mastr_04_07

31.8.2007

12:48

Stránka 279

Otáãivé hledi‰tû v zámecké zahradû
v âeském Krumlovû – aspekty památky na Seznamu
svûtového dûdictví UNESCO
Vûra KUâOVÁ
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Obr. 1, 2. âesk˘ Krumlov, státní hrad a zámek, zámecká

Rozpadající se toãnu mûl od doby zji‰tûní, Ïe je

Na základû upozornûní zástupcÛ památkové pé-

zahrada, srovnání historického stavu zámecké zahrady

neopravitelná, b˘val˘ Krajsk˘ národní v˘bor zájem

ãe na poru‰ení památkového zákona podal tehdej-

a souãasného stavu s otáãiv˘m hledi‰tûm. (Foto z archivu

nahradit novou konstrukcí, protoÏe ekonomická

‰í odbor kultury Jihoãeského krajského národního

zámku âesk˘ Krumlov)

v˘tûÏnost divadelních pﬁedstavení byla velká a zá-

v˘boru 8. 3. 1990 podnût k pﬁezkoumání stavební-

jem náv‰tûvníkÛ trval˘. Na konci 80. let v‰ak ne-

ho povolení mimo odvolací ﬁízení. Probûhla nová

bylo reálné rychle získat investiãní prostﬁedky (pﬁi-

korespondence zpochybÀující jak tento podnût, tak

V souboru ãlánkÛ o ãeskokrumlovském otáãi-

dûlované Státní plánovací komisí v rozpisech na

i dal‰í souvislosti. Nicménû koneãnû v prosinci

vém hledi‰ti není moÏné pominout mezinárodní

pûtiletky), proto byla v˘stavba nového otáãivého

1991 poÏádal Úﬁad mûsta âeské Budûjovice o vy-

rozmûr problematiky.

hledi‰tû vedena jako rekonstrukce stavby existují-

dání stanoviska Ministerstvo kultury âR, které v té

cí. Tehdej‰í Krajské stﬁedisko státní památkové

dobû bylo pﬁíslu‰n˘m orgánem státní památkové

4

1

V 50. letech 20. století bylo v zahradû ãesko-

péãe a ochrany pﬁírody (KSSPPOP), které bylo

krumlovského zámku, do prostoru pﬁed rokokov˘

správcem státního hradu a zámku v âeském Krum-

letohrádek Bellarie ze 17. století, instalováno po-

lovû, mûlo s provozem toãny negativní zku‰enosti

■ Poznámky

mûrnû drobné otáãivé hledi‰tû, pohánûné lidskou

a se stavbou nové konstrukce nesouhlasilo. Pro

1 Po zru‰ení krajÛ Památkov˘ ústav v âesk˘ch Budûjovi-

silou (viz pﬁedchozí ãlánky). PﬁíleÏitostné inscenace

správnost je nutné uvést, Ïe Krajsk˘ národní v˘bor

cích, pozdûji Státní ústav památkové péãe v âesk˘ch Bu-

byly velmi úspû‰né a hledi‰tû bylo brzy (jiÏ na po-

byl tehdy jak zﬁizovatelem KSSPPOP, tak Jihoães-

dûjovicích, nyní územní odborné pracovi‰tû Národního pa-

ãátku 60. let 20. století) nahrazeno vût‰ím, s elek-

kého divadla. Jeho odbor kultury rovnûÏ zaji‰Èoval

mátkového ústavu v âesk˘ch Budûjovicích.

trick˘m pohonem, pro cca ãtyﬁi sta divákÛ. Rychle

v˘stavbu otáãivého hledi‰tû. V˘bor v té dobû igno-

2 Tehdy samostatné ústﬁední organizace památkové pé-

v‰ak technicky doÏilo – v polovinû 80. let se zjisti-

roval jak názor y „své“ odborné organizace, tak

ãe zﬁizované pﬁímo Ministerstvem kultury âSR.

lo, Ïe konstrukce je neopravitelná, a provoz byl za-

tehdej‰ího Státního ústavu památkové péãe

3 Zákon ã. 20/1987 Sb., o státní památkové péãi, byl

staven. Na podzim 1986 zapoãala jeho demolice.

a ochrany pﬁírody v Praze. Odbor v˘stavby Mûst-

v platnosti od 1. ledna 1988, navíc od roku 1989 byl areál

V roce 1992 bylo historické jádro âeského Krumlo-

ského národního v˘boru v âeském Krumlovû vy-

zámku se zahradou prohlá‰en za národní kulturní památku

va zapsáno na Seznam svûtového dûdictví. V dobû

dal dne 5. 9. 1988 stavební povolení na novou

– naﬁízením vlády âSR ã. 55/1989 Sb. ze dne 25. 5.

zápisu a posuzování nominace v zámecké zahradû

toãnu. To v‰ak bylo v rozporu se zákonem ã.

