohled vypadá. Díky této zkušenosti získali příští voliči mnohem 

přesnější představu o tom, „co to vlastně na tom městě dělají“. 

7. Hospodaření města v roce 2016 

Rozpočet města Český Krumlov na rok 2016 byl sestavován podle vnitřních norem, pravidel a podle 

harmonogramu schváleného Radou města Český Krumlov. V průběhu roku 2016 byl schválený 

rozpočet výdajů ve výši 271 923 tis. Kč upravený až na 356 318 tis. Kč, tzn. došlo k navýšení rozpočtu 

o 84 395 tis. Kč. Skutečné příjmy pak činily 347 173 tis. Kč, skutečné výdaje 318 661 tis. Kč 

a výsledný přebytek hospodaření byl 28 512 tis. Kč. Prioritami rozpočtu při jeho sestavování byly 

minimální nárůst provozních výdajů, maximalizace investičních výdajů, zachování nízké úrovně 

zadlužení a získávání externích zdrojů financování. Pro hodnocení rozpočtového hospodaření města 

v r. 2016 je důležité, že se nepodařilo zrealizovat některé investiční výdaje. Celkem zůstalo 

nedočerpáno 37 657 tis. Kč, kde se jedná především o akce z Plánu obnovy vodohospodářského 

majetku, rekonstrukci Lipové, chodby v DPS Vyšehrad a opravy ZŠ TGM. 

 

Při rozhodování o tom, jak město naloží se svými příjmy, musí brát v úvahu několik aspektů. 

Především musí rozpočtově pokrýt výdaje vyplývající ze smluvních závazků a z platné legislativy. 

Dále musí zabezpečit pokrytí schodků hospodaření vlastních příspěvkových organizací (základní 

školy, mateřské školy, městská knihovna) a obecně prospěšných společností (Domy s pečovatelskou 

službou, PRO SPORT, Městské divadlo a Centrum pro pomoc dětem a mládeži), které jsou napojené 

na městský rozpočet. Město musí vyčlenit značné prostředky například na údržbu komunikací, 

veřejné zeleně, vodohospodářského majetku a ostatních nemovitostí, na financování kulturního 

a sportovního vyžití na území města nebo na chod městského úřadu a financování městské policie. 

Zároveň město potřebuje vyčlenit ve svém rozpočtu co největší objem finančních prostředků jako 

vlastní podíl na plánované akce, na které bude v průběhu roku žádat o dotace. Důležité je mít rezervu 

na financování projektových dokumentací, které budou sloužit jako podklad při žádání o dotace 

v příštích letech. Potřeby jdou napříč všemi oblastmi, které má město na starosti a jsou každý rok 

obdobné. 

 

Z hlediska objemu vynaložených prostředků byly v roce 2016 nejvýznamnějšími stavebními akcemi 

na území města rozšíření (III. etapa) skládky TKO, rekonstrukce vodovodů a kanalizací, vybudování 

podzemních kontejnerů, vybudování přechodů na Chvalšinské ulici, rekonstrukce křižovatky Pod 

kamenem, realizace točny v Novém Spolí, změna vytápění Vyšehrad, změna osvětlení na zimním 
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stadionu, rekonstrukce sociálního zařízení na autobusové zastávce Špičák, pokračující revitalizace 

rekreační zóny Horní Brána, rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ Za Nádražím. 

Dotace získané městem Český Krumlov v roce 2016 

Počet podaných žádostí: 26 

Objem celkových nákladů předpokládaných projektů: 48,7 mil. Kč 

Počet úspěšných žádostí o dotaci: 19 

Objem získaných finančních prostředků: 29,9 mil. Kč 

 

Bilance hospodaření města v roce 2016 

Výsledkem hospodaření města za rok 2016 byl zisk ve výši 10 974 tis. Kč, kdy bylo zvýšeného 

kladného hospodářského výsledku dosaženo především nárůstem výnosů ze sdílených daní. Ztráta 

v hospodářské činnosti (bytové hospodářství) byla 429 tis. Kč. Tato činnost skončila ve ztrátě již 

sedmým rokem. Ukazuje se, že je dlouhodobě neudržitelné při současné výši nákladů na bytový fond 

města, které lze jen obtížně dále snižovat, zachovávat současnou výši nájemného. 

 

Při přezkoumání hospodaření Města Český Krumlov za rok 2016 konstatuje auditor ve své zprávě, 

že nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které by negativně ovlivnily hospodaření města, a zároveň 

nebyla zjištěná rizika ve vztahu k dalšímu hospodaření města. Hospodaření města za rok 2016 lze 

tedy označit jako dobré. 

 

Analýza rozpočtové situace města Český Krumlov v závěru roku 2016 

Zpracoval: Josef Hermann, místostarosta města 

 

Na říjnovém zasedání zastupitelstva města byl schválen nový strategický plán (SP) rozvoje města. SP 

deklaruje, jakým směrem by se město mělo v následujících letech vydat, na co by se mělo zaměřit, 

jaké by měly být jeho priority, na co by měly být vynakládány peníze z rozpočtu města, popřípadě 

rozpočtu městských společností. Vedle priorit daných novým SP město eviduje i další své potřeby 

v ostatních oblastech života města, které SP „neřeší“. Převážná část z nich je zachycena v tzv. 

„zásobníku akcí“, který je každoročně aktualizován a je základním podkladovým materiálem pro 

tvorbu rozpočtu, zejména jeho kapitálové části (investice města). Tento „zásobník“ byl mj. 

podkladem pro zpracování „přehledu investic“, jenž byl přílohou předkládaného návrhu rozpočtu na 

rok 2017.  
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Rámcový přehled potřeb města – zásobník akcí 

Přesto, že zásobník akcí byl naposledy aktualizován před rokem (další aktualizace proběhne v rámci 

zpracování nového akčního plánu), vyplývá z něj, že na realizaci všech akcí v něm zahrnutých 

potřebujeme zhruba 450–500 mil. Kč. Tato částka navíc neobsahuje minimálně čtyři mimořádně 

nákladné potenciální investice města, a to definitivní řešení mostu k pivovaru, ČOV (odkup současné 

či výstavba nové), přípravu, popř. částečnou realizace výstavby – revitalizaci bývalých kasáren ve 

Vyšným a výstavbu venkovního „koupaliště“. Že se jedná sumárně řádově o další stovky milionů 

korun, je zřejmé. Pro ilustraci je níže uveden výčet konkrétních „velkých“ akcí ze „zásobníku“, na 

jejichž nezbytné realizaci panuje obecná shoda, ale na které „nejsou peníze“ za současné rozpočtové 

situace:  

• Rekonstrukce plaveckého bazénu s dostavbou venkovní „plovárny“  

• Rekonstrukce hřbitova (objektů i pohřebiště /rozšíření, odvodnění, cestní systém)  

• Opláštění zimního stadionu  

• Revitalizace infrastruktury panelových sídlišť  

• Rekonstrukce Benešova mostu a dalších mostů a lávek – Rekonstrukce komunikací (ve vazbě  

nebo bez vazby na rekonstrukci vodovodů a kanalizací) a opěrných zdí ve špatném 

technickém stavu  

• Rekonstrukce + zateplení objektů města /na vlastní podíly/  

• budova MÚ Kaplická 439, BD Lipová 161, objekty MŠ  

• Další rekonstrukce městských objektů: DPS Vyšehrad, čp. Špičák 114, Městská knihovna  

• Investice do nezbytné infrastruktury pro novou bytovou výstavbu (kasárna atp.).  

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že náklady jen na tyto investice (bez dotací) jsou v řádech mnoha 

desítek milionů korun.  

 

Aktuální rozpočtová situace města 

Přestože období hospodářské recese je za námi a v městském rozpočtu dochází k postupnému nárůstu 

daňových příjmů, hlavního jeho zdroje, ukazuje se, že nejsme schopni vytvářet výraznější přebytky 

běžného rozpočtu (rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji). Přitom přebytek běžného 

hospodaření je de facto jediným zdrojem financování městských investic (kapitálových výdajů), 

neboť město již řadu let nedisponuje významnějším zbytným nemovitým majetkem, který by mohlo 

zpeněžit. Z tohoto přebytku musí město nejprve uhradit splátky starých úvěrů (v posledních letech 

cca 7 mil. Kč) a co zbyde, může použít na nové investice. Číselně velmi zjednodušeně vyjádřeno, 

současná rozpočtová situace je následující:  

• přebytek běžného rozpočtu (R 2017) cca 35 000  
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• z toho na financování obnovy VaK (vodovody a kanalizace) – 17 000 (účelově vázané 

prostředky z příjmů z nájemného z VaK) 

• z toho na splátky úvěrů –7 000  

• zbývá na investice (kapitálové výdaje) – 11 000 cca  

 

Zhruba deset milionů korun ročně na investice (plus získané investiční dotace) je velmi nedostatečná 

částka, která nestačí ani na pokrytí vlastních finančních podílů dotovaných akcí. Z výše uvedených 

čísel jasně vyplývá, že disproporce mezi potřebami města a jeho zdrojovými možnostmi (11 mil. Kč 

+ získané dotace/rok) je obrovská.  

 

Kdybychom na veškeré potřebné „investice“ do majetku města získali v průměru třetinové dotační 

krytí, což je mimochodem velmi optimistický kalkul, a ročně tak zajistili financování „investic“ ve 

výši 15 mil. Kč (11mil. vlastních + 4 mil. z dotací), budeme „odstraňovat“ AKTUÁLNÍ investiční 

dluh mnoho desítek let. Z dlouhodobého sledování vývoje rozpočtu města a jeho porovnáváním 

s rozpočty větších měst a obcí lze dovodit následující (zjednodušené) hodnocení. Základním příjmem 

převážné většiny měst jsou daňové příjmy. Podstatná část z nich (jako například daň z přidané hodnoty, 

daň příjmů) je centrálně přerozdělována na obce a města, a to (zjednodušeně) podle počtu obyvatel. 

Čím větší město, tím větší příjem z daní (progresivní růst) *. Český Krumlov patří k menším městům 

s adekvátními daňovými příjmy, ale jakožto bývalé „okresní město“ má celou řadu funkcí a zařízení 

s „okresní působností“ (plavecký bazén, zimní stadion, městská knihovna, divadlo, kino apod.). Tato 

zařízení jsou obdobná těm, která má například město Tábor, a která „spolykají“ prakticky stejné 

množství prostředků. Ovšem objem daňových příjmů Tábora je díky podstatně většímu počtu 

obyvatel podstatně vyšší. Uvedená skutečnost je hlavním důvodem vyšších přebytků běžného 

rozpočtu a tím i vyššího objemu prostředků na městské investice v početně větších městech (Písek, 

Tábor, J. Hradec atp.).  

 

A ještě jedna zásadní poznámka. Mnoho obyvatel města, ale i jeho návštěvníků je přesvědčeno, že 

velmi silný místní cestovní ruch (CR), musí být nutně zdrojem bohatství města (vč. rozpočtu města). 

Ne že by cestovní ruch nebyl zdrojem vyšších příjmů do rozpočtu města v porovnání se stejně velkým 

městem bez cestovního ruchu (má ovšem i vyšší náklady spojené s CR). Ale zdaleka ne takovým 

zdrojem, jak se řada nezasvěcených lidí domnívá. Cestovní ruch v Českém Krumlově je primárně 

zdrojem bohatství těch, kteří na něm (jakkoliv) participují. Důkazem je obrovské zvelebení 

nemovitostí ve městě v privátním vlastnictví za posledních 25 let, a to ať už určených k podnikání či 

bydlení. To je samozřejmě dobře, ale participace města (jeho rozpočtu) na příjmech z cestovního 

ruchu, dominantního odvětví ve městě, by měla být podstatně vyšší. Nízký „profit“ města 

z cestovního ruchu potvrdila i analýza provedená KPMG a.s., zpracovatele Strategie rozvoje CR 
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v Českém Krumlově. Z ní vyplývá, že „čistý příjem“ z CR (tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji města 

a ČKRF spojenými s CR) do „městské pokladny“ činí velmi zhruba jen asi 12 mil. Kč ročně. *Pozn.: 

Pro rozpočtové určení daní obcím je podle zákona č. 243/2000 Sb. směrodatný počet obyvatel 

uvedený ve výroční bilanci ČSÚ k 1. lednu každého roku. Procentní podíl jednotlivých obcí na 

výnosu daní pak na základě těchto údajů a příslušnosti obcí do velikostních kategorií vyhlašuje 

Ministerstvo vnitra ČR každoročně vyhláškou s účinností od 1. září. S počtem obyvatel roste podíl 

na daňovém výnosu nikoliv přímou úměrou, ale značně progresivně, takže Praha dostává na jednoho 

svého obyvatele 7 × větší podíl než nejmenší obce. Velká města si však sama hradí výdaje, které 

malým obcím hradí kraj nebo stát, například základní dopravní obslužnost.  

 

Možnosti zlepšení rozpočtové situace:  

Výdajová stránka rozpočtu (běžného)  

Rozpočtovým výdajům je v souvislosti s každoroční tvorbou rozpočtu na příslušný rok věnována 

dlouhodobě poměrně důkladná pozornost. Při sestavování rozpočtu je uplatňována praxe, že každá 

výdajová položka je rozpočtována bez meziročního nárůstu. Pokud je navýšení požadováno, musí být 

náležitě věcně zdůvodněno nebo navýšení vyplývá ze zákona (např. mzdy zaměstnanců) či smlouvy 

(např. inflační doložka). Takto je přistupováno i k objemu dotací poskytovaných městským 

organizacím, jejichž financování je zajišťováno z rozpočtu. Rovněž dotace na městskou grantovou 

politiku (dotace na podporu kultury, sportu atp.) jsou rozpočtovány zhruba na úrovni předchozího 

roku a jejich případné meziroční zvyšování je vázáno na meziroční nárůst daňových příjmů města 

(navýšení cca o stejné procento). Touto rozpočtovou politikou se daří držet běžné /neinvestiční/výdaje 

„na uzdě“ a zajišťovat meziročně rostoucí nebo aspoň neklesající přebytek běžného rozpočtu. 

Soustavná a dlouhodobá práce s rozpočtem, hledání rozpočtových úspor, je důvodem tvrzení 

zpracovatele tohoto dokumentu, že v hospodaření města a jím financovaných organizací nejsou 

rezervy významnějšího rozsahu, jejichž využitím by bylo možné podstatně zlepšit současnou 

zdrojovou situaci města. Na druhé straně tím není řečeno, že v hospodaření města a jeho organizací 

nejsou žádné rezervy a že se jejich hledáním a využíváním není třeba zabývat. Pokud jde o vlastní 

výši běžných výdajů města, tu lze poměrně objektivně posoudit z tzv. benchmarkingového hodnocení 

města a obcí v ČR, do kterého jsme se letos zapojili. Z prvních výstupů benchmarkingu vyplývá, že 

v porovnání se srovnatelnými městy (zapojenými to tohoto projektu) máme vysoce nadprůměrné 

běžné výdaje v přepočtu na jednoho obyvatele. Z hlediska struktury to platí zejména u výdajů na 

kulturu, ale rovněž i u výdajů na sport a sociální oblast. Toto zjištění potvrzuje fakt, že z rozpočtu 

města financujeme přednostně „běžnou činnost“, což se logicky děje „na úkor“ té investiční.  

 



 

75 
 

 

Příjmová stránka rozpočtu (běžného)  

Z celkového objemu ročních běžných příjmů (cca 300 mil. Kč) tvoří zhruba polovinu daňové příjmy, 

z nichž skoro 90 % nemůže město ovlivnit (jen počtem obyvatel). Pouze příjmy z daně z nemovitostí 

(17,7 mil. Kč), které zůstávají v plné výši v rozpočtu města, má možnost město ovlivnit uplatněním 

koeficientů (rozhodnutí zastupitelstva). Dalších 17 % (48 mil. Kč) tvoří účelově vázané neinvestiční 

dotace. Z ostatních provozních příjmů (nájemné, místní a správní poplatky, pokuty, aj.) jen omezené 

množství těch, které je možné reálně navýšit.  

 

Potenciální nové zdroje běžného rozpočtu  

(neúplný výčet s hrubým propočtem, resp. odhadem přínosů do rozpočtu) v mil. Kč  

• Snížení osobních nákladů snížením počtu zaměstnanců – ON úřadu a městské policie tvoří 

čtvrtinu celkových běžných výdajů města (63 mil. Kč), na základě zapojení do 

benchmarkingové aktivity (porovnání měst), popřípadě na základě personálního auditu lze 

kvantifikovat případné úspory v oblasti tohoto druhu nákladů – od 1,0 do 2,0 mil. Kč.  

• Zvýšení plateb za využívání městského odpadového systému od právnických osob 

a fyzických osob podnikatelů (změna systému od 1. 1. 2017) od 2,5 do 3,5 mil. Kč.  

• Zvýšení ubytovacích poplatků – zavedení EET, nalezení účinnějších metod kontroly platební 

disciplíny ubytovatelů (nutná expertní konzultace) od 5,0 do 7,0 mil. Kč.  

• Zvýšení příjmů z nájemného za pronájem nemovitého majetku – individuální posouzení, 

dojednání s nájemci (ČKRF aj.) od 2,0 do 3,0 mil. Kč.   

• Zvýšení příjmů z poplatků sankčního charakteru – nepovolené stavby, nepovolená reklama, 

nedodržování vyhlášek atp. od 1,5 do 2,5 mil. Kč.  

• Zvýšení příjmů z daně z nemovitosti (zvýšení koeficienentu – zvýšení současné úrovně daně 

o 50, resp. 100 %) od 8,5 do 17,0 mil. Kč.  

• Zvýšení příjmů z poplatků ze vstupného (omezením rozsahu subjektů osvobozených od 

placení poplatků, vč. otáčivého hlediště, MHF, atp.) - nutno počítat se stornem dotace 

z Jihočeského kraje, který nám před lety kompenzoval zrušení poplatku ze vstupného 

u Otáčivého hlediště) od 1,0 do 1,5 mil. Kč.   

• Zpoplatnění parkovacích služeb pro návštěvníky města (zejména krátkodobé) – 

prostřednictvím provozovatele (ČKRF) od 3,0 do 5,0 mil. Kč. 

• Celkem od 24,5 do 41,5 mil. Kč. 

Získání dodatečných cca 25 až 40 milionů korun na investice (převážně na investice) by významně 

pomohlo řešit disproporci mezi současnými zdrojovými možnostmi města a jeho potřebami, přičemž 

spodní hranici uvedeného rozpětí lze považovat za minimální. Mezi možnými návrhy na zvýšení 
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zdrojů rozpočtu jsou i velmi nepopulární opatření, zejména zvýšení daně z nemovitosti, poplatků ze 

vstupného. Zpracovatel tohoto materiálu se ale domnívá, že má-li město zlepšit podstatně svoji 

finanční kondici, umořit v dohledné době dluh, který vázne na městské infrastruktuře a zajistit rozvoj 

města, nezbývá, než otevřít diskuzi i o takovýchto návrzích. Jelikož se jedná o zcela zásadní otázky, 

které se týkají budoucího směřování a rozvoje města, měli by se těchto jednání účastnit všichni 

zastupitelé města. Rozpracování dílčích návrhů musí doprovázet zcela jasný návrh, na co konkrétně 

budou případně nové zdroje rozpočtu použity.  

 

Místní poplatky v Českém Krumlově roce 2016 

Stanovení místních poplatků patří do samostatné působnosti obce. Poplatky byly zaváděny obecně 

závaznými vyhláškami, ve kterých jsou stanoveny konkrétní sazby poplatků, ohlašovací povinnost 

ke vzniku a zániku poplatkové povinnosti, splatnost, úlevy a případná osvobození od poplatků. Řízení 

o místních poplatcích vykonávají obecní úřady, v Českém Krumlově je to Městský úřad Český 

Krumlov. Místní poplatky na území města Český Krumlov byly zavedeny obecně závaznou 

vyhláškou č. 4/2010, o místních poplatcích, ze dne 21. prosince 2010. Poplatek za komunální odpad 

byl v roce 2015 dále novelizován samostatnou obecně závaznou vyhláškou č. 2/2012, o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů. Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2016, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 15. 

prosince 2016 byl aktualizován Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek za komunální odpad). 

 

V Českém Krumlově byly v roce 2016 vybírány tyto místní poplatky: 

• Poplatek ze psů 

• Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 

• Poplatek za užívání veřejného prostranství 

• Poplatek ze vstupného 

• Poplatek z ubytovací kapacity 

• Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města 

• Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů 

 

Poplatek ze psů zůstal v roce 2016 nezměněný. Poplatek je vyměřován podle místa bydliště. Držitelé 

psa v rodinném domě mimo historické centrum města zaplatili ročně za jednoho psa celkem 1 000 

Kč. Držitelé psa na sídlištích nebo v bytových domech zaplatili ročně 1 500 Kč. Důchodci platí ročně 
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pouze 200 Kč nebo 300 Kč za druhého a každého dalšího psa. Nevidomí, osoby, které vykonávají 

výcvik psů, provozující útulek, členové Městské policie, Policie ČR, myslivci apod. jsou od poplatku 

osvobozeni. Poplatek za každého dalšího psa činí 150 % sazby za prvního psa. Místní poplatek ze 

psů je splatný do 31. března, složenky úřad rozešle začátkem března. 

 

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které za úplatu přechodně pobývají 

na území Českého Krumlova, a to za účelem léčení nebo rekreace. Nějaký jiný důvod pobytu 

v Českém Krumlově může být důvodem pro osvobození od platby poplatku za lázeňský nebo 

rekreační pobyt. Jiným důvodem pobytu může být např. účast na školení nebo pracovním setkání, 

služební cesta apod. Jiný důvod pobytu prokazuje ubytovaný, a to pozvánkou na školení či pracovní 

setkání, cestovním příkazem nebo čestným prohlášením. 

 

Plátcem poplatku je ubytovatel (fyzická nebo právnická osoba), který přechodné ubytování poskytl. 

Jedná se tedy především o provozovatele hotelů, penzionů, privátních ubytování, ubytoven, hostelů, 

motelů a dalších na území Českého Krumlova. Poplatek ve stanovené výši vybírá ubytovatel. 

Ubytovatel za poplatek ručí a je povinen jej pravidelně městskému úřadu vyúčtovávat (4 x ročně). 

 

Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, 

účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa jeho trvalého pobytu nebo místa jeho trvalého bydliště 

v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování 

poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být 

uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od 

provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním právním 

předpisem (Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). 

 

Sazba poplatku činila v roce 2016 částku 15 Kč za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento 

den dnem příchodu. 

 

Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají osoby nevidomé, bezmocné a rovněž osoby s 

těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního 

právního předpisu (§ 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení) a jejich průvodci, osoby 

mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné), anebo vojáci 

v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu. 
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Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, 

kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro 

poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, 

lunaparků a jiných podobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa 

a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových 

a televizních děl. 

 

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další 

prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na 

vlastnictví k tomuto prostoru. Veřejné prostranství na území města vymezuje obecně závazná 

vyhláška č. 4/2010, o místních poplatcích. 

 

Poplatníkem je fyzická i právnická osoba, která užívá veřejné prostranství zvláštním způsobem (viz 

předmět poplatku). Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za 

zaplacení poplatku společně a nerozdílně. Poplatník je povinen oznámit městskému úřadu zvláštní 

užívání veřejného prostranství před započetím vlastního užívání tohoto prostranství, a to alespoň 

5 dnů předem, nejpozději však v den vzniku poplatkové povinnosti. 

 

Poplatek za užívání veřejného prostranství se neplatí z akcí pořádaných na veřejném prostranství, 

jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely (viz § 4 zákona č. 565/1990 Sb., 

o místních poplatcích). Od poplatku je dále také mj. osvobozeno: užívání veřejného prostranství 

v rozsahu nezbytně nutném k činnostem souvisejícím s odstraňováním poruch a havárií na dobu 

nezbytně nutnou užívání veřejného prostranství k umístění lešení potřebného k historicko-

památkovému průzkumu objektu, na základě písemného dokladu. Poplatku za užívání veřejného 

prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotně 

postižené (viz § 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení). 

 

Sazby poplatku za použití veřejného prostranství se v roce 2016 pohybovaly od položek korunových 

až k tisícikorunovým částkám. Liší se podle účelu využití veřejného prostranství a typu pořádané 

akce (prodejní stánek, parkování, sklad stavebního materiálu, natáčení filmu apod.) a jsou k dispozici 

na webových stránkách města. 

 

Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na filmová a divadelní představení, koncerty, prodejní 

nebo reklamní akce, plesy, taneční zábavy a diskotéky. Poplatek se vybírá ze vstupného sníženého o 

daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou 
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účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit. Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické 

osoby, které akci pořádají. 

 

Sazba poplatku činila v roce 2016: 

• 5 % z vybraného vstupného u plesů a tanečních zábav s živou hudbou 

• 10 % z vybraného vstupného u divadelních a filmových představení a koncertů 

• 20 % z vybraného vstupného u diskoték, prodejních a reklamních akcí 

 

V případě, že se na jednu akci bude vztahovat eventuálně více poplatkových sazeb, platí se poplatek 

s nejvyšší sazbou. 

 

Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny osoby pořádající: taneční zábavu nebo ples, pokud jsou 

neziskovými organizacemi se sídlem na území města, divadelní představení v budovách nebo 

v zařízení, které bylo k tomuto účelu zkolaudované, filmové představení v zařízení, které bylo 

k tomuto účelu zkolaudované, koncert vážné nebo populární hudby v budově, která byla právě 

k tomuto účelu zkolaudovaná, koncert nebo taneční zábavu, které nezasahují do doby od 23:00 do 

9:00 hodin, akci výchovně vzdělávacího charakteru, akci pro děti a mládež nebo důchodce nebo 

invalidní občany, sběratelskou burzu, muzejní nebo galerijní výstavu. Od poplatku je rovněž 

osvobozeno město Český Krumlov. 

 

Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá ze zařízení určených k přechodnému ubytování za úplatu, 

sídlících na území města Český Krumlov. Jedná se o hotelová zařízení, penziony, ubytování 

v soukromí, hostely, motely, ubytovny apod. Poplatníkem je ubytovatel, kterým je fyzická nebo 

právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Sazba poplatku z ubytovací kapacity činila 

v roce 2016 částku 6 Kč za využité lůžko a den. 

Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá: ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné 

ubytování studentů a žáků, ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud 

nejsou užívána jako hotelové zařízení, ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a chari-

tativním účelům. 

Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města (dále jen 

poplatek za povolení k vjezdu) je jedním z místních poplatků, který je vybírán na území města Český 

Krumlov. Tento poplatek byl zaveden obecně závaznou vyhláškou č. 4/2010, o místních poplatcích. 

Správcem poplatku za povolení k vjezdu je Městská policie Český Krumlov. Poplatek je zároveň 

příjmem do rozpočtu Městské policie Český Krumlov. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, 
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které bylo vydáno povolení k vjezdu motorovým vozidlem do pěší zóny v historické části města. 

Poplatková povinnost vzniká kladným vyřízením žádosti o vydání povolení a tento poplatek se platí 

za vydání povolení. 

Sazba poplatku činila v roce 2016: 20 Kč za den (24 hodin) / 3 600 Kč paušální platba na kalendářní 

pololetí / 7 200 Kč na jeden kalendářní rok. 

Poplatek za povolení k vjezdu neplatí: fyzické osoby mající trvalý pobyt ve vybraném místě, vlastníci 

nemovitostí ve vybraném místě, osoby jim blízké, manželé těchto osob a jejich děti, osoby, které ve 

vybraném místě užívají nemovitost ke své hospodářské činnosti, osoby, které jsou držiteli průkazu 

ZTP a jejich průvodci, osoby provozující vozidla záchranné služby při jejím výkonu, hasičů při zá-

sahu, Policie ČR a městská policie, havarijních čet při odstraňování poruch dodávky elektrické ener-

gie, vody, plynu, tepla nebo kanalizace, pohotovostní a převozní lékařské služby při výkonu, osoby 

provádějící zásobování, pohřební služby, spojů, údržby a čištění komunikací, odvozu odpadků a ha-

varijních čet. 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů (dále jen "poplatek za komunální odpad") je dalším z místních poplatků, který 

je vybírán na území města Český Krumlov. 

 

Poplatek za komunální odpad platí: 

a) fyzická osoba, která má na území města trvalý pobyt, které byl podle zákona upravujícího pobyt 

cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt v obci na dobu delší 

než 90 dnů, která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na 

území České republiky přechodně v obci po dobu delší 3 měsíců, které byla udělena mezinárodní 

ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou 

ochranu cizinců 

 

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný 

dům nacházející se na území obce, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši 

odpovídající vymezenému poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální 

rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek 

společně a nerozdílně. 

Poplatek je splatný k 31. března 2016. S  účinností od  1. ledna 2016 byl schválen zákon č. 266/2015 

Sb., kterým se mění dosavadní zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů. Na  listopadovém zasedání proto zastupitelstvo města schválilo změnu a  doplnění obecně 



 

81 
 

závazné vyhlášky č. 2/2012, o  místním poplatku za  provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tato změna spočívá mimo jiné v  osvobození 

placení poplatku pro osoby, které prokazatelně déle než devět měsíců pobývají v  zahraničí, a  dále 

osoby, které doloží, že platí jako fyzická osoba (tzn. nikoli za  nemovitost bez trvale bydlící osoby) 

poplatek za  komunální odpad v  jiné obci České republiky. Ke změně došlo také v úpravě odpověd-

nosti za placení poplatku v  případě nezletilých osob. Doposud odpovídali za  zaplacení poplatku po-

platník, tzn. nezletilý a  jeho zákonný zástupce, úřad vyměřil poplatek jednomu z nich. Od ledna 2016 

již nebude možné vyměřit poplatek nezletilému poplatníkovi či omezenému ve svéprávnosti. V tako-

vých případech přechází poplatková povinnost na  zákonného zástupce či ustanoveného opatrovníka. 

Sazba poplatku pro rok 2016 činila 552 Kč. 

8. Navštívili město v roce 2016 

Ministr kultury si v Českém Krumlově prohlédl obnovené památky 

V sobotu 17. září 2016 po roce od své poslední návštěvy přijel do Českého Krumlova ministr kultury 

Daniel Herman. Svou pozornost zaměřil hlavně na rekonstrukce památek, které se podařily realizovat 

v posledních pěti letech, kdy byly kontinuálně opravovány nejen jednotlivé objekty, ale i okolí tak, 

aby došlo k revitalizaci celých historických částí městské památkové rezervace a památky UNESCO. 

 

Proběhla také diskuze o financování obnovy památek ze státních i evropských fondů na záchranu 

kulturního dědictví, což je vždy investicí, která podporuje zkvalitnění života místních obyvatel 

a atraktivitu nabídky cestovního ruchu. 

Ministr si prohlédl území třetího meandru řeky Vltavy, které prošlo v období let 2001–2015 

komplexní revitalizací. 15 let trvající práce na revitalizaci této lokality s sebou přinesly řadu projektů 

s náklady v celkové výši téměř 89 miliónů korun. Z toho 51 miliónů korun bylo hrazeno z dotací ze 

státního rozpočtu, Evropské unie i ze soukromých zdrojů.   

Jižní meandr leží stranou od obecně známých a turisticky hojně využívaných komunikačních tepen 

středověkého centra města. Na poměrně malé ploše pozvolna zastavované od 16. století však 

soustřeďuje kromě renesančních a barokních domů hned několik významných památek, které svou 

zásadní roli v životě města sehrály především v závěru 19. a v první polovině 20. století. Jedná se 

o Fotoateliér Seidel, židovskou synagogu, ateliér Egona Schieleho a území městského parku. Obnova 

je i nadále postupně realizována městem Český Krumlov a městskou obchodní společností 

Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o. 
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Pozornosti ministra neunikl ani komplex českokrumlovských klášterů, do kterých se život navrátil 

v minulém roce po rekonstrukci mimořádného rozsahu za 330 milionů korun, přičemž 99 % nákladů 

pokryly evropské dotace. 

 

Za nález gotických trámových stropů v klášterech město obdrželo cenu Národního památkového 

ústavu Patrimonium pro futuro a v dubnu letošního roku udělilo Sdružení historických sídel Čech, 

Moravy a Slezska českokrumlovským klášterům prestižní ocenění Památka roku 2015. 

 

Kláštery v současné době slouží jako moderní kulturně vzdělávací centrum uchování, dokumentace 

a prezentace kulturního dědictví s celoroční nabídkou atraktivních služeb pro různé cílové skupiny 

odborné i laické veřejnosti nejen z Českého Krumlova. 

V konferenčním sálu hotelu Bellevue pak proběhla beseda ministra kultury s veřejností. 

Česká města UNESCO sněmovala v Krumlově 

Dne 8. dubna 2016 se sešli v  prostorách Klášterů Český Krumlov zástupci všech 12 českých měst, 

která jsou členy organizace UNESCO (Organizace OSN pro výchovu, vědu a  kulturu). Město Český 

Krumlov je jedním z  členů sdružení České dědictví UNESCO, které bylo založeno v  roce 2001 

a které hájí společné zájmy 12 členských měst s unikátními památkami na svém území. 

Předsednictvo sdružení s výkonnými zástupci se sešli ke společnému valnému shromáždění, aby 

odsouhlasilo další postup při získávání finanční podpory a společné propagaci 12 perel české 

architektury. Při této příležitosti si skupina prohlédla nově zrekonstruovaný areál Klášterů Český 

Krumlov, který sklidil nejen obdiv odborníků z jiných měst, ale také získal titul Památka roku 2015. 

 

Juan Diego Flórez – hlavní hvězda Mezinárodního hudebního festivalu Český 

Krumlov 

V rámci oslavy 25. výročí Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov se 16. července 

uskutečnil pod širým nebem v Pivovarské zahradě galakoncert jedné z největších operních hvězd 

současnosti, peruánského tenoristy Juana Diega Flóreze. Na koncertě pěvce doprovodil Symfonický 

orchestr Českého rozhlasu pod vedením amerického dirigenta Christophefa Franklina. Koncert byl 

reprezentativní přehlídkou pěvcova repertoáru, zaznělo bel canto i francouzská opera, nechyběly ani 

písně. 

 

Návštěva prezidenta mezinárodní automobilové federace FIA Jeana Todta 

Ve dnech 27. a 28. května se uskutečnila mezinárodní sportovní akce 44. ročník Rallye Český 

Krumlov a v rámci jejího konání se uskutečnila návštěva bývalého šéfa stáje Ferrari a nynějšího 
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prezidenta automobilové federace FIA Jeana Todta. Po přijetí na radnici u starosty Dalibora Cardy si 

významný návštěvník prohlédl nejkrásnější zákoutí města. 

Ministr Jiří Dienstbier navštívil Český Krumlov a Větřní 

  

22. srpna navštívil společně s pracovníky vládní Agentury pro sociální začleňování město Český 

Krumlov a sousedící obec Větřní ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier. Se starosty měst Daliborem 

Cardou a Antonínem Krákem jednal o možnostech spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování. 

Ta už v minulosti působila v lokalitě Větřní. 

 

Agentura nabízí obcím metodickou podporu práce s lidmi žijícími v sociálně vyloučených lokalitách. 

Obce zapojené do takzvaného Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám mají nově 

možnost žádat i o projektové prostředky na podporu sociálního začleňování, např. na komunitní práce 

nebo rekonstrukci budov. 

 

V Českém Krumlově ministr Dienstbier za doprovodu vedení města navštívil městskou ubytovnu, 

která lidem v nouzi nabízí nejen přístřeší, ale i navazující sociální služby. Dalším bodem programu 

ministra byla návštěva sociálně vyloučené lokality Vyšehrad.   

 

V Českém Krumlově žije v sociálně vyloučených lokalitách přibližně 350 osob. Město jako nástroj 

k práci s lidmi v sociálně vyloučených lokalitách využívá kromě jiného vlastní bytový fond v rozsahu 

160 bytů. Podle starosty města Dalibora Cardy sociální služby ve městě fungují dobře, nyní je v plánu 

jejich posílení vybudováním zázemí v prostorách bývalé celnice. Město se v neposlední řadě 

zaměřuje na práci s dětmi a mládeží prostřednictvím dvou nízkoprahových center.   

 

Ve Větřní se ministr Dienstbier setkal se zástupci města i místního komunitního centra. S pracovníky 

neziskové organizace hovořil o typech podpory, kterou mohou pracovníci Agentury poskytnout 

i neziskovému sektoru při žádostech o dotace. Nejen pro práci s rodinami s dětmi funguje v obci 

Větřní také terénní pracovník, zřízený během předchozí spolupráce s Agenturou, nebo dluhová 

poradna. 

 

Vládní Agentura pro sociální začleňování plánuje s oběma obcemi dále jednat a nabídnout jim 

konkrétní možnosti případné spolupráce. Ta by se mohla zaměřit například na oblasti bydlení, 

bezdlužnosti, zaměstnanosti či vzdělávání. 
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9. Úprava obce, doprava, spoje, životní prostředí 

Obslužnost města Český Krumlov železniční a autobusovou dopravou v roce 2016 

Do Českého Krumlova bylo možné dojet vlakem na železniční trase Praha – Český Krumlov pouze 

s přestupem v Českých Budějovicích. Tato trasa ve směru Praha – Benešov u Prahy – České 

Budějovice (číslo trati 220) je dlouhá 169 km. Dále vede trať číslo 149 mezi Českými Budějovicemi 

a Českým Krumlovem dlouhá 31 km.  

 

Co se týče autobusové dopravy na trase Praha – Český Krumlov, již od 17. března 2008 začaly do 

Českého Krumlova jezdit autobusy společnosti Student Agency.  Společností Student Agency bylo 

provozováno v období od března do června 2015 mezi Prahou a Krumlovem čtrnáct spojů denně, 

a mezi červnem a prosincem celkem šestnáct spojů. Dále zajišťovala společnost Student Agency 

i pravidelné spojení mezi Českým Krumlovem a Českými Budějovicemi. Ovšem od 11. 12. 2016 

rozhodl Jihočeský kraj v nové licenci RegioJetu zakázat na lince přepravu cestujících právě na úseku 

z Českého Krumlova do Českých Budějovic. To znamenalo, že cestující mohou dojet do Prahy, ale 

v Českých Budějovicích nesmějí vystoupit ani nastoupit. Přitom právě tyto spoje mezi oběma městy 

denně využívaly stovky cestujících na cestě do školy, zaměstnání, na úřady a dalšími cestujícími byli 

pak turisté. Za tuto základní dopravní obslužnost nepobíral RegioJet od kraje jakékoli dotace. Kraj 

má ze zákona možnost dopravu takto regulovat, ovšem v této záležitosti nebyl dodržen rovnocenný 

přístup ke všem dopravcům, což bylo také předmětem žádosti na postoupení celé záležitosti 

k projednání Radě kraje. 

 

Otevřený dopis radní města Jitky Zikmundové představitelům Jihočeského kraje: 

Od 12. prosince 2016 nebude možné využít pohodlnou a  rychlou dopravu žlutými autobusy na trase 

Český Krumlov a České Budějovice. Společnost Student Agency k. s. totiž nedostala od  Magistrátu 

hlavního města Prahy po  letech provozu licenci k  poskytování této služby. Licenci uděluje pražský 

magistrát a jednou z podmínek udělení je kladné stanovisko Krajského úřadu Jihočeského kraje. 

Krajský úřad tentokrát kladné stanovisko, jak tomu bylo v minulých letech, nevydal. Město Český 

Krumlov se dotázalo na příslušném odboru Krajského úřadu na možnost nalezení řešení, které by 

umožnilo občanům rychle a pohodlně cestovat do krajského města, nicméně rozhodování o  udělení 

licence je plně v kompetenci pražského magistrátu a Odbor dopravy a silničního hospodářství 

Jihočeského kraje v tomto roce vydal záporné stanovisko. Výše uvedené informace jsou smutná 

skutečnost. Důvodem nesouhlasu Krajského úřadu Jihočeského kraje je prý litera zákona, která říká, 

že je-li na  lince dotovaný spoj, nelze souhlas udělit. V současné době trasu obsluhují dva dopravci, 

kteří čerpají dotaci kraje. Tito dopravci obsluhují cestou i zastávky a obce, kam autobus Student 
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Agency k. s. nezajíždí, a je zřejmé, že tato služba musí být zajištěna. Není ovšem akceptovatelné, aby 

z  tohoto důvodu byl znemožněn provoz rychlého a  komfortního spoje, to je proti trendu a době, kdy 

se naopak doprava hromadnými prostředky posiluje a  podporuje. Místo, abychom hledali cestu, jak 

zachovat všechny druhy spojení na  lince a  jak zvýšíme komfort pro cestující, po několika letech 

provozu spoj Student Agency k. s. nepodpoříme. Není obhajitelné, aby na zastávku minimálně 10 x 

denně (v létě pak 14x) přijel autobus a cestující, kteří chtějí do Českých Budějovic, do  něj nebudou 

moci nastoupit. To je krok do minulosti a doprava v Jihočeském kraji pak není integrovaná, ale 

ignorovaná a deklarovaná podpora cestovního ruchu je spíše závora. Město Český Krumlov není 

v této věci účastníkem řízení a  nemá kompetence situaci ovlivnit, já jako občanka Českého Krumlova 

a zastupitelka města však žádám představitele Jihočeského kraje o přehodnocení a nalezení cesty 

k zachování možnosti využívat dopravu žlutými autobusy na trase Český Krumlov a České 

Budějovice. Rozhodně by pomohlo, kdyby provoz na této trase byl předmětem soutěže, do které 

budou pozváni různí dopravci. 

  

Městská hromadná doprava v Českém Krumlově byla v roce 2016 zajišťována ve spolupráci 

s dopravcem ČSAD České Budějovice a. s. Ve městě zajišťovaly dopravní spojení celkem čtyři 

autobusové spoje a poskytovaly své služby na síti komunikací na trase mezi autobusovým nádražím, 

Špičákem a dále ve 4 základních směrech k Tovární ulici, Vyšnému, ve směru na Kájov, na Spolí, 

s návazností na Větřní. Na začátku letních prázdnin došlo ke změnám v obslužnosti linek MHD. 

Financování přešlo z Jihočeského kraje na město Český Krumlov. Z původních čtyř spojů zůstaly 

v provozu dvě městské linky a jedna další na trase Český Krumlov – Větřní. Nepopulárním krokem 

bylo i zpoplatnění jízdného pro seniory. 

 

Rozšíření městského kamerového systému 

Po loňské digitalizaci městského kamerového dohlížecího systému a umístění nového kamerového 

bodu v Lipové ulici došlo v letošním roce k jeho dalšímu rozšíření. Kamerový bod umístěný 

v  Lipové ulici č. p. 161 byl rozšířen o další kameru. Na budově č. p. 161 byl v roce 2014 umístěn 

kamerový bod s jednou kamerou, která snímala pouze přední část domu s přilehlými pozemky 

a budovami v tomto směru. Nová kamera snímá opačnou část domu s  přilehlými pozemky, novým 

dětským hřištěm a  parkovištěm. Zároveň monitoruje okolní budovy, které prošly rekonstrukcí 

(zateplení a nové fasády). Lipová ulice na sídlišti Mír patří mezi vyloučené lokality na území 

Českého Krumlova, kde jsou evidovány časté stížnosti občanů žijících na  sídlišti Mír 

na  poškozování majetku, vandalství a narušování pořádku. Kamerový bod se dvěma kamerami řeší 

tedy lepší dohled nad vyloučenou lokalitou a  dění kolem ní a  zefektivní dohled nad dodržováním 

veřejného pořádku, ochrany života, zdraví a  majetku občanů v  této oblasti. Dodávku a  montáž nové 
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kamery provedla firma KZ system s. r. o. z Mostu. Město Český Krumlov v rámci tohoto projektu 

ještě zakoupilo mobilní kameru AK12 včetně příslušenství. Tuto kameru bude možné umisťovat 

v případě potřeby kdekoli ve městě (v případě pořádání slavností nebo dalších kulturních 

a sportovních akcí apod.), což vzhledem k malému pokrytí území města kamerovým systémem bude 

výrazným přínosem pro práci policie. Mobilní kamera AK12 byla zakoupena od firmy CAMsystem 

Brno – Blahoslav Slavík. Část nákladů na tento projekt pokryla dotace Ministerstva vnitra ČR 

z dotačního programu Prevence kriminality v roce 2015. Celkové náklady projektu činily 

223 915,50 Kč, poskytnutá dotace byla ve  výši 201.523 Kč. Vlastní podíl na  nákladech za  projekt 

ve  výši 22 392,50 Kč (10 %) byl uhrazen z rozpočtu města. 

Jarní úklid města v roce 2016 

Od poloviny měsíce března do konce dubna 2016 probíhal v Českém Krumlově jarní úklid 

komunikací a zelených ploch. Pořadí úklidu v jednotlivých částech města bylo navrženo podle 

zkušeností z předcházejících let, s ohledem na klimatické podmínky a dlouhodobou předpověď počasí, 

na dopravní význam komunikací a hustotu osídlení. 

