Českokrumlovsko
Český Krumlov vám pro poznávací a tematicky zaměřené výlety nabízí nepřeberné množství cílů. Největším lákadlem města je jeho bohatá
historie a s ní spojené architektonické památky – zdejší hrad a zámek se řadí k největším v Evropě, zámecké barokní divadlo je dokonce světovým unikátem. Procházka uličkami historického jádra je bez nadsázky výletem do středověku. Atraktivní a poutavou formou jsou staré časy
prezentovány mj. v nově otevřeném Hradním muzeu, v autentickém prvorepublikovém fotoateliéru Josefa a Františka Seidelových či v „odlehčených“ expozicích Muzea voskových figurín a Muzea útrpného práva. Veselejší podívaná čeká na děti v Muzeu loutek v Pohádkovém domě
a tradičně na I. hradním nádvoří – slavní krumlovští medvědi. Nezapomenutelným zážitkem s příchutí dobrodružství je poznávání Krumlova
z paluby vyhlídkových vorů anebo výprava do krumlovského podzemí – v hornické kombinéze a v přilbě s čelovou svítilnou do bývalého grafitového dolu. Jen několik kilometrů vzdálená, 1 084 m vysoká hora Kleť se pyšní hned několika „nej“: přímo na jejím vrcholu, přístupném pěšky
i sedačkovou lanovkou, vyrostla roku 1825 nejstarší kamenná rozhledna v Čechách. O kousek dále zase najdete nejvýše položenou českou
hvězdárnu (s možností prohlídky). Z Kleti je nepochybně nejkrásnější výhled na 150 km vzdálené pásmo rakouských Alp. Ovšem jen za jasných
dnů, kterých je však právě na Kleti díky alpskému fénu více než kdekoli jinde v Čechách. Budete mít štěstí i Vy?
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1. Hrad a zámek Český Krumlov

2. Hradní muzeum Český Krumlov

Komplex státního hradu a zámku, zapsaný spolu s historickým jádrem města
na seznam UNESCO, patří k největším v Evropě. Hrad byl založen ve 13. století
Vítkovci, značného rozšíření se dočkal zejména za vlády Rožmberků. Skládá se
ze 40 budov seskupených okolo 5 nádvoří a z 11hektarové zámecké zahrady.
Dvě prohlídkové trasy seznamují návštěvníky s původními historickými interiéry z 16. - 19. století, přístupné je rovněž unikátní barokní zámecké divadlo,
dále lapidárium a Mezinárodní galerie keramické tvorby v prostorách Václavských sklepů. Celoročně je přístupná renesanční zámecká věž s vyhlídkovým
ochozem, nově je po celý rok otevřené Hradní muzeum v palácové budově
Hrádku. Dětské návštěvníky zaujmou především medvědi chovaní v hradním
příkopu mezi I. a II. nádvořím. Vynechat byste určitě neměli návštěvu velkolepé
zámecké zahrady s barevnými květinovými mozaikami, kaskádovou fontánou
a jezírkem.

Hradní muzeum bylo slavnostně otevřeno v lednu 2011 v prostorách budovy
Hrádku, do té doby nevyužívaných, na II. zámeckém nádvoří. Expozice má na
rozdíl od standardních muzeí charakter historické muzejní instalace 19. století.
Interiéry jsou doplněny o původní svítidla, jsou zde instalována zrestaurovaná
kachlová kamna a repliky starých muzejních vitrín. V interiérech Hrádku uvidíte vzácné artefakty ze zámeckých sbírek, připomínající rožmberské, eggenberské a schwarzenberské vlastníky krumlovského panství. Muzeum je otevřeno
celoročně.

Doporučený program na výlet:
Jednodenní výlet:
Dopoledne – Hrad a zámek Český
Krumlov
Odpoledne – Město Český Krumlov,
Muzeum loutek – Pohádkový dům

Podle zvolené prohlídky.

28

Zámek 59, 381 01 Český Krumlov
tel.: +420 380 74 711
castle@ckrumlov.cz
www.zamek-ceskykrumlov.eu
GPS: 48°48‘46.67“N, 14°18‘52.669“E

Doporučený program na výlet:
Dvoudenní výlet:
1. den
Dopoledne – Hradní muzeum
Český Krumlov
Odpoledne – Město Český Krumlov, Exkurze v pivovaru Eggenberg
2. den
Dopoledne – Grafitový důl Český
Krumlov
Odpoledne – Dům fotografie,
Muzeum útrpného práva

cca 60 min.

