
Český 
Krumlov
město mnoha tváří
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Architektonická krása a rene-
sanční atmosféra snoubena s mo-
derním uměním a kulturou - již
po pár krocích městem si rázem
připadáte jako v pohádce. Sgrafi-

1. den: Procházka Latránem / dopoledne: Zámek Český Krumlov * Zámecká zahrada
odpoledne: Kláštery Český Krumlov (Tip: Grand tour)
2. den: Procházka starým městem / dopoledne: Egon Schiele Art Centrum * kostel sv. Víta
odpoledne: Regionální muzeum * vyhlídková plavba na voru
3. den: Okruh Jižní meandr Vltavy / dopoledne: Museum Fotoateliér Seidel * Synagoga Český Krumlov /
odpoledne: Ateliér Egona Schieleho s přilehlými terasami *Městský park
UBYTOVÁNÍ: www.ckrumlov.info/ubytovani, STRAVOVÁNÍ: www.ckrumlov.info/stravovani
Více tipů pro Váš program během pobytu naleznete na www.ckrumlov.info/inspirace

KRUMLOV INSPIRUJÍCÍ / inspirace na 3denní pobyt v Českém Krumlově

Víte, že 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.

tové fasády, dominanta zámecké
věže, výstavy současných umělců,
pěvecká vystoupení hvězd hudeb-
ního nebe. Během celého roku
žije město pestrým životem –

šlechta oslavuje, městem i zám-
kem se line hudba různých žánrů,
na jevišti barokního divadla nebo
před otáčivým hledištěm se ode-
hrávají dávné příběhy.

Město mnoha tváří – 
jeden den v Krumlově nestačí

*
www.ckrumlov.info
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* Zážitkové prohlídky - nejkrásnější a nejzajímavější části města ochotně a kdykoliv představí
jeho návštěvníkům profesionální průvodci, kteří svůj zasvěcený výklad doplní o zajímavé in-
formace z historie i současnosti. Vzrušujícím zážitkem jsou noční prohlídky, kdy tajemná krása
potemnělého města vynikne ještě intenzivněji. Samozřejmostí je výklad ve všech hlavních
světových jazycích. www.ckrumlov.info/pruvodci
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Do Krumlova za památkami

www.ckrumlov.info/atraktivity

Státní hrad 
a zámek Český Krumlov 
Dominanta a symbol města, jeden z
největších hradních komplexů v Ev-
ropě, z vnějšku impozantní, uvnitř
úžasný. Nejsou to však jen honosné
komnaty, sály a ložnice šlechty, jež
uchvátí návštěvníky některé z pro-
hlídkových tras: Žili zde také správce
hradních budov, kovář, podkoní a
třeba i lékárník, a tak lze nahlédnout
i do někdejšího „zázemí“ hradu. Při
pohledu na množství postav na stě-
nách Maškarního sálu jistě oceníte
umění a píli malíře Josefa Lederera,
který zvládl celou výzdobu sám za
necelý půlrok. 

Zámecká zahrada
Příjemným završením prohlídky
hradního areálu může být  procházka
v zámecké zahradě, v nádherném
prostředí s kaskádovitou fontánou,
francouzskými záhony a rokoko-
vým letohrádkem Bellarie. 
www.zamekceskykrumlov.eu

Synagoga Český Krumlov 
Od počátku 20. století doplňuje
panorama krumlovských věží
místní synagoga. Jako jedna z mála
přečkala válku a sloužila k boho-
službám vojáků americké armády
nebo jako skladiště. Návštěvníci
se však mohou přesvědčit, že je-
dinečnost a mystickou atmosféru
si tato stavba zachovala. Historii
židovské kultury přibližuje stálá vý-
stava, kterou doplňují výstavy se-
zónní a kulturní akce. 
www.ckrumlov.info/synagoga

Barokní zámecké divadlo 
Na první pohled spíše nenápadná
budova na V. hradním nádvoří, ve
skutečnosti však unikát, jenž nemá
téměř v celém světě obdoby.
Kromě scény samotné se jakoby
zázrakem dochovalo i původní vy-
bavení (kulisy, kostýmy, dekorace,

libreta) a také jevištní technika,
takže zde můžete i dnes slyšet
stejné dunění hromu či svist větru
tak, jak ho slyšeli diváci při před-
staveních před více než 250 lety. 

