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Vyhlídkové plavby na vorech
“Po vodě a přesto v suchu” - využijte možnosti
plavby po Vltavě na voru unášeném proudem
řeky. Vltava rozmarně meandruje kolem historického centra a voraři v dobovém oblečení doplní výkladem výhledy na romantická zákoutí.

Za památkami v okolí

K výčtu sportovních a pohybových aktivit patří samozřejmě i takové, jimiž 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 bazénem je jen pár kroků od centra. Skvělou variantou, jak strávit podvečer, je 8 bowlingových či 4 kuželkářské dráhy ve zdejších hernách.

Stejně jako celé jižní Čechy je i Českokrumlovsko, díky své malebné a zachovalé
přírodě a mnoha historickým pamětihodnostem, doslova turistickým rájem. Jedna
z nejrozsáhlejších středověkých památek čeká na vysokém ostrohu nad soutokem
Vltavy a Křemežského potoka – romantická zřícenina hradu Dívčí Kámen.
K nejkrásnějším stavbám jihočeské gotiky patří areál bývalého cisterciáckého kláštera ve Zlaté Koruně nebo pozoruhodná křížová cesta v Římově s 25 zastaveními. Nejen vodáci znají dobře Vyšší Brod, v němž Rožmberkové ve 13. století
založili klášter a jenž je zároveň jejich hrobkou, či nedaleký hrad Rožmberk nad
Vltavou, označovaný za kolébku rodu Rožmberků. Památník básníka Šumavy
Adalberta Stiftera je umístěn v rodném domě spisovatele v Horní Plané.

Prohlídky města
Nechte se provést po nejkrásnějších a nejzajímavějších částech města kvalifikovaným průvodcem, prohlédněte si architektonické skvosty Českého Krumlova, načerpejte informace z historie a nechte se pobavit legendami a
tajuplnými příběhy. V nabídce jsou prohlídky jak pro skupiny, tak individuály.
www.ckrumlov.info/prohlidky

Křížová hora
Zvlněná krajina v Českém Krumlově a jeho okolí zve
k lákavým procházkám, pěším túrám a výletům. K
těm nejbližším pěším cílům jednoznačně patří Křížová hora (cca 2 km pěšky od centra) s osmibokou
kaplí Panny Marie Bolestné a sv. Kříže a s jedinečným výhledem na celé město.

Lehce zvlněná krajina šumavského předhůří,
protkaná hustou sítí značených a udržovaných
cyklostezek, je doslova rájem pro kolaře. Velmi
populární jsou trasy ve vojenském prostoru Boletice, jižní břeh Lipenského jezera nebo masiv
přilehlé hory Kleť.

Golf

Ptačí hrádek
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
služby wellness.

Dalším tipem na procházku je v lese ukrytý Ptačí
hrádek (západně od zámku, cca 2 km od centra)
s nedostavěným památníkem na bitvu u Lipska roku
1813. Procházku můžete spojit s návštěvou zámecké zahrady, která se nachází v těsné blízkosti.

Krajinu kolem Českého Krumlova můžete poznávat i z ušlechtilého koňského hřbetu. Kondiční jízdy na koních ve venkovní nebo kryté
jízdárně nebo vyhlídkový okruh krásnou přírodou nabízejí místní jezdecké kluby.
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Letní aktivity na Lipně
Blízkost a snadná dosažitelnost vodní nádrže Lipno (20 km) činí z Českého Krumlova vhodný výchozí bod pro výlety spojené s provozováním nejrůznějších vodních
aktivit. Lipenské jezero je naší největší vodní plochou (4 870 ha) a zároveň vyhlášenou rekreační oblastí, nabízející svým návštěvníkům nepřeberné možnosti sportovního vyžití. K jeho břehům míří rybáři, pro něž je Lipno skutečným rájem,
zkušení i začínající jachtaři mohou využít služeb půjčoven jachet a katamaránů,
na mnoha místech si lze vypůjčit loďku, šlapadlo nebo wind a kitesurfing. Nejen
rodiny s dětmi potěší Stezka v korunách stromů s neopakovatelným výhledem
do okolní krajiny či Království lesa, kde se zabaví jak děti tak i dospělí.

Za zimními sporty
Příznivcům zimy otevře ochotně svou náruč moderní lyžařské středisko Skiareál
Lipno, zaměřené hlavně na rodiny s dětmi a školní lyžařské kurzy. Skvělým tipem
pro zkušenější lyžaře jsou i o něco vzdálenější, ale stále dobře dostupná lyžařská
centra Sternstein, Schöneben a Hochficht v Rakousku. Běžkařům nabízí Lipensko
a Šumava stovky kilometrů upravovaných běžeckých tras. Výchozí body tratí jsou
většinou dobře přístupné autem nebo vlakem. Zajímavostí posledních let je i upravovaná, několik kilometrů dlouhá bruslařská dráha na zamrzlé hladině Lipenské
přehrady, vhodná nejen pro bruslaře, ale i běžkaře a pěší turisty.

