
A SZÉRŰ MÖGÖTT

Turisztika
Úgy Csehország, mint Český Krumlov környéke, a festői természetnek
és a sok épen maradt történelmi nevezetességnek, a régió régi 
eseményeinek köszönhetően kimondottan a turizmus paradicsoma. 
A legnagyobb középkori emlékek egyike várja látogatóit egy magas
szirten a Vltava (Moldva) és a Křemežský potok (patak) összefolyásá-
nál - romantikus várrom, a Dívčí kámen (Leánykő). A legszebb 
Dél-cseh gótikus építmények közé tartozik a volt cisztercita kolostor
Zlatá Koruna-ban, vagy a figyelemre méltó křížová cesta v Římově
(keresztes út Rómában) 25 megállóval. Nem csak a vízi sportok 
kedvelői ismerik a legalacsonyabban fekvő községet Vyšší Brodot 
Csehországban, ahol a 13. században a Rožmberk család megalapította
a kolostort, mely egyben sírhelyük is, s mely Dél-Csehország legjelen-
tősebb és legszebb emlékei közé tartozik.

Vizi tevékenységek
A Lipnoi víztároló közelsége és egyszerű elérhetősége (20 km) Český
Krumlov-ból kiinduló pont lehet a legkülönbözőbb vízi tevékenysé-
gekkel összekötött kirándulásokhoz.  A Lipnoi víztároló a legnagyobb 
vízfelület (4870 ha) országunkban és egyben híres kiránduló terület,
mely látogatóinak sokféle sportolási lehetőséget kínálnak. Partjaihoz
irányulnak a horgászok, akiknek a Lipno egy tényleges paradicsom,
kezdők és tapasztalt vitorlázók kihasználhatják a jacht és katamarán
kölcsönzők szolgáltatásait, sok helyen kölcsönözhető evezős hajó 
villanymotorral vagy vizibicikli. A Lipno a wind a kite-surfing
kedvelőinek paradicsoma. Ha saját felszereléssel érkeznek vagy ezeket
a sportokat csak ki próbálni szeretnék, tapasztalt oktatók felügyelete
alatt semmi esetre sem fognak csalódottan távozni.

Téli sportok
A téli sportok kedvelőit tárt karokkal várja a modern síelési központ, Ski-
areál Lipno, melynek fő rendeltetése kisgyermekes családok 
üdültetése és iskolai sí tanfolyamok rendezése. 3500 fős szállás kapaci-
tásával kielégíti a legtöbb téli szabadság iránt érdeklődőt. Kitűnő ötlet 
tapasztaltabb síelők részére a kicsit távolabbi, de még mindig jól elérhető
sí központok Sternstein, Schöneben és Hochficht (Smrčina) 
Ausztriában. A sífutás kedvelőinek Šumava és Lipno környéke rendezett
és karbantartott pályák kilométereinek százai állnak rendelkezésükre,
úgynevezett korcsolya és klasszikus stílushoz, könnyen elérhetők 
autóval vagy vonattal. Érdekesség, hogy az utóbbi években rendelke-
zésre áll néhány kilométer hosszú korcsolyázó pálya a befagyott 
Lipno vízfelületén, mely alkalmas korcsolyázók részére és családi 
kirándulásokra babakocsival. A lipnoi tó egyenes felülete ideális terep 
sífutók és gyalog turisták részére egyaránt.
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ÉVSZÁZADOK NYOMÁBAN

Várkastély
A város dominánsa és egy építészeti remekmű, amelynek méretével 
Európában csak a Prágai vár konkurál.  Két látogatói kör: a várkastély 
belterei a 16. századtól a 19. századig, melyet egyedülálló kilátás egészít ki.
A várkastély tornyának körfolyosójából öt várudvar, a vár árokban élő medvék
és egy a világon egyedülálló - korhű barokk várkastélyszínház látható. 2011
januárjától a II. várudvaron lesz az újonnan megnyitott Vármúzeum kiállítás
látogatói központtal, egész éves látogatási idővel. A terjedelmes kastély
komplexum egy pompás, részben rokokó kerttel, a Bellarie nyári úrilakkal
és kaszkádos szökőkúttal egészül ki. Információk: +420 380 704 711

Vármúzeum
A vármúzeum a krumlovi, rožmberki és a többi olyan jelentős
nemesi család idejébe vezeti a látogatókat, amelyeknek évszáza-
dokon át Český Krumlov városában volt a székhelyük. A látoga-
tók megtekinthetik a várkastély értékes kiállítási tárgyait és a XX.
század eleji filmeket őrző kinematográfot. 
Információk: +420 380 704 711

Szent Vitus temploma
Késő gótikus székesegyház, melynek karcsú fehér tornya a város piros
ódon háztetői felett tündöklik, a várkastély tornyával együtt a város 
tipikus sziluettjét alkotja. A bátor háromhajós építmény belső terében 
a látogatók csodálatára várnak a 15. század eleji figurális freskók, a csodá-
latos boltívek, a kora barokk oltár vagy a reneszánsz sírfedelek.