Kláštery Český Krumlov
Unikátní trojklášteří, které zaujímá
hned druhé místo co do rozlohy
po krumlovském zámku, láká širo-
kou veřejnost, zvláště pak rodiny 
a děti na klášterní život, kulturu,
historii a umění daného období 
a vytváří zajímavý prostor pro po-
znání a zážitky. www.klasteryck.cz

Kostel sv. Víta 
Charakteristickou siluetu města do-
tváří spolu se zámeckou věží i štíhlá
novogoticky upravená věž kostela
sv. Víta z počátku 15. století. Znalci si
jej cení pro mistrovskou práci kame-
níků na gotickém trojlodí, každého
pak uchvátí vysoká odvážná klenba
a bohatá malířská výzdoba. 
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Vyhlídkové plavby na voru - historickou část města lze zhlédnout i z jiné, nečekané
perspektivy. Po vodě a přesto suchou nohou zažijete nevšední prohlídku města z voru
unášeného proudem řeky.. Vltava rozmarně meandruje historickým centrem a voraři
v dobovém oblečení doplní výkladem výhledy na romantická zákoutí.
*

image_A5_2017_CZ_Sestava 1  11.1.2018  12:11  Stránka 5



Za uměním a historií

www.ckrumlov.info/atraktivity

Egon Schiele Art Centrum 
Historický Český Krumlov inspiruje
svou malebností a jedinečnou polo-
hou na březích Vltavy celé generace
umělců. Zřejmě nejvýrazněji proslavil
jeho pitoreskní uličky a zákoutí svě-
toznámý umělec, malíř a grafik Egon
Schiele. Zkuste porovnat dnešní po-
dobu uliček a zákoutí s jeho výtvar-
nou stylizací při návštěvě galerie
nesoucí jeho jméno. 
www.schieleartcentrum.cz

Ateliér Egona Schiele 
Útulný domek na břehu Vltavy,
obklopený růžemi a vinnou révou,
se stal místem, kde vznikla řada děl
Egona Schiele. 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.

Museum Fotoateliér Seidel 
Pokud Vás při pohledu na doko-
nale zachovalé historické centrum
města napadne, že se zde „zastavil
čas“, pak v původním fotoateliéru
Josefa a Františka Seidelových to
platí dvojnásob: V naprosto au-
tentickém ateliéru z počátku 20.
století můžete obdivovat nejen
pozoruhodné snímky tehdejšího
Krumlova a okolí, ale i původní
technické vybavení, a případně se
nechte vyfotografovat v těch sa-

mých kulisách, jako zákazníci fo-
toateliéru v časech první repu-
bliky. www.seidel.cz

Regionální muzeum
Bohatý výběr z cenných exponátů
o dějinách Českého Krumlova a
jeho okolí můžete obdivovat v Re-
gionálním muzeu. Pozornost jistě
zaujme i unikátní detailně propra-
covaný keramický model města,
který je největším svého druhu na
světě. www.museum-krumlov.eu

Muzeum vltavínů
Světově unikátní polodrahokamy
vznikly před 15 miliony let při do-
padu ohromného meteoritu na
území dnešního Bavorska, odkud je
katastrofický výbuch vymrštil až do
vzdálenosti 400 km. Příběh vltavínů
prožijí návštěvníci v moderní interak-
tivní expozici muzea.
www.vltaviny.cz

Hradní muzeum a zámecká věž
Vydejte se na putování časem!
Hradní muzeum vás zavede do dob
pánů z Krumlova, Rožmberků a dal-
ších významných šlechticů, kteří v
průběhu staletí sídlili v Českém
Krumlově a měnili jeho tvář. K vidění
je množství cenných exponátů ze zá-
meckých depozitářů, v kinemato-
grafu pak můžete zhlédnout filmy z
počátku 20. století. Zámecká věž
k tomu nabízí jedinečný výhled na
celý zámecký areál a historické jádro
města „jako na dlani“. 
www.zamekceskykrumlov.eu

image_A5_2017_CZ_Sestava 1  11.1.2018  12:11  Stránka 6



Již procházka městem je jako návštěva galerie, kde uměleckým dílem je každý dům.
V mnoha z nich naleznete překrásné interiéry nabízející expozici uměleckých děl, ale i
ukázky práce starých stavebních mistrů. K návštěvě TOP muzeí ve městě využijte Český
Krumlov Card, jednu vstupenku do pěti muzeí. www.ckrumlov.info/card
*
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Vezměte děti s sebou!

www.ckrumlov.info/deti

Interaktivní expozice 
a řemeslné dílny v Klášterech
Probuďte v sobě tvořivost a na-
učte se historií prověřené postupy
- zábavnou formou si spolu s
dětmi můžete vyzkoušet doved-
nosti našich předků – práci stře-
dověkého písaře, šablonovou
výmalbu, upéct si křupavý preclík,
vyrobit si vlastní náramek a
spoustu dalšího. Kláštery nemusí
být nuda! www.klasteryck.cz

Grafitový důl 
Zvláště pro děti bude mít nádech
dobrodružství výprava do podzemí
bývalého grafitového dolu. V ob-
lečení, jehož součástí je přílba i če-
lová lampa, se důlním vlakem
vydáte na poznávací jízdu potem-
nělými chodbami a dozvíte se
něco o hornické historii v Českém
Krumlově a jeho okolí.
www.grafitovydul.cz

Wax Museum 
Vmísit se nepozorovaně mezi
hosty staré krčmy, nakouknout do
alchymistovy dílny, obdivovat um
středověkého řemeslníka, to vše
lze v působivé expozici voskových
figurín, doplněné o slavné členy
rožmberského rodu a další vla-
daře. Prohlídka nabízí setkání s Pe-
trem Vokem, Václavem Havlem,
T. G. Masarykem, Janem Pavlem
II., Michaelem Jacksonem a dal-
šími slavnými osobnostmi.
www.waxmuseumprague.cz

