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1. Charakteristika památky 

1.1 Slovo úvodem 
Indikativní seznam, na němž Národní památkový ústav eviduje v současné době celkem 17 

položek, jimiž Česká republika jako členský stát Úmluvy o ochraně světového dědictví 

plánuje rozšířit stávajících 12 zápisů na Seznamu světového dědictví během následujících 

let, byl aktualizován naposledy v roce 2012 a statek označený jako „Třeboňské rybníkářské 

dědictví“ v tomto seznamu zaujímá významnou pozici.  

Třeboňsko je známou rybniční oblastí v jižních Čechách, jejíž cenné přírodní a krajinné 

prostředí, zformované v důsledku důmyslných vodohospodářských zásahů člověka, je 

umocněno množstvím a mimořádnou kvalitou stavebních památek. Prosperita 

hospodářského centra území – města Třeboně začala po roce 1366, kdy je získal šlechtický 

rod Rožmberků, který se systematicky věnoval chovu ryb. Celkový charakter rybniční 

třeboňské krajiny podél řeky Lužnice mezi městy Třeboň a Veselí nad Lužnicí, formovala 

činnost rybníkářů Štěpánka Netolického a Jakuba Krčína z Jelčan v 16. století. Základními 

opěrnými body soustavy rybníků se za doby jejich činnosti staly: 

  

 Zlatá stoka, která rozvádí vodu z řeky Lužnice,  

 dále Nová řeka, umělý kanál propojující řeky Lužnice a Nežárku  

 a rybníky Svět a Rožmberk, které jsou největšími v Čechách.  

Právě tyto vodohospodářské stavby, které jsou dodnes plně funkčními kapacitami 

zajišťujícími každoročně významný objem sladkovodní produkce ryb v České republice, jsou 

spolu s původním meandrujícím tokem řeky Lužnice v korytu tzv. Staré řeky a spolu 

s historickým centrem města Třeboň předmětem nominace. Dům s číslem popisným 89 na 

Masarykově náměstí v Třeboni, nesoucí označení „dům Štěpánka Netolického“, nejenom 

připomíná svým názvem jednu ze dvou klíčových postav podepsaných pod velkolepým 

rybníkářským dílem, ale je také spojován přímo s jeho osobou tím, že v něm Netolický prožil 

poslední léta svého života. Dům je mimořádným příkladem zachovalé renesanční 

architektury v Třeboni a v celém regionu a představuje tak symbolicky ideové těžiště 

nominovaného statku. 

1.2 Popis objektu 

Projekt je zaměřen na obnovu kulturní památky  měšťanského domu č. p. 89 na 

Masarykově náměstí (budova č. 89/I na pozemku 539/1 v katastrálním území Třeboň). 

Vlastníkem je Město Třeboň, které je žadatelem o dotaci a bude budoucím provozovatelem 

objektu.  

Dům Štěpánka Netolického se nachází v zastavěné části v historickém jádru města 

Třeboň. Tento měšťanský dům je situován blízko středu náměstí a je součástí městské 

památkové rezervace Třeboň vyhlášené v roce 1976, která je spolu se skupinou 

rybníkářských technických památek, Rožmberskou rybniční soustavou a desítkami dalších 

rybníků a souvisejících liniových umělých prvků, rybích sádek a drobných památek zařazena 

na indikativní seznam Česká republiky pro nominaci k zápisu na Seznam světového dědictví 

UNESCO pod souhrnným názvem Třeboňské rybníkářské dědictví. Objekt samotný je 

zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek pod rejstříkovým číslem 36904/3-2283. 

Protáhlá parcela, na níž se budova nachází, sahá z Masarykova náměstí až do 

Husovy ulice.  



Dům Štěpánka Netolického se skládá ze tří částí. První částí je dům v uliční frontě 

náměstí s opětovně otevřeným podloubím, druhou částí je dvoupodlažní dvorní část domu 

zastřešená pultovou střechou a třetí částí je rovněž dvoupodlažní zastřešená chodba. 

Objekt má čtyři základní podlaží, ale jednotlivé prostory domu se nacházejí na 

různých výškových úrovních. Objekt je zaklenut valenými klenbami s lunetami a křížovými 

klenbami, část klenutých stropů byla však při rekonstrukci v osmdesátých letech nahrazena 

plochými stropy. Zdivo je kamenné, smíšené i cihelné. 

Hlavní průčelí je v jádru renesanční, ze dvou etap, detailně bylo upravované 

v klasicismu. 

Objekt je z části podsklepen. Hlavní budova zachovává systém hloubkových 

sedlových střech okolní zástavby, ale pohledově se z náměstí neuplatňuje. 

 

 

Identifikační údaje stavby: 

 místo stavby:  stavební parcela č. 539/1 (dům Štěpánka Netolického) 

 výměra:  462 m2 

 z toho plocha zastavěná objektem: 446,7 m2 

 z toho plocha dvora bez zástavby: 15,3 m2 

 budova na parcele: č. p. 89 

 katastrální území: Třeboň 770230 

 druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

 ochrana:  rozsáhlé chráněné území 

památkově chráněné území 

nemovitá kulturní památka 

 vlastnické právo: Město Třeboň, Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň 

 kraj:   Jihočeský 

2. Hlavní adresáti Popisu obnovy projektu 
 

Popis obnovy projektu je určen primárně subjektům a osobám (městům, obcím, nadacím, 

atd.), které jsou stejně jako město Třeboň vlastníky nebo provozovateli (alespoň po dobu 

udržitelnosti projektu musí mít daná instituce smlouvu o nájmu) nemovitých kulturních 

památek či objektů, které jsou součástí městských památkových rezervací. Dále pak objektů, 

na něž se vztahuje určitý stupeň ochrany, případně objektů, které jsou podobně jako dům 

Štěpánka Netolického součástí skupiny památek zařazených na indikativní seznam České 

republiky pro nominaci k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO. Jde především o 

památky, které mají potenciál v provozní fázi vhodným způsobem prezentovat a rozvíjet 

povědomí návštěvníků o kulturním dědictví dané oblasti. 

3. Vznik projektového záměru 

3.1 Vznik projektového záměru 
Projektový záměr je spjat s počátkem roku 2013, kdy současné vedení města začalo 

připravovat projekt revitalizace a nového využití domu Štěpánka Netolického. Hledání 

nového využití domu bylo od samého začátku spojováno s mimořádnou architekturou 



budovy a s jejím vztahem k osobnosti Štěpánka Netolického. „Centrum Třeboňského 

rybníkářského dědictví“ je logickým výsledkem tohoto hledání. 

Potřeba realizace projektu vzešla ze skutečnosti, že dům Štěpánka Netolického byl již 

delší dobu bez plnohodnotného využití a chátral. V osmdesátých letech 20. století prošel 

kompletní rekonstrukcí podle projektu, který navrhl SURPMO Praha. Při této rekonstrukci 

bylo odkryto mnoho cenných architektonických prvků, které pocházejí velmi pravděpodobně 

z počáteční renesanční stavební etapy domu. 

 Úkolem tohoto projektu bylo zvolit při obnově objektu vhodné materiály, technologie a 

prvky, které by dům přiblížily jeho původnímu pojetí a vnesly do interiérů otisk jejich 

historické podoby a současně do objektu přirozeně včlenily nové funkce  interaktivní stálá 

vzdělávací expozice a multifunkční výstavní, kulturní a společenské prostory. 

 Realizace projektu našla pro dům Štěpánka Netolického jako celek nové využití a 

otevřela ho veřejnosti. 