1989. Podle tehdy platného znûní zákona ã. 20/1987 Sb.

souãasná otáãivá tribuna nestála. Byla postavena

20/1987 Sb., o státní památkové péãi, kter˘ byl

bylo prvoinstanãním v˘konn˘m orgánem památkové péãe

krátce poté, v prÛbûhu roku 1993, v návaznosti na

novû v platnosti a v nûmÏ § 14 odst. 1 ustavuje

pro národní kulturní památky Ministerstvo kultury âSR.

v˘sledek správních ﬁízení, veden˘ch o její pﬁípust-

povinnost vyÏádat si závazné stanovisko pﬁíslu‰-

4 V mezidobí se v rámci procesu zru‰ení Krajsk˘ch ná-

nosti, ãi nepﬁípustnosti prakticky od doby likvidace

ného orgánu památkové péãe, pokud zam˘‰lí

rodních v˘borÛ a ﬁe‰ení majetkov˘ch nástupnick˘ch otá-

pﬁedchozí, doÏilé konstrukce. Následující text je po-

provést úpravu kulturní památky nebo jejího pro-

zek stal majitelem toãny Úﬁad mûsta âeské Budûjovice.

kusem setﬁídit k v˘voji celé situace hlavní fakta.

stﬁedí.
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péãe k národním kulturním památkám. Minister-

projednávány nominace tehdej‰í âSFR, obsahoval

touto atrakcí, nikoliv statutem památky zapsané

stvo vydalo ke stavbû otáãivého hledi‰tû závazné

návrh v˘sledného usnesení doporuãení „kompe-

na Seznamu svûtového dûdictví.

9

stanovisko, ve kterém s jeho stavbou v prostoru

tentním ãeskoslovensk˘m místÛm, aby pﬁijala

K zahájení oficiální korespondence s Centrem

zámecké zahrady pﬁed letohrádkem Bellarie ne-

v‰echna nezbytná opatﬁení k tomu, aby ãelila veli-

svûtového dûdictví paradoxnû napomohly dotazy

souhlasilo. Úﬁad mûsta âeské Budûjovice podal

kému tlaku turistického ruchu, kter˘ by tuto památ-

lokálních novináﬁÛ k Centru smûﬁované. Na jejich

proti tomuto stanovisku rozklad. Ministr kultur y

ku mohl ohrozit“. Po písemném uji‰tûní ﬁeditele

základû poÏádal ﬁeditel Centra svûtového dûdictví

po projednání v rozkladové komisi Ïádost o udû-

Centra svûtového dûdictví ministrem kultury, Ïe âR

dne 19. 9. 2001 Stálou misi âR pﬁi UNESCO o po-

lení souhlasu se stavbou otáãivého hledi‰tû za-

má legislativní nástroje, které jsou schopny zajistit

skytnutí informací k otáãivému hledi‰ti v âeském

mítl a toto rozhodnutí je od té doby koneãn˘m

ochranu historick˘ch památek a dokonãení proce-

Krumlovû.

rozhodnutím nejvy‰‰ího instanãního orgánu státní

5

10

Ministerstvo kultury âR tedy podalo

su posuzování nominace, byla âSFR oficiálnû infor-

poÏadované informace a âesk˘ v˘bor ICOMOS zá-

správy na úseku památkové péãe. Pﬁesto Mûst-

mována o v˘sledcích jednání a o tom, Ïe nominace

roveÀ dopisem Centru svûtového dûdictví sdûlil,

sk˘ úﬁad v âeském Krumlovû vydal 24. 5. 1993

je doporuãena ke schválení. Na zasedání V˘boru

Ïe na ministra kultury je vyvoláván tlak, aby exi-

na „rekonstrukci otáãivého hledi‰tû“ kolaudaãní

svûtového dûdictví ve dnech 7.–14. 12. 1992 bylo

stenci hledi‰tû v zámecké zahradû prodlouÏil.

rozhodnutí. Stavba v‰ak byla kolaudována jako

Historické jádro âeského Krumlova na Seznam

Centrum svûtového dûdictví v dal‰í koresponden-

doãasná, s ãasov˘m omezením do pûti let (do

svûtového dûdictví zapsáno.

ci uvedlo, Ïe o odborné posouzení problematiky

6

24. 5. 1998). To bylo potvrzeno i v místním ‰et-

Kolaudaãní rozhodnutí o otáãivém hledi‰ti

ﬁení, které probûhlo k ﬁe‰ení nastalé situace dne

z bﬁezna 1993 (s urãením doãasnosti) bylo tedy

29. 4. 1993.

vydáno na základû závazného stanoviska minister-

■ Poznámky

V této dobû projevilo Ministerstvo kultur y âR

stva kultur y, s ohledem na naﬁízení vlády âSR

5 Rozhodnutí ministra ã. j. 15.926/91 ze dne 16. 1.

velké porozumûní pro divadelní Ïivot a snahy ve-

ã. 55/1989 Sb., o národní kulturních památkách,

1993.

dení Jihoãeského divadla a jeho zﬁizovatele – mûs-

ale i v návaznosti na zápis âeského Krumlova na

6 Ve smyslu tehdej‰ího ani souãasnû platného správního

ta âeské Budûjovice – o zachování této scény po

Seznam svûtového dûdictví. Bylo také v˘razem

ﬁádu nelze v téÏe vûci vydat dvû odli‰ná správní rozhod-

dobu co nejdel‰í a vyhovûlo Ïádosti o prodlouÏení

maximální vstﬁícnosti ministerstva k otázce provo-

nutí.

kolaudaãního rozhodnutí o dal‰ích pût let, tedy do

zu divadla, s vûdomím, Ïe jde o stavbu doãasnou.

7 Souhlasn˘ dopis ministra kultury Ing. Jaromíra Talíﬁe ze

roku 2002. Po pﬁíslu‰ném ﬁízení tak stavební

Na 29. zasedání Generální konference UNESCO

dne 17. 6. 1997 adresovan˘ námûstkyni primátora mûs-

7

úﬁad v âeském Krumlovû povolil uÏívání stavby do

v roce 1997 byla pﬁijata speciální rezoluce o pro-

ta âeské Budûjovice Ing. arch. Hanû Urbancové.

31. 12. 2002, ale uloÏil zároveÀ i odstranûní

vádûní Úmluvy na ochranu svûtového dûdictví z ro-

8 Nominaãní dokumentace, která byla orgánÛm UNESCO

stavby a uvedení uÏívan˘ch ploch do pÛvodního

ku 1972. V ní bylo mimo jiné ãlensk˘m státÛm ulo-

k návrhu na zapsání historického jádra âeského Krumlo-

stavu v termínu do 30. 4. 2003.

Ïeno, aby pﬁedloÏily zprávu o stavu svûtov˘ch

va na Seznam svûtového dûdictví pﬁedloÏena, neobsaho-

památek na jejich území. Na zasedání V˘boru svû-

vala Ïádnou zmínku o otáãivém hledi‰ti, protoÏe v dobû

Jak se v tomto v˘voji odráÏí statut âeského

tového dûdictví v prosinci v Kjótu bylo urãeno, Ïe

jejího zpracování bylo vydáno zamítavé závazné stanovis-

Krumlova jako památky svûtového kulturního dû-

evropské státy budou své zprávy pﬁedkládat na

ko k jeho v˘stavbû a dne‰ní konstrukce otáãivého hledi‰-

dictví?

pﬁelomu let 2004/2005. Ministerstvo kultury te-

tû je‰tû nebyla instalována.

âesk˘ Krumlov byl, jako jedna z na‰ich nejcennûj-

dy logicky do‰lo k závûru, Ïe s ohledem na to, Ïe

9 Tomu ostatnû odpovídají údaje o náv‰tûvnosti obou zaﬁí-

‰ích mûstsk˘ch památkov˘ch rezervací zahrnujících

v dané dobû uplyne doba trvání doãasnosti toãny

zení. Velmi podrobné statistiky lze nalézt na webov˘ch

unikátní areál hradu a zámku v dominantní poloze

(vãetnû jejího prodlouÏení o dal‰ích 5 let, tedy do

stránkách mûsta v rubrice infoservis vãetnû rozborÛ ná-

nad mûstem, vybrán k nominaci pro zápis na Se-

roku 2002), je nutno její likvidaci provést do pﬁe-

v‰tûvnosti jednotliv˘ch tras a zaﬁízení v areálu zámku. Na-

znam svûtového dûdictví hned v první skupinû, která

dání oficiální zprávy o plnûní Úmluvy.

