
Informace ke kinu Kotva a parku Háječek 

 

 

 
Výběrové řízení na provozování kina Kotva neproběhlo. Při zrušení „Správy městských kin“ 

p. o., kdy činnost přešla na MKD a.s. došlo k uzavření smlouvy mezi MKD a panem 

Turinským. Vzhledem k tomu, že MKD a.s. byly zrušeny nepodařilo se tuto smlouvu 

dohledat. Majetek z MKD a.s. přešel na statutární město České Budějovice, kdy na základě 

obstaratelské smlouvy se o nemovitý majetek města stará SPRÁVA DOMŮ  s.r.o., která 

uzavřela s panem Turinským nájemní smlouvu, kterou Vám v příloze přikládáme. 

 

 

Statutární město České Budějovice s panem Janem Turinským žádné smlouvy neuzavřelo. 

 

 

Kino Kotva obdrželo neinvestiční dotace v níže uvedených letech ve výši: 

2006 - 259 000,-Kč 

2007 -        1.000 000,-Kč 

2008 -        1.000 000,-Kč 

2009 -        1.200 000,-Kč 

  261 800,-Kč (na přenosy z Metropolitní opery) 

2010 -        1.200 000,-Kč 

2011 -        1.450 000,-Kč 

 

 

Žádná dendrologická studie ani jiná koncepce parku Háječek nebyla zadána ke zpracování. 

Keřové porosty a dřeviny byly v terénu náhodně vybrány, protože jak výše uvedeno 

neexistuje žádný projekt, který by určoval zastoupení jednotlivých dřevin a celkový vzhled      

a uspořádání parku Háječek. 

 

 

Statutární město České Budějovice nemělo žádné finanční náklady s akcí Future City Game 

dne 23.3.2011.  

Workshop Future City Game je součástí mezinárodního projektu Kreativní města organizace British 

Council. Tato organizace tedy konání workshopu zaštiťovala a zajišťovala. Více o tomto projektu se 

můžete dozvědět zde: http://www.britishcouncil.org/cz/czechrepublic-projects-creative-cities.htm. Jedná 

se o Hru Budoucí město, jejímž základem je proces týmové práce, který podněcuje nové způsoby 

myšlení a aktivit zlepšujících kvalitu života v moderních evropských městech a jejich částech. Obyvatelé 

http://www.britishcouncil.org/cz/czechrepublic-projects-creative-cities.htm


a obyvatelky města z různých společenských i profesních sfér hrají tuto hru obvykle po dobu dvou dní 

pod vedením speciálně vyškoleného tzv. Game Mastera. V tomto případě trvala hra jeden den.  

Park Háječek považují zástupci města za dlouhodobý problém, který je díky své konfiguraci a vybavení 

(letní kino, bývalé K-centrum, altán, areál hvězdárny) těžko uchopitelný. Z tohoto důvodu byl tento park 

také vybrán jako předmět tzv. Future City Game (Hra budoucí město), která se uskutečnila dne 23. 3. 

2011 v Českých Budějovicích. Hra přinesla nápady, jak park oživit a proměnit v místo, které bude hojně 

navštěvované místními obyvateli. Jejím výstupem je prezentace, která navrhuje možná řešení, jak           

v budoucnu pojmout park Háječek. Hráči pojali problém parku komplexně. Shodli se na tom, že je 

nejprve potřeba změnit image parku, vyčistit jej, prosvětlit a pravidelně o něj pečovat. Následovat by 

měly další fáze radikálnějších úprav. Jedna skupina vydefinovala nové využití parku jako parku 

budoucnosti a zaměřila se na vstupní oživení parku komunitními aktivitami, jeho zabydlení neziskovými 

organizacemi a postupnou proměnu v park sloužící kultuře a vzdělávání. Druhá skupina se zaměřila více 

na volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi. Tomu odpovídá i nabídka služeb, které má jejich projekt 

splňovat. Základem je vybudování restaurace a kavárny. Další aktivity směřují k přebudování prostor 

letního kina v outdoorové sportovní centrum. Na závěr se členové řešitelských týmů shodli, že své 

návrhy dopracují a představí zástupcům města. Nápady proto dále a podrobněji rozvinuli do výše 

uvedené prezentace, již 24. srpna předložili radě města, která ji svým usnesením č. 1163/2011 vzala na 

vědomí. Podklad je inspirací pro další kroky, které by se mohly v parku odehrát. 