 

V rámci celorepublikové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, se do úklidu Českého Krumlova 

zapojili dobrovolníci, kteří 16. dubna 2016 začali po všech koutech města uklízet nepořádek. Ani 

nepříznivá předpověď počasí neodradila cca 60 statečných, kteří místo víkendového domácího 

programu zvolili námahu. Naštěstí se nepříznivá předpověď nesplnila, a  tak nebyl pohyb, často 

ve velmi nepřístupných lokalitách, dále komplikován kluzkým povrchem. Po nezbytném proškolení 

o možných rizicích úklidu vyrazili jednotlivé skupiny na vytipovaná místa. Po velmi krátké době se 

zásobovací jednotky dostaly do časového presu – požadavky na pytle i  na  přesun pracantů na  nová 

místa se hromadily. Pracovní čety nasadily neuvěřitelné tempo a zvládly mnohem víc lokalit, než 

organizátoři doufali. Poslední parta nadšenců končila po druhé hodině odpolední. Pět hodin 

v  předklonu či na  kolenou je skutečně výkon hodný mimořádného uznání. Radost a  naději 

vzbuzovala zvláště účast malých dětí a dorostenců (právě oni mohou ovlivnit přístup ostatních 

mladých a tedy jejich budoucí životní hodnotový standard), akce se účastnila i celá čtvrtina městského 

zastupitelstva. Dalším milým zjištěním je pak (ve  srovnání s  loňským rokem) výrazný úbytek 

injekčních stříkaček, snad i v této oblasti se blýská na lepší časy. Celkem bylo odvezeno cca 3 200 kg 

odpadu. 

 

V  rámci sběru oděvů, hraček, textilu i  obuvi se během roku 2016 nasbíralo v ČK neuvěřitelných 44 

tun těchto produktů. Jsou umístěny na  sídlišti Mír, Nádraží, Vyšný, Vyšehrad i Plešivec, v Novém 

Spolí, na  Tavírně, třídě Míru, Horní Bráně i Nových Dobrkovicích v celkovém počtu 18 ks. 

Ukládáním do těchto kontejnerů nejen umožníme jejich další využití i zpracování, ale zároveň 
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šetříme místo na městské skládce. Byla rozšířena nabídka na  odkládání dalšího druhu odpadu: 

vyřazeného drobného elektrozařízení z domácností. Vysoké šedé kontejnery se nacházejí na  sídlišti 

Plešivec, Nádraží, Mír a  Vyšehrad, v  Novém Spolí a  na  Tavírně. Do této doby bylo možné odkládat 

vysloužilá elektrozařízení pouze na  sběrném dvoře v  Kaplické ulici, což nebylo pro mnoho občanů 

komfortní a často tedy fény, přehrávače, žehličky apod. končily v  běžném komunálním odpadu. 

Nabídka možnosti odkládat elektro kdykoliv (sběrný dvůr má pochopitelně provozní dobu omezenou 

/ pondělí, středa 14.30–18.00 hod., sobota 10.00–16.00 hod.) a na více místech v  katastru města 

povede k  výraznému navýšení množství tohoto odpadu. Je nutné zdůraznit, že odevzdaný odpad se 

dále využívá a zpracovává (a pouze 2 % jsou ukládána na skládku). I nadále však platí, že velká 

elektrozařízení (pračky, ledničky apod.) patří na sběrný dvůr. 

 

Nevzhledné kontejnery u  pošty v  Pivovarské ulici nahradily během května kovové nádoby 

zabudované v  travnaté ploše jen kousek od současného místa. Dalších deset polozapuštěných 

kontejnerů přibylo v Linecké ulici u Domu dětí a  mládeže. Město na  kontejnery nezískalo dotační 

titul a částku 3,3 milionu korun hradí ze svého rozpočtu. 

 

Na jarní úklid bezprostředně navazuje úklid běžný, který je prováděn s ohledem na rozsah finančních 

prostředků, konkrétní potřeby jednotlivých lokalit a konání významných akcí a událostí v katastru 

města. Běžný úklid probíhá od května do prosince. Město zabezpečuje úklid o celkové délce přibližně 

72 km komunikací a 44 km chodníků, úklid 37 ha zelených ploch a vývoz téměř 300 odpadkových 

košů. 

 

Český Krumlov najal posilu pro bezpečnost ve městě 

Situaci s bezdomovci a lidmi na okraji společnosti, kteří se usadili na několika místech v Českém 

Krumlově a obtěžují okolí, řeší od roku 2016 bezpečnostní agentura. „Jde o zajištění bezpečnosti 

hlavně kolem parkovišť, kde evidujeme nespočet stížností od obyvatel i návštěvníků, že je 

bezdomovci neustále atakují,“ uvedl starosta Dalibor Carda. 

 

Městská policie na řešení tohoto problému nemá kapacity, v létě je všech jedenadvacet strážníků plně 

vytíženo, a proto vznikla dohoda mezi městem a společností Českokrumlovský rozvojový fond, která 

zajistí, že bude na nezbytně nutnou dobu zjednána bezpečnostní agentura, aby eliminovala nepatřičné 

výpady lidí bez domova směrem k místním a turistům. 
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„Nemáme nic proti tomu, že si někdo někde řekne o korunu, pasivní způsob žebrání je všude ve světě 

běžnou záležitostí, ale pokud jsou ti lidé vysloveně agresivní a napadají lidi kolem sebe, je nutné 

přistoupit k opatřením, která tomu zabrání,“ doplnil místostarosta Josef Hermann.   

 

Českokrumlovský rozvojový fond disponuje z výběru parkovného financemi na zajištění ostrahy, byl 

proto městem pověřen, aby agenturu zabezpečil. Pro výborné reference byla najata firma, která 

dlouhodobě pracuje pro Dolní Dvořiště. V Krumlově bude zajišťovat dohled nad dodržováním 

veřejně závazné vyhlášky, která je platná pro zóny u parkovacích ploch, parku a v dalších místech, 

kde platí zákaz konzumování alkoholu na veřejnosti nebo zákaz aktivního žebrání. Bude kontrolovat 

pohyb osob, které se dopouštějí této činnosti, aby nemohly obtěžovat okolí. Agentura má domluvenou 

kooperaci s městskou policií. 

 

Zrušení telefonních budek 

Z  města zmizely celkem čtyři telefonní automaty, které dle provozovatele společnosti O2 Czech 

Republic neměly dostatečnou rentabilitu. Jedná se o budky v ulicích Kaplická, Linecká, 

Domoradická a Pivovarská. Uvažuje se také o přesunu telefonní budky na náměstí Svornosti 

u  budovy bývalé spořitelny, neboť překáží při pracích na rekonstrukci objektu. Jeden z návrhů je 

přesunutí budky na místo k Infocentru, což je blízko jejího stávajícího místa. 

Spalování biomasy v Domoradicích 

Jihočeský kraj obdržel 11. ledna 2016 dokumentaci vlivů na životní prostředí k záměru úpravy 

tepelného zdroje na spalování biomasy v Domoradicích, jejímž oznamovatelem je společnost 

CARTHAMUS, a.s. Krajský úřad vydal 3. února 2016 stanovisko k vlivu na oblast CHKO Blanský 

les. Veřejnost se mohla k  dokumentaci písemně vyjádřit do 30 dnů ode dne zveřejnění informace 

o dokumentaci na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje. 

 

Na základě porovnání dostupných informací a  dat o  posuzovaném záměru úpravy tepelného zdroje 

na  spalování biomasy na  soustavu Natura 2000, respektive na  dotčenou evropsky významnou 

lokalitu Blanský les, a  v  souladu s  výše vyvozenými závěry hodnocení dospěl zpracovatel studie 

k závěru, že posuzovaný záměr nebude mít významný negativní vliv na příznivý stav životního 

prostředí a celistvost soustavy Natura 2000. Mírně negativní vliv bude mít záměr na  výskyt 

polopřirozených suchých trávníků a facie křovin na vápnitých podložích, a to z důvodu možného 

ovlivnění dlouhodobého působení zvýšené vlhkosti mezoklimatu, kterou předpokládá klimatický 

model. Vliv mohou mít i  zvýšené depozice polétavého prachu a oxidů síry, a to především 

v  kombinaci s  dalšími látkami a  faktory. Tyto skutečnosti je vhodné monitorovat. 
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Město zaslalo Krajskému úřadu v Českých Budějovicích vyjádření k  připravovanému záměru úpravy 

tepelného zdroje na spalování biomasy v Energobloku v  Domoradicích. Předložená dokumentace je 

nyní pro město nepřijatelná. Zásadní nesouhlas vyjadřuje město s dopravou biomasy prostřednictvím 

nákladní automobilové dopravy. Dále požaduje, aby v dokumentaci navržený systém otevřeného 

vodního chlazení byl změněn na systém suchého chlazení, neboť považuje za  velmi nevhodné 

odebírání pitné vody k jejímu využití v systému mokrého chlazení. Město také požaduje navržení 

opatření k minimalizaci negativních vlivů a dopadů na okolí souvisejících s vypouštěním odpadních 

vod. Zanedbatelné nejsou ani stížnosti občanů na zvýšenou intenzitu zápachu, obtěžování hlukem 

a prachem. 

Domoradická teplárna přerušila projekt EIA 

Vlastník a provozovatel domoradické teplárny, společnost Carthamus, a.s., přerušil tzv. proces EIA, 

který měl posoudit vliv záměru rekonstrukce tepelného zdroje na životní prostředí. Stalo se tak, když 

společnost vzala nazpět oznámení záměru úpravy zdroje na  zpracování biomasy podané 

na  Krajském úřadě Jihočeského kraje. Na  základě veřejného projednání dokumentace a  posudku 

vlivu na  životní prostředí, které se uskutečnilo na začátku září, společnost přepracuje záměr dle 

připomínek odborníků, dotčených obcí a obyvatel. Za současného provozu bude Energoblok 

v  Domoradicích nadále pokračovat ve výrobě tepla a teplé vody, které jsou dodávány pro domácnosti 

v Českém Krumlově. Společnost Carthamus po vyhodnocení informací bude o svých dalších plánech 

a  aktivitách veřejnost detailně informovat. 

Energoblok Domoradice – Den otevřených dveří 

Na dvě stovky lidí dorazily 29. listopadu 2016 do areálu Energobloku Domoradice, aby si prohlédly 

provoz závodu. Zaměstnanci energobloku jim ukázali proces zpracování biomasy, vysvětlili způsob 

řízení teplárny a též představili nová ekologizující opatření. 

„Jsme rádi, že byl o premiérový den otevřených dveří takový zájem. Upřímně jsme nečekali, že se 

tolik lidí bude zajímat o teplárenské technologie,“ říká Vlastimil Toušek, vedoucí provozu 

Energobloku Domoradice. Během celého dne navštívilo areál přibližně 200 lidí, kteří měli možnost 

nahlédnout do míst, kam za běžného provozu nemá veřejnost přístup. 

Dopolední program patřil školám. Dorazili žáci ze ZŠ Kaplická, střední odborné školy Velešín 

i studenti českokrumlovského gymnázia. Exkurze byla pro studenty i učitele vítaným zpestřením 

výuky a možností, jak některé vědomosti z osnov ukázat v reálném provozu. 

Kromě veřejnosti a místních škol pozvala společnost Carthamus i zástupce samospráv a úřadů. Z více 

než třicítky pozvaných nakonec dorazili starosta Českého Krumlova Dalibor Carda, radní Martin 
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Lobík, Jaroslav Beran, místostarosta obce Přísečná, a člen rady Jihočeského kraje Pavel Hroch. 

„Pravidelně sem třikrát do roka jezdím a kontroluji provoz. Překvapuje mne, že ač výroba funguje na 

bázi biologického materiálu, tak je vždycky uklizená a dnes to nebyl výjimečný stav, není to 

nachystané jen na den otevřených dveří,“ uvedl starosta Českého Krumlova Dalibor Carda. „Jsem 

potěšen hotovými kryty na sušárně, na podavačích a dopravnících, které odsávají prach. Oceňuji také 

dokončení zakrytování celého úložiště materiálu, to jsem v České republice neviděl, aby to bylo 

v celém kompletu tak, jak je to tady. Je to výjimečné, protože ostatní podobné zdroje mají většinou 

biomasu na volném prostranství." 

Den otevřených dveří je jednou z aktivit, prostřednictvím nichž chce Energoblok Domoradice lépe 

informovat o své činnosti a opatřeních na zlepšení vlivu na životní prostředí. Energoblok zároveň 

pokračuje ve zprovozňování dalších ekologizujících opatření, která budou celkem stát 26 milionů 

korun. 

Společnost Carthamus, a.s., provozuje energoblok v Domoradicích na Českokrumlovsku. Hlavním 

předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod tepla a s tím související služby, výroba elektřiny 

a obchod s ní. Elektrickou energii vyrábí Energoblok v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla. 

Tehdejší výtopnu zakoupila společnost v roce 2005 a vybudovala z ní elektrárnu a teplárnu na 

biomasu. Zásobuje teplem a elektřinou 4 000 obyvatel Českého Krumlova, přilehlou průmyslovou 

zónu a budovy veřejné správy. Záměrem společnosti je vybudovat nejzelenější soukromou teplárnu 

v České republice. 

Výpadky tepla na sídlišti Mír 

Na  úřední desce Krajského soudu v Českých Budějovicích byla zveřejněna výroková část rozsudku 

ze dne 4. 11. 2016, kterou se ruší rozhodnutí Ministerstva životního prostředí a Krajského úřadu 

Jihočeského kraje o povolení provozu teplárny Carthamus a.s., stacionárního zdroje znečišťování 

ovzduší na Českokrumlovsku. Právě zápach a  znečištění ovzduší z  energobloku byly častými 

stížnostmi ze stran krumlovských obyvatel. 

 

Město Český Krumlov ani Městský úřad Český Krumlov nejsou účastníky výše uvedeného řízení ani 

správním orgánem, který by věc řešil. Věc nyní leží v  rukou společnosti Carthamus a.s. jako 

provozovatele energobloku a  Krajského úřadu Jihočeského kraje, který dle rozsudku bude v  řízení 

o  povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší v konečném důsledku dále rozhodovat. Vedení 

města Český Krumlov si je nicméně vědomo odpovědnosti za  své občany, a  proto se snaží být 

intenzivně nápomocno vyřešení dané věci, byť jeho možnosti jsou z  výše uvedeného důvodu značně 

omezené. V  měsíci listopadu proběhly konkrétní konzultace mezi městem a Energetickým 

regulačním úřadem o  možnostech řešení. Pracovníci krizového řízení připravili i přechodná nouzová 
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opatření, která by měla předejít případnému výpadku v  dodávkách tepla. „Situace je vážná, ale město 

Český Krumlov využije veškerých prostředků, které má k dispozici, aby dopady na obyvatele sídliště 

Mír byly minimální. Jsme však přesvědčeni, že se řešení najde a k výpadku nedojde,“ podotkl starosta 

města Dalibor Carda. O  dalším vývoji byli obyvatelé informováni na  webových stránkách města. 

 

Systém parkování v nových zónách 

Od 1. ledna 2016 platí nové nařízení města o  placeném stání na  místních komunikacích na  Špičáku, 

Latránu, Vnitřním městě, Plešivci a části Horní Brány, kde bylo upraveno rozmístění zón placeného 

stání, počty stání v nich, popř. byla přidána nová parkovací místa. Dál byly rozšířeny zóny do ulic 

Kaplická, Polská, Nové Domovy, Příkrá, Rybniční a Za Tiskárnou. Prvotním impulsem k  rozšíření 

zón placeného stání do  nových lokalit byly požadavky obyvatel na  zajištění možnosti celodenního 

parkování. Uvedené ulice byly značně zatěžovány vozidly osob, jež zde v různé denní době parkují 

a odcházejí do přilehlých částí města za prací, vzděláním, kulturou či zábavou. 

 

Základní změnou nového režimu oproti původnímu, který platil do konce minulého roku, je to, že ten 

původní umožňoval kterémukoliv legitimnímu držiteli rezidentní a  abonentní parkovací karty využít 

ke  stání jakýchkoliv parkovacích míst náležících do modré či zelené zóny kdekoliv v zóně placeného 

stání ve všech částech města. Toto bylo novým systémem odbouráno a stav je takový, že parkování 

může být žadateli umožněno pouze v  té zóně, k níž přísluší svým bydlištěm (či provozovnou nebo 

sídlem). Jednou z  oblastí, kde mělo dojít ke  změně organizace dopravy, je Rooseveltova ulice, 

ve  které bylo záměrem přemístit parkovací automat do  bližší části k centru města. Vzhledem 

k oprávněným námitkám obyvatel bylo od  záměru ustoupeno a byl zde obnoven režim vyhrazených 

parkovacích míst. Významnou změnou oproti původnímu stavu je vytvoření institutu zaměstnanecké 

karty, resp. zóny pro zaměstnance. Princip spočívá v  tom, že bude zaměstnancům konkrétní 

právnické či podnikající fyzické osoby umožněno placené stání na  místních komunikacích 

v  oblastech O1 až O8. Nyní je toto umožněno pouze v  zóně Kaplická (O5). V současné době systém 

plně funguje v  zónách Špičák O1, Vnitřní město a  Latrán O2, Plešivec O3, Rooseveltova O4, Polská 

O6, Nové Domovy O7 a Za Tiskárnou O8. Pouze zóna Kaplická O5 není ve své spodní části doposud 

osazena parkovacím automatem z důvodu, že provozovatel vyřizuje příslušná povolení. 

 

Odbor dopravy a  silničního hospodářství od  počátku reagoval na  dotazy a  připomínky obyvatel 

i  podnikatelů v  dotčených lokalitách. Současně byla všem dána oficiální možnost se k  navrženému 

systému vyjádřit ve  stanoveném termínu. Tuto možnost využila řada osob, jejichž námitkami se 

pracovní skupina pro oblast dopravy zabývala a v případě kladného posouzení byl systém upraven. 

Doposud nebyl ze strany veřejnosti vznesen žádný požadavek na  změnu či stížnost na  nedostatek 

míst apod. V květnu byl nový systém plně spuštěn a jeho dodržování kontrolováno městskou policií. 
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Je potřeba zdůraznit, že systém parkování v zónách placeného stání bude i nadále monitorován 

a průběžně vyhodnocován. V  případě zjištění vážnějších nedostatků v jeho fungování budeme 

na vzniklé situace reagovat a popř. systém upraví tak, aby byl veřejnosti co nejvíce ku prospěchu. 

Zóna      Vydaných karet A /R/Z  Kapacita 

O1 Špičák     9 / 135 / 0     cca 123 stání 

O2 Vnitřní město, Latrán   6 / 24 / 0     24 stání 

O3 Plešivec     4 / 40 / 0     37 stání + 17 noc 

O4 Rooseveltova, Po Vodě, Dol.nám 5 / 26 / 0      26 stání 

O5 Kaplická, Příkrá, Rybniční  2 / 33 / 36     70 stání 

O6 Polská     0 / 50 / 0     42 stání 

O7 Nové Domovy    0 / 30 / 0     35 stání 

O8 Za Tiskárnou    0 / 21 / 0     max. cca 25 stání 

parkoviště před MěÚ    0 / 0 / 32     65 stání 

Změny v městské hromadné dopravě v roce 2016 

Na začátku prázdnin došlo v Českém Krumlově ke změnám v obslužnosti linek městské hromadné 

dopravy. Důvodem změn byla snaha města snížit vysoké náklady na provoz systému městské 

hromadné dopravy, který do konce minulého roku zajišťoval včetně financování Jihočeský kraj. Od 

nového roku spadla tato povinnost na město. Z původních čtyř spojů zůstaly v provozu dvě městské 

linky a jedna další na trase Český Krumlov – Větřní. Nepopulárním krokem bylo i zpoplatnění 

jízdného pro seniory, kteří dosud jezdili zdarma, neboť město jejich dopravu dotovalo ze svého 

rozpočtu. 

 

„Jsme stále na začátku vlastního provozování městské dopravy a velmi nás mrzí, že nové jízdní řády 

mají řadu nedostatků a že došlo k podstatnému snížení komfortu cestujících oproti stavu, na jaký byli 

po léta zvyklí. Kdybychom ale nechali systém běžet po staru, znamenalo by to vynaložit z rozpočtu 

o čtyři miliony korun navíc. To je příliš vysoká suma vzhledem k rozpočtovým možnostem města, 

zvláště pak při pohledu na velmi často poloprázdné či úplně prázdné autobusy jezdící okruhy po 

městě“ řekl místostarosta Josef Hermann. 

  

Po zavedení změn měli cestující možnost připomínkovat nový systém, což obyvatelé města náležitě 

využili. Odbor dopravy a silničního hospodářství tyto podněty shromažďoval a ve spolupráci se 

smluvním přepravcem ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. vyhodnocoval. Přepravce městu 

doporučil, aby podkladem pro provedení výraznějších změn v podobě zásadních zásahů do jízdních 

řádů byl sběr dat a informací o jeho fungování za období alespoň čtvrt roku. Než k takové zásadní 

změně dojde, rada města na svém pondělním zasedání rozhodla o několika dílčích opatřeních, kterými 
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by mělo dojít alespoň k částečnému zlepšení nedostatků nových jízdních řádů a zmírnění jeho dopadu 

na komfort cestujících, zejména pak seniorů. 

Od 15. srpna mohli senioři využít tzv. elektronické dopravní karty, která jejímu držiteli umožní za 

vstupní jízdné hrazené prostřednictvím této karty po stanovenou dobu libovolně přestupovat bez 

dalších doplatků jízdného. Ty byly důvodem největších stížností cestujících. 

 

„Snížili jsme věkovou hranici pro uplatnění slevy na seniorské jízdné o pět let ze 70 na 65 let a pro 

tyto cestující zavádíme dopravní kartu, která jim umožní bezplatný přestup z jedné linky na další po 

dobu 45 minut od nástupu, doposud totiž při každém přestupu znovu platili pět korun jízdného,“ uvedl 

starosta Dalibor Carda. 

 

Dopravní karta je elektronický jízdní doklad, který funguje jako elektronická peněženka pro úhradu 

jízdného na všech příměstských linkách provozovaných ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. 

včetně městských doprav v Písku, Milevsku, Vimperku a v Českém Krumlově. Cestující pouze nabije 

v předstihu požadovanou částku hotovosti na kartu a dále cestuje pohodlně autobusy na linkách bez 

potřeby hotovosti. Při platbě jízdného v hotovosti bez karty však není možné tento bezplatný přestup 

zajistit. O kartu si mohou zájemci zažádat na infocentru na autobusovém nádraží, dobití karty lze 

uskutečnit na předprodejním místě nebo ve všech vozidlech dopravce. 

 

Cestující může kartu použít i jako elektronickou peněženku pro úhradu jednorázového jízdného pro 

spolucestujícího. Dalším plusovým bodem je bezpečnost dopravní karty, při nahlášení její ztráty je 

karta zablokována a zůstatek hotovosti převeden na nově vydanou kartu. Rada města rozhodla, že 

náklady na pořízení elektronické karty od přepravce (100 korun za kartu) uhradí za seniory (obyvatele 

Českého Krumlova) město z rozpočtu jako jakousi kompenzaci za jejich zvýšené náklady po změně 

jízdních řádů. 

 

Odbor dopravy městského úřadu Český Krumlov spolupracoval s dopravcem na zpřehlednění 

jízdních řádů, na rozlišení vozidel tak, aby na první pohled bylo zřejmé, který autobus jede v režimu 

městské dopravy a který obsluhuje příměstskou oblast. Se začátkem školního roku také odbor 

dopravy prověřil návaznosti linek městské dopravy na příměstské spoje, aby se žáci dopravili do škol 

včas. 

 

Od 1. července 2016 došlo ke změnám v obslužnosti linek městské hromadné dopravy Český 

Krumlov. Nově obslužnost zajišťují pravidelné linky Spolí – Plešivec – autobusové nádraží – vlakové 

nádraží – Tovární točna a autobusové nádraží – Špičák – vlakové nádraží – Vyšný. Linka z Větřní 
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v upravené podobě zůstala. Od prvního ledna 2016 jdou náklady spojené s provozováním městské 

dopravy v Českém Krumlově z městského rozpočtu. 

 

Projekt autobusového nádraží dostává finální podobu 

Projekt autobusového nádraží v Českém Krumlově byl po neúspěšných hledáních privátních 

investorů svěřen k  přípravě a  realizaci Českokrumlovskému rozvojovému fondu, spol. s r.o. (2014). 

Příprava je od samého počátku vedena s maximální snahou využít dotačních programů, které už 

v  roce 2015 v  úvodních informacích naznačovaly možnost spolufinancování projektu tohoto typu 

z evropských dotačních programů. Konkrétně se jedná o  Integrovaný regionální operační program 

(IROP), který je mimo jiné zaměřen na  podporu výstavby dopravních terminálů. Výzva k  podání 

žádosti, která již přesně definovala, jak mají být projekty koncipovány, byla zveřejněna v  březnu 

2016. Od  té doby probíhaly velmi intenzivní práce na  zpřesňování projektové přípravy, zpracování 

studie proveditelnosti a žádosti o poskytnutí dotace, pro kterou byl stanoven termín 2. září 2016. 

 

V  uplynulém období byl finalizován detailní stavební program pro řešení celého dopravního 

terminálu tak, aby maximálně vyhovoval jak potřebám Č. Krumlova, ale také stanoveným dotačním 

podmínkám. Dále byla zpracována detailní studie komplexního řešení terminálu a  všechny zásadní 

výstupy byly zapracovány do  projektu změny územního rozhodnutí, který byl řádně projednán se 

všemi dotčenými orgány a je v procesu povolování. Na části projektu týkajícího se dopravních staveb 

(chodníky, vozovky, zastávky a parkoviště) nástupišť a související drobné architektury a technologií 

se zpracovává projekt pro stavební povolení, který je rovněž povinnou přílohou k žádosti. Stavební 

řešení obslužného objektu bude v dalších stupních přípravy řešeno samostatně a  s  ohledem 

na  stanovené dotační podmínky nebude zahrnuto do dotace. Bude financováno z vlastních zdrojů 

ČKRF, popř. v kombinaci s úvěrem. 

 

Finální podoba celého projektu by měla přinést zásadní změnu jak z hlediska struktury dosavadních 

služeb, tak i  z  hlediska jejich kvality. Autobusové nádraží by se mělo proměnit v  moderní dopravní 

terminál, tzn. místo, v  kterém na  sebe navazuje více druhů přepravy osob: individuální (osobní 

automobily, kola, motocykly, taxi) a hromadná (autobusy, cyklobusy, minibusy). Zveřejněná výzva 

IROP a  na  ni navazující Specifická pravidla pro žadatele a  příjemce značně určují směr a  strukturu 

projektu. Z dosavadních variant se jeví nejvýhodnější následující: 

• nová stání autobusů s  krytými nástupišti v  celkovém počtu 13, dále 2 krytá výstupní stání 

• nové pozemní parkoviště pro 120 stání osobních automobilů (sloužící i v režimu P+R) 

• plochy pro rychlé nastoupení a  vystoupení cestujících přijíždějících osobními auty (K+R) 

• plochy pro úschovu jízdních kol a jednostopých vozidel (B+R) 



 

95 
 

• plochy pro stání taxislužeb a shuttlů 

Červenec a  srpen 2016 byly věnovány intenzivním přípravám žádosti o  dotaci. Podle výsledku se 

pak zpřesní harmonogram prací a rozsah jednotlivých fází projektu. V  každém případě se však počítá 

se zahájením realizační fáze projektu na jaře 2017. 

 

Plánovaná rekonstrukce areálu autobusového nádraží proběhne ve  dvou fázích. Během první se 

opraví terminál nádraží, ve druhé samotná budova. Vznikne tu moderní dopravní terminál se 130 

místy pro parkování osobních automobilů a se stáním pro kola. K tomu bude 19 zastávek pro 

autobusy s krytým stáním. Práce na  novém terminálu začnou na  jaře 2017. Orientační rozpočtová 

částka na  rekonstrukci je 71 milionu korun. Začátkem září podal ČKRF žádost o dotaci 

z Integrovaného regionálního operačního programu, která v případě úspěšného získání pokryje až 90 

procent z ceny. Z  důvodu plánovaných podnájmů v nádražní budově bude druhá etapa rekonstrukce 

realizována bez dotační podpory. Studií řešení jednotlivých funkcí v budově byly prověřeny dvě 

plnohodnotné varianty, kdy jedna počítá pouze s dvoupodlažní přístavbou u západního štítu a druhá 

varianta uvažuje i o drobném objektu podél vstupních stání. Rekonstrukce budovy se bude pohybovat 

okolo 24,5 milionu korun. Protože zde vzniknou i prostory pro obchody a různé provozovny, počítá 

město s výnosy z pronájmu ve výši zhruba 1,7 milionu korun. 

Změna dopravní situace u kruhového objezdu u Porákova mostu 

Dlouhodobě naprosto neudržitelná dopravní situace na hlavním průjezdu ve směru Český Krumlov – 

Lipno byla po mnoho let neúnosná a sebemenší dopravní nehoda zbrzdila provoz v celém městě. 

Město Český Krumlov podniklo během roku 2015 řadu opatření k razantní nápravě této situace. 

Uzlovým bodem průjezdnosti Krumlova byla především kritizovaná křižovatka u Porákova mostu, 

která v současnosti absolutně nevyhovuje hustému provozu. Starosta Dalibor Carda se této 

problematice věnoval již od roku 2011, kdy měl první schůzky s krajskými řediteli Ředitelství silnic 

a dálnic ČR (ŘSD), kteří se bohužel často měnili a jejich sliby tak vyšly naprázdno. Příslib lepších 

časů nastal, když funkci šéfky českobudějovické správy ŘSD převzala Vladimíra Hrušková, která 

okamžitě zadala studii odborné firmě. Na základě výsledků studie bylo řečeno, že pokud nebudou na 

mostě tři jízdní pruhy, tak každá investice do křižovatky je zbytečná, protože nevyhoví ani kruhová, 

ani světelná křižovatka, a to ani v letošním roce, ani výhledově. Následně Dalibor Carda absolvoval 

pracovní schůzku s vedoucí Oddělení pro územní samosprávu a státní správu v dopravě Andreou 

Tetourovou, s jihočeským radním pro dopravu Antonínem Krákem a krajskou ředitelkou ŘSD 

Vladimírou Hruškovou, kde byl stanoven další postup tak, že ŘSD zadala dopravní studii celého 

dopravního uzlu a průjezdu Krumlova, aby byly zjištěny skutečné stavy vozidel na jednotlivých 

dopravních proudech. 
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Jihočeský kraj okamžitě zadal řešení třetího pruhu na Porákově mostu a město Český Krumlov 

objednalo projekt na světelnou křižovatku, aby byly obslouženy tři proudy ve směru od Českých 

Budějovic, tři proudy od směru z Černé v Pošumaví a tři proudy od Větřní, tzn.: všechny větve 

křižovatky by měly mít dva řadící pruhy a jeden odjezdový. Řešení křižovatky by mělo být ideální 

v tom, že bude mít kamery, které vyhodnotí jednotlivé proudy a podle toho budou dopravu řídit. 

Stěžejním úkolem bylo dostat stop-čáry a semafory co nejblíže k sobě, aby průjezd křižovatkou byl 

co nejkratší. Přestavba křižovatky začala na jaře 2016 a předpokládaný konec první etapy byl 

plánován na přelom června a července 2016, s ohledem na nastávající turistickou sezónu a nápor 

dopravy, zvláště při Slavnostech pětilisté růže a konání Olympijského parku Rio na Lipně. 

 

Stavba probíhala v souladu s dodržením termínu, ovšem řidiči v jejím průběhu zažívali nepříjemnosti 

v kolonách, při objížďkách apod., jak je běžné při většině silničních rekonstrukcí. Např. dopravní 

kolaps v pondělí 13. června 2016 v Českém Krumlově vyvolal nespočet oprávněných stížností 

veřejnosti a byl důvodem okamžitého jednání ze strany města s investorem a zhotovitelem 

rekonstrukce křižovatky u Porákova mostu. Ještě během pondělí přehodnotil dodavatel stavby daná 

opatření a provedl takové úpravy křižovatky, které podstatně zlepšily dopravní situaci, což si mohli 

všichni řidiči ověřit již následující den. 

 

Během úterý byla svolána další jednání s cílem nalézt taková dodatečná dopravní opatření, která by 

situaci zlepšila a eliminovala co nejvíce vznik kolapsu o nadcházejícím víkendu, kdy Český Krumlov 

přivítá návštěvníky Slavností pětilisté růže. 

 

Jedná se o regulaci intervalů na semaforech operativním způsobem podle aktuální hustoty provozu 

z různých směrů. V nejkritičtějších chvílích bude provoz řízen dočasně pouze policistou, který 

jednorázově umožní odbavení nejzatíženějšího směru. Policie ČR je tedy připravena v případě 

potřeby spolupracovat a koordinovat dopravu. 

 

Další doporučení řidičům se týkala objížďkových tras, např. vozidla jedoucí od Českých Budějovic 

a směřující na Lipno byla u Kamenného Újezdu nasměrována na silnici I/3 a opačně. Z důvodu 

bezpečnosti provozu byl dočasně zrušen přechod pro chodce u autobusové zastávky Špičák, veřejnost 

však mohla využít most nad zastávkou. Přechod z Porákova mostu byl posunut dál směrem k odbočce 

k Ambitu. V průběhu Slavností pětilisté růže bohužel nebylo možné provizorně zprovoznit 

křižovatku ve větším rozsahu. Po dobu slavností tedy probíhaly méně obtěžující práce, jako např. 

hutnění vrstev chodníků a výkopů, osazování obrubníků atd.  
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Je třeba uvést, že se po dlouhé době podařilo najít společně s Jihočeským krajem a Ředitelstvím silnic 

a dálnic ČR řešení problému této křižovatky, který město sužuje několik let. Snahou všech dotčených 

bylo dokončit celou rekonstrukci do poloviny července, kdy nastává čtyřtýdenní vrchol sezóny. Od 

poloviny července všichni obyvatelé i návštěvníci pocítili, že rekonstrukce křižovatky přinesla úlevu 

v podobě lepší průjezdnosti městem v porovnání s předchozími lety s výjimkou očekávaného většího 

náporu z důvodu konání Olympijského parku Rio – Lipno.    

 

Město Český Krumlov vnímalo nepříjemnosti, které řidiči i široká veřejnost zažívali v souvislosti 

s touto akcí, nicméně tato opatření vedla ke zlepšení dopravní situace ve městě, která je dlouhodobě 

velmi složitá a neutěšená. 

  

V Českém Krumlově proběhly průzkumy pro dopravní koncepci 

Nalézt řešení pro dlouhodobě nepříznivou dopravní situaci v Českém Krumlově měla za úkol 

komplexní dopravní koncepce, kterou město nechalo v roce 2016 zpracovat. Pro město i kraj bude 

tento materiál základním dokumentem pro realizaci dalších opatření, např. případného obchvatu. 

Komplexní dopravní koncepce má být dokumentem zohledňujícím mobilitu obyvatel, návštěvníků 

a tranzitujících jako celek. Bude řešit individuální automobilovou dopravu, městskou hromadnou 

dopravu, cyklistickou i pěší jako jeden celek, neboť se navzájem ovlivňují. Hlavním cílem tohoto 

dokumentu je navrhnout soubor studií, které by měly detailně charakterizovat a analyzovat rozsah 

problémů a příležitostí a později navrhnout způsoby jejich řešení. „Tak jako se nedá bez projektu 

stavět dům, nelze ani bez této koncepce řešit konkrétní opatření pro zkvalitnění dopravy v Českém 

Krumlově. Pro město i kraj bude tento materiál klíčovým dokumentem pro konkrétní stavby v oblasti 

dopravy,“ uvedl místostarosta Josef Hermann. 

 

Součástí koncepce je několik studií a analýz, k jejichž zpracování jsou nezbytné dílčí průzkumy 

a terénní činnost. Od 2. do 16. listopadu 2016 byl na celém území města prováděn průzkum 

dopravního chování. Průzkum spočíval v návštěvě domácností, zanechání dotazníků a jejich 

následném vyzvednutí po rozhodném dni stanoveném v dotazníku. Dotazníky bylo možné vyplňovat 

elektronicky nebo v papírové podobě. Tazatelé se prokazovali průkazem se jménem a pod hlavičkou 

města a zpracovatelské firmy. 

 

V tomto období rovněž proběhlo kontinuální měření dopravy prostřednictvím kamerového systému 

instalovaného na sloupy veřejného osvětlení v různých částech města a současně 9. listopadu 2016 se 

uskutečnil směrový dopravní průzkum na deseti stanovištích na území města zápisem části registrační 

značky a typu vozidla. Data zjištěná při průzkumech byla anonymní a budou sloužit pouze k potřebám 
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vyhodnocení průzkumů. Dopravní koncepce byla odbornou firmou NDCon s.r.o. zpracovávána po 

dobu dvanácti měsíců a město za ni zaplatilo 1,5 milionu korun. 

 

Rozšíření placených parkovacích zón 

Město Český Krumlov vydalo nové nařízení o  placeném stání na  místních komunikacích, které 

reviduje rozmístění zón placeného stání na sídlištích Špičák a Plešivec, na Latránu, ve vnitřním městě 

a části Horní Brány. Dále upravilo počty jednotlivých stání a  ve  vybraných zónách zřídilo nová 

parkovací místa. Změnou je i  rozšíření zóny placeného stání do  dalších oblastí města, kterými jsou 

ulice Kaplická, Polská, Nové Domovy, Příkrá, Rybniční a Za Tiskárnou. 

 

Prvotním impulsem k  řešení problematiky dopravy v daných lokalitách byly požadavky místních 

obyvatel na zajištění možnosti celodenního parkování. Ulice tu značně zatěžují auta, jejichž majitelé 

zde zaparkují a odcházejí do přilehlých částí města za prací, vzděláním, kulturou či zábavou. Nápor 

aut tak poškozuje komunikace, auta parkují na zeleni a chodnících a doprava zde postrádá jakýkoliv 

řád a  zásahy městské, ale i  státní policie jsou stále častějším jevem. 

 

Významnou změnou je vytvoření institutu zaměstnanecké karty, resp. zóny pro zaměstnance. Princip 

spočívá v umožnění zaměstnancům firem a institucí placené stání na místních komunikacích 

v oblastech Špičáku, Latránu, Vnitřního města, Plešivce a části Horní Brány. Prvotní záměrem bylo 

vyřešení problematiky parkování zaměstnanců městského úřadu v Kaplické ulici. O  navýšení či 

snížení počtu jednotlivých stání ve  schválených zónách bude rozhodovat Odbor dopravy a  silničního 

hospodářství Městského úřadu v Českém Krumlově na základě aktuální poptávky a aktuální dopravní 

situace v lokalitě. Celé nařízení je koncipováno tak, aby zásadní úpravy jako vznik či zrušení nových 

zón, rozšíření zón do nových oblastí atd. schvalovala rada města a  o  dílčích úpravách, jako např. 

o  zvýšení či snížení počtu stání v  jednotlivých zónách, změně rozmístění stání atd. rozhodoval 

operativně odbor dopravy. Součástí navrženého systému je zřízení dvou nových parkovacích ploch 

zpoplatněných prostřednictvím parkovacího automatu, a sice v ulici Rooseveltova a na začátku ulice 

Kaplická. Karty jsou vydávány za  poplatek 365 Kč/rok nebo 200 Kč/pololetně v  případě rezidentů 

a 3 650 Kč/rok nebo 2 000 Kč/pololetně v případě abonentů. 

 

Bezpečnější přechod pro chodce v ulici Chvalšinská 

Přechod pro chodce v ulici Chvalšinská, který v Českém Krumlově vede přes velmi frekventovanou 

silnici č. I/39, se dočkal nového osvětlení. Nedaleko historického centra, sportovní haly, stadionu 

i gymnázia se tak významně zvýšila bezpečnost přecházejících chodců. Součástí investiční akce je 

i vznik nového přechodu v přilehlé křižovatce s ulici Fialková. Nová světla zvyšují viditelnost 
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přechodu za tmy nebo horšího počasí. Náklady na osvětlení, jež výrazně zvýší bezpečnost místních, 

ale i návštěvníků oblíbeného turistického místa na jihu Čech, činily zhruba 144 tisíc korun, z toho 

120 tisíci na projekt přispěla Nadace ČEZ. Ta osvětluje přechody ve spolupráci s organizací BESIP 

a Policií ČR systémově. 

 

Odpadové aktuality 

V únoru tohoto roku byly na šesti místech v katastru města umístěny šedé kontejnery na vyřazené 

drobné elektrospotřebiče (rychlovarné konvice, mixery, telefony, vysoušeče, žehličky, topinkovače, 

fritézy, kabely, CD nosiče apod.). Se sběrem této komodity město nemělo žádnou zkušenost, a tak 

očekávání nebyla velká, ale v červnu při vývozu bylo svezeno více než 1 100 kg. 

 

Je vidět, že jsou občané města odpovědní a třídění odpadů přijali jako běžnou součást svého denního 

života. Firma, která svezená elektrozařízení zpracovává, vrací zpět do výrobního cyklu 98 % 

vytříděného materiálu. Šetří se tak obnovitelné i neobnovitelné zdroje a snižuje zátěž pro životní 

prostředí. 

 

Z pohledu města dochází k úspoře finančních prostředků (za uložení odpadu na skládku), k příjmu 

do rozpočtu města (firma odebírající uvedený odpad městu za jeho odběr platí), není zaplňována 

městská skládka uvedeným druhem odpadu (před instalací kontejnerů převážná část tohoto odpadu 

končila v kontejnerech na komunální odpad a následně na skládce). Vezmeme-li v úvahu i další typ 

odpadu (oděvy, obuv, hračky), kterého se v loňském roce v bílých kontejnerech shromáždilo více než 

1 tuna, jedná se už o významný podíl ušetřeného místa na městské skládce. Velké elektrospotřebiče 

(ledničky, pračky, mrazáky, televize, PC apod.) jsou i nadále odebírány na sběrném dvoře v Kaplické 

ulici.   

 

V období prázdnin byl aktualizován mapový podklad na webových stránkách města, kde obyvatelé 

naleznou přehlednou mapu odpadového hospodářství s vyznačením všech odpadových nádob 

(nádoby na komunální odpad, kontejnery na papír, plast, sklo, oděvy, elektrospotřebiče i odpadkové 

koše) s jejich přesným umístěním v celém katastru města. 

 

Novinkou, která zlepší kvalitu bydlení a vzhled veřejného prostranství v historickém centru Českého 

Krumlova, jsou podzemní kontejnery na tříděný odpad. Dvě nová stanoviště vznikla v blízkosti 

parkoviště u Domu dětí a mládeže a v Pivovarské ulici. 

 



 

100 
 

Především výrazná produkce odpadu z restaurací a hotelů v historické části Českého Krumlova si 

vyžádala moderní řešení výstavby podzemních kontejnerů. Na dvou místech ve městě tak nevzhledné 

kontejnery nahradily podzemní nádoby. Zásadním důvodem pro vybudování podzemních odpadních 

stanovišť byl kromě nepořádku v okolí původních kontejnerů také častý zápach. 

 

Nevyhovující stav provizorního stanoviště popelnic pod mostem u Domu dětí a mládeže nahradily 

podzemní kontejnery, které jsou umístěny u vjezdu na parkoviště u městského parku. V této lokalitě 

byl zvolen takový druh nádob, který umožní vkládání odpadu v pytlích, tzn. ve stavu, v jakém je 

odpad odvážen z jednotlivých provozoven či domácností. Vhozový otvor je obdobný jako u běžně 

užívaných popelnic. 

 

Druhým místem, kde byly vybudovány podzemní kontejnery, je prostor před pivovarem Eggenberg. 

Pivovarská ulice se nachází v městské památkové rezervaci a výstavba poměrně robustních částí 

kontejnerů nad povrchem terénu byla v tomto místě neakceptovatelná. Město proto zvolilo maximální 

možnou velikost vhozových šachet dle příslušných bezpečnostních norem (cca 60 x 60 cm). Tím sice 

došlo ke snížení uživatelského komfortu ve srovnání se současnými typy nádob, ale i přes tento 

nedostatek jistě veřejnost ocení odstranění velkého množství nevzhledných zapáchajících kontejnerů 

v blízkosti vchodu do Klášterního dvora. 

 

Došlo také k výraznému navýšení kapacity nádob u všech druhů odpadu (papír, plast, sklo i směsný 

komunální odpad), na stanovišti u městského parku o 20 m3 a v Pivovarské ulici o 19 m3. Původní 

jeden kontejner má kapacitu 1 100 l, jde tedy o poměrně výrazné znásobení. Dostatečná kapacita je 

však podmíněna objemovou minimalizací před vhozem (sešlapat PET lahve, rozložit krabice). Na 

valnou část letní sezóny již tedy byla nová stanoviště nádob k dispozici. Město očekává, že praxe 

potvrdí pozitivní zkušenosti jiných měst a, i přes částečné zmenšení velikosti vhozových otvorů, 

dojde ke zlepšení čistoty v okolí a nová shromaždiště odpadů tak budou sloužit svému účelu k plné 

spokojenosti všech. 