3.2 Podpora projektu  
V přípravné fázi bylo žádáno o podporu z jiných veřejných zdrojů a tato podpora byla městu 

Třeboň udělena, poskytovatelem dotace bylo v tomto případě Ministerstvo kultury, Program 

regenerace MPR a MPZ. Celkové náklady činily 553 112 Kč, dotace byla 228 000 Kč. 

V rámci tohoto projektu se jednalo především o statické, záchranné práce na objektu  

opravu omítek fasády dvorního traktu (odstranění nepůvodních a nesoudržných omítek) a 

provedení nových sanačních omítek s povrchovou úpravou a silikátovým nátěrem, dále pak 

byla provedena výměna kamenného pilíře v podloubí na Masarykově náměstí. 

 Tento projekt řešil ovšem pouze záchranné práce na objektu a čerpání podpory bylo 

plánováno na podzim roku 2014, město Třeboň bylo proto připraveno tuto dotaci odmítnout 

v případě, že by mu byla poskytnuta podpora z IOP 24. kontinuální výzvy. 

 S ohledem na tento projekt a jeho aktivity byla podána další žádost o podporu 

z jiných veřejných zdrojů a tato podpora byla městu Třeboň udělena. Jednalo se o dotaci 

z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad na projekt 

„Zachování kulturního a historického dědictví v domě Štěpánka Netolického“, jehož záměrem 

byla obnova objektu pro účely cestovního ruchu. Přijetí této dotace však město Třeboň kvůli 

nevýhodným podmínkám neschválilo. 

 Přijetí dotace z Integrovaného operačního programu na realizaci projektu „Centrum 

Třeboňského rybníkářského dědictví“ bylo Zastupitelstvem města Třeboně schváleno 

24. 11. 2014. 

 

3.3 Partner projektu 
Město Třeboň dlouhodobě spolupracuje se Státním oblastním archivem v Třeboni a to 

především v oblasti poskytování historických informací a dokumentů, které souvisejí 

s městem a jeho okolím. Partnerství bylo vzhledem k charakteru projektu „Centra 

Třeboňského rybníkářského dědictví“ zcela přirozeným vyústěním této spolupráce. 

 V předinvestiční fázi přispěl partner projektu konzultacemi a návrhy projektového 

záměru a jednotlivých řešení a požadavků pro zajištění odpovídajících podmínek pro cílovou 

skupinu, podílel se rovněž na sestavování ekonomických analýz a analýz trhu. 

 V investiční fázi se pak jednalo především o konzultace a řešení prováděných 

činností a technologií a dále spolupráce při tvorbě exponátů stálé expozice. 

 V provozní fázi, která nastane začátkem roku 2016, a v době udržitelnosti projektu by 

se spolupráce s partnerem měla nadále rozvíjet. V současné době s archivem velmi úzce 



spolupracujeme na přípravě první krátkodobé výstavy, která by měla zahájit provoz domu 

Štěpánka Netolického a slavnostně jej otevřít pro veřejnost. Naše spolupráce je v této fázi 

založena primárně na odborném poradenství při výběru vhodných archivních materiálů, které 

by měly být v domě Štěpánka Netolického prezentovány a poskytování těchto materiálů 

v digitálních kopiích v kvalitě, která umožní tyto materiály hodnověrně reprodukovat. 

3.4 Překážky, na které projekt narážel 
Při přípravě projektového záměru bylo hojně diskutováno budoucí využití domu Štěpánka 

Netolického. Zvažovalo se několik možných alternativ, mezi nimi například revitalizace 

obřadní síně z osmdesátých let. Další variantou bylo zřízení Domu současného umění, který 

by kromě pravidelných výstav současného umění měl být místem, v němž by se pořádaly 

workshopy, přednášky a kulturní akce pro veřejnost. S tímto multifunkčním výstavním 

prostorem se však počítá i v Centru Třeboňského rybníkářského dědictví v domě Štěpánka 

Netolického. 

4. Popis výchozího stavu před zahájením realizace projektu 

4.1 Popis a dokumentace technického stavu objektů před zahájením 

realizace 
Poslední zásadní rekonstrukce domu Štěpánka Netolického proběhla v osmdesátých letech 

20. století, kdy byly dožité části objektu doplněny novými materiály a konstrukcemi  byly 

instalovány nové stropní konstrukce, krov a střecha, řešení hydroizolací, stabilizace kleneb 

a řada dalších úprav. Na určitých místech však došlo k nevhodným zásahům, které setřely 

charakteristickou historickou podobu domu a některé jeho části jsou kvůli těmto zásahům 

nenávratně ztraceny  především původní dřevěné stropy, historické dlažby a části kleneb. 

4.2 Stručná charakteristika stavebního vývoje památky 
Tento popis vychází z Doplňkového stavebně-historického průzkumu, který zpracoval Ing. 

David Mičan. 

Dům je situován v historickém jádru města Třeboně, parcela, na níž je postaven, 

probíhá od Masarykova náměstí až do Husovy ulice, což dokládá rané založení objektu 

podle původního lokačního záměru. U domu je možné vysledovat podobný vývoj jako 

u standardních měšťanských domů na jihu Čech s polozapuštěnou podzemnicí a původním 

dřevěným jádrem. Kombinace bažinatého terénu Třeboňska a vysoké hladiny podzemní 

vody nedovolila hlubší podsklepení objektu. 

 Do současnosti se zachovala hmota v podstatě pozdně gotického domu, doplněná 

rozsáhlou renesanční proměnou, která probíhala ve dvou zásadních etapách: jednak v druhé 

polovině 16. století, a pak v první polovině 17. století. V polovině 16. století, v době 

ekonomického rozmachu, vzniklo velmi pravděpodobně průčelí do náměstí a loubí, lze ho tak 

přisoudit možné stavební iniciativě nejznámějšího majitele domu  Štěpánka Netolického. 

Průčelí vznikalo ve dvou etapách. Základní podobu představeného traktu získalo po požáru 

v roce 1562, později byl tento trakt doplněn barokizujícími štítky a došlo také k úpravě oken. 

 Nejzásadnější stavební proměnou prošel dům v druhé polovině 16. století, kdy ho po 

smrti Štěpánka Netolického přestavěl některý z nových vlastníků. V této době došlo k již 

zmiňovanému rozšíření domu o trakt loubí, tato stavební proměna byla ještě umocněna 

sjednocením hmoty i na dvorní stranu. Byly také vyzdviženy klenby severní komory a cihelné 

klenby někdejšího polozapuštěného sklepa ve východním traktu a dále byly upraveny 



prostory v parteru i novém loubí  ty byly štukatérsky vyzdobeny v duchu dekorativních prvků 

vrcholící renesance. Schodištní nástupní rameno vyúsťovalo na mezipodestě, odtud pak 

pokračovalo druhé úzké rameno do nově vybudované reprezentativní schodišťové síně 

v patře. Tato síň byla vyzdobena malbami, které se zachovaly jen v torzální podobě, odkazují 

však k nepopiratelnému významu tohoto prostoru. 

 Všechny navazující stavební aktivity v následujících obdobích svým rozsahem a 

významem zdaleka nedosahují zmíněné stavební aktivity v druhé polovině 16. století. Tyto 

stavební aktivity se navíc s výjimkou pobělohorských úprav nikterak pozitivně nezapsaly do 

stavební historie domu. 

 Úpravy zařaditelné do období sklonku 18. a pokračující do poloviny 19. století se 

zaměřily spíše na posílení bytové funkce domu. Na začátku 19. století došlo k zásadní 

úpravě mázhauzu v parteru a to zřízením samostatného krámce ve střední části po 

odstranění nástupního ramene schodiště na mezipodestu. V této době zanikly také původní 

otvory v obvodové stěně do podloubí a byly nahrazeny novými samostatnými vstupy a 

plochami, které byly využité k výkladním účelům. 