Zsinagóga
A XX. század elején jelenik meg a krumlovi tornyok között a zsinagóga
tornya. Azon kevés zsinagógák közé tartozik, amelyek túlélték a háborút,
és az amerikai katonák számára tartott istentiszteletek színhelyéül, illetve
raktárként szolgált. A látogatók megbizonyosodhatnak róla, hogy az épü-
let ennek ellenére megőrizte egyediségét és misztikus hangulatát. 

Seidel fotóműterem múzeum
Az ámulatba ejti a látogatót Seidel Josef, a hivatásos fényképezés 
úttörőjének az eredeti, de frissen felújított és nemrégiben megnyitott 
fénykép műterme a 20. század első feléből. Valószínűleg nem kerüli el
a kérdést: milyen évet is írunk tulajdonképpen? Ugyanis a fényképész
műterem teljesen autentikus, és emellett állandóan működőképes. Régi
fényképezőgépek, nagyító készülékkel, sötétkamra felszerelés. Az első
Köztársaság idillikus idejére emlékeztet egy sor gyönyörű korabeli fotó
képeslap, eredeti üveg negatívumok és Josefa Seidel személyes tárgyai,
mintha tegnap még használta volna... Információk: +420 380 712 354

Regionális múzeum 
A gazdag múzeumi gyűjtemény több mint 34 ezer kiállított tárgya 
kézzel fogható bizonyítéka a város és a régió gazdag és hosszú 
történelmének. A város eredetileg jezsuita gimnáziuma és az első ba-
rokk épülete 2010 júniusától fogja üdvözölni  látogatóit újonnan fel-
újított tereivel, méghozzá a „Város története” kiállítással, melyet a város,
Český Krumlov első írásos említésének 700. évfordulójára rendeznek.
Információk: +420 380 711 674

Városnézés
A város legkáprázatosabb és legérdekesebb részeit bármikor szívesen 
bemutatja a város látogatóinak a hivatásos idegenvezetők csapata, akik 
hivatásszerű magyarázatukat érdekes információkkal egészítik ki a város
történelméről és jelenéről. Izgató élmény az éjszakai városnézés, mikor 
a besötétedett város titokzatos szépsége még jobban kitűnik. Természe-
tesnek vehető az idegenvezetés az összes fő világnyelven. 
Információk: +420 380 704 622

Audio guide
Megismerni a várost és annak történelmét egy kis elektronikus idegen-
vezetővel a kezünkben biztosan azok számára érdekes, akik inkább füg-
getlen megfigyelők. A felfedezések ideje és iránya csak a saját döntésüktől
függ. Az idegenvezető az Info centrumban vehető át.
Információk: +420 380 704 622

Tutajúsztatás idegenvezetéssel 
“Vízen és mégis száraz lábbal” – így hívják a nem mindennapos város-
nézést egy tutajról, amit a víz áramlása továbbít.  A Vltava (Moldva) 
vidáman kacskaringózik a történelmi városközponton keresztül és 
a korhű öltözékben levő tutajosok magyarázattal egészítik ki a romanti-
kus táj látványát. Információk: +420 380 712 508

CSENDESEN, A MÚZSÁK BESZÉLNEK

Egon Schiele Art Centrum
Világhírű alkotó személyiségek műveit mutatja be a terjedelmes 
reneszánsz épületben, a volt városi sörgyárban a művészeti központ, mely
az expresszionista Egon Schiele nevét viseli (1890–1918), akinek grafikái
és akvarelljei vannak itt bemutatva állandó kiállítás formájában. A híres 
galéria 3000 m2 kiállító területtel sikeres kiállításokkal vívta ki hírnevét,
olyan művészek alkotásait bemutatva, mint Salvador Dalí, Marc Chagall,
Andy Warhol, Oskar Kokoschka és mások.
Információk: +420 380 704 011

Egon Schiele műterme 
A Moldva folyó partján rózsával és szőlővel befuttatott lakályos házikó
szolgált otthonul Egon Schiele festményeinek a születésénél. A festő
1911-ben itt élte életének egyik legboldogabb, viharos ihletettséggel teli
időszakát. A házikó idillikus hangulata a mai napig megmaradt, és az ide-
látogatók felidézhetik itt a híres festőművész életét. 