Pohádkový dům
Jedinečná expozice 300 historic-
kých loutek aranžovaných do te-
matických celků. Můžete tak vidět
např. vyobrazení historických le-
gend, jihočeskou svatbu, loupe-
žníky z hvozdů Blanského lesa a
Šumavy, draky a rytíře, trpaslíky z
okolních dolů nebo třeba Spejbla
s Hurvínkem. Přímo v loutkovém
divadle si můžete s dětmi zahrát
některou z mnoha pohádek. 
www.krumlovskainspirace.cz

Muzeum marionet
V muzeu můžete obdivovat kom-
pletní barokní loutkové divadlo
včetně barokní mašinérie. V areálu
muzea si nezapomeňte vyzkoušet
průchod nejmenšími dveřmi
v České republice, které jsou vy-
soké pouhých 80 cm.
www.marionettemuseum.cz

Nezapomeňte si odvézt pa-
mátku v podobě dobové fo-
tografie v kostýmech z doby
našich babiček. Navštivte
Museum Fotoateliér Seidel
a přeneste se o století zpět.
Další inspiraci pro pobyt 
s dětmi naleznete na
www.ckrumlov.info/deti
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Chcete vidět rozzářené oči svých potomků? Vezměte je do pohádky! Pohádkový
Český Krumlov má rozhodně co nabídnout. Množství aktivit určených malým i vět-
ším dětem je zárukou, že návštěva Českého Krumlova se stane potěšením jak pro
Vaše potomky, tak pro Vás.
*
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Za slavnostmi a festivaly

www.ckrumlov.info/kulturnitipy

Prvomájový polibek snad nemůže
být nikde sladší než na náměstí
Lásky, ve které se na celý květen
promění náměstí Svornosti u pří-
ležitosti akce Kouzelný Krumlov.
Městem létají čarodějnice, staví se
májka, nechybí koncerty a lampio-
nový průvod.

Do doby baroka Vás vtáhne Fes-
tival barokních umění či Barokní
noc na zámku Český Krumlov® v
rámci Festivalu komorní hudby,
věrně provedená slavnost po
vzoru oslav z 18. století.

Instrumentalisté zvučných jmen i pě-
vecké hvězdy světového formátu 
vystupují každoročně na Meziná-
rodním hudebním festivalu Český
Krumlov. Pro skvělý hudební zážitek
stačí zvolit jedno z mnoha vynikajících
vystoupení. Koncerty této nejdelší
hudební přehlídky v zemi se odehrá-
vají v různých atraktivních prostorách
města a zaznívá při nich hudba
mnoha žánrů od 15. století až po
současnost.

Pokud máte rádi divadlo, jistě si ne-
necháte ujít některé z mnoha před-
stavení pod širým nebem v zámecké
zahradě, kdy budete vtaženi přímo
do děje díky unikátnímu otáčivému
hledišti.

Hudba, tanec, tradiční zvyky a řemesla
doprovázejí i Svatováclavské slav-
nosti, jejichž součástí je i Mezinárodní
folklórní festival. Podzimní nabídku kul-
turních akcí vhodně doplňuje Festival
vína Český Krumlov. Svůj nezamě-
nitelný půvab má také období ad-
ventu a Vánoc, vítání nového roku a
masopustní veselí.

Nejen stavění májky a pálení čaro-
dějnic při vítání jara dělá Krumlov
kouzelným. Čas letního slunovratu
je zase velkou oslavou renesance.
Slavnosti pětilisté růže patří k nej-
větším a nejznámějším festivalům
svého druhu v Evropě. V podma-
nivé atmosféře renesanční doby je
připraven bohatý víkendový pro-
gram, který zanechá nezapomenu-
telné zážitky v každém z návštěvníků. 
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V každém ročním období je možné navštívit Český Krumlov zahalený do sváteční atmo-
sféry slavností a festivalů. V široké nabídce nechybí ani folklór, jazz a další moderní
žánry, které si navíc můžete vychutnat v nevšedních prostorách renesančního města.
Zaposlouchejte se do hudby různých žánrů, staňte se součástí dávných příběhů, zažijte
divadelní představení v unikátním Barokním divadle, přijďte oslavovat.

*
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Dovolená v pohybu

www.ckrumlov.info/aktivity

Dovolená na vodě - vodáctví je
nerozlučně spjato s Vltavou a ta zase
s Českým Krumlovem. Bezstaro-
stnou plavbu z Vyššího Brodu do
Krumlova či dále po proudu Vltavy

přes Zlatou Korunu do Boršova
umožňuje všem zájemcům o vodní
turistiku široká nabídka půjčoven
lodí a dalšího potřebného vybavení.

tickým hotelem a restaurací v býva-
lém vesnickém stavení.

Vyjížďky na koních - milovníci po-
hledu na svět z koňského hřbetu si
zase mohou dopřát potěšení z kon-
diční jízdy ve venkovní nebