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Český Krumlov, jakožto jedno z nejkrásnějších měst v Evropě, se celoročně nachází pod extrémním turistickým tlakem.
Zapsáním na list světového kulturního dědictví UNESCO se město vystavilo určitým překážkám, které musí neustále
překonávat.
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Jedna z hrozeb je ztráta identity a originality. Před nástupem turismu centrum disponovalo tradičními obchody a řemesly. Nechyběla zde například masna, mlíkárna, pekárna, lékárna, obuvnictví a další tradiční řemesla, která naplňovala
potřeby místních obyvatel. Centrum mělo tehdy jiný charakter, plnilo jinou funkci a lidé tam chodili. Dokonce jezdili skrz
něj, protože Objížďková ulice ještě nebyla postavena a náměstí sloužilo jako autobusové nádraží.
Tyto služby vymizely pochopitelně výstavbou obchodních center na periferii města a jako důsledek globálního trendu
suburbanizace. A to nejsou jediné důvody. Po sametové revoluci se Český Krumlov nacházel v dezolátním stavu. Aby
město co nejrychleji obnovilo jeho historický obraz, muselo jednotlivé domy rozprodat do soukromého vlastnictví, protože nemělo ani zlomek potřebných prostředků. Tito noví vlastníci, kteří většinou ani nepocházeli z Krumlova, si na tyto
nemovitosti vzali nemalé úvěry, a aby je dokázali splácet, začali ve městě nabízet služby, které byly přijíždějícími turisty
nejvíce poptávány. A Český Krumlov se tak postupně stával turistickým městem, jak ho známe dnes.
Privatizace rozdělila místní obyvatele. Přes 40% obyvatel těží z cestovího ruchu a zbylá část obyvatel, kteří se na tomto
nepodílejí a žijí převážně na periferii, v turismu vidí problém. To slovo na T je to pro ně sprosté slovo. Dávají jim vinu za
ucpané komunikace při průjezdu městem na cestě do práce či na nákup. Vadí jim, že se kvůli turistům z centra vytrácí
kulturní život pro občany a proto tam ani nechodí. Dá se říct, že se nakonec sami chovají jako turisti, protože centrum
navštíví maximálně během Slavností pětilisté růže, či v čase Vánoc a Velikonoc.
Český Krumlov je schizofrenní město. Chybí zde sounáležitost. Jak by zde taky mohla být. Český Krumlov nikdy neměl
své domorodce. Pospolitost, kteřá by zde sídlila po několik generací a kteřá by zde vytvořili pevnou komunitní atmosféru. Už jenom před druhou světovou válkou zde sídlilo přes 80% německého obyvatelstva.
Město tím ztrácí alternativní kulturu, která místní obyvatele vždy přitahovala. Z města mizí místa, kam si Krumlováci
zajdou na pivo nebo na koncert. Hospody se zavírají nebo se přesouvají do Prahy. Krumlov byl vždy ohniskem vzniku
kapel alternativních hudebních stylů, ovšem mizí podniky, kde mohou tyto kapely vznikat, zkoušet a nahrávat. Chybí
zde místo pro komunitu, která by primárně místní, ale i turisty obohacovala tématickými workshopy, přednáškamii či
cvičeními. Místo, které by propagovalo místní řemeslníky a umělce, a prezentovalo jejich výrobky a design.
Proto svou pozornost obracím přímo do samého jádra města a s cílem obohatit, a především sjednotit jeho obyvatele
o multifunkční kulturní, komunitní a vzdělávací centrum. Pro tento záměr si vybírám objekt bývalé prádelny a čistírny
v Hradební ulici č.83, která je unikátním a pravděpodobně posledním místem v centru města, kde lze tento záměr
provést. Právě toho si je vědomé i vedení města, které zařadilo projekt komunitního centra do svého strategického
plánu.

HISTORIE MĚSTA - ETAPY VÝSTAVBY
- do 1820

Nejstarší osídlení spadá do starší doby kamenné (paleolitu 70 000 - 50 000 let před naším letopočtem).
Masovější osídlení lokality je zaznamenáno v době bronzové (1 500 let před naším letopočtem). Keltské
osídlení je doloženo v mladší době železné (cca od 400 let před naším letopočtem) a slovanské osídlení je datováno od
6. století našeho letopočtu.
Od 10. století, tedy od doby, kdy se Přemyslovci zmocnili vlády nad českou zemí, město sloužila jako država šlechtických
rodů - Vítkovci, Rožmberkové, Eggenberkové a Schwarzenberkové.
Jméno Krumlova bylo poprvé zmíněno v polovině 13. století. Město vznikalo ve dvou stavebních etapách.
Jeho první část vznikala spontánně pod krumlovským hradem. Nazývala se Latrán a osídlili ji především
lidé, jejichž existence byla spjata se zajišťováním hospodářského chodu hradu. Druhá část města byla
typickým příkladem osídlení založeného na “zelené louce”, tzn. v místech, kde dosud žádné sídliště nestálo. Tím byla umožněna dispozice města ve tvaru typického kolonizačního půdorysu s kvadratickým náměstím
v centru, z jehož rohů vybíhají ulice směřující k městským hradbám. Tok řeky Vltavy byl v té době přirozeným
komunikačním vstupem do města. Jasně to ukazují ulice Rooseveltova a Plešivecká lemující tok řeky na jižní straně
města.
Město i hrad za vlády rodu Rožmberků zaznamenaly největší rozkvět. Rozvíjela se řemesla a obchod, stavěly se honosné
měšťanské domy, město bylo nadáno nejrůznějšími právy, jako právem mílovým, várečným, trhovým. Byly vystavěny
masné krámy, pivovary, dvakrát ročně se konal jarmark. K roku 1376 čítalo město 96 domů. Byli také iniciátorem
přestaveb městských domů i zámku do renesanční podoby. V 16. století došlo ke spojení dosud samostatné městské
části - Latrán a Staré město - v jeden celek, aby se tak zabránilo neustálým četným sporům o jednotlivá privilegia.
Za habsburské vlády bylo uděleno rodu Eggenberků, kteří finančně podporovali Habsburky během třicetileté války. Po tři
generace město vzkvétalo a obohacovalo se o barokní kulrurně společenské dění.

HISTORIE MĚSTA - ETAPY VÝSTAVBY
1820 - 1945

Na počátku 19. století Český Krumlov ztratil svůj charakter šlechtické rezidence a město nebylo ani tehdy
průmyslovým centrem. Z tohoto důvodu si město uchovalo svůj renesančně barokní charakter a mladší
stavební zásahy se ho dotkly pouze v nepodstatné míře. Město v té době čítalo na 5 000 obyvatel. Byl zde
ubytován prapor pěšího vojska, působily zde dvě obecně vzdělávací školy, hudební škola a tzv. pracovní
škola, kde se pečovalo o vzdělání dětí, jejichž rodiče zemřeli, anebo se o své děti nestarali. Ve městě fungovaly dva pivovary (knížecí a městský), dvě papírny, tři mlýny, přádelna lnu a továrna na sukno. Rovněž
architektonická tvář města zaznamenala v 19. století mnohé změny. Byly zrušeny městské hradby, a až na
jednu (Budějovickou), i všechny městské brány. Městské hradby po sobě zanechaly fragmenty v Hradební
ulici.
V této době jsou zaznamenány občasné národnostní třenice mezi českým a německým obyvatelstvem.
Po vyhlášení Československé republiky roku 1918 reagovala německá část obyvatelstva vyhlášením samostatné šumavské župy Böhmerwaldgau, která měla být součástí nového rakouského státu. Toto hnutí
bylo vojensky potlačeno a Krumlov byl 28.11.1918 obsazen českou brannou mocí. Výnosem ministerstva
vnitra z r. 1920 byl dosavadní název města Krumlov nahrazen názvem Český Krumlov, který byl uváděn již
v roce 1439. Za druhé světové války neprobíhaly v Krumlově žádné výrazné boje, nedošlo ani k bombardování. Krumlov byl v roce 1945 osvobozen americkými vojsky a po osvobození došlo k odsunu obyvatelstva
německé národnosti.
Město se dále rozrostlo o zástavbu rodinných domů a vil směrem na východ od centra v oblasti Horní Brány
a na sever k železniční stanici. I v centru města bylo zastavěno několik parcel.