 V padesátých letech 20. století byla provedena obnova, která radikálnějším 

způsobem zasáhla do organismu domu. Práce se soustředily především na rozsáhlé opravy 

bez zásadnějších odstraňování svislých i vodorovných konstrukcí, byla upravena či 

nahrazena komínová tělesa a rekonstruovány inženýrské sítě. Již v této době došlo 

k výraznému poškození nástěnných maleb ve schodišťové síni. Dále v tomto období zanikl 

renesanční vstup do severního polozapuštěného suterénu v průjezdu. 

 V sedmdesátých letech zanikly některé konstrukce a architektonické články z důvodu 

modernizace přední části domu, ve které byla začátkem osmdesátých let zřízena obřadní 

síň. Dále došlo k odstranění vestavby krámce a rehabilitaci nástupu na schodiště od jihu, tyto 

úpravy se počítají mezi jedny z mála pozitivních. Došlo ke zrušení prostor černých kuchyní 

v obou úrovních, které byly nahrazeny novým schodištěm a sociálním zázemím. Starší 

stropy nad komorou a mázhauzem byly nahrazeny novými stropy, starší průchod do 

dvorního traktu byl zaslepen a vznikla nová spojení přes komoru v mezipatře, čímž se 

systém průchozích uzavřených prostor degradoval na pouhé chodby. 

 O nevhodném památkovém přístupu k obnově objektu svědčí nejen zbourání dělící 

zdi s gotickým panelováním na půdě domu (a její následné nahrazení novodobou příčkou), 

ale také například zesílení starších záklenků ocelovými válcovými nosníky či použití 

leštěných (byť materiálově kvalitních) dlažeb ze žuly, jejíž položení zvýšilo úroveň podlah a 

ovlivnilo tak celkové prostorové působení interiéru. 

 

4.3 Způsob a míra dosavadního využití objektu, způsob provozování 

objektu a péče o objekt 
V objektu byla začátkem osmdesátých let zřízena obřadní síň, která se však v posledních 

letech využívala jen minimálně, což souviselo zejména s přemístěním městského úřadu do 

prostor bývalých kasáren, kde se v současné době odehrává i převážná část obřadů. 

 V pravé části loubí byl vstup do menší podélné místnosti, v níž byl umístěn obchod 

s květinami. Objekt byl provozován městem Třeboň, které mělo zároveň na starost veškerou 

péči o něj. Větší rekonstrukce domu byly provedeny v padesátých a osmdesátých letech, 

menší úpravy pak probíhaly v průběhu let devadesátých. 

Lze tedy konstatovat, že dům Štěpánka Netolického jako celek nebyl plnohodnotně 

využíván a chátral. 

   



4.4 Vlastnické vztahy k objektům, na které se vztahuje realizace projektu 
Vlastníkem objektu je město Třeboň, které je žadatelem o dotaci a bude provozovatelem 

objektu. 

Podrobná dokumentace bude zveřejněna na www.mesto-trebon.cz. 

5. Charakteristika projektu a jeho cílů 

5.1 Cíle projektu 
Hlavním cílem projektu bylo rekonstruovat významnou a důležitou památku v historickém 

jádru města Třeboně, zamezit jejímu dalšímu chátrání a zpřístupnit ji veřejnosti.  

Tento projekt si také kladl za cíl vytvořit stálou expozici, která by byla věnována 

Třeboňskému rybníkářskému dědictví. Expozice nabídne návštěvníkům moderní a 

interaktivní formou zajímavé informace, které se vztahují k městu Třeboň, krajině Třeboňska 

a historii celé této oblasti. Expozice bude rovněž reflektovat téma rybníkářství jako způsobu, 

jakým člověk pracuje s vodou, jak ovlivňuje její proudění a využívá ji ke svému přežití 

v krajině v souvislosti s aspirací Třeboňského rybníkářského dědictví o zapsání na seznamu 

UNESCO.  

5.2 Popis aktivit projektu 
V přípravné (předinvestiční) fázi projektu bylo třeba především připravit projektové 

dokumentace a položkové rozpočty a v návaznosti na to administrativně připravit projektové 

žádosti o dotaci z IOP. Poté, co byla žádost vyhodnocena a schválena, došlo k podpisu 

smlouvy o dotaci. Následně byli vybráni externí zpracovatelé výběrových řízení a vypsána 

výběrová řízení na zhotovitele staveb, expozice a vybavení objektu. Z těchto výběrových 

řízení, která podléhala podmínkám IOP, vzešly vítězné subjekty. Poslední aktivitou v této fázi 

projektu byl výběr dodavatelů publicity, externího stavebního dozoru a koordinátora BOZP. 

 Realizační fáze projektu sestávala z několika etap, první z nich byla samotná 

realizace stavby. Pro tu bylo třeba zřídit staveniště a provést dopravně inženýrská opatření, 

dále bylo nutné instalovat technologie, pořídit a namontovat vybavení. Bylo také třeba zajistit 

průběžný odvoz odpadu na skládky a k recyklaci. Finálním bodem této etapy bylo předání 

stavby a její kolaudace.  

Následovalo zhotovení a instalace stálé expozice v Centru Třeboňského 

rybníkářského dědictví, která je interaktivně-vzdělávací a reflektuje téma Člověka a vody 

počítá v provozní fázi s minimálně dvěma výstavami nadregionálního významu. Na závěr 

roku 2015 je plánovaná odborná konference, na níž by měl být prezentován tento dokument 

Popis obnovy projektu. Během následujícího roku vznikne také metodika projektu, která 

bude případným zájemcům o realizaci obdobných objektů poskytovat dostatek informací a 

zprostředkovávat konkrétní zkušenosti města Třeboně s projektem „Centrum Třeboňského 

rybníkářského dědictví v domě Štěpánka Netolického“. Po dobu této fáze bylo také třeba 

zajistit patřičnou publicitu projektu, která je podrobně zpracována v Příručce pro žadatele 

a příjemce 24. Kontinuální výzvy v Příloze č. 7  pravidla pro provádění informačních 

a propagačních opatření. 

V provozní fázi projektu se nadále bude pokračovat v plánovaných aktivitách. Bude 

zahájen provoz Centra Třeboňského rybníkářského dědictví s návštěvnickým centrem, 

veřejnosti bude zpřístupněna stálá expozice „Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví“ 

a začnou se také plně využívat multifunkční výstavní prostory, v nichž bude současně se 

slavnostním otevřením zahájena první výstava věnovaná třeboňské rybniční krajině. 



V provozní fázi projektu také dále poběží aktivity, které jsou nutné pro administraci podpory 

IOP: projekt bude finančně řízen, budou hlášeny veškeré změny projektu a udržovány 

výstupy projektu po dobu udržitelnosti (viz pravidelné vyhodnocování ve zprávách 

o udržitelnosti), budou dodržována pravidla publicity IOP a provozovatel objektu se postará 

o to, aby byl projekt vhodným způsobem propagován, a nadále se také bude rozvíjet 

spolupráce s partnerem projektu. 

Údržbu, provoz objektu a výdaje nutné na opravu majetku bude hradit provozovatel 

z vlastních zdrojů. 

5.3 Budoucí užívání a provozování zrekonstruovaného objektu a koncepční 

alternativy 
Dům Štěpánka Netolického bude sloužit jednak jako Centrum Třeboňského rybníkářského 

dědictví s návštěvnickým centrem, které bude zdarma poskytovat zájemcům informace o 

objektu samotném, a dále pak o historii, vývoji a současnosti rybníkářství na Třeboňsku a o 

aspiraci Třeboňského rybníkářského dědictví o zapsání na seznam UNESCO. 