 

Město plánuje vyvážet komunální odpad denně, papír a plast dvakrát týdně, sklo jednou do týdne, 

přičemž jednotlivé svozy budou upraveny dle potřeby. Pro zajištění dohledu na pořádek byla obě 

stanoviště vybavena kamerovým systémem. Celková investice na výstavbu podzemních kontejnerů 

činila tři miliony korun. 
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Aktualizace vyhlášky o komunálním odpadu 

Sazba poplatku za  svoz a likvidaci komunálního odpadu v roce 2016 v  Českém Krumlově činí 

552 Kč za osobu. Poplatek je splatný k 31. března 2016. S  účinností od  1. 1. 2016 byl schválen 

zákon č. 266/2015 Sb., kterým se mění dosavadní zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 

ve znění pozdějších předpisů. Na  listopadovém zasedání proto zastupitelstvo města schválilo změnu 

a  doplnění obecně závazné vyhlášky č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tato změna 

spočívá mimo jiné v osvobození od placení poplatku pro osoby, které prokazatelně déle než devět 

měsíců pobývají v  zahraničí, a dále pro osoby, které doloží, že platí jako fyzická osoba (tzn. nikoli 

za  nemovitost bez trvale bydlící osoby) poplatek za  komunální odpad v jiné obci České republiky. 

Ke změně došlo také v úpravě odpovědnosti za placení poplatku v případě nezletilých osob. Doposud 

odpovídali za  zaplacení poplatku poplatník, tzn. nezletilý a jeho zákonný zástupce, úřad vyměřil 

poplatek jednomu z nich. Od ledna 2016 již nebude možné vyměřit poplatek nezletilému poplatníkovi 

či omezenému ve svéprávnosti. V takových případech přechází poplatková povinnost na  zákonného 

zástupce či ustanoveného opatrovníka. 

 

Novela systému nakládání s odpady 

Od nového roku 2017 přistupuje město Český Krumlov ke změně pravidel a  podmínek zapojení 

právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání (dále již jen původci odpadu) 

do městského systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a následně odstraňování 

komunálních odpadů vznikajících na jeho katastrálním území. Smyslem změn je zkvalitnění 

a zefektivnění tohoto systému s  cílem snížit schodek mezi náklady města vynaloženými na jeho 

fungování a výnosy z něj plynoucími. Ten mnoho let významně zatěžuje rozpočet města. Z  kontrolní 

činnosti a  provedených rozborů především vyplývá, že městského odpadového systému využívá 

mnohem více původců odpadů z  řad právnických subjektů, než do  něj přispívá. Žádáme všechny 

právnické subjekty, které využívají odpadového systému města, nebo mají o jeho využívání zájem, 

aby se s novými podmínkami důkladně seznámily. 

 

Možnost využívat odpadového systému města budou mít původci odpadu i  nadále. Tato možnost se 

nově rozšíří i pro původce odpadu provozující svou činnost a  produkující odpad mimo centrum 

v ostatních částech města (doposud platilo jen v  centru). Původci odpadu s provozovnou na území 

města tak budou mít možnost volby, jak splní svou zákonnou povinnost – zda si zajistí likvidaci 

odpadu sami, nebo se zapojí se do městského systému. Od 1. ledna, resp. 1. dubna 2017 budou mít 

možnost využívat městského odpadového systému jen ti původci odpadu, kteří akceptují podmínky 



 

102 
 

města. Učiní tak podáním žádosti, vyplněním všech požadovaných údajů a následným uzavřením 

smlouvy s  městem, zastoupeným společností Služby města Český Krumlov s.r.o. (dále jen SMČK). 

Na základě údajů v  žádosti město propočte výši paušální ceny za využívání městského odpadového 

systému. Podání žádosti platí i  pro původce, kteří mají se SMČK smlouvu aktuálně platně uzavřenou. 

Ti budou po Novém roce osloveni přímo SMČK, aby během prvního čtvrtletí uzavřeli nové smlouvy 

s aktualizovanými podmínkami města. 

 

Přestože rada města pro rok 2017 aktualizovala sazebník paušálních cen za  využívání městského 

odpadového systému, město v  zásadě nepřistoupilo k  výraznému zvýšení cen. Deklaruje tak tím, že 

má zájem o  pokračování platných smluvních obchodních vztahů s původci odpadu, a že zefektivnění 

systému hodlá dosáhnout prvotně zapojením těch subjektů, které městský systém bezesmluvně 

a bezplatně využívají. Současně se spuštěním novelizovaného systému a  aktualizací smluvních 

vztahů město zintenzivní kontrolu dodržování zákona o  odpadech a  obecně závazné vyhlášky 

upravující nakládání s odpady na území města a využije všech nástrojů k jejich dodržování. 

Odpovědní zástupci města jsou si vědomi, že změny v možnostech a podmínkách zapojení se 

do  městského odpadového systému s  sebou přinesou jednorázové zvýšení administrativní zátěže pro 

původce odpadu, zvláště pak pro ty, kteří mají již smlouvu platně uzavřenou. Na  druhé straně jsou 

však součástí změn i opatření, která přinesou původcům odpadu řadu výhod i zvýšení komfortu 

nakládání s odpady. V  první řadě je to již výše zmíněné rozšíření možností využívání městského 

odpadového systému i pro původce odpadů působící mimo centrum města. Nově vybudovaná 

stanoviště podzemních kontejnerů u městského parku a v Pivovarské ulici zvyšují nejen kapacitu 

nádob na všechny složky odpadu, ale i komfort pro uživatele. Protože se zmíněný typ nádob v praxi 

osvědčil, připravuje město výstavbu dalších stanovišť podzemních kontejnerů. Průběžně také dochází 

k navyšování počtu nádob na jednotlivé druhy separovatelných složek i výstavbě nových separačních 

stanovišť, které mají za cíl dál zvyšovat uživatelský komfort. V plánu je zavedení nádob 

na biologicky rozložitelné složky odpadu. Ve  spolupráci se SMČK připravuje město rozšíření 

provozní doby sběrného dvora tak, aby přinesla podnikatelským subjektům lepší dostupnost než 

dosud. V  neposlední řadě součástí změny bude i  zásadní zlepšení komunikace s  městem, resp. 

SMČK, v  této oblasti. SMČK připravují zcela nový systém tak, aby veškerá obchodní komunikace 

byla možná elektronicky prostřednictvím webových aplikací. Systém bude zaváděn postupně 

od 1. ledna 2017 tak, aby byl v prvním pololetí plně funkční. 

 

Město koupilo most u pivovaru 

Zastupitelstvo města schválilo koupi mostního provizoria, které u pivovaru Eggenberg stojí od  roku 

2002, kdy původní most strhla ničivá povodeň. Bezprostředně po  povodni byla zadána projektová 
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dokumentace na  otočný most, nicméně náklad na investici by činil cca 58 milionů korun a  město 

tyto peníze nemělo. Doposud si tedy most město pronajímalo od  Správy státních hmotných rezerv, 

celkem za pronájem od roku 2008 do 2016 zaplatilo 1 milion korun. V polovině října tato smlouva 

o  nájmu končila, proto město přistoupilo na návrh odkoupení mostu za  cenu stanovenou znaleckým 

posudkem, předpokládána částka je 5 – 7 milionů korun. Mezi stavebními firmami je o tyto provizorní 

lávky velký zájem, využívají je například při opravách mostů. Proto je možné tuto investici zároveň 

vnímat jako dobře uložené peníze. Jakmile město most odkoupilo, začala kompletní rekonstrukce 

mostovky s  novým způsobem uložení prken, který by měl lépe odolávat tlaku dopravy. Nový povrch 

mostu provedly Služby města Český Krumlov a toto řešení by mělo přinést delší životnost a snížit 

hlučnost. 

10.  Zdravotní a sociální péče 

Plán sociálních a souvisejících služeb 2015 - 2017 

Plán sociálních a souvisejících služeb pro správní území obce s rozšířenou působností ORP Český 

Krumlov, jehož přípravu koordinovalo město Český Krumlov ve spolupráci s Jihočeskou rozvojovou 

o. p. s., je připraven na období let 2015 – 2017. Tvorba plánu a také katalogu sociálních 

a souvisejících služeb na Českokrumlovsku byla spolufinancována z prostředků Evropského 

sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního 

rozpočtu CR. 

 

Plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb 2015 – 2017 pro Český Krumlov jako obec s rozšířenou 

působností projednalo na prosincovém zasedání 2014 českokrumlovské zastupitelstvo. Opatření 

plánu, která se týkají samotného města Český Krumlov, pak byla zastupitelstvem města schválena. 

Před projednáním v městském zastupitelstvu byl nový plán také představen na veřejném projednání. 

 

Plán je rozčleněn do tří oblastí, které vycházely z hlavních cílových skupin komunitního plánování: 

 senioři a zdravotně postižení 

 děti, mládež, rodiny 

 osoby v krizi (v nepříznivé sociální situaci) 

 

Pro každou z těchto skupin jsou pak definována opatření a aktivity v oblasti zachování nebo rozvoje 

sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem o sociálních službách (např. domovy pro 

seniory, sociální rehabilitace, azylové domy nebo odborné sociální poradenství) a také hlavní potřeby 

u tzv. souvisejících služeb (služby sociálního charakteru poskytované mimo režim zákona – např. 

mateřská centra, preventivní programy při školách, půjčovny kompenzačních pomůcek apod.). 
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Nový Plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb na území ORP Český Krumlov na roky 2015 – 

2017, ale také aktualizovaný katalog sociálních a souvisejících služeb, je k dispozici na novém online 

portálu pro sociální a související služby na Českokrumlovsku www.socialnisluzbyck.cz. 

Dům pro matky s dětmi a Dům na půl cesty v roce 2016 

Domov pro matky s dětmi, Plešivecké náměstí 75, Český Krumlov a Dům na půl cesty, Vyšný 39, 

Český Krumlov byly do konce roku 2015 dvě organizační složky města Český Krumlov. Od 1. 1. 

2016 byly organizační složky sloučeny v jednu organizační složku pod názvem Domov pro matky 

s dětmi a dům na půl cesty se sídlem Plešivecké náměstí 75, Český Krumlov. 

Kapacita zařízení: 7 bytů s 21 lůžky, bariérové bydlení. 

Kapacita sociální služby DMD se navýšila o dva byty se šesti lůžky v současném DNPC, tedy na 

adrese Vyšný 39, Český Krumlov. V DMD na Plešiveckém náměstí 75 se snížila kapacita z osmnácti 

lůžek na patnáct. 

V roce 2016 zahrnovala sedm bytů s dvaceti jedna lůžky, bariérové bydlení. 

 

Okruh osob, kterým je služba určena 

Sociální služba Domov pro matky s dětmi Český Krumlov je určena primárně pro těhotné ženy 

a matky s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba je 

rovněž poskytována ženám a matkám s dětmi, které se ocitly v krizové situaci či jsou ohroženy 

sociálně znevýhodněným prostředím nebo jednáním jiných osob. Přednostně jsou do zařízení 

přijímány osoby s trvalým bydlištěm v Českém Krumlově. 

 

Organizace: 

Zřizovatelem Domova pro matky s dětmi je město Český Krumlov, v organizační struktuře je pod 

Odborem školství, sportu a mládeže. Statutárním zástupcem domu je starosta města Mgr. Dalibor 

Carda. Provoz DMD zajišťují 4 zaměstnanci s různým rozsahem pracovního úvazku. 

 

Využití DMD v roce 2016: 

V roce 2016 využilo tuto sociální službu celkem 36 klientů, z toho 15 matek a 21 dětí. Průměrný věk 

matek činil 26 let a průměrná délka pobytu 6 měsíců. 

 

Poslání organizace: 

Posláním Domova pro matky s dětmi je pomáhat těhotným ženám a matkám s dětmi překlenout 

nepříznivou sociální situaci, kterou nejsou samy schopny řešit. Pracovníci domova zde poskytují v 

bezpečném a přátelském prostředí individuální podporu, řád a podněty, aby se ženy a matky mohly 
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orientovat ve vlastní situaci, hledat východiska a činit kroky k jejímu řešení. Služba pomáhá 

uživatelkám této sociální služby poznávat vnitřní zdroje a nacházet vlastní schopnosti ke zvládání 

potíží a nepříznivé situace. 

 

Domov pro matky s dětmi je registrovanou sociální službou "Azylový dům" a poskytuje následující 

základní činnosti: 

• poskytnutí bezpečného ubytování a zázemí v atmosféře klidného a útulného prostředí, nejdéle 

však na jeden rok 

• přiměřenou pomoc při přípravě stravy, vedení vlastní domácnosti a vlastního hospodaření s 

finančními prostředky 

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, 

podporu při upevňování partnerských a rodinných vazeb 

• posilování schopností a dovedností matky v péči o zdravý vývoj dítěte, podporu rozvoje a 

udržování mezilidských vztahů 

• zprostředkování speciálního poradenství s odborníky (např. právníkem, psychologem, 

psychiatrem, včetně dětských specialistů) 

 

Statistika využití služeb DMD v roce 2016: 

V roce 2016 využilo ubytování a s ním spojených služeb v DMD celkem 15 matek a 21 dětí. Během 

roku odešlo 9 matek a 7 matek si našlo s pomocí pracovníků DMD podnájem. Ve dvou případech byl 

klientkám přidělen startovací byt města Český Krumlov. 

 

Uplatnění na trhu práce získalo 6 klientek, ostatní byly v tomto roce na rodičovské dovolené. 

O klientkách, které DMD opustí, má vedení většinou dostatečný přehled, klientky často přicházejí na 

návštěvu, svěřují se s problémy, které je potkávají a nezřídka vyžadují poradenskou pomoc, která je 

jim poskytnuta. 

 

Tak jako každý rok proběhl v DMD karneval, mikulášská a vánoční besídka, návštěva ZOO Hluboká. 

Akce jsou pořádány pro děti a jsou také velmi pozitivně přijaty i jejich matkami. 

 

V průběhu roku byly matkám nabízeny kurzy v Rodinném centru Krumlík, které se týkaly např. 

dluhové problematiky, šikany ve škole, výživy atd. – pro matky je kurz zdarma a zajištěno hlídání 

dětí. 
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Po proběhlých rekonstrukcích lze konstatovat, že DMD nabízí podmínky, které jsou srovnatelné 

s bydlením ve vlastním bytě. Nejde však jen o materiální vybavenost. Veškerá snaha pracovníků 

směřuje k maximální smysluplnosti při práci s klienty a jejich přípravě pro další život. Odbornou 

způsobilost si pracovníci zvyšují formou školení a kurzů. 

Dům na půl cesty v roce 2016 

Dům na půl cesty se nachází v klidném prostředí Blanského lesa, ve Vyšném čp. 39. 

 

Kapacita zařízení: 

Jedná se o 3 byty se šesti lůžky, jeden byt byl předělán na klubovnu pro potřeby klientů. Mohou zde 

být ubytováni chlapci i dívky. Dále je zde byt 3+1 pro správce (sociálního pracovníka) Domu na půl 

cesty. 

 

Okruh osob, kterým je služba určena 

Tato služba je určena mladým lidem ve věku od 18 do 26 let: 

a) odcházejícím ze zařízení ústavní péče (prioritně především z Dětského domova Horní Planá, 

případně z ostatních zařízení) 

b) osoby z ústavních zařízení, mající trvalé bydliště v regionu Český Krumlov 

c) bez rodinného zázemí nebo s rodinným zázemím patologickým 

 

Povinností klientů je dodržovat Domácí řád DNPC, hradit měsíční nájemné tj. max. 2 480 Kč, což 

činí 80 Kč za den, kde jsou zahrnuty i služby. Klienti si sami perou a za použití jedné pračky platí 10 

Kč. Klienti musí řádně pracovat, nebo být v evidenci Úřadu práce v Českém Krumlově. Další 

povinností klientů je dle domovního řádu zabezpečovat úklid společných prostor, a to po týdnu 

formou služeb. 

 

Smlouva o poskytnutí sociální služby se uzavírá na dva měsíce (může být prodloužena), délka pobytu 

klientů je individuální, záleží na rychlosti adaptace klientů v sociálním kontextu. Maximální hranice 

pobytu klientů v zařízení je jeden rok, pouze ve výjimečném případě lze tento pobyt prodloužit. 

 

Organizace: 

Zřizovatelem Domu na půl cesty s dětmi je město Český Krumlov, v organizační struktuře je pod 

Odborem školství, sportu a mládeže. Statutárním zástupcem domu je starosta města Mgr. Dalibor 

Carda.  
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Využití Domu na půl cesty: 

V roce 2016 bylo umístěno v zařízení celkem 5 klientů, z toho 4 chlapci. Průměrný věk klientů činil 

19 let. Během roku odešli 4 klienti, jeden je v zařízení dosud. Uplatnění na trhu práce našli 2 klienti, 

jeden byl již zaměstnán, jedna klientka byla gravidní. Klienti jsou převážně z dětského domova 

a výchovných ústavů. Více než polovina mladých lidí po odchodu z Domu na půl cesty se začlenila 

do běžného života bez větších problémů. 

 

Se všemi klienty se dle individuálního plánu pracovalo na vyřešení jejich nepříznivé sociální situace. 

Nejčastěji k nám byli přijati klienti po dosažení zletilosti opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo 

ochranné výchovy, z důvodu narušení rodinných vazeb, nebo nevhodných podmínek pro dokončení 

vzdělání, těhotenství. Často stanovenými cíli u všech klientů bylo hospodaření s finančními 

prostředky, vedení domácnosti (např. praní, žehlení, úklidy, vaření), vyřízení dávek hmotné nouze 

a dávek SSP, registrace na ÚP, stanovení výživného, dokončení vzdělání, nalezení zaměstnání atd.   

V některých případech bylo klientům zprostředkováno speciální poradenství s odborníky, např. 

bezplatné právní poradenství, psycholog či psychiatr. 

ICOS o. p. s. v roce 2016 

Společnost ICOS o. p. s. byla založena v roce 2000. Jejím posláním je zvyšovat kvalitu života 

obyvatel regionu a dostupnost sociálních a návazných služeb. Zajišťuje služby a programy, které 

usnadňují důstojný a plnohodnotný život ohroženým dětem a mladistvým, rodinám s dětmi, seniorům, 

lidem se zdravotním postižením a lidem v tíživé životní situaci, kterou nemohou řešit bez pomoci 

druhých. 

 

ICOS získal v listopadu 2016 prestižní ocenění – 2. místo v Neziskovce roku 2016. Ačkoli ocenění 

akcentuje zejména profesionalitu a efektivitu managementu a finančního řízení organizace, je ocenění 

uznáním společné práce všech, kdo se na činnosti ICOS podílí. Prestižní ceny pro profesionálně 

vedené neziskové organizace v ČR uděluje Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) společně 

s partnery ocenění. Těmi jsou Skupina ČEZ, Česká spořitelna, Česká televize či mezinárodní 

poradenská a auditorská společnost KPMG. Propracovaný vícekolový systém hodnocení umožňuje 

všem organizacím zhodnotit svou činnost a získat zpětnou vazbu od nezávislých expertů 

z akademického, komerčního i neziskového sektoru. A toto hodnocení dopadlo pro ICOS naprosto 

skvěle. ICOS dosáhl v celkovém hodnocení efektivity řízení a managementu 95 % ze 100 v porovnání 

s dalšími organizacemi. 
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Orgány společnosti: 

Správní rada: 

Mgr. Ingrid Jílková, předsedkyně správní rady 

Mgr. Vlastimil Kopeček 

Mgr. Štěpán Bolf 

 

Dozorčí rada: 

Ing. Daniela Scherhauferová, předsedkyně dozorčí rady (nahradila v průběhu roku Ing. Michaelu 

Klementovou) 

JUDr. Pavel Marťán 

Mgr. Petra Valová 

 

Ředitel a statutární zástupce: Tomáš Zunt 

 

Stěžejní partneři a organizace, s nimiž pracovníci ICOSu v roce 2016 úzce spolupracovali: 

město Český Krumlov, Oddělení sociálně právní ochrany dětí MU Český Krumlov, město Trhové 

Sviny, město Kaplice, Charita Kaplice, Domov pro seniory Kaplice, město Nové Hrady, obec Větřní, 

Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o. p. s., Český Krumlov, Dětský domov Horní Planá, Domov 

důchodců Horní Planá, Hospic sv. Jana Neumanna Prachatice, Psychiatrická léčebna Červený Dvůr, 

Blažek Praha, a. s., Bona Assistentia s. r. o., SVP Spirála a sdružení Spirála, MC Míša, Krebul, o. p. 

s., KoCeRo, o. p. s., Probační a mediační služba ČR, Hestia, o. s. 

 

V roce 2016 měl ICOS Český Krumlov celkem 33 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru. 

K  31. prosinci 2016 činil průměrný přepočtený evidenční počet stálých zaměstnanců na plné úvazky 

17,03. Dalších 30 osob v průběhu roku 2016 pracovalo pro ICOS na dohody o provedení práce, 

případně dohody o pracovní činnosti – jedná se zejména o osobní asistentky doplňující základní tým; 

odborné pracovníky – poradce, terapeut; právník a další (pozn.: každá osoba je započítána pouze 1x, 

ačkoli se u někoho mohla vyskytnout kombinace HPP a dohody). Na činnosti ICOS dlouhodobě 

spolupracují i další odborní supervizoři, externí právníci, psycholog apod., a stále se rozrůstající tým 

dobrovolníků (v roce 2016 se zapojilo do programů Dobrovolnického centra 49 dobrovolníků v rámci 

dlouhodobé dobrovolnické služby). 

 

Mezi dlouhodobé obecně prospěšné služby ICOS patřily zejména: 

• Sociální služba Osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením a seniory 

• Sociální služba Bezplatné právní poradenství pro osoby v krizi 
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• Dobrovolnické centrum Český Krumlov – rozvoj a podpora dobrovolnictví 

• Služby pro rodiny s dětmi včetně ohrožených dětí – Rodinné centrum Krumlík a služba 

Podpora rodin a dětí v ohrožení 

• Preventivní programy pro mladé lidi s rizikovým chováním 

• Vzdělávací aktivity pro cílové skupiny služeb, poskytovatele sociálních služeb a další 

• Propagační aktivity s cílem zvyšování informovanosti o činnosti neziskových organizací 

s důrazem na sociální oblast a region působnosti 

 

Kromě obecně prospěšných služeb společnost vykonávala i další doplňkovou činnost, jejímž účelem 

byla podpora obecně prospěšných služeb a aktivit společnosti. Jednalo se zejména o: 

• Zprostředkování práce pro osoby znevýhodněné na trhu práce, zejména invalidní zájemce 

Agentura práce 

• Poradenská a konzultační činnost (projektový management, strategické plánování, případové 

konference) 

• Hlídání dětí v domácnostech/individuální 

• Provoz charitativního Bazárku s dětským zbožím 

 

 Služby společnosti ICOS v roce 2016 v číslech: 

• Osobní asistence poskytla v roce 2016 celkem 8 938 hodin přímé pomoci dětem, dospělým se 

zdravotním postižením i seniorům, kteří potřebují pomoc druhé osoby. Služby osobní 

asistence využilo celkem 40 klientů. 

• Služeb Bezplatné právní poradny, rozšířené v roce 2016 o pobočku Vyšší Brod, využilo 

celkem 838 klientů, s nimiž bylo vedeno 1 670 intervencí v celkovém souhrnu 768 hodin. 

• Rodinné centrum Krumlík, které je v činnosti v Českém Krumlově od roku 2011 a kde od září 

2016 funguje tzv. dětská skupina, zajistilo celkem 5 318 hodin hlídání dětí, dalších 750 hodin 

hlídání pak jako doplněk v domácnostech. 

• Do akreditovaných dobrovolnických programů se v roce 2016 zapojilo 49 dlouhodobě 

a pravidelně spolupracujících dobrovolníků a další desítka pak vypomáhala na jednorázových 

akcích. Tyto programy pomáhají seniorům, dětem či lidem se zdravotním postižením 

a doplňují a rozšiřují tak základní služby společnosti. 

• Nejmladší služba ICOSu Podpora rodin a dětí v ohrožení je zajišťována v českokrumlovském 

a kaplickém regionu. V roce 2016 bylo v rámci služby spolupracováno s osmi desítkami rodin, 

zejména v poradenství a rovněž terénní práci v rodinách. 

• Na realizaci probačního programu v předchozích letech navázal v roce 2016 preventivní 

program Právo zážitkem, který umožňuje zapojit do programu zejména mladé lidi v péči 
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OSPOD. Časová dotace prvního běhu programu činila 40 hod. Nastoupilo do něj 11 účastníků, 

z nichž úspěšně absolvovalo 6. 

 

V tomto roce poskytly ICOSu dotace, granty a nadační příspěvky, jakož i další finanční podporu mj. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo školství a mládeže ČR, Ministerstvo vnitra ČR, 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, město Český Krumlov, Sdružení Růže a město Trhové Sviny 

a Nové Hrady, město Kaplice, obec Větřní, Jihočeský kraj, Nadace Agrofert, Nadace Komerční banky, 

Nadační fond Tesco, Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadace Charty 77 – konto Bariéry. 

 

Celkové náklady na zajištění služeb a chodu ICOS v roce 2016 činily 7,637 milionů Kč. Přes 

vykázanou ztrátu v oblasti obecně prospěšných služeb byl zásluhou doplňkové výdělečné činnosti 

celkový hospodářský výsledek kladný. 

KoCeRo – komunitní centrum Romů o. p. s. v roce 2016 

Obecně prospěšná společnost KoCeRo – komunitní centrum Romů byla založena v červnu 2006 

v Českém Krumlově za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, kterými chtěla přispívat 

k sociální a kulturní spolupráci romského etnika a většinové společnosti, s cílem integrovat sociálně 

vyloučené osoby do společnosti a prostřednictvím preventivních programů předcházet jejich dalšímu 

vyloučení. 

 

V září roku 2009 došlo k dalšímu rozšíření poskytovaných služeb prostřednictvím registrace dvou 

sociálních služeb: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (pro věkovou kategorii 6 – 26 let) a terénní 

programy, které podpořily otevřenost organizace vůči všem klientům bez rozdílu rasy a etnika. 

 

V roce 2016 využívali nabízené služby (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, terénní programy) 

zástupci minoritní a majoritní společnosti, kteří žijí v sociálně vyloučených lokalitách a lokalitách 

ohrožených sociálním vyloučením na území ORP města Český Krumlov. Jak je evidentní, 

z dosavadní činnosti organizace tedy vyplývá, že její služby nebyly zaměřeny jen na příslušníky 

romského etnika, ale pomoc a podporu nabízela také dalším osobám, které jsou sociálně vyloučeny 

nebo sociálním vyloučením ohroženy. 

 

Účelem společnosti KoCeRo o. p. s. je poskytování obecně prospěšných služeb prostřednictvím širo-

kého spektra projektů, kterými chce předcházet výskytu nežádoucího chování, pomáhat při řešení 

obtížných životních situací, umožnit smysluplné trávení volného času, a tím významně přispět k so-

ciální a kulturní spolupráci romského etnika a většinové společnosti. 
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Hlavní cíle komunitního centra Rovnost 

• Pomoc při zlepšení vztahů Romů vůči majoritní společnosti a institucím 

• Pomoc při zlepšení komunikace Romů s okolím a získávání dovedností pro samostatné vyři-

zování osobních záležitostí 

• Integrace sociálně vyloučených osob do společnosti a preventivními programy předcházet je-

jich dalšímu vyloučení 

• Předávání informací a dovedností prostřednictvím výchovně vzdělávacích programů, a tím 

snižování výskytu a předcházení sociálně patologických jevů 

• Zvýšení vzdělanosti romských dětí formou vzdělávacích a doučovacích aktivit 

• Spolupráce s relevantními institucemi, organizacemi, úřady i jednotlivci, kteří mohou přispět 

ke zlepšení situace Romů a jejich integraci do společnosti 

 

Orgány společnosti: 

Správní rada: 

• Předseda: Stanislav Trnka 

• Místopředsedkyně: Petra Podruhová 

• Členové: Štefan Milo, Gabriela Míglová, Milan Bárta, Marcela Dunková 

 

Dozorčí rada Kocero: 

• Předseda: Ing. Tomáš Jirsa 

• Místopředseda: Ladislav Kotlár 

• Člen: Pavel Crkva 

 

Ředitelka: Ing. Dagmar Turnhöferová 

 

Činnost společnosti KoCeRo o. p. s. v roce 2016 navazovala na aktivity a program předchozích let 

areagovala na aktuální potřeby cílové skupiny. Dle zákona č. 108/2006 Sb. zde byly poskytovány 

sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež AUTOŠKOLA (v roce 2016 celkem 236 

uživatelů a zájemců o službu, celkem 3 583 kontaktů) a Terénní programy ZMĚNA (v roce 2016 

celkem 238 uživatelů a zájemců o službu, 574 kontaktů). 

 

Pracovníci KoCeRo realizovali volnočasové a výchovně vzdělávací aktivity pro děti a mládež, snažili 

se seznámit většinovou společnost s romskou kulturou. Realizovali také program pro předškoláky 

Škola nanečisto. Zaměřili se především na kvalitu poskytování sociálních služeb i volnočasových 
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aktivit, kterými se snažili rozvíjet znalosti, poznatky a vědomosti dětí. Ke konci roku uspořádali cha-

ritativní kulturní akci, na které byla prezentována jejich činnost a romská kultura. 

 

Uživatelé NZDM AUTOŠKOLA se mohli zapojit do čtyř pravidelných kroužků: Noty v pohybu, 

Mladý humanista, Hokus pokus a Tvořivé ruce. Pravidelně využívali pomoc s přípravou na školní 

vyučování. Na prázdniny byl pro uživatele připraven speciální prázdninový program. Rozvíjely se 

zde také taneční a hudební aktivity dětí a mládeže. Pomoc KoCeRo využili rovněž rodiče předško-

láků, kteří zařadili své děti do programu Škola nanečisto. 

 

Uživatelé služby Terénní programy ZMĚNA mohli využít služeb této společnosti buď ambulantně 

v kanceláři nebo přímo v terénu, ve svém přirozeném prostředí, včetně asistence zaměstnanců Ko-

CeRo při jednání na úřadech a různých institucích. Terénní forma je poskytována v obci Větřní, dva-

krát týdně v klubovně, a pokračoval zájem o pomoc s přípravou do školy, což probíhá v kanceláři 

terénní pracovnice obce Větřní. 

 

Společnost v roce 2016 podporovala 2 taneční soubory – Benga Čave z Českého Krumlova a Som-

nakuni Čercheň z Větřní. Soubory se pravidelně scházely a svou činnost prezentovaly široké veřej-

nosti při různých příležitostech. Soubor z Větřní se ve finále taneční soutěže Mia finale v Praze umístil 

v kategorii Gypsy na 1. místě. Od února 2016 společnost podporuje také hudební skupinu Song Mix 

CK, složenou z mladých Romů, která se zaměřuje především na repertoár romských písní. 

 

Akce KoCeRo v roce 2016: 

• 16. 2.   Světový den boje s rakovinou 

• 24. 2.  Návštěva plaveckého bazénu (doučovací kroužek) 

•   7. 4.  Oslava Mezinárodního dne Romů 

• 23. 4.  Somnakuni Čercheň na taneční soutěži Mia festival 

• 30. 4.  KoCeRo na akci Kouzelný Krumlov 

•   3. 5.  Den Evropy 

• 25. 5.   Výlet do Č. Krumlova s doučovacím kroužkem 

• 28. 5.  Somnakuni Čercheň na finále Mia festivalu 

• 29. 5.  Vystoupení Benga Čave na Dni dětí 

• 13. 6.  Projektový den pro 1. stupeň ZŠ Kaplická 

• 16. 6.   Projektový den pro 2. stupeň ZŠ Kaplická 

• 30. 6.   Zakončení školního roku 

•   7. 7.   Soutěž v lesíku 
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• 12. 7.   Návštěva Muzea Fotoateliér Seidel 

• 13. 7.  Těšíme se na houpačky 

• 14. 7.  Ze zámku na zmrzku 

• 19. 7.   Exkurze do grafitového dolu 

• 21. 7.  Hurá na velbloudy 

• 26. 7.   Návštěva policie v Českém Krumlově 

• 28. 7.  Výlet vlakem na Dívčí Kámen 

• 2. – 4. 8. Indiánské léto v Pepínu 

• 9. 8.  Návštěva českokrumlovských klášterů 

• 11. 8.  Dobrodružství na Hluboké 

• 15. 8.  Zdravý život 

• 16. 8.  Divočina v ZOO Plzeň 

• 18. 8.  Co nového v Pohádkové rezervaci? 

• 23. 8.    Návštěva Hopsária v Č. Budějovicích 

• 25. 8.  Muzeum vltavínů, Zrcadlové bludiště 

• 30. 8.  Kdo vyhrál? 

•  6. 9.  Fotoreportáž z prázdnin 

• 21. 9.  Den otevřených dveří 

• 22. 9.  Vědomostní mapa Peníze 

• 22. 9.  Bazárek s oblečením 

•  4. 10.   Třídění odpadu 

•  5. 10.  10 let KoCeRa 

• 10. 10.  Projektový den pro ZŠ Kaplická 

• 19. 10.  Malování na plátno se ZŠ Kaplická 

• 21. 10.  Malování na plátno se ZŠ Kaplická 

• 24. 10.  Projektový den pro ZŠ Kaplická 

• 26. 10.  Nahrávání DC Romské pohádky 

• 27. 10.  Návštěva českokrumlovských klášterů – pečení koláčků 

• 10. 11.  Charitativní akce Pomáháme čtyřnohým kamarádům 

•  5. 12.  Mikulášská besídka v Kocírku 

•  6. 12.  Beseda Zvířata v zimě 

•  6. 12.  Čerti v klubovně 

•              Fotbalový turnaj a mikulášská besídka ve Větřní 

• 13. 12.  Výroba cukroví, povídání o Vánocích 
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• 20. 12.  Vánoční odpoledne   

 

Realizované projekty v roce 2016: 

• Dotace pro poskytovatele sociálních služeb 

• Podpora terénních programů v jihočeském kraji III., terénní programy na území ORP Český 

Krumlov pro cílovou skupinu etnické menšiny 

• Cesta ke změně III 

• Nezabloudím v moři nudy 

• Pro radost 

• Učení a poznání před nudou nás ubrání 

• Nudu rádi nemáme 

• Učením k poznání 

• Ze školy do AUTOŠKOLY 

• Cesta ke změně 

• V KoCeRu se nenudíme 

• Cesta k majáku 

• Pro radost 

• Fotbalový turnaj spojený s mikulášskou besídkou 

 

Spolupracující organizace v roce 2016: 

Městský úřad v Českém Krumlově, obec Větřní, ICOS Český Krumlov o. p. s., DDM Český Krumlov, 

Pedagogicko psychologická poradna Český Krumlov, ZŠ Kaplická v Českém Krumlově, OSPOD 

Český Krumlov, Psí útulek v Českém Krumlově, Volnočasové přírodní centrum Pepíno o. s. 

 

Konec Senior taxi 

V  polovině ledna zrušila svou činnost v  Českém Krumlově služba Senior taxi, která zde působila 

jeden rok. Za poplatek 10 korun vozila seniory na úřad, k lékaři či do obchodů. Společnost 

EuropeEasyEnergy, která službu provozovala, ji zrušila z ekonomických důvodů. 

 

Bezplatná právní poradna změnila sídlo 

Od  ledna 2016 změnila své sídlo obecně prospěšná společnost ICOS Český Krumlov i  se svou 

Bezplatnou právní poradnou, které sídlily na  náměstí Svornosti. Nově najdete poradnu na  adrese 

5. května, Plešivec 251, Český Krumlov. Organizace sídlí ve  žluté budově ve  2. patře. Bezbariérové 

prostory je nutno pro konzultaci se sociálními pracovníky domluvit předem. Dalšími změnami jsou 
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rozšířené provozní doby všech poboček Bezplatné právní poradny.  Smyslem Bezplatné právní 

poradny služby odborného sociálního poradenství je, že sociální pracovnice poradny pomáhají 

v řešení různých životních situací. Lidé se na  poradnu obracejí s problémy v práci, v sousedských 

sporech či při řešení spotřebitelské a dluhové problematiky. Pracovníci mohou pomoci zjistit aktuální 

výši závazků, poradit jak situaci s dluhy řešit. Veškeré základní služby Bezplatné právní poradny jsou 

určeny pro lidi v nepříznivé sociální situaci a jsou bezplatné. V případě složitějších případů 

spolupracují sociální pracovníci s právníky. Kanceláře poradny najdete v Českém Krumlově, Větřní, 

Kaplici, Trhových Svinech a Nových Hradech. 

 

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí 

Na telefonní linku 116 006 se může obrátit každý, kdo se cítí být obětí trestného činu, a to bez ohledu 

na to, zda trestný čin byl nebo nebyl oznámen. Volat mohou oběti různých forem násilí včetně násilí 

domácího. Pomoc na  lince je určena i  obětem nedbalostních trestných činů, např. dopravních nehod. 

Linka poskytuje okamžitou pomoc, rady a informace ženám, mužům i  dětem. Volat mohou lidé i při 

pouhém podezření, že jsou obětí některé z forem domácího násilí, ať už fyzického, psychického, 

ekonomického, či sociálního, stalkingu, nebezpečných výhružek a  podobného trestního jednání. 

Na  linku 116  006 mohou volat pozůstalí po  obětech úmyslných i  nedbalostních trestných činů, 

kterým linka zprostředkuje rychlou a  nadstandardní pomoc Bílého kruhu bezpečí nebo nejblíže 

situované kvalitní služby. Linka poskytuje pomoc také svědkům trestných činů, kteří byli událostí 

traumatizováni, potřebují psychickou podporu a  informace o svých právech a ochraně. Provozovatel 

linky Bílý kruh bezpečí věnuje výraznou pozornost prevenci kriminality a  na  linku mohou zavolat 

i  lidé, kteří se odůvodněně obávají, že se mohou stát obětí trestného činu a  svou situaci potřebují 

konzultovat. Vznik a provoz této nové služby je realizován díky finanční podpoře Nadace Open 

Society Fund Praha a  programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. 

 

Domy s pečovatelskou službou 2016 

Domy s  pečovatelskou službou (DPS) poskytují sociální služby seniorům a  zdravotně postiženým 

občanům nejen v  Českém Krumlově, ale i  občanům v rámci Jihočeského kraje. Sociální služby jsou 

poskytovány tak, aby co nejvíce vycházely z  individuálních potřeb klientů, co nejefektivněji řešily 

jejich stávající situaci, podporovaly soběstačnost a posilovaly sociální začlenění umožňující setrvání 

v přirozeném prostředí. Kromě správy DPS, jehož součástí je pět budov zahrnujících 55 bytů, 

poskytuje společnost pečovatelskou službu, tísňovou službu, odlehčovací službu, provozuje půjčovnu 

kompenzačních pomůcek a Senior klub Rozvoj, který slouží ke  kulturním a  vzdělávacím aktivitám 

občanů. 
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Pečovatelská služba je poskytována klientům v DPS a klientům žijícím v Českém Krumlově 

a  v  obcích vzdálených do 15 km. Pečovatelská služba je určena seniorům, chronicky nemocným, 

osobám se zdravotním postižením a  rodinám, jimž se narodily tři a více dětí. Pečovatelská služba se 

snaží o to, aby klient mohl co nejdéle setrvávat v  domácím prostředí. Pomáhá mu s chodem 

domácnosti, s běžnými úkony osobní péče, s hygienou, zajištěním stravy, doprovodem k lékaři apod. 

 

Odlehčovací služba slouží těm, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci a nemohou setrvat v  domácím 

prostředí. Zároveň poskytuje odlehčení rodinám a  pečujícím osobám. Služba je zajištěna nepřetržitě. 

Cílem služby je klienta co nejvíce aktivizovat, podporovat zlepšení kondice a  jeho sebeobslužnost. 

To je úkolem odborného pracovníka, který je součástí rehabilitačního programu. Součástí odlehčovací 

služby je i stacionář pro osoby s  mentálním a  fyzickým postižením. Klienti jsou zde vedeni 

k rozvíjení praktických dovedností, sebeobslužnosti, komunikačních schopností a  tvořivosti. 

Novinkou odlehčovací služby je startovací byt, kde se klienti připravují na návrat do domácího 

prostředí a vyzkouší si, zda zvládnou pobyt doma. 

 

Tísňová služba je určena klientům, kteří jsou doma a  potřebují v  případě potřeby pomoc. Tzv. 

tlačítko nebezpečí je napojeno na centrální dispečink. V případě nouze klient tlačítko zmáčkne 

a pracovníci mu poskytnou pomoc. 

 

Při příležitosti Dne otevřených dveří si mohli zájemci prohlédnout objekt DPS a  seznámit se 

s  chodem společnosti, fotografiemi a výrobky seniorů i pracovníků. Proběhl další program Akademie 

třetího věku, kterého se zúčastnilo 56 seniorů. V září 2015 byla zahájena rekonstrukce Senior klubu 

a jeho znovuotevření se konalo v říjnu 2016. Pečovatelská služba se v  Českém Krumlově poskytuje 

od  pondělí do  neděle, v době od 7.00 do 19.00 hodin v domácnosti uživatele. V okolních obcích je 

služba poskytována od pondělí do pátku, v době od 7.00 do 15.30 hodin. Pobytová odlehčovací 

služby a  tísňová péče jsou poskytovány nepřetržitě 24 hodin denně. Ambulantní odlehčovací služba 

je poskytována od pondělí do pátku od  7 hodin ráno a klienti mohou trávit čas v průběhu dne různými 

sociálními a  aktivizačními činnostmi s profesionálním pracovníkem. Služba nabízí celou řadu 

zajímavých činností. 

 

9. ročník Týdnu rané péče 

Záměrem 9. ročníku listopadové kampaně „Týden rané péče“ bylo rozšíření povědomí o  rané péči. 

Raná péče je služba, která pomáhá rodinám překonávat těžké situace při výchově dítěte s postižením. 

A to bezplatně a přímo v domácím prostředí klientů. Cílem je pomoci rodinám vytvořit takové 

podmínky, aby mohlo jejich dítě vyrůstat v domácím prostředí a rodina nemusela přistoupit k ústavní 
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péči. Během 26 let své existence v ČR raná péče pomohla již stovkám rodin napříč republikou. 

Kampaň osvětového charakteru proběhla v týdnu od 7. do  11. listopadu. Středisko rané péče SPRP 

České Budějovice zahájilo Týden již 4. listopadu společenským večerem v  Besedě v  Českých 

Budějovicích. Výtěžek akce bude věnován na  ranou péči pro děti se zrakovým postižením. V  rámci 

akce „Raná péče on the road“ navštívila poradkyně s  informacemi o  rané péči i Český Krumlov. 

 

Paventia rozšířila služby pro rodiny 

Paventia z. s. je neziskovým občanským sdružením, vzniklým roku 2013 podle zákona o  sdružování 

občanů, novelou občanského zákoníku transformováno na zapsaný spolek. Paventia podporuje rozvoj 

náhradní rodinné péče a  pomáhá znevýhodněným dětem a  mladým lidem k  jejich příznivému vývoji 

a  dosažení kvalitního života ve  společnosti. 

 

Již od  roku 2013 podporuje v  Českém Krumlově a okolí náhradní rodiče v jejich nelehké úloze. 

V  portfoliu služeb pro osoby pečující a v evidenci naleznete doprovázení pěstounských rodin 

(účelová odlehčovací péče, neúčelová odlehčovací péče (respitní péče), zajištění či zprostředkování 

odborné pomoci, zajištění průběžného vzdělávání pěstounů, podpora vztahu s  rodiči a  dalšími 

blízkými osobami nebo dohled nad naplňováním dohody o  výkonu pěstounské péče), vzdělávání 

v oblasti náhradní rodinné péče, a to jak v  prezenční formě, tak distanční, kdy od  roku 2013 Paventia 

nabízí e-learningové vzdělávací kurzy v  této oblasti, asistované kontakty, asistované předávání 

a  odborné poradenství v  oblasti asistovaných kontaktů, adiktologie, arteterapie, sociálně-právní, 

právní oblasti, psychologie a psychiatrie, speciální pedagogiky a on-line poradny ve shora uvedené 

oblasti. Dále se zabývá prevencí sociálně patologických jevů pro předškolní, mladší školní děti 

a adolescenty v oblasti lidských práv a dalších odvětví. 

 

Od  léta 2016 Paventia nabízí nejen svým klientům v  oblasti náhradních rodin, ale všem rodinám 

na  Českokrumlovsku, Kaplicku a Českobudějovicku služby v oblasti rodinných konferencí, 

případových konferencí a mediace. V rámci případových konferencí Paventia nabízí pomoc 

s organizací případového konference, facilitaci případového setkání, organizaci a  facilitaci případové 

konference na  zakázku v  prostorách organizace Paventia. V této oblasti má vyškolené dva 

facilitátory. V rámci rodinných konferencí nabízí pomoc s organizací, vedení setkání a vyhodnocení 

setkání, přičemž disponuje krajským koordinátorem vyškoleným na MPSV. V rámci mediace 

Paventia nabízí rodinnou mediaci, občanské spory, rozvodové spory, vnitrofiremní a zaměstnanecké 

spory aj. 
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Vánoční balíčky pro seniory 

Příspěvek 40 000 Kč schválila rada města na nákup vánočních balíčků, které jako každý rok připravil 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví pro klienty v domovech pro seniory z Českého Krumlova. 

