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n Hradní muzeum a zámecká věž
n Regionální muzeum v Českém Krumlově 
n Museum Fotoateliér Seidel
n Egon Schiele Art Centrum 
n Kláštery Český Krumlov – vybraná expozice

Prodej v Infocentru Český Krumlov 
a v jednotlivých expozicích

www.ckrumlov.info/card

Český Krumlov
Card

Jednoznačně nejnavštěvovanější říční maraton v České republice,
jenž každoročně přiláká do města a jeho okolí stovky milovníků vo-
dáckého sportu, od ryzích amatérů až po mezinárodní elitu. Na
Vltavě soupeří vodáci na kajacích, kánoích, ale i raftech a pramicích.
Akce nabízí bohatý program pro závodníky, širokou veřejnost i nej-
mladší návštěvníky.                         www.krumlovskymaraton.com 

Krumlovský 
vodácký 
maraton 
10. 10. 2020
9. 10. 2021

Série pěti koncertů rozezní každou sobotu od konce října do konce
listopadu jedinečné historické prostory krumlovské synagogy. Zažijte
neopakovatelnou atmosféru mezi interpretem a publikem. Rozma-
nitý hudební program představuje vynikající hudebníky z tuzemska
i zahraničí.                                           www.krumlovskerecitaly.cz

Krumlovské 
podzimní 
recitály 
31. 10. – 28. 11. 2020
30. 10. – 27. 11. 2021 

*
Tradiční podzimní slavnosti na počest sv. Václava, patrona země české,
ale také všech pivovarníků a vinařů, přinášejí bohaté kulturní i gastro-
nomické zážitky. Příjemnou atmosféru slavností dotváří přehlídka folk-
lórních souborů či svatováclavský jarmark. Dokonalou tečkou za celou
akcí je pro návštěvníky zážitek z večerní návštěvy muzeí a galerií.

www.ckrumlov.info/svatovaclavskeslavnosti 

Svatováclavské
slavnosti 
25. 9. – 28. 9. 2020
24. 9. – 28. 9. 2021

Mistrné spojení vynikajících vín s gastronomickými a kulturními zá-
žitky. Festival vína Český Krumlov nabízí přehlídku tuzemských i za-
hraničních vín, podzimní oslavu Svatomartinských vín, spojenou
s příjezdem sv. Martina a ochutnávkou Svatomartinských vín, gastro-
nomické lahůdky a jedinečnou atmosféru přátelských posezení u
sklenky vína s uznávanými sommeliéry a vinaři v malebných historic-
kých prostorách českokrumlovských restaurací. 

Vrcholem festivalu se stává každoročně širokou veřejností oblíbená
Zámecká slavnost vína v Zámecké jízdárně - degustační a prodejní
přehlídka vín, která představuje více než 300 vzorků vín tuzemských
a zahraničních vinařství za účasti vinařů, sklepmistrů a sommeliérů.

www.festivalvinack.cz 

Festival vína 
Český Krumlov   
říjen – listopad 2020
říjen – listopad 2021

S přicházející zimou ukazuje Český Krumlov zcela jinou tvář. Tvář
plnou klidu a poezie. Staročeský vánoční trh s punčem a vánočním
cukrovím provoní denně celé svátečně naladěné město. Čas adventu
je naplněn řadou překrásných setkání, počínaje společným rozsví-
cením vánočního stromu, Mikulášskou nadílkou, Ježíškovou poštou,
společným zpíváním koled, vánočními koncerty, ale i vánočními ak-
cemi pro naše čtyřnohé kamarády. Kouzelným završením předvá-
nočního období je pak živý Betlém – biblický živý obraz se zpěvy
koled na druhém zámeckém nádvoří. 

Svou nezaměnitelnou atmosféru má také vítání nového roku a ko-
leda tří králů se zhasnutím vánočního stromu jako důstojnou tečkou
za celým Adventem.                              www.ckrumlov.info/advent

Advent 
a Vánoce  
27. 11. 2020 – 6. 1. 2021
26. 11. 2021 – 6. 1. 2022

Advent 
a Vánoce

vstupenek
za 400 Kč
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Obnovená tradice lidové masopustní slavnosti s typickým pestroba-
revným a rozpustilým procesím masek, provázeným pouličními diva-
delníky, kejklíři a muzikanty. Masopustní oslavy doplňuje bohatý
program v krumlovských Klášterech či tradiční zabijačkové speciality
v pivovarské restauraci.                      www.ckrumlov.info/masopust

Masopust
22. 2. – 25. 2. 2020  
13. 2. – 16. 2. 2021

Pohádkově krásné prostředí středověkého města a magie prvomájové
noci – oslava na počest nadcházejícího měsíce lásky zve na čaroděj-
nický rej, stavění májky, hudební vystoupení, lampionový průvod, má-
jový jarmark a Den otevřených muzeí a galerií s volným vstupem.

www.ckrumlov.info/kouzelnykrumlov 

Kouzelný 
Krumlov 
30. 4. – 3. 5. 2020   
30. 4. – 2. 5. 2021 

V Českém Krumlově pokračuje tradice velikonočních trhů. Od Zele-
ného čtvrtka do Velikonočního pondělí nabídnou řemeslníci stylové
výrobky, velikonoční pomlázky či malovaná vajíčka. Kromě tradičních
řemeslných trhů čeká na všechny i různorodá zábava v podobě veli-
konočního tvoření, koncertů, výstav či velikonočního menu v místních
restauracích.                                    www.ckrumlov.info/velikonoce