Zámek 59, 381 01 Český Krumlov
tel.: +420 380 704 711
castle@ckrumlov.cz
www.zamek-ceskykrumlov.eu
GPS: 48°48‘46.322“N, 14°18‘49.924“E

3. Museum Fotoateliér Seidel

4. Grafitový důl Český Krumlov

Na návštěvníky zde čeká původní prosklený fotoateliér, laboratoř dosud vonící vývojkou, kopírna fotografií využívající denní světlo a také přijímací kancelář
a čekárna. To vše přibližuje způsob provozování fotografické živnosti v dobách
první republiky. Součástí expozice jsou též dochované a stále funkční fotoaparáty, kopírovací přístroje a další unikátní technické vybavení. Do života majitelů
fotoateliéru, rodiny Seidelových, dávají nahlédnout jejich osobní věci, původní
nábytek aj. Nejcennější součástí tohoto jedinečného dědictví jsou rozsáhlé sbírky fotografických prací (cca 140 000 skleněných negativů), představující autentickou výpověď o životě v kraji, který byl po staletí společným domovem Čechů,
Němců a Rakušanů. Museum Fotoateliér Seidel se svou vysokou autenticitou
patří ke skutečným světovým unikátům. Žákům II. stupně a středních škol nabízí
interaktivní prohlídku nazvanou „Jak se fotografovalo před 100 lety“, umožňující
hlouběji pochopit fotografické řemeslo i historii regionu.

Bývalý grafitový důl se nachází na západním okraji Českého Krumlova. Exkurze do
dolu se skládá z jízdy důlním vláčkem v délce cca 1,5 km a následné 1 km dlouhé
chůze po rovině. Všichni účastníci prohlídky obdrží na začátku helmu s čelovou
lampou a ochranný oblek. Od průvodce se dozví mnoho zajímavého o historii dolování grafitu v Českém Krumlově a okolí, získají základní informace o geologii
a mineralogii a uvidí originální důlní stroje a zařízení používaná v minulosti při
těžbě.
Grafitový důl představuje zcela originální a jedinečnou možnost poznat podzemí
starobylého Českého Krumlova.
Další podmínky: Maximální kapacita 1 výpravy je 36 osob.

Další podmínky: Prohlídky je nutné objednat předem. Skupiny: 10–40 osob.
Doporučený program na výlet:
Dvoudenní výlet:
1. den
Dopoledne – Museum Fotoateliér Seidel
Odpoledne – Město Český Krumlov, Wax muzeum
2. den
Dopoledne – Exkurze v pivovaru
Eggenberg
Odpoledne – Otáčivé hlediště
Český Krumlov
Standardní moderovaná
prohlídka: 60 min.
Interaktivní prohlídka:
cca 90 – 120 min.

Linecká 272, 381 01 Český Krumlov
tel.: +420 380 712 354
info@seidel.cz, www.seidel.cz
GPS: 48°48‘30.072“N, 14°18‘59.071“E

Jízda důlním vláčkem a prohlídka podzemí.
80 min.

Chvalšinská ul. 243, 381 01 Český Krumlov
tel.: +420 380 711 199, +420 602 278 856
grafitovydul@seznam.cz
www.grafitovydul.cz
GPS: 48°49‘0.995“N, 14°18‘14.956“E
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5. Regionální muzeum v Českém Krumlově

6. Město Český Krumlov

Současné muzeum bylo nově založeno v roce 1946 a jeho expozice jsou umístěny v barokní budově bývalého jezuitského gymnázia. Základ sbírek tvoří
předměty z bývalého německého městského muzea. Návštěvníci si zde mohou
prohlédnout stálou expozici Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do
konce 19. století, která dokumentuje bohatou historii regionu i města. Pozoruhodná je rozsáhlá sezónní výstava Příběh města Český Krumlov, přibližující
život ve městě mezi lety 1309 až 2009. Unikátem je keramický model Českého
Krumlova, zachycující historické centrum města v podobě kolem roku 1800. Je
zhotoven v měřítku 1 : 200 a je největší svého druhu na světě. Muzeum pořádá
speciální přednášky pro základní a střední školy, zaměřené na historii a poznávání města a regionu. Přednášky bývají spojeny s výtvarnou dílnou, interaktivním programem nebo ukázkami archeologických nálezů a jsou doprovázeny
poutavými počítačovými prezentacemi.

V historickém centru Českého Krumlova na ploše o málo větší než 0,5 km2 můžete spatřit na 300 památkově chráněných objektů. Zdejší hradní a zámecký
komplex je druhým největším v České republice, zámecké barokní divadlo je
dokonce nejstarší na světě. Od roku 1992 je město zapsáno na seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO. Historii Krumlova významně ovlivnili zejména Rožmberkové, Eggenbergové a Schwarzenbergové. Mimo historických
památek vás město okouzlí atmosférou křivolakých uliček a romantických
zákoutí. K rozptýlení a kulturnímu vyžití návštěvníků je pořádána celá řada
festivalů, koncertů a nejrůznějších divadelních představení. Krumlov je oblíbeným cílem vodáků, kteří na svých raftech a kánoích splouvají Vltavu. Poznávání
Krumlova si můžete obohatit o tematické exkurze, věnované například historii
pivovarnictví, a během večerních prohlídek města můžete objevovat krumlovské tajemno. Tyto speciální, ale samozřejmě i klasické prohlídky s průvodcem
vám zprostředkuje Informační centrum Český Krumlov.