pﬁíklad roku 1990 zámek nav‰tívilo 117 048 osob, v roce

byla pﬁipravena v roce 1990. Zápis roku 1992 (spo-

S postupem ãasu si v‰ak zejména nûkteré regi-

2000 jiÏ 299 430 a v roce 2006 pak 340 478. Sledována

onální subjekty zaãaly ãasovû podmínûnou exi-

je i náv‰tûvnost dal‰ích zaﬁízení, která dále mnoÏství sa-

Památková péãe plánovanou novou toãnu od po-

stenci toãny v zámecké zahradû vykládat jako exi-

mozﬁejmû zvy‰ují. Samostatnû evidované poãty divákÛ otá-

ãátku jednoznaãnû kvalifikovala jako stavbu nepﬁi-

stenci trvalou, respektive doãasnou, která bude

ãivého hledi‰tû byly napﬁíklad v roce 2001 39 000 divákÛ,

jatelnou právû s ohledem na statut národní kultur-

opakovanû prodluÏována. Ministerstvo kultur y

v roce 2004 47 545 a v roce 2006 51 040, z celkového

ní památky a v˘znam ãeskokrumlovské mûstské

a jím zﬁizovan˘ památkov˘ ústav v‰ak musely trvat

poãtu 429 573 náv‰tûvníkÛ v‰ech zpﬁístupnûn˘ch tras

památkové rezervace jako celku. Zpracovatelé no-

na pﬁedchozích právních aktech dan˘ch statutem

provozovan˘ch správou zámku a dal‰ími nájemci v areálu

minaãní dokumentace pﬁedpokládali, Ïe tento pro-

areálu zámku a zahrady jako národní kulturní pa-

hradu a zámku v tomto roce. Sledovatelné jsou samozﬁej-

blém bude právnû doﬁe‰en na národní úrovni a pro-

mátky i mezinárodními závazky.

mû pouze poãty prodan˘ch vstupenek, desetitisíce dal-

lu s Prahou a Telãí) hodnoty mûsta potvrdil.

ces posuzování nominace není nutno tûmito spory

S raketovû narÛstající oblibou âeského Krumlo-

‰ích náv‰tûvníkÛ pﬁitom vyuÏívají moÏnosti volné prohlíd-

zatíÏit. V prostém slova smyslu ‰lo o nechtûnou

va jako turistické destinace náv‰tûvníkÛ ze v‰ech

ky exteriérov˘ch ãástí zámeckého areálu. V nepomûru

stavbu ve prospûch Jihoãeského divadla na stát-

koutÛ svûta (zejména po otevﬁení hranic po roce

k poãtu divákÛ (i kdyÏ vysokému) nav‰tûvujících otáãivé

ním pozemku ve správû tehdy jiÏ státního odborné-

1989 a zápisu na Seznam svûtového dûdictví) se

hledi‰tû a aktivní dobû provozu divadla bûhem kaÏdého

ho památkového pracovi‰tû v âesk˘ch Budûjovi-

sezonní vyuÏívání otáãivého hledi‰tû stalo zárukou

roku stojí doba, kdy tato technicistní stavba negativnû

cích.

trval˘ch garantovan˘ch ziskÛ Jihoãeského divadla.

ovlivÀuje vzhled historické cenné zahrady, která je bezpo-

8

Není bez zajímavosti, Ïe jiÏ na zasedání pﬁed-

Jeho existenci podporovaly i podnikatelské sub-

chyby dÛleÏitûj‰ím cílem vût‰iny náv‰tûvníkÛ zámeckého

sednictva mezivládního V˘boru pro svûtové dûdic-

jekty na náv‰tûvnosti zainteresované, které se

areálu.

tví ve dnech 6.–10. 7. 1992, kde byly pﬁedbûÏnû

mylnû domnívaly, Ïe pﬁíliv turistÛ do mûsta je dán

10 Dopis ã. j. WHC/74/509/CZECH/ASW/MCB.

280

Zprávy památkové péãe / roãník 67 / 2007 / ãíslo 4 /
I N M E D I A S R E S | Vû r a K U â O VÁ / O t á ã i v é h l e d i ‰ t û v z á m e c k é z a h r a d û v â e s k é m K r u m l o v û – a s p e k t y p a m á t k y
na Seznamu svûtového dûdict ví UNESCO