International Art Gallery 
+ A cseh kultúra galériája 
Szinte valamennyi képzőművészeti ág művei, beleértve a szobrászatot, 
a dizájntervezést kellemes környezetben láthatják a művészet kedvelői, 
az úgynevezett Máselnice (vajköpülő)-ben a II. várudvaron és a gótikus
- reneszánsz venceli pincékben a IV. várudvaron.
Információk: +420 380 715 753

A fényképek háza
Český Krumlov a fényképezés kedvelőinek elbűvölő városa, azt ez 
a galéria is bizonyítja, amely a modern, főleg cseh fényképészek mun-
káit mutatja be. Feledhetetlen csalogatója az állandó fényképkiállítás
Jan Saudek fényképeiből és képeiből, Alfons Mucha plakátjaiból és
Salvador Dalí grafikáiból. Információk: +420 380 712 206

MÚZEUMBAN A FÖLD ALATT IS

A bábfigurák múzeuma - Mesék háza    
Különösen a gyermekek, de az idősebb kíséretük is örömet talál a több
mint kétszáz értékes bábu, témakörönként elrendezett egységekkel -
különböző történelmi legendákkal, vagy akár egy búcsújárás modelljével
is és az 1815-ből származó mechanikus színházzal tarkítva.
Információk: +420 380 713 422

Marionett múzeum
A réges régi bábuk és kulisszák melankóliája a volt barokk 
Szent Jodok templom padlásán, valamint fafaragású remekművek 
a Nemzeti Színház marionett gyűjteményéből. Ez mind vár a mesésen
elvarázsolt nagyok és kicsik szeme világára...
Információk: +420 380 711 175

Építésztörténeti és iparos múzeum    
Figyelemre méltó kiállítás, mely a krumlovi házak változásait mutatja
be a felújítók szemével. Ablakok vagy a kovácsolás részletei, melyek
a körben járóknak szemszögéből kiesnének, érdekes történelmi 
összefüggések alapján összeállítva. A körülöttünk lévő tárgyak 
felfedezésének varázsához szakmai előadások és középkori zenei
koncertek társulnak - ezt mind rejti egy feltűnésmentes ház a Dlohá
ulica (Hosszú utca)-ban. Információk: +420 380 711 681

Moldavit múzeum
A világon egyedülálló drágakő 15 millió évvel ezelőtt keletkezett, ami-
kor egy hatalmas meteorit esett a mai Bajorország területére, ahonnét a
katasztrofális robbanás mintegy 400 kilométeres távolságra repítette a
darabjait. Dél-Csehországban az emberek emberemlékezet óta találtak
zöld színű üvegdarabokat a mezőkön, ám azok eredete hosszú ideig rej-
tély maradt. A moldavit történetével ismerkedhetnek meg a látogatók 
a múzeum interaktív kiállításán. Információk: +420 734 174 130

Tortúra (kínzó vallatás) jogának múzeuma
A kiállítás látogatójára a sötét középkor légköre sújt, leleplezve az 
embertelen kínzások régi módszereit, beleértve az ujjszorítók, a csont-
törő kerék és további kínzó eszközök használatát. Szuggesztív élmény
megerősítve a hóhérok és áldozataik viaszfiguráival. 
Információk: +420 380 766 343

Wax Museum –Viaszfigurák múzeuma  
Észrevétlenül bekeveredni égy régi kocsma vendégei közé, betekinteni
az alkímia mesterének műhelyébe, megcsodálni a középkori iparosok
tudását, ez mind lehetséges a viaszfigurák múzeumában, kiegészítve 
a híres rozembergi család és más uralkodók figuráival. A kiállítás 
lehetőséget nyújt a személyes találkozásra Petr Vokkal, Václav Havellel,
T.G. Masarykkal, II. János Pállal, M. Jacksonnal és más személyiségekkel.
Információk: +420 380 712 236

Grafitbánya 
A titokzatosság és a kaland varázsát rejti a volt grafitbánya meglátogatása.
A látogatói kör a nagy labirintusban, a bánya földalatti folyosóinál, 

bányász öltözékben és sisakkal mentek végig az ide látogató gyermekes
családok. A látogatók kipróbálhatják az utazást a speciális bánya vonattal,
és egy kellemes sétát tesznek a nemrégiben elhagyott grafit bányászatban. 
Információk: +420 380 711 199