 Pro Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví byla také navržena a vytvořena 

stejnojmenná stálá expozice, která je koncipována jako interaktivní a vzdělávací, přičemž 

nosným tématem pro tuto expozici bylo téma „Člověk a voda v krajině“. Expozice Centra 

Třeboňského rybníkářského dědictví využívá moderní technologie (informační dotykové 

panely s edukativním obsahem, 3D vodní modely, atd.). Nakonec je třeba zmínit, že samotný 

objekt  dům Štěpánka Netolického  je vlastně expozicí, v níž se návštěvníkům otevírá 

jedinečný prostor a architektura renesančního domu se zajímavou historií. 

 S přihlédnutím ke skutečnosti, že se v Třeboni až dosud nenacházel plnohodnotný 

výstavní prostor, kde by bylo možné prezentovat jak umělecká díla současných autorů, tak 

dokumenty a artefakty z historie Třeboně a okolí, se rovněž počítá s využitím prostor domu 

Štěpánka Netolického pro pořádání výstav. Díky projektu je Třeboň v současné době 

schopna nabídnout kvalitní a atraktivní zázemí výtvarným umělcům a představit jejich tvorbu 

širší veřejnosti. Zrekonstruované prostory jsou navrženy jako multifunkční, je však počítáno i 

s koncepčními alternativami, kdy mohou být tyto prostory využity pro konání společenských 

akcí, konferencí, seminářů, školení a případně i svatebních obřadů. 

 V průběhu přípravy byla zvažována varianta, kdy by dotace byla využita pouze pro 

záchranné práce na objektu, které by byly financovány z dotace udělené městu Třeboň 

v rámci programu Regenerace MPR a MPZ. 

5.4 Informace o souvislostech projektu s rozvojem lokality a regionu 
Projekt „Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví“ je v souladu se strategiemi regionální 

i místní úrovně, zejména Strategickým plánem rozvoje města Třeboň 20082020, 

Programem rozvoje Jihočeského kraje 20142020 a Státní kulturní politikou České republiky 

20092014. 

5.5 Návaznost na jiné projekty, zdroj jejich financování 
Projekt „Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví“ vhodným způsobem doplňuje další 

realizované projekty města Třeboně.  

Mezi tyto projekty patří například projekt Třeboň  rozvoj lázeňské infrastruktury, který byl 

schválen v roce 2004 k financování ze SROP a během roku 2007 úspěšně dokončen, 

podobně jako další projekty, které se zaměřují na modernizaci provozu lázní (projekt 

Modernizace provozů Lázní Aurora, financováno ze zdrojů MMR a vlastních zdrojů města 

Třeboně) a podporují tak rozvoj lázeňství v Třeboni. 



V letech 20092010 byl díky finančním zdrojům získaným z ROP JZ (přehodnocováno 

v rámci 5. Výzvy) a vlastních finančních zdrojů města Třeboně uskutečněn projekt 

Revitalizace areálu Beseda v Třeboni pro potřeby cestovního ruchu. V rámci tohoto projektu 

byla provedena rekonstrukce památkově chráněného objektu v centru města. 

5.6 Navazující projekty 
Město Třeboň má v plánu navázat na projekt „Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví“ 

a v budoucnu by rádo podobně zajímavou koncepční náplň připravilo i pro další objekty 

v centru města, které mají podobný charakter a potenciál jako dům Štěpánka Netolického, 

jako je například dům Jakuba Krčína, v němž byla donedávna expozice sestávající z akvárií 

a historických exponátů zapůjčených od Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba 

Krčína v Třeboni. V současné době je tato stálá expozice zrušena a dům zatím nemá nové 

plnohodnotné využití.  

Obsahovou a koncepční náplní by mohl dům Jakuba Krčína do budoucna navázat na 

Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví v domě Štěpánka Netolického, čímž by se 

rozšířily a ucelily poznatky návštěvníků o Třeboňském rybníkářském dědictví. 

5.7Stanoviska orgánu státní památkové péče a odborná vyjádření 

Národního památkového ústavu 
V rámci stavebního řízení vydal orgán státní památkové péče několik závazných stanovisek 

k projektové dokumentaci, v nichž jsou dále specifikovány a přesně popsány podmínky, za 

kterých je možné provádět stavební úpravy. Všechna tato závazná stanoviska vycházejí 

z odborných vyjádření a doporučení Národního památkového ústavu, územního odborného 

pracoviště v Českých Budějovicích. 

6. Příjemce, organizační struktura, uplatnění principu partnerství 

6.1 Základní údaje o příjemci dotace a řídící struktuře projektu 
Příjemcem a realizátorem projektu je město Třeboň, které leží v jihovýchodní části 

Jihočeského kraje. Město mělo k 31. 12. 2012 celkem 8 585 obyvatel (z toho v místních 

částech Branná, Břilice, Holičky, Nová Hlína, Stará Hlína a Přeseka žije 1 829 obyvatel). 

 Hlavním předmětem činnosti města je výkon veřejné správy, město také vykonává 

státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy (přenesená působnost) Městský 

úřad Třeboň je pověřeným městským úřadem a zároveň i úřadem města s rozšířenou 

působností pro 25 obcí. 

 Projektový tým byl ustanoven tak, aby v potřebné a očekávané kvalitě zabezpečoval 

realizaci projektu a jeho aktivit dle projektového záměru. Členové týmu zajišťovali 

kvalifikovaný, odborný a odpovědný přístup k dosažení stanovených cílů projektu. Příjemce 

projektu tak zajistil kvalitní a odpovídající management projektu pro všechny jeho fáze. 

 Všichni členové projektového týmu mají dostatek zkušeností s přípravou a realizací 

obdobných projektů a profesní a kvalifikační předpoklady pro kvalitní práci odpovídající jejich 

roli v týmu. Většina členů týmu se podílela na kompletní realizaci mnoha projektů 

spolufinancovaných z dotací národních i evropských zdrojů. Klíčoví členové týmu rovněž 

disponují relevantními zkušenostmi v oblasti zadávání veřejných zakázek a to včetně 

zakázek realizovaných u projektů spolufinancovaných z fondů EU. 



6.2 Odborné předpoklady kvalitního fungování projektového týmu 
V rámci projektu bylo důležité pokrýt tyto základní odbornosti:  

 Management projektu  zejména koordinace všech aktivit projektu, 

vystupování za projekt navenek, řízení realizačního týmu. 

 Stavebně technická odbornost  dohled nad postupem stavebních prací, 

stavební dozor a dohled nad čerpáním rozpočtu stavební části projektu. 

 Znalost problematiky veřejných zakázek. 

 Věcný dohled nad naplňováním cílům projektu  využití a údržba výstupů 

projektu. 

 Ekonomické a účetní znalosti, výkaznictví  vedení samostatné účetní 

evidence projektu, kontrola čerpání celkového rozpočtu projektu, vyúčtování a 

žádost o platbu. 

 Administrativní a organizační podpora projektového týmu (včetně 

projektového managementu a zajištění souladu s pravidly ROP) 

6.3 Další spolupracující subjekty a partneři 
Partnerem projektu je Státní oblastní archiv v Třeboni, který s příjemcem projektu 

spolupracoval ve všech třech fázích projektu, jak již bylo zmíněno výše. Archiv se také 

podílel na tvorbě návrhu stálé rybníkářské expozice v domě Štěpánka Netolického s dvěma 

dalšími autory: Mgr. Richardem Lhotským, Ph.D. a Josefem Pumprem. Výsledkem této 

spolupráce jsou texty a ideové záměry jednotlivých exponátů. 

 Autoři obsahu stálé expozice na projektu nejintenzivněji spolupracovali v přípravné 

fázi, kdy bylo třeba navrhnout vhodnou koncepční a obsahovou náplň domu Štěpánka 

Netolického. 