mastr_04_07

31.8.2007

12:49

Stránka 281

3

4

5

bylo poÏádáno vedení ICOMOS, které sdílí názor

dal‰ímu provozu divadla v âeském Krumlovû, po-

Obr. 3. âesk˘ Krumlov, státní hrad a zámek, zámecká

ãeského ministerstva kultur y (tedy Ïe umístûní

kud bude otáãivé hledi‰tû umístûno na takovém

zahrada. Pohled na hlavní prÛãelí letohrádku Bellarie,

konstrukce je nevhodné a dal‰í povolení nemá

místû, kde by neohroÏovalo hodnoty, pro nûÏ byl

tvrdá konfrontace souãasnosti s historií. (Foto Václav Gir-

b˘t vydáno). Ministerstvo kultur y âR poÏádalo

âesk˘ Krumlov zapsán na Seznam svûtového dû-

sa, 2005)

i o vyslání experta, kter˘ by oprávnûnost kontinuál-

dictví.

Obr. 4. âesk˘ Krumlov, státní hrad a zámek, zámecká

nû opakovaného a z právního hlediska koneãného

Odborná mise ICOMOS byla do âeského Krum-

zahrada. Sezonní obãerstvení pod stﬁechou otáãivého hle-

názoru ministerstva posoudil na místû. Mise

lova vyslána v lednu 2005 jako mise v rámci reak-

di‰tû na pohledu v podélné kompoziãní ose zahrady od zá-

UNESCO plánovaná na t˘Ï rok byla ale odloÏena

tivního monitoringu. Vykonáním byla povûﬁena

padu, smûrem ke kaskádové fontánû. (Foto Václav Girsa,

kvÛli postiÏení âeského Krumlova povodnûmi

specialistka na historické zahrady paní Nicole Bo-

2005)

v srpnu 2002.

lomey ze ·v˘carska. Její zpráva se pak stala pod-

Obr. 5. âesk˘ Krumlov, státní hrad a zámek, zámecká

kladem pro kolektivní stanovisko ICOMOS pﬁedlo-

zahrada. Tunelov˘ prÛchod schodi‰tû zadního vstupu na

Ïené V˘boru svûtového dûdictví.

otáãivé hledi‰tû evokuje atmosféru sportovní tribuny. (Foto

V meziãase probíhala v roce 2002 i jednání na
národní úrovni, zamûﬁená na hledání náhradního

Václav Girsa, 2007)

umístûní otáãivého hledi‰tû. V dubnu 2003 vydal

Zpráva nestrannû popisuje situaci okolo otáãi-

první námûstek ministra kultury Národnímu památ-

vého hledi‰tû a zmiÀuje i v˘‰e citovan˘ v˘voj od

kovému ústavu, pracovi‰ti v âesk˘ch Budûjovicích

Brehmsovy konstrukce po souãasn˘ stav. Nynûj‰í

pokyn, v nûmÏ je stanoven termín zahájení likvida-

podoba hledi‰tû je v ní oznaãena za ne‰Èastnou

obnovy zahradní archeology. Dále V˘bor doporu-

ce hledi‰tû na 30. 9. 2006. V roce 2004 probûhl

intervenci do organismu zahrady. Je zde komento-

ãil státu, aby zajistil, Ïe projekt otáãivého divadla

pﬁevod otáãivého hledi‰tû do vlastnictví statutární-

vána i degradace kvalitní zahradní architektury –

a jeho nové umístûní v rámci nárazníkové zóny lo-

ho mûsta âeské Budûjovice za podmínky jeho likvi-

letohrádku Bellarie –, jeÏ nyní tvoﬁí pouze pozadí

kality bude v souladu s historick˘m prostﬁedím.

dace do 31. 12. 2006.

divadelních pﬁedstavení a slouÏí jako ‰atny a skla-

Posledním standardním poÏadavkem V˘boru bylo

Na základû dotazu nûkterého obãana mûsta

dy. Zpráva obsahovala pro âeskou republiku dÛle-

pﬁedloÏit o dal‰ím postupu zprávu do 1. února

âeského Krumlova se do vûci v ãervnu 2004 opût

Ïitou poznámku, Ïe autenticita a integrita zámec-

2006, aby mohla b˘t posouzena na 30. zasedá-

vloÏilo Centrum svûtového dûdictví, které se na

ké zahrady je stále na vysoké úrovni a nebyla od

ní.