Záměrem vedení města je potěšit a povzbudit návštěvou s  drobným dárkem seniory, kteří nemohou 

trávit Vánoce doma s rodinou. 

 

11. Kultura a cestovní ruch v roce 2016 

Český Krumlov každoročně žije bohatým kulturním děním – městem i zámkem se line hudba různých 

žánrů, vystupují zde hvězdy hudebního nebe, na jevišti zámeckého barokního divadla, ale 

i v zahradách, na náměstí i na ulicích města se odehrávají dávné příběhy nebo se oslavují tradiční 

svátky. Dění v oblasti kultury a cestovního ruchu v Českém Krumlově bylo i v roce 2016 nesmírně 

bohaté, nabízelo opět pestrou škálu tradičních i nových akcí určených pro občany i návštěvníky města, 

což se pozitivně odrazilo i na nárůstů jeho návštěvnosti. 

 

Město Český Krumlov samotné celou řadu akcí v oblasti kultury a cestovního ruchu cíleně iniciovalo, 

na mnohých se podílelo organizačně, ale i finančně – spolu se svými zřizovanými organizacemi 

a svými partnery a prostřednictvím svých grantových programů. Níže uvedený chronologický přehled 

nemůže zahrnout všechny kulturní akce, které v našem městě proběhly, chce poskytnout základní 

informace o nejzajímavějším dění v našem městě od ledna až do prosince 2016. 

Zhášení vánočního stromu o svátku Tří králů 

První tradiční akcí zahajující vstup do nového kalendářního roku 2016 bylo na českokrumlovském 

náměstí Zhášení vánočního stromu, které provedli 6. ledna Tři králové – Kašpar, Melichar a Baltazar 

– za ochotné pomoci místních občanů i udivených návštěvníků města. 

 

Je to vlastně jakýsi každoroční malý happening, který je však i důstojnou tečkou za bohatým 

krumlovským adventním a vánočním programem. Sfouknutí stromu bylo i letos spojeno 

s dobročinnou tříkrálovou finanční sbírkou pořádanou ve spolupráci s katolickou charitou. V roce 

2016 vybrali koledníci v Českém Krumlově v rámci Tříkrálové sbírky 52 671 korun. Výtěžek sbírky 

pomůže nemocným, handicapovaným, seniorům a dalším lidem v tísni. 

 

Na Psích Vánocích se vybralo dvacet tisíc korun 

Radost z obyčejné lidské dobroty, pospolitosti a ochoty myslet na druhé. To zažívali zaměstnanci 

českokrumlovského psího útulku na sousedském setkání v rámci tradiční akce Psí Vánoce. V průběhu 

pátečního odpoledne 16. 12. 2016 přišlo do psího útulku přibližně 450 návštěvníků, kteří nadělili 
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čtyřnohým chovancům více než 1 500 kg krmiva. Na činnost útulku se vybralo 20 000 korun za jedno 

jediné odpoledne. 

 

Zvláštní poděkování patří především těm, kteří k odpovědnosti a soucitu s druhými učí ty nejmladší. 

Výbornou práci v tomto směru odvádí učitelský sbor Základní školy T. G. Masaryka, který mimo jiné 

každoročně pořádá pro útulek finanční sbírku. Letos činil výtěžek více než 4 500 korun. Zaměstnanci 

z komunitního centra Rovnost (KOCERO) dělají rovněž v práci s mládeží obrovský kus práce a stali 

se již pravidelnými podporovateli, v letošním roce od nich útulek získal téměř 3 500 korun. Veliký 

dík patří supermarketu Kaufland, který na Psí Vánoce zajistil pro obyvatele útulku buřtíky a další 

krmivo. 

 

Na závěr stručné hodnocení v číslech; během roku se do útulku dostane přibližně 250 psů a koček. 

Pro cca 180 z nich se podaří najít nové majitele. Ostatní jsou tuláci, kteří jsou vraceni majitelům. 

 

Soutěž Colours of Heritage na území města Český Krumlov 

Organizace měst na seznamu světového dědictví UNESCO (OWHC – Organisation of World 

Heritage Cities) vyhlásila v září 2015 fotografickou soutěž s tématem „Colours of Heritage – Barvy 

dědictví“. Po dobu tří měsíců měli amatérští fotografové možnost zasílat své příspěvky pořízené 

na území města Český Krumlov. Celkem bylo přihlášeno 38 fotografií. 

 

Odborná komise složená z profesionálních fotografů žijících ve  městě Český Krumlov vybrala ze 

všech snímků fotografii nazvanou „According to Egon Schiele“ od Jiřího Šneidera, která vznikla jako 

alegorie na  obrazy Schieleho krumlovských domků. Vítěz získal odměnu 500 € a bude dále zařazen 

do mezinárodní ho kola soutěže všech členských měst střední a západní Evropy. 

 

Songfest v Městském divadle – oslava čínského nového roku – Roku opice 

Již 9. ročník festivalu Songfest proběhl v Městském divadle Český Krumlov v sobotu 20. února 2016. 

Akci moderoval známý zpěvák Jan Burian, který celou dobu bavil diváky krumlovského Městského 

divadla, které tam Čínský festival přilákal. Akci vymyslela čínská zpěvačka žijící v Praze Feng – Yün 

Song. Hlavní program byl doplněn řadou doprovodných akcí nejen pro děti a jejich rodiče a již 

tradičně přilákal do Městského divadla stovky návštěvníků. Nejdříve se jmenoval Čínský festival, 

potom Lunární festival a nakonec, proto, že za ním stojí hlavně paní Song, dostal festival název 

Songfest, což je tedy i taková slovní hříčka," objasnil vznik názvu ředitel Městského divadla 

v Českém Krumlově Jan Vozábal. 
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V rámci festivalu měli návštěvníci možnost ochutnat kulinářské speciality, čínské čaje i zúčastnit se 

zdarma workshopu autoterapie hlasem a dechem, vedeným právě Feng – Yün Song. Hlavním hostem 

večera byl Opičí král, pekingská opera a koncert improvizované hudby Barevný hlas. Doprovodný 

program se postaral i o ty nejmenší. Skupina Rybníkáři zahrála dětem představení Vodnická škola. 

Dále vystoupil jihočeský dívčí kvintet Gaia a v městském divadle zazněl i výběr písní Antonína 

Dvořáka a Leoše Janáčka. Hostem a moderátorem festivalu byl Jaroslav Dušek. Ohnivý Rok opice 

2016 charakterizuje dynamickou pohyblivost, ohebnost a vitalitu, racionalitu, cit pro umění, 

průbojnost, proměnlivost a komunikaci. 

Vystoupení seskupení Proradost na Otáčivém hledišti – Noc na Ká 

V sobotu 6. února 2012 sehrálo na Otáčivém hledišti v mrazivé českokrumlovské zámecké zahradě 

otevřené neformální seskupení hrajících neherců PRORADOST divadelní představení Noc na Ká. 

Vstupné dobrovolné, v tekuté formě bylo rovněž tradičně akceptováno. Teplé oblečení, hrneček 

a pod..delníky s sebou. V případě prudké oblevy nebo jiných přírodních katastrof si pořadatel 

vyhradil právo divadelní představení odložit, což se však ani tentokrát nestalo a představení shlédly 

stovky pobavených diváků. 

 

Zemřel MUDr. Alexandr Jegorov 

Význačný chirurg, záchranář, cestovatel a mykolog Alexandr Jegorov zemřel 27. ledna 2016. 

Mimořádná osobnost tohoto lékaře s obrovskou šíří zájmů a znalostí bude chybět v kulturním 

i společenském životě města. Obdivuhodné byly jeho znalosti chemie, fyziky, matematiky, které celý 

život používal, znalost astronomie, mykologie. Stal se členem a instruktorem horské i vodní 

záchranné služby, Československého červeného kříže i  potápěčem. Začal stavět windsurfová prkna, 

postavil katamarán, složil kapitánské zkoušky. Miloval literaturu, řeckou mytologii, Klostermanna, 

Třebízského, spisovatele Dostojevského a Puškina četl v originálech. Byl také dlouholetým skautem 

a předával svoje zkušenosti mladé generaci. Za významné počiny pro Český Krumlov, profesi 

chirurga a traumatologa, nesčetné přednášky a  besedy a  publikační činnost byl oceněn Cenou města 

Český Krumlov za rok 2008. 

Masopust v Českém Krumlově 

Masopust vstoupil do města už v pátek 5. února. Městem prošel průvod v čele s Doudlebskou koledou 

a v restauraci pivovaru Eggenberg se následně pořádala tradiční lidová zábava. K vidění byla např. 

ukázka domácí zabijačky, návštěvníci mohli ochutnat speciality nejen ze zabijačky, ale i  jiné dobroty, 

posedět či si zatančit a děti se mohly zabavit v dětském koutku. Celkovou atmosféru příjemně 

doplnila kapela Good Company a vystoupení folklórního souboru Jitřenka. 
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Během sobotního odpoledne (6. února) tradičně oživilo otáčivé hlediště divadelní seskupení 

PRORADOST, tentokrát s  představením Noc na Ká, a od 16 hod. se návštěvníci mohli o historii 

masopustu dozvědět více na Masopustním koncertu a besedě v Klášteře klarisek. Vystoupil zde 

soubor Hof-Musici. 

 

Tradiční masopustní průvod vyrazil do  ulic v  úterý 9. února v  16 hodin. Koleda žáků Základní 

umělecké školy v  Českém Krumlově, studentů Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České, 

muzikantů, výtvarníků a občanů města Český Krumlov rozveselila a pobavila návštěvníky zábavným 

programem, za  který si vysloužili koledníci koblihy, koláčky i „ohnivou vodu“. Průvodu v letošním 

roce dominovaly masky s dotekem exotiky – v rytmu Ria. 

 

Natáčení pokračování pohádky Anděl Páně 

Český Krumlov se stal v únoru 2016 místem, které si filmaři vybrali pro natáčení pokračování 

oblíbené pohádky Anděl Páně. V ulicích města bylo možné zahlédnout Ivana Trojana neboli anděla 

Petronela, Jiřího Dvořáka v kostýmu čerta Uriáše, Pavla Lišku, Marka Taclíka nebo Vicu 

Kerekesovou. 

 

Režie se opět ujal Jiří Strach, který v rozhovoru prozradil, čím ho Krumlov překvapil. Řekl, že čeští 

filmaři mají o Krumlově předsudky, že tím, jak je turisticky známý a  vyhledávaný, tak filmování tu 

musí být drahé a očekávají, že město bude rozmazlené, nafoukané. Režisér Strach si však dodal 

odvahy, protože tušil, že v Čechách lepší lokaci nenajde. Když zjišťovali možnosti, dostalo se štábu 

vřelého přijetí od pana starosty, kdy najednou nic nebyl problém. Dále se vyjádřil, že Český Krumlov 

splnil očekávání filmařů více než na sto procent, protože kdekoli postavíte kameru, tam je to úžasné, 

zvláště autenticita a  nezkaženost místa. Chválil též chování místních obyvatel, kteří se k natáčení 

postavili s velikou laskavostí a s velikým pochopením, což je neobvyklé. Možná to bylo i tím, že 

pohádku Anděl Páně všichni znají a mají rádi, takže se těší a byli shovívavější. 

 

Ruth Hálová – významné životní jubileum 90. let 

Na  konci února 2016 oslavila své životní jubileum Ruth Hálová, rodačka a členka židovské obce 

v  Českém Krumlově, jedna z Wintonových dětí, doktorka přírodních věd, překladatelka, malířka, 

úžasná vypravěčka a zcela mimořádná dáma. Paní Ruth Hálová je obdivuhodná svou vitalitou, 

nadšením tvořit a neutuchajícím elánem, který ji provází celým jejím nelehkým životem. 
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Oslava svátku sv. Valentýna 

Který zamilovaný pár chtěl mít originální památku na romantický pobyt v Krumlově, mohl o víkendu 

13. – 14. února 2016 opět navštívit Museum Fotoateliér Seidel, měl možnost pořídit si originální 

retro-foto v historických kulisách a v kostýmech z dob první republiky. 

 

Vlajka pro Tibet 

Český Krumlov se jako každý rok zapojil do  mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“, jež vznikla 

v  polovině devadesátých let v západní Evropě a stala se jednou z nejvýznamnějších symbolických 

akcí vyjadřujících podporu ochrany lidských práv nejen Tibeťanů, ale i  obyvatel Čínské lidové 

republiky. 

 

Akce proběhla jako každý rok 10. března, v den výroční povstání proti čínské okupaci Tibetu. Při 

povstání v roce 1959 zemřelo více než 80 000 Tibeťanů, přes milion Tibeťanů zemřelo 

v  následujících letech ve vězeních, pracovních táborech nebo v důsledku hladomoru. Cílem kampaně 

je poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v  Tibetu. Česká republika se ke  kampani 

připojuje pravidelně od roku 1996, kdy tibetskou vlajku vyvěsila první čtyři česká města. V loňském 

roce se k akci připojilo 697 obcí, měst, městských částí nebo krajů. V  Českém Krumlově byla vlajka 

vyvěšena na budově radnice na náměstí Svornosti. 

 

Projekt Reaching the Goals – CPDM vyslalo studenty do Rumunska 

Projekt se uskutečnil od 9. do 22. března v rumunském městě Busteni za účasti celkem 54 mladých 

lidí (většinou studentů) z  šesti evropských států – Španělska, Řecka, Maďarska, Turecka, Rumunska 

a České republiky. Tematicky byl projekt zaměřen na  mediální výchovu (především na tvorbu 

animovaných a dokumentárních filmů), na interkulturní poznávání, komunikaci v cizím jazyce 

a neformální vzdělávání mladých lidí. CPDM tak pokračovalo na  poli mezinárodních aktivit 

i v tomto roce. 

 

Dalším zahraničním programem, na  který CPDM vyslalo českokrumlovskou skupinu (tentokrát dětí 

do 15 let), byl týdenní projekt s názvem „TIME CAPSULE“, který se uskutečnil ve dnech od 21. 

do 25. března 2016 v maďarské Budapešti. Projekt v  Maďarsku, který má letos již svoje čtvrté 

pokračování, je určen pro děti, které žijí v dětských domovech a v pěstounských rodinách a obsahové 

zaměření projektu je tradičně také filmové (soutěžní tvorba krátkých filmových snímků).   
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Projekt EDISON – ZŠ Za Nádražím 

Ve druhém březnovém týdnu navštívili základní školu Za Nádražím mladí stážisté z různých koutů 

světa – Brazílie, Gruzie, Jordánska a  Číny, a to v rámci projektu Edison, který zaštiťuje studentská 

organizace AIESEC. Zahraniční studenti měli možnost seznámit se s některými ze svých patronů 

z řad žáků školy a zazněla i školní kapela, která do svého repertoáru zařadila i anglické písně. Stážisté 

si pro děti připravili velmi pěkné prezentace o zemích, ve kterých žijí a studují. Jejich prostřednictvím 

žáky seznámili s krásami, zvyky, tradicemi a dalšími zajímavostmi své rodné země. Netradiční výuka 

probíhala v anglickém jazyce, nicméně děti měly možnost naučit se i některá slova a jednoduché 

fráze v rodných jazycích stážistů.   

 

Celý projekt vyvrcholil páteční akcí Global Village, kdy se žáci mohli podívat na tamní kroje a i různé 

tradiční předměty, zhlédnout další zajímavé fotografie, napsat své jméno netypickým písmem 

a  dokonce ochutnat i  některé národní speciality. Po  celý týden byl pro stážisty připraven bohatý 

kulturní odpolední program, kterého se účastnili i žáci. Společně podnikli prohlídku města, navštívili 

Hradní muzeum a věž, areál klášterů či Museum fotoateliér Seidel. Vřele je přivítal i starosta Dalibor 

Carda na českokrumlovské radnici. Mezinárodní týden byl zakončen sobotním výstupem na Kleť. 

 

Zapojení základní školy do projektu EDISON bylo přínosné z mnoha hledisek. Žáci nejenže získali 

mnoho nových poznatků o  zcela odlišných kulturách a národnostech, ale zároveň měli jedinečnou 

možnost využít a zdokonalit své dosavadní komunikační dovednosti v anglickém jazyce.   

Filmový festival Jeden svět 2016 – Hledání domova 

Mezinárodní filmový festival Jeden svět se věnuje dokumentárním filmům s  problematikou lidských 

práv. Od svého vzniku v roce 1999 je jednou z  aktivit obecně prospěšné společnosti Člověk v  tísni. 

Patří k  nejvýznamnějším festivalům tohoto druhu v Evropě a v roce 2007 získal čestné uznání 

UNESCO za  výchovu k  lidským právům. 

 

Od roku 2011 probíhá regionální část festivalu rovněž v Českém Krumlově. Letos tato významná 

kulturní událost zavítala do našeho města již pošesté. Jednotlivé ročníky se snaží upozornit na nosná 

témata v oblasti lidských práv, která hýbou naší dobou. V minulosti se Jeden svět zaměřil kupříkladu 

na  problematiku (ne)snášenlivosti mezi lidmi, význam práce pro člověka či stinné stránky 

společenské pasivity a  pohodlného nevědomí. Letošní slogan „Hledání domova“ odkazuje nejen 

ke geopolitickým problémům dnešního světa, ale i k hledání identity společného domova. Kromě 

pohledu na  nejrůznější aspekty migrace filmy nabízely především příležitost k zamyšlení, co pro nás 

znamená domov, který často bereme jako samozřejmost a začneme mu věnovat pozornost, až když 

o něj přicházíme. 
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MFF Jeden svět proběhl v Českém Krumlově od 17. do 19. března 2016 v Městském divadle. Nově 

se zaměřil na oblasti, které se v minulých ročnících neobjevovaly – pečující roboty pro osamělé staré 

lidi, osamělost jedince v individualistické společnosti na  příkladu švédského modelu, muslimské 

sektářství v  Pákistánu, střet příznivců bicyklu se světem aut či mrazivý pohled na život v Severní 

Koreji. Projekce byla jako obvykle doplněna o debaty se zajímavými hosty. Aby pořadatelé vyšli 

vstříc zahraničním návštěvníkům města, byly všechny filmy promítány též s anglickými titulky. 

 

Součástí festivalu byly školní projekce, které se uskutečnily v třetím březnovém týdnu v  klubu Bouda, 

v  Městském divadle a v přednáškovém sále gymnázia. Pedagogové si mohli vybírat z nabídky 

„Jeden svět dětem“ a „Jeden svět studentům“, kde jsou filmy uspořádány podle věkových kategorií. 

Po projekcích vždy následovala moderovaná debata s mladými diváky. Festival zahájil 11. března 

benefičním koncertem pro Jeden svět v klubu Fabrička, kde vystoupil písničkář Xavier Baumaxa 

a perkusivní kytarista Tomáš J. Holý. Vyvrcholením doprovodného programu byl teoretický seminář 

„Jak číst film“ s  režisérem Bohdanem Bláhovcem. Seminář obsahoval úvod do  dokumentárního 

filmu, základní režijní přístupy k dokumentárnímu filmu na základě konkrétních ukázek 

z  celosvětové dokumentární tvorby. 

 

Spolupořadateli regionálního festivalu v  Českém Krumlově byli Centrum pro pomoc dětem 

a  mládeži, Gymnázium Český Krumlov a  Člověk v  tísni, s podporou Městského divadla a ČKRF. 

Záštitu nad festivalem již tradičně převzali starosta města Dalibor Carda a senátor Tomáš Jirsa. 

 

Spuštění nového geoportálu 

Město Český Krumlov začátkem března spustilo na svých webových stránkách nový geoportál, 

na kterém publikuje mapové aplikace jako např. katastrální mapu, mapu pro občany a podnikatele, 

turistickou mapu, územní a regulační plány, ale také přehled památek či veřejného osvětlení. 

Obyvatelé města na portálu naleznou i mapovou aplikaci pro hlášení závad a nedostatků. Většina 

mapových aplikací je vytvořena pomocí moderních technologií, které mimo jiné umožňují korektní 

zobrazení i na mobilních zařízeních. 

 

„Naším hlavním cílem v  tomto projektu bylo především zpřehlednění výstupů publikovaných 

z  geografického informačního systému města a zefektivnění činností při správě a výdeji geodat 

včetně snahy o co nejmenší administrativu. Zároveň chceme v souladu s principy otevřeného města 

zpřístupňovat veřejnosti co nejvíce mapových aplikací, geodat a služeb. To se nám podařilo 

a můžeme tak u nového portálu oprávněně používat pojmenování geoportál ve smyslu komplexního 

nástroje, nikoliv jen jedné mapové aplikace,“ uvedl Jan Lippl, vedoucí oddělení ICT. 
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Prostřednictvím nového geoportálu je také možné přímo stahovat geodata, která jsou poskytována 

v  režimu tzv. otevřených dat (OpenData). V  katalogu je možné vyhledávat v metadatech („datech 

o  datech”), jednoduše lze požádat o výdej geodat, u kterých licenční podmínky nedovolují jejich 

přímé poskytnutí včetně možnosti výběru preferovaného formátu dat, určení zájmové oblasti 

a následného stažení balíčku dat. Registrovaným uživatelům a  zaměstnancům městského úřadu jsou 

navíc zpřístupněny další funkce. Geoportál je dostupný na  adrese http://geoportal.ckrumlov.cz. 

Setkání starostů obcí s rozšířenou působností 

Dne 17. března 2016 se v českokrumlovských klášterech konal sněm starostů, který měl na programu 

setkání se starosty obcí s rozšířenou působností Český Krumlov a  Kaplice. Starostové se seznámili 

s  aktualizacemi1 dat o  území, které zajistil úřad územního plánování z  Českého Krumlova. Rovněž 

byli informováni, že v roce 2016 proběhne již počtvrté úplná aktualizace územně analytických 

podkladů a jaké povinnosti z toho plynou ze zákona pro jednotlivé obce. 

 

Následovala informace o geoportálu Jihočeského kraje, který je v provozu od loňského roku, 

a o geoportálu města Český Krumlov, který byl spuštěn na začátku března tohoto roku. Na závěr byli 

starostové seznámeni se změnami ve správním členění ORP Český Krumlov, které nastaly 

od  1. ledna 2016. K tomuto datu vznikla na našem území nová obec Polná na Šumavě, dále čtyři 

katastrální území původně náležející ke správnímu území ORP Český Krumlov byly přičleněny 

do  ORP Prachatice (k. ú. Březovík 1, k. ú. Březovík 2, k. ú. Hájenky a k. ú. Mýtina u Želnavy) 

a  změnily se hranice obcí Chvalšiny, Kájov, Horní Planá a vojenského újezdu Boletice. Po  odborném 

programu následovala prohlídka opravených klášterů. 

13. ročník akce Pohádkový víkend v Městském divadle Český Krumlov 

Ve spolupráci s NIPOS Artama a divadelním klubem Českokrumlovská scéna proběhl v termínu 

11. března až 13. března 2016 již 13. ročník akce Pohádkový víkend v Městském divadle. Jednalo se 

o regionální přehlídku amatérských divadelních souborů dospělých hrajících pro děti a mládež, 

v jejímž rámci mohli diváci shlédnout celkem 5 představení. Přehlídka se jako každý rok se těšila 

velkému zájmu. 

Multikulturní večer v NZDM Bouda 

V pátek 8. dubna odpoledne byl Multikulturním večírkem v NZDM Bouda zahájen celoroční 

neformálně vzdělávací, informační, kulturní a volnočasový projekt Informačního centra pro mládež 

Český Krumlov, který nese název „Multikulturní svět kolem nás“. Na akci vystoupila taneční skupina 

Strong dance, rapeři Tinu-G a Valpo, romská kapela Mix song band a představilo se nové Krumlovské 

rádio. Celým večerem nás hudbou i slovem skvěle provázeli DJ Josef a DJ Mirek z nového 

internetového rádia KRUMLOV RÁDIO – BEST RÁDIO. 
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V pauzách mezi jednotlivými vystoupeními si mohly malé děti zasoutěžit a získat tak sladkou odměnu. 

Návštěvníci si při této příležitosti prohlédli výstavu výtvarných děl autorů z řad dětí a mládeže, kteří 

jsou nějakým způsobem s činností CPDM Český Krumlov spjati. Výstava bude k vidění v klubu 

Bouda do 6. května 2016.  Na večírku se sešlo zhruba 90 příchozích nejen z řad dětí a mládeže, ale 

také rodičů. Dle příjemné atmosféry se dá říci, že akce byla úspěšná.  

 

Celoroční projekt „Multikulturní svět kolem nás“ se uskutečňuje v roce 2016 díky podpoře 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Jihočeského kraje a města Český 

Krumlov. 

Velikonoce v Českém Krumlově 2016 

Jaro vstoupilo do města společně s Velikonocemi a kromě tradičních řemeslných trhů čekala 

na všechny i různorodá zábava. Řemeslný trh oživil náměstí od čtvrtka 24. března do  pondělí 28. 

března. Trhovci a řemeslníci nabízeli stylové výrobky, řehtačky, píšťalky, velikonoční vajíčka 

zdobená rozmanitými technikami, pomlázky, jarní květiny i  dekorace a sezónní pochutiny. 

 

Na bohatý program lákaly Kláštery Český Krumlov. Celý areál si návštěvníci mohli prohlédnout 

během netradičních prohlídek, vyzkoušet si lidová řemesla na klášterním dvoře a děti si užily hledání 

pokladů, divadlo, velikonoční tvoření nebo netradiční čtení pohádek. Tradice jako pletení pomlázek, 

barvení vajíček nebo velikonoční pečení připomněla Velikonoční slavnost s folklórním souborem 

Jitřenka a Dudáckou kapelou. 

 

Tradiční velikonoční koncert Krumlovského komorního orchestru a městského pěveckého sboru 

Perchta rozezněl kostel sv. Víta v neděli 27. března. 

 

Českokrumlovské kláštery se staly Památkou roku 2015 

Prestižní cena Památka roku, kterou každoročně uděluje Sdružení historických sídel Čech, Moravy 

a Slezska, patří pro rok 2015 Českému Krumlovu za rekonstrukci areálu klášterů minoritů a klarisek. 

Rozhodla tak odborná porota, která výsledky soutěže slavnostně vyhlásila v měsíci dubnu v Žatci. 

 

Letos poprvé byla soutěž rozdělena do  dvou kategorií, 1. kategorie zahrnuje rekonstrukce do dvou 

milionů korun hodnoty obnovy, ve 2. kategorii soutěžily projekty nad částku dvou milionů. Český 

Krumlov přihlásil komplex klášterů, kde v  loňském roce ukončil rekonstrukci mimořádného rozsahu 

za  330 milionů korun. „Je to pro nás obrovské vítězství, že se nám podařil tak velký počin za tak 

krátkou dobu a určitá satisfakce pro všechny lidi, kteří se na revitalizaci podíleli,“ uvedl starosta 



 

127 
 

Dalibor Carda, který ocenění převzal z  rukou ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové. Spolu 

s titulem získal Český Krumlov finanční odměnu ve výši sto tisíc korun. 

 

Ve  velké konkurenci památek se do užší nominace ve 2. kategorii dostaly společně s  Kláštery Český 

Krumlov také Bílá věž v Hradci Králové a křížová cesta a  kaple sv. Šebestiána na  Svatém Kopečku 

v Mikulově. Cena v 1. kategorii putuje taktéž do jižních Čech, získaly ji Slavonice za obnovu 

měšťanského domu.   

Kouzelný příchod jara v Českém Krumlově 

Český Krumlov začal tradičně „kouzlit“ v pátek 29. dubna 2016 a příjemná atmosféra se přenesla 

i do následujícího prvomájového dne 1. května 2016. Dvoudenní jarní slavnost Kouzelný Krumlov 

vykouzlila jako obvykle mnoho zábavy a nezapomenutelných zážitků.   

 

Bohatý a pestrý program zahájili studenti krumlovského gymnázia už v pátek 29. dubna 2016 

tradičním majálesovým průvodem od budovy gymnázia přes Budějovickou bránu, Zámecké schody 

a Širokou ulicí až na náměstí Svornosti. Pro letošní téma si studenti vybrali státy světa. 

 

Sobotní odpoledne 30. dubna 2016 patřilo především dětem. V Pivovarských zahradách mohly zdobit 

májku a asistovat při jejím stavění, nachystány byly dílničky na výrobu doplňků s čarodějnickou 

tematikou a přehlídka kostýmů. „Rád bych pozval všechny místní obyvatele i návštěvníky, aby si 

v Krumlově užili s rodinou tradici stavění máje, pálení čarodějnic a všeho, co k příchodu jara 

patří,“ uvedl starosta Dalibor Carda. 

 

V zahradách se prezentovaly českokrumlovské spolky, vystoupili žáci ze Základní umělecké školy, 

dětské soubory z Domu dětí a mládeže a komunitního centra Rovnost. Odvážnější děti se vydaly 

tajemnou večerní stezkou klášterní zahradou. Také Kláštery se letos poprvé připojily k bohatému 

programu Kouzelného Krumlova. Majitelé pestrobarevných lampionů se přidali k večernímu 

průvodu, který vyrazil z náměstí Svornosti a prošel Širokou ulicí přes Latrán až do Pivovarských 

zahrad. 

 

V neděli 1. května se za zvýhodněné vstupné mohli návštěvníci podívat do Klášterů Český Krumlov, 

Muzea vltavínů nebo Regionálního muzea, prohlídky města s průvodcem byly zdarma. Moderátorka 

Simona Tancerová s botanikem Vítem Grulichem povedli komentované prohlídky bylinkových 

záhonů v zahradě Kouzelné bylinky, která vznikla v souvislosti se stejnojmenným pořadem České 

televize.   
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Kouzelný Krumlov letos poprvé vykouzlil májový jarmark, který nabídl po všechny tři dny na 

náměstí Svornosti množství tradičních českých laskomin, ukázku řemesel i prodej drobných dárků 

spojených s májem – měsícem lásky. Pro zamilované, a nejen pro ně, připravil fotoateliér Seidel 

jedinečnou možnost pořídit si originální fotografii vyhotovenou ve stylu našich babiček. 

 

Český Krumlov oslavil 71. výročí konce 2. světové války 

Víkend 6. – 8. května se v Českém Krumlově nesl ve  znamení oslav 71. výročí konce 2. světové 

války a  osvobození města. Návštěvníky čekala nejen pietní vzpomínka na  padlé hrdiny, ale také 

autentická atmosféra dramatické bitvy o  Český Krumlov, do  které se zapojili vojáci v  dobových 

uniformách i  historická vojenská technika. V areálu za  bazénem u  Chvalšinské silnice byl po celý 

víkend veřejnosti přístupný vojenský tábor – jedinečná příležitost prohlédnout si techniku a zbraně 

a  poznat celodenní táborový režim vojáků od  ranního budíčku přes rozcvičku, přípravu a vydávání 

jídla, výcvik až po večerku. Mezi prvními hosty byli v pátek 6. května žáci a studenti místních škol, 

pro které bylo sehráno moderované edukativní představení o událostech v Československu v roce 

1945. 

 

Pietní akt v sobotu 7. května v 11.00 na náměstí Svornosti připomněl oběti, účastníky a také i hrdiny 

2. světové války. Za přítomnosti zástupců města, významných hostů a  členů vojenskohistorických 

spolků byly položeny květiny k  pamětním deskám vojáků 26. pěší divize armády USA 

a  československých válečných letců z  českokrumlovského regionu. Ve  14.00 hodin začala 

nejatraktivnější část oslav – bitva o Český Krumlov, ve které se střetly americké a německé jednotky. 

Do válečné vřavy v areálu za bazénem u  Chvalšinské silnice se zapojili příslušníci 4th Armored 

Division U. S. Army z Pelhřimova a další kluby vojenské historie. 

 

V neděli 8. května ve 14.00 hodin víkendové oslavy symbolicky zakončilo bourání vojenského tábora 

a  odjezd účastníků v dobových vojenských autech. Akce související s oslavami květnového 

osvobození organizuje Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov a město Český Krumlov. 

 

Děti oslavily svůj svátek 

V kině, na hřišti, v Městském parku – letošní oslavy Dne dětí v Českém Krumlově se konaly hned 

na několika místech a nabídly pestrý program. Již v  neděli 29. května oslavily děti svůj svátek spolu 

s  českokrumlovským Domem dětí a  mládeže. Městský park se proměnil v  park pohádkový a  menší 

děti mohly zajít na  spoustu pohádkových stanovišť a  plnit zábavné úkoly. Dopoledne v parku dětem 

a jejich rodičům zpříjemnilo vystoupení dětí z  hudebních, tanečních a sportovních kroužků Domu 

dětí a mládeže, odpoledne poté krumlovská kapela Situace. Děti starší 10 let se mohly vydat 
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na dobrodružnou cestu lanovkou přes řeku Vltavu od  Městského divadla k  Pivovarským zahradám, 

ale také si vyzkoušet aquazorbing či slalom na raftech u rybníka na Horní Bráně. Navíc pro ně byly 

připraveny ukázky záchranného sportu, výcvik záchranných a služebních psů a prohlídky policejní 

techniky. 

 

Velký dárek dětem připravilo na  středu 1. června českokrumlovské kino Luna, a to promítání filmu 

Želvy Ninja 2, který o den později startoval v českých kinech. Oslavit svůj svátek a zároveň získat 

svůj první řidičský průkaz mohly děti ve čtvrtek 9. června v rámci sportovního odpoledne 

na dopravním hřišti Domu dětí a  mládeže, které pro ně připravilo mateřské centrum Míša. Děti si 

zazávodily na  malých motorkách, koloběžkách, odrážedlech nebo kolech. Provoz na dopravním 

hřišti řídil opravdový policista a děti získaly krásné ceny. 

Noc literatury v Městské knihovně Český Krumlov 

Městská knihovna v  Českém Krumlově se i  letos připojila k  jubilejnímu 10. ročníku populárního 

literárního happeningu Noc literatury. Cílem akce je netradičním způsobem přiblížit veřejnosti 

současnou evropskou literaturu prostřednictvím série veřejných čtení. Letošní ročník se konal 

ve středu 11. května 2016 současně ve 22 evropských zemích a  46 městech celé České republiky. 

 

V  Českém Krumlově četly známé osobnosti kulturního života na čtyřech netradičních místech – 

v Regionálním muzeu, v  kavárně Hrádek, v Synagoga Café a v krámku Hezky česky. Několik 

desítek účastníků mělo možnost slyšet například úryvky z knihy Pravda od  britského komika 

a  spisovatele Michaela Palina či se za hudebního doprovodu zaposlouchat do  románu Kvazikrystaly 

od  rakouské spisovatelky Evy Menasse. 

 

Návštěvníci tak během slunečného podvečera volně přecházeli mezi jednotlivými místy i  ději 

čtených knih. Neplánovaně se zastavovala i řada kolemjdoucích, s vítanou možností alespoň 

na  chvíli zaměnit chvat všedního podvečera za  poutavý příběh. Poděkování za příjemný kulturní 

zážitek uprostřed města si zaslouží zejména interpreti, kteří se své úlohy zhostili s radostí 

a nebývalým zaujetím 

NZDM BOUDA: výtvarný projekt „Sochy a děti" 

Již po čtrnácté měli děti a mládež z Českokrumlovska zajímavou možnost seznámit se sochařskou 

tvorbou. V NZDM Bouda v Českém Krumlově, které je projektovým pracovištěm Centra pro pomoc 

dětem a mládeži, o.p.s., se ve dnech od pondělí 16. května do pátku 20. května 2016 uskutečnil 

výtvarný projekt „Sochy a děti“ pod vedením akademického sochaře Petra Fidricha. Akce byla určená 

jak žákům z předem přihlášených základních škol, tak i dětem a rodičům volně příchozím. Smyslem 

projektu bylo přiblížit dětem a mládeži z Českokrumlovska sochařskou a řezbářskou práci jako 
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možnou alternativu budoucího povolání a možnost kvalitního trávení volného času dětí a mládeže. 

Účastníci měli v časech od osmi ráno do čtyř odpoledne možnost „přičichnout“ si k této zajímavé 

výtvarné technice. Pracovalo se na zcela „nových“ lipových fošnách, které jsme dostali darem od 

obce Hořice na Šumavě, prostřednictvím kvalitních dlát a paliček. Tématem reliéfní tvorby byla 

oslava 700. výročí narození Karla IV. 

 

Do předem připravených lipových fošen pomocí kvalitních dlát a paliček vydlabávaly děti a mládež 

různé motivy, které se lišily vzhledem k věku účastníků projektu. Odborné vedení projektu zajišťoval 

tradičně významný českokrumlovský výtvarník akademický sochař Petr Fidrich, který je 

dlouholetým spolupracovníkem Centra pro pomoc dětem a mládeži, o. p. s. Celkem se třináctého 

ročníku výtvarného projektu "Sochy a děti" zúčastnilo na 145 dětí, pedagogů a rodičů. 

Umělci v ulicích města 

Ve  výtvarný plenér se od  29. května do 5. června 2016 proměnily ulice města. Jedenáct výtvarníků 

z České republiky a Polska ztvárnilo historické centrum a okolní přírodu v uměleckých dílech. 

Obsahem projektu bylo zapojit širokou veřejnost k nahlédnutí do zákulisí ateliéru vytvářeného při 

realizaci vznikajících děl přímo rukama umělců v ulicích města. Cílem je nadchnout a stmelit co 

nejvíce lidí, prezentovat Český Krumlov v  zahraničí a  navázat spolupráci s  polskými i českými 

výtvarníky. Výtvarníci vytvořili díla, která byla prezentována na  náměstí v  Českém Krumlově 

a následně proběhly výstavy v galeriích v České republice i v Polsku. 

 

Vítězové soutěže Concertino Praga 2016 vystoupili v Českém Krumlově 

Mezinárodní odborná porota určila vítěze 50. ročníku tradiční rozhlasové soutěže Concertino Praga. 

Tento rok byla soutěž vypsána pro housle – violoncello – klavír – kytaru. Absolutní vítězkou 

a držitelkou ceny Heleny Karáskové se stala Maria Zaitseva z Ruska, která porotu svými výkony 

okouzlila natolik, že jí byla udělena také cena EMCY. Vítězové soutěže své výkony obhajovali na 

koncertu laureátů se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu v Rudolfinu 10. června 2016. 

 

Na koncert navázal tradiční Jihočeský festival Concertino Praga, Český Krumlov přivítal laureáty 

13. června 2016 v Maškarním sále na zámku. Soutěž Concertino Praga tak naplňuje svůj hlavní cíl – 

propagovat klasickou hudbu a seznamovat veřejnost s nejlepšími českými a zahraničními interprety 

nastupující generace mladých hudebníků. 

Benefiční koncert v klášteře klarisek 

V pátek 10. června 2016 se uskutečnil ve velkém sále bývalého konventu klarisek klavírní koncert na 

podporu nadačního fondu Helping Hands Medical Projekt Jadan India. Vystoupila mladá klavíristka 
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Lana Genc z  Chorvatska, která je v  České republice na  koncertním turné a  svými vystoupeními 

pomáhá nadačnímu fondu Helping Hands Medical Projekt Jadan India získávat fi nanční prostředky 

na  zlepšení kvality a  dostupnosti zdravotní péče v  Rádžasthánu v  Indii. Organizátorkou koncertu, 

kde zazněla díla F. Chopina, S. Rachmaninova nebo B. Papandopulo, je zakladatelka nadačního fondu 

Věra Špatenková. Mimořádný hudební zážitek v důstojných prostorách bývalého konventu kláštera 

klarisek přispěl k  získání prostředků na konání dobra pro potřebné. 

 

Český Krumlov udělil Ceny města za rok 2016 

Ve čtvrtek 9. června 2016 panovala v Krumlově slavnostní atmosféra. Jako každý rok se totiž 

v předvečer Slavností pětilisté růže udělovala Cena města Český Krumlov. 

 

O udělení Ceny města Český Krumlov za rok 2015 rozhodli zastupitelé města na svém dubnovém 

zasedání. Ocenění získal Jan Vondrouš za klíčový podíl na směřování a rozvoji města po  roce 1989 

v  roli prvního polistopadového starosty a za mimořádný osobní podíl na  vzniku a  realizaci 

nejvýznamnějšího novodobého projektu našeho města – obnovy a  znovuoživení komplexu 

českokrumlovských klášterů. 

 

„Vážím si jeho odvahy, se kterou se po  listopadu 1989 společně se zastupiteli pustil do  správy města. 

Ačkoli byl tehdy nováčkem v oblasti správy města a  nakládání s  majetkem, položil pevné základy 

pro další rozvoj a budoucnost Českého Krumlova. Cením si jeho moudrých rozhodnutí,“ sdělil 

starosta Dalibor Carda při slavnostním předávání ocenění, které se uskutečnilo 9. června 2016 

v Synagoze Český Krumlov. 

 

Slavnostní večer zpestřil koncert vokálního kvartetu Yellow Sisters, který byl věnován pracovníkům 

pomáhajících profesí jako poděkování za jejich obětavou práci a odbornou péči. „Pracovní pozice 

pracovníků pomáhajících profesí představují náročné povolání, které si také plně zaslouží své ocenění. 

Bez jejich odborné pomoci a  péče, profesionálního přístupu a  dlouholetých zkušeností by byl život 

ve  městě morálně chudší a  pro mnohé složitější. Proto jsme se rozhodli na večerní koncert pozvat 

právě zaměstnance organizací, které ve  zmíněné oblasti na Českokrumlovsku působí a jménem 

města Český Krumlov jim tímto vyjádřit uznání,“ doplnil místostarosta Josef Hermann. 

 

Tradice udělování cen města jako uznání lidem, kteří významně přispěli k dobrému jménu Českého 

Krumlova, vznikla v roce 1994 (udělovala se za rok 1993). Do roku 2003 byly vyhlašovány ceny v 

pěti kategoriích – rekonstrukce památkových objektů, kultura, sport, sociální čin a podnikatelský 

záměr. Od roku 2004 není ocenění kategorizováno, ale může jej získat více subjektů. 
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Za 23 dosavadních ročníků bylo uděleno celkem 74 cen. Cena města Český Krumlov je určena 

fyzickým osobám, seskupením fyzických osob či právnickým osobám za jejich významné počiny 

v předchozím roce. Kandidáty na toto ocenění může nominovat kdokoliv, nejen českokrumlovští 

občané. Uzávěrka nominací je vždy 31. března v roce následujícím, za který má být cena udělena. 

 

30. ročník Slavností pětilisté růže představil to nejlepší ze své historie 

Víkend, který je nejblíže letnímu slunovratu, 17. – 19. června 2016, patřil v Českém Krumlově 

tradičním Slavnostem pětilisté růže. Jejich jubilejní 30. ročník pořadatelé pojali skutečně velkolepě. 

Ústředním tématem pro rok 2016 byl výběr toho nejlepšího, co slavnosti ve své historii představily. 

Ani dopravní komplikace způsobené úpravou strategické křižovatky u vjezdu do města neodradila 

tisíce lidí od návštěvy tradiční středověké slavnosti. Účast byla rekordní – historický festival si přišlo 

užít 28 000 návštěvníků. 

 

Počátky tradice slavností v Českém Krumlově můžeme najít již v roce 1909, kdy byla k 600. výročí 

první písemné zmínky o městě uspořádána historická slavnost, jejímž vzácným hostem byla mj. 

i knížecí rodina Schwarzenbergů. První ročník Slavnosti pětilisté růže s tímto názvem pak proběhl 

v roce 1968, a to z popudu režiséra Českokrumlovské scény Antonína Zwiefelhofera a jeho kolegů, 

krumlovských divadelníků. Po třech ročnících, kdy si slavnosti získaly značnou oblibu, byla však tato 

vznikající tradice oslavy pětilisté růže, symbolu šlechtického rodu Rožmberků, tehdejším režimem 

ukončena jako nežádoucí oslava feudalismu. Až v roce 1990 byly Slavnosti pětilisté růže znovu 

obnoveny jako symbol znovunabyté svobody a jejich tradice pokračuje až do dnešních časů. 

 

Českokrumlovský svátek historie slavnostně zahájil starosta města Dalibor Carda v pátek 17. června 

2016 na náměstí Svornosti, kam dorazil s rychtářským průvodem. Slavnostních průvodů během 

slavností bylo šest, městem prošel vladařský, slavnostní historický, noční ohňový průvod dokonce 

dvakrát, v pátek i sobotu. Návštěvníci mohli obdivovat zejména nádherné kostýmy a účesy. 

V letošním roce bylo k vidění mnoho různých oděvních stylů i jejich vývojových mezifází, a to od 

gotických modelů, přes období renesance, baroka a rokoka až po empír a devatenácté století. Největší 

část kostýmní výpravy tvořily filmové kostýmy z Fondu kostýmů Barrandov, dále pak z fondu 

kostýmů Městského divadla Český Krumlov, nicméně nyní již nezanedbatelnou část tvoří kostýmy, 

které si pravidelní účastníci historického průvodu a účinkující pořídili nebo zhotovili sami. 