A sörgyár meglátogatása 
Nem csak a sör kedvelői részére rendeltetett a csalogató ajánlat: 
betekintés a sörgyártás fedele alá az Eggenberg sörgyárban. A helyi
hagyomány egészen az 1560. évbe nyúlik vissza.  A kísérő szakmai
magyarázatán kívül elkerülhetetlen a pasztörizálás előtti sörből 
való kóstoló. Információk: +420 380 711 426

Csillagvizsgáló és a Kleť hegyi kilátó 
A Blanenský les (erdő) legmagasabb csúcsán közelebb van a csilla-
gokhoz. A program része a Cseh Köztársaság legmagasabban fekvő
csillagvizsgálójának látogatása és lehetőség szerint megfigyelés 
biztosítása a nyilvánosság részére. Ezt követően az 1083 m magas Klet
csúcson felmászhatunk a történelmi kilátóra és egy pici szerencsével el
lehet látni egészen az Alpokig. A felfele vezető út kötélpályával van
egyszerűsítve (Holoubkkov állomás), a jobb kondícióban lévő látoga-
tók a gyalogtúrát is választhatják. Český Krumlov – Vyšný (cca. 1,5 óra).
Információk: csillagvizsgáló +420 380 711 242; 
kilátó +420 724 700 300

KRUMLOVBAN IS SPORTSZERŰEN

Golf
Mindenkire, aki áldozata ennek a szép játéknak, a város központjától
csupán 5 km távolságra, Svachova Lhotka községben egy 18 pályás 
játékpálya vár. A játékosok kényelmét szolgálja a szálloda is, mely 
a stílusos Dél-cseh vendéglőn kívül, közkedvelt wellness szolgáltatást
is tud kínálni.  Információk: +420 606 754 570

Vizi turizmus
Megcsodálni egy pillanaton belül a folyó varázsát és a parton levő 
nevezetességek szépségét, csak a vízi sportok kedvelői tehetik igazán, akik ke-
nuikkal vagy raftjukkal haladnak keresztül a városon. A gond 
nélküli úsztatást Vyššího Brod-ból Krumlovba vagy akár tovább is, a Vltava (Mol-
dva) vizein a Zlatá Koruna (Aranykorona) egészen Boršov-ig 
minden érdeklődő számára a hajó és további szükséges felszerelés 
kölcsönzőinek széles választéka teszi lehetővé. Információk: +420 380 704 622

Kerékpáros turizmus
Enyhén dombos táj a šumavai hegyalján, sűrűn jelölt és karbantartott 
kerékpár útvonallal átszőve, kimondottan a kerékpárosok paradicsoma. Na-
gyon kedveltek a katonai területen fekvő útvonalak Boletice 
területén, a Lipnoi gát tavának déli partja, vagy a nem messze fekvő 
Kleť csúcs masszívumának útjai. Az útvonalak legtöbbjét egy csomó 
természeti és történelmi látványosság övezi. A biciklis turisták között 
a régió állandóan növekvő közkedveltségének megfelelően megfelel 
a szolgáltatások és kölcsönzők tarka kínálata is. Információk: +420 380 704 622

Tenisz, fallabda, úszás, bowling, teke 
A sport és a mozgási lehetőségek felsorolásához hozzá tartozik termés-
zetesen olyan is, mellyel a turisták és a város látogatói gazdagíthatják
szabad idejüket, még esőben vagy télen is. A tenisz kedvelőinek 
rendelkezésére áll egy külső és fedett pályákkal rendelkező Tenisz 
centrum. A Squash (fallabda) centrum három pályát és egy 
szaunával egybekötött fitnesz tornatermet tud felajánlani, valamint
egy 25 méteres fedett medencét, kis gyermekkel is csak egy pár lépés
a város központja. Kitűnő lehetőség az este eltöltésére a 8-as bowling
vagy tekepálya az itteni kaszinókban. Információk: +420 380 704 622

Kirándulások lóháton és szkutereken
Český Krumlov, habár területileg kicsiny, annyi érdekességet 
kínál, hogy egy turista lábai hamar elfáradnak. A város gyönyörű, 
a környék a sok kölcsönzőnek köszönhetően minimális erőlködéssel
elérhető – a műszaki beállítottságú utazókat quadok és scooterek
várják, kipróbálhatják a segway járművet is. Gyorsan és erőlködés
nélkül legördülni a Kleť csúcs tetejéről vagy eljutni a környékre, 
ezt minden aktív szabadidő kitöltés barátja számára lehetővé teszik 
a modern rollerek. A legszebb kilátást a világra és Krumlov városára
lóhátról a helyi lovagló klubok kínálják, melyek kirándulásokat 
szerveznek a környező természetbe. Információk: +420 380 704 622
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