ãeské ministerstvo kultury obrátilo s otázkou, jak

17. století zniãena ãi naru‰ena. Tyto ãásti zahrady

V ﬁíjnu 2005 nav‰tívil âesk˘ Krumlov ministr

je plnûno uji‰tûní âR o tom, Ïe provoz otáãivého

jsou dle zprávy zatím pouze do jisté mír y „uspá-

Vítûzslav Jandák a v pﬁítomnosti televizních ‰tá-

hledi‰tû v daném místû nebude prodlouÏen. V od-

ny“, jejich údrÏba je málo intenzivní, ale celek je

bÛ pﬁímo v zahradû pronesl nûkolik poznámek

povûdi ministr kultur y vysvûtlil, Ïe v roce 2002

moÏné rehabilitovat.

zpochybÀujících dosavadní postup ministerstva

uãinil rozhodnutí hledi‰tû je‰tû tolerovat, protoÏe

Zpráva korektnû cituje i názory stran, které si

i Národního památkového ústavu. O této zásadní

po ekonomick˘ch ztrátách v âeském Krumlovû,

pﬁály uchování hledi‰tû v daném místû. Pozitivnû

zmûnû názoru tehdy informovaly televize i celo-

zpÛsoben˘ch povodní v roce 2002, se zmûnily prio-

komentuje i studii obnovy zahrady, která byla pﬁi

rity ministerstva v oblasti ochrany kulturního dû-

jednání na místû pﬁedstavena.
■ Poznámky

dictví z ekonomického hlediska. ZároveÀ ministr

Zpráva z mise byla poslána Centru svûtového

opût poÏádal o vyslání experta ICOMOS, kter˘ by

dûdictví a v˘sledkem bylo rozhodnutí V˘boru svûto-

11 Ministr kultury (a jeho resort) byl v obtíÏné pozici, pro-

objektivnû posoudil v‰echny souvislosti a V˘bor

vého dûdictví ã. 29COM 7B.101 pﬁijaté na 29. za-

toÏe musel zohledÀovat argumenty divadelních kruhÛ

svûtového dûdictví o celé záleÏitosti plnohodnot-

sedání v jihoafrickém Durbanu, v nûmÏ V˘bor po-

i památkové péãe. Situace byla na národní úrovni spole-

11

tvrdil názor ãeského státu, Ïe je tﬁeba odstranit

ãensky tak sloÏitá, Ïe ministerstvo uváÏilo, Ïe objektivní

V dubnu 2004 ministerstvo kultury informovalo

otáãivé divadlo ze souãasné lokality v zámeck˘ch

názor zvenku mÛÏe b˘t jedinou cestou, jak nalézt ﬁe‰ení

starostu âeského Krumlova, Ïe nemá nic proti

zahradách, a navrhl zapojit do celé akce vãetnû

pﬁijatelné v‰emi stranami.

nû zpravil.
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státní deníky. ZároveÀ se objevila informace, Ïe

nemovitost tak, aby ji V˘bor pro svûtové dûdictví

lizaci projektu. âeská republika byla proto poÏádá-

vedení ministerstva a mûsta budou podporovat

mohl projednat na svém 31. zasedání v roce

na o v˘znamné zkrácení harmonogramu a o pﬁípra-

zbudování nového otáãivého hledi‰tû s lehãí kon-

2007“.

vu zprávy o podniknut˘ch krocích i aktuálním postu-

strukcí, ale v témÏ místû.

K naplnûní slibÛ dan˘ch ve stanovisku z ãerv-

pu pro dal‰í projednání V˘borem v roce 2009. Byl

PoÏadavek V˘boru svûtového dûdictví z Durba-

na 2006 v‰ak nedo‰lo. Magistrát âesk˘ch Budû-

pﬁitom pﬁipomenut závazek chránit svûtové dûdictví

nu pak ministr formálnû naplnil struãn˘m sdûle-

jovic sice zaãal pﬁipravovat podmínky pro soutûÏ,

pﬁed negativními dopady na jeho v˘jimeãné celo-

ním, Ïe se usiluje o to, aby stávající hledi‰tû bylo

kvÛli ãasovému skluzu v‰ak bylo jisté, Ïe je vy-

svûtové hodnoty, integritu a autenticitu.

nahrazeno „materiálovû a esteticky kﬁehãím, zá-

louãeno závazek do konce roku splnit.

roveÀ funkãním a mimo letní sezonu odstranitel-

stupci zúãastnûn˘ch subjektÛ

12

n˘m architektonick˘m útvarem“.

