
Vítá Vás Český Krumlov! 

 

Slyšíte? Zvony na krumlovských věţích pravě odbily další zlomek z věčnosti. Dnes – stejně 

jako po staletí. Moţná jste se před chvíli probudili plni očekávání do nového dne, moţná 

odpočíváte u šálku odpoledni kávy a plánujete, kam se ještě podívat, nebo se zrovna před 
usnutím probíráte čerstvými záţitky a těšíte se na zítřek. 

 

Vnímáte ještě ozvěnu krumlovských zvonů? Připomínají nám, ţe jsme se jen na okamţik stali 

součásti organismu tohoto města. Jak ten čas vyuţít? Někomu stačí prosté lenošení, jiného 
uspokojí toulky po ulicích, my Vám ale chceme nabídnout mnohem více. Věříme, ţe pobyt v 

Českém Krumlově si můţe uţít opravdu kaţdý. 

 

Ale neztrácejme čas – vyplňme jej dojmy, pohodou a radosti.  
 

Víte, že první písemná zpráva, ve které se mluví o Českém Krumlově jako o městě, se datuje k 

roku 1309? Město se za tu dobu stalo mimořádným architektonickým skvostem, zapsaným 

v roce 1992 na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. 
 

Město a region v proměnách času 

 

Jiţ po pár krocích městem se rázem ocitnete o celá staletí zpět, doslova ve stopách našich 
předků, jejichţ ţivot se odehrával především kolem náměstí a v ulicích vybíhajících k 

hradbám. Dodnes tu můţete obdivovat um a výtvarný cit středověkých stavitelů. Ať uţ kráčíte 

po Latránu, Horní ulicí či po náměstí, zvednete-li hlavu k fasádám a průčelím, máte pocit, ţe 

zde teprve včera utichla kladiva a dláta dávných kameníků – dochovaný původní vzhled a 
výzdoba gotické, renesanční a barokní architektury jsou prostě fascinující. Četné fresky 

mnohdy představují doslova obrazárnu starých mistrů pod širým nebem. 

 

Rozlohou nevelké historické jádro města nabízí nepřeberné mnoţství zajímavosti. Aby Vám z 
nich nezůstalo nic skryto, je nejlépe spojit prohlídku města s výkladem průvodce. Volit lze 

podle svého zájmu z řady tematicky zaměřených prohlídek. Zajímavou variantou pro všechny, 

kdo si chtějí dopřát odborný výklad a zároveň se nevázat na organizovanou skupinu, je tzv. 

audioprůvodce – malý elektronický průvodce do ruky. 
 

Hrad a zámek Český Krumlov – dominanta a symbol města, jeden z největších hradních 

komplexů v Evropě, z vnějšku impozantní, uvnitř úţasný. Nejsou to však jen honosné 

komnaty, sály a loţnice šlechty, jeţ uchvátí návštěvníky některé z prohlídkových tras: Ţili zde 
také správce hradních budov, kovář, podkoní a třeba i lékárník, a tak lze nahlédnout i do 

někdejšího „zázemí“ hradu. Poučná je např. návštěva dochované prádelny, řadu zajímavostí 

pak skýtá kabinet vědeckých přístrojů a kuriozit. Při pohledu na mnoţství postav na stěnách 

Maškarního sálu jistě oceníte umění a píli malíře Josefa Lederera, který zvládl celou výzdobu 
sám za necelý půlrok. 

 

Barokní zámecké divadlo – na první pohled spíše nenápadná budova na V. hradním nádvoří, 
ve skutečnosti však unikát, jenţ nemá téměř v celém světě obdoby. Kromě scény samotné se 

jakoby zázrakem dochovalo i původní vybavení (kulisy, kostýmy, dekorace, libreta) a také 

jevištní technika, takţe zde můţete i dnes slyšet stejně dunění hromu či svist větru tak, jak ho 

slyšeli diváci při představeních před více neţ 250 lety. 
 



Neţ se pustíte do prohlídky zámku, můţete vystoupit na věţ, z níţ máte celý zámecký areál a 
historické jádro města „jako na dlani“. Pohled na město a zámek z ptačí perspektivy je nejen 

působivý, ale odhalí Vám i jedinečnou dispozici města uvnitř meandru Vltavy. 

 

Příjemným završením prohlídky můţe být procházka a posezení na lavičkách v zámecké 
zahradě, v nádherném prostředí s kaskádovitou fontánou, francouzskými záhony a rokokovým 

letohrádkem Bellarie. 

 

Charakteristickou siluetu města dotváří spolu se zámeckou věţí i štíhlá novogoticky upravená 
věţ kostela sv. Víta z počátku 15. století. Znalci si jej cení pro mistrovskou práci kameníků na 

gotickém trojlodí, kaţdého pak uchvátí vysoká odváţná klenba a bohatá malířská výzdoba. A 

aţ si kostel prohlédnete, pokochejte se z ochozu za ním pohledem na tu část města a Vltavy, 

která není viditelná z věţe zámecké. 
 

Víte, že na českokrumlovském zámku má dlouholetou tradici chov medvědů? Už v 2. polovině 

16. století Vilém z Rožmberka jejich chovem navázal na dávné rodové pověsti. Podle nich byli 

jeho předkové spřízněni s italským šlechtickým rodem Orsini – Orsa znamená italsky 
medvědice. Medvědi dokonce slouží jako štítonoši rožmberského erbu se znakem pětilisté 

růže. Do výběhu v hradním přikopu můžete v současně době zamávat medvědům Kateřině, 

Terezce a Vokovi. 

 
Za významnými architektonickými, uměleckými a přírodními pamětihodnostmi se vyplatí 

vydat se i do okolí – není to daleko! 

 

Hrad Roţmberk – pro vodáky dobře známá dominanta nad Vltavou, pro návštěvníky některé z 
prohlídek zámku, např. noční varianty se scénickým představením, pak nezapomenutelný 

záţitek. Nudit se ovšem nebudou ani děti, jimţ je věnován zvláštní program. 