Velikonoce 
9. 4. – 13. 4. 2020
1. 4. – 5. 4. 2021

Český Krumlov si každoročně připomíná výročí osvobození města
americkými vojsky, ke kterému došlo v roce 1945. Obyvatelé i ná-
vštěvníci města tak mohou uctít památku účastníků II. světové války.
Součástí oslav jsou také ukázky dobové vojenské techniky.

www.ckrumlov.info/oslavyosvobozeni

Oslavy 
osvobození
9. 5. 2020
8. 5. 2021

Činohra, opera či balet - především však výjimečný kulturní zážitek z představení
konaných za letních nocí pod širým nebem. Inscenace světově proslulých autorů
se odehrávají v nádherných přírodních kulisách zámecké zahrady, na pozadí le-
tohrádku Bellarie. Výběr repertoáru, režijní pojetí, herecké výkony a originální
zahradní scenérie uchvátí snad každého diváka.              www.otacivehlediste.cz 

Otáčivé 
hlediště 
3. 6. – 13. 9. 2020
červen – září 2021

Vrcholný motoristický podnik s tradicí již od roku 1971. Silnice v okolí
Českého Krumlova se stávají dějištěm FIA European Rally Trophy a Mi-
strovství České republiky soudobých i historických automobilů. Součástí
závodu je Czech New Energies Rallye a Rallye Legendy Show. Mimo-
řádným zážitkem pro všechny zúčastněné bývá slavnostní start a vyhlášení
vítězů v Jelení zahradě v Českém Krumlově.           www.rallyekrumlov.cz 

Rallye 
Český 
Krumlov 
22. 5. – 23. 5. 2020
květen 2021

Městská historická slavnost, situovaná do doby panování šlechtického
rodu Rožmberků. Hlavními lákadly programu jsou každoročně his-
torické kostýmované průvody z období gotiky a renesance, historické
a řemeslné trhy, pouliční divadla, historické programy, hudba, tanec,
šerm a působivá ohňová představení. Na počest slunovratu pak noční
oblohu rozzáří slavnostní ohňostroj.    www.slavnostipetilisteruze.eu 

Slavnosti 
pětilisté růže  
19. 6. – 21. 6. 2020
18. 6. – 20. 6. 2021

Spolu s létem přichází hudební festival s nejdelší tradicí ve městě. Festival
začíná tradičně Barokní nocí na zámku Český Krumlov® - historicky věrnou
obdobou zámecké slavnosti z 18. století. Festival dále pokračuje sérií kla-
sických komorních koncertů v prostorách zámku a dalších historických bu-
dovách v centru města. Zárukou kvality jsou renomovaní sólisté a komorní
soubory české hudební scény.                           www.komorni-festival.cz 

Festival 
komorní 
hudby  
26. 6. – 5. 7. 2020
25. 6. – 4. 7. 2021

Nesmrtelná díla barokních umělců - stavitelů a hudebních skladatelů se
po staletích znovu potkávají, aby dala vzniknout ojedinělé kulturní akci.
Na scéně unikátního zámeckého barokního divadla zazní barokní opera,
v klášterním kostele chrámová hudba, v autentických historických prosto-
rech města tóny dobových skladeb.                  www.ckrumlov.info/opera 

Festival 
barokních 
umění
18. 9. – 20. 9. 2020
17. 9. – 19. 9. 2021

Tradiční letní hudební Festival staré hudby v Českém Krumlově, zaměřený na
hudbu gotiky, renesance a baroka, kde účinkují výhradně soubory specializo-
vané na provozování staré hudby s užitím kopií a replik historických hudebních
nástrojů a znalých dobové hudební a vokální interpretace. Unikátní prostředí
sakrálních objektů přidává hudbě na autentičnosti.           www.ckrumlov.info/fsh 

Festival 
staré 
hudby  
10. 7. – 15. 7. 2020
červenec 2021

Jedna z nejprestižnějších hudebních akcí v České republice s tradicí
od roku 1992. Spojení atraktivního prostředí historického města a
hudby mnoha žánrů vydobylo festivalu skvělé renomé po celém
světě. Díky vynikajícím domácím i zahraničním interpretům, kteří zde
každoročně vystupují, je festival trvalou součástí evropského kultur-
ního kalendáře.                                           www.festivalkrumlov.cz 

Mezinárodní 
hudební festival
Český Krumlov
17. 7. – 8. 8. 2020 
16. 7. – 7. 8. 2021

Výjimečná až neopakovatelná příležitost nahlédnout do běžně ne-
přístupných míst významných památek a seznámit se s procesy jejich
záchrany a obnovy. V odborných výkladech se návštěvníci dozvědí
také řadu zajímavostí ze stavební historie památek i mnoho nejno-
vějších poznatků.                                       www.ckrumlov.info/ehd

Dny 
evropského 
dědictví  
5. 9. – 13. 9. 2020
září 2021

*Slavnosti
pětilisté

růže
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