Víte, že…
1 VSTUPENKA DO 5 MUZEÍ
n Hradní

muzeum a zámecká věž
n Regionální muzeum
n Museum Fotoateliér Seidel
n Egon Schiele Art Centrum
n Život a umění v krumlovských klášterech
n v ceně vstup do pěti jedinečných expozic
n úspora až 50 % z běžného vstupného
n možnost čerpání karty 12 měsíců od prvního využití

první písemná zpráva, ve které se mluví o Českém Krumlově jako o městě,
se datuje k roku 1309? Doba rozkvětu tohoto malebného města je spojena
s vládou pánů z Rožmberka, kteří z Českého Krumlova učinili své sídelní
město. Krumlov tehdy ležel v místě, kde docházelo ke kontaktům mezi českým vnitrozemím, rakouským a bavorským podunajským prostorem a severní Itálií. To se projevilo i na tváři města a zámku, jíž vtiskla
neopakovatelnou podobu italská renesance. Na konci 17. století, během
panování rodu Eggenberků, bylo mj. postaveno barokní divadlo a přebudována zámecká zahrada. V době Schwarzenberků získal Český Krumlov
svou barokní podobu. Od 19. stol. se kromě zrušení městských hradeb a
bran žádné zásadní změny neodehrály a centrum si tak zachovalo svou historickou podobu. Od roku 1992 je město zapsáno na Seznamu světového
kulturního dědictví UNESCO.

www.ckrumlov.info/atraktivity

n přenosnost karty na další osobu v dané kategorii
n prodej v Infocentru Český Krumlov

Vyjížďky na koních
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www.ckrumlov.info/region

Tenis, squash, plavání, bowling, kuželky

Pěšky kolem Krumlova
Cykloturistika

*

I

Kochat se v jeden okamžik krásou řeky i pamětihodnostmi na jejích březích mohou ze všech nejlépe vodáci, proplouvající městem na kánoi či raftu.
Bezstarostnou plavbu po řece Vltavě umožnuje
všem zájemcům o vodní turistiku široká nabídka půjčoven lodí a dalšího potřebného vybavení.

www.ckrumlov.info/aktivity
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Hvězdárna a rozhledna Kleť
Zdatnější návštěvníci se mohou vypravit na nejvyšší
vrchol Blanského lesa, horu Kleť (1083 m. n.), s nejstarší kamennou rozhlednou a nejvýše položenou
observatoří v ČR, ale i horskou chatou s restaurací.
Na vrchol lze využít i dopravu lanovkou, pro cestu
dolů si můžete přímo na Kleti zapůjčit koloběžky.

a v jednotlivých institucích vyjma
Kláštery Český Krumlov

www.ckrumlov.info/card

Infocentrum Český Krumlov / nám. Svornosti 2
381 01 Český Krumlov / tel.: +420 380 704 622-3
e-mail: info@ckrumlov.info, www.ckrumlov.info
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muzea & galerie
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www.ckrumlov.info/atraktivity

1 Hrad a zámek

6 Hradní muzeum

11 International Art Gallery,

16 Grafitový důl

www.zamekceskykrumlov.eu

www.zamekceskykrumlov.eu

Galerie české kultury

www.grafitovydul.cz

Dominanta města i architektonický skvost, jemuž
co do velikosti konkuruje v Evropě pouze Pražský hrad. Prohlídkové trasy zámeckými interiéry
doplňuje opojný výhled ze zámecké věže, pět
hradních nádvoří a rozlehlá zámecká zahrada
s jezírkem a kaskádovou fontánou.

Hradní muzeum zavede návštěvníky do dob
pánů z Krumlova, Rožmberků a dalších významných šlechticů, kteří v průběhu staletí sídlili
v Českém Krumlově. K vidění je zde množství
cenných exponátů ze zámeckých depozitářů
nebo kinematograf s filmy z počátku 20. století.

Prohlídkový okruh rozsáhlým labyrintem bývalého dolu na grafit mohou absolvovat i rodiny
s dětmi. Návštěvníci v hornických oblecích
a s přilbou zažijí jízdu originálním důlním vláčkem do podzemí a příjemnou pěší vycházku po
stopách nedávné těžby grafitu.

Díla téměř všech výtvarných oborů včetně sochařství a designu mohou příznivci umění navštívit v tichém a příjemném prostředí rozsáhlých
goticko-renesančních Václavských sklepů na IV.
zámeckém nádvoří.

2 Barokní divadlo

7 Museum Fotoateliér Seidel

12 Muzeum marionet

17 3D muzeum

www.zamekceskykrumlov.eu

www.seidel.cz

www.marionettemuseum.cz

www.muzeum3d.com

Nejvýznamnější památkou českokrumlovského
zámku, skutečnou perlou v koruně divadelního
dědictví, je světově proslulé zámecké barokní divadlo, jedno z nejlépe dochovaných evropských
divadelních scén 18. stol. s téměř kompletním
vybavením kostýmů, rekvizit a jevištní techniky.