6.4 Zhodnocení naplněné principu partnerství 
Domníváme se, že princip partnerství byl v rámci tohoto projektu naplněn v plné míře, 

podrobný popis vzájemné spolupráce je předmětem dalších bodů Popisu obnovy projektu. 

 Budoucím nositelům projektů obdobného typu bychom doporučili uzavírat partnerství 

na projektech s institucemi, které mohou podobně jako Státní oblastní archiv Třeboň kromě 

materiálů využitelných v expozici poskytnout také odborné konzultace k projektovému 

záměru, a dále pak v době udržitelnosti projektu nabídnout své zkušenosti při realizaci 

například krátkodobých výstav a případně se podílet na doprovodných vzdělávacích 

programech pro veřejnost. 

 

7. Popis průběhu prací v přípravné a realizační fázi 

7.1 Projektová příprava 
Projektovou dokumentaci Projekt zachování kulturního a historického dědictví v domě 

Štěpánka Netolického zpracoval Ing. arch. Jaromír Kročák z Ateliéru Kročák - architekt, 

výběr dodavatele proběhl v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. V rámci projektu 

Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví byla vypsána veřejná zakázka na stavební 

práce na objektu, vybavení objektu, expozici rybníkářství, která bude v objektu umístěna, a 

zakázka na technické vybavení objektu  monitory a dataprojektor. Veřejné zakázky na 

stavební práce a vybavení objektu byly podlimitní, zhotovení expozice rybníkářství a 

vybavení objektu monitory a dataprojektorem byly veřejné zakázky malého rozsahu. 



7.2 Popis realizace stavební části projektu 
Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli díla dne 26. 2. 2015. Množství 

provedených prací a montáží bylo jasně dáno projektovou dokumentací pro provedení 

stavby, lze přitom konstatovat, že v průběhu stavebních prací došlo k velkému množství 

změn nutných k řádnému dokončení a předání díla. Tyto změny byly vyvolány skutečností, 

že se jednalo o rekonstrukci historického objektu, a z toho důvodu byla potřeba značného 

množství prací zjištěna až po odhalení některých architektonických konstrukcí.  

Časový postup prací odpovídal harmonogramu, který investorovi předal zhotovitel, 

přičemž dokončená stavba byla investorem převzata v souladu se smlouvou o dílo dne 

30. 10. 2015. 

Investor o průběhu a postupu stavebních prací pravidelně informoval orgány 

Národního památkového ústavu a zástupci Národního památkového ústavu docházeli na 

staveniště a prováděli průběžnou kontrolu prací. 

Použité postupy a materiály při respektování principů památkové péče souvisejí 

v případě tohoto projektu primárně s neočekávanými vícepracemi, a proto jsou popsány 

níže.  

Fotodokumentace bude zveřejněna na www.mesto-trebon.cz . 

7.3 Neočekávané vícepráce 
V průběhu provádění prací vznikla potřeba výměny dalšího kamenného sloupu loubí 

z hlediska jeho statické narušenosti (původně projekt uvažoval pouze s výměnou jednoho 

sloupu). 

 Další požadavek neočekávaných víceprací vznikl po demontáži varhan, čímž se 

uvolnil prostor střední síně, v níž se nacházejí nástěnné malby, které bylo nutné restaurovat. 

S těmito restaurátorskými pracemi se v projektu rovněž nepočítalo. 

 Došlo také k obnažení některých architektonických kamenných prvků, jejichž obnova 

byla rovněž nezbytná, a bylo proto třeba zajistit jejich odborné zrestaurování. Investor se 

z tohoto důvodu rozhodl oslovit renomované restaurátory působící v této lokalitě, kteří mají 

v této oblasti výborné reference s žádostí o vytvoření návrhu restaurátorských prací, které 

bylo třeba provést na zmiňovaných nástěnných malbách a kamenných prvcích. Tito 

odborníci zpracovali návrh, který byl průběžně konzultován se zástupci Národního 

památkového ústavu a následně dodal NPÚ odborné vyjádření k tomuto návrhu, na jehož 

základě bylo vydáno závazné stanovisko příslušným orgánem státní památkové péče. Na 

doporučení zástupců NPÚ byly tyto práce za podmínek, jež jsou podrobně popsány 

v závazném stanovisku, zařazeny do harmonogramu zhotovitele díla a postupně realizovány. 

7.4 Prostorové a časové limity, limity ochrany památek, životního prostředí 

a jiné limity 
Realizace projektu byla prostorově limitována stávající hmotou stavby, časový limit byl dán 

závazným datem ukončení realizace projektu, který stanovil poskytovatel dotace.  

 Limity ochrany památek byly dány závaznými stanovisky orgánu státní památkové 

péče, které se zakládaly na odborných vyjádřeních a doporučeních Národního památkového 

ústavu. 

 Limity životního prostředí byly zohledněny především v realizační fázi projektu při 

provádění stavební činnosti, kdy bylo třeba zajistit, aby stavební práce postupovaly tak, aby 

nedocházelo k znečišťování životního prostředí. V souvislosti s těmito limity bylo třeba 

likvidovat zbourané hmoty v souladu s platnou legislativou. 



 Při realizaci projektu bylo dále nutno respektovat turistický provoz na Masarykově 

náměstí v letních měsících. Z toho vycházel požadavek zásobování stavby mimo „turistickou 

špičku“ a v tomto ohledu bylo rovněž důležité minimalizovat zábor stavby. 

7.5 Popis realizace programových částí projektu 
K přípravě a realizaci programových činností byli kromě partnera projektu Státního 

oblastního archiv v Třeboni přizváni dva externí pracovníci, pan Mgr. Richard Lhotský, Ph.D. 

a pan Josef Pumpr. Tito dva pracovníci ve spolupráci s archivem navrhli koncepci, na jejímž 

základě byla vytvořena stálá expozice věnovaná Třeboňskému rybníkářskému dědictví. 

Texty využité v expozici a také ideové záměry jednotlivých exponátů jsou dílem tohoto 

autorského týmu, který se tímto zároveň výrazně podílel na zpracování projektové 

dokumentace, která byla v rámci výběrového řízení na zhotovitele expozice základním 

podkladem pro nabídky dodavatelů. 

 Expozice, která byla pro dům Štěpánka Netolického navržena, je koncipována jako 

interaktivní a vzdělávací a je rozdělena do dvou stěžejních tematických částí.  

První část expozice je věnována osobnosti Štěpánka Netolického. Jejím cílem je 

seznámit návštěvníky Centra Třeboňského rybníkářského dědictví s životem a dílem 

Štěpánka Netolického: představí jej tedy nejen jako rybníkáře, ale rovněž jako schopného 

stavitele městského opevnění a renesančního domu U Bílého koníčka. Návštěvníkům bude 

v této části expozice také prezentována historie a vývoj domu Štěpánka Netolického, v němž 

sídlí Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví. 

Druhá část expozice je zaměřena na vodohospodářské dílo Štěpánka Netolického. 

Tato část nastíní návštěvníkům historii a vývoj stavy rybníků v Evropě a Čechách a 

konkrétněji pak vývoj krajiny Třeboňska. Návštěvníci se také budou moci aktivně zapojit do 

expozice, a to nejen díky speciální mobilní aplikaci, která bude volně k dispozici a díky které 

bude možné řešit úkoly v rámci stálé expozice, ale také například díky funkčním modelům 

hrází a výpustí a renesančních zeměměřičských přístrojů. Všechny tyto interaktivní prvky 

návštěvníky aktivně vtáhnou do expozice a přiblíží jim příběh třeboňské rybniční krajiny. 