Ztělesněnou romantikou jsou zbytky hradu Dívčí Kámen – největší středověké zříceniny u nás 

na vysokém skalnatém ostrohu nad údolím Vltavy a Křemeţského potoka. 
Zřejmě nejhezčím pohledem na Lipenskou přehradní nadrţ a za dobrého počasí i na vrcholky 

Alp odmění své návštěvníky ochoz věţe Vítkova hrádku – zříceniny na pravém břehu Lipna. 

Tato část Šumavy je nově zpřístupněná po několika desítkách let uzavřeného hraničního 

pásma a vyznačuje se mimořádně zachovalou přírodou. 
 

Svým geniem loci jistě osloví vnímavé návštěvníky také kláštery a poutní místa 

Českokrumlovska: Zlatá Koruna – bývalý klášter, především však dodnes jeden z 

nejcennějších komplexů gotické architektury ve střední Evropě. Stačí jen trocha fantazie k 
tomu, učinit si představu o ţivotě cisterciáckých mnichů před mnoha staletími. Jejich sídlem 

je i klášter Vyšší Brod, v jehoţ kostele se pod podlahou skrývá pověstmi opředena hrobka 

Roţmberků. Za návštěvu stojí i poštovní muzeum, jeţ našlo ve zdech kláštera útočiště a 

výstavní prostory.  
Stát pod gotickými oblouky chrámu a přitom se dívat na vysoké nebe, jeţ uzavírá klenbu 

místo kamene a cihel, můţe být zajímavým duchovním záţitkem. Přesně to umoţni citlivým 

poutníkům Kuklov, torzo nikdy nedostavěného gotického kostela a kláštera. Další nevšední 
pocity dokáţe vyvolat také unikátní kříţová cesta v Římově. Procházka pestrou krajinou 

kolem městečka Vám zabere asi hodinu a provede Vás kolem 25 zastavení se sochami 

barokních mistrů, osazenými tu v kapličkách, tu ve volné přírodě. Významným mariánským 

poutním místem je i gotický kostel v Kájově, spojený s mnoha legendami. Další 
architektonicky a historicky cenné církevní stavby – kostely, kaple, kapličky i boţí muka – 



zdobí nejednu ves a městečko v regionu (Zátoň, Chvalšiny, Boletice, Světlík, Černice, Polná 
na Šumavě a řada dalších). 

 

Víte, že na Českokrumlovsku můžete nastoupit na proslulou svatojakubskou poutní cestu do 

španělského Santiaga de Compostella? Etapa dlouhá 135 kilometrů a značena symbolem 
svatojakubské mušle začíná na I. zámeckém nádvoří, pokračuje přes poutní místa v Kájově, 

Světlíku, Frymburku, Přední Výtoni a na Svatém Tomáši do rakouského Muhlviertelu a 

Bavorska. 

 
Vydejte se po stopách umění, pohádek i technického pokroku! 

 

Historický Česky Krumlov inspiruje svou malebností a jedinečnou polohou na březích Vltavy 

celé generace umělců. Zřejmě nejvýrazněji proslavil jeho pitoreskní uličky a zákoutí 
světoznámý umělec, malíř a grafik Egon Schiele (1890–1918). Část jeho díla, stejně jako 

dalších slavných umělců (M. Chagall, S. Dali, K. Haring, A. Giacometti atd.), můţete vidět v 

galerii Egon Schiele Art Centrum v rámci výměnných výstav. Návštěvu této proslulé výstavní 

síně v renesančních prostorách bývalého pivovaru by neměl vynechat ţádný uměnímilovný 
turista a výletník. O tom, ţe Česky Krumlov je městem umění opravdu zaslíbeným, se lze 

přesvědčit i při návštěvě některé z expozic Agentury českého keramického designu: Zvláště 

působivá je kombinace moderní keramické tvorby a starobylých Václavských sklepů na IV. 

zámeckém nádvoří, dále Galerie české kultury v tzv. Máselnici na II. nádvoří či keramické 
studio Na Fortně. Spatřit „naţivo“ vznik keramických děl můţete v ateliéru Konvalinková v 

ulici Latrán. 

 

Pokud Vás při pohledu na dokonale zachovalé historické centrum města napadne, ţe se zde 
„zastavil čas“, pak v původním fotoateliéru Josefa a Františka Seidelových to platí dvojnásob: 

V naprosto autentickém atelieru z počátku 20. století můţete obdivovat nejen pozoruhodné 

snímky tehdejšího Krumlova a okolí, ale i původní technické vybavení, a případně se nechte 

vyfotografovat v těch samých kulisách, jako zákazníci fotoateliéru v časech první republiky. 
Práce naopak povětšinou současných fotografů pak najdete např. v Domě fotografie či ve 

foyer Městského divadla. 

 

Historie, kterou zde představují především dokonale zachované domy se svými úţasnými 
fasádami a výzdobou, provází návštěvníka Českého Krumlova doslova na kaţdém kroku. A 

právě vzniku a budováni města je věnováno Muzeum stavebních dějin a řemesel – na vlastní 

oči tu uvidíte původní okenice, dveře, kováni a další pozoruhodné detaily. Výletem do 

minulosti je i návštěva Regionálního muzea, kde na Vás čeká mnoho zajímavého z dějin a 
kultury města a okolí. Řada zdejších muzeí však nabízí i „odlehčené“ expozice vhodné pro 

rodiny s dětmi: Mezi ně patři např. výstava mučicích nástrojů v Muzeu útrpného práva či 

voskové figuríny slavných osobností ve Wax Museu. Malé i velké kluky pak nepochybně 

potěší expozice historických motocyklů v Krumlovském mlýně. Záţitkem můţe být exkurze 
do pivovaru Eggenberg, jejímţ "zlatým hřebem" je degustace znamenitého nepasterizovaného 

piva. A pro mnohé bude jistě překvapením, ţe Český Krumlov má i neméně zajímavé 

podzemí – seznámit se s ním můţete při exkurzi do bývalého grafitového dolu. V oblečení, 
jehoţ součásti je přilba i čelová lampa, se důlním vlakem vydáte na poznávací jízdu 

potemnělými chodbami. 