Doporučený program na výlet:
Jednodenní výlet:
Dopoledne – Regionální muzeum
v Českém Krumlově, Město Český
Krumlov
Odpoledne – Rozhledna Granátník

45 – 120 min.
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Horní 152, 381 01 Český Krumlov
tel.: +420 380 711 674
muzeumckrumlov@tiscali.cz
www.museum-krumlov.eu
GPS: 48°48‘38.527“N, 14°19‘3.995“E

1 hod. – celý den, dle programu

381 01 Český Krumlov
tel.: +420 380 704 622
info@ckrumlov.cz, www.ckrumlov.info
GPS: 48°48‘39.269“N, 14°18‘54.747“E

7. Egon Schiele Art Centrum

8. Muzeum Loutek – Pohádkový dům

Egon Schiele Art Centrum vzniklo v letech 1992 až 1993. Základ galerie tvoří
dokumentace věnovaná životu a dílu Egona Schieleho a celoroční výstavy jeho
prací. Na ploše 3 000 m2 nabízí Egon Schiele Art Centrum pravidelně výměnné
výstavy klasického a současného umění 20. století. K raritám patří Schielem
navržený vlastní nábytek, malířova posmrtná maska a také jeho jediná plastika. Součástí centra je rozsáhlý muzejní obchod a tradiční kavárna s českými
specialitami pro umělce a milovníky umění.

Pohádkový dům ukrývá na 300 historických loutek, aranžovaných do nejrůznějších tematických celků. Uvidíte tu vodníka, loupežníka ze Šumavy a Blanského lesa a také oblíbené figurky Spejbla a Hurvínka. Celou jednu místnost
zabírá mechanický model pouti, v němž nechybí tradiční ruské kolo. Velkou
vzácností je originál mechanického divadla z roku 1815. V podkroví si prohlédnete i příbytek loutkáře. Většina loutek je zapůjčena z divadelního oddělení
Národního muzea a z Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur. Exkurze potěší především nejmenší návštěvníky, kteří si zde mohou sami
zahrát některou z loutkových pohádek.
Doporučený program na výlet:
Jednodenní výlet:
Dopoledne – Muzeum Loutek
– Pohádkový dům
Odpoledne – Zřícenina Pořešín

60 min.

Široká 71, 381 01 Český Krumlov
tel.: +420 380 704 011
office@schieleartcentrum.cz
www.schieleartcentrum.cz
48°48‘38.388“N, 14°18‘47.602“E

60 min.

Dlouhá 29, 381 01 Český Krumlov
tel.: +420 380 713 422, +420 723 325 262
expozice@krumlovskainspirace.cz
www.krumlovskainspirace.cz
GPS: 48°48‘41.125“N, 14°18‘54.291“E
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9. Klášter Zlatá Koruna

10. Hvězdárna Kleť

Bývalý cisterciácký klášter ve Zlaté Koruně je dnes pokládán za jeden z nejcennějších komplexů gotické architektury ve střední Evropě. Prohlédnout si zde
můžete malý a velký konvent, kapitulní síň, klášterní jídelnu, klášterní kostel
Nanebevzetí Panny Marie a nejstarší dochovanou část kláštera – kapli Andělů
Strážných.

Hvězdárna Kleť je jediným profesionálním astronomickým pracovištěm v jižních
Čechách a zároveň naší nejvýše položenou hvězdárnou. Planetky objevené na
Kleti nesou vesmírem jména mnoha českých míst, měst i osobností. Věhlasné
pracoviště již navštívilo mnoho zahraničních odborníků, ale také např. americký astronaut z Apolla 9 Russell Louis „Rusty“ Schweickart. Vzácným hostem byl
zachránce československých židovských dětí Sir Nicholas Winton.
V průběhu prohlídky se seznámíte s výzkumným programem observatoře včetně jeho mimořádných výsledků (objevy planetek a komet, pozorování blízkozemních asteroidů), prohlédnete si stálou výstavu astronomických fotografií
(komety, planetky, mlhoviny, hvězdokupy, galaxie aj.), za jasného počasí shlédnete v projekci povrch Slunce se skvrnami a uvidíte i největší čočkový dalekohled (refraktor) v České republice.