V letošním roce se na přípravě sobotního hlavního průvodu podílelo více než deset kadeřnic 

a vizážistek. Celkem jejich rukama prošlo více než 150 žen a mužů. V historických průvodech 
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v letošním roce prošlo nejméně sedm set kostýmovaných účastníků slavností a sobotního hlavního 

průvodu se pak zúčastnilo více než 630 lidí, 15 koní a několik psů. 

 

Na deseti scénách po celém městě vystoupilo celkem osmdesát souborů, z toho téměř jedna třetina 

krumlovských, které představily na dvě stě programů. Návštěvníci si mohli ze slavností odnést 

vzpomínkové suvenýry, jejichž edici k významnému výročí organizátoři vydali. A ani letos nechyběl 

noční rytířský turnaj Dělení růží v Pivovarské zahradě nebo divadelní představení živých šachů na 

Otáčivém hledišti. 

 

Nově se do programu zapojily revitalizované kláštery, kde historický program probíhal na dvou 

scénách. Kláštery tak zněla dobová duchovní i světská hudba, řinčení zbraní a hlavně uznalý potlesk 

i smích diváků doprovázející vystoupení kejklířů, herců, tanečníků i dalších účinkujících. V uličce 

spojující klášterní dvůr s hlavní ulicí rozbalili své stánky řemeslníci, pod jejichž vedením si 

návštěvníci slavností vyráběli mýdla, kožené a kované doplňky, ozdoby z korálků a drátků, zdobili 

perníkové pětilisté růže, vyzkoušeli si výrobu keramiky, vinutých perel a podmalby na skle. 

Jednoznačným hitem klášterního dvora se stala hromada slámy, kterou si k povalování i hře užívali 

jak dospělí, tak děti. Část návštěvníků slavností využila možnosti navštívit jednotlivé expozice, kde 

prostory ambitu bývalého minoritského kláštera a klášterních zahrad tvořily ostrůvek klidu 

a odpočinku uprostřed bohatého programu. U dětí pak zvítězila v bývalém klášteře klarisek 

interaktivní expozice lidského umu a dovedností s dobovými místnostmi, bylinkovou dílnou, 

skriptoriem a hlavně hernou s hračkami a loutkovým divadélkem. 

 

Velkolepou podívanou na slavnostní ohňostroj – netradičně v barokní podobě v propojení se 

závěrečným ohňostrojem na jižních zámeckých terasách připravili českokrumlovští ohňostrůjci. 

Pořadatelé v roce 2016 reagovali na přání některých občanů města, kteří vzpomínají na koncerty 

jiných žánrů, které také byly tradicí slavností. Právě proto zařadili do programu několik koncertů 

oblíbených krumlovských kapel. 

 

Program jubilejního ročníku byl opravdu bohatý, a mimo základního rámce bylo do akcí zapojeno i 

několik novinek. Pořadatelé připomněli i některé z tradic let devadesátých, jako jsou např. vory na 

Vltavě v Městském parku, vydali malou edici vzpomínkových suvenýrů, Fotoklub Český Krumlov 

připravil výstavu fotografií z historie Slavností pětilisté růže a další. 
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30. ročník Festivalu komorní hudby Český Krumlov 

Spolu s létem byl zahájen oblíbený hudební festival s nejdelší tradicí ve městě. Díky přízni našich 

i zahraničních umělců se českokrumlovský Festival komorní hudby v průběhu 30 let proměnil ze své 

kdysi skromné podoby v oblíbenou kulturní událost s věhlasným mezinárodním renomé. 

 

Jubilejní 30. ročník Festivalu komorní hudby Český Krumlov začal v pátek 24. června tradiční 

Barokní nocí, které byly i v roce 2016 zlatým hřebem festivalu. Jedná se o slavnosti zinscenované 

v dobových prostorách českokrumlovského zámku, spojené s novodobým provedením některé 

z historických oper barokní nebo raně klasicistické éry ve světově unikátním zámeckém barokním 

divadle. Je to unikátní replika barokních zámeckých i zahradních slavností. V hlavních sálech 

českokrumlovského zámku zazněla dobová taneční hudba i originální koncertní produkce. Hosty byli 

mezi jinými soubor Alla Danza, Krumlovští pištci a opakovaně též Jiří Stivín v roli hudebního klauna. 

Vrcholem byla barokní opera, v roce 2016 Don Tabarando e Scintilla od Johanna Adolfa Hasseho, 

v podání souboru Capella Regia pod vedením Roberta Huga. A vrcholem druhým byla svícemi 

nasvětlená zámecká zahrada a barokní ohňostroj postavený přesně podle dobové ikonografie. 

 

Jubilejní festivalový ročník připomenul všechny typické a osvědčené festivalové akce a nabídl 

několik nových. Letošní páté výročí odchodu Mistra Josefa Suka, řadu let prezidenta festivalu, uctil 

koncert Pocta houslím, na kterém zahrál vynikající houslista mladší generace Roman Patočka za 

doprovodu klavíristy Adama Skoumala. 

 

Také v dalším programu se festival zaměřil na nejvýraznější osobnosti mladé generace českých 

hudebníků. Byli to v první řadě violoncellista Tomáš Jamník a klavírista Jan Bartoš. A na dalším 

koncertu Ivo Kahánek a Jan Fišer společně s mladými hudebníky. Oba koncerty byly zároveň 

prezentací nově založené Akademie komorní hudby, která podporuje nejnadanější mladé hráče 

a studuje s nimi repertoár různorodého obsazení. Důležitá je úzká spolupracuje s nadací Villa Musica 

Rheinland-Pfalz. 

 

Publikum přivítalo znovu Barboru Poláškovou a také Petra Martínka v dramaturgicky pestrém večeru 

operních árií, situovaném do atraktivního prostoru synagogy. Prostor tradičně dostal Smyčcový 

orchestr Český Krumlov se sólistou Miroslavem Ambrošem ve velmi vděčném programu 

s Mendelssohnovým Houslovým koncertem a Mozartovou symfonií g-moll. 

 

Nově opravené prostory českokrumlovského kláštera hostily koncert v atraktivní nástrojové 

kombinaci trubka a varhany, vystoupil někdejší první hráč na trubku České filharmonie Miroslav 

Kejmar a varhanice Drahomíra Matznerová. Jeden ze tří koncertů v synagoze patřil tradiční židovské 
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hudbě v podání Michala Fořta a souboru Tateloshn. Nechyběl jazzový koncert na terase Hotelu Růže 

a na něm J. J. JAZZMEN a Martin Bárta. 

 

Pro slavnostní závěrečný koncert se podařilo získat nejlepší slovenský komorní orchestr Capella 

Istropolitana. Hostem koncertu byl zakladatel festivalu Jaroslav Krček a hobojistka Gabriela Krčková. 

Na tento koncert pomyslně navázal nokturnový recitál slavné pianistky Ragny Schirmer. 

O festivalový epilog se postarala na náměstí pod širým nebem Kapela schwarzenberské gardy. 

Vystoupení Jazzbandu schwarzenberské zámecké gardy bylo připomínkou hudebního ansámblu, 

který působil v českokrumlovském regionu od 70. let 19. století až do 2. světové války. Formálně 

spočívala hlavní úloha granátnického orchestru v účinkování před členy schwarzenberského rodu, 

tyto povinnosti se ovšem ve skutečnosti omezovaly jen na několik dní v roce. Mnohem častěji se 

gardový ansámbl uplatňoval ve veřejném hudebním životě Českého Krumlova a blízkého okolí. 

 

Ve společném vystoupení uznávané violistky Jitky Hosprové a Lubomíra Brabce se po všech 

českokrumlovských památkách festival znovu vrátil do klášterního kostela Božího těla. Na úplný 

závěr pak v zámecké jízdárně zazněl recitál jednoho z našich nejznámějších písničkářů Jarka 

Nohavici – kytara a heligonka a jeho hosta Roberta Kusmierskiho – akordeon a piano. 

 

Výstava „České korunovační klenoty na dosah“ zavítala do Českého Krumlova 

Od  5. července do  11. září 2016 se v  historických sálech bývalé prelatury v  sousedství kostela 

sv. Víta v Českém Krumlově uskutečnila výstava k 700. výročí narození Karla IV. „České 

korunovační klenoty na dosah“. Český Krumlov se stal první zastávkou putovní výstavy v jižních 

Čechách. Kromě samotných mistrovských replik klenotů mohli návštěvníci zhlédnout mnoho dalších 

tematických exponátů připomínajících období vlády Karla IV.: kopie středověkých zbraní, volné 

repliky oděvů a  obuvi nebo oblíbené velkoprostorové 3D modely. Expozici doplnily zajímavosti 

a  perličky z  mnohasetleté historie českých korunovačních klenotů opředené různými legendami. 

 

Autorem znamenitých replik korunovačních klenotů je jeden z nejlepších českých a evropských 

zlatníků, legenda mezi šperkaři, Jiří Urban, který realizoval šperky např. pro anglickou královnu 

Alžbětu II., pro papeže Jana Pavla II. nebo repliku císařské koruny Svaté říše římské. 

Na mnohasethodinové realizaci zlatnických prací se podíleli také špičkoví slovenští šperkaři, manželé 

Cepkovi. Výstava "České korunovační klenoty na dosah" se konala ve spolupráci s městem Český 

Krumlov, které se rozhodlo občanům a  návštěvníkům města současně představit výjimečné prostory 

v objektu bývalé krumlovské prelatury.   
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Letní úplňky u Seidelů pokračovaly i v roce 2016 

Je již několik let tradicí, že se o letních úplňkových nocích otevírají dveře Musea Fotoateliér Seidel 

a noční návštěvníci se takto stávají hosty domu Seidelových. Večerní a noční prohlídky fotoateliéru 

mohli i letos návštěvníci zakončit posezením v zahradě při promítání starých fotografií z archivu 

rodiny Seidelovy s komentářem pracovníků muzea. Prohlídky i noční promítání za svitu měsíce 

proběhly opět v termínech letních úplňků v červenci a srpnu 2016.  

Informační centrum mládeže – Street-artový projekt – "Ulicemi Krumlova" 

Od 11. července do 14. července 2016 se v otevřeném klubu na sídlišti Mír a jeho blízkém okolí 

odehrával druhý ročník projektu s názvem "Ulicemi Krumlova", který organizovalo pracoviště ICM. 

Projekt, který byl určený především dětem a mládeži z krumlovského sídliště Mír, se zaměřil na 

techniky street-artu a tvoření ve veřejném prostoru. 

 

Účastnící se nejprve dozvěděli informace o pouličním umění a konkrétních dílech různých světových 

i českých autorů. Součástí úvodní prezentace byla i legislativní otázka možností tvoření v ulicích. 

Úvodní seznámení se s tématem umožnilo dětem a mládeži nasbírat potřebnou inspiraci k následné 

tvorbě. 

 

S místním umělcem Markem Borsányim se účastníci procházeli ulicemi města, kde si všímali 

výtvarných projevů na historických budovách z dob rodu Rožmberků až po současnost. Skupinka dětí 

si díky procházce ulicemi všímala více svého okolí, vnímala různé umělecké projevy a rozvíjela tak 

i svou vlastní fantazii. Prostřednictvím účasti samotného umělce na projektu, mohli účastníci lépe 

pochopit jeho vidění prostoru. 

 

Mezinárodní hudební festival Český Krumlov 2016 

Mezinárodní hudební festival Český Krumlov oslavil v roce 2016 čtvrtstoletí své existence. Díky 

objevné dramaturgii i účasti světově proslulých interpretů si festival vydobyl přední místo mezi 

festivaly klasické hudby a stal se i trvalou součástí evropského hudebního kalendáře. 

 

Jubilejní 25. ročník se konal od  15. července do  6. srpna. V  průběhu tří týdnů se představila celá 

řada výjimečných umělců v čele s hlavní hvězdou, peruánským tenoristou Juanem Diegem Flórezem, 

jehož BBC označila za  jednoho z  největších tenoristů historie. Juan Diego Flórez vystoupil 

na operním galakoncertu 16. července v Pivovarské zahradě. Doprovodil ho Symfonický orchestr 

Českého rozhlasu, který je rezidenčním tělesem MHF Český Krumlov. 
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Zazněly symfonické i komorní koncerty v podání předních sólistů i souborů. Diváci zažili nádhernou 

letní atmosféru hudebních večerů pod širým nebem v  Pivovarské zahradě, v  Zahradě Kooperativy 

či v zahradě nově opraveného kláštera i  koncerty v  Maškarním sále či v  Zámecké jízdárně. 

Vystoupili např. světově proslulí klavíristé Alexei Volodin či Kun Woo Paik a  uskutečnila se také 

Noc s Mozartem – koncert uspořádaný k 260. výročí narození tohoto skladatele. Zaznělo zde 

i  Mozartovo Requiem v  podání slovenských pěvců, smíšeného sboru Münchener Bach-Chor 

a Jihočeské komorní filharmonie. 

 

MHF Český Krumlov však kromě klasické hudby nabídl i široké spektrum dalších hudebních žánrů: 

jazz, muzikál, filmovou hudbu, flamenco, šanson a další. Vystoupily např. muzikálové hvězdy 

z Broadwaye, brilantní flamencový kytarista Carlos Piñana za doprovodu symfonického orchestru či 

jazzová legenda a držitel deseti cen Grammy a ceny Emmy, trumpetista Arturo Sandoval, který zahrál 

dokonce dvakrát: v Zámecké jízdárně jako sólista s Jihočeskou komorní filharmonií (zazněla mj. 

i evropská premiéra Sandovalova Koncertu pro trubku a  orchestr) a  v  Pivovarské zahradě 

s jazzovým programem za doprovodu CBC Big Bandu. Proběhl i večer filmových melodií z pera 

Ennia Morriconeho a Luboše Fišera či koncert šansoniérky Szidi Tobias. Závěrečný koncert 25. 

ročníku pak byl skutečně velkolepý. V Pivovarské zahradě zaznělo í dílo Carla Orffa Carmina Burana 

v  podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu a dvou pěveckých sborů. Sólisty byli 

sopranistka Adriana Kučerová, kontratenorista Roger Isaacs a barytonista Audun Iversen. 

 

Kniha Lipno – krajina pod hladinou 

Křest knihy unikátních fotografií Lipno – krajina pod hladinou proběhl dne 4. srpna 2016 v restauraci 

Loděnice Lipno v Lipně nad Vltavou za účasti vydavatele (Českokrumlovský rozvojový fond) 

a autorů knihy (Zdena Mrázková, Jindřich Špinar, Petr Hudičák), fotografů (Libor Sváček), sponzorů, 

starosty obce Lipno nad Vltavou, ale i lipenských pamětníků. Zúčastnil se ho mj. i poslední z řady 

deseti stavbyvedoucích lipenské hydrocentrály, který v roce 1961 stavbu předával do provozu – 

Ing. Karel Matzner (87 let) nebo zdejší rodák, jehož vzpomínky jsou rovněž v knize František Anderl 

(85 let). 

Kniha ukazuje zmizelou podobu Vltavy a dávné šumavské přírody, měst a obcí na území dnešního 

Lipenska před výstavbou přehrady. Prostřednictvím 280 unikátních snímků převážně z Fotoateliéru 

Seidel, ale i od dalších fotografů, můžeme nahlédnout do míst, která jsou dnes skryta pod hladinou. 

Snímky pocházejí z let 1872–2015. Mnohé z nich jsou publikovány poprvé, jiné jsou sice již známé, 

ne však v předkládané kvalitě a souvislostech. 
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Lipenská krajina měla štěstí na řadu znamenitých fotografů. Nejprve přicházeli a fotili lidi, vesnice, 

památky a krajinu, protože to bylo jejich živností. Netušili, že zachycují scenérie, jež jednou pohltí 

jezero. Nezáměrně tak vytvořili celé svitky fotoreportáží ze zaniklého světa pod budoucí hladinou. 

Po generaci těchto většinou německých fotografů přišli čeští, kteří se už vědomě snažili na svých 

snímcích zachovat obraz zdejší krajiny, protože věděli, že Lipno brzy vše zatopí. 

 

Při sestavování knihy se např. podařilo nalézt a sestavit dosud neznámé panorama krajiny kolem 

Horní Plané, nechybí nejstarší dochovaný snímek grafitových dolů z roku 1872, nejstarší pohlednice 

se zachycením Černé v Pošumaví z roku 1899, jediný Seidelův snímek starého Lipna či unikátní 

panoramatické záběry dokumentující postupující zátopu Frymburka. 

 

Na portrétech Fotoateliéru Seidel můžeme pohlédnout do tváře zdejším osobnostem – hudebníkům, 

spisovatelům, aristokratům, politikům, ale i obyčejným lidem, kteří pracovali na nádraží v Nové Peci, 

žili tam, kde dnes stojí Marina, kudy pluje vltavický či hornoplánský přívoz, kde je frymburské 

přístaviště, ale i jinde. Nečekaným dobovým barevným akcentem jsou diapozitivy ze 40. let 20. století 

z Frymburska. Velmi atraktivní částí jsou dobové snímky ze stavby přehrady a hydroelektrárny, 

fotografie prvních zájezdů na Lipno, první plavby parníku na hladině nového jezera a další… Nechybí 

ani řada precizních leteckých snímků oblasti srovnávajících současnou podobu Lipenska s krajinou 

před napuštěním přehrady. 

Fotografové zachytili portrét a tvář, dochované texty zase myšlenky a duši. Proto jsou v knize 

umístěny rovněž ukázky ze vzpomínek fotografovaných osob a z jejich literárního díla, které je 

zachyceno na stránkách elektronické knihy Jihočeské vědecké knihovny Kohoutí kříž. 

Tři autoři (Petr Hudičák, Zdena Mrázková a Jindřich Špinar) přistoupili ke knize se snahou zaměřit 

svůj pohled k tématu, které napadne většinu lidí, když se rozhlédnou po široké ploše Lipna. Co zůstalo 

pod vodou skryto? A jak to bylo s lidmi, kteří tu žili? S pomocí snímků známých i zapomenutých 

fotografů se autoři ponořili pod hladinu současnosti, aby se pokusili něco „vylovit“ z minulosti 

a ukázat to všem, které to zajímá. Kniha zaujme i svým grafickým zpracováním provedeným 

s velkým respektem k práci dávných fotografů, které je výsledkem práce renomovaného Tomáše 

Halamy. Vydání knihy doprovází i kalendář Musea Fotoateliér Seidel na rok 2017 – rovněž 

s dobovými snímky z Lipenska. V kalendáři jsou k vidění ty velkoformátové fotografie, které se do 

knihy již nevešly. 

 

Jak uvedl jednatel ČKRF (vydavatel knihy), Ing. Miroslav Reitinger: „Kniha Lipno – krajina pod 

hladinou je dalším počinem v řadě knih vydaných Českokrumlovským rozvojovým fondem, 
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majitelem a provozovatelem Musea Fotoateliér Seidel. Snahou společnosti je představovat dílo 

fotoateliéru prostřednictvím stálé muzejní expozice, výstav, přednášek a v neposlední řadě 

i vydáváním publikací prezentujících dílo obou českokrumlovských fotografů – Josefa a Františka 

Seidela.“ 

Seidelovským vlakem na Šumavu - Mimořádný vlak Josef Seidel: České Budějovice –  

Lipno nad Vltavou 

Letošní mimořádný „Seidelovský vlak“ jel z Českých Budějovic na Lipno v sobotu 27. srpna 2016. 

Vezl fotografie Josefa Seidela zachycující scenérie z Horního Dvořiště, Rožmberka, Vyššího Brodu, 

Loučovic a obcí okolo přehrady Lipno. Projížďka Seidelovským vlakem nabídla cestujícím 

jedinečnou možnost prohlédnout si zvětšené fotografie Josefa Seidela z míst, kudy vlak projížděl, 

a dozvědět se mnoho zajímavého. 

 

V Horním Dvořišti se mohli cestující těšit na zajímavé informace o historii této pohraniční stanice. 

Poté vlak pokračoval do Vyššího Brodu, kde proběhla společná procházka na náměstí s výkladem. 

V Loučovicích mohli účastníci zájezdu zavzpomínat na slavné papírny a jejich majitele, kteří jsou 

rovněž zvěčněni v databance krumlovského ateliéru Seidel, a ve stanici Lipno nad Vltavou poté 

vyslechnout vzpomínky pamětníka stavby přehrady a přednosty stanice pana Zemana. Současně zde 

proběhla také autogramiáda autorů nové knihy z edice Seidelova Šumava: Lipno – krajina pod 

hladinou – Jindřicha Špinara, Zdeny Mrázkové a Petra Hudičáka. 

 

NZDM Bouda – výtvarný projekt: „V Boudě proti nudě“ 

Výtvarný projekt „V Boudě proti nudě“ zrealizovali pracovníci NZDM ve dnech 29. do 30. srpna 

2016 od 9.30 do 15.30 hodin, přičemž zváni byli zájemci ve věku od 6 do 14 let i jejich dospělí 

příbuzní. Cílem této pravidelné akce bylo nabídnout v období letních prázdnin kvalitní alternativu 

trávení volného času pro děti a mládež těm, kteří v těchto dvou týdnech letních prázdnin zůstávají ve 

městě. 

 

Ve výše uvedených termínech vždy od 10:00 do 15:00 hodin byla pro příchozí přichystána široká 

škála umělecko-řemeslně výtvarných aktivit, při nichž si návštěvníci NZDM Bouda mohli vyzkoušet 

svou zručnost a dovednost. V programu byly zařazeny také aktivity sportovní. Z realizovaných aktivit 

můžeme jmenovat například: vypalování do dřeva, jemná řezbářská práce s lipovým dřevem, skládání 

origami, vyrábění zvířátek z korálků, pin-pong, stolní fotbal, badminton a další zajímavé činnosti. 

Těchto činností se zúčastnili nejen návštěvníci z řad dětí a mládeže, ale i jejich rodiče a prarodiče. 
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Krumlovští pištci a Fioretto zazářili v Itálii 

Počátkem měsíce srpna se vydaly českokrumlovské soubory Fioretto a Krumlovští pištci do slunné 

Itálie, aby se zúčastnily tradičního festivalu Giostra Cavalleresca ve městě Sulmona. 21členný tým 

hudebníků, tanečníků a  milovníků historických kostýmů reprezentoval město Český Krumlov 

v průvodech v zemětřesením zničeném horském městečku L´Aquila, potěšil svým představením 

obyvatele vísky Pettorano a  svůj pobyt v  Itálii završil vystoupeními v  rodném městě básníka Publia 

Ovidia Nasó v  Sulmoně. 

 

Festivalu se zúčastnily soubory z  ostrovů Zakyntos, Kytira, Korfu, ze San Marina, z  německého 

Burghausenu a  dalších spřátelených měst Sulmony. Krumlovským však patřil nejen obdiv za  krásné 

dámy v  historických kostýmech, ladné pohyby tanečníků a pestrý program, ale také uznání 

za  dlouholetou spolupráci s  městem Sulmona. Krumlovští měli tu čest zahájit celý program festivalu 

Giostra na  náměstí Garibaldi, kde byla vytvořena aréna určená k rytířským závodům na  koních, 

jimiž festival každoročně vrcholí. Organizátoři festivalu připravili pro účastníky krásný program se 

zastávkami v  národním parku Abruzzo či ve  výrobně proslulých sulmonských konfet. Během 

festivalu byla navázána četná přátelství a  družba s  pořadateli historických festivalů.   

Český Krumlov zahájil Dny evropského dědictví 2016 

Dny evropského dědictví (European Heritage Days - EHD) jsou celoevropskou akcí věnovanou 

osvětě v tématech historie a péče o památky. Město Český Krumlov se k této akci každoročně 

připojuje, v loňském roce mělo dokonce tu čest hostit její celorepublikové zahájení. Letos si pro 

zájemce o historii připravily zvláště bohatý program Kláštery Český Krumlov, pravěká kupecká 

osada Krumbenowe opět obsadila Pivovarskou zahradu a na návštěvníky také čekala celá řada zdarma 

zpřístupněných expozic. Pro děti byly přichystány speciální prohlídky města s názvem Renesance 

v Krumlově. 

 

Na úvod programu Dnů evropského dědictví se uskutečnily komentované prohlídky města. Už v úterý 

6. září se návštěvníci vydali společně s průvodkyní Marií Kalistovou za historií Českého Krumlova. 

Prohlídky s názvem Renesance v Krumlově připravil pro děti od 8 let Národní památkový ústav. Děti 

se dozvěděly nejen o životě na dvoře posledních Rožmberků, ale také, co je to freska, sgrafito, atika 

či prampouch, a učily se je v terénu poznávat. K tomu jim pomáhaly pracovní listy, které obdržely 

před začátkem prohlídky. 

 

Kláštery Český Krumlov, které obdržely prestižní ocenění Památka roku 2015, zvaly především na 

sobotní přednáškový cyklus Život v klášteře minoritů a klarisek. O životě v klášteře pohovořili ti 

nejpovolanější, řádové sestry z kláštera klarisek v Brně-Soběšicích a bratři minorité z pražského 
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kláštera sv. Jakuba. Výklad doplnili odborníci Národního památkového ústavu. Helena Soukupová 

provedla klášterem klarisek a Martin Horyna promluvil o hudbě v klášteře a v krátké hudební ukázce 

představil nejstarší funkční varhany v jižních Čechách. Taktéž v sobotu byl zdarma zpřístupněn 

prohlídkový okruh Život a umění v krumlovských klášterech, po oba víkendové dny bylo možno 

navštívit Řemeslnou uličku a zhotovit si vlastní rukodělný výrobek. V klášterech se odehrála i jedna 

výstavní premiéra. V pátek 9. září byla slavnostně zahájena výstava Příběhy krumlovských klášterů. 

Výstava zachytila prostřednictvím fotografií Ladislava Pouzara a doprovodných textů Jiřího Blocha 

proces nejrozsáhlejší rekonstrukce v novodobých dějinách Českého Krumlova. Výstava byla po celou 

dobu trvání zdarma přístupná veřejnosti. 

 

Již potřetí se návštěvníci mohli vydat na cestu do pravěku prostřednictvím programu Krumbenowe – 

kupecká osada. Pivovarská zahrada se opět změnila v pravěké a středověké tržiště a umožnila 

návštěvníkům nahlédnout do tajů zapomenutých řemesel a technologií napříč tisíciletími, od doby 

kamenné po středověk. Na programu nechyběly ani přednášky, dílny, oblíbená pravěká módní 

přehlídka, ukázky pravěké hudby i tance, stezka pravěkého kupce pro děti i dospělé nebo malé 

olympijské hry a další aktivity. Sobotní večer patřil slavnosti lidu mladší doby kamenné a osadu 

rozezněly nestárnoucí rytmy bubnů kapely Udubudu. Program organizovalo Regionální muzeum 

v Českém Krumlově ve spolupráci s Ústavem archeologické památkové péče středních Čech 

a Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích a řadou lektorů a historických skupin z oboru 

experimentální archeologie. Akce probíhala za podpory města Český Krumlov a po celou dobu trvání 

akce bylo zároveň pro návštěvníky bezplatně otevřené Regionální muzeum s obnovenou expozicí 

archeologie. 

 

Zdarma nebo se sníženým vstupným byly o víkendu 10. a 11. září zpřístupněny i další expozice:  

Museum Fotoateliér Seidel, Synagoga Český Krumlov nebo výstava České korunovační klenoty 

nadosah. Ta byla v historických sálech bývalé Prelatury do 11. září, kdy návštěvníci města měli již 

poslední příležitost výstavu navštívit. 

 

Otáčivé hlediště – úspěšná divadelní sezóna 2016 

Sezóna 2016 na českokrumlovském Otáčivém hledišti byla ovlivněna nadměrným počtem deštivých 

dnů. Kvůli nepříznivému počasí byli organizátoři nuceni zrušit tři představení a některé večery hráli 

divadelní umělci i v mírném dešti. Přesto byly reakce a ohlasy diváků kladné a spousta zájemců 

o vstupenky nebyla uspokojena.  
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Svoji premiéru před Otáčivým hledištěm měla v létě 2016 operní inscenace Příhody lišky Bystroušky 

v režii dua SKUTR – Martina Kukučky a Lukáše Trpišovského, která u recenzentů a kulturních 

kritiků sklidila veliký úspěch. Ivana Rusko a Alexandr Beň byli za role v této inscenaci nominováni 

na Výroční ceny Opera Plus, inscenace byla označena Divadelními novinami jako „Sukces léta 

2016“ a byla nominována na Cenu Divadelních novin v kategorii Hudební divadlo. Před točnu se 

vrátily inscenace Robin Hood, Ženy Jindřicha VIII. nově v hlavní roli s Petrem Rychlým, Pes 

baskervillský, operní tituly Rusalka a Carmen, baletní inscenace Labutí jezero a rodinná komedie 

Baron Prášil, ve které Romana Nevěčného v titulní roli nově alternoval Martin Hruška.  

 

Pro velký zájem publika byla nad rámec plánovaného programu přidána čtyři večerní představení 

(Carmen, Rusalka a 2x Pes baskervillský). Sezóna 2016 se mohla pochlubit skvělou 98% návštěvností 

a 54 055 diváky, kteří před točnou shlédli celkem 86 večerních, odpoledních, ale i školních 

představení. Tržby dosáhly výše 31,5 mil. Kč. Počet diváků (včetně generálních zkoušek) dosáhl čísla 

55 198.  

 

V rámci operních představení před Otáčivým hledištěm Jihočeské divadlo ve spolupráci se 

společností MANX Technologies zprovoznilo nově vyvinutou titulkovou aplikaci určenou pro chytré 

telefony a tablety. Unikátní titulkovací software Overtekst se osvědčil a do sezóny 2017 divadlo 

naplánoval nákup několika desítek chytrých zařízení, aby tato aplikace byla dostupná co nejširšímu 

počtu diváků. 

 

Prodej vstupenek na Otáčivé hlediště 2017 byl zahájen 12. září 2016. Pro léto 2017 bylo naplánováno 

celkem 91 představení - novinkami byly baletní inscenace Valmont a operní drama Trubadúr, před 

točnu se vrátila komedie Dekameron a v novém obsazení i rodinná pohádková akční komedie Pták 

Ohnivák a lišák Zorro. Dále pak diváci mohli shlédnout oblíbené tituly Ženy Jindřicha VIII., Pes 

baskervillský, Rusalka a Příhody lišky Bystroušky.  

Den s handicapem – den bez bariér – 13. ročník 

Jít na prohlídku zámku, zdolat pár schodů nebo obdivovat krásy Českého Krumlova z raftu na Vltavě. 

Pro většinu lidí žádný problém, ale pro handicapované mnohdy nesplnitelný sen. Jeden den v roce 

však všechny zdejší bariéry padnou. S pomocí dobrovolných asistentů a provizorních nájezdů se 

postižení v rámci akce Den s handicapem – den bez bariér, který proběhl 10. září 2016, vydali spolu 

s průvodcem do historického centra města, zavítali do zámeckých komnat či navštívili grafitové doly, 

kde je prohlídkou provezl důlní vláček. 

 

V sobotu 10. září se již po třinácté otevřely některé galerie, muzea a turisticky zajímavá místa 
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Českého Krumlova lidem, kterým nejrůznější formy handicapu obyčejný výlet zcela neumožňují. 

S  myšlenkou pozvat do  města tělesně i  duševně postižené spoluobčany, děti bez obvyklého 

rodinného zázemí a  společně s  nimi širokou veřejnost, přišli před téměř patnácti lety krumlovští 

členové Kiwanis klubu. Začalo to výrobou speciální turistické mapy, skončilo to akcí, která v té době 

neměla v republice obdobu a  kterou vysoce hodnotili i  četní zahraniční návštěvníci. Dnes, jak uvedl 

letošní prezident klubu Miroslav Valha, je podobných akcí více než dost a některé dokonce kolidují 

v  termínech. 

 

Českokrumlovský „Den s handicapem – den bez bariér“ však má stále dobrou pověst a spoustu 

příznivců. Přesto došli kiwaniéři k názoru, že je třeba akci malinko posunout dopředu, což přineslo 

zcela zásadní změny. Hlavní program a centrum dění se již neodehrával na náměstí Svornosti ani 

na  prvním zámeckém nádvoří, ale v  nově zrekonstruovaných klášterech. Ty jsou jistě hlavním 

lákadlem a  mají rozhodně co nabídnout, ale nebyly zdaleka jedinou novinkou. Státní hrad a zámek 

představil účastníkům zámeckou kovárnu a také knížecí konírny, Regionální muzeum pak pořádalo 

ve  stejném termínu v  Pivovarské zahradě procházku středověkem „Krumbenowe – kupecká osada“. 

Všechny akce byly jako obvykle zdarma. O ty v minulosti nejžádanější atrakce však návštěvníci také 

nepřišli. Jako jindy byla připravena speciálně upravená II. prohlídková trasa zámku, vory a  rafty pro 

krátkou plavbu po  Vltavě i  návštěva tajemného podzemí grafitového dolu. 

 

Ještě jedna zcela nová a  zásadní změna čekala letošní ročník. Pořadatelé a  generální partner akce 

město Český Krumlov se společně rozhodli pozvat i  naše seniory. Možná i  právě proto, že některé 

z  novinek letošního programu nemohli vidět ani ti z nich, kteří žijí ve městě dlouhá léta.   

 

V klášterech byl připraven program pro osoby s různým stupněm postižení. V Interaktivní expozici, 

v bylinkové dílně si mohli namíchat čaje, ozdobit svíčku… Popisky k vybraným činnostem 

a exponátům byly v Braillově bodovém písmu a návštěvníci měli možnost přímého kontaktu 

s předměty např. kamennými úlomky z gotických oken nalezenými při rekonstrukci. Stejně tak byl 

zpřístupněn klášter minoritů a klášterní zahrada. 

 

Doprovodný program přiblížil ostatním návštěvníkům život s handicapem a na vlastní kůži si mohli 

vyzkoušet, jaký je život se zdravotním omezením. K dispozici byly různé kompenzační pomůcky, 

invalidní vozík, Pichtův psací stroj, knihy v Braillově bodovém písmu a další… 

 

Český Krumlov se handicapovaným návštěvníkům snaží vyjít vstříc i mimo podobné akce. Na 

stránkách Infocentra má speciální průvodce pro handicapované, které upozorňují na překážky a uvádí 
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množství bezbariérových tras i s praktickými radami včetně bezplatného parkování nebo 

bezbariérových toalet. 

 

Po stopách renesance 

Pro žáky, studenty i rodiny s  dětmi byla vydána brožura s  názvem Renesance v Krumlově, aneb 

Spěchej pomalu za trubačem a medvědem. Zajímavé příběhy a architekturu doby renesance 

v  Českém Krumlově tak mohou děti i  jejich rodiče poznávat zábavnou formou při dokreslování, 

plnění úkolů a hledání odpovědí v uličkách Českého Krumlova. 

 

Brožura má dvě části, první zavede účastníky do Starého města, kde se učí poznávat prvky renesanční 

architektury, seznamují se s pojmy atika, arkýř, ostění, sgrafito, portál, prampouch či šambrána, 

dozvídají se o  kamenických značkách, o  době posledních Rožmberků, Viléma z Rožmberka a Petra 

Voka, s jejichž panováním je spojena doba největšího rozkvětu Českého Krumlova. Druhá část 

putování vede do městské části zvané Latrán, je více zaměřena na příběhy, pověsti a tvůrčí úkoly. 

 

Didaktickou brožuru vydal českobudějovický Národní památkový ústav ve spolupráci 

s Českokrumlovským rozvojovým fondem díky finanční podpoře Ministerstva kultury z  programu 

Podpora pro památky UNESCO v českém, anglickém a německém jazyce. Brožura je neprodejná. 

Zájemci si mohou vyzvednout brožuru zdarma v Infocentru Český Krumlov. 

 

První prohlídky pro rodiny s dětmi proběhly 9. září, kdy všichni společně mohli nalézat stopy 

renesanční architektury a umění v Českém Krumlově. 

 

Zažít Krumlov jinak 

Druhý ročník sousedské slavnosti Zažít Krumlov jinak proběhl v  sobotu 17. září 2016 až 

do  večerních hodin v  Masné ulici. I  letos měl bohatý program přichystaný Krumlováky. Na  ulici 

byla k  vidění živá hudební a literární vystoupení, konaly se besedy s krumlovskými osobnostmi, 

proběhla burza knih, na níž bylo možno staré knihy a vyměnit za jiné, workshopy, zkrášlovací salón, 

dětský koutek a další. Návštěvníci se mohli občerstvit domácími kulinářskými výtvory nebo i  přispět 

vlastní specialitou, k dispozici byla také široká nabídka nápojů, od míchaných drinků po výbornou 

kávu z místní pražírny. Všichni účastníci si mohli třeba jen tak posedět, odpočinout si nebo si 

popovídat s ostatními Krumlováky. 
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Schwarzenberská granátnická garda 

V září 2016 převzali schwarzenberští granátníci od představitelů Třeboně a Hluboké nad Vltavou 

jedinečné dary v podobě dvou nových velkých praporů, praporu země české a praporu republiky. Dar 

symbolizuje vzájemnost našich tří měst na základě společné rožmbersko-schwarzenberské historie. 

Po více než půl století tak byla obnovena tradice společného vyvěšování knížecího, zemského 

a státního praporu na granátnické strážnici na zámku v Českém Krumlově o státních svátcích, při 

významných událostech a během státních návštěv. Granátníci při této příležitosti rovněž obdrželi 

finanční příspěvek od města Český Krumlov na propagaci programu obnovy gardy. 

 

V roce 2015 byla formálně obnovena existence a činnost Vévodské tělesné stráže v Českém 

Krumlově – Schwarzenberské granátnické gardy, jež od roku 1746 nepřetržitě přes dvě století 

působila jako hradní stráž v Českém Krumlově, sídle vévodů krumlovských z rodu knížat ze 

Schwarzenbergu, až do roku 1948, kdy byla měsíc po tzv. Vítězném únoru z ideologických důvodů 

její činnost zastavena. 

 

Granátnická garda v Českém Krumlově představovala od 19. století a především pak v období První 

republiky jeden z nejpřednějších symbolů nejenom města Český Krumlov, ale i celé Šumavy a jižních 

Čech. Jednalo se jak o ceremoniální jednotku představující stěžejní turistické lákadlo regionu, tak 

i o aktivní element významným způsobem obohacující kulturní život v Českém Krumlově. Vedle 

reprezentativních aktivit, které dotvářely již tak unikátní charakter tohoto starého vévodské města 

představujícího na přelomu století administrativní i kulturní centrum jižní Šumavy (každoroční 

dělové salvy, slavnostní průvody či každodenní střídání stráže), vyvíjela granátnická garda činnost 

i na poli hudebním. Gardový orchestr, jeden z nejkvalitnějších hudebních ansámblů jižních Čech 

zajišťoval hudební doprovod většiny společenských událostí v Českém Krumlově I. poloviny 20. 

století, přičemž bez dobročinných aktivit granátníků hradní stráže a jejich kapely by kulturní život 

tehdejší česko-jazyčné menšiny ve městě Český Krumlov nemohl nikdy dosáhnout obdobného 

rozkvětu ještě před rokem 1918 (založení české knihovny a české školy). Granátnická garda si tak 

vydobyla důležité postavení v rámci obecné historie města Český Krumlov – zároveň se však v očích 

obyvatelstva stala symbolem a nenahraditelným prvek pro vlastní regionální identitu. 

 

V roce 1948 byl však Český Krumlov po komunistickém převratu o svůj staletý symbol připraven. 

Po 67 letech v roce 2015 byl českokrumlovskými spoluobčany v aktivní a úzké spolupráci se Státním 

hradem a zámkem Český Krumlov koncipován a zahájen tzv. Program obnovy hradní stráže 

v Českém Krumlově, jehož dosavadním výsledkem bylo formální obnovení granátnické gardy jako 

občanského spolku, založení Archivu Schwarzenberské granátnické gardy a profesionálního 

badatelského oddělení a k prosinci téhož roku i obnovení činnosti gardy v tzv. aktivním provizoriu. 
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Cílem Programu obnovy je plnohodnotná, důstojná a trvale udržitelná obnova činnosti 

Schwarzenberské granátnické gardy jakožto hradní stráže v Českém Krumlově do roku 2017, tj. 

v plném rozsahu jí vyvíjené činnosti v areálu zámku a městě Český Krumlov do roku 1948. Tato 

činnost zahrnuje vedle obnovení zcela unikátních tradic – jako jsou každoroční dělové salvy ze 

zámeckého vrchu nad městem na 28. října, slavnostní fanfáry hrané ze zámecké věže na sv. Václava 

a Štědrý den, velikonoční slavnosti v obnoveném klášteře Minoritů nebo hudební průvody městem – 

především obnovení každodenní stráže na Gardovém nádvoří Státního hradu a zámku Český Krumlov. 

 

Obnovení celoroční a každodenní stráže granátníků na zámku v Českém Krumlově, představující 

vrchol a konečnou fázi celého Programu obnovy, je nicméně zásadně podmíněno kompletní obnovou 

velitelství a kasáren gardy v zámeckém areálu, která mají členům a zaměstnancům granátnické gardy 

poskytnout zcela nezbytné zázemí pro praktické vykonávání činnosti hradní stráže. Zároveň však tyto 

autentické prostory, částečně zpřístupněné veřejnosti, zajistí jakožto interaktivní museum i základní 

finanční pokrytí výdajů spojených s činností gardy. S ohledem na divácky velmi atraktivní formu, 

působivé historické prostředí a především pravidelnost má každodenní ceremoniální stráž granátníků 

spolu s ranním vyvěšováním knížecího praporu a střídáním stráže na gardovém nádvoří potenciál 

opět se stát jednou z nejvýznamnějších turistických atrakcí nejen Českého Krumlova, ale celých 

jižních Čech. 

Městská knihovna vyhlásila tradiční literární a výtvarnou soutěž – 13. ročník 

Výtvarná a literární soutěž knihovny pro děti do 15 let si za celou dobu svého trvání získala již velký 

okruh příznivců a pravidelných účastníků. V roce 2016 se konal již 13. ročník, tentokrát na téma 

„Svět v pohybu“. Knihovna poskytuje možnost výtvarně či literárně se projevit dětem od těch 

nejmenších z mateřských škol až po patnáctileté. 

 

13. ročník soutěže byl vyhlášen k 1. 9. 2016. Příjem soutěžních prací byl ukončen 15. 11. 2016. 

Slavnostní vyhlášení vítězů s kulturním programem se konalo 7. 12. 2016 v Prokyšově sále bývalé 

prelatury. Od 7. 12. 2016 do 3. 2. 2017 se konala v oddělení pro děti výstava všech prací odevzdaných 

do soutěže. Dalším výstupem projektu byl sborník oceněných literárních prací minulých 11 ročníků 

(léta 2005 – 2015), který byl vydán jako publikace v elektronické podobě. Sborník byl doplněn 

i fotografiemi z výstav výtvarných prací a vyhlašování vítězů. Sborník je zdarma ke stažení na webu 

knihovny. 

 

Soutěž byla určena pro děti do 15 let včetně. Ve výtvarné části byla rozdělena do tří kategorií: 

• předškolní děti a děti z 1. třídy ZŠ (do 6 let) 

• děti z 1. až 5. třídy (7 až 11 let) 
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• děti z 6. až 9. třídy ZŠ a 1. ročníků osmiletého a šestiletého gymnázia (12 až 15 let). 

 

V literární soutěži byly 2 kategorie: 

• děti z 1. až 5. třídy ZŠ (6 až 11 let) 

• děti z 6. až 9. třídy včetně gymnázia (12 až 15 let). 

Festival barokních umění 2016 

Třetí zářijový víkend 16. září – 18. září 2019 se v Českém Krumlově nesl v duchu Festivalu barokních 

umění, staré hudby a scénických uměleckých záměrů doby baroka. Soubory, které na festivalu 

vystoupily, se věnují interpretaci staré hudby, hrají na nástroje původní technikou, dle původního 

systému ladění. Aranž koncertů a představení byla koncipována podle dobové interpretace staré 

hudby. 

 

Organizátoři festivalu si kladli za cíl oživit historické prostory města Český Krumlov různými 

uměleckými formami baroka, a to v období ke konci letní hudební festivalové sezóny v Českém 

Krumlově v měsíci září. Dramaturgie festivalu kladla hlavní důraz na propojení autentického 

historického prostoru s adekvátním druhem dobového umění (chrámová hudba v zámecké kapli nebo 

v klášterním kostele, barokní tanec v Maškarním sále, koncerty vážné a komorní hudby pak 

v Zrcadlovém sále či letohrádku Bellarie). 

 

Festival barokních umění Český Krumlov se těší rostoucímu zájmu milovníků historické hudby 

z  celé Evropy, výmluvným důkazem jeho kvalit jsou vyprodané sály a nadšené ohlasy. Titulem 

novodobé světové premiéry v  rámci IX. ročníku Festivalu barokních umění Český Krumlov byla 

opera od  Antonia Caldara L’ASILO D’AMORE (Útočiště Amorovo), Festa Teatrale na libreto Pietra 

Metastasia, komponovaná v  roce 1732 pro Český Krumlov a  poprvé uvedená téhož roku v  Linci. 