 

Nejen město samotné, ale i nádherná okolní krajina jiţních Čech a blízké Šumavy svádí 
k výletům za poznáním i zábavou. Zdejší oblast je mimo jiné bohatá technickými památkami: 

Expozice v Lipně nad Vltavou Vám představí unikátní podzemní vodní elektrárnu a její 



výstavbu v letech 1952–1959, muzeum ve Chvalšinach zase historii dalšího unikátního díla – 
Schwarzenberského plavebního kanálu, i osobnost jeho geniálního tvůrce, místního rodáka 

Josefa Rosenauera. V Bujanově najdete muzeum proslulé koněspřeţné dráhy z Budějovic do 

rakouského Lince. Z dalších muzeí stojí určitě za návštěvu rodný dům šumavského literáta 

Adalberta Stiftera v Horní Plané a v Hořicích na Šumavě Muzeum pašijových her, jejichţ 
tradice zde sahá aţ do 13. století. 

 

Víte, že hvězdárna pod vrcholem Kleti (1 084 m n. m.) je nejvýše položenou hvězdárnou v 

Čechách? V průběhu její prohlídky se seznámíte s výzkumným programem (objevy planetek a 
komet, pozorováni blízkozemních asteroidů), prohlédnete si stálou výstavu astronomických 

fotografii, uvidíte největší čočkový dalekohled v ČR a za jasného počasí shlédnete skvrny na 

povrchu Slunce, pozorovaného projekci. 

 
Za slavnostmi a festivaly 

 

Pobyt v Českém Krumlově Vám vţdy zpestři a zpříjemní řada zajímavých a jedinečných akcí 

či událostí. A nejen během hlavní turistické sezóny: Blíţící se konec zimy je ohlašován 
masopustním průvodem – rozjásaným procesím kejklířů, muzikantů a pestrých masek, 

procházejících městem. Veselost koledníků je nakaţlivá a vábení tradiční masopustní hostiny 

odolá málokdo! A prvomájový polibek snad nemůţe být nikde sladší neţ na náměstí Lásky, 

ve které se na celý květen promění náměstí Svornosti u příleţitosti akce Kouzelný Krumlov. 
Městem létají čarodějnice, staví se májka, nechybí koncerty a lampionový průvod, a pozor – 

za vstup do řady muzeí a galerií nezaplatíte na prvního máje ani korunu! 

Pokud máte rádi divadlo, jistě si nenecháte ujit některé z mnoha představení pod širým nebem 

v zámecké zahradě, kdy budete vtaţeni přímo do děje díky unikátnímu otáčivému hledišti. 
 

Vyhlášenou události a nezapomenutelným záţitkem jsou historické Slavnosti pětilisté růţe, 

konané pravidelně v období letního slunovratu. Kdy jindy se Vám poštěsti potřást si rukou 

s Vilémem z Roţmberka a sloţit poklonu jeho švagrové Kateřině z Luţnic! Být šlechticem či 
ţebrákem v dobovém kostýmu si můţete vyzkoušet dokonce i Vy. Ale i bez dobového oděvu 

se můţete na celý víkend vrátit do minulosti a vychutnat si atmosféru slavícího středověkého 

města. Uţijete si velkolepý průvod, mnoţství divadelních a tanečních vystoupení, rytířská 

klaní, řemeslné trhy, ohňostroj a také posezení ve stylových krčmách. 
 

S koncem dobových slavností však město o svou atmosféru nepřichází. Zdi sálů a kostelů, 

zahrady, zámecké terasy a nádvoří brzy rozezvučí klasické i moderní melodie, neboť přichází 

hudební léto: To začíná Festivalem komorní hudby, po němţ následuje Festival staré hudby 
s představeními umělců hrajících v autentickém prostředí na historické hudební nástroje. 

Vrcholem kulturní sezóny v Českém Krumlově je jiţ po mnoho let Mezinárodní hudební 

festival Český Krumlov, konaný tradičně pod záštitou prezidenta republiky a provázeny účasti 

předních našich i světových umělců. 
 

Konec prázdnin je zasvěcený festivalu Jazyky Krumlov, jenţ přináší moţnost vychutnat si 

ţivelnou hudbu nejen v koncertních sálech, ale i v místních hospůdkách. Českokrumlovští 
dokáţou připravit zajímavý víkend i handicapovaným návštěvníkům. Den s handicapem – den 

bez bariér „odstraní“ z města alespoň dočasně všechny schody a překáţky a speciální 

průvodci umoţní nevidomým „prohlédnout si“ památky. Poznat běţný ţivot lidí s 

handicapem je mimořádně poučné a obohacující pro kaţdého z návštěvníků tohoto programu. 
 



Touţíte nahlédnout i tam, kam nelze běţně vkročit, anebo jen málokdy? Poznat skryté 
tajemství památek? Dny evropského dědictví jsou příleţitostí seznámit se důkladněji 

s významnými stavbami města, s jejich historií i způsobem záchrany a obnovy. Máte-li v 

rodině nebo mezi přáteli Václava, doprovoďte ho na Svatováclavské slavnosti do Českého 

Krumlova! Nejen nositele tohoto jména si však uţijí příjemných chvil nad sklenicí piva, vína, 
medoviny či nad talířem kulinářských skvostů české kuchyně. Tečkou za slavnostmi s 

jarmarkem a zábavou je noc otevřených muzeí a galerií s doprovodným programem.  

 

Příleţitost k zábavě však neubyla ani mimo hlavni turistickou sezónu! Na podzim vzdává 
poctu barokním stavitelům a hudebníkům v autentických prostorách města Festival barokních 

umění. Není Vám lhostejné prostředí, ve kterém ţijeme? Příroda? Městská krajina? Pak Vás 

bez pochyby osloví svým bohatým programem Ekofilm. 

 
Blíţí se konec roku a do města přichází Advent – dle mnohých nejkrásnější období v Česku 

Krumlově, zvláště pro ty nejmladší. Ti si uţijí rozsvěcení vánočního stromu, zpěv koled a 

Mikuláše. K jiţ neodmyslitelným tradicím patři psaní dopisů Jeţíškovi a nadělovaní dárků 

medvědům v zámeckém příkopu. Na vánočních trzích lze nakoupit dárky od řemeslníků, a 
aby nikomu při vybírání nepromrzly ruce, je připraven punč, grog nebo horká medovina. 

