
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

městem Český Krumlov

se sídlem Náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov – Vnitřní Město,

zastoupeným Mgr. Daliborem Cardou,

starostou města Český Krumlov,

a

Schwarzenberskou granátnickou gardou, z. s.

se sídlem Dlouhá 93, 381 01 Český Krumlov – Vnitřní Město,

zastoupenou Bc. Martinem Neudörflem,

hejtmanem Schwarzenberské granátnické gardy, z. s.,

a

Národním památkovým ústavem

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1,

zastoupeným Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D.,

ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích,

ve věci plnohodnotné, důstojné a trvale udržitelné obnovy

hradní stráže v Českém Krumlově a její činnosti
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Preambule

Město Český Krumlov,

jakožto základní územní samosprávné společenství občanů žijících ve městě Český Krumlov

představujícího stěžejní a domovské působiště Vévodské tělesné stráže v Českém Krumlově –

Schwarzenberské granátnické gardy do roku 1948,

Schwarzenberská granátnická garda, z. s.,

jakožto organizace sdružující občany aktivně se podílející na obnově, rozvoji a zachování tradice

Vévodské tělesné stráže v Českém Krumlově – Schwarzenberské granátnické gardy,

(dále jen „Schwarzenberská granátnická garda“),

a Národní památkový ústav České republiky,

jakožto správce areálu Státního hradu a zámku Český Krumlov představujícího domovské sídlo

Vévodské tělesné stráže v Českém Krumlově – Schwarzenberské granátnické gardy do roku 1948

(dále jen „Národní památkový ústav“),

vedeni přáním plnohodnotného, důstojného a trvale udržitelného obnovení činnosti

českokrumlovské hradní stráže – Schwarzenberské granátnické gardy v souladu s cíli obnovy

občanské společnosti započaté rokem 1989 spolu s vědomím nezbytnosti vytvoření podmínek

pro úspěšný návrat tohoto jedinečného a významného dědictví minulosti zpět do života města

Český Krumlov a rovněž i nutnosti zajištění jeho důstojné podoby ve 21. století za účelem

jeho následného zachování pro generace budoucí

deklarují tímto na základě dobré vůle memorandum o spolupráci

(dále jen „memorandum“)
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I

Vévodská  tělesná  stráž  v  Českém  Krumlově  –  Schwarzenberská  granátnická  garda  působila

počínaje  rokem  1742  jako  hradní  stráž  v  areálu  hradu  a  zámku  Český  Krumlov  a  ve  městě

Český Krumlov,  historickém sídle  knížat  ze Schwarzenbergu,  vévodů krumlovských,  nepřetržitě

po dvě století až do svého formálního rozpuštění v březnu roku 1948.

Na počátku 20. století  představovala Schwarzenberská granátnická garda vůbec poslední osobní

hradní  stráž  na  území  Československé  republiky  i  kontinentální  Evropy,  přičemž  i  po  vzniku

republiky v roce 1918 byla s ohledem na zásluhy schwarzenberského rodu o hospodářský, sociální

a kulturní rozvoj jižních Čech zachována jakožto jedinečné historické dědictví a významný symbol

společné minulosti obyvatel města Český Krumlov a regionu.

Činnost  českokrumlovské  hradní  stráže  byla  po  dvou  stech  letech  její  existence  přerušena

v roce 1948 poté, co Komunistická strana Československa uskutečnila převzetí moci v republice

a zahájila  rozklad  jejího  demokratického  zřízení.  Schwarzenberská  granátnická  garda,

jejíž přetrvávající  existence  odporovala  základním záměrům a  propagandě  Komunistické  strany

Československa, byla jeden měsíc po násilném státním převratu rozpuštěna. Město Český Krumlov

a  jeho  obyvatelé  tak  byli  neospravedlnitelně  připraveni  o  významnou  část  svého  kulturního

dědictví a identity.

Obnovení  Schwarzenberské  granátnické  gardy  a  její  činnosti  jakožto  českokrumlovské  hradní

stráže, jež do roku 1948 představovala nejenom stěžejní turistické lákadlo města Český Krumlov

a regionu,  ale  i  symbol  posilující  jeho kulturní  bohatství  a  identitu,  je  proto  logickým krokem

v procesu započatém po roce 1989, jehož cílem je náprava škod souvisejících s likvidací občanské

společnosti a jejích morálních hodnot a kulturních tradic v období komunistické diktatury.