Otázky ohledně organizace workshopu lze směřovat na Ing. Tomáše Chovance z  Centra pro komunitní 

práci, které na hře participovalo. Statutární město se podílelo poskytnutím prostorů k jednání a veškerých 

zpracovaných podkladů a záměru vztahujících se k této lokalitě. Dále poskytlo odměny pro hráče ve 

formě drobných propagačních předmětů (bloky, CD s historickými leteckými snímky města, průvodce 

městem, klíčenky a pro vítězné družstvo encyklopedii města). Seznam všech účastníků hry nemá 

statutární město k dispozici. Z pracovníků magistrátu se na hře podílely (ať již svou účastí,  jako poradci 

nebo přípravou podkladů) tyto osoby:  

Odbor rozvoje a cestovního ruchu: Ing. Jitka Hrádková, Odbor územního plánování a architektury: Ing. 

arch. Eva Maříková, Ing. Karla Dobnerová, Odbor památkové péče: František Hrdý, Ing. Miroslav Fink, 

Správa veřejných statků: Nataša Bláhová, Irena Čížková, Odbor ochrany životního prostředí: Ing. 

Kyrian Zdeněk, Ing. Kateřina Zámková. 

 

 

SPRÁVA DOMŮ s. r. o. uzavřela se společností Kinder Garten One, s.r.o. nájemní smlouvu   

o pronájmu nebytových prostor a pozemku a úhradě služeb spojených s jejich užívání za 

účelem provozování mateřské školky. 

 

 

SPRÁVA DOMŮ s.r.o. v květnu 2011 zaslala vypracování projektu na mateřskou školu 

v prostorách bývalého K-centra. 

 

 

V srpnu 2011 předal projekt Ing. Arch Heteša SPRÁVĚ DOMŮ  s.r.o. 

 

http://www.c-budejovice.cz/cz/rozvoj-mesta/aktuality/Documents/2011-08-24_Future%20City%20Game_Hajecek.pdf
http://www.c-budejovice.cz/cz/rozvoj-mesta/aktuality/Documents/2011-08-24_Future%20City%20Game_Hajecek.pdf


Náklady na projekt byly 141 tis. Kč, které hradila SPRÁVA DOMŮ s.r.o. 

 

 

Vyjádření odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice: 

Podnět – žádost o povolení výjimečného kácení stromů rostoucí mimo les byla podána SM 

ČB prostřednictvím odboru SVS, neboť žádost musí podávat vlastník pozemku (či nájemce 

pozemku se souhlasem vlastníka pozemku), ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozd. předpisů (dále jen zákon) a prováděcí vyhl. k zákonu            

č. 395/1992 Sb., ve znění pozd. předpisů. 

Vzhledem k tomu, že celý prostor parku je vymezen jako registrovaný významný krajinný 

prvek Park „Háječek“ a „Krumlovské aleje“ (dále jen RVKP), byla současně podána žádost 

k zásahu do RVKP. Podané žádosti byly v souvislosti s kácením 250 m
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) a 3 ks dřevin (2 ks javory, 1 ks 

lípy) za účelem rekonstrukce parku Háječek. Cíl spočíval v prosvětlení parku a jeho 

zpřístupnění obyvatelům Českých Budějovic.  

Výsledkem správního řízení bylo vydáno rozhodnutí: o nepovolení výj. kácení 2 ks javorů      

a 80 m
2
 souvislého porostu svídy (ostatní dřeviny – 1 ks lípy a keřové porosty nebyly řešeny 

v rámci správního řízení o povolení kácení, neboť svými parametry obvody kmenů ani 

celkovou souvislou plochou nepodléhaly povolení kácení, tj. stromy o obvodu kmene do 80 

cm a souvislé keřové porosty do 40 m
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RVKP v souvislosti s odstraněním 18 m
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). Vydané rozhodnutí není v současné 

době ještě pravomocné.  

Účastníci správního řízení byla též přihlášená občanská sdružení (Hnutí Duha, Sdružení 

Jihočeské matky, Calla), která nevyjádřila souhlas se záměrem. Na vědomí bylo oznámení      

o zahájení spr. řízení i rozhodnutí zasláno OPP MM ČB a NPÚ (území ochranného pásma 

nemovitým kulturním památkám hradebního systému města ČB). OPP bylo vedeno 

samostatné správní řízení, které vede nezávisle na orgánu ochrany přírody a ani orgán 

ochrany přírody není tímto rozhodnutím nijak vázán. Pro orgán ochrany přírody není OPP 

dotčeným orgánem. Orgán ochrany přírody obdržel odborné vyjádření NPÚ i rozhodnutí OPP 

na vědomí.  

 

Žádná dendrologická studie ani jiná koncepce parku nebyla orgánu ochrany přírody 

předložena. Keřové porosty a dřeviny byly v terénu náhodně vybrány za výše stanoveným 

účelem. 