Atmosféru Vanou dovrší ţivý Betlém, biblicky příběh vyprávěný místními obyvateli hudbou 

a tancem. Silvestr se tradičně odehrává ve znamení veselého loučení s odcházejícím rokem a 

bouřlivého vítání roku nového, jeţ je doprovázeno velkolepým ohňostrojem. Definitivní 
tečkou za vánočním obdobím i za celou kulturně-společenskou sezónou je tříkrálové 

symbolické zhasnutí stromu na náměstí. 

 

Ale to uţ jsme vlastně v novém roce... A jaký ten rok bude? V Českém Krumlově nepochybně 
opět plný záţitků! 

 

Dovolená v pohybu 

 
Přijeďte načerpat nové síly do Českého Krumlova! Město samotné i okolní nedotčená příroda 

poskytují nepřeberné moţnosti aktivního trávení volného času. 

A přijet můţete třeba po vodě! Vodáctví, v Česku jeden z nejoblíbenějších způsobů sportovně 

pojaté dovolené, je nerozlučně spjato s Vltavou a ta zase s Českým Krumlovem. Plavba 
náročnou, ale vodáky milovanou propustí jezu pod Plášťovým mostem bývá vrcholem 

kaţdého vodáckého putování a zároveň vyzvou: Dokáţete ji zdolat bez nechtěné koupele? 

Milovnici dravých peřeji, touţící poměřit své síly s ostatními, se mohou na podzim zúčastnit 

Krumlovského vodáckého maratonu, zřejmě největší a nejvyhledávanější akce svého druhu 
v zemi. 

 

Lehce zvlněná krajina Českokrumlovska zase přímo vybízí k vyjíţďkám na kole či 

vycházkám ve stylu nordic walking. Nevzali jste si kolo nebo hole s sebou? Nevadí! Na 
několika místech ve městě Vám veškeré vybavení rádi zapůjči. Pak Vám jiţ nic nebrání vydat 

se po některé z tras lesnatou krajinou plnou přírodních krás a pamětihodností. Chcete-li 

naopak šetřit svými kroky a fyzickými silami, můţete se „motorizovat“ a poznávat město a 
okolí při vyjíţďce na skútrech nebo se na speciální terénní trati projet na čtyřkolkách. I zde je 

k dispozici nezbytná síť půjčoven. Milovnici pohledu na svět z koňského hřbetu si zase 

mohou dopřát potěšení z kondiční jízdy ve venkovní nebo kryté jízdárně, případně v terénu 

absolvovat některý z vyhlídkových okruhů. 
 



Dlouhé kalhoty, tričko s límečkem, ale hlavně green, hůl a míček… to jsou symboly golfu. 
Kdyţ k nim přidáte ještě nádhernou krajinu Českokrumlovska, je ihned jasné, ţe řeč je o hřišti 

ve Svachově Lhotce. Pouhých 5 km od Českého Krumlova se nalézá 18jamkové hřiště 

s kombinací rovných a zvlněných greenů, kratších i dlouhých čtyřparů a několika třiparových 

jamek. Na hřišti si dobře zahrají zkušení hráči i začátečníci. Milovnici „bílého sportu“ najdou 
v Krumlově venkovní antukové dvorce s večerním osvětlením; v případě nepříznivého počasí 

poslouţí tenistům krytá hala se třemi kurty s umělým povrchem a s příjemnou restaurací. 

 

To ale není jediná moţnost, jak strávit případné deštivé dny a večery: Výborným zpestřením 
dovolené můţe být turnaj s přáteli v bowlingu, kuţelkách či squashové utkání. A kdyţ si 

řeknete, ţe si půjdete zaplavat, nemusíte se ohlíţet na počasí a roční dobu. 25metrovy krytý 

bazén je Vám k dispozici po celý rok. 

 
Pokud máte pocit, ţe v Krumlově a jeho bezprostředním okolí jste jiţ zhlédli a proţili téměř 

vše, co se dalo, pak na březích nedaleké Lipenské přehrady na Vás čekají další skvělé záţitky. 

V roli diváků zde můţete obdivovat jachtařské přebory či v divokých Čertových proudech 

pod přehradou odváţné posádky při závodech raftů. Vy sami však můţete proţít na březích 
„jihočeského moře“ příjemný den plný aktivity: Ať uţ se jedna o „pouhé“ koupání, vyjíţďky 

na loďkách, windsurfing, jachting, rybaření, či třeba cyklistiku a in-line bruslení. 

 

Lipensko však "ţije" nejen v létě: V zimní sezóně jsou pro Vás přichystány upravené 
sjezdovky několika lyţařských areálů, stejně jako vţdy perfektně protaţené běţecké stopy, 

jimiţ je celý region doslova protkán. Běţkovat lze i na zamrzlé hladině lipenského jezera, na 

niţ najdou několikakilometrovou upravenou dráhu i bruslaři. Ani na zimní výlet do okolí 

Lipna si však nezapomeňte přibalit plavky – kryté bazény a vodní atrakce místních vodních 
center oceníte nejen Vy, ale hlavně Vaše děti. 

 

Vezměte děti s sebou! 

 
Říká se, ţe děti jsou radost, ale také starost. Tato obava by Vás však od návštěvy Českého 

Krumlova i s Vašimi nejmenšími neměla v ţádném případě odradit. Mnoţství aktivit 

určených malým i větším dětem je zárukou, ţe výlet se stane potěšením jak pro Vaše 

potomky, tak pro Vás. 
 

Typickou, neodmyslitelnou a zřejmě nejvděčnější podívanou nabízí medvědi v hradním 

příkopu – ţivi „méďové“ zaručeně nezklamou ţádného z malých návštěvníků. Zábavu i 

poučení, dokonce pro celou rodinu, zase zaručují expozice Wax Musea nebo Muzea útrpného 
práva: Na setkání s těmi nejslavnějšími světovými osobnostmi či na pohled do temných dob 

středověké inkvizice jen tak nezapomenete. 