Novodobá světová premiéra zazněla u příležitosti výročí 250 let od otevření Zámeckého divadla 

v  Českém Krumlově (1766). Program IX. ročníku nabídl i  další pozoruhodné koncerty, například 

Madrigaly alžbětinské Anglie v  podání souboru Societas Incognitorum (Brno) či komorní hudbu 

francouzského baroka pod názvem Ve stínu krále Slunce v  podání souboru Le Jardin des Arts 

(Maďarsko). Nechyběl ani oblíbený barokní ohňostroj a barokní iluminace v zámecké zahradě.   

 

Antonio Caldara (cca 1670–1736) byl jedním z nejvýznamnějších skladatelů nejen italského, nýbrž 

i středoevropského baroka. Po třicet let zastával jedno z nejvýznamnějších hudebnických míst 

tehdejší Evropy – byl druhým kapelníkem císařské dvorní kapely ve Vídni v době jejího největšího 

rozkvětu za vlády hudbymilovného císaře Karla VI. Vedle péče o chrámovou hudbu bylo Caldarovým 

hlavním úkolem komponovat opery oslavující panovnický dům. Jeho skladby významně ovlivnily 
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hudbu vrcholného baroka v celé Střední Evropě a dochovaly se kromě Rakouska a Itálie též v českých, 

moravských, slezských a maďarských archivech (m.j. i v Českém Krumlově).  

 

Oslavná opera (tzv. Festa Tetrale) „L’Asilo d’Amore“ byla zkomponována v roce 1732 na oslavu 

narozenin císařovny Alžběty Kristýny (28. srpna). Protože toto datum připadlo na cestu císařského 

dvora z Karlových Varů a Prahy zpět do Vídně, bylo představení připravováno na zámku císařova 

přítele a vrchního štolby Adama Františka knížete ze Schwarzenbergu v Českém Krumlově. Archivní 

materiály nás zpravují nejen o návštěvách hlavních realisátorů představení, básníka a dramatika Pietra 

Metastasia a scénografa Giuseppe Galli-Bibieny, na krumlovském zámku, ale i o přesném počtu členů 

císařské dvorní kapely (zpěváků, tanečníků a hudebníků), kteří měli operu v Českém Krumlově 

nastudovat. Bohužel po tragickém skonu knížete ze Schwarzenbergu při lovu u Brandýsa nad Labem, 

kdy byl postřelen samotným císařem, nepřicházelo oslavné dvorské představení v Krumlově v úvahu. 

Premiéra se tedy nakonec odehrála v Linci, o čemž nás zpravuje jak dochovaná rukopisná partitura, 

tak výtisk libreta.  

 

Zamýšlené nastudování Caldarovy opery „L’Asilo d’Amore“ bylo novodobou světovou premiérou 

a zároveň jejím druhým provedením vůbec (dvorské opery nebyly reprízovány a nebyly ani 

poskytovány jiným dvorům či divadlům). Zároveň bylo toto dílo po 284 letech uvedeno na místě, pro 

něž bylo původně koncipováno. Podkladem pro nastudování byla Caldarova rukopisná partitura 

uložená v Archivu Společnosti přátel hudby ve Vídni (Gesellschaft der Musikfreunde), dále čistopis 

partitury a instrumentálních partů z fondu dvorní kapely ve vídeňské Národní knihovně 

(Österreichische Nationalbibliothek) a výtisk libreta, které zároveň sloužilo jako program 

k lineckému představení (uložený tamtéž). 

Svatováclavské slavnosti v roce 2016 – 15. ročník akce 

Jarmark, koncerty, výstavy, taneční vystoupení, prohlídky podzemí historického centra města a ještě 

mnohem více čekalo na všechny, kteří se ve dnech od 23. – 28. září 2016 vypravili do Českého 

Krumlova. Už v pátek 23. září tady začal 15. ročník Svatováclavských slavností, který nabídl bohatý 

program pro obyvatele, turisty, zdejší i přespolní, zkrátka pro všechny, kteří chtěli vzdát hold patronu 

české země svatému Václavovi. Se slavnostmi se neoddělitelně pojí i Mezinárodní folklórní festival, 

který do Krumlova přivezl soubory lidové kultury z české a slovenské kotliny. 

Svatováclavské slavnosti zahájily už v pátek 23. září, kdy od pravého poledne náměstí Svornosti 

zaplnily jarmareční stánky. V podvečer slavnosti oficiálně zahájil starosta města Dalibor Carda. 

„Svatováclavské slavnosti jsou oslavou nejen patrona české země, ale také podzimního času, jeho 

barev a vůní. Zvu všechny návštěvníky, aby si užili letošní velice pestrý program slavností 

a jedinečnou atmosféru, která Český Krumlov naplní,“ sdělil starosta. 
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Na rockovou notu naladil pak v pátek večer posluchače Vladimír Mišík & Etc… a akustické trio 

Michal Prokop s Lubošem Andrštem a Janem Hrubým, kteří vystoupili na náměstí Svornosti. Na 

muziky folklórních souborů si přišli zájemci zatančit do pivovaru Eggengberg. 

Českokrumlovské kláštery zvaly na prohlídku interaktivní expozice lidských dovedností nebo na 

prohlídkový okruh, který přibližuje život a umění v klášterech, návštěvníci měli také poslední 

možnost zhlédnout výstavu 200 let hořických pašijových her. Po dobu Svatováclavských slavností 

pak kláštery nabízely návštěvníkům možnost prohlídky expozičních okruhů“. Interaktivní expozice 

lidských dovedností“, „Život a umění v krumlovských klášterech“ a výstavu „200 let hořických 

pašijových her“. Součástí programu pak byl Mezinárodní folklórní festival a oddychové centrum – 

Kavárnička u Klarisek lákala na sladké domácí dobroty ze švestek. Součástí programu byla již 

tradičně též řemeslná ulička s možností výroby vlastního výrobku. 

Vyvrcholením programu se stala pak dernisáž výstavy „200 let hořických pašijových her“, promítání 

filmu „Hořičtí Němci včera a dnes“ a v Klášterním kostele Božího Těla a Panny Marie vystoupil 

Jaroslav Krček a Musica Bohemica.  

 

Městská knihovna připravila dobrodružný program s plněním úkolů pro rodiny s dětmi. Odvážlivci 

pak mohli pokračovat na noční komentovanou prohlídku města, kde se seznámili s tajemnými příběhy, 

legendami a pověstmi Českého Krumlova. 

 

V sobotu roztančily náměstí Svornosti české i zahraniční folklórní soubory, představila se slovenská 

Prvosienka z Dubnice nad Váhom, mikulovský Palavánek, Dolinečka ze Starého Města, Hadářek 

z Červeného Kostelce, karlovarský soubor Dyleň, Šumavánek z Klatov, Úsviťáček z Českých 

Budějovic a českokrumlovské soubory Jitřenka a Růže. 

 

Ani letošní ročník se neobešel bez tradičního setkání a fotografování Václavů a Václavek. Všichni 

dorazivší nositelé tohoto jména se mohli podepsat do pamětní knihy Svatováclavských slavností 

a utkat se v soutěžních kategoriích o nejmladšího, nejstaršího, nejvyššího nebo nejdále bydlícího 

Václava. 

 

Slavnosti zaplnily doslova každý kout města, v Seminární zahradě se prezentovali účastníci 

Mezinárodního folklórního festivalu a vystoupil tu i českokrumlovský romský taneční soubor Benga 

Čave. V klášterech si tvořiví zájemci mohli projít řemeslnou uličkou, kde byly k vidění ukázky 

tradičních řemesel s možností výroby vlastního výrobku. V Museu Fotoateliér Seidel mohli 

návštěvníci získat jedinečnou dobovou fotografii, v zámecké kovárně si zase vyzkoušet na vlastní 
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kůži práci kováře. Na terase hotelu U Malého Vítka nalezli ráj všichni milovníci vína, probíhaly tu 

ukázky zpracování révy a ochutnávky vinného moštu, burčáku a moravských vín. 

 

V sobotu také proběhl slavnostní akt předání portepee (střapců na šavli) z rukou starosty města 

Schwarzenberské granátnické gardě – hradní stráži, která střežila českokrumlovský zámek přes 200 

let, než byla v roce 1948 zrušena, a kterou v minulém roce po 67 letech obnovila skupinka nadšených 

Krumlovanů. 

 

Večer na náměstí zahrálo hudební seskupení Cimballica, které spojuje žánr populární a filmové hudby. 

Přináší originální díla, odvážné aranže, neobvyklé hudební kombinace, nový image a netradiční pojetí 

vážné hudby, folkloru a filmové hudby. I obsazení tělesa je lehce nadstandardní a spíše připomíná 

malý orchestr. Repertoár kapely je velice obsáhlý a Cimballica se rozhodně nebrání ani čistě 

folklorním melodiím, které byly hlavním repertoárem v době jejího vzniku. Nicméně posluchači se 

mohli především těšit na melodie ovlivněné filmovými skladateli Hansem Zimmerem, Jamesem 

Hornerem, Ennio Morriconem nebo kapelou Metallica a finskou cellovou formací Apocalyptica. Dále 

má Cimballica v repertoáru skladby System Of A Down, Stinga, Leonarda Cohena, Bryana Adamse 

a mnoha dalších. 

 

V sobotu a neděli rozehrálo příběhy na Vltavě „Nálodní divadlo“. Voroplavecké loutkové divadlo 

nabídlo hry o historii Českého Krumlova, českého království a voroplavbách na Vltavě. A po plavbě 

na řece měli zájemci možnost navštívit výjimečně zpřístupněné důlní dílo pod historickou částí centra 

města.   

 

K tradicím slavností patří Svatováclavská noc otevřených muzeí a galerií. V tuto výjimečnou noc 

otevřely své dveře významné krumlovské galerie a nabídly všem návštěvníkům prohlídky 

s programem zdarma. Od osmi večer do půlnoci bylo možné navštívit Regionální muzeum, Egon 

Schiele Art Centrum, hradní muzeum a věž krumlovského zámku, zámeckou konírnu a kovárnu, kapli 

sv. Martina v městském parku, Museum Fotoateliér Seidel, R. galerii. V klášterech byla k vidění 

výstava fotografií Ladislava Pouzara, na nichž je prezentován proces obnovy českokrumlovských 

klášterů, dosud největšího projektu revitalizace památkového areálu v Českém Krumlově. 

 

Ve středu 28. září se návštěvníci mohli zúčastnit mimořádných prohlídek chrámu sv. Víta a kaple sv. 

Václava s odborným výkladem Petra Pavelce, ředitele Národního památkového ústavu v Českých 

Budějovicích. Večer byla v chrámu sv. Víta tradičně celebrována Svatováclavská mše svatá. 
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Ve středu také proběhlo tradiční setkání s pravěkými lovci v Dobrkovické jeskyni. Kromě povídání 

o výzkumu v jeskyni s ukázkami nálezů si návštěvníci mohli sami vyzkoušet všední život pravěké 

tlupy včetně rozdělávání ohně, lovu na divou zvěř a přípravy pokrmů. Nový paleolitický ateliér 

jeskynní malby nabídl prostor pro všechny umělecky založené neandrtálce, kteří chtěli probudit svůj 

talent, k vyzkoušení bylo i zpracování kůží, dřeva či pigmentu a opracování kamenných nástrojů. 

 

Výtvarný podzim v Boudě v roce 2016 – 14. ročník akce 

Na již 14. ročníku akce Výtvarný podzim v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Bouda na 

Špičáku (Centrum po děti a mládež (CPDM)), která probíhala po dobou jednoho říjnového týdne, se 

učily děti nejen z krumlovských základních škol, ale také třeba z Přídolí, Větřní nebo z Brloha 

nejrůznější výtvarné techniky – dřevoryt, drhání, malbu na plátno, výrobu masek či vypalování 

pájkami. 

 

Celkem se tu za celý týden vystřídalo na 400 dětí z různých škol, odpoledne měly možnost volně na 

akci přijít i děti z ulice. Zájem o tuto akci byl na zúčastněných školách již tradičně velký, ozývaly se 

dokonce hlasy, že by měl Výtvarný podzim trvat alespoň dva týdny.   

Den otevřených dveří na Střední uměleckoprůmyslové škole sv. Anežky 

Zájemci o studium na Střední uměleckoprůmyslové škole sv. Anežky České v Č. Krumlově si mohli 

školu prohlédnout v rámci Dne otevřených dveří, který se konal 11. října 2016. Ateliéry oborů 

Grafický design, Scénická, interiérová a výstavní tvorba a Užitá klasická a digitální fotografie 

v klášteře křížovníků nabízely v rámci projektu „Otevřená škola“ žákům ZŠ a jejich rodičům možnost 

návštěvy konzultací, případně praktickou „ochutnávku“ ateliérové výuky. Zájemcům z řad veřejnosti 

prohlídku školy včetně prezentací prací a projektů studentů a rodičům stávajících i budoucích 

studentů školy náhled do výuky (po předchozí tel. dohodě). 

Zamykání Vltavy v Českém Krumlově v roce 2016 – 7. ročník akce 

Přibližně pět desítek vodáků se v sobotu 16. října 2016 sešlo v Českém Krumlově, aby symbolicky 

ukončili sezonu na řece Vltavě. Na tři západy ji tradičně uzamkl vodník Česílko a ještě spolu 

s hastrmankou pasovali nové členy na vodáky. Všichni se pak zahřáli grogem nebo něčím ostřejším, 

nasedli do lodí a raftů a vydali se na zhruba tříhodinovou 11 km dlouhou plavbu do Rájova, kde byla 

ukončena v hostinci Na kovárně. Akci zaštiťovala společnost iVltava.cz za podpory vodáckých 

půjčoven Cesta - sports, Odysea, Pirát a kempů ve Zlaté Koruně (Kemp u Kučerů a Kemp Koruna) 

a v Českém Krumlově (kemp U Trojice) a Českého svazu rekreačního sportu. 
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Výstava Figura 16 ukázala nejlepší díla studentů – 11. ročník akce 

V roce 2016 již po jedenácté proběhla výtvarná soutěž Figura 16, kterou pořádá SUPŠ sv. Anežky. 

Ve středu 19. října hodnotila odborná komise složená z pedagogů odborných středních a vysokých 

škol ve složení: MgA. Libor Kaláb, pedagog UMPRUM Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha, 

Akad. mal. Miluše Poupětová, vedoucí oboru Užitá malba VOŠUP a SUPŠ, Praha Žižkovo náměstí 

a Mgr., Akad. mal. Eva Výborná, vedoucí oboru Užitá malba, SUPŠ sv. Anežky České v Českém 

Krumlově, celkem 91 prací z 16 odborných středních škol. Jako každoročně se soutěžilo ve třech 

kategoriích: Kresba postavy, Malba postavy a Portrét. Vítězné práce ze všech tří kategorií bylo možné 

shlédnout na výstavě Figura 16 od pondělí 31. října do pátku 4. listopadu 2016 v areálu kláštera. 

Historický průvod k příležitosti ukončení zámecké sezóny 

Historický kostýmovaný průvod, který sledovaly stovky lidí, prošel v sobotu 22. října 2016 Českým 

Krumlovem u příležitosti ukončení hlavní turistické sezóny na zámku. Účinkovali například 

Krumlovští pištci, soubor historických tanců Fioretto, soubor historického šermu Fedrfechtýři, 

Harcíři z Rokycan, Hartig Ensemble, Bratři z Růže, Schwarzenberská granátnická garda, dále 

českokrumlovští zámečtí a městští průvodci a kostýmovaní příznivci města a historie. Průvod jako 

každý rok přilákal velké množství diváků. 

 

Tématem letošního průvodu bylo svatební veselí na dvoře krumlovském aneb 350. výročí svatby 

posledních Eggenberků (rok 1666). Průvod vycházel od Městského divadla Český Krumlov, Horní 

ulicí pokračoval na náměstí Svornosti, poté Širokou ulicí až na II. zámecké nádvoří a byl slavnostně 

ukončen u kaskádové fontány v zámecké zahradě. 

Krumlovské podzimní recitály – VI. ročník 

Krumlovské podzimní recitály jsou sérií komorních koncertů, které probíhají každou listopadovou 

sobotu v jedinečných historických prostorách, zejména v Synagoze Český Krumlov. Od počátku 

festivalu je prioritou představit posluchačům špičkové hudebníky z Čech i ze zahraničí. V roce 2016 

vystoupilo komorní Trio Martinů, mladý belgický klavírista Florian Noack, Beata Hlavenková, Lenka 

Dusilová, Dorota Barová či dechový Parnas Quintet. Skutečnou ozdobou festivalu však byla Dagmar 

Pecková, jedna z mezinárodně nejúspěšnějších českých pěvkyň. Během své kariéry vystoupila na 

nejuznávanějších operních a koncertních scénách (Bayerische Staatsoper, Carnegie Hall New York, 

Royal Opera House Covent Garden London, San Francisco Opera aj.) i na prestižních mezinárodních 

hudebních festivalech (Edinburg International Festival, Salzburger Festspiele atd.) s předními 

orchestry pod vedením světově proslulých dirigentů. 
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Střelecké setkání „Českokrumlovský medvěd“ v roce 2016 – 18. výročí 

Účastníci 18. ročníku dobročinného střeleckého setkání Českokrumlovský medvěd, pod patronátem 

Armády České republiky, konaného v sobotu 31. října 2016, „vystříleli“ českokrumlovským 

medvědům celkem 10 000 Kč. Zámecký medvědář všem srdečně poděkoval za tento příspěvek pro 

své chlupaté svěřence. 

Barrandovská výstava Císařův pekař – Pekařův císař v klášterech 

Proslulé studio Barrandov působící v oblasti filmu již od počátku 30. let je majitelem mnohých 

cenností v podobě kulis, rekvizit a  kostýmů těch nejslavnějších českých filmů, kterých za 80 let 

působení studia bylo natočeno přes 2 500. Neméně proslulé je i filmové ztvárnění postavy Rudolfa 

II. v historickém snímku Císařův pekař – Pekařův císař, který letos slaví 65 let od svého vzniku. Když 

Rudolf II. v roce 1601 odkoupil krumlovské panství od  posledního představitele rožmberského rodu 

a 20 let městu Krumlovu vládl, neodmyslitelně propojil svůj životní příběh s příběhem města. 

Jubilejní výstava tohoto filmu tedy pochopitelně zavítala přímo do historického centra Českého 

Krumlova, a  to do  nově opraveného kláštera klarisek. Autentické rekvizity, kulisy a kostýmy z filmu 

Císařův pekař – Pekařův císař byly tematický rozmístěné ve  stávající Interaktivní expozici lidských 

dovedností. V klášterním sklepení bylo umístěno Matějovo vězení, ale i  alchymistická dílna magistra 

Kellyho a  Alessandra Scotty spolu se zaručeně účinným receptem na  elixír mládí. Poznat tu pravou 

Monu Lisu dokáže jen zkušené oko znalce, zvládli to i návštěvníci? Některé kostýmy pro film šily 

švadleny i několik měsíců, čtyři z nich jsou prohlášeny národní kulturní památkou, i ty byly v rámci 

výstavy k vidění. Hraběnka Stradová odpočívala na  nebesích, ale i ve své komnatě, která byla na čas 

přesunuta do  kláštera včetně kostýmu, toaletky a postele s nebesy. Toto a mnoho dalšího mohli 

návštěvníci vidět v krumlovských klášterech až do 31. ledna 2017. 

Předpremiéra filmu o Egonovi Schiele 

Nejnovější snímek o  jednom z  nejprovokativnějších vídeňských umělců začátku 20. století Egonu 

Schiele přišel v listopadu 2016 do českých kin a pro krumlovské diváky nachystalo kino Luna 

filmovou lahůdku, předpremiéra se totiž uskutečnila právě v Českém Krumlově. Film vypráví životní 

příběh malíře a  grafika, jehož věčnou múzou a inspirací byly krásné ženy. Příběh umělce, který 

pobýval a  tvořil v  Českém Krumlově, a který kvůli nevázanému způsobu života byl dokonce nucen 

zde ukončit své působení. Egon Schiele byl ve své tvorbě připraven jít až za hranu vlastní bolesti, 

obětoval pro své umění lásku a nakonec i život. Diváci žasli i nad záběry našeho města, které se díky 

světovým filmařům opět dostalo na stříbrné plátno. Česká předpremiéra se konala v Českém 

Krumlově 9. listopadu 2016. 
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Svatý Martin přivezl mladé víno do Českého Krumlova a zahájil Festival vína 

Obyvatelé i návštěvníci města se mohli od 21. října do 26. listopadu zúčastnit přehlídky tuzemských 

i světoznámých vín, podzimní oslavy Svatomartinských vín, ochutnat gastronomické lahůdky, ale 

také zažít přátelská setkání se znalci vína. Program festivalu svou účastí ozdobil Ivo Dvořák, Klára 

Kollárová, Jiří Markuzzi či Michal Šetka. Letošní ročník Festivalu vína Český Krumlov byl zahájen 

v  pátek 21. 10. na  terasách u  zahradního ateliéru Egona Schiele, kde organizátoři navázali 

na předchozí dva ročníky a vysadili dalších několik desítek hlav vinné révy. Zahajovací večer 

s  Premier Wines & Spirits se poté nesl ve  snoubení těch nejlepších vín ze čtyř významných 

vinařských oblastí z  Francie, Itálie, Německa a Rakouska a špičkové gastronomie v podání 

českokrumlovských a jihočeských šéfkuchařů. V pátek 11. 11. v 11:11 hod. nabídl festival tradiční 

Příjezd sv. Martina spojený s otevřením Svatomartinského vína na náměstí Svornosti, na který 

navázala večerní Svatomartinská veselice s cimbálovkou v hostinci Depo. Svatomartinské víno 

a menu se od pátku 11. 11. až do neděle 20. 11. podávalo v jedenácti krumlovských restauracích. 

Zámecká slavnost vína, která se konala v sobotu 19. 11., představila na  25 vinařství z  tuzemska 

i  zahraničí. V  rámci degustační a  prodejní přehlídky vín mohli zájemci ochutnat okolo 250 vzorků 

výborných vín a zakoupit vína za zvýhodněnou festivalovou cenu. V  rámci programu Víno & 

Gastronomie & Kultura, který probíhal po  celou dobu festivalu, mohli zájemci ochutnat moravská 

vína, oceněná na  respektovaných vinařských soutěžích, vína z více než 2 000 let staré francouzské 

vinařské oblasti Côtes du Rhône, vína z německého Pfalcu či San Gimignana v  Toskánsku a  mnoho 

dalších. Jedinečná oslava chutí špičkových vín z  moravského vinařství Vinselekt Michlovský 

a slavného slovenského vinařství Fedor Malík & syn v harmonickém spojení s tradičními českými 

a  slovenskými pokrmy proběhla v pátek 28. 10. v podobě Česko-Slovenského večera a večer plný 

tónů, slunce a vůní nabídl Španělský večer v sobotu. 

Krumlovští pištci na Concertu Bohemia 2016 

V letošním roce mají Krumlovští pištci za  sebou velmi pestré zážitky. Zúčastnili se několika soutěží, 

kde obsadili vynikající místa, reprezentovali město Český Krumlov, kraj i  celou Českou republiku 

na  historickém mezinárodním klání v italské Sulmoně, nicméně obrovským úspěchem se pištci pyšní 

tady v České republice: zúčastnili se 25. ročníku Rozhlasové soutěže orchestrů a  souborů mladých 

interpretů z České republiky Concerto Bohemia 2016. Porota byla složena ze známých hudebníků 

a  hudebních odborníků: Karel Vágner, Milan Wolf, Jan Kučera, Tomáš Brauner a Ondřej Brousek, 

kteří vyslechli anonymní nahrávky a  poté rozhodli o vítězích soutěže. Ve  velké konkurenci souborů 

z  hudebních škol a  konzervatoří z  celé republiky si Krumlovští pištci spolu s ostatními výherci 

zahráli na koncertu vítězů na pražském Žofíně v listopadu 2016 jako jediní reprezentanti 

z  Jihočeského kraje. 
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Medvíďata si vyzpívala stříbro 

Ve dnech 11. – 13. listopadu se v Novém Jičíně uskutečnil 11. ročník celostátní soutěže dětských 

pěveckých sborů Porta Musicae 2016. Přehlídku z pověření a za finančního přispění Ministerstva 

kultury a pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana pořádala NIPOS – ARTAMA Praha 

ve spolupráci s dalšími subjekty. Soutěž se koná jako bienále, umožňuje setkání a  vzájemné 

porovnání českých dětských sborů, které zvládnou předepsané soutěžní podmínky (dvanáctiminutové 

vystoupení s  povinnou skladbou, jednou písní provedenou bez doprovodu, jednou lidovou písní 

a dalším repertoárem dle vlastního výběru). Beskydské divadlo v  Novém Jičíně přivítalo během 

soboty na svém pódiu celkem 10 soutěžících sborů. V  1. kategorii do  15 let vystoupily Medvíďata 

(Český Krumlov), Výšinka (Liberec), Korálek (Most), Mibidizo (Valašské Meziříčí), Plamínek 

(Holešov) a  Jižánek (Ostrava-Zábřeh). V  sobotu večer pak ještě každý sbor zazpíval v rámci 

slavnostního vyhlášení výsledků a  v  neděli dopoledne se festivaloví účastníci rozloučili společným 

zpěvem na  novojičínském Masarykově náměstí. Pětačtyřicet Medvíďat českokrumlovské ZUŠky 

ve věku 10 až 15 let se sbormistrem Lukášem Holcem, klavíristou Michaelem Bartošem 

a  houslistkou Kristinou Lachovou důstojně reprezentovalo nejen město Český Krumlov, ale i celý 

Jihočeský kraj. Po skvělém výkonu byly českokrumlovské děti odměněny umístěním ve  stříbrném 

pásmu a  odborná porota i  přítomní členové Klubu sbormistrů kladně hodnotili zejména spontaneitu, 

nápaditost a muzikalitu soutěžního vystoupení. Účast mladších Medvíďat, která přípravě na  Portu 

Musicae věnovala spoustu času, a patří jim za to obrovský dík, by nebyla možná bez finanční podpory 

města Český Krumlov, ZUŠ Český Krumlov a Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského 

sboru. 

Krumlovské skoky časem – křest fotografické publikace o Českém Krumlově 

Kniha Krumlovské skoky časem byla pokřtěna v úterý 29. 11. 2016 v Museu Fotoateliér Seidel. Křest 

proběhl za účasti autorů Ondřeje Hájka a Petra Hudičáka a dalších vzácných hostů: starosty města 

Dalibora Cardy, jednatele Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r.o. Miroslava Reitingera, 

jednatele firmy Balcar spol. s r. o. pana Jaroslava Balcara aj. Kniha Krumlovské skoky časem je 

unikátním zdrojem dobových fotografií. Na rozdíl od knih předešlých, v nichž je zastoupeno více 

různých fotografů, pochází zde většina snímků z archivu Fotoateliéru Seidel v Českém Krumlově. 

Ten byl v letech 2005–2008 včetně dochovaného unikátního fotografického díla zachráněn, 

zrevitalizován a zpřístupněn veřejnosti díky péči Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o. 

 

Josef Seidel patřil k nejznámějším fotografům Šumavy a Českého Krumlova. V jeho temné komoře 

bylo vyrobeno na desítky tisíc pohlednic ve více než pěti tisíci variantách. Není náhodou, že křest 

knihy se odehrál pod skleněnou střechou původního ateliéru jen několik kroků od temné komory 

slavného fotografa. 
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Kniha Krumlovské skoky časem byla vydána rovněž za podpory českokrumlovských patriotů 

a institucí. A FOTO STUDIO H s.r.o. jim tímto v závěru knihy děkuje, bez jejich pomoci se dnes 

regionální publikace nevydávají lehce. Anebo vycházejí jen ve velmi malém nákladu, a tím jsou pak 

nepoměrně dražší. 

 

Nemalý dík patří i českokrumlovským partnerům vydavatele, a to Českokrumlovskému rozvojovému 

fondu, spol. s r. o., který je majitelem a provozovatelem Musea Fotoateliér Seidel, dále SKB 

Badminton Český Krumlov, společnosti Balcar s.r.o. a v neposlední řadě také městu Český Krumlov. 

 

Vydavatel FOTO STUDIO H s. r. o. se věnuje velice populárním srovnávacím fotografiím. Popisky 

k fotografiím jsou v šesti jazycích: česky, anglicky, německy, rusky, čínsky a japonsky. Autorem 

současných fotografií Českého Krumlova je Ondřej Hájek a poutavé popisky vytvořil Petr Hudičák, 

jeden ze zakladatelů a dnešní kurátor českokrumlovského Musea Fotoateliér Seidel. Pro muzeum je 

to v roce 2016 již pátá publikace, na níž se svými snímky mohlo podílet. Kromě Krumlovských skoků 

časem jsou dobové záběry ze Seidelova ateliéru prezentovány v knihách: Lipno – krajina pod 

hladinou, Tajemství šumavských vod, Šumava – Modravské pláně a Kopa vycházek za historií. 

Českokrumlovský adventní a vánoční program v roce 2016 

Adventní trh, ukázky historických řemesel, divadelní představení, Mikulášská nadílka, Ježíškova 

pošta, zpívání koled, koncerty klasické i folkové hudby, vánoční prohlídky města, program 

v klášterech, rozdávání Betlémského světla – to vše si pro návštěvníky opět připravil Český Krumlov 

pro adventní čas 2016. 

 

Vychutnat si předvánoční čas v klidu a pohodě a zažít příjemnou vánoční atmosféru při procházkách 

historickými uličkami města mají možnost obyvatelé a návštěvníci Českého Krumlova od pátku 

25. listopadu až do Tří králů. Českokrumlovský advent a Vánoce jsou nezapomenutelné. Adventní 

a vánoční atmosféra, do které se Český Krumlov ponoří na celých šest týdnů, jednoduše pohltí 

každého, kdo sem zavítá. Pro obyvatele i návštěvníky města byl připraven nejen tradiční program 

o adventních víkendech na náměstí Svornosti, ale také řada adventních a vánočních koncertů, 

pohádek, speciální vánoční komentované prohlídky města či vánoční výstavy a tvoření. 

 

Vánoční nálada prodchla Krumlov už v pátek 25. listopadu zahájením adventních trhů. Na 

českokrumlovském náměstí Svornosti se rozvoněl vánoční punč a vánoční cukroví na adventním trhu, 

který až do 8. ledna denně nabízel bohatou gastronomii v podobě staročeských dobrot, výrobky 

s vánoční tematikou i tradiční řemesla. Každý týden od pátku do neděle a v letošním roce také na 
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Štědrý den a Boží hod vánoční se mohli naši nejmenší na náměstí Svornosti setkat se zvířátky 

z Volnočasového přírodního centra Pepíno. 

 

Hudebně poetické otevření adventu, kterému požehnal českokrumlovský prelát Václav Pícha, 

proběhlo tradičně první adventní neděli 27. listopadu na náměstí Svornosti, kdy účastníci společně 

rozsvítili vánočního strom. „Letos k nám doputovala stříbrná jedle ojíněná z Besednice, kde ji v roce 

1980 u své chaty zasazovali manželé Silovských. Za ta léta jim vyrostla do ohromných rozměrů 

patnácti metrů a začala nebezpečně překážet, rozhodli se tedy ji věnovat našemu městu, a za to jim 

velmi děkujeme, strom je to opravdu majestátní a nádherný“, uvedl starosta města Dalibor Carda. 

 

Druhý adventní víkend si přišli na své příznivci TV ŠLÁGR, která v sobotu 3. prosince přivezla na 

náměstí to nejlepší ze svého vysílání a zájemci si mohli společně zazpívat u vánočního stromu. 

Zkrátka nepřišly ani děti, na které čekala hned v neděli 4. prosince Mikulášská nadílka. Na náměstí 

Svornosti byly pro děti připraveny hry, zábava a hudba, zahrála tu kapela Rybníkáři.   

 

Ježíškův poštovní úřadoval U Zlatého anděla v sobotu 10. prosince o třetím adventním víkendu. Děti 

tu mohly odevzdat dopisy pro Ježíška, které k němu dopravila pošta skrze speciální úřední aparát. 

Návštěvníci se také dočkali příjezdu Bílé paní, u čehož jim hudební společnost dělala 

českokrumlovská kapela Kapka. 

 

Oblíbené společné zpívání s dětmi z mateřských a základních škol s Krumlovskými pištci zaznělo 

u vánočního stromu 11. prosince. A hned ve středu 14. prosince byl na programu další sborový chorál, 

opět se uskutečnila celorepubliková akce „Česko zpívá koledy“, kdy v jednom okamžiku zaznívaly 

tři stejné koledy z hrdel tisíců lidí na českých a moravských náměstích. V Českém Krumlově jim 

k tomu vyhrávala Krumlovská dudácká kapela. 

 

V rámci adventu se konala 16. prosince již tradiční akce Psí Vánoce. Jejím účelem bylo seznámit 

veřejnost s činností českokrumlovského útulku, a především s jeho čtyřnohými obyvateli. Celá akce 

se nesla v duchu přátelského setkání lidí, kteří jsou zváni na ochutnávku nejen vánočních dobrot, ale 

připraven byl i oblíbený punč a kulinářské překvapení. Děti i dospělí mohli své dárky pro chlupáče 

opět nadělovat pod ozdobený vánoční stromek. 

 

Čtvrtý adventní víkend patřil hlavně hudebním akcím, na náměstí Svornosti vystoupilo akordeonové 

kvarteto ze Základní umělecké školy v Českém Krumlově, folklórní soubor Jitřenka a dětský pěvecký 

sbor Koťata ze Základní školy ve Velešíně. O poslední adventní neděli nadělili hudební dárky 
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krumlovští muzikanti, kteří tradičně zazpívali společně s občany všech národností Tichou noc. 

 

Poslední adventní sobotu 17. prosince 2016 se stal klášterní kostel Božího těla a Panny Marie místem 

rozdávání Betlémského světla, které bylo mezi místní občany rozděleno tradičně prostřednictvím 

skautského oddílu z Českého Krumlova. 

 

V pátek 23. prosince se na II. zámeckém nádvoří odehrál živý betlém – biblický obraz se zpěvy 

vánočních koled, kde budou účinkovat občané a soubory města. 

 

Na Štědrý den měli návštěvníci zámku jedinečnou šanci přinést dobroty pro českokrumlovské 

medvědy, podstrojoval jim je zámecký medvědář Jan Míša Černý, hrála k tomu Kapka. 

 

Jedním z mnoha míst, kde se uskutečnil adventní koncerty, byla i krumlovská Synagoga. V sobotu 

10. prosince tam křtila nové CD českokrumlovská folková skupina Lakomá Barka a 17. prosince zde 

zahrál Robert Křesťan & Druhá tráva. 

 

Tradiční vánoční tóny zazněly 17. prosince v Zámecké jízdárně s Českou mší vánoční Jana Jakuba 

Ryby v podání Smyčcového orchestru Český Krumlov. 

 

27. prosince přivedla posluchače do varu známá krumlovská reggae kapela Pub Animals a hned druhý 

den zahrála na náměstí Svornosti legendární jihočeská reggae a funky kapela HE band. Skvělou 

silvestrovskou zábavu pak zajistily českokrumlovské kapely Element a Papouškovo sirotci na 

náměstí Svornosti. 

  

Obzvláště vypečené Vánoce s císařem – pekařem a jeho dvorem připravily v letošním roce pro své 

návštěvníky Kláštery Český Krumlov. Každou adventní sobotu se na Klášterním dvoře a v přilehlých 

řemeslných dílnách návštěvníci seznámili s nějakým tradičním českým řemeslem. V klášterní pekárně 

si upekli vanilkové rohlíčky, u hrnčíře stvořili golema Krumlema, podkovář před jejich zraky okoval 

koně, na vánočním tvoření si mohli vyrobit dekorace, mýdla, trička, balicí papír a spoustu dalšího. 

Kromě toho se měli možnost vypravit po stopách Golema a jako moderní badatelé proniknout do 

zákoutí filmu Císařův pekař – Pekařův císař.   

 

Další kulturní vyžití v průběhu adventního času připravila také Základní umělecká škola, Městské 

divadlo, Dům dětí a mládeže, Městská knihovna, Regionální muzeum, Egon Schiele Art Centrum 

nebo hotel Růže. Museum Fotoateliér Seidel nabídl tradiční originální rodinná či individuální PFka. 
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Příchod Tří králů, Tříkrálová sbírka organizovaná Českou katolickou charitou a sfouknutí vánočního 

stromu byly posledními akcemi, které 6. ledna 2016 zakončily slavnostní vánoční program v Českém 

Krumlově. 

Živý Betlém v roce 2016 – 26. výročí tradiční předvánoční akce 

Tradiční biblický živý obraz se zpěvy vánočních koled, bohatou účastí dětských i dospělých 

„herců“ i diváků se odehrál na slavnostně vyzdobeném 2. zámeckém nádvoří hned ve dvojím 

provedení v obvyklém termínu - v předvečer Štědrého dne – 23. prosince 2016. Pořadatelem této akce, 

která je nesporným vrcholem místního adventního programu, je Umělecká beseda Český Krumlov, 

hlavní organizátorkou, autorkou scénáře a režie paní Vladimíra Konvalinková. Účinkují již tradičně 

občané a umělecké soubory města a okolí. Návštěvnost akce je nespočitatelná – obě tato krásná 

představení viděly stovky diváků. 26. ročník Živého Betlému byl uspořádán za podpory města Český 

Krumlov ve spolupráci se Státním hradem a zámkem Český Krumlov. 

Regionální muzeum Český Krumlov v roce 2016 

Regionální muzeum v Českém Krumlově (dále jen RMCK) je dle zákona č. 250/2000 Sb. 

příspěvkovou organizací Jihočeského kraje. RMCK plní funkci muzea ve smyslu ustanovení § 10, 

odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy, novelizovaného § 2, odst. 3 zákona 

č. 483/2004 Sb. Zřizuje se za účelem získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně 

zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy. RMCK je platným členem Asociace 

muzeí a galerií České republiky. RMCK je evidováno v muzejní síti jako muzeum s jednou pobočkou.  

 

K naplnění své činnosti využívá RMCK následující objekty: 

1/ Hlavní budova - historický památkový objekt bývalého jezuitského semináře v Českém Krumlově, 

Horní 152. Tato nemovitost je v majetku Jihočeského kraje a organizaci byla svěřena k hospodaření. 

2/ Pobočka - historický památkový objekt rodného domu spisovatele a malíře Adalberta Stiftera 

(1805- 1868) v Horní Plané, Palackého 21. Nemovitost je majetkem Města Horní Planá, organizace 

je nájemcem a zřizuje v objektu stálou expozici, zajišťuje sezónní výstavy a pořádá kulturní akce.  

 

Stálá expozice muzea se nachází ve výstavních sálech 2. patra hlavní budovy RMCK a jejím tématem 

je Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století. Vystavené sbírkové předměty 

jsou převážně z oborů (sbírkových fondů – podsbírek): archeologie, historie, výtvarné umění, 

umělecké řemeslo, etnografie, farmacie, staré tisky. Expozice je opatřena trojjazyčnými popiskami 

(čeština, angličtina, němčina). Výstavní prezentace ve výstavních sálech 1. patra hlavní budovy 

RMCK včetně jeho chodbové části obsahově a tematicky navazuje na výstavu „Příběh města Český 

Krumlov“, která se v muzeu uskutečnila v roce 2010 až 2012. Vystavené sbírkové předměty jsou 
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převážně z oborů (sbírkových fondů – podsbírek): historie, militaria, mapy, plakáty, výtvarné umění, 

farmacie ad. Výstava je opatřena trojjazyčnými popiskami (čeština, angličtina, němčina). 

 

V roce 2016 byly v prostorách RMCK uspořádány tyto výstavy:  

1. POKLADY, DEPOTY, OBĚTINY… – Jihočeské depoty od doby bronzové do novověku“ –

putovní výstava, ve spolupráci s Jihočeským muzea v Českých Budějovicích a Husitským 

muzeem v Táboře, 1. 3. – 22. 5. 

2. „ART ROOM – KONFRONTAČNÍ VÝSTAVA“ – výstav fotografických prací připravená ve   

 spolupráci s Open Air Foto Festival Český Krumlov, 1. 3. – 12. 4. 

3. " MUSEJNÍ JUBILEJNÍ" – autorská výstava k výročí 125 let muzejních snah v Českém Krumlově, 

 100 let od otevření německého městského muzea a 70 let od založení současného muzea, 20. 4. – 

 2. 10. 

4. „OD ŠUMAVY K TATRÁM – Historické lidové kroje Československa“ – ve spolupráci s Muzeem 

 lidových krojů v Kněževsi u Rakovníka, 4. 6. – 2. 10. 

5. „ADOLF BORN ANEB JAK VZNIKÁ POŠTOVNÍ ZNÁMKA“, ve spolupráci s Poštovním 

 muzeem v Praze, 11. 10. 2016 – 8. 1. 2017 

6. „HVĚZDY STŘÍBRNÉHO PLÁTNA – Herecké osobnosti prvorepublikového a protektorátního 

 filmu a divadla“, ve spolupráci s Letohrádkem Mitrovských v Brně, 29. 11. 2016 – 10. 11. 2016 

 

V roce 2016 uspořádalo RMCK v Českém Krumlově tyto kulturní akce:  

• Velikonoční dílna – zdobení kraslic voskovou batikou, RMCK, 20. 3. 

• Poklady, depoty, obětiny… – autorská komentovaná prohlídka pro veřejnost k aktuální 

výstavě, doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D., doc. PhDr. Rudolf Krajíc, RMCK, 19. 4. 

• Jarní vlnobraní aneb Co s vlnou, když se ostříhají ovce – experimentální dílna pro veřejnost, 

zaměřená na zpracování ovčího rouna od praní a vyčesání, po barvení přírodními materiály 

a předení či plstění, RMCK, 23. 4. 

• Noc literatury – veřejné předčítání z knihy „Pravda“ britského komika, scénáristy 

a spisovatele Michaela Palina, RMCK, 11. 5. 

• Kouzlo bronzového šperku – dílna pro veřejnost zaměřená na techniky výroby pravěkého 

šperku, RMCK, 15. 5. 

• Literární soutěž „DEPOT“ – soutěž pro veřejnost, 1. 3. – 22.5. 

• Den lovců mamutů – dílna s ukázkou tradičního jeskynního života: výroba primitivních zbraní 

a nástrojů, rozdělávání ohně, lov na medvěda, ukázka kostí nalezených v jeskyni a povídání 

o výzkumu, Dobrkovická jeskyně, 25. 6. 

• 15. Karlovy Čechy evropským dopravním centrem? – přednášející: Mgr. Tomáš Klimek Ph.D., 



 

161 
 

pořádáno v rámci projektu Karel IV. – 700 let, RMCK, 6. 9. 

• Vznik a původ názvu města „Český Krumlov“ – přednášející M. A. phil., Ing. Regina Hadjio-

Wieland, pořádáno u příležitosti 3. ročníku veletrhu pravěké a středověké kultury „Kupecká 

osada KRUMBENOWE“, RMCK, 9. 9. 

• 17. Kupecká osada KRUMBENOWE – III. roční veletrhu pravěké a středověké kultury, 

Pivovarská zahrada Eggenberg, 10. – 11. 9. 

• Móda nejen v dobách otce vlasti – Přednášející: Mgr. Kateřina Cichrová, pořádáno v rámci 

projektu Karel IV. – 700 let, RMCK, 13. 9. 

• Svatováclavská noc otevřených muzeí a galerií – muzejní noc pro veřejnost, RMCK, 24. 9. 

Svatováclavský Den lovců mamutů – všední život pravěké tlupy včetně rozdělávání ohně, 

• lovu na divou zvěř a přípravy pokrmů, Dobrkovická jeskyně, 28. 9. 

• Mezinárodní den archeologie, RMCK, 15. 10. 

• Setkání se tkaním aneb Od nitky k nitce – dílna pro veřejnost věnovaná tkalcovským 

i předtkalcovským technikám od pravěku po současnost, RMCK, 22. 10. 

• Českokrumlovsko v době Lucemburské – Petr I. z Rožmberka a jeho synové, přednášející: 

Mgr. Anna Kubíková, RMCK, 25. 10. 

• Historická projektová dokumentace v památkové péči – konference pro odbornou veřejnost, 

RMCK, 2. – 3. 11. 

• Vánoční polaz – adventní dílna s výrobou polazu, RMCK, 4. 12. 

• Betlémské tee–pee – rozdávání betlémského světla. Pořádáno ve spolupráci se skautským 

oddílem v Českém Krumlově, RMCK, 23.12. 

 

V roce 2016 pokračovala série víkendových dílen pro veřejnost formou experimentálního setkání 

s pravěkými technologiemi. Mezi ně patřila i již zmiňovaná dílna Kouzlo bronzového šperku, nosným 

tématem však bylo textilnictví představené v cyklu Od ovce k lemovce, které během dvoudílného 

kurzu seznámilo účastníky s celým výrobním postupem zpracování vlny od rouna po tkaninu. Pod 

vedením odborných lektorek si při Jarním vlnobraní (V. Cepáková, 23. 4. 2016) a podzimním Setkání 

se tkaním (V. Cepáková, M. Poliaková, 22. 10. 2016) prošli účastníci všemi základními kroky od 

česání, předení, barvení až po řadu tkalcovských technik. Kromě víkendových dílen pro veřejnost 

bylo toto rukodělně-naučné téma nabídnuto i školám spolu s obvyklými programy s pravěkou 

tematikou. Provoz terénní stanice na Křížovém vrchu, která od roku 2013 tyto programy pravidelně 

hostila, musel být v letošním roce bohužel ukončen z důvodů vzrůstajícího vandalismu, který již delší 

dobu vážně poškozoval zázemí stanice. Rozloučení s Křížovým vrchem ovšem neznamenal konec 

archeologických edukačních programů, které byly prozatímně přesunuty do prostor Dobrkovické 

jeskyně, a tak kromě tradičních Dnů lovců mamutů (25. 6. 2016, 28. 9. 2016) ožívala jeskyně od 
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června do září i pravidelnými návštěvami škol a příměstských táborů. Přestože jeskyně jako nejstarší 

archeologická lokalita v českokrumlovském regionu dává školním edukačním aktivitám velmi 

zajímavý rozměr, pro zamýšlený širší záběr aktivit se zaměřením na experimentální archeologii bylo 

nezbytné najít novou alternativu terénní stanice s odpovídajícím zázemím. Po dlouhém hledání se 

koncem roku podařilo navázat spolupráci s Domem dětí a mládeže v Českém Krumlově, jenž pro 

účely společných programů laskavě nabídl prostor Prokešovy zahrady, a tak bylo naplánováno 

zahájení nových edukativních archeologických programů na podzim následujícího roku 2017. 

 

V roce 2016 muzeum využilo možnosti prezentace na několika domácích a zahraničních veletrzích 

cestovního ruchu, a to jak v zastoupení Jihočeskou centrálou cestovního ruchu, tak i s vlastní aktivní 

účastí. Na domácí scéně se jednalo o dva velké veletrhy REGIONTOUR v Brně a WORLD 

HOLIDAY v Praze s mezinárodní účastí a jeden veletrh regionální KOMPAS v Českých Budějovicích. 

 

Novinkou v tomto roce byla prezentace muzea v zahraničí; Linec a Drážďany. V obou případech se 

jednalo o festivaly české kultury v zahraničí. Ačkoliv není možné přesným číslem vyjádřit, kolik 

potenciálních návštěvníků prezentace oslovila, určitě si svoji cílovou skupinu našla. Podařilo se však 

navázat kontakty s odborníky z oblasti kultury a cestovního ruchu, různými institucemi a i se 

zajímavými lidmi z řad široké veřejnosti, což je pro RMCK velkým přínosem. 

12. Péče o památky 

Dotace na obnovu kulturních památek – revitalizace v období 2014 – 2020 

V rámci programového období 2014 – 2020 je možné prostřednictvím Integrovaného regionálního 

operačního programu (IROP), specifický cíl 3.1, získat finanční prostředky na realizaci projektů 

zaměřených na revitalizaci památek, které jsou zařazeny na seznamech Ministerstva kultury ČR, tedy 

památek zapsaných na Seznam světového dědictví památek UNESCO. V případě Českého Krumlova 

je na Seznamu světového dědictví UNESCO zapsané celé historické centrum města, jehož hranice 

korespondují s městskou památkovou rezervací. 

Vlastníci výše popsaných památek, kteří uvažují o čerpání dotace z IROP na jejich obnovu, byli 

vyzvání oddělením rozvoje a kontroly veřejných zakázek městského úřadu Český Krumlov, aby 

vyplnili dotazník specifikující jejich konkrétní potřeby a výši požadované dotace. 

Smyslem probíhajícího dotazníkového šetření bylo získat přehled o aktuální maximální absorpční 

kapacitě v České republice a podklad pro nastavení odpovídajících parametrů výzev a vyjednání 

alokace maximální výše finančních prostředků v rámci IROP. 
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Vlastníci památek mohli požádat o příspěvek v rámci Programu regenerace 

Město Český Krumlov připravilo i na rok 2016 Program regenerace městské památkové rezervace 

Český Krumlov a městské památkové zóny Český Krumlov – Plešivec a nabídlo majitelům památek 

se do programu zapojit a čerpat tak finanční prostředky města a státu. 

 

Každoročně, vždy v souvislosti s aktualizací programů na příslušný rok, poskytovalo město 

zájemcům dotazníky a zjišťovalo, jaký je o dotace zájem. Příspěvky státní podpory jsou poskytovány 

za účelem záchrany, zachování a zhodnocení památek. 

 

Pro rok 2015 mělo město v programu regenerace k dispozici ze svého rozpočtu 260 000 Kč do 

městské památkové rezervace a 31 000 Kč do městské zóny Plešivec, a k tomu ještě příspěvek od 

státu ve výši 1 860 000 Kč do městské památkové rezervace a 400 000 Kč do městské památkové 

zóny Plešivec. Výše finančních prostředků na rok 2016 se odvíjela od zájmu vlastníků kulturních 

památek o dotace projeveným odevzdáním vyplněného dotazníku. 

 

Program je vypsaný pro opravu objektů zapsaných jako nemovitá kulturní památka a ležících na 

území městské památkové rezervace (MPR) Český Krumlov nebo na území městské památkové zóny 

(MPZ) Plešivec – Český Krumlov. 

 

V případě zájmu o zařazení opravy kulturní památky do programu si občané mohli vyzvednout 

dotazník „Průzkum zájmu o přidělení finančních prostředků v PRMPR a MPZ 2016“ a informace 

k jeho vyplnění osobně na Odboru územního plánování a památkové péče, oddělení památkové péče 

Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439, Český Krumlov, nebo na webových stránkách 

www.ckrumlov.cz/dotace. Vyplněné tiskopisy museli odevzdat na výše zmíněném odboru městského 

úřadu nejpozději do pátku 18. září 2015. 

Kultivace Křížové hory 

V rámci projektu Městské vycházkové (rekreační) okruhy dokončuje město přípravu záměru 

Rehabilitace vrcholové partie Křížové hory. Jeho cílem je rehabilitovat a zkultivovat jedno 

z nejkrásnějších míst nad městem, hojně navštěvované Krumlováky i turisty a zajistit i lepší přístup 

k němu. Prvním nezbytným krokem k  uskutečnění tohoto záměru bylo bezúplatné nabytí pozemku 

kolem kaple od  státu, druhým pak nedávná dohoda se soukromým vlastníkem pozemků v blízkém 

okolí hory o jejich nájmu za symbolické nájemné, na  kterých bude město moci po uzavření smlouvy 

provést nezbytnou údržbu zeleně a další opatření v souladu s připravovanou projektovou 

dokumentací. Na  přípravě projektu se podílí pracovní skupina složená z  odvětvově příslušných 

zaměstnanců města, zastupitelů, externích odborníků včetně zástupců Národního památkového 

http://www.ckrumlov/
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ústavu v Českých Budějovicích. Jako hlavního odborného garanta a tvůrce projektové přípravy si 

město vybralo Pavla Popelu z  Českých Budějovic, autorizovaného architekta pro zahradní 

a  krajinářskou tvorbu. Začátkem listopadu představil pracovní skupině návrh vlastního projektu. 

Po projednání v pracovní skupině byl celý záměr představen a veřejně projednán 7. prosince 2016. 

Do  začátku jara příštího roku, tedy v  období vegetačního klidu, by měla být provedena základní 

údržba zeleně v okolí kaple, v rámci níž dojde k obnovení výhledu na  kapli z  města a  opačným 

směrem. Poté budou v  souladu s  projektem provedena další technická opatření, jako obnova 

přístupové cesty na horu, kultivace okolí kaple, vybavení vhodným mobiliářem atp. V současné době 

je za dobrého počasí kaple přístupná každou středu a neděli od 13 do 15 hodin s možností průvodce 

a výkladu na místě. 

13. Stavební obnova 

Lazebnický most čekají opravy 

V minulém roce byla provedena hlavní prohlídka Lazebnického mostu, který prošel v roce 2009 

celkovou opravou, a bylo zjištěno, že některé dřevěné části byly napadeny dřevokaznou houbou 

trámovkou plotní. Odbor investic uplatnil na uvedené závady záruku a nyní probíhají jednání se 

zhotovitelem ohledně rozsahu prací k odstranění zjištěných vad. Vzhledem k tomu, že životnost 

ocelové konstrukce byla již v roce 2010 stanovena do roku 2018 až 2020, město zahájilo přípravu 

celkové rekonstrukce mostu. 

 

Unikátní projekt architektury budoucnosti v Českém Krumlově 

„Český ostrovní dům“ je název architektonického projektu, jehož hlavním cílem je akcelerovat nástup 

udržitelných technologií do domácností a  budov. Úvodní myšlenka projektu tkví ve snaze posunout 

vývoj soběstačné architektury a  dokázat, že existují možnosti, jak budovat šetrné stavby, jež 

zachovávají současnou životní úroveň, jsou krásné a  zároveň šetrné k  přírodním zdrojům. 

 

Autorem projektu je českokrumlovský rodák Pavel Podruh ml., který prostřednictvím architektonické 

soutěže propojil nejrespektovanější technické a  architektonické odborníky s  nadějnými studenty 

architektury a  stavebnictví. Formou dvoukolové soutěže, která probíhala pod záštitou fakulty 

stavební ČVUT v Praze, VŠTE v Českých Budějovicích a University of Cambridge, vzniklo pět 

výjimečných soběstačných konceptů, tzv. ostrovních budov. „Budova, která je kompletně odpojena 

od inženýrských sítí, je ve své podstatě technologickým a estetickým oříškem, jednoduše je to 

obrovská výzva. Proto bylo nutností, aby na  něm pracoval tým těch nejlepších odborníků a my měli 

velké štěstí, že je náš projekt skutečně přitáhl. Je to skutečně velmi náročné a fascinující téma 
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zároveň,“ popisuje Pavel Podruh. Pokud půjde vývoj podle plánu, na  jaře 2018 začnou stavební práce 

prvních dvou prototypních staveb projektu Český ostrovní dům. „Především chceme být užiteční. 

Po  malých krůčcích bychom rádi pomohli na  svět moderním, soběstačným a  vysoce šetrným 

budovám nové generace. Začínáme ale prozatím velmi pokorně, v malém a s velkým osobním riskem. 

Vnímám, že tak trochu pukají ledy a že i velké nadnárodní společnosti podstupují určitou evoluci 

myšlení. Za to jsem moc rád a věřím, že je to velký příslib do budoucnosti. Projekt vnímám jako cestu, 

jak popularizovat udržitelnost a přiblížit ji blíže veřejnému zájmu. Úroveň lidského poznání je již tak 

daleko, že není důvod dále poškozovat prostředí, ve kterém žijeme. Nejde o ekologii, ale spíše 

o selský rozum a uvažování o dalším vývoji. Věřím, že bychom mohli zasít semínko zájmu,“ dodává 

Pavel Podruh. 

 

Český ostrovní dům by skutečně mohl příznivě přispět k  vývoji v  naší architektuře. Projekt má před 

sebou ještě spoustu práce, ale nelze mu upřít obdivuhodnou odvahu a zápal. 

 

Diskuse o nové výstavbě ve Vyšném 

Současné možnosti a  podmínky nové výstavby ve Vyšném a problematika změn regulačního plánu 

v  této lokalitě byla tématem setkání zástupců města a městského úřadu Český Krumlov s občany, 

ve  čtvrtek 3. listopadu 2016. Setkání bylo nejenom pro navrhovatele změn současného regulačního 

plánu, pozvání bylo určeno také ostatním zájemcům o  výstavbu ve  Vyšném a  každému, kdo má 

o tuto problematiku zájem. Setkání se zúčastnil rovněž Petr Wízner, zpracovatel současného 

regulačního plánu a  Pavel Koubek, zpracovatel platného územního plánu a připravovaného nového 

územního plánu Českého Krumlova. 

 

Pro vypořádání požadavků vlastníků na  stavby v  zastavěných a  zastavitelných územích 

vymezených platným územním plánem bude rozhodující studie odtokových poměrů, která bude 

dokončená na jaře příštího roku. Podle ní bude možné záměry posoudit a  individuálně řešit změnou 

současné verze regulačního plánu. Požadavky mimo zastavitelné plochy musí počkat až na nový 

územní plán. Český Krumlov je jedním z  míst, které je zapsáno v  seznamu UNESCO. Nejde jen 

o zámek a jádro města. Je chráněna celá kotlina a  přírodní horizont. To se musí při tvorbě územního 

plánu respektovat. 

 

Další kapitolou zasedání byly vodní poměry v  této lokalitě. Přítomný byl i  zástupce správy vodních 

toků Lesů ČR, které již mají vlastní studii odtokových poměrů Vyšenského potoka zpracovanou. 

Zúčastnili se i  její tvůrci z  Vodohospodářského rozvoje a  výstavby, a.s., kteří uvedli, že maximální 

možná navržená opatření vyplývající z jejich studie zvládnou na rozdíl od současné jednoleté 
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pětiletou vodu. Konkrétní opatření spočívají ve  zkapacitnění koryta potoka a  rekonstrukci 

nevyhovujících propustků. Stejný zpracovatel nyní tvoří i  studii odtokových poměrů pro město, která 

bude řešit širší území, neboť problémy se srážkovou vodou sahají až k  průmyslové zóně. Samotná 

realizace všech budoucích opatření však závisí i na výkupu některých vodohospodářských staveb 

na  pozemcích soukromých vlastníků a na dostatku financí, přičemž náklady půjdou do  desítek 

miliónů. Bez dotačních prostředků se město neobejde. 

Centrum Studijních pobytů na 1. zámeckém nádvoří – ukončení obnovy areálu 

V Českém Krumlově se v listopadu 2016 otevřelo Centrum studijních pobytů vzniklé díky podpoře 

z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru. Centrum je umístěno na 

1. zámeckém nádvoří v prostorách někdejších koníren a bude sloužit zejména účastníkům 

intenzivních studijních pobytů z tuzemských i zahraničních univerzit. Cílem projektu byla nejen 

stavební a památková obnova dlouho nevyužívaného a historicky zajímavého objektu bývalé konírny, 

ale zároveň snaha jej funkčně rehabilitovat pro zcela nové účely. 

 

14. Školství, školy a mimoškolská zařízení 

Mateřské školy v Českém Krumlově v roce 2016 

Město Český Krumlov zřizuje celkem 7 mateřských škol, které jsou od 1. ledna 2002 jeho 

příspěvkovými organizacemi s vlastní právní subjektivitou. Město jako zřizovatel finančně zajišťuje 

jejich provoz prostřednictvím odboru školství, sportu a mládeže. 

 

Celková kapacita mateřských škol je 582 míst pro umístění dětí v 22 třídách stanovená vyhláškou 

č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění. Podle statistických výkazů k 30. září 2016 

bylo v mateřských školách umístěno celkem 548 dětí ve 22 třídách. Podle vyhlášky č. 43/2006 Sb., 

o předškolním vzdělávání, (platné od 1. ledna 2006), jsou předškolní děti osvobozeny od placení 

školného v mateřských školách. 

Mateřská škola T. G. Masaryka 

Sídlo: T. G. Masaryka 199, Český Krumlov 

Ředitelka MŠ: Lucie Pavcová 

 

Mateřskou školu navštěvuje nejvíce dětí ze spádových oblastí – ulice: Urbinská, Chvalšinská, Latrán, 

Lipová, T. G. Masaryka, Špičák, U Jitky, Na Skalce, Nad Nemocnicí, Staré a Nové Dobrkovice 
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Mateřská škola je umístěna v neúčelovém zařízení tj. ve vile se zahradou. V blízkosti se nachází 

Základní škola, T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213. Výhodou této mateřské školy 

je blízkost autobusové zastávky linkových autobusů. Výuka v mateřské škole probíhá ve dvou třídách 

pro děti smíšeného věku s celodenním provozem. Mateřská škola využívá dvě školní zahrady. 

 

V roce 2016 bylo v mateřské škole opraveno sociální zařízení pro zaměstnance, škola pořídila novou 

kopírku. Dále byla prováděna běžná oprava a údržba. Opravy byly financovány z rozpočtu školy a při 

úpravách bylo úzce spolupracováno s investičním odborem MÚ Český Krumlov. 

 

Mateřská škola Za Soudem 344 

Sídlo: Za Soudem 344, Český Krumlov 

Ředitelka MŠ: Dana Mičanová 

 

Tato mateřská škola je nejvíce navštěvována dětmi ze spádových oblastí – ulice: Nové Domovy, 

Polská, Nové Spolí, Linecká, Po Vodě, Rooseveltova, Plešivec, Na Kovárně, Latrán, Masná, Vnitřní 

Město. 

 

Mateřská škola je umístěna v klidovém prostředí s velkou zahradou. Výuka zde probíhá ve dvou 

třídách s celodenním provozem. Celá budova je vytápěna akumulačními kamny a přímotopy. Na 

budovu navazuje školní zahrada. Na základě stanoviska Krajské hygienické stanice ze dne 18. 2. 2015 

byla maximální kapacita MŠ Za Soudem 344 stanovena 44 dětí. 

 

V roce 2016 bylo v mateřské škole opraveno oplocení a byl pořízen konvektomat. Dále byla 

prováděna běžná oprava a údržba. Opravy byly financovány z rozpočtu školy a při úpravách je úzce 

spolupracováno s investičním odborem MÚ Český Krumlov. 

 

Mateřská škola Plešivec 279 

Sídlo: Plešivec 279, Český Krumlov 

Ředitelka MŠ: Eva Tomšovská 

 

Tato mateřská škola je nejvíce navštěvována dětmi ze spádových oblastí – ulice: Plešivec, Nové Spolí, 

Na Spojce, Pod Vyhlídkou, Plešivecké náměstí, ulice 5. května. 

 

Mateřská škola je umístěna v neúčelovém zařízení, tj. ve vile se zajímavým interiérem a velkou 

zahradou. Všechny třídy jsou vybaveny novým nábytkem, hracími koutky, každá třída má 
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samostatnou šatnu, umývárnu a kabinet hraček a pomůcek. Tři třídy mají samostatnou ložnici. Jedna 

třída slouží pro výtvarný kroužek. Zahrada je vybavena herními prvky. 

 

V roce 2016 byla vyměněna dlažba v budově, likvidovány poškozené herní prvky a provedeny opravy 

herních prvků, pořízen nábytek do druhé třídy, vyměněny vchodové dveře a prováděny další drobné 

opravy a údržba. Opravy byly financovány z rozpočtu školy a při úpravách bylo úzce spolupracováno 

s investičním odborem MÚ Český Krumlov. 

 

Mateřská škola Vyšehrad 

Sídlo: Vyšehrad 168, Český Krumlov 

Ředitelka MŠ: Marie Indrová 

 

Tato mateřská škola je nejvíce navštěvována dětmi ze spádových oblastí – ulice: Urbinská, Vyšehrad, 

Lipová, Vyšný, Třída Míru, U Trojice, Železniční. 

 

Mateřská škola je umístěna na kopci nad městem ve velmi pěkném klidovém prostředí. Přední zahrada 

mateřské školy sousedí s obecně prospěšnou společností Domy s pečovatelskou službou. V zadní 

zahradě se nachází hřiště, které potřebuje rekonstrukci. Mateřská škola je čtyřtřídní. Škola je 

vybavena ateliérem, kam chodí děti tvořit s barvami, těstem i hlínou. Škola má keramickou pec. 

 

V roce 2016 byla opravena elektroinstalace zdiva, rozvaděče, opraveno kuchyňské zařízení a pianina. 

Zakoupeny byly videotelefony do třídy a videokamera ke vchodu do školy, byla pořízena průtoková 

myčka, týpí, koberec nábytek. Dále byly prováděny další drobné opravy a údržba. Opravy byly 

financovány z rozpočtu školy a při úpravách je úzce spolupracováno s investičním odborem MÚ 

Český Krumlov. 

 

Mateřská škola Tavírna 

Sídlo: Tavírna 119, Český Krumlov 

Ředitelka MŠ: Jiřina Kučerová 

 

Tato mateřská škola je nejvíce navštěvována dětmi ze spádových oblastí – ulice: Urbinská, Plešivec, 

Nové Domovy, Rožmberská, Slupenecká, Konvalinková, Rooseveltova, Nová, Pod Horou, Tavírna. 

 

Mateřská škola je umístěna přímo u silnice, z tohoto důvodu je i obehnána vysokým dřevěným plotem. 

Bezbariérový přístup je ideální pro děti se zdravotním postižením. Výhodou mateřské školy je 
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možnost využívat zázemí městského parku, jižních teras a dopravního hřiště u Domu dětí a mládeže. 

Budova školky je obklopena rozlehlou zahradou. 

 

V roce 2016 byl vybudován únikový východ ve východní části budovy, pořízeny nové vchodové 

dveře, nové protipožární venkovní dveře u kotelny, nové schody u vchodu do MŠ, vyměněny 

podlahové krytiny, opraveno pískoviště, zakoupena chladnička a mraznička, Dále byly prováděny 

běžné opravy a údržba. Uvedené opravy byly financovány z rozpočtu školy a při úpravách bylo úzce 

spolupracováno s investičním odborem MÚ Český Krumlov. 

 

Mateřská škola Za Nádražím 

Sídlo: Za Nádražím 223, Český Krumlov 

Ředitelka MŠ: Růžena Hlásková 

 

Tato mateřská škola je nejvíce navštěvována dětmi ze spádových oblastí – ulice: Urbinská, Za 

Nádražím, Vyšný, Železniční, Jasmínová, U Trojice. 

 

Mateřská škola se nachází v klidném prostředí v těsné blízkosti Základní školy Český Krumlov Za 

Nádražím 222. Mateřská škola je snadno dopravně dostupná. Budova je jednopatrová, panelového 

typu, s vlastní školní zahradou. Mateřská škola je trojtřídní. Kapacitu 76 dětí má mateřská škola 

časově omezenu do srpna 2018 na základě rozhodnutí o výjimce od Krajské hygienické stanice 

Jihočeského kraje. V případě, že nebudou ve škole provedeny stavební úpravy, bude její kapacita od 

září 2018 činit 70 dětí. 

 

V roce 2016 byl zakoupen nový konvektomat, pracovní nerezové stoly do přípravných kuchyněk, 

bojler, byla opravena podlaha v červené třídě, provedeny další drobné opravy a údržba. Uvedené 

opravy byly financovány z rozpočtu školy a města, při úpravách bylo úzce spolupracováno 

s investičním odborem MÚ Český Krumlov. 

 

Mateřská škola Plešivec II/391 

Sídlo: Plešivec 391, Český Krumlov 

Ředitelka MŠ: Helena Adamová 

 

Tato mateřská škola je nejvíce navštěvována dětmi ze spádových oblastí – ulice: Plešivec, Věncova, 

U Cihelny, Pod Svatým Duchem. 
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Mateřská škola je situována v klidné lokalitě sídliště Plešivec, blízko k přírodě. Budova je patrová, 

zahrada bezbariérová. Zahrada je bezbariérově přístupná, nabízí prostor pro sezónní činnosti 

v průběhu celého roku. 

 

V roce 2016 byla provedena oprava výměn podlahových krytin ve 3. a 4. třídě a ve sborovně, oprava 

a montáž žaluzií, instalován umělý trávník kolem pískoviště a prováděna další běžná údržba a opravy. 

Uvedené opravy byly financovány z rozpočtu školy a při úpravách bylo úzce spolupracováno 

s investičním odborem MÚ Český Krumlov. 

Naplněnost a kapacita v mateřských školách 

OŠSM předpokládal nárůst počtu dětí v roce 2012 – 2015, proto ze strany odboru nebyly snahy 

o rušení jakékoliv mateřské školy ve městě od roku 2003, kdy takové tendence byly v mnohých 

městech a obcích. Město Český Krumlov má v současné době k dispozici zcela dostatečnou kapacitu 

v mateřských školách. 

Prezentace mateřských škol ve spolupráci se zřizovatelem 

Mateřské školy se zúčastňují výtvarných soutěží, spolupracují s Domem dětí a mládeže, Základní 

uměleckou školou, Městskou knihovnou. Každoročně děti zpívají pod vánočním stromem na náměstí. 

Některé mateřské školy prezentují svou činnost prostřednictvím internetových stránek, spolupracují 

s Policií ČR, hasiči, městskou policií, Ekocentrem Šípek atd. Spolupráce s OŠSM je na výborné 

úrovni. 

Základní školy v Českém Krumlově v roce 2016 

Město Český Krumlov zřizuje celkem čtyři základní školy, samostatné právní subjekty na základě 

Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, 

(školský zákon). Město jako zřizovatel finančně zajišťuje jejich provoz prostřednictvím odboru 

školství, sportu a mládeže. 

 

Všechny základní školy v Českém Krumlově mají 9 ročníků, které se dělí na první a druhý stupeň. 

Celková kapacita základních škol je 2 000 míst a s počtem tříd 73. Celková naplněnost byla 1 605 

žáků. 

 

Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny je dle výpočtů stanoven 

v Základní škole Český Krumlov, Plešivec 249 (dále jen ZŠ Plešivec) a v Základní škole Český 

Krumlov, Za Nádražím 222 (dále jen ZŠ Za Nádražím) na 150 Kč/měsíc a v Základní škole Český 

Krumlov, Linecká 43 (dále jen ZŠ Linecká) a v Základní škole, T. G. Masaryka, Český Krumlov, 
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T. G. Masaryka 213 (dále jen ZŠ T. G. Masaryka) na 100 Kč/měsíc. Stravování žáků zajišťují školní 

jídelny základních škol. 

 

Základní škola Linecká 

Sídlo: Linecká 43, Český Krumlov 

Ředitelka ZŠ: Mgr. Irena Polášková 

 

Tato základní škola je pro spádovou oblast: Bylinková, Dělnická, Dlouhá, Do Vrchu, Dolní 

Náměstíčko, Družstevní, Důlní, Horní, Horská, Hradební, Kájovská, Kaplická, Ke školce, Kostelní, 

Krásné údolí, Krátká, Křížová, Linecká, Masná, Na Kovárně, Na Ostrově, Na Stráni, Na Vyhlídce, 

Nad Nemocnicí, náměstí Svornosti, Nad Shody, Nemocniční, Nová, Nové Domovy, Nové Spolí, 

Objížďková, Panenská, Panská, Papírenská, Parkán, Plešivecká, Plešivecké náměstí, Pinskrův Dvůr, 

Po Vodě, Pod Horou, Pod Hrází, Pod Vyhlídkou, Pod Svatým Duchem, Polská, Potoční, Přídolská, 

Příkrá, Radniční, Rooseveltova, Rožmberská, Rybářská, Rybniční, Slepá, Slunečná, Slupenec, 

Slupenecká, Skalní, Soukenická, Spojovací, Stinná, Strmá, Středová, Stříbrná, Šatlavská, Široká, 

Šumavská, Tavírna, Tichá, Třešňová, U Cihelny, U Jeslí, U Nových domovů, U Sáňkařské dráhy, 

U Stromovky, U Vlaštovičníku, U Vltavy, U Zelené ratolesti, Věncova, V Zátiší, Za Soudem, Za 

Tiskárnou, Za Tavírnou. 

 

Základní škola se nachází ve středu města. Je plně organizovaná. Součástí školy je školní družina a 

školní jídelna – výdejna. Obědy škola dováží ze školní jídelny Základní školy Český Krumlov, Za 

Nádražím 222. ZŠ Linecká má bezbariérový vstup, od ledna 2005 je v provozu osobní výtah a v 1. 

poschodí toalety pro vozíčkáře. Všechny třídy mají nový nábytek. K dispozici jsou specializované 

odborné učebny – 2 počítačové učebny, jazyková učebna, dřevodílna, kovodílna a kuchyňka pro 

výuku vaření. Tělocvična má i divadelní jeviště. 

 

Od 1. 9. 2008 Základní škola Český Krumlov, Linecká 43 pronajímá své prostory CEVRO Institutu, 

o. p. s. V roce 2016 proběhla další etapa výměny oken, byla provedena oprava školnického bytu, 

oprava podlah a výměna krytin, proběhly malířské práce, pořízena byla interaktivní tabule do první 

třídy. Dále byly prováděny menší opravy a údržba. Všechny prostory základní školy jsou maximálně 

využity. Uvedené nákupy a údržba byly financovány z rozpočtu školy a při úpravách bylo úzce 

spolupracováno s investičním odborem MÚ Český Krumlov. 

Základní škola Plešivec 

Sídlo: Plešivec 249, Český Krumlov 

Ředitelka ZŠ: Mgr. Jaroslava Neumannová 
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Tato základní škola je pro spádovou oblast: 5. května, Konvalinková, Luční, Pod Kaštany, sídliště 

Plešivec, U Cihelny, U Jeslí, Věncova, Zvonková.   

 

ZŠ Plešivec má celkem 21 učeben včetně několika specializovaných odborných učeben tj., fyziky 

a chemie, přírodopisu, škola má školní dílny a učebnu pro výtvarnou výchovu, mobilní IPadovou 

učebnu. Součástí tzv. informačního centra je knihovna a dvě učebny vybavené počítači. Pro tělesnou 

výchovu je ve škole nejen tělocvična, ale také volejbalové kurty, víceúčelové hřiště s umělým 

povrchem a atletická dráha s doskočištěm a interaktivní hřiště SmartUs. Součástí školy je školní 

jídelna, školní družina a školní klub. Všechny prostory základní školy jsou maximálně využity. 

 

V roce 2016 bylo pořízeno elektronické ovládání brány, brána a oplocení, byla zpevněna plocha 

1. stupně, byla provedena částečná úprava rozvodů pro osvětlení, dokončeny akustické podhledy, 

výmalba školy, vyměněny rozvody vody na prvním stupni a vyměněny vnější rozvody topení, byl 

zakoupen konvektomat do kuchyně, byla pořízena a instalována klimatizace do místností se servery 

a další drobné opravy a údržba. Zakoupen byl jeden konvektomat, část nových šatních skříněk a byla 

vybavena fotokomora. Všechny prostory základní školy jsou maximálně využity. Uvedené nákupy 

a údržba byly financovány z rozpočtu školy a při úpravách bylo úzce spolupracováno s investičním 

odborem MÚ Český Krumlov. 

Základní škola T. G. Masaryka 

Sídlo: T. G. Masaryka 213, Český Krumlov 

Ředitel ZŠ: Mgr. Josef Haláček 

 

Základní škola je pro spádovou oblast: Špičák, T. G. Masaryka, Urbinská, U Trojice, Třída Míru, 

Jasmínová, Lipová, Na Skalce, Pod Skalkou, Za Plevnem, Nové Dobrkovice, Dobrkovice, Za Jitonou, 

Šeříková, Serpentina, Na Moráni, Fialková, Havraní, Domoradická, U Jitky, Formanská, Hradní, 

Chvalšinská, K Zámecké zahradě, Klášterní, Kvítkův Dvůr, Latrán, Na Fortně, Pivovarská, Pod 

Kamenem, V Jámě, Věžní, U Poráků, Zámek, Budějovická, Lesní, Zámecké schody, Nové Město, 

Průmyslová, Tovární, Na Dlouhé zdi, Havraní, Hřbitovní, Příční, Skalka. 

 

ZŠ T. G. Masaryka patří mezi nejstarší vzdělávací instituce ve městě, má svou tradici již od roku 1929. 

Škola má 15 kmenových tříd, 3 odborné učebny na výuku anglického a německého jazyka, učebnu 

zeměpisu, přírodopisu, dějepisu, výtvarné výchovy. Dále má dílnu a učebnu pro výuku vaření, 

informatiky a tělocvičnu. Součástí školy je školní jídelna a školní družina. 
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V roce 2016 byla provedena přestavba kanceláře č. 21, nakoupeny zásobníky na toaletní papír, 

provedeny podlahářské práce, výmalba, instalatérské práce a další drobné opravy a údržba. Uvedené 

nákupy a údržba byly financovány z rozpočtu školy a při úpravách bylo úzce spolupracováno 

s investičním odborem MÚ Český Krumlov. 

Základní škola Za Nádražím 

Sídlo: Za Nádražím 222, Český Krumlov 

Ředitelka ZŠ: od 15. 12. 2010 Mgr. Dana Hoššová v. z. 

 

Tato základní škola je pro spádovou oblast: sídliště Vyšný, Železniční, Česká, Českobratrská, 

Vyšehrad, Vyšehradská, Za Nádražím, Školní, Polní, Vyšenská, V Úvoze, Nový Dvůr, Pod Hájí, 

Dobrkovická, Na Spojce, Na Svahu, Nádražní, Polní, Zahradní, Nad Tratí, U Kasáren. 

 

Výuka v ZŠ Za Nádražím probíhá ve třech pavilonech. Škola má 28 kmenových tříd a dále odborné 

učebny fyziky, chemie, přírodopisu, výtvarné výchovy, hudební výchovy a praktických činností, tři 

učebny vybaveny počítači. Tělesná výchova probíhá ve dvou tělocvičnách se zázemím a na 

moderním školním hřišti s tartanovým povrchem. Žáci mohou trávit čas na pobytové školní zahradě. 

Součástí školy je školní jídelna, školní družina a školní klub. 

 

V roce 2016 byly provedeny opravy podlah v pavilonu U6, obložení stěn do učeben VT, čištění 

kanalizace, výmalba kabinetů, chodeb, školní družiny, školního klubu, byly provedeny zemní práce 

v areálu školy, oprava telefonní ústředny, oprava okenních roletek, oprava konvektomatu a varného 

a mycího kotle a další drobné opravy a údržba. Byly zakoupeny dva kusy sestav interaktivních tabulí, 

včetně dataprojektorů, pojezdů, nové počítač a tiskárny, potřebný nábytek. Uvedené nákupy a údržba 

jsou financovány z rozpočtu školy a při úpravách je úzce spolupracováno s investičním odborem MÚ 

Český Krumlov 

Naplněnost a kapacita v základních školách 

Oddělení školství, tělovýchovy a sportu MU se na základě zkušeností a statistiky domnívá, že počet 

základních škol v Českém Krumlově je optimální. V roce 2016 byla naplněna kapacita ZŠ Plešivec 

a ZŠ Za Nádražím 222. Všechny školy v Českém Krumlově mají naplněnu kapacitu školních družin, 

ale zároveň stačily uspokojit nejmenší školáky, tzn., žáky prvních a druhých tříd.  

Prezentace základních škol ve spolupráci se zřizovatelem 

Základní školy v Českém Krumlově prezentují svou činnost prostřednictvím svých webových stránek. 

Každoročně se školy zúčastňují Kouzelného Krumlova a zástupci jednotlivých škol reprezentují své 

školy na různých soutěžích, olympiádách apod. Školy přispívají do místních novin. 
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Střední školy v Českém Krumlově 

Informace o středních školách na území města Český Krumlov za rok 2016 jsou k dispozici 

především na webových stránkách jednotlivých škol, v jejich výročních zprávách, tiskových 

zprávách Gymnázia Českých Krumlov a rovněž u jejich zřizovatele, kterým je Jihočeský kraj. 

 

Jedná se o tyto střední školy: 

• Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště 

• Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České  

• Gymnázium Český Krumlov 

Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště 

Tato škola je příspěvkovou organizací, zřizovanou Jihočeským krajem a poskytuje střední vzdělání 

s maturitní zkouškou v oborech: zdravotnický asistent, sociální činnost, pečovatelské služby a střední 

vzdělání s výučním listem v oborech: kuchař – číšník, prodavač, zedník, truhlář, klempíř, malíř, tesař, 

pokrývač a instalatér. 

 

Škola byla založena v roce 1991 jako Střední zdravotnická škola a v uplynulých letech se sloučila 

s moderně vybaveným Střediskem praktického vyučování v Českém Krumlově a truhlářskou dílnou 

ve Chvalšinách. Kromě zabezpečení odborných praxí a odborného výcviku škola pro své žáky 

pravidelně organizuje další vzdělávací aktivity a speciální kurzy (zahraniční exkurze, sportovní kurzy, 

barmanský kurz pro číšníky, kurz vyřezávání ovoce a zeleniny pro kuchaře) a krátkodobé odborné 

semináře a přednášky. Žáci školy se pravidelně zúčastní odborných soutěží regionálního 

i republikového charakteru, v nichž dosahují velmi dobrých výsledků. Škola se aktivně zapojuje do 

projektových činností, zejména do projektů Evropského sociálního fondu, projektů v rámci primární 

prevence sociálně patologických jevů, environmentální výchovy a příhraniční spolupráce. 

 

O kvalifikované zedníky, truhláře, prodavačky a prodavače, kuchaře – číšníky a kuchařky – servírky, 

sociální pracovníky i zdravotní asistenty je stále velký zájem. Většina z nich pokračuje ve studiu na 

vyšších odborných nebo vysokých školách, žáci učebních oborů získávají střední vzdělání s maturitní 

zkouškou v nástavbovém studiu. 

 

Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště Český Krumlov prodělala v roce 2016 

další rozvoj v oblasti kvality poskytovaného vzdělávání a v oblasti vybavení školy multimediálními 

technologiemi. Počet přijatých do 1. ročníku ve školním roce 2016/2017 činil 95 žáků. 

 



 

175 
 

Ke zkvalitnění podmínek pro vzdělávání podstatně přispěly investiční prostředky na modernizaci 

odborných učeben, dílem a vybavení školy moderní interaktivní technikou. Práce byly financovány 

z Fondu rozvoje školství Jihočeského kraje. 

 

Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České 

Český Krumlov, který byl v roce 1992 zařazen do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, 

je městem se staletou uměleckou a kulturní tradicí. Proto právě zde vznikla myšlenka na zřízení 

střední školy, která by byla zaměřena na umělecká řemesla a stavební obnovu památek. SUPŠ byla 

po vypracování projektu zařazena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy do sítě státních škol 

v roce 1991. Její patronkou se tehdy stala symbolicky svatá Anežka z rodu Přemyslovců, žena se 

všestranným rozhledem, která podporovala umění a vzdělanost. 

 

Výuka na SUPŠ sv. Anežky probíhá formou čtyřletého denního studia. Dosaženým stupněm je střední 

vzdělání s maturitní zkouškou z českého jazyka, anglického nebo německého jazyka, dějin výtvarné 

kultury a z praktické a teoretické části příslušného studijního oboru. Na všech oborech je kladen důraz 

na rozvíjení individuálních schopností a praktických dovedností žáků, s důrazem na osvojení 

tradičních i moderních technologických postupů. Vzhledem k důrazu, který je kladen na zvládnutí 

klasických technologických postupů a značný počet prací z oblasti kopií a replik 

uměleckořemeslných předmětů, jsou absolventi připraveni na práci také v oblasti restaurování 

památek. Výuka je doplňována širokým výtvarným základem včetně grafické práce s počítačem. 

 

Rok 2016 byl rokem, kdy se rozběhl naplno provoz v klášterech, plnily se související projektové 

aktivity, byl také nově zahájen provoz studentského klubu a bistra. Nové učebny v klášterech 

a zejména nové vybavení má zásadní vliv na kvalitu a odbornou úroveň vzdělávání, reflektuje 

nejnovější trendy a technologie. Kvalitní zázemí a nová nabídka služeb zlepšují nejen komfort 

a úroveň výuky, ale také trávení volného času žáků školy. V této souvislosti se realizují nové aktivity 

i nové mimoškolní akce. 

 

Škola také dále pokračovala v rozvíjení doplňkové činnosti a spolupráce s firmami. Pokračovala i 

spolupráce s městem Český Krumlov, v jejímž rámci studenti navrhovali plakáty k výročí 17. 

listopadu, realizovali sochu patrona vánočních trhů – Krumlovského medvěda a podobně. 

Vynikajících výsledků dosáhli v těchto činnostech i studenti ostatních ateliérů, ať jsou to fotografové, 

grafici, malíři a další obory. Mnohé realizace měly široký dopad na propagaci školy a některé z nich 

se dostaly až za hranice České republiky. 
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V tomto školním roce také úspěšně pokračovaly odborné přednášky a workshopy pro studenty školy, 

ale také pro základní školy a další zájemce z řad veřejnosti. Proběhlo rovněž několik výpalů 

v keramické peci na dřevo, workshop historických fotografických technik a mnoho dalších akcí. 

Studijní obory: 

• Kamenosochařství 

• Grafický design 

• Scénická a výstavní tvorba 

• Užitá fotografie a média 

• Užitá malba 

• Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu/Plastická tvorba 

Ve školním roce 2016/2017 studovalo na výše uvedených oborech SUPŠ Sv. Anežky České celkem 

177 studentů. 

Gymnázium Český Krumlov 

Gymnázium Český Krumlov je příspěvková organizace s právní subjektivitou. Zřizovatelem 

gymnázia je Krajský úřad Jihočeského kraje. Součástí školy je školní jídelna – výdejna a domov 

mládeže. V roce 2016 navštěvovalo Gymnázium v Českém Krumlově 446 studentů (nárůst o 4,5 %). 

Jednalo se o největší nárůst celkového počtu studentů školy od roku 1998. Díky tomu také stoupl 

průměrný počet studentů ve třídě z 22,33 na 24,78 studentů. Lze konstatovat, že trend zvyšujícího se 

počtu studentů školy bude pokračovat. 

 

Spádovým obvodem školy je území bývalého okresu Český Krumlov, jehož specifickými místními 

podmínkami jsou velká rozloha okresu a řídké osídlení, a proto část studentů denně dojíždí i ze 

vzdálenějších měst a obcí (Vyšší Brod, Loučovice, Frymburk, Horní Planá, Velešín, Prachatice 

a další), což s sebou nese časovou a finanční náročnost. 

 

Prioritou Gymnázia Český Krumlov je příprava studentů ke studiu na vysokých, případně vyšších 

odborných školách. Důraz se mimo jiné klade na výuku cizích jazyků. Gymnázium spolupracuje se 

školami v zahraničí - společně organizují výměnné pobyty studentů a další projekty. Tím však 

přeshraniční činnost krumlovského gymnázia nekončí. Například v letech 2013 až 2015 realizovalo 

projekt Život v demokracii, v rámci kterého studenti mimo jiné vytvořili české překlady k sedmi 

pamětním deskám u památníku železné opony v Guglwaldu. Gymnázium Český Krumlov se snaží 

neustále modernizovat svoji výuku i samotnou budovu školy. Významnou investicí uplynulého roku 

byla modernizace vybavení pro výuku přírodovědných předmětů, v rámci které byl nejmodernější 

technologií vybaven i přednáškový sál. „Mimo to jsme v prosinci vybavili novým žákovským 

nábytkem učebnu č. 71 (sekunda) a dokončili tak modernizaci vybavení všech učeben celé školy. 
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V prosinci jsme také zakoupili 25 nových studentských počítačů. Modernizovali jsme i budovu 

samotnou, za zmínku stojí určitě nové podhledy a osvícení v tělocvičně, dlažba v 1. poschodí či 

podlaha ve dvou učebnách,“ dodala Hana Bůžková, ředitelka Gymnázia Český Krumlov.  

 

V týdnu od 8. do 12. února poznali studenti Gymnázia Český Krumlov blíže Malajsii, Gruzii, 

Kirgizstán, Bosnu a Hercegovinu a Jordánsko. Zvyklosti a tradice svých zemí představily tři dívky 

a dva chlapci, kteří na školu dorazili v rámci mezinárodního projektu Edison. Ten se na Gymnáziu 

Český Krumlov uskutečnil v roce 2016 již potřetí. „Hosté budou bydlet přímo v rodinách našich 

studentů, ostatně stejně jako tomu bylo v předchozích letech,“ uvedla ředitelka gymnázia Hana 

Bůžková a dodala: „Samozřejmě nebudou své země prezentovat jen oni. I my jim představíme Českou 

republiku. Na středu mají studenti naplánované vystoupení, ukázku krojů, vaření, pečení a tak dále.“ 

Projekt Edison, který organizuje studentská organizace AIESEC, se na krumlovském gymnáziu 

osvědčil. Mezi studenty vznikla nová přátelství a ukázalo se, že je projekt přínosem i z hlediska 

angličtiny.  

 

I v roce 2016 pokračovali studenti Gymnázia Český Krumlov v tradici, kterou před dvěma lety 

započali jejich předchůdci. V rámci akce Kouzelný Krumlov se v pátek 29. dubna uskutečnil 

Studentský majáles. Tématem Studentského majálesu 2016 v Českém Krumlově byly Státy světa. 

Kostýmový průvod vyšel v 11 hodin od školy. Jeho cílem bylo náměstí v historickém centru, na 

kterém účastníky pozdravil starosta Českého Krumlova Dalibor Carda. Zároveň jednotlivé třídy 

představily kandidáty na krále a královnu Majálesu 2016 a následovala samotná volba krále. 

Nechybělo ani krátké hudební vystoupení studentů a učitelů gymnázia.  

