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Výtah z textové a grafické části studie. Celá studie je k nahlédnutí na oddělení územního plánování 
MěÚ Č.Krumlov: 

ÚVOD 
 

Dokumentace je zpracována na základě objednávky Městského úřadu města Český Krumlov. 
Předmětem řešení je návrh urbanistických  a architektonických  zásad, včetně vybraných detailů, 
týkajících se využití a rozvoje, případně i regulace aktivit na náměstí Svornosti.  

 
PROBLEMATIKA  LOKALITY 

 
Náměstí Svornosti je, přes dominantní polohu zámku i jeho nádvoří, jedním z nejvýznamnějších 
veřejných prostor v urbanistické struktuře původního poddanského města. Poměrně monotematická 
nabídka funkcí (stravování, ubytování)  poněkud ochuzuje jinak hodnotnou část města. Atraktivita 
původní architektury někde dokonce ostře kontrastuje s nepříliš kvalitním soudobým řešením 
předzahrádek, reklamních štítů atd. Náměstí ztrácí svůj význam jako místo, kde probíhá skutečný 
život města,  postrádá poněkud přitažlivost  pro obyvatele města, při pokračujícím negativním trendu 
může být opomíjeno i návštěvníky… 
 
Důvody pro zadání studie:  

• podpora, ale  i regulace aktivit, které probíhají na ploše náměstí Svornosti, nalezení jejich 
vzájemné harmonické návaznosti 

• nedostatečná  atraktivita vybavení / mobiliáře hlavního náměstí historického jádra 
 
Snahou správy města je nalézt, v ploše náměstí, harmonické řešení často protichůdných aktivit. 
Hlavním cílem je zachování základních stavebně-historických hodnot města, díky nimž je Český 
Krumlov např.i na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Pro ty, kteří vnímají urbanistické 
a architektonické hodnoty města jako cosi, co je trvale přítomno a není nutné se tím zabývat, je třeba 
dodat, že potlačení nebo dokonce destrukce právě uvedených hodnot představuje zákonitě ztrátu 
nebo alespoň zmenšení zájmu o město a následně pokles komerčních příležitostí a aktivit.  
 

FILOSOFICKÝ ZÁKLAD PRO NÁVRH 
 

Základem je postupná změna jak funkce tak  i  prostorového uspořádání plochy náměstí,  zároveň 
zvýšení architektonické  a estetické kvality i atraktivity nutných a vhodných doplňků veřejného 
prostoru.  

ZÁKLADNÍ KONCEPCE 
 

Na rozdíl od jiných sídel, kde náměstí často bývá největším a nejatraktivnějším  veřejným prostorem, 
je náměstí Svornosti pouze jedním z řady velmi atraktivních, veřejně přístupných, prostor historického 
jádra. S výjimkou budovy radnice jsou domy na náměstí poněkud  jednostranně využity pro stravovací 
a ubytovací funkci. Ta  je sice v turistické sezóně hojně vyhledávaná, ale mimo sezónu a pro 
obyvatele města má menší význam.  Cílem návrhu je jak harmonická souhra  existujícího využití  
budov s životem města v turistické sezóně i mimo ni, tak možnost  rozmanitého a  operativního využití 
celé plochy náměstí:  
 
1. náměstí  je místem, kde je pozornost obyvatele města i návštěvníka přesunuta k prožitku volného 

času a života v historickém prostředí 
2. náměstí  je místo k zastavení  a setkávání, k posezení s cílem odpočinku i s cílem konzumace 

jídla 
3. trvalé prvky, které jsou každodenní součástí náměstí - uliční mobiliář: historická architektura je  

obohacena vysoce kvalitními prvky ( svítidla veřejného osvětlení, lavičky, dlažby) 
4. přírodní prvky, které jsou  sezónním doplňkem: obnovené zurčící prameny v kašně, okrasná zeleň 

v jardinierách – květnících, měnící se v průběhu roku 
5. krátkodobé aktivity -  slavnosti, trhy, karnevaly, malé divadelní produkce z nichž některé se stávají 

tradicí – na několik dní nebo hodin obléká náměstí jiný šat a nabízí jinou atmosféru  
 

REALIZACE 
 

Realizace proběhne  po etapách dle  finančních prostředků. 