 

Chcete vidět rozzářené oči svých potomků? Vezměte je do pohádky! V Muzeu marionet nebo 
v Pohádkovém domě s výstavou loutek a loutkových divadel se nudit rozhodně nebudou. Děti 

s sebou můţete zcela bez obav vzít také na exkurzi do bývalého grafitového dolu – zvláště pro 

kluky bude mít takováto výprava do podzemí nádech dobrodruţství. Neméně zábavná je i 
plavba na vyhlídkovém voru okolo centra města, při níţ bezpečně sjedete náročný, ale velmi 

oblíbený jez pod Plášťovým mostem. 

 

Pro děti zábavu a rozptýlení, pro dospělé odpočinek a příjemné posezení – obojí nabízí 
moderní dětské hřiště v Hradební ulici, pojaté jako zahrada plná her s mnoţstvím prolézaček a 

atrakcí jak pro nejmenší, tak i větší děti. Chcete-li proţit výlet či dovolenou v Českém 



Krumlově aktivně a nemuset se od svých děti odloučit, určitě najdete řadu společných 
činnosti: Patří mezi ně zejména vyjíţďky na koních, cyklistické výlety, lukostřelba, 

koloběţky nebo třeba sjíţdění Vltavy. Díky několikakilometrové bezpečné a kvalitní stezce 

podél Lipna také in-line bruslení, dále nejrůznější aktivity na hladině jezera – loďky, 

turistické katamarány, šlapadla, plavba parníkem a jiné. V zimě pak samozřejmě nechybí 
lyţařská školička ve Skiareálu Lipno. 

 

Na programy pro děti však nezapomínají ani pořadatelé akcí určených zdánlivě pouze 

dospělým. To platí třeba o Krumlovském vodáckém maratonu, Slavnostech pětilisté růţe, 
Svatováclavských slavnostech a řadě dalších. Zkrátka, Vašim dětem se v Českém Krumlově 

bude líbit. A zvláště třeba v čase Adventu, kdy město ţije poezií blíţících se Vánoc, jeţ 

přinášejí radost právě těm nejmenším: Stále větší obliba českokrumlovských tradic, jakými 

jsou rozsvěcení stromu na náměstí, psaní dopisů Jeţíškovi, nadělování dárků medvědům v 
hradním přikopu a další, hovoří sama za sebe. 

 

Víc než jen turistická destinace 

 
Jedinečné kulisy města jsou jako stvořené pro jedinečné události. Svatební fotografie z 

nádherného prostředí krumlovského zámku nebo zámecké zahrady Vám budou vţdy 

připomínat kouzelný okamţik uzavření slibu manţelského. Svatební hostinu si pak můţete 

vychutnat v komorních saloncích místních hotelů či restauraci, nebo naopak na volnějším 
prostranství, kupř. v pivovarské zahradě. O veškerý servis a program pro Vaše svatební hosty 

bude vţdy profesionálně postaráno. 

 

Přemýšlíte o vhodném místě pro Vaši konferenci, seminář či firemní akci? Český Krumlov je 
tou správnou volbou. Konferenční prostory v exkluzivních historických prostorách prelatury, 

zámecké jízdárny a také v hotelích s vysokou úrovni sluţeb nabízí širokou škálu moţnosti. 

Samozřejmosti je konferenční technika a profesionalita, individuální zákaznicky servis pak 

zaručuje hladký průběh konference nebo incentivní akce. Rozptýlením pro účastníky bude 
pestrý doprovodný program – kultura, sport nebo společenské akce mají v historickém 

Českém Krumlově vţdy jedinečnou a neopakovatelnou atmosféru. 

 

Pamatováno je také na individuální návštěvníky. Výhodné a hlavně plné záţitků jsou tzv. 
pobytové balíčky. Nechte se inspirovat našimi doporučeními a ze široké nabídky si vyberte to 

nejlepší. Čeká na Vás romantika, kultura, poznání a spousta moţností pohybového vyţití. 

 

PO STOPÁCH STALETÍ… 

 

Hrad a zámek 

Dominanta města i architektonický skvost, jemuţ co do velikosti konkuruje v Evropě pouze 

Praţský hrad. Dvě prohlídkové trasy zámeckými interiéry od 16. do 19. století doplňuje 
opojný výhled z ochozu zámecké věţe, pět hradních nádvoří, ţiví medvědi v hradním příkopu 

a také světový unikát – autentické barokní Zámecké divadlo. Od ledna 2011 bude na II. 

nádvoří nově otevřena expozice Hradního muzea s návštěvnickým centrem s celoročním 
provozem. Rozlehlý zámecký areál doplňuje velkolepá barokní a částečně rokoková zahrada s 

letohrádkem Bellarie a kaskádovitou fontánou. 

 

 

 

 



Kostel sv. Víta 

Pozdně gotický chrám, jehoţ štíhlá bílá věţ září nad červenými střechami starobylých domů a 

spolu se zámeckou věţí vytváří charakteristickou siluetu města. V interiéru smělé trojlodní 

stavby čekají na obdiv návštěvníků gotické figurální fresky z počátku 15. století, úţasná 

klenba, raně barokní hlavní oltář či renesanční náhrobky. 
 

Museum Fotoateliér Seidel 

Ţasnoucí návštěvník původního, ovšem nově zrekonstruovaného a nedávno otevřeného 

fotoateliéru Josefa Seidela, průkopníka profesionální fotografie první poloviny 20. století, se 
pravděpodobně nevyhne jedné otázce: Jaký rok se vlastně právě píše? Veškeré vybavení 

ateliéru je totiţ zcela autentické a přitom stále funkční. Staré fotoaparáty, zvětšovací přístroje, 

vybavení fotokomory. Iluzi idylických časů první republiky vyvolává mnoţství nádherných 

dobových fotografií a pohlednic, originální skleněné negativy a také osobní věci Josefa 
Seidela, jako by ještě včera pouţívané… 

 

Regionální muzeum 

Přes 34 000 exponátů bohatých muzejních sbírek je hmatatelným důkazem dlouhé a bohaté 
historie města a regionu. Původně jezuitské gymnázium a první barokní budova ve městě 

uvítá v červnu 2010 návštěvníky ve svých nově zrekonstruovaných prostorách, a to výstavou 

„Příběh města“, věnovanou 700. výročí od první zmínky o Českém Krumlově coby městě. 

