
Krumlov takmer  
(ne)romantický...

Keď sa zahraničného 
turistu opýtate, čo by chcel 
v Česku vidieť, vymenuje 
Prahu, Karlove Vary 
a Český Krumlov. Pri 
poslednom z nich dodá: 
„Také nádherné romantické 
mesto!“
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Krumlov je taký pôvabný, 
až to, ako príhodne vravia 
bratia Česi, bere dech. No 

a príbehy, ktoré sa s ním viažu, 
sú priam mrazivo (ne)romantic-
ké – šťastné konce hľadajte v te-
lenovele. Petr Vok, posledný Ro-
žmberk, ktorý na českokrumlov-
skom zámku vládol koncom 
16. storočia, sa zo zväzku s Ka-
teřinou z Ludanic žiadnych detí 
nedočkal. Navyše bol zadlžený 
a tak chtiac-nechtiac, s bolesťou 
v srdci, musel rodovú rezidenciu, 
ktorá ich slávnemu rodu patrila 
tri storočia, predať cisárovi Ru-
dolfovi II. Ten sídlo posunul svoj-
mu ľavobočkovi, ktorý mal síce 
vznešene znejúce meno – don 
Julius Caesar d‘Austria, ale cho-
rú čiernu dušu. Rudolf ho mal 
so svojou dlhoročnou milenkou 
Kateřinou Stradovou (spomeňte 
si na rozprávku Cisárov pekár) – 
Julo bol najstarší zo šiestich detí, 
ktoré spolu mali, a Rudolfov ob-
ľúbený syn. Ibaže tento muž sa 
v Krumlove zahľadel do Markéty 
Pichlerovej, začal s ňou na zám-
ku žiť a krátko nato ju v záchvate 
hnevu pobodal. Nazdávajúc sa, 
že je mŕtva, vyhodil úbohú devu 
z okna. 

Čo píšu kroniky 
Tamojší kronikár napísal, že 
deva bola hrozne „zkatována“, 
ale zachránila sa, lebo nedopad-
la na skalný útes, ale na smetie 
a po ňom sa zviezla dolu. Keď sa 
uzdravila, Julius opäť požiadal 
jej otca, aby mu ju vydal. Keď od-
mietol, uvrhol ho do žalára, chcel 
ho dať obesiť, a tak sa dievča na 
zámok vrátilo. Ostával jej len deň 
života. V novom záchvate neprí-
četnosti ju zámocký pán zabil. 
Kronikár zaznamenal: „Julius, 
ten ukrutný tyran a černokutílek, 
pobočný syn císařský, na zámku 
v Krumlově ďábelský, rozvrátiv jí 
hlavu a posekav hanebně, že po 
kusích do truhly ji klásti muse-
li.“ Po tomto poburujúcom čine 

sa rozhneval už i Rudolf. Vrah 
bol doživotne uväznený na zám-
ku a schizofrénia, ktorou trpel, 
sa zhoršovala. Spal len v kober-
coch a handrách, v špine, periny 
roztrhal a nábytok zdemoloval. 
Služobníctvo sa pred ním triaslo 
strachom, do jeho izieb, odkiaľ 
sa šíril smrad, sa nikto neodvážil 
vojsť. Napokon zomrel. Kronikár 
napísal: „Ten pankart, levobočník 
a tyran na Krumlově, duši pustil. 
Rarášek ho udávil!“

Od reality k legendám 
Keď sa budete prechádzať po
krumlovskom hrade a zámku 
– po pražskom je druhým naj-
väčším v Česku a jedným z naj-
rozsiahlejších v Európe, takže si 
obujte pohodlné topánky –  asi 
vás prepadne podobná zveda-
vosť ako mňa. V ktorých izbách 
to ten nešťastník Julo vlastne žil? 
Keď zídete dole do mesta a s vy-
vrátenou bradou budete hľadieť 
na zámok na skale, určite sa stra-
siete hrôzou pri spomienke na 
úbohú Markétu, ktorú jej kru-
tý milenec vyhodil z okna. Pre-
niesť sa do minulosti nie je až 
také nemožné, ako by sa mohlo 
zdať. Zvlášť ak sa ocitnete v dru-
hom najnavštevovanejšom mes-
te Česka, o čom vás presvedčia 
davy turistov, ktorí odušu fotia 
všetko, čo vidia. A je čo. Juho-
česká perla patrí do dedičstva 

Čo vás môže zaujímať

Zastavte sa 
  neobíďte egon Schiele Art 
Centrum, výstavný priestor 
s kaviarňou. Krumlov bol ob-
ľúbeným mestom slávneho 
rakúskeho výtvarníka. Z tohto 
mesta pochádzala jeho mama 
a on tu istý čas žil s družkou 
Wally, ktorú poznal ako model 
Gustava Klimta. Konzervatív-
nym Krumlovčanom sa však 
nepáčil Schieleho voľný spô-
sob života a to, že kreslil akty 
dospievajúcich dievčat. Schie-
le bol nútený z mesta odísť: 
„nechci myslet na Krumlov, 
tak rád mám to město, ale li-
dé tam neví, co činí.”