14

13

Noví zá-

Co k tomu dodat? Otázka vhodnosti ãi míry pﬁija-

se v‰ak shodli,

telnosti novodobé konstrukce otáãivého hledi‰tû

Existence otá-

Ïe je nutné zahájit plnûní poÏadavkÛ V˘boru svû-

v prostﬁedí svûtové památky v posledních letech da-

ãivého hledi‰tû v daném místû pak byla znovu

tového dûdictví a usilovat o konstruktivní vyﬁe‰e-

leko pﬁerostla odborné aspekty. Po období 90. let

prodlouÏena, tentokrát do konce roku 2008.

ní dosavadních sporÛ.

20. století, kdy správní orgány v‰ech úrovní ﬁe‰ily

V˘‰e uvedená zpráva byla pro Centrum svûtové-

Dne 10. 1. 2007 se uskuteãnilo jednání zá-

stavbu nového otáãivého hledi‰tû z hlediska ‰pat-

ho dûdictví pﬁekvapivá, neboÈ negovala pﬁedchozí

stupcÛ Ministerstva kultury âR, Národního památ-

né aplikace památkového zákona na konci 80. let

stanovisko âR v této vûci, a také byla po formální

kového ústavu a mûst âeské Budûjovice a âesk˘

20. století a pracnû dospûly k provizornímu povo-

stránce nezvykle struãná. Z tûchto dÛvodÛ Cen-

Krumlov. Byl na nûm pﬁedstaven zámûr Národního

lení jeho provozu, se na poãátku nového století

trum prostﬁednictvím Stálé mise âR pﬁi UNESCO

experimentálního centra exteriérového divadla na

hledi‰tû stalo pﬁedmûtem sporÛ, v nichÏ podstata

poÏádalo o doplnûní informací, aby mûlo pﬁesnûj‰í

zﬁízení divadelního komplexu v nárazníkové zónû

vûci ztrácela dÛleÏitost. Stanoviska zúãastnûn˘ch

podklady pro 30. zasedání V˘boru. DoplÀkové sta-

památky, jehoÏ souãástmi by byly exteriérové diva-

osob se zcela vyhrotila. Urãující pﬁitom bylo, Ïe

novisko pﬁipravené Národním památkov˘m ústa-

dlo s obzorov˘m jevi‰tûm a otáãiv˘m hledi‰tûm,

v zásadû náhodné zprávy zveﬁejÀované v médiích

vem a konzultované s vedením mûst âeské Budû-

exteriérové kukátkové divadlo, exteriérové divadlo

nebyly doprovázeny fotografiemi souãasné kon-

jovice a âesk˘ Krumlov bylo Centru svûtového

v amfiteátru a exteriérové alÏbûtinské divadlo

strukce v zahradû, natoÏ sdûleními o právních sou-

dûdictví zasláno na konci ãervna. Obsahovalo in-

(cirk), v‰e se spoleãn˘m pﬁíslu‰n˘m vybavením jak

vislostech sporÛ. Nedostateãnû informovaná ve-

formaci o dohodû mezi vedením mûsta âeské Bu-

pro úãinkující, tak pro obecenstvo, doplnûné infra-

ﬁejnost si tûÏko mohla utvoﬁit vlastní názor.

dûjovice (zﬁizovatelem Jihoãeského divadla) a no-

strukturou potﬁebnou pro rozvoj dal‰ího vzdûlává-

Ve vztahu ke koneãnému ﬁe‰ení divadelních

v˘m ﬁeditelem Národního památkového ústavu,

ní v divadelním umûní. Bylo dohodnuto, Ïe v tomto

scén v âeském Krumlovû si âeská republika pﬁed-

jejíÏ souãástí bylo stanovení dal‰ího postupu: vy-

duchu bude V˘bor svûtového dûdictví informován.

sevzala na pﬁí‰tí léta velké úkoly a je jisté, Ïe jejich

psání architektonické soutûÏe na vytvoﬁení nové-

Následnû byl pro V˘bor pﬁipraven dopis minist-

naplnûní nebude snadné. Pokud se v‰ak projekt

ho otáãivého hledi‰tû v âeském Krumlovû, a to ve

rynû kultury Heleny Tﬁe‰tíkové potvrzující závazek

Národního centra experimentálního divadla zaãne

dvou etapách. Cílem první etapy, která mûla pro-

âR odstranit otáãivé hledi‰tû ze zámecké zahrady

plnit a skuteãnû se podaﬁí nalézt v âeském Krum-

bûhnout do konce roku 2006, mûlo b˘t provûﬁení

a pﬁemístit je do pﬁilehlého území. ZároveÀ bylo

lovû místo, v nûmÏ by komplex divadelních scén

moÏnosti umístit lehãí konstrukci do stejného mís-

avizováno, Ïe souãástí projektu Národního experi-

pod ‰ir˘m nebem „nevadil“, byla by zároveÀ napl-

ta v duchu ministrova lednového dopisu. Pokud by

mentálního exteriérového divadla bude replika

nûna dÛleÏitá my‰lenka, Ïe svûtové památky v so-

se to nepodaﬁilo, byla ve stanovisku avizována

a montáÏ pÛvodního lehkého otáãivého hledi‰tû

bû mají potenciál integrovat dal‰í kulturní funkce.