 
Prohlídka města 

Nejkrásnější a nejzajímavější části města ochotně a kdykoliv představí jeho návštěvníkům 

profesionální průvodci, kteří svůj zasvěcený výklad doplní o zajímavé informace z historie i 

současnosti. Vzrušujícím záţitkem jsou noční prohlídky, kdy tajemná krása potemnělého 
města vynikne ještě intenzivněji. Samozřejmostí je výklad ve všech hlavních světových 

jazycích. 

 

Audioguide 

Poznat město a jeho historii s malým elektronickým průvodcem v ruce je určitě zajímavé pro 

ty, kteří jsou raději nezávislými pozorovateli. Směr i čas objevování je pak na vlastním 

rozhodnutí. Průvodce je k vyzvednutí v Infocentru. 

 
Vyhlídkové plavby na vorech 

“Po vodě a přesto suchou nohou” se jmenuje nevšední prohlídka města z voru unášeného 

proudem řeky. Vltava rozmarně meandruje historickým centrem a voraři v dobovém oblečení 

doplní výkladem výhledy na romantická zákoutí. 
 

TIŠE, MÚZY HOVOŘÍ… 

 

Egon Schiele Art Centrum 

Díla světoznámých osobností výtvarného umění představuje v rozsáhlé renesanční budově 

bývalého městského pivovaru umělecké centrum, nesoucí jméno expresionisty Egona 

Schieleho (1890–1918), jehoţ grafiky a akvarely jsou zde prezentovány formou trvalé 
expozice. Proslulá galerie s 3 000 m2 výstavní plochy si svůj věhlas vydobyla úspěšnými 

výstavami takových umělců, jakými byli Salvador Dalí , Marc Chagall, Andy Warhol, Oskar 

Kokoschka a další. 

 
 

 



International Art Gallery, Galerie české kultury 

Díla téměř všech výtvarných oborů včetně sochařství a designu mohou milovníci umění 

navštívit v tichém a příjemném prostředí Máselnice na II. hradním nádvoří a goticko-

renesančních Václavských sklepů na nádvoří IV. 

 
Dům fotografie 

Ţe je Český Krumlov pro příznivce fotografie městem zaslíbeným, dokládá i tato galerie, 

vystavující práce moderních, převáţně českých fotografů. Neopominutelným lákadlem je i 

trvalá expozice fotografií a obrazů Jana Saudka, plakátů Alfonse Muchy a grafik Salvadora 
Dalího. 

 

V MUZEU I V PODZEMÍ 

 
Muzeum loutek – Pohádkový dům 

Zejména děti, ale i jejich starší doprovod potěší výstava více neţ dvou set vzácných loutek, 

zpestřená tématicky naaranţovanými celky – nejrůznějšími historickými legendami, ale třeba 

i modelem pouti a mechanickým divadlem z roku 1815. 
 

Muzeum marionet 

Melancholie starodávných loutek a kulis na půdě bývalého barokního kostela sv. Jošta, ale i 

současné řezbářské skvosty ze sbírek Národního divadla marionet. To vše čeká na pohádkově 
zasněné oči malých i velkých. 

 

Muzeum stavebních dějin a řemesel 

Pozoruhodná výstava zachycující proměny krumlovských domů očima restaurátorů. Detaily 
oken či kování, které by jinak zraku kolemjdoucích unikly, jsou zde uspořádány do 

zajímavých historických souvislostí. Kouzlo objevené ve věcech kolem, k tomu odborné 

přednášky a koncerty středověké hudby – to vše skrývá nenápadný dům v Dlouhé ulici. 

 
Muzeum útrpného práva 

Na návštěvníka expozice dýchne temná doba středověku, odhalující nelidské metody dávných 

trýznitelů, včetně ukázek palečnic, lámacích kol a dalších mučicích nástrojů. Sugestivní 

záţitek umocňují voskové figuríny katů a jejich obětí. 
 

Wax Museum – Muzeum voskových figurín 

Vmísit se nepozorovaně mezi hosty staré krčmy, nakouknout do alchymistovy dílny, 

obdivovat um středověkého řemeslníka, to vše lze v působivé expozici voskových figurín, 
doplněné o slavné členy roţmberského rodu a další vladaře. Prohlídka nabízí setkání s Petrem 

Vokem, Václavem Havlem, T. G. Masarykem, Janem Pavlem II., Michaelem Jacksonem a 

dalšími slavnými osobnostmi. 

 
Grafitový důl 

Nádech tajemství a dobrodruţství v sobě nese poznávací exkurze do bývalého dolu na grafit. 

Prohlídkový okruh rozsáhlým labyrintem důlního podzemí mohou v hornických oblecích a 
s přilbou absolvovat i rodiny s dětmi. Návštěvníci zaţijí jízdu originálním důlním  vláčkem a 

příjemnou pěší vycházku po stopách nedávné těţby grafitu. 

 

 

 

 



Prohlídka pivovaru 

Nejen milovníkům piva je určena lákavá nabídka nahlédnout pod pokličku jeho výroby v 

pivovaru Eggenberg – místní tradice sahá aţ do roku 1560. Odborný výklad průvodce je 

zpestřen nezbytnou degustací nepasterizovaného piva. 

 
Hvězdárna a rozhledna Kleť 

Z vrcholu nejvyšší hory Blanského lesa je k hvězdám blíţ. Součástí programu nejvýše 

poloţené hvězdárny v ČR jsou i exkurze a příleţitostná pozorování pro veřejnost. Na vrcholu 

1 083 m vysoké Kletě pak můţete vystoupat na historickou rozhlednu a při troše štěstí 
dohlédnout aţ k Alpám. Cesta vzhůru je přístupná sedačkovou lanovkou (stanice Holubov), 

zdatnější návštěvníci mohou volit pěší výstup z Českého Krumlova – Vyšný (cca 1,5 hodiny). 