Město Český Krumlov, Schwarzenberská granátnická garda a Národní památkový ústav s vědomím

významu odkazu tradice hradní stráže v Českém Krumlově pro společné historické dědictví města

Český  Krumlov  a  jeho  obyvatel  i  jejího  potenciálu  opět  významně  posílit  kulturní  bohatství

a atraktivitu  města  a  regionu  v  případě  jejího  plnohodnotného  obnovení,  uznávají  potřebnost,

prospěšnost a oprávněnost návratu této unikátní tradice zpět do života města Český Krumlov.
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II

V roce 2015 byl na základě dobrovolné iniciativy občanů koncipován a ve spolupráci s vedením

Státního hradu a zámku Český Krumlov a města Český Krumlov zahájen tzv.  Program obnovy

hradní  stráže  v  Českém Krumlově (dále  jen „Program obnovy“),  jehož  cílem je  plnohodnotná,

důstojná a trvale udržitelná obnova činnosti Schwarzenberské granátnické gardy v areálu Státního

hradu a zámku Český Krumlov a ve městě Český Krumlov v rozsahu, v jakém Schwarzenberská

granátnická garda vyvíjela svou činnost v podobě ustálené od poloviny 19. století až do roku 1948.

Činnost  Schwarzenberské  granátnické  gardy  se  vedle  široké  škály  vedlejších  aktivit  primárně

obohacujících  kulturní  život  samotných  obyvatel  města  Český  Krumlov  u  příležitosti  státních

svátků  a  významných  událostí  (slavnostní  přehlídky,  každoroční  dělové  salvy,  čestné  stráže,

hudební  produkce  gardového  orchestru,  fanfáry  ze  zámecké  věže,  vztyčování  praporů  apod.)

sestávala především z celoroční každodenní stráže granátníků na granátnické strážnici na II. nádvoří

hradu  a  zámku  Český  Krumlov,  zahrnující  každodenní  ceremonie  spojené  se  střídáním  stráže

v pravidelném hodinovém intervalu.

Formálním obnovením Schwarzenberské  granátnické gardy v roce 2015 jako zapsaného spolku

přistoupili zapojení občané a dobrovolníci k aktivní realizaci Programu obnovy za účelem dosažení

vytyčeného cíle plnohodnotné obnovy její  činnosti  k roku 2018. Od svého znovu-konstituování

vyvíjí  Schwarzenberská  granátnická  garda  v  aktivním  provizoriu  činnost  po  celý  rok  na  poli

kulturním  i  charitativním  a  skrze  aktivity  badatelského  oddělení  Archivu  Schwarzenberské

granátnické  gardy i  v  rovině  odborného  a  profesionálního  výzkumu.  Ve  spolupráci  s  vedením

Státního  hradu  a  zámku  Český  Krumlov,  městem Český  Krumlov  a  s  dalšími  svými  partnery

a sponzory  Schwarzenberská  granátnická  garda  za  účelem  naplnění  cílů  Programu  obnovy

významně postoupila v procesu své postupné, citlivé a trvale udržitelné reintegrace do kulturního

a občanského života města Český Krumlov, dodržujíc přísné podmínky zajištění důstojnosti tohoto

procesu spolu s respektem k dědictví, které tradice hradní stráže v Českém Krumlově představuje.

Město Český Krumlov a Národní památkový ústav podporují a vítají občanskou vizi představenou

v Programu  obnovy  i  jeho  cíl  plnohodnotné,  důstojné  a  trvale  udržitelné  obnovy  činnosti

Schwarzenberské  granátnické  gardy jako hradní  stráže  v  Českém Krumlově,  oceňují  dosavadní

výsledky činnosti Schwarzenberské granátnické gardy vyvíjené za tímto účelem a v jejích snahách

a aktivitách jí vyjadřují morální podporu.
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III

Plnohodnotné  obnovení  činnosti  Schwarzenberské  granátnické  gardy  jako  hradní  stráže

v Českém Krumlově vytyčené Programem obnovy k roku 2018 představuje v případě své úspěšné

realizace  nejenom  návrat  autentické  historické  tradice  posilující  kulturní  bohatství  města

Český Krumlov a regionů jižní Šumavy a jižních Čech, nýbrž i znovuuvedení unikátního, vizuálně

efektního  a  turisticky  velmi  přitažlivého  prvku  zpět  do  areálu  Státního  hradu  a  zámku

Český Krumlov a města Český Krumlov, nemajícího na území kontinentální Evropy obdoby.

V první polovině 20.  století  byla  Schwarzenberská granátnická garda vedle jednotek Královské

tělesné stráže v Londýně a Královské tělesné stráže v Kodani jednou ze tří posledních operujících

granátnických stráží na světě, přičemž stejně, jako tyto dva protějšky v Londýně a Kodani dodnes

představují  pro  tato  dvě  evropská  hlavní  města  důležitou  součást  jejich  kultury  a  identity,

i Schwarzenberská granátnická garda byla do roku 1948 pro město Český Krumlov a jeho obyvatele

důležitým kulturním symbolem a zároveň i významným turistickým lákadlem.

V případě  dosažení  cíle  Programu  obnovy by obnovení  činnosti  Schwarzenberské  granátnické

gardy jako hradní  stráže  v  Českém Krumlově  v  praktické  rovině  opět  obohatilo  kulturní  život

obyvatel  města  Český  Krumlov  a  zároveň  v  rovině  symbolické  vrátilo  město  Český  Krumlov

po bok hlavních měst Spojeného království Velké Británie a Dánska, čímž by pozitivním způsobem

ovlivnilo obraz města Český Krumlov jako turisticky jedinečné destinace v očích celého světa.