  Fotoateliér Seidel patril jed-
nému z najvýznamnejších 
fotografov začiatku 20. sto-
ročia. návštevníci sa môžu 
dať vyfotiť v pôvodných kuli-
sách z prvej republiky. 

  Židovská synagóga je opäť 
sprístupnená verejnosti ako 
výstavné miesto plné dobo-
vých fotografií. Krumlov má 
aj múzeum voskových figu-
rín, múzeum bábok (s 300 
historickými bábkami) a mú-
zeum útrpného práva, stre-
dovekého mučenia.

   Grafitová baňa – dostane-
te nutné vybavenie, banícku 
kombinézu a prilbu so svetiel-
kom a môžete vyraziť na ex-
kurziu do hĺbky až 70 metrov.

ceStopISTv

UNESCO od roku 1992 a ponú-
ka množstvo architektonických 
skvostov a unikátov, ktoré chcú 
vidieť všetci. Tamojšie barokové 
divadlo patrí k najzachovalejším 
na svete, s kompletným vybave-
ním dekorácií, kostýmov, rekvizít 
a javiskovej techniky. Dochovalo 
sa napríklad zariadenie, ktorým 
sa robilo hrmenie, 540 kostýmov 
a kostýmových doplnkov, 100 ku-
sov rekvizít, 50 efektových stro-
jov, 200 kusov osvetľovacích te-
lies... Divadlo prekvitalo za vlády 
Viléma a Petra Voka z Rožmber-
ka. Jan Kristián I. z Eggenberku 
dal v rokoch 1680 – 1682 posta-
viť samostatnú divadelnú budo-
vu na piatom nádvorí, kde stojí 
dodnes zachované divadlo. O sto 
rokov neskôr ju Josef Adam zo 
Schwarzenbergu upravil a vyba-
vil novým zariadením a dekorá-
ciami. S krumlovským divadlom 
je porovnateľné len švédske krá-
ľovské divadlo v Drottningholme 
pri Štokholme z roku 1766. Aj 
s divadlom sa viažu krvavo-ro-
mantické legendy. V jednej diva-
delnej spoločnosti hrala aj krás-
na panna Evelýna. Nešťastne sa 
zamilovala do prvého milovníka 
Davida, ktorý jej lásku neopäto-
val, a tak si v poslednom dejstve 
hry vrazila dýku do svojho srdca 
a priamo na javisku zomrela. Eš-
te dlho nemohli z divadelných 
dosiek zmyť krv. 

 ... a tak tr ochu strašidelný 
Medvede na hrad!
Súčasťou hradu je 
aj nádherná veľká 
záhrada s tentoraz 
prírodným divadlom a otáča-
vým hľadiskom. Zaujímavosťou 
hradu je medvedárium, chov 
medveďov v hradnej priekope. 
História chovu macov na zám-
ku siaha až do 16. storočia. Rod 
Rožmberkovcov bol príbuzensky 
spojený s talianskym šľachtic-
kým rodom Orsiniovcov, orsa po 
taliansky znamená medvedica. 
Motív medveďa použili aj vo svo-
jom erbe. Toto údajné príbuzen-
stvo malo doložiť starobylosť ro-
žmberského rodu a posúvalo je-
ho korene do starovekého Ríma. 
V súčasnosti sa na hrade chovajú 
štyri medvede, a keď majú naro-
deniny, na zámku sa konajú ob-
ľúbené medvedie oslavy. 

Od piva k rafťákom
Samotné mesto pod hradným 
kopcom najviac ovplyvnili spo-
mínaní Rožmberkovci. Rozvíjali 
remeslá, obchod a pivovarníctvo. 
V meste sú dodnes dva pivovary, 
v jednom sa nachádzajú ume-
lecké centrum a galéria, druhý 
fungujúci Eggenberg varí pivo od 
roku 1560. Fasády renesančných 
a gotických domov, veľká rene-
sančná radnica so zvažujúcim sa 
námestím, spletité a strmé ulič-
ky, maličké obchodíky, stredove-

ké krčmy, námestie s morovým 
stĺpom, taký je Krumlov, kde sa 
cítite ako prenesený v čase. Sedí-
te v kaviarničke s výhľadom na 
rieku, po ktorej sa plavia rafťá-
ci, a rozmýšľate nad tým, ako je 
možné, že nejaké mesto môže 
byť tak neskonale pôvabné. n
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tV tIp Atrakciou mesta je samotná 

rieka, popri ktorej nájdeme 
množstvo kaviarní a reštaurácií. 
K dispozícii sú výletné plavby, 
požičovne člnov a raftov

Zámok skrýva uniKátne eXpOnáty i divAdlO, 
kde kulisy a dekorácie zhotovil viedenský tesár 
lorenz Makh a nástenné maľby, oponu a kulisy 
viedenskí maliari hans Wetschel a leo Märkl

Mesto stráži  
sv. JAn nepOMuCKÝ

Areál ZáMKu je jedným z najrozsiahlejších 
v strednej európe. Zahŕňa 40 budov sústredených 
 okolo 5 zámockých nádvorí a 7 hektárov záhrady

názov mesta je odvodený z latinského castrum Crumnau 
či zo staronemeckého Crumbenowe, miesto na krivej lúke, 
keďže rieka vltAvA, ktorá mestom tečie, má esovitý tvar