 

Sjezdařka na divoké vodě Anežka Paloudová vybojovala 6. června 2016 titul mistryně světa 

v kategorii C1 na mistrovství světa v Bosně. Zpráva, která potěšila nejednoho sportovního příznivce 

a snad celé Gymnázium Český Krumlov. Právě tuto školu totiž Anežka navštěvuje. Některým 

kantorům svým úspěchem až vehnala slzy do očí… 

Vysoká škola – Cevro Institut – Středisko Český Krumlov 

V Jihočeském kraji nabízí vysoká škola CEVRO Institut, z. ú. celkem dva bakalářské a tři navazující 

magisterské obory. Všechny nabízené obory lze v Českém Krumlově studovat pouze v kombinované 

formě. Zájemci o prezenční studium tyto obory mohou studovat v Praze. 

 

Studijní obory v Českém Krumlově: 

• Veřejná správa 

• Právo v obchodních vztazích 
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• Obchodněprávní vztahy 

• Bezpečnostní studia 

 

Informační a konzultační středisko vysoké školy CEVRO Institut, z. ú. v Českém Krumlově zahájilo 

svoji činnost 1. 1. 2008. V akademickém roce 2016/ 2017 studovalo v Cevro Institutu Český Krumlov 

více než 100 studentů. 

 

Kromě výuky uspořádal Cevro Institut v roce 2016 v pátek 18. března 2016 v Kině Luna v Českém 

Krumlově veřejnou debatu na téma Aktuální hrozby pro Evropu. Vystoupili zde slovenská diplomatka, 

politička a vyučující na CEVRO Institutu Magda Vášáryová a Tomáš Pojar, bezpečnostní expert, 

bývalý diplomat a prorektor školy. Moderátorem debaty byl politolog a prorektor školy Ladislav 

Mrklas. Příležitost zapojit se do této zajímavé diskuse měli i návštěvníci z řad veřejnosti, kterých, 

i přes slunečné páteční odpoledne, bylo téměř sto padesát. 

 

Akademie třetího věku 

Akademii třetího věku pořádaly i v roce 2016 českokrumlovské Domy s pečovatelskou službou, 

zastoupené ředitelkou Mgr. Ivanou Ambrusovou. Akademie třetího věku mohla fungovat díky 

financím získaných z dotačního programu města Český Krumlov. Na uvedenou aktivitu byly získány 

finanční prostředky z grantu Komunitního plánování. 

 

Od května do listopadu 2016 opět probíhal vzdělávací program " pod názvem "Život seniorů 

v 21století". Součástí jednotlivých setkání byla návštěva města Pelhřimov a okolí a exkurze do 

Jaderné elektrárny Temelín. Vzdělávací aktivita byla ukončena v listopadu 2016, absolventi při 

slavnostním ukončení převzali z rukou starosty města Český Krumlov Dalibora Cardy osvědčení 

o absolvování kurzu. Celkový počet zúčastněných seniorů byl 42 seniorů. 

Den řemesel Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborné učiliště 

Více než stovka mladých lidí se přišla 15. prosince 2016 podívat na Den řemesel, který organizovaly 

odloučené pracoviště Střední odborné školy zdravotnické a Střední odborné učiliště v Českém 

Krumlově pod záštitou Jihočeské hospodářské komory. Návštěvníci se mohli podívat na praktickou 

část výuky řemeslných oborů, které škola nabízí. Oborů je pět: zedník, truhlář, klempíř, tesař, 

instalatér. Kromě možnosti vidět na vlastní oči, co jejich práce obnáší, si mohli zájemci také dané 

řemeslo vyzkoušet a popovídat si se svými případnými budoucími kolegy. Velký zájem byl 

o truhlařinu a o zdravotnictví. Poptávka po řemeslnících je stále daleko vyšší než nabídka. O uplatnění 

se budoucí studenti nemusejí obávat. 
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15. Sport 

Vltava Run 2016 – výzva pro každého běžce 

Ve dnech 14. až 15. května 2016 se uskutečnil třetí ročník největšího štafetového běhu v České 

republice Vltava Run. Vltava Run je štafetový běžecký závod pro týmy maximálně 12 běžců, od 

pramene Vltavy, v roce 2016 konkrétně ze Zadova, do Prahy. Více než 350 km trasy vedoucí 

nádhernou přírodou kolem řeky Vltavy, ale také historickými městy i jihočeskými a středočeskými 

vesnicemi – prostě tou nejkrásnější cestou k cíli. Českým Krumlovem zdatní závodníci proběhli 

v sobotu 17. května 2016 v odpoledních a večerních hodinách, v menších skupinkách nebo jednotlivě. 

 

Co se týče konceptu závodu, nechali se pořadatelé inspirovat závodem Hood to Coast, který se běhá 

v americkém Oregonu. Na více než 1 000 zúčastněných týmů zatím čeští organizátoři neaspirovali, 

o to krásnější trasu a osobnější přístup si běžci Vltava Run mohli užít. Vltava Run je totiž tak trochu 

jiný štafetový závod. Není jen o běhu samotném, ale i o týmu, sebepřekonání, dobrodružství, přírodě 

a přátelích. První ročník vyvolal v běžcích velmi pozitivní emoce a zanechal zážitky, na které ještě 

dnes rádi vzpomínají. V roce 2016 pro obrovský zájem byla kapacita zvýšena na 250 týmů. Hlesem 

závodu Vltava Run je: „Jedna výzva. Spousta zážitků. Ty a tvůj tým, 1 víkend, 360 km dlouhý 

štafetový běh podél Vltavy ze Šumavy až do Prahy“. 

Českokrumlovská rallye 2016  - tradice pokračuje 

Český Krumlov a jeho okolí bylo už po čtyřicáté čtvrté dějištěm významného motoristického podniku. 

Rallye Český Krumlov se uskutečnilo ve dnech 27. a 28. května. 

 

Mezinárodní sportovní akce, která je součástí unikátního projektu Jižní Čechy olympijské, znovu 

přilákala na start jezdeckou elitu automobilových soutěží nejen z České republiky. Oproti loňskému 

ročníku organizátoři z ÚAMK Automotoklubu Rallye Český Krumlov a ČK motorsportu posunuli 

soutěž o několik dní později kvůli jarní výstavě Hobby, konané během třetího květnového víkendu 

na  českobudějovickém výstavišti. V  krajském městě byla situována servisní zóna s atraktivní 

diváckou rychlostní zkouškou, o rychlá kola ale nebyli ošizeni ani Krumlovští. Středobodem všeho 

dění se znovu stala Jelení zahrada, kde kromě pivního stanu vyrostlo pódium s velkoplošnou 

obrazovkou a především startovní a cílová rampa. Poprvé ji závodní speciály přejely v  pátek kolem 

17. hodiny při slavnostním startu, na  stejné místo se vrátily v sobotu ve stejném čase všechny 

posádky, kterým se povedlo dorazit až do cíle. Moderovaný program s koncertem kapely Mustang 

Bluesride a módní přehlídkou trval od sobotní druhé hodiny odpolední až do pozdního večera, kdy 

bylo na programu vyhlášení vítězů zakončené ohňostrojem. 
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Souběžně s „velkou“ rallye patřilo srdce města pátému ročníku New Energies Rallye Český Krumlov, 

ekologické soutěži pro vozidla s alternativním pohonem, která je premiérově součástí světového 

šampionátu FIA Alternative Energies Cup. Program ve střední a východní Evropě zcela ojedinělého 

podniku začal již ve čtvrtek 26. května dopoledne, kdy se náměstí Svornosti zaplnilo ještě před 

startem hvězdicové jízdy dětmi z  místních základních škol. Pro školáky byly připraveny aktivity 

spojené s  bezpečností silničního provozu, soutěže, trenažér nárazu, výstava závodních aut, 

nablýskaných veteránů, studentské formule na elektropohon či motokár. O hudební doprovod se 

postarala skupina Vehicle Club Band. 

 

Významnou událostí byla návštěva bývalého šéfa stáje Ferrari ve  Formuli 1 a  stávajícího prezidenta 

mezinárodní automobilové federace FIA Jeana Todta. Po  přijetí na  radnici u  starosty Dalibora Cardy 

měl během své návštěvy Českého Krumlova možnost prohlédnout si ta nejkrásnější zákoutí města.   

 

XII. ročník Krumlovského desetiboje 

Na  8. – 9. července 2016 přichystalo amatérské sdružení ŠNOMÍBO a  přátelé společně s  městskou 

organizací PRO–SPORT ČK a klubem FK Slavoj na českokrumlovském stadionu na  Chvalšinské 

silnici již XII. ročník ŠNOMÍBO Krumlovského desetiboje neregistrovaných atletů a IX. ročník 

dětského víceboje pro děti od 3 do 14 let. 

 

Na dvoudenní akci pro dospělé, která začala v  pátek 8. července, si amatérští závodníci tradičně 

vyzkoušeli všechny disciplíny olympijského desetiboje s výjimkou skoku o  tyči, který byl nahrazen 

skokem z  místa. První den je čekal běh na  100 m, skok daleký, vrh koulí, skok vysoký, běh na  400 

m. Druhý den pak běh na 110 m překážek, disk, skok z místa, hod oštěpem a běh na 1500 m. Běhy 

byly měřeny elektronicky, profesionální cílovou kamerou. 

 

V  sobotu 9. července se konal pro menší závodníky dětský pětiboj, kde si děti vyzkoušely běh na 60 

m, skok daleký, hod míčkem, běh na 60 m překážek a běh na 200 resp. 800 m. Díky sponzorům si 

všechny děti odnesly pěkné ceny, medaile a balónky s logem závodu plněné heliem. Všichni zapálení 

amatérští sportovci i  diváci, kteří mají rádi atletiku, vytvořili na stadionu výbornou atmosféru. Akce 

byla zařazena do společného programu ČOV a Jihočeského kraje – Jižní Čechy olympijské. 

 

Setkání regionů karate-dó 

V  sobotu 11. června se tělocvična českokrumlovského gymnázia zaplnila šedesátkou karatistů 

z  jižních Čech a  spřáteleného regionu Saarland-Pfalz z nejzápadnějšího cípu Německa. Dopoledne 

bylo věnováno tréninku zápasových forem a  od  14.00 hodin proběhl přátelský turnaj smíšených 
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družstev juniorů a seniorů. Mezi hosty jsme na  turnaji přivítali místostarostu Českého Krumlova 

Josefa Hermanna a ředitelku Gymnázia Český Krumlov Hanu Bůžkovou. Hned na začátku viděli 

pěkné zápasy v  sestavách kata i  velmi dramatické boje sportovního zápasu kumite. Celkové 

výsledky Turnaje nadějí, který byl podpořen Jihočeským krajem a  městem Český Krumlov, byly: 

1. Saarland-Pfalz 2. Jižní Čechy A 3. Jižní Čechy B. 

 

Cyklistický závod amatérů 

Prvního října 2016 se Český Krumlov stal již potřetí centrem amatérské silniční cyklistiky. Pět tratí 

Bohemian Gran Fondo má jednu společnou charakteristiku – patří svým profilem k  nejtěžším tratím 

ve své délkové kategorii u nás. Nově zařazená trať – 5K MONUMENT – je, jak její název napovídá, 

jednou z nejtěžších evropských tratí pro amatérské cyklisty vůbec a její parametry, 221 km a 5 282 

m, představují skutečnou výzvu pro ty, kteří jsou připraveni podobné výzvy přijmout. 

Všechny tratě procházejí mimořádně krásnou a  zachovanou přírodou Šumavy, Blanského lesa 

a horního toku Vltavy. Cílem všech jezdců BGF 2016 bylo dokončit svou trať v předepsaném 

časovém limitu. Každá trať obsahovala několik měřených úseků (v  prudkých či táhlých stoupáních), 

které rozhodují o  pořadí v  individuálních či týmových soutěžích BGF 2016. 

Vedle sportovních cílů má Bohemian Gran Fondo i svůj společenský cíl, kterým je podpora projektů 

zaměřených na  problematiku rakoviny prsu. V  loňském roce již organizátoři darovali na konto 

charitativního partnera, Projektu 35, 100 tis. Kč. Všichni, kdo dokončili své tratě na  BGF 2016, se 

tedy stali skutečnými bohémy – ve smyslu sportovním, ale i  ve  smyslu vyjádřené solidarity. Část 

jejich startovného tvořila společný charitativní dar a  všichni tak pomohli naplnit motto akce – RACE 

TO HELP, HELP TO WIN. V rámci BGF v českokrumlovských klášterech uskutečnila v pátek 30. 

září přednáška o současných trendech v diagnostice a o nejnovějších možnostech léčby rakoviny prsu. 

Krumlovský vodácký maraton 

Čtrnáctý ročník účastnicky největší sportovní akce ve městě a jedné z účastnicky největších 

sportovních akcí jihočeského regionu – Krumlovského vodáckého maratonu – se v roce 2016 konal 

ve svém pravidelném termínu, v  druhém říjnovém víkendu, kdy se do  Českého Krumlova sjeli 

vyznavači kanoistiky z  blízkého i  dalekého okolí. Pořadatelé přivítali opět zhruba tisícovku 

účastníků z mnoha států a  účastnili se mnozí špičkoví sportovci. 

Kromě soubojů o  maratonské vavříny šlo při samotném závodě také o  mnohá zajímavá zápolení 

mezi výkonnostními či příležitostnými vodáky. Stejně jako v  loňském roce proběhl v  pátečním 

podvečeru před hlavním závodem divácky atraktivní prolog ve  sprintu. Tento vyřazovací závod se 



 

182 
 

odehrál v samém centru města a  doprovodný kulturní a  společenský program pro účastníky, diváky 

a ostatní návštěvníky probíhal u cíle závodu v  pivovarské zahradě po  celé sobotní odpoledne. 

Hlavní závod proběhl v sobotu 8. října se startem ve Vyšším Brodě a v Rožmberku. Sprint v pátek 

7. října. 

Výjimečný rok českokrumlovských kanoistů 

V  roce 2012 prohlásili kanoisté ze sportovního klubu SK Vltava Český Krumlov: „Tato sezona byla 

historicky nejúspěšnější.“ V Českém Krumlově tehdy přistála medaile z  kanoistického mistrovství 

světa a nebyla sama, medailové přírůstky z  národních šampionátů tehdy do  klubové pokladnice 

přidali také krumlovští senioři, junioři i  žáci. Celkem těch vrcholných medailí (z národních a vyšších 

šampionátů) se tehdy podařilo v českokrumlovském klubu nasbírat 27, což bylo o dvě více než 

v předchozím velice vydařeném roce. Přišel rok 2013 a v českokrumlovské loděnici kanoisté 

prohlásili: „Tato sezona byla historicky nejúspěšnější“. Celková sbírka totiž čítala 46 vrcholných 

medailí, přičemž na  šesti z nich byl mezinárodní punc. Hlavní trenér krumlovských kanoistů Lukáš 

Novosad tehdy prohlásil: „Jsme na vrcholu. Klub z malého města už moc výš jít nemůže. Budeme se 

snažit na  této úrovni co nejdéle udržet.“ Přišel rok 2014 a  při hodnocení sezony krumlovští vodáci 

prohlásili: „Tato sezona byla historicky nejúspěšnější, získali jsme celkem 62 medailí z  vrcholných 

kanoistických akcí.“ Mezi těmito medailemi byl například také bronz z  mistrovství světa. Přišel rok 

2015 a resumé krumlovských kanoistů na konci sezony znělo: „Tato sezona byla historicky 

nejúspěšnější.“ Krumlovští kanoisté dosáhli na  stříbrnou medaili z  mistrovství světa, šestkrát se 

podíleli na medaili z MS a ME družstev, což dohromady s medailemi z národních šampionátů všech 

věkových kategorií dalo obrovskou „hromadu“ 75 medailí. 

V roce 2016 ovšem krumlovští kanoisté poprvé v  historii dosáhli na titul mistra světa, v šesti 

případech se podíleli na  medaili pro Českou republiku ze Světového šampionátu družstev, z  čehož 

pětkrát se jednalo o  titul mistrů světa. Šestnáct medailí vytěžili z  národních šampionátů, mezi 

kterými jsou dva individuální a sedm kolektivních titulů mistra ČR, šestkrát získali medaili 

z Mistrovství Evropy juniorů, dvakrát šlo přitom o Evropský juniorský titul, v šesti případech se 

podíleli na zisku medaile z  ME družstev juniorů, ve  čtyřech případech to znamenalo titul. To vše 

společně s  dalšími letošními medailemi z  republikových šampionátů mládežnických kategorií dalo 

sbírku 90 vrcholových medailí. 

Krumlovský Horák – 3. ročník závodů v Novém Spolí a na Vltavě 

V sobotu 3. září 2016 v osm hodin ráno bylo v kempu Vltavan v Českém Krumlově nebývale rušno. 

Sportovci, kteří se sem sjeli z celé České republiky, tu startovali třetí ročník Krumlovského Horáka. 

Každá závodící dvojice odstartovala od Barevné skály nad Českým Krumlovem. Jejím úkolem bylo 

splout po Vltavě do kempu ve Zlaté Koruně a po cestě, na pěti vybraných skalkách (Barevná skála – 
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30m, Havraní skála – 25m, Nultý Špic – 20m, Sedmý Špic – 30m, Osmý Špic – 25m) absolvovat 

10 lezeckých výstupů stylem RP. Další disciplínou byla vodácká časovka z osmé Špice do cíle ve 

Zlaté Koruně. Po dojetí časovky do cíle, na závodníky čekal stánek a vychlazená kuželka Pardála pro 

každého účastníka. Časomíra časovky se vypnula bezprostředně po dopití piv obou členů závodní 

dvojice bez ohledu na pohlaví. 

Charitativní cyklistický závod Bohemian Gran Fondo – 3. ročník 

Český Krumlov v sobotu 1. října 2016 hostil již třetí ročník charitativní jízdy Bohemian Gran Fondo. 

Startovné vybrané od účastníků tohoto závodu bylo určeno na podporu projektů, které jsou zaměřeny 

na boj žen se zákeřnou rakovinou prsu. Charitativní dar 3. ročníku směřoval přímo do klinického 

onkologického výzkumu v rámci projektu 35. Projekt 35 je speciálním programem pro skupinu 

mladých žen ve věku do 35 let, které onemocněly karcinomem prsu. 

Pět tratí Bohemian Gran Fondo mělo jednu společnou charakteristiku – patří svým profilem 

k nejtěžším tratím ve své délkové kategorii u nás. Nové zařazená trať – 5K MONUMENT – byla pak, 

jak její název napovídá, jednou z nejtěžších evropských trati pro amatérské cyklisty vůbec a její 

parametry 221 km a 5 282 m představovaly skutečnou výzvu pro ty, kteří jsou připraveni podobné 

výzvy přijmout. 

Všechny tratě procházely mimořádně krásnou a zachovanou přírodou Šumavy, Blanského lesa 

a horního toku Vltavy.  Cílem všech jezdců BGF 2016 je dokončit svou trať v předepsaném časovém 

limitu. Každá trať navíc obsahovala několik měřených úseků (v prudkých či táhlých stoupáních), 

které rozhodly o pořadí v individuálních či týmových soutěžích BGF 2016. 

Třetí ročník charitativní amatérské cyklistické akce, která svým výškovým profilem patří mezi 

nejnáročnější nejen ve střední Evropě, se konal za finanční podpory města Český Krumlov, 

Českokrumlovského rozvojového fondu spol. s r. o. a řady dalších sponzorů. 

Terénní soutěž pro žáky a studenty – Den plný prevence 

Den plný prevence 2016 byla jednodenní terénní soutěž určená pro žáky ZŠ a víceletých gymnázií 

z celého okresu Český Krumlov, členěná podle věku soutěžících do IV. kategorií. 

Již 15. ročník této akce se konal v říjnu 2016 ve spolupráci Oblastního spolku Českého červeného 

kříže (OS ČČK) Český Krumlov s Policií ČR - územním odborem Český Krumlov, územním 

odborem Jihočeského hasičského záchranného sboru Český Krumlov, Armádou ČR, Vodní 

záchrannou službou, Městskou policií Český Krumlov, Lesy České republiky, Správou CHKO 

Blanský les, K- centrem Český Krumlov, Ekocentrem Šípek a Základní organizací Českého svazu 

ochránců přírody. Zázemí akce poskytla Policie ČR. 
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Projekt navazoval na úspěšné akce z minulých let na základě velkého a stálého zájmu ze strany ZŠ 

a víceletých gymnázií, kdy se v nich aktivně každoročně zapojilo cca 100 žáků. Předpokládáme, že 

i do budoucna zajistíme za pomoci dalších poskytovatelů finanční prostředky pro realizaci projektu. 

Hasičská soutěž O pohár města Český Krumlov – 9. ročník 

1. října 2016 proběhla již podeváté hasičská soutěž O pohár města Český Krumlov, která se konala 

v areálu firmy Vidox u Porákova mostu. Soutěže se zúčastnilo přes 20 hasičských družstev z okresu 

Český Krumlov.  

Krumlovský vodácký maraton v roce 2016 – 14. ročník akce 

V pestré nabídce aktivit, spjatých s Českým Krumlovem, jsou i významná sportovní klání. Jedním 

z nich je bezesporu nejpočetnější říční maraton v ČR, jenž každoročně přiláká stovky milovníků 

vodáckého sportu, od ryzích amatérů až po mezinárodní elitu. 

 

První ročník Krumlovského vodáckého maratonu se uskutečnil již v roce 2003. Organizátoři se 

nechali inspirovat vodáckým maratonem ve francouzském kaňonu Ardéche, který však přenesli do 

jižních Čech, na řeku Vltavu. Každoročně se sem sjíždí stovky vodáků nadšenců, ale i vrcholových 

sportovců. 

 

Krumlovský vodácký maraton je největším, co se počtu soutěžních kategorií týče, a nejpočetnějším 

říčním maratonem v České republice. Maraton vždy startuje v 11:00 ve Vyšším Brodě, resp. 

Rožmberku nad Vltavou a cílovou stanicí je Český Krumlov. Závodníci při závodě překonají 36, resp. 

26 říčních kilometrů. 

 

14. ročník Krumlovského vodáckého maratonu, který se konal na Vltavě v pátek 7. a v sobotu 8. října 

2016. Zahájením závodu byl sprint – v pátek v 17 hodin u Jelení lávky pod krumlovským zámkem. 

Hlavní závod vypukl ovšem v sobotu. Kajakáři a kanoisté, na které čekala šestatřicetikilometrová trať, 

vypluli v 11:00 hodin z Vyššího Brodu. Šestadvacetikilometrová trať pro dračí lodě, plavidla SUP, 

pramice, vícečlenné kanoe a rafty měla start v Rožmberku nad Vltavou. Závodníci vyrazili na trať 

patnáct minut po 11. hodině. Třetí kategorií byl žákovský maratón, který startoval na Pískárně ve 

Větřní. 

 

Všichni maratonci nakonec ukončili své zápolení v Českém Krumlově u bran pivovaru Eggenberg. 

V pivovarské zahradě probíhal od 12:00 do 18:00 hodin doprovodný program. Na zájemce ze všech 

věkových kategorií čekal fotbalový park a další atrakce. Večerní vyhlášení vítězů ocenilo vždy první 

tři závodníky v každé obsazené kategorii.  
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16. Statistické údaje 

Obyvatelstvo v roce 2016 

Na konci prosince 2016 žilo na území Jihočeského kraje podle předběžných výsledků 638 782 

obyvatel, z tohoto počtu pak 323 669 žen, tedy 50,7 %. Proti stavu na začátku roku se počet obyvatel 

zvýšil o 948 osob. Tuto skutečnost ovlivnilo zejména příznivé vyšší kladné saldo migrace (+ 644 

osoby) i kladná přirozená změna obyvatelstva (+ 304 osoby). 

 

V mezikrajském srovnání přibylo v roce 2016 nejvíce obyvatel v absolutním i relativním vyjádření 

v Hlavním městě Praze a ve Středočeském kraji, naopak nejvyšší pokles počtu obyvatel byl 

zaznamenán v Moravskoslezském, Karlovarském a Ústeckém kraji. V užším územním pohledu se 

počet obyvatel zvýšil zejména v okrese České Budějovice (o 1 101 osobu), největší úbytek počtu 

obyvatel byl zaznamenán v okrese Jindřichův Hradec (– 234 osoby). 

 

V Jihočeském kraji se v roce 2016 živě narodilo 6 747 dětí, z toho 3 505 chlapců. Proti minulému 

roku to bylo o 147 dětí více. V přepočtu na tisíc obyvatel to znamená celkovou porodnost 10,6 ‰, ve 

srovnání s celorepublikovým průměrem byla porodnost v kraji nepatrně nižší. V relativním přepočtu 

na 1 000 obyvatel se nejvíce dětí narodilo v Hlavním městě Praze, naopak nejméně v Karlovarském 

kraji.  

 

V meziokresním srovnání mají nejvyšší porodnost okresy České Budějovice a Český Krumlov, 

naopak nejnižší porodnost byla zaznamenána v okrese Jindřichův Hradec. Opět se zvýšil podíl dětí, 

které se narodily neprovdaným ženám; mimo manželství se v Jihočeském kraji narodilo 49,5 % dětí. 

Také v okrese Český Krumlov, kde byl vždy podíl dětí narozených mimo manželství tradičně nejvyšší, 

došlo v minulém roce opět k nárůstu (55,3 %). Z narozených dětí připadalo 47,8 % na prvorozené, 

druhorozených bylo 37,4 % a zbylých více než 14 % připadalo na děti, které se narodily jako třetí 

a další v pořadí. 

 

V minulém roce v kraji zemřely 6 443 osoby, což je o 490 osob méně než před rokem. Nejvyšší podíl 

zemřelých byl ve věkové skupině 80 – 89 let. Úmrtnost v kraji byla nižší než v předchozím roce 

a s hodnotou 10,1 ‰ byla lehce nižší než celorepublikový průměr. V relativním vyjádření nejméně 

lidí umíralo ve Středočeském kraji a Hlavním městě Praze, naopak nejvíce v Ústeckém kraji. Na 

území Jihočeského kraje nejméně lidé umírali v okrese České Budějovice a Prachatice. Vyšší 

úmrtnost pak byla v okresech Strakonice a Tábor. 
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Obyvatelstvo města Český Krumlov k 31. 12. 2016: 

Počet narozených dětí:    155     

Počet úmrtí:     136 

Počet přistěhovalých:   331 

Počet vystěhovalých:   369 

Přirozený přírůstek:        19 

Migrační přírůstek:      -38 

Celkový přírůstek:     -19 

Počet bydlících obyvatel:          13 141 

  Z toho ženy:             6 747 

  Z toho muži:             6 394 

 

Sňatky: 

V roce 2015 bylo v Českém Krumlově uzavřeno 72 manželství a rozvedeno 37 manželství.  

 

Nezaměstnanost: 

K 31. 12. 2016 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka v Českých Budějovicích celkem 

19 385 uchazečů o zaměstnání. Podíl nezaměstnaných vyšší než republikový průměr vykázaly 

2 okresy – Český Krumlov (6,6 %) a Tábor (5,6 %). Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán 

v okresech České Budějovice (3,3 %) a Písek (3,5 %). 

 

Podíl nezaměstnaných osob v okresech Jihočeského kraje a v ČR k 31. 12. 2016: 
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Cestovní ruch – návštěvnost města v roce 2016 

Z měst a obcí Jihočeského kraje disponovalo v roce 2016 největší lůžkovou kapacitou město České 

Budějovice, nejvíc hostů se ubytovalo ve městě Český Krumlov a městem s největším počtem 

přenocování hostů byla díky lázeňství Třeboň. Tyto výsledky vyplývají z informací o kapacitách 

a návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení, které až do úrovně obcí zveřejnil na svých 

stránkách Český statistický úřad. 

 

V roce 2016 bylo v Jihočeském kraji evidováno 1 195 hromadných ubytovacích zařízení (HUZ), což 

představuje 13,0 % z počtu ubytovacích zařízení ČR a obhájení prvního místa v počtu HUZ mezi 

kraji. Nejčastějším typem HUZ jsou v jižních Čechách penziony, tvoří 43 % z celkového počtu HUZ 

a kraj jich má nejvíc v ČR. Kromě penzionů vedou jižní Čechy i v počtu kempů, chatových osad 

a turistických ubytoven. Počtem hotelů se umístily na šestém místě. 

 

V hromadných ubytovacích zařízeních Jihočeského kraje bylo k dispozici na 20 tis. pokojů s téměř 

60 tis. lůžek a 13 tis. místy pro stany a karavany. V počtu pokojů a lůžek se kraj umístil na druhém 

místě za Hl. m. Prahou, v počtu míst pro stany a karavany je zcela bezkonkurenčně v čele 

mezikrajského srovnání, na celorepublikové hodnotě se podílel 26,7 %.  

 

Největší počet HUZ v kraji nabízel okres Český Krumlov (294 zařízení), tomu odpovídala i největší 

lůžková kapacita (13,1 tis. lůžek) a největší počet míst pro stany a karavany (4,5 tis. míst). Na druhé 

místo se počtem zařízení, lůžek i míst na volné ploše zařadil okres Jindřichův Hradec, který má mezi 

jihočeskými okresy nejvíc kempů. Třetí příčka patřila podle počtu HUZ okresu Prachatice, počtem 

lůžek i míst pro stany a karavany okresu České Budějovice. 
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V roce 2016 se v jihočeských HUZ ubytovalo 1,4 milionů hostů, z toho necelou jednu třetinu tvořili 

cizinci (32,4 %). Největší počet hostů mířil do okresu Český Krumlov. V roce 2016 se 

v českokrumlovských HUZ ubytovalo celkem 517 tis. osob, z toho bylo 292 tis. osob z tuzemska 

a 225 tis. ze zahraničí (43,5 %). Vždy šlo o největší počet hostů v meziokresním srovnání. HUZ 

českokrumlovského okresu se na krajské hodnotě hostů z ČR podílela 30 % a na počtu ubytovaných 

zahraničních hostů téměř z poloviny (48 %). 

 

Z měst a obcí Jihočeského kraje měl v roce 2016 největší počet hromadných ubytovacích zařízení – 

bezmála 100 - Český Krumlov. Největší lůžkovou kapacitou v HUZ ale disponovalo město České 

Budějovice, kde v letní sezóně nabídku řady hotelů, penzionů a dalších ubytovacích zařízeních 

významně rozšiřují vysokoškolské koleje. Krajské město nabízelo v roce 2016 celkem 4,3 tis. lůžek 

(včetně sezónních). Druhý největší počet lůžek v kraji nabízelo Lipno nad Vltavou (3,3 tis.) a na 

třetím místě byl Český Krumlov s 2,8 tis. lůžky. 

 

Nejvíc hostů se ubytovalo ve městě Český Krumlov 225,4 tis. osob, z toho 72 % tvořili cizinci. Na 

druhém místě v počtu hostů byly České Budějovice se 183,0 tis. hosty, mezi nimi podíl zahraničních 

hostů představoval 66,5 %. Tato dvě pro turisty nejpřitažlivější města se na celkovém počtu hostů 

kraje podílela 28,2 % a na počtu zahraničních hostů dokonce 60,5 %. Jejich podíl na tuzemských 

klientech byl nižší – 12,7 %. 

 

Návštěvnost Infocentra Český Krumlov v roce 2016:  239 082 návštěvníků 

Návštěvnost www.ckrumlov.cz v roce 2016:   1 999 034 návštěvníků 

 

Návštěvnost Slavností pětilisté růže 2016 

Jubilejní třicátý ročník Slavností pětilisté růže pojali pořadatelé velkolepě a rekordní byla i účast, 

historický festival v Českém Krumlově si přišlo užít přes 28 000 návštěvníků. Šlo tedy o historicky 

nejvyšší návštěvnost akce, což je velmi potěšující. Počet návštěvníků byl znatelný především v čase 

hlavních průvodů, ale díky dvěma na sebe navazujícím průvodům po dvou trasách byl počet 

příchozích lépe rozprostřen po celém městě. 

Ani dopravní komplikace ve městě způsobená úpravou strategické křižovatky u kina Luna neodradila 

tisíce lidí přijet si užít do Českého Krumlova tradiční středověkou slavnost. V největší špičce řídila 

provoz dopravní policie, což podstatně pomohlo při odbavování vozidel mířících do města a ven z něj. 

„Naši účinkující využili alternativních tras a dorazili včas. Těch několik, kteří měli zpoždění, většinou 

uvízlo v jiné koloně na území republiky," doplnil Jan Vozábal. 

http://www.ckrumlov.cz/
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Návštěvnost 25. Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov 2016 

25. ročník MHF Český Krumlov probíhal od 15. července do 6. srpna 2016. Uskutečnilo se celkem 

sedmnáct koncertů, které se kromě tradičních festivalových lokací (Pivovarská zahrada, Zahrada 

Kooperativy, Zámecká jízdárna, Maškarní sál) konaly i na dalších atraktivních místech Českého 

Krumlova, jako jsou např. zámecká kaple či kostel a zahrada nově opraveného minoritského kláštera 

(Noc s Mozartem). Novinkou byly také úterní koncerty v Maškarním sále, nedělní koncerty 

v klášterním kostele (koncert Tiburtina Ensemble s programem věnovaným 700. výročí narození 

Karla IV.) a v zámecké kapli (varhanní koncert Jaroslava Tůmy na unikátní nástroje), a v neposlední 

řadě i dva koncerty v tentýž večer.  

Festival nezapomínal ani na dětské publikum – znovu se uskutečnilo Dětské odpoledne v rytmu 

energie, které přinesl festival ve spolupráci s hlavním partnerem, energetickou skupinou E.ON. 

Několik stovek dětských účastníků a jejich rodičů si na náplavce vedle Pivovarské zahrady 

vyzkoušelo hry spojené s energií, ale také výtvarné workshopy a soutěže, mobilní planetárium, 

projekty misePlus+ a iQlandie, workshop beatboxu a mnoho dalšího 

Návštěvnost festivalu je poměrně stabilní, diváci si mohou vybírat různé žánry, nejen klasickou hudbu, 

ale i jazz, muzikál, šanson a mnohé další. Podstatný je i zájem médií, neboť festival přiváží do České 

republiky významné zahraniční hvězdy. O koncerty tohoto tradičního českokrumlovského festivalu 

byl v roce 2016 opět velký zájem a většinu z nich se podařilo vyprodat. Celkově Mezinárodní hudební 

festival Český Krumlov v roce 2016 navštívilo 14 500 diváků. 

Návštěvnost Otáčivého hlediště Český Krumlov v roce 2016 

Sezóna 2016 na Otáčivém hledišti dosáhla 98% návštěvnosti s 54 055 diváky, kteří před točnou 

shlédli celkem 86 večerních, odpoledních, ale i školních představení. Tržby dosáhly výše 31,5 mil. 

Kč. Celkový počet diváků (včetně generálních zkoušek) dosáhl čísla 55 198.  

Návštěvnost Státního hradu a zámku v roce 2016 

Hradní a zámecký komplex v Českém Krumlově je po Pražském hradě druhým nejrozsáhlejším 

areálem v České republice. Památky ve správě Národního památkového ústavu navštívilo v roce 2016 

více než 5,6 milionu návštěvníků. Potvrdila se tak rekordní sezona, která i díky vánoční nabídce na 

hradech a zámcích překonala podzimní odhady. S rostoucím zájmem o památky vzrostly i výnosy. 

NPÚ utržil přes půl miliardy korun, které chce vrátit do obnovy památek a zlepšování návštěvnického 

zázemí. V roce 2016 se uskutečnila i řada významných obnov, které budou v příštích letech 

pokračovat. 
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Nejvíce návštěvníků přicházelo na památky od května do září, jen v červenci a srpnu to bylo přes 2,3 

miliony návštěv. Ani zvýšený zájem o památky o Vánocích již nedokázal zamíchat pořadím jejich 

návštěvnosti. Tu nejvyšší z více než stovky hradů, zámků a dalších památkových objektů ve správě 

NPÚ zaznamenal státní hrad a zámek v Českém Krumlově, který navštívilo 426 tisíc lidí. Následuje 

zámek Lednice s návštěvností 411 tisíc a první trojici uzavírá jihočeská Hluboká, na kterou se vydalo 

na 293 tisíc návštěvníků. 

 

Tradičně vysoká návštěvnost Českého Krumlova a Lednice odrážejí zájem domácích i zahraničních 

návštěvníků o památky zapsané na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, nicméně 

v sezoně 2016 zaznamenala vyšší návštěvnost naprostá většina památkových objektů, které Národní 

památkový ústav spravuje, a to včetně památek méně známých. Z hlediska návštěvnosti zaznamenal 

nejvyšší nárůst zámek Valtice, který navštívilo přes 127 tisíc lidí, zatímco v roce 2015 to bylo jen 

48 tisíc. Z pohledu výnosovosti byl nejúspěšnější památkou Český Krumlov s částkou přesahující 

54 miliony korun. 

 

V roce 2015 bylo dosaženo celkové návštěvnosti Státního hradu a zámku (SHZ) ve výši 401 553 osob, 

což znamená nárůst návštěvnosti oproti roku 2014 o 8,77 %, (v roce 2014 činila celková návštěvnost 

369 176 osob). Rekordní čtyřsettisící návštěvník za rok byl na zámku přivítán 17. prosince 2015. 

 

V areálu SHZ Český Krumlov fungují od roku 2011 dva samostatné návštěvnické provozy – provoz 

zámeckých prohlídkových expozic (I. prohlídková trasa: 152 303 návštěvníků a II. prohlídková trasa: 

13 900 návštěvníků a zámecké barokní divadlo: 12 925 návštěvníků) a provoz Hradního muzea 

(Hradní muzeum a zámecká věž – celkem více než 200 000 návštěvníků). 

 

Provoz Hradního muzea (Hradní muzeum + vyhlídkový ochoz zámecké věže) je více než důstojným 

protipólem provozu prohlídkových expozic SHZ Český Krumlov (návštěvnost expozice Hradního 

muzea a vyhlídkového ochozu zámecké věže dosáhla v součtu 53,83 % celkové návštěvnosti 

prohlídkových expozic SHZ Český Krumlov).   

Návštěvnost Klášterů Český Krumlov v roce 2016 

V roce 2016 Kláštery Český Krumlov uspořádaly 122 kulturních a vzdělávacích akcí a poskytly 

prostory pro dalších 16 akcí, jejich návštěvnost dosáhla počtu 44 819 návštěvníků. 

Návštěvnost Městského divadla Český Krumlov v roce 2016 

Městské divadlo Český Krumlov připravilo v roce 2016 program pro 106 717 platících diváků.  
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Návštěvnost Musea Fotoateliér Seidel v roce 2016 

Rok 2016 byl pro Museum Fotoateliér Seidel opět rekordním. Museum navštívilo celkem 

12 075 osob, což je dosud nejvyšší návštěvnost dosažená od jeho otevření pro veřejnost v roce 2008. 

Museum bylo v roce 2016 otevřeno již 8. rokem. 

Návštěvnost Regionálního muzea Český Krumlov v roce 2016 

V roce 2016 navštívilo Regionální muzeum v Českém Krumlově (RMCK) celkem 

21 044 návštěvníků. Dalších 4 036 neplatících návštěvníků se zúčastnilo 3. ročníku úspěšné akce 

Kupecká osada KRUMBENOWE, která proběhla v Pivovarské zahradě ve dnech 10. až 11. září 2016 

v rámci Dnů evropského historického dědictví.  

 

V roce 2016 muzeum poskytlo na základě již dříve realizované finanční podpory města Český 

Krumlov bezplatný vstup na vybrané akce pořádané městem, popř. jinými subjekty. Na základě 

dohody se zřizovatelem bylo v roce 2016, stejně jako v předešlém roce, poskytnuto progresivní 

snížení vstupného k návštěvě výstav a expozic v rámci školní výuky pro žáky a studenty ZŠ a SŠ škol 

z regionu. 

 

V RMCK a v muzejní pobočce proběhlo 10 dnů volného vstupu a to jak v rámci tradičních akcí 

(Slavnosti pětilisté růže, Svatováclavské slavnosti, Mezinárodní den muzeí, Dny Evropského dědictví 

aj.), tak i v průběhu adventního programu 27. 11., 11. 12., 26. 12. a 31. 12. 2016. Regionální muzeum 

v roce 2016 navázalo na spolupráci z předchozích let a smluvně podpořilo projekt Český Krumlov 

CARD, uzavřený mezi Českokrumlovským Rozvojovým fondem, spol. s.r.o. a vybranými kulturními 

institucemi, působícími ve městě – Státní hrad a zámek, Egon Schiele Art Centrum, Museum 

Fotoateliér Seidel, Kláštery Český Krumlov a Regionální muzeum v Českém Krumlově. Prodej 

společné vstupenky, tzv. Český Krumlov Card, zajišťuje progresivní slevu 50 % na vstup do všech 

pěti institucí. Do konce roku 2016 se v Regionálním muzeum prodalo celkem 125 Český Krumlov 

CARD, z toho 60 v režimu plného, 61 zlevněného a 4 rodinného vstupného v celkové hodnotě 

29 700,- Kč. 

 

Regionální muzeum bylo v roce 2016 pořadatelem a spolupořadatelem 89 kulturně výchovných akcí 

(přednášky pro školy a veřejnost, řemeslné dílny, workshopy, komentované prohlídky, tematické 

vycházky, besedy, veřejné čtení ad.) s celkovou účastí 6 316 osob. Z tohoto počtu bylo 65 akcí pro 

děti a mládež s celkovou účastí 2 341 osob. Systematické přípravě didaktických pracovních listů, 

organizaci přednášek a tematických vycházek se přednostně věnovala muzejní pedagožka 

Mgr. M. Caisová, další přednášky, besedy nebo komentované prohlídky připravili Mgr. I. Slavík, 

Mgr. V. Podaná, Mgr. A. Glaserová, Mgr. L. Šmahelová, Ph.D., Mgr. Filip Lýsek. V rámci své 
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kompetence a oborového zaměření uskutečnili odborní pracovníci muzea celkem 102 konzultací, 

jejichž nejčastější formou byly badatelské návštěvy. 

 

 

17. Přílohy 

Příloha 1 – 12 / 2016: 

Plakáty a informační materiály města – chronologicky členěné podle jednotlivých měsíců: 

 

Příloha 13 / 2016: 

Noviny města Český Krumlov – leden – prosinec 2016 

 

Příloha 14 / 2016: 

KUK – Českokrumlovský kulturní kalendář – leden – prosinec 2015 

 

Příloha 15 / 2016: 

Ozvěny z měst a obcí Českokrumlovska – leden – prosinec 2016 

 

Příloha 16 / 2016: 

Letáky a plakáty z oblasti kultura a cestovní ruch – s celoroční platností 

 

Příloha 17 / 2016: 

Letáky českokrumlovských supermarketů a prodejen 

 

18. Použité informační zdroje 

Zápisy do kroniky za rok 2016 byly zpracovány především na základě článků a informací 

uveřejněných v Novinách města Český Krumlov vycházejících s měsíční periodicitou, z tiskových 

zpráv vydávaných oddělením kancelář starosty města Český Krumlov, z usnesení rady města 

a zastupitelstva města, z prohlášení vydávaných členy politické reprezentace města či pracovníky 

odborů městského úřadu, ze zveřejněných petic, z vybraných zpráv o Českém Krumlově získaných 

z monitoringu českých novin a serverů, z internetových informací na www.ckrumlov.cz aj. webových 

stránek, ze zpráv městského Mailfóra, archivu Aktualit a Akcí publikovaných prostřednictvím 

Oficiálního informačního systému Český Krumlov, z výročních zpráv za rok 2016 města Český 

Krumlov, jeho zřizovaných organizací, obchodních společností a součástí městského úřadu (Zpráva 

tajemníka Městského úřadu Český Krumlov o činnosti úřadu, Centrum pro pomoc dětem a mládeži 

http://www.ckrumlov.cz/
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o. p. s., Domov pro matky s dětmi a Dům na půli cesty, Domy s pečovatelskou službou o. p. s., 

Městské divadlo Český Krumlov o. p. s., Pro Sport o. p. s., Městská knihovna Český Krumlov, Zpráva 

o činnosti základních škol v Českém Krumlově, Zpráva o činnosti mateřských škol v Českém 

Krumlově, Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o., Služby města Český Krumlov s. r. o.), 

jakož i z výročních zpráv dalších institucí působících ve městě (ICOS o. p. s., Regionální muzeum 

Český Krumlov, Dům dětí a mládeže, Gymnázium Český Krumlov, KoCeRo komunitní centrum 

Romů o. p. s., Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České, Střední odborné školy 

zdravotnické a Středního odborného učiliště), ze Statistiky návštěvnosti státního hradu a zámku 

Český Krumlov, z tiskových zpráv Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov, 

Regionálního muzea v Českém Krumlově, Gymnázia Český Krumlov, NZDM Bouda, podrobné 

informace z každoročního šetření Českého statistického úřadu (www.czso.cz/csu/xc/obyvatelstvo-

jihoceskeho-kraje-v-roce-016),  z Regionálního  informačního systému (www.risy.cz), z tištěných 

propagačních a informačních materiálů distribuovaných prostřednictvím Infocentra Český Krumlov 

a rovněž i z vlastních zážitků a zkušeností kronikářky. Obrazový materiál pochází z archivu města 

Český Krumlov. 

 

http://www.czso.cz/csu/xc/obyvatelstvo-jihoceskeho-kraje-v-roce-015
http://www.czso.cz/csu/xc/obyvatelstvo-jihoceskeho-kraje-v-roce-015
http://www.risy.cz/