dal‰í etapa soutûÏe, smûﬁující prakticky k naplnû-

Joana Brehmse z 50. let 20. století. Ta by mûla

ní pﬁedchozího závazku – tedy k umístûní architek-

slouÏit k realizaci reminiscenãních divadelních

tonicky kvalitní konstrukce do jiného místa v rám-

pﬁedstavení podle pÛvodních Brehmsov˘ch zámû-

ci nárazníkové zóny svûtové památky.

rÛ. Základním cílem by v‰ak v budoucnu mûla b˘t

■ Poznámky

Takto formulované stanovisko v‰ak pouze potvr-

maximální rehabilitace celé zámecké zahrady, re-

12 O obsahu tohoto dopisu informovala i âTK jiÏ 6. 1.

dilo zmûnu politiky státu ve vztahu k toãnû, a tedy

spektující prostor pﬁed Bellarií jako barokní kom-

2006, kdy svÛj zámûr ministr veﬁejnû prezentoval.

ani nemohlo zvrátit pomûrnû tvrdé stanovisko V˘-

poziãní centrum celého zahradního areálu.

13 ZároveÀ do‰lo k opomenutím v sekci majetkové sprá-

boru. Rozhodnutí z 30. zasedání ve Vilniusu

vy a vedení mûsta nepoÏádalo o prodlouÏení smlouvy

ã. 30COM 7B.83 obsahuje mimo jiné konstatová-

Poslední zasedání V˘boru pro svûtové dûdictví

s Národním památkov˘m ústavem o pronájmu pozemku

ní, Ïe V˘bor svûtového dûdictví „s hlubok˘m zne-

se konalo ve dnech 23. ãervna – 2. ãervence

pro stávající hledi‰tû. Národní památkov˘ ústav v‰ak vel-

pokojením pﬁijal dopis âeské republiky z 27. ledna

2007 ve mûstû Christchurch na Novém Zélandu.

koryse a v duchu dodatku ke smlouvû pﬁipravené minist-

2006, z nûhoÏ je patrné, Ïe není respektováno

Téma otáãivého hledi‰tû v âeském Krumlovû bylo

rem Jandákem, prodluÏující moÏnost existence toãny

doporuãení mise z roku 2005 a následné Roz-

souãástí souhrnného bloku vûnovaného vyÏáda-

v daném místû do konce roku 2008, ke stejnému termí-

hodnutí V˘boru v roce 2005. V˘bor poÏaduje, aby

n˘m zprávám o nûkter˘ch svûtov˘ch památkách.

nu pronájem pozemku prodlouÏil.

âeská republika znovu potvrdila svÛj závazek od-

Podklad âeské republiky podrobnû popisoval etapi-

14 Na podzim roku 2006 do‰lo ke zmûnû ministra kultu-

stranit otáãivé hledi‰tû ze stávajícího místa v za-

zaci budování Národního exteriérového divadla

ry, generálního ﬁeditele Národního památkového ústavu

hradû pﬁed letohrádkem a pﬁemístit ho do pﬁilehlé

a opravy letohrádku Bellarie, jejichÏ poslední fáze

a po komunálních volbách probûhly i zmûny vedení mûst

nárazníkové zóny, a rovnûÏ aby stanovila pevn˘

byla avizována aÏ pro rok 2016. V˘bor svûtového

âeského Krumlova a âesk˘ch Budûjovic.

ãasov˘ harmonogram aktivit spojen˘ch s tímto

dûdictví vzal na vûdomí obnoven˘ zámûr odstranit

postupem; poÏaduje, aby âeská republika pﬁedlo-

otáãivé divadlo ze zahrady pﬁed letohrádkem, nic-

Ïila aktualizovanou zprávu o tom, jak postupují

ménû vyjádﬁil nespokojenost s délkou hledání ná-

práce v této oblasti, i o stavu péãe o uvedenou

hradního místa pro nové otáãivé hledi‰tû i pro rea-
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