Původní, ovšem nově zrekonstruovaný prvorepublikový fotoateliér, kde je veškeré vybavení zcela
autentické a přitom stále funkční. Iluzi idylických
časů první republiky dotváří i osobní věci rodiny
Seidelových. Odvezte si památku v podobě Vaší fotografie v originálním dobovém kostýmu!

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 návštěvníků.

3D muzeum je výletem za dobrodružstvím pro
všechny věkové kategorie. Pomocí 3D efektu se
Vy sami stanete součástí vystavených obrazů.
Nechte se tak vnést do světa iluzí a pořiďte si
památku ve formě originální vtipné fotografie
na celý život.

3 Kláštery Český Krumlov

8 Egon Schiele Art Centrum

13 Muzeum vltavínů

18 Pohádkový dům

www.klasteryck.cz

www.schieleartcentrum.cz

www.vltaviny.cz

www.krumlovskainspirace.cz

Unikátní středověké trojklášteří zaujímá co do
rozlohy hned druhé místo po krumlovském
zámku. Stálé expozice přibližují řeholní život, kulturu a historii daného období, zvídavé návštěvníky pak jistě potěší Interaktivní expozice, kde si
mohou sami vyzkoušet dobové aktivity.

Díla světoznámých osobností výtvarného umění
představuje v rozsáhlé renesanční budově bývalého
městského pivovaru umělecké centrum, nesoucí
jméno expresionisty Egona Schieleho (1890–1918),
jehož grafiky a akvarely jsou zde prezentovány formou trvalé expozice.

Moderní interaktivní muzeum pro celou rodinu,
prvotřídní exponáty, spousta zajímavostí z astronomie i geologie. Prožijte příběh vltavínů, světově unikátních polodrahokamů, které vznikly
před 15 miliony lety při dopadu ohromného
meteoritu na Zemi.

Zejména děti, ale i jejich starší doprovod potěší
výstava více než dvou set vzácných loutek,
zpestřená tématicky naaranžovanými celky.
Jednou z atrakcí je loutkové divadlo, ve kterém si můžete vyzkoušet sami zahrát některou
loutkovou pohádku.

4 Kostel sv. Víta

9 Zahradní ateliér Egona Schiele

14 Muzeum útrpného práva

19 Dům fotografie

www.ckrumlov.info/kostel

www.schieleartcentrum.cz

www.ckrumlov.info/museumtortury

www.dumfotografiekrumlov.cz

Pozdně gotický chrám, jehož štíhlá bílá věž vytváří spolu se zámeckou věží charakteristickou
siluetu města. V interiéru smělé trojlodní stavby
čekají na obdiv návštěvníků gotické figurální
fresky z počátku 15. století, úžasná klenba, raně
barokní hlavní oltář či renesanční náhrobky.

Útulný domek na břehu Vltavy se stal místem,
kde vznikla řada Schieleho děl. Malíř zde roku
1911 pobýval a zažíval období plné štěstí a bouřlivé inspirace. Idylická nálada v domku zůstala
dodnes a návštěvníci si zde mohou pobyt slavného umělce připomenout.

Na návštěvníka expozice dýchne temná doba
středověku, odhalující nelidské metody dávných
trýznitelů, včetně ukázek palečnic, lámacích kol
a dalších mučicích nástrojů. Sugestivní zážitek
umocňují voskové figuríny katů a jejich obětí.

Že je Český Krumlov pro příznivce fotografie
městem zaslíbeným, dokládá i tato galerie, vystavující práce moderních, převážně českých fotografů. Neopominutelným lákadlem je i trvalá
expozice fotografií a obrazů Jana Saudka.

5 Synagoga

10 Regionální muzeum

15 Muzeum voskových figurín

20 Zámecká kovárna

www.ckrumlov.info/synagoga

www.muzeumck.cz

www.waxmuseumprague.cz/cesky-krumlov

www.zameckakovarna.com

Synagoga z počátku 20. století je jedna z mála
staveb tohoto typu, která přečkala období světových válek i totalitního režimu bez větší úhony.
Historii židovské kultury přiblíží stálá výstava, jedinečnost a mystickou atmosféru podtrhují sezónní výstavy a kulturní akce.

Bohaté archeologické, řemeslné, etnografické a
další sbírky dokumentují historii města. Gotické plastiky, interiér barokní jezuitské lékárny a rovněž unikátní keramický model města, jsou jen malou částí
expozice muzea, které spravuje takřka 34 tisíc sbírkových předmětů.

Máte možnost nahlédnout do alchymistické
dílny nebo staré krčmy, obdivovat um středověkého řemeslníka, či se „setkat tváří v tvář“ se
slavnými osobnostmi z historie, ale i současnosti.
Návštěvu muzea můžete doplnit prohlídkou nedalekého Zrcadlového labyrintu.

V Zámecké kovárně, můžete poznat tajemství
zpracování oceli, kterým od pradávna vládli jen
vyvolení mistři. Kromě možnosti vyzkoušet si
vlastnoručně vykovat malý výrobek, se dozvíte i
zajímavosti o historii tohoto významného řemesla
či nakouknete do autentické světničky kováře.