Zajištění mobiliáře a veškerých potřebných služeb (grafických prací, 3D animací pro 

expozici atd.) bylo předmětem veřejné zakázky malého rozsahu, zájemcům byla na vyžádání 

zaslána zadávací dokumentace, na jejímž základě bylo možné vytvořit a zaslat nabídku. 

Z tohoto výběrového řízení vzešla s nejlepší cenovou nabídkou společnost Holiday films 

s.r.o. Praha, která kompletně zhotovila stálou expozici. 

7.6 Popis programových částí projektu 
Zrekonstruovaný dům Štěpánka Netolického bude provozovat tři stěžejní 

aktivity návštěvnické centrum zdarma poskytující informace, stálou expozice věnovanou 

Třeboňskému rybníkářskému dědictví a výstavní činnost; přičemž se počítá s řadou 

navazujících aktivit: jakými jsou workshopy, přednášky, besedy, semináře autorská čtení či 

tvůrčí dílny, které budou vhodnou formou doplňovat krátkodobé výstavy, ale mohou probíhat 

i zcela nezávisle na nich. 

 Krátkodobé výstavy budou zajišťovat koordinátoři Centra Třeboňského rybníkářského 

dědictví, rozsah těchto výstav bude přímo závislý na charakteru konkrétních výstav. 

Koordinátoři vždy s předstihem vytvoří dramaturgický plán na následující rok, z nějž budou 

vycházet při zajišťování jednotlivých výstav, doprovodného programu a různých akcí. 

Minimálně dvakrát do roka by však měly být uspořádány výstavy nadregionálního významu, 

které budou atraktivní pro návštěvníky z celé České republiky. Cílovými jsou, jak v případě 

krátkodobých výstav, tak v případě stálé expozice, všechny věkové skupiny.  



 Předpokládá se, že Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví v domě Štěpánka 

Netolického navštíví během prvního roku od ukončení realizace projektu minimálně 5 000 

návštěvníků, v následujících čtyřech letech udržitelnosti se pak počítá se stejným, případně 

vyšším počtem návštěvníků. 

7.7 Zhodnocení nabídky obdobných služeb v území a jejich základní 

charakteristika 
V Jihočeském kraji se nacházejí místa významná pro kulturní vyžití a cestovní ruch, která 

však nevytvářejí konkurenci, ale snaží se využít atraktivity oblasti pro přilákání návštěvníků a 

zároveň jim nabídnout zajímavé kulturní, společenské a vzdělávací aktivity. Pro účely 

zhodnocení nabídky jsme vybrali taková zařízení, která se svým zaměřením jsou výjimečná 

a co nejvíce se podobají záměru projektu Centra Třeboňského rybníkářského dědictví v 

domě Štěpánka Netolického. V Třeboni a blízkém okolí se jedná o tyto vyhledávané 

turistické cíle a zajímavosti: 

 

Státní zámek Třeboň - renesanční zámek Rožmberků, Švamberků a Schwarzenbergů, 

situovaný kolem čtvercového nádvoří, obklopený anglickým parkem, se svou rozlohou řadí 

mezi největší jihočeské zámecké areály. V části zámeckého areálu sídlí proslulý třeboňský 

archiv, jeden z nejvýznamnějších souborů České republiky. Státní zámek Třeboň nabízí 3 

prohlídkové trasy. 

Základní vstupné se pohybuje od 70 – 100 Kč (dle prohlídkové trasy). Rodinné vstupné činní 

140 – 250 Kč. Zámek je přístupný od dubna do října. 

 

Schwarzenberská hrobka – dvoupodlažní novogotická sakrální stavba ve tvaru 

pravidelného osmiúhelníku, s předsunutou věží a majestátním oboustranným schodištěm, je 

obklopena anglickým parkem. Ve svíčkami osvětlené kapli hrobky, akusticky výborně 

ozvučené, se konají různé koncerty i jiné kulturní akce. 

Základní vstupné do hrobky činí 60 Kč. Rodinné vstupné je ve výši 130 Kč. 

Schwarzenberská hrobka je přístupná stejně jako zámek od dubna do října. 

 

Dvě tyto nejvýznamnější památky spadají pod správu Národního památkového ústavu 

v Českých Budějovicích. 

 

Dům přírody – Expozice Třeboňsko – Expozice Krajina a lidé je stálou expozicí o 

biosférické rezervaci Třeboňsko, historii rybníkářství a lázeňství. Celá expozice je kombinací 

dvojrozměrných exponátů (fotografie, kresby, mapy, texty) a trojrozměrných dioramat a 

modelů. Expozice má spíše statický a muzejní charakter, nevyužívá moderní technologie a 

postrádá prvky, které podporují rozvoj myšlení. Centrum třeboňského rybníkářského dědictví 

v Domě Štěpánka Netolického klade na rozdíl od Domu přírody Třeboňska velký důraz na 

interaktivitu a vzdělávání, a proto je jeho pojetí inovativní a expozice v Domě přírody nebude 

pro tento záměr konkurencí.  

Základní vstupné činí 50 Kč, rodinné 100 Kč. Expozice je přístupná celoročně, avšak v 

zimních měsících pouze jedenkrát týdně v určenou dobu. 

  

Muzeum Třeboň 

Muzeum Třeboň sídlí na Masarykově náměstí v objektu bývalé radnice, který je v majetku 

města. Provozovatelem muzea je občanské sdružení Spolek přátel Třeboně. Muzeum nabízí 

tyto stálé expozice: Měšťanská společnost v 19. století, Odkaz středověké Třeboně 



současnosti, Terče sboru ostřelovačů, Stará škola a Zmizelá Třeboň. Expozice v třeboňském 

muzeu je statického charakteru bez interaktivních prvků, které podněcují aktivní myšlení. 

Budova je bariérová a neodpovídá požadavkům na moderní výstavní prostory. Z tohoto 

důvodu nebude vytvářet konkurenci k nově vzniklému Centru Třeboňského rybníkářského 

dědictví v Domě Štěpánka Netolického. 

Muzeum je od začátku června do konce října otevřeno denně od 10 – 17:00. Základní 

vstupné je 40,- Kč, snížené 20,- Kč. 

 

Kotěrova vodárenská věž v Třeboni  autorská replika Kotěrovy věže na pražské Zelené 

lišce byla postavena Na Kopečku v Třeboni roku 1909. V současné době je vodárenská věž 

v soukromých rukou. V jejích prostorách se nachází centrum buddhistického umění. V 

přilehlých prostorách se pak nachází Asijské kulturní centrum Třeboň, asijský meditační park 

"Zahrada soucitu" a relaxačním centrem s čajovnou "Wu-Wei". Dalším cílem Asijského 

centra je koordinovat přípravu a realizaci kulturních, vzdělávacích, vědeckých a 

společenských programů, vedoucích k autentické prezentaci unikátního kulturního, 

filozofického, náboženského, medicínského a sportovního bohatství jednotlivých asijských 

zemí. 

Objekt je přístupný po domluvě s majitelem. 

7.8 Specifikace poptávky 
Ve Strategickém plánu rozvoje města Třeboň je definovaný typický návštěvník tohoto města. 

Je to milovník přírody, památek, kultury a historie, který rád tráví aktivní dovolenou 

v kvalitním životním prostředí. Spojení všech těchto aspektů je možné sledovat právě 

v záměru projektu Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví v domě Štěpánka 

Netolického.  

Město Třeboň se z hlediska návštěvnosti řadí jednoznačně mezi významné turistické 

cíle, kdy na celkové roční návštěvnosti kraje (která např. už v roce 2012 o něco málo 

překročila hranici 1 mil. ubytovaných hostů) se podílí zhruba 4,5 %. 