Prohlídky jsou rozděleny podle věkových kategorií žáků. Speciální zkrácená
prohlídka s průvodcem pro I. stupeň ZŠ je přizpůsobena menším dětem. Ty se
během výkladu dozví, jak zde mniši trávili čas, jak vypadali, jak žili. Za příznivého počasí si děti mohou prohlédnout i exteriéry kláštera (tzv. lípu kapucínku
s pozoruhodným tvarem listů či dochovanou moruši u klášterního rybníčka).
Prohlídka pro II. stupeň ZŠ a SŠ je přirozeně rozsáhlejší. Studentům SŠ je určena
i literární expozice „Místa setkávání“. Expozice přibližuje krásnou literaturu na
dílech se vztahem k regionu východní Šumavy a přilehlých jižních Čech.
Doporučený program na výlet:
Jednodenní výlet:
Dopoledne – Klášter Zlatá Koruna
Odpoledne – Dívčí kámen

45 – 60 min.
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Další podmínky: Exkurze pro skupiny je nutné objednat předem. Kapacita skupiny je cca 10–50 osob.
Doporučený program na výlet:
Jednodenní výlet:
Dopoledne – Hvězdárna Kleť
Odpoledne – zámek Červený
Dvůr

Zlatá Koruna 1, 381 01 Český Krumlov
tel.: +420 380 743 126, +420 724 566 819,
+420 724 663 767
zlatakoruna@budejovice.npu.cz
www.klaster-zlatakoruna.eu
GPS: 48°51‘20.599“N, 14°22‘16.846“E

Exkurze na hvězdárnu, pozorování Slunce, astronomické
výstavy, odborný výklad.
45 – 90 min.

382 03 Holubov - Krasetín
tel.: +420 380 123 327, +420 380 711 242
klet@klet.cz, www.hvezdarnacb.cz
GPS: 48°51‘49.859“N, 14°17‘4.509“E

11. Muzeum Schwarzenberského plavebního kanálu Chvalšiny
Expozice představují zdejší přírodu a přírodní památky, dokumentují jejich současný stav a seznamují návštěvníky se záměry dalšího rozvoje. Až do současnosti je zmapován historický vývoj Chvalšin. Největší prostor je věnován osobě
a dílu inženýra Josefa Rosenauera (1735–1804), autora Schwarzenberského
plavebního kanálu. Výstava dokreslující život geniálního stavitele je vhodně
proložena dokumenty, obrazy, fotografiemi, hmotnými exponáty a historickými předměty. To vše dává ucelený obraz o vzniku, významu a současném stavu
plavebního kanálu i jeho okolí. Nejzajímavějším exponátem je prostorový model části Šumavy, na němž si návštěvníci utvoří dokonalou představu o zasazení plavebního kanálu do krajiny. Expozice je doplněna o prezentaci s tematikou
lesnictví a dřevařství na Šumavě.
Doporučený program na výlet:
Jednodenní výlet:
Jednodenní výlet
Dopoledne – Muzeum Schwarzenberského plavebního kanálu
Chvalšiny
Odpoledne – Zřícenina Kuklov

Tip na cyklovýlet:
Vltavská cyklistická cesta prochází
skutečnou perlou kulturního dědictví UNESCO – Českým Krumlovem.
Kvalitní síť cyklotras protkává pohoří
Blanského lesa, nové možnosti skýtá cyklistům nedávno zpřístupněný
rozlehlý vojenský újezd Boletice.
Vojenským újezdem Boletice: 47,5
km – trasa je přístupná pouze o víkendech a svátcích
Chvalšiny (CT 1253) – Boletice (CT
1254) – Polná – Horní Planá – Hodňov
(CT 1255) – Olšina – Květušín – Polná
(CT 1254) – Boletice – Chvalšiny

Naučná stezka:
Třísov – Zřícenina Dívčí kámen – Holubov
Výchozí bod: Třísov, délka 3 km, 14 zastavení, zaměření: přírodovědné, vlastivědné, historie

45 min.

382 08, Chvalšiny 124
tel.: +420 380 739 183
muzeum.chvalsiny@tiscali.cz
www.chvalsiny.cz
GPS: 48°51‘13.114“N, 14°12‘37.142“E

Stezka v délce asi 3 km začíná v obci Třísov a značená cesta vede územím bývalého keltského oppida s odbočkou ke kultovnímu místu na severní akropoli,
dále údolím Křemžského potoka a Vltavy k rozsáhlé zřícenině hradu Dívčí kámen a dále romantickým údolím k cíli v obci Holubov. Naučná stezka je opatřena 14 informačními tabulemi. Pokud se chcete vrátit na začátek naučné stezky
do Třísova, je nejkratší a nejrychlejší cestou silnice Holubov – Třísov.
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