HISTORIE MĚSTA - ETAPY VÝSTAVBY
1945 - 1989

Po roce 1948 byla znárodněním místních podniků rozvíjena nová průmyslová odvětví, zejména textilního,
dřevozpracujícího a potravinářského charakteru. Byla vystavěna nová funkcionalistická sídliště – Plešivec,
Špičák, Vyšný, Dubík, Domoradice, Havraní Skála a Mír, nová budova nemocnice a nový úřad. Postaven
byl také silniční obchvat centra města - ulice Objížďková, přičemž bylo zničeno velké množství historických
domů.
Stavbami z této epochy naštěstí nebylo výrazněji zasaženo historické jádro města. V roce 1963 bylo navíc
centrum prohlášeno za městskou památkovou rezervaci. V období totality však nebyla památková péče
na významné úrovni, proto byly mnohé významné památky města až do roku 1989 nevzhledné, některé
dokonce ve velmi špatném stavu. Špatný vliv na historické centrum měl i fakt, že jím projížděly nákladní vozy
a autobusy.
Během invaze vojsk Varšavského paktu do Československa v roce 1968 proběhly v Krumlově podobně
jako v jiných českých a slovenských městech mnohé protestní akce a demonstrace proti okupačním silám.
V podnicích probíhaly protestní stávky, byla pořádána občanská setkání na náměstí Svornosti a místní se
snažili všemožně zamezit pohybům okupačních vojsk, které pronikaly do města a obsazovaly významné
objekty, např. krumlovská kasárna severně od centra. Občané, podniky a stejně tak i místní výbor rezolutně odmítal s okupačními silami kolaborovat. Do roku 1969 však byl v Československu zahájen proces tzv.
normalizace, který jakékoliv další masové projevy nesouhlasu s okupací vylučoval.

HISTORIE MĚSTA - ETAPY VÝSTAVBY
1989 - současnost

Po Sametové revoluci se Krumlov stal jedním z nejvýznamnějších cílů zahraničních turistů v ČR. Byl obnoven
občanský i kulturní život a byla založena mnohá občanská sdružení a kulturní instituce, obnoveny Slavnosti
pětilisté růže a založeny mnohé hudební festivaly. Byly investovány nemalé finance do obnovy památkových
objektů a Český Krumlov se dnes řadí mezi nejkrásnější města v České republice, Evropě i na světě. Město
a zámek se v roce 1992 zařadily na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví – UNESCO.
Centrum města tak zdá se vyčerpalo veškeré stavební možnosti. Je zde jen pár objektů, které nejsou kulturní památkou. Výjimkou jsou například prostory bývalé čistírny a prádelny v Hradební ulici.
Mimo centrum se zástavba rozšířila o několik staveb rodinných domů. Především na periferii a podél
hlavních komunikací směřujících do města se objevují skupinky typizovaných domů, které podlehly vlivům
suburbanizace a které fragmentují okolní krajinu.

TOPOGRAFIE

DEMOGRAFIE

Vyšný
2011 - 545 ob.
1991 - 209 ob
1930 - 499 ob..
Domoradice
2011 - 2465 ob.
1991 - 1938 ob
1930 - 364 ob..
Nové Dobrkovice
2011 - 128 ob.
1991 - 109 ob.

Nádražní Předměstí
2011 - 2721 ob.
1991 - 1975 ob.

Latrán
2011 - 953 ob.
1991 - 1291 ob.
1930 - 1989 ob.
Vnitřní Město
2011 - 274 ob.
1991 - 679 ob.
1930 - 2135 ob.

Horní Brána
2011 - 2442 ob.
1991 - 2075 ob.
1930 - 2002 ob.
Plešivec
2011 - 3221 ob.
1991 - 4189 ob.
1930 - 2566 ob.

Nové Spolí
2011 - 524 ob.
1991 - 573 ob..
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mateřská škola
hokejová hala
letní kino
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městské divadlo
nemocnice
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obchod
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PANORAMA

POHLED Z RYBÁŘSKÉ ULICE
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PŘÍČNÝ ŘEZ

PODÉLNÝ ŘEZ

MULTIFUNKČNÍ SÁL

SDÍLENÁ HALA - MĚSTSKÝ OBÝVÁK

DETAIL FASÁDY M1:50

ZÁVĚR
Návrh komunitního centra přímo v historickém srdci Krumlova byl těžkým oříškem. Představa rekonstrukce objektu v
památkové rezervaci města s dlouhým historickým vývojem byla celkem děsivá a vybízela k neustálé pokoře. Přesto
jsem to bral jako výzvu a svým návrhem jsem se primárně snažil na úkor možných památkářských předsudků ukázat
možnost nového smysluplného využití objektu prádelny a podpořit tím diskuzi na téma, které může posílit a ovlivnit
kvalitu života Krumlováků.
Jsem rád, že jsem mohl svůj poslední školní projekt zasadit do svého rodného města. Chtěl bych poděkovat za
odborné vedení a konzultace ateliéru Stempel-Beneš. Dále českokrumlovskému rozvojovému fondu a spolku Prádelna
za poskytnutí podkladů, nechť jednou najdou společnou řeč. Především bych ale chtěl poděkovat své rodině a blízkým
za plnou podporu při studiu.
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