 

I V KRUMLOVĚ SPORTOVNĚ 

 

Golf 

Na všechny, kdo propadli této krásné hře, čeká pouhých 5 km od centra města, v obci 

Svachova Lhotka, moderní 18jamkové hřiště. K pohodě hráčů a návštěvníků přispívá také 
hotel, nabízející kromě stylové jihočeské restaurace i oblíbené sluţby wellness. 

 

Vodní turistika 

Kochat se v jeden okamţik krásou řeky i pamětihodnostmi na jejích březích mohou ze všech 
nejlépe vodáci, proplouvající městem na kánoi či raftu. Bezstarostnou plavbu z Vyššího 

Brodu do Krumlova či dále po proudu Vltavy přes Zlatou Korunu do Boršova umoţňuje všem 

zájemcům o vodní turistiku široká nabídka půjčoven lodí a dalšího potřebného vybavení. 

 
Cykloturistika 

Lehce zvlněná krajina šumavského předhůří, protkaná hustou sítí značených a udrţovaných 

cyklostezek, je doslova rájem pro kolaře. Velmi populární jsou trasy ve vojenském prostoru 

Boletice, jiţní břeh lipenského jezera nebo masiv přilehlé hory Kleť. Většinu tras lemuje 
mnoţství přírodních i kulturních památek. Stále narůstající oblibě regionu mezi cykloturisty 

odpovídá i pestrá nabídka půjčoven a sluţeb. 

 

Tenis, squash, plavání, bowling, kuželky 

K výčtu sportovních a pohybových aktivit patří samozřejmě i takové, jimiţ si turisté a 

návštěvníci města mohou zpestřit svůj volný čas i za deště či v zimě. Milovníkům tenisu je k 

dispozici Tenisové centrum s venkovními i krytými kurty. Squash centrum nabízí kurty tři a 

fitness tělocvičnu se saunou. Krytý, 25 metrů dlouhý bazén i s malým dětským je jen pár 
kroků od centra. Skvělou variantou jak strávit podvečer je 8 bowlingových či kuţelkářských 

drah ve zdejších hernách. 

 

Vyjížďky na koních i skútrech 

Český Krumlov, ač rozlohou poměrně malý, nabízí tolik zajímavého, ţe nohy nejednoho 

turisty se záhy unaví. Město a krásné okolí lze poznat díky mnohým půjčovnám i s minimální 

námahou – na technicky orientované cestovatele čekají čytřkolky a skútry, vyzkoušet mohou 
také vozítko segway. Rychle a bez námahy sjet z vrcholu hory Kleť nebo se projet po okolí 

umoţní všem přátelům aktivního trávení času moderní koloběţky. Nejhezčí pohled na svět i 

na Krumlov z koňského hřbetu pak nabízejí místní jezdecké kluby, organizující vyjíţďky do 

okolní přírody. 
 

 



Masopust 

www.ckrumlov.cz/masopust 

Obnovená tradice lidové masopustní slavnosti s typickým pestrobarevným a rozpustilým 

procesím masek, provázeným pouličními divadelníky, kejklíři a muzikanty. A protoţe po této 

veselici následuje půst, nelze opomenout ani bohatou masopustní hostinu a tancovačku. 
 

Kouzelný Krumlov 

www.ckrumlov.cz/kouzelnykrumlov 

Pohádkově krásné prostředí středověkého města a magie prvomájové noci – oslava na počest 
nadcházejícího měsíce lásky zve na čarodějnický rej, stavění májky, hudební vystoupení a 

lampionový průvod. Prvního května pak program pokračuje Dnem otevřených muzeí a galerií 

s volným vstupem. 

 
Rallye Český Krumlov 

www.ckrumlov.cz/rallye 

Vrcholný soutěţní podnik s tradicí jiţ od roku 1971. Silnice  a silničky v okolí města se během 

víkendu stanou dějištěm FIA Evropského poháru v rallye a Mezinárodního mistrovství České 
republiky. Součástí závodu je i Mistrovství ČR v rallye historických  automobilů a Rallye 

Legend Show. Mimořádným záţitkem pro všechny zúčastněné bývá slavnostní start a 

vyhlášení vítězů v Jelení zahradě. 

 
Otáčivé hlediště 

www.ckrumlov.cz/otacivehlediste 

Činohra, opera či balet – především však výjimečný kulturní záţitek. Představení se konají za 

letních nocí pod širým nebem. Inscenace Williama Shakespeara a dalších slavných autorů se 
odehrávají v nádherných přírodních kulisách zámecké zahrady, na pozadí letohrádku Bellarie. 

Výběr repertoáru, reţijní pojetí, herecké výkony a originální zahradní scenérie uchvátí snad 

kaţdého diváka. 

 
Slavnosti pětilisté růže 

www.ckrumlov.cz/slavnostipetilisteruze 

Velkolepý historický kostýmovaný průvod v čele s vladařem a jeho druţinou dokonale navodí 

atmosféru, kdy Krumlovu vládli Roţmberkové. Město se následně na tři dny ocitne 
v renesanci – rytířské turnaje, řemeslné trhy, pouliční divadla a středověká hudba nedovolí 

snad nikomu z návštěvníků jít spát. Na počest slunovratu pak noční oblohu rozzáří ohňostroj a 

působivé ohňové představení. 

 
Festival komorní hudby 

www.ckrumlov.cz/festivalkomornihudby 

Spolu s létem přichází hudební festival s nejdelší tradicí ve městě. Kdysi skromná akce 

vyrostla ve vyhlášenou kulturní událost, jeţ vděčí za své mezinárodní renomé přízni 
významných českých i zahraničních umělců. Hojně navštěvovanou součástí programu je 

„Hudba v proměnách času“, nabízející prohlídky interiérů zámku podmalované ţivou hudbou 

dobových nástrojů. Perlou festivalu je věrně provedená interpretace zámecké slavnosti 
z 18. století – takzvaná Barokní noc. 