Ve 21. století má tak obnovená hradní stráž v Českém Krumlově skrze širokou škálu svých hlavních

i vedlejších kulturních aktivit a s ohledem na svou historickou tradici,  unikátní charakter hradní

stráže  i  prestižní  statut  granátnické  gardy  potenciál  významně  posílit  jak  vnější  reprezentaci

města Český Krumlov, tak i jeho vnitřní kulturní identitu a dále tak zvýšit jeho celkovou atraktivitu

jak na úrovni  domácí,  tak  i  zahraniční  a  tím  podpořit  další  rozvoj  turismu  a  s  ním

spojených odvětví.

Město Český Krumlov, Schwarzenberská granátnická garda a Národní památkový ústav s ohledem

na význam plnohodnotné obnovy činnosti Schwarzenberské granátnické gardy jako hradní stráže

v Českém Krumlově pro město Český Krumlov a jeho obyvatele,  její  přínosy v oblasti  kultury

a výrazně pozitivní dopady na podnikání a turismus na celoregionální úrovni oznamují záměr blízké

a aktivní spolupráce za účelem úspěšné realizace Programu obnovy.
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IV

Město  Český  Krumlov,  Schwarzenberská  granátnická  garda  a  Národní  památkový  ústav

za účelem naplňovaní  Programu  obnovy  a  dosažení  jeho  cíle  předpokládají  rozvíjení

své spolupráce, založené na otevřené a aktivní komunikaci, především skrze

1. koordinaci  aktivit  vyvíjených  v  rámci  procesu  plnohodnotné  obnovy  činnosti

Schwarzenberské  granátnické gardy jako hradní  stráže v areálu Státního  hradu a zámku

Český Krumlov a na území města Český Krumlov,

2. odstraňování  překážek  bránících  naplňování  Programu  obnovy  a  dosažení  jeho  cíle,

3. vytváření  podmínek pro činnost  Schwarzenberské granátnické gardy v areálu Státního

hradu a zámku Český Krumlov a na území města Český Krumlov zaručujících její důstojnou

podobu odpovídající významu kulturního dědictví, které představuje,

4. reintegraci  Schwarzenberské  granátnické  gardy zpět  do  života  města  Český  Krumlov

a jeho obyvatel způsobem citlivým k jejímu historickému odkazu, smysluplným s ohledem

na její poslání a zároveň odpovídajícím realitě a potřebám 21. století,

5. realizaci společných kulturních projektů s důrazem na rozvoj kultury a péči o kulturní

dědictví města Český Krumlov, Šumavy a jižních Čech,

6. propagaci Programu obnovy a s ním spojených aktivit zapojených občanů a organizací

vhodnými a dostupnými prostředky spolu se šířením povědomí a osvěty mezi veřejností.

Město Český Krumlov,  Schwarzenberská granátnická garda a  Národní památkový ústav rovněž

deklarují zájem spolupracovat na úkolech, které pro ně z této spolupráce vyplynou.

V

Vzájemnou  komunikací  za  účelem  realizace  spolupráce  a  koordinace  se  pověřuje  za  město

Český Krumlov kancelář starosty města Český Krumlov, za Schwarzenberskou granátnickou gardu

její hejtman a za Národní památkový ústav vedení správy Státního hradu a zámku Český Krumlov.

Schwarzenberská  granátnická  garda  se  tímto  rovněž  zavazuje  pravidelně  informovat  město

Český Krumlov  a  Národní  památkový  ústav  o  stavu  Schwarzenberské  granátnické  gardy,

o její činnosti i o aktuálním vývoji v rámci naplňování Programu obnovy včetně výsledků vzájemné

spolupráce realizované za tímto účelem minimálně jednou do roka formou výročních zpráv za daný

kalendářní rok.
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VI

Město Český Krumlov, Schwarzenberská granátnická garda a Národní památkový ústav prohlašují,

že toto memorandum je projevem jejich svobodné a vážné vůle.

Memorandum nabývá  platnosti  dnem podpisu  zástupci  všech  tří  stran  a  je  uzavíráno  na  dobu

neurčitou. Je možné jej doplňovat nebo měnit pouze písemnými dodatky přijatými a podepsanými

všemi  třemi  stranami.  Každá  ze  stran  je  oprávněna  toto  memorandum  vypovědět  písemným

oznámením.

Memorandum je vyhotoveno ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zástupce každé

strany obdrží po jednom vyhotovení.

V Českém Krumlově dne …………... 2017

…………………………………………

Mgr. Dalibor Carda

Město Český Krumlov

…………………………………………

Bc. Martin Neudörfl

Schwarzenberská granátnická garda

…………………………………………

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.

Národní památkový ústav
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