Jak dokládá analýza poptávky, návštěvník kulturních zařízení očekává nejen to, že se 

dozví něco nového, ale mnohem více má chuť „něco zažít“. Proto většina nových zařízení, ať 

už kulturních, vzdělávacích se snaží nabídnout veřejnosti nový styl získávání informací a 

zkušeností. Z toho důvodu je v rámci plánované expozice v Domě Štěpánka Netolického 

kladen důraz nejen na vzdělávací složku, ale také na interaktivitu a zážitky. V expozici jsou 

plánovány 3D modely, které návštěvník bude moci ovládat – aby tak zjistil, k čemu slouží, na 

jakých principech fungují. V projektu je například plánován model rybniční soustavy, systém 

rybníků a Zlaté stoky. Návštěvník si bude moci vyzkoušet, jak voda cestuje v systému 

rybníků a stok. V rámci grafických animací na dotykových modelech bude moci aktivně 

ovlivňovat situaci – např. při simulacích povodní. 

V dnešní době je ve výstavnictví velký trend kladen na interaktivitu. Dokládá to 

například existence dvou velkých interaktivně vzdělávacích středisek – Techmania v Plzni a 

IQpark v Liberci, kde v nedávné době v obou zařízeních vznikly interaktivní expozice na 

téma Voda. Návštěvníci tam mohou na vlastní kůži ovládat různé vodní systémy. Dobrým 

příkladem pro záměr vytvoření expoziční koncepce v domě Štěpánka Netolického přispěla 

zkušenost a inspirace nově vzniklé interaktivní expozice v muzeu v Týně nad Vltavou. 

Centrum Třeboňského rybníkářství si neklade za cíl konkurovat těmto nepoměrně (ať už 

rozlohou či náplní) větším centrům. Projektový záměr jen využívá a aplikuje aktuální trend ve 

stylu prezentování informací, vzdělávání a zábavy v lokálním měřítku se zaměřením na 

lokální téma rybníkářství a několikasetletou tradici využívání vody v regionu v zajímavém 



propojení umístění této expozice v historickém domě, který má přímou souvislost s historií 

rybníkářství v regionu. 

7.9 Komunikace s cílovými skupinami návštěvníků 
Vzhledem k tomu, že definovanou cílovou skupinou jsou návštěvníci všech věkových 

kategorií, máme v úmyslu oslovit je prostřednictvím širokého spektra propagačních 

a mediálních kanálů. 

 Kromě tradičních brožur a letáků, které budou prezentovány na veletrzích 

a v turistických informačních centrech, má Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví 

v domě Štěpánka Netolického také vlastní webové stránky a profil na facebooku a twitteru, 

kde prezentuje akce a události, které se zde konají. Funguje tedy na sociálních sítích, kde 

může díky atraktivním příspěvkům oslovit návštěvníky a nejsnáze s nimi navázat kontakt. 

8. Harmonogram, rozpočet 
 

Náklady projektu vynaložené v předinvestiční a investiční fázi plánování byly stanoveny ve 

výši 33 751 573,93 Kč. Čerpání dotace během fyzické realizace bylo plánováno ve 

způsobilých výdajích v částce 31 158 700,11 Kč a v nezpůsobilých výdajích čerpání ve výši 

2 592 873,82 Kč. Tyto náklady byly rozděleny dle čerpání do 4. kapitol. První Stavební část 

projektu, druhá Mobiliáře, expozice a vybavení, třetí Administrace projektu a čtvrtá Publicita 

projektu. Rozpočet projektu by sestaven dále do položek spojených s činnostmi jednotlivých 

kapitol. Tabulka rozpočtu bude k dispozici na www.mesto-trebon.cz . 

Celkové čerpání projektu v obou výdajích bude vyčísleno závěrečnou monitorovací zprávou 

k datu 29.01 2016. Informace o čerpání těchto financí budou součástí Popisu obnovy 

projektu a k dispozici na webovém portálu www.mesto-trebon.cz. 

Plán pro výběrová řízení stanoven na 3 části – VŘ001 Stavební práce ve výši 22 376 071,28 

Kč. Vysoutěženo 20 236 039,00 Kč firma Spilka a Říha s.r.o., VŘ 002 Expozice rybníkářství 

ve výši 1 667 490,95 Kč. Vysoutěženo v druhém kole 1 612 930,00 Kč firma Holiday films 

Praha. Změnou projektu vyčleněny monitory, dataprojektor a LCD panel. VŘ 003 

Dodávky/vybavení ve výši 3 514 739,41 Kč. Vysoutěženo 1 010 068,00 Kč firma READY 

INTERIER s.r.o. Změnou projektu přidáno VŘ 004 Monitory, dataprojektora LCD panel ve 

výši 626 870,00 Kč. Vysoutěženo firma ARGON Karel Vávře Lomnice nad Lužnicí 

233 222,00 Kč. 

Pro realizaci obdobných projektů je důležité přesné vymezení položek jednotlivých kapitol 

rozpočtu tak, aby se nemuselo hýbat s položkami a docházet tak ke změnám projektu. 

Přesné stanovení rozpočtu v jednotlivých položkách umožňuje hladký průběh čerpání výdajů 

projektu.  

VŘ nebo ZŘ je dobré nastavit tak, aby bylo dostatek času k jejich přípravné fázi a realizaci, 

ověření ze strany řídícího orgánu projektu a následné zahájení realizace vybraným 

zhotovitelem. Správné nastavení VŘ vede k omezení rizik spojených s opakovanými VŘ 

z důvodu nejasných podmínek nebo nedoložených administrativních postupů s tím 

spojených. Tím může docházet i k časovému posunu plné realizace.  



Při tvorbě rozpočtu do projektové žádosti je důležité nepodcenit i zdánlivě nepodstatné 

vybavení objektu pro dobré fungování jeho provozu.    

 

9. Rizika a jejich eliminace 
 

Projekt vzhledem ke svému charakteru nevykazoval v přípravné fázi významnější rizika. Šlo 

o poměrně jednoduchou stavbu s jasnou strukturou běžných aktivit. Nejvíce v tomto smyslu 

byla ohrožena investiční etapa projektu, kde byla největší rizika spojena s prováděním 

stavebních prací. 

 V realizační fázi projektu představovala hlavní riziko možnost zjištění velmi obtížně 

odstranitelných vad stavby souvisejících se statickými poruchami, které se mohly v průběhu 

stavebních prací projevit. Dalším výrazným rizikem mohla být nutnost podchycení některých 

architektonických konstrukcí, o níž se v projektové dokumentaci neuvažovalo. Tato rizika 

byla řešena průběžně v rámci pravidelných kontrolních dnů stavby za účasti statika a 

zkušeného stavebního dozoru. 

 Dále zde bylo riziko nebezpečí úrazu na stavbě, to však bylo minimalizováno činností 

koordinátora BOZP. 

 Dalším rizikem, které bylo třeba vést v patrnosti, bylo nedodržení závazného termínu 

ukončení realizace stavby. Toto riziko bylo eliminováno pravidelnou kontrolou souladu 

postupu prací s harmonogramem stavebních činností v rámci kontrolních dnů. 

 Za obecné riziko při realizaci obdobných projektů lze pokládat spolehlivost vybraného 

zhotovitele díla, v případě tohoto projektu je firma Spilka a Říha s.r.o., která se projevila jako 

solidní zhotovitel stavby. 

 V provozní fázi byla po technické stránce veškerá rizika minimalizována pečlivým 

zabezpečením stavby a návrhem na doporučenou údržbu objektu, kterou dodal zhotovitel 

stavby. Dalším rizikem bude v provozní fázi projektu především možnost nedosažení počtu 

návštěvníků, který byl avizován ve studii proveditelnosti, čímž by nemohlo být dosaženo 

splnění předpokládaného indikátoru návštěvnosti. 

