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Právem bylo toto město v Ji-
hočeském kraji už v roce 1992
zařazeno pod ochranu světo-
vého kulturního dědictví
UNESCO. Tuto poctu dosud
získalo jen dvanáct českých
statků. V Českém Krumlově
nejen pečují o údržbu historic-
kých památek, ale přicházejí
i s novinkami pro návštěvníky.
V letošním roce jich přibylo ně-
kolik.

Státní hrad a zámek Český
Krumlov se nedá přehlédnout.
Tvoří dominantu města a po
Pražském hradě je druhým nej-
větším objektem svého druhu na
území České republiky.

V posledních dvou letech se
velké pozornosti těší nově ote-
vřená expozice zámeckého
muzea. Nachází se v obnovených
interiérech dříve dlouho chátrají-
cího Hrádku. 

Co si nenechte ujít, je návštěva
Barokního zámeckého divadla.
Můžete si připadat stejně jako
návštěvníci před 250 lety, pro-
tože dodnes jsou zachované ku-
lisy, kostýmy a jevištní technika
včetně zvukových efektů jako
dunění hromu či svištění větru. 

Pro návštěvníky zámku jsou
k dispozici dvě prohlídkové trasy
obsahující exponáty ze 16. až 19.
století od nábytku až po obrazy.
Letošní novinkou je otevření ka-
binetu vědeckých přístrojů a ku-
riozit. Na zámku se pořádají
i svatby, ale pro letošní rok už
jsou všechny termíny zadané.  

Kultura v přírodě
V létě se v Českém Krumlově

tradičně konají dvě mimořádné
kulturní události. Jednou jsou di-
vadelní představení na Otáčivém
hledišti. Pořadatelem je Jiho-
české divadlo z Českých Budějo-
vic, které se stará o atraktivní in-
scenace. 

Například od 18. do 21. 7. je
na programu balet Carmen, ná-
sledovat bude opera Rigoletto
(26.–31. 7.), v srpnu balet Romeo
a Julie, pak komedie Ženy Jindři-
cha VIII. aneb Chudák král(em),
Dekameron a Pták Ohnivák
a lišák Zorro. Bližší informace
najdete na 

➘ www.otacivehlediste.cz.
Druhou tradiční akcí je letos

22. ročník Mezinárodního hu-
debního festivalu. Koná se od 19.
7. do 17. 8. převážně v Pivovar-
ské zahradě, v proslulém Maš-
karním sále na zámku a v Zá-
mecké jízdárně. Účinkují čeští

i zahraniční umělci. Uveďme
třeba neděli 11. 8., kdy se v Pi-
vovarské zahradě koná Dětské
odpoledne v rytmu energie
(vstup je zdarma), nebo 16. 8. ve
stejném prostoru bude mít kon-
cert kapela Čechomor a hosté
u příležitosti 25 let trvání této ka-
pely. Více na 

➘ www.festivalkrumlov.cz.

Jediné na světě
Po sedmi letech přípravných

prací je v Panské ulici 19 ote-
vřeno Muzeum vltavínů. Je to
světová rarita, jediné obdobné
muzeum na světě. 

Expozice ve dvou podlažích je
interaktivní, má zaujmout nejen
geologické nadšence, ale i laiky.
Obdivovat se dá unikátní sbírka
těchto drahých kamenů pocháze-
jících z jižních Čech, Moravy
a Chebska, dozvíte se též o jejich
léčebných účincích, tajemném
původu a další zajímavosti. Mu-
zeum je otevřeno po celý rok
denně od 9 do 17 hodin. 

Projekt muzea spolufinanco-
vala Evropská unie. Pokud si
chcete některé vltavíny prohléd-
nout třeba hned, podívejte se na 

➘ www.vltaviny.cz.

Proměny synagogy
z období secese

Od května je po obnově zpro-
vozněna synagoga na levém
břehu Vltavy. Má zajímavý osud.
Budova z roku 1910 sloužila
svému účelu do roku 1938, po

válce se stala modlitebnou pro
vojáky americké armády, pak ji
využívaly evangelické církve,
načež dlouho byla jen chátrají-
cím skladištěm. Do rukou Židov-
ské obce se vrátila až po roce
1990. Letos se stala prostorem
pro výstavy, koncerty a společen-
ské akce. V zimní modlitebně sy-
nagogy je stálá expozice Svět
českokrumlovských Židů, tvo-
řená fotografiemi významných
českokrumlovských ateliérů Se-
idel a Wolf. 

V hlavním prostoru si můžete
prohlédnout fotografickou výstavu
nazvanou 4 fotografové, 2 země,
1 region. Je zaměřena na architek-
turu, tradice, náboženství, výrobní
odvětví a příběhy konkrétních
rodin žijících v této příhraniční ob-
lasti na konci 19. a počátkem 20.
století. 

Výstava je součástí programu
Zemské výstavy Dávné stopy –
nové cesty, spojující od letošního
dubna města jižních Čech a Hor-
ních Rakous. 

Co by, kdyby
Další částí Zemské výstavy je

expozice nazvaná Co by, kdyby
v českokrumlovském Regionál-
ním muzeu v Horní ulici. 

Byl to zajímavý nápad předsta-
vit více než dvacet projektů od
středověku až po 20. století, které
měly vzniknout na česko-rakou-
ském pomezí, ale z různých dů-
vodů, hlavně hospodářských
a ideologických, k jejich realizaci
nikdy nedošlo. 

Na mapkách, plánech a mode-
lech si tak můžete prohlédnout
třeba uvažovaný železniční tunel
Adria, který měl vést z jižních
Čech pod Rakouskem až k Jader-
skému moři, nebo jak si Vilém
z Rožmberka představoval splav-
nění Čertových proudů na Vltavě
pro potřeby voroplavby. 

Zemská výstava, která v růz-
ných formách probíhá i ve Vyš-
ším Brodě, Bad Leonfeldenu
a Freistadtu, se koná až do 3. lis-
topadu. Více se dozvíte na

➘ www.zemskavystava.cz.

Dobové fotografie
Na závěr návštěvy Českého

Krumlova si můžete zajít třeba
do Musea Fotoateliéru Seidel
v Linecké ulici. V domku z roku
1905 žil a tvořil „fotograf Šu-
mavy“, jak se přezdívalo Josefu
Seidelovi. Do roku 1949 tady
existoval fotoateliér. 

Následně léta chátral, ale po-
dařilo se zachovat původní vyba-
vení – fotokomoru, stojany,
opony, fotografické přístroje –
a zejména asi 140 000 skleně-
ných desek, rovněž alba fotogra-
fií a pohlednic, dokumentujících
dílo Josefa a pak syna Františka
Seidelových. 

Před několika lety se podařilo
celý objekt zrekonstruovat.
V současnosti je tady nejen mu-
zeum, ale pořizují se tu i fotogra-
fie v historickém ateliéru s den-
ním osvětlením, případně
v zapůjčeném dobovém oblečení.

Do Českého Krumlova
za kulturou i do přírody