 

Mezinárodní hudební festival Český Krumlov 

www.ckrumlov.cz/mezinarodnihudebnifestival 
Nejdelší a se svým hvězdným obsazením i jedna z nejprestiţnějších hudebních akcí 



v rámci celé České republiky. Spojení výjimečného prostředí historického města s hudbou 
mnoha ţánrů od 15. století aţ po současnost dalo zaslouţeně vzniknout věhlasnému renomé 

festivalu. S programem jsou spojena jména našich i světových umělců, z nichţ mnozí se do 

Krumlova opakovaně vracejí: pěvkyně Eva Urbanová či Renée Fleming, houslisté Gabriela 

Demeterová a Pavel Šporcl, Alison Bolshoi, dirigent Maxim Šostakovič, Markéta Irglová 
s Glenem Hansardem, skupina Čechomor a další. 

 

Královský hudební festival Zlatá Koruna 

www.ckrumlov.cz/kralovskyhudebnifestival 
Hodnotný umělecký záţitek spojený s příjemným výletem nabízí Královský hudební festival 

nejen ve Zlaté Koruně. Dojem z hudební produkce podtrhuje i působivé prostředí gotických 

interiérů cisterciáckého kláštera. 

 
Jazzky Krumlov 

www.ckrumlov.cz/jazzkykrumlov 

Starobylému městu sice nejlépe sluší tóny váţné hudby, jiné hudební ţánry tu ale také mají 

své posluchače. Celoroční seriál koncertů jazzové a alternativní hudby kulminuje vţdy na 
počátku září tradičním víkendovým festivalem, kdy se na mnoha netradičních místech, v 

kavárnách, hospůdkách a barech představí špičkoví domácí i zahraniční interpreti. 

 

Den s handicapem – Den bez bariér 

www.ckrumlov.cz/denshandicapem 

Návštěva historického centra města – pro někoho příjemná procházka, pro jiného řada 

nepřekonatelných překáţek. Den bez bariér je právě pro ty, kteří ho samostatně objevovat 

nedokáţou – pomyslně zmizí schody i jiné bariéry, neboť dobrovolní asistenti a průvodci rádi 
pomohou při prohlídce zámku i zahrady, města i muzeí. Na dobrodruhy čeká ještě jedna 

odváţná výzva! Vzrušující plavba po řece na voru či raftu. Program dále doplňují divadelní a 

hudební představení a trţiště chráněných dílen. 

 
Dny evropského dědictví 

www.ckrumlov.cz/dnyevropskehodedictvi 

Tato akce přináší výjimečné aţ neopakovatelné příleţitosti nahlédnout do běţně 

nepřístupných míst významných památek a seznámit se s procesy jejich záchrany a obnovy. V 
odborných výkladech se návštěvníci dozvědí také řadu zajímavostí ze stavební historie i 

mnoho nejnovějších poznatků. 

 

Svatováclavské slavnosti 

www.ckrumlov.cz/svatovaclavskeslavnosti 

Svatý Václav je patronem nejen země české, ale i pivovarníků a vinařů, coţ připomínají 

tradiční podzimní slavnosti, nabízející vedle kulturních i bohaté gastronomické záţitky. 

Příjemnou atmosféru slavností dotváří přehlídka folklórních souborů či svatováclavský 
jarmark. Dokonalou tečkou za celou akcí můţe být pro návštěvníky i záţitek z noční návštěvy 

muzeí a galerií, umocněný originálním doprovodným programem. 

 
Festival barokních umění 

www.ckrumlov.cz/festivalbaroknichumeni 

Nesmrtelná díla barokních umělců – stavitelů a hudebních skladatelů se po staletích znovu 

potkávají, aby dala vzniknout ojedinělé kulturní akci. V autentických historických prostorách 
města zazní tóny dobových skladeb, chrámová hudba v klášterním kostele a barokní opera na 

scéně unikátního zámeckého barokního divadla. 



Ekofilm 

www.ckrumlov.cz/ekofilm 

Soutěţní filmy nejstaršího mezinárodního festivalu tohoto typu jsou často idylické, ale často 

provokující aţ alarmující. Hlavním tématem jsou krásy přírody i kulturního dědictví, 

etnologické či sociologické otázky. Doprovodný program festivalu tvoří diskuze, přednášky a 
besedy s filmaři i odborníky na ţivotní prostředí. 

 

Krumlovský vodácký maraton 

www.ckrumlov.cz/vodackymaraton 
Jednoznačně nejnavštěvovanější říční maraton v České republice, jenţ kaţdoročně přiláká do 

města a jeho okolí stovky milovníků vodáckého sportu, od ryzích amatérů aţ po mezinárodní 

elitu, s jejich rozličnými plavidly – od kánoí aţ po dračí lodě. Víkend spojený s touto akcí 

nabízí bohatý program pro vodáky i širokou veřejnost, pamatováno je i na nejmladší 
návštěvníky. 

 

Advent a Vánoce 

www.ckrumlov.cz/advent 
S přicházející zimou ukazuje Český Krumlov zcela jinou tvář. Tvář plnou klidu a poezie. 

Čas adventu je naplněn řadou překrásných setkání, počínaje společným rozsvícením 

vánočního stromu, koledami, mikulášskou nadílkou a také Jeţíškovou poštou. Adventní 

víkendy jsou zpestřené staročeským vánočním trhem, punč a vánoční cukroví provoní celé 
svátečně naladěné a vyzdobené město. Kouzelným završením předvánočního období je pak 

ţivý Betlém. Děti v andělských hávech, tři králové na koních, svatá Marie s Jeţíškem a celé 

slavnostní procesí se radují, zpívají a tancují na hlavním náměstí. Pro mnohé děti i rodiče 

začíná tradičně Štědrý den na prvním zámeckém nádvoří krmením medvědů. Na populární 
Medvědí vánoce se zajisté těší nejen děti, ale i jejich medvědí kamarádi. Nezaměnitelné 

kouzlo a poetiku má v Českém Krumlově také vítání přicházejícího roku. K oslavám patří 

novoroční ohňostroj i pouliční veselí zaplňující svou bujarou atmosférou celé město aţ do 

ranních hodin. 