 

 

 

10. Identifikace vzorových prvků obnovy 
 

Vzorové prvky obnovy jsou v tomto případě stavební úpravy, které vždy respektovaly 

chráněné památkové hodnoty objektu a byly v souladu se zájmy památkové péče. Jako 

konkrétní vzorové prvky obnovy bychom v případě tohoto projektu mohli identifikovat: 

10.1 Restaurování nástěnných maleb ve střední síni ve 2. NP a restaurování 

kamenných prvků v domě 
Během stavebních prací, poté co byly ze střední síně odstraněny varhany, byly odkryty 

nástěnné malby, které jsou součástí nástěnných maleb ve střední síni 1. patra domu. S touto 

skutečností jsme seznámili příslušný orgán památkové péče a na základě jeho doporučení 

jsme nechali zpracovat Projekt restaurování nástěnných maleb. 



Stav maleb před zahájením restaurátorské činnosti v zásadě zachovával výchozí 

koncept restaurování v osmdesátých letech 20. století. Z hlediska koncepčního mu nebylo 

možné mnoho vyčítat. Ovšem z hlediska technologického a především s ohledem na použité 

materiály byl stav maleb problematický v souvrství zpevňujících,fixážních a pojivých 

přípravků bylo součástí omítkové a barevné hmoty množství vzájemně protikladných 

a z velké části i pro stav originálu degradujících prostředků. Navíc zde došlo k postupnému 

laickému vylepšování a opravy prostoru, které se zaměřilo na obnovování výmalby 

v odstínech naprosto nerespektujících úpravu z osmdesátých let, která vycházela z nálezů 

originálu.  

Samotné malby byly poměrně silně povrchově znečištěny. Během odstranění 

některých částí elektroinstalace se navíc projevila destrukce určitých částí nástěnných 

maleb. Předchozí výmalby nepřesně ohraničily malované plochy, tím došlo k zamalování 

části originálu. Na stěnách byl rovněž aplikován naprosto nevhodný zelenkavý nátěr. Na 

plochách lunet byly patrné na několika místech trhliny, některé vypadaly jako částečně 

aktivní. Povrch maleb střídaly silně povrchově uzavřené lesknoucí se plochy, přesycené 

disperzním prostředkem. Jinde byly části pojivově oslabené, náchylné ke sprašování. Je 

zjevné, že kombinace různorodých materiálů užitých při restaurování byla v tomto případě 

z hlediska restaurování závažným problémem. 

Smyslem a účelem plánovaného zásahu bylo odstranění nevhodných 

technologických postupů restaurátorských prací z osmdesátých let 20. století. Stejně tak 

i oslabení tendenčních dobových koncepcí prezentace originálu v kontextu s architekturou, 

a tím i s celkovým působením revitalizované památky jako celku.  

Současně s těmito restaurátorskými pracemi vznikla potřeba restaurovat některé 

architektonické kamenné prvky. Na restaurování kamenných prvků zpracoval restaurátor 

návrh včetně cenové nabídky. Na základě těchto dokumentů vypracoval Národní památkový 

ústav v Českých Budějovicích vyjádření podle zákona O státní památkové péči a následně 

Odbor územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Třeboň jako příslušný orgán 

památkové péče Závazné stanovisko. Dle tohoto Závazného stanoviska byly restaurátorské 

práce realizovány. 

10.2 Výměna kamenného pilíře v loubí Domu Štěpánka Netolického 
Během realizace stavby bylo zjištěno a statickým posouzením kamenných pilířů, které 

zpracoval Ing. Jiří Zikmund, potvrzeno, že je nutné vyměnit kamenný pilíř za nový, který 

bude přesnou kopií stávajícího pilíře. Stávající pilíř nevyhovoval, neboť jeho únosnost byla 

o 23% překročena. Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu 

dospěl k závěru, že je nezbytné tento kamenný pilíř, u kterého byla únosnost překročena, 

vyměnit za nový. Byla tedy vytvořena dokumentace pro výrobu pilíře s přesnými rozměry. 

V této dokumentaci je detailně specifikováno, jakým způsobem byl pilíř vyroben: zhotoven je 

z mrákotínské žuly, v okrovém odstínu, povrch pilíře je opracovaný tryskáním a ručním 

pemrlováním, čímž došlo k potlačení nežádoucího ostrého tvaru strojově opracovaného 

výrobku. 

 

 

 

 



11. Popis provozní fáze 
 

V provozní fázi projektu bude personální zajištění Centra Třeboňského rybníkářského 

dědictví odvozeno od provozní doby objektu, která je adekvátně přizpůsobena turistické 

sezóně. 

 Díky realizaci projektu vzniklo jedno stálé pracovní místo na plný úvazek pro 

koordinátora Centra Třeboňského rybníkářské dědictví a půl úvazek koordinátora provozu 

Centra, přičemž je do budoucna možné, že zde vznikne ještě jedno stálé pracovní místo 

druhého koordinátora. V objektu budou zajišťovány dále služby spojené s údržbou, zajištěn 

bude pravidelný úklid. Pro provozní část se počítá se zajištěním kustodů v objektu v hlavní 

turistické sezoně nebo při významnějších výstavních aktivitách.  

12. Shrnutí, zhodnocení a doporučení 
 

Žadatel se v projektové žádosti Centra Třeboňského rybníkářského dědictví v domě 

Štěpánka Netolického zavázal k dvěma indikátorům. V prvé řadě se jedná o zrekonstruování 

významné nemovité kulturní památky a dále ke zvýšení počtu návštěvníků památky z 0 na 

100 %. V provozní části je cílem zvýšení návštěvnosti obnovené památky minimálně 5000 

návštěvníků ročně.  

V realizační části projektu dle stanovených výstupů projektu byl rekonstruován objekt domu 

Štěpánka Netolického. Výstupem projektu je stálá interaktivní vzdělávací expozice 

v suterénu a sklepním prostoru domu. Expozice je tematicky zaměřena na působení člověka 

a vody v krajině. Vzhledem k tomu, že dům je významně spjat s osobností Štěpánka 

Netolického, je logickým vyústěním i další tematické zaměření expozice na jeho život a dílo 

na Třeboňsku. V ostatních částech domu vznikly multifunkční výstavní prostory pro aktivity 

nadregionálního významu.  

 

Stěžejním předpokladem pro úspěšnou realizaci projektu je kompletně zpracovaný projekt již 

před podáním žádosti. Součástí záměru by mělo být zpracované libreto na využití 

jednotlivých částí objektu tak, aby představa o využití podobného objektu byla komplexní a 

ucelená dříve, než bude projekt realizován.   

Je důležité mít ustanoven od počátku záměru projektový tým, který bude připravovat 

podrobně expoziční návrhy.  

 

 

 

 

 



Při zpracování tohoto dokumentu byly použity a citovány následující zdroje: 

 Projektová dokumentace pro provádění stavby, zodpovědný projektant 

Ing.  arch. Jaromír Kročák 

 Stavebně-historický průzkum, Fučíkovo nám. 89/I, Ing. Jan Muk 

 Doplňkový stavebně-historický průzkum, Masarykovo nám. 89/I, Třeboň, Ing. David 

Mičan 

 Studie proveditelnosti, Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví, město Třeboň 

 Projekt restaurování nástěnných maleb ve střední síni 1. patra domu čp. 89 na 

Masarykově náměstí v Třeboni, Václav Špale, akademický malíř 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt je spolufinancován z Integrovaného operačního programu, oblast intervence 5.1 
Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví, projekt č. CZ.1.06/5.1.00/24.09588. 

 

 



13. Fotopříloha – Dům Štěpánka Netolického, srovnání  
 

  

 



  

 

 



  

  



  

  



 

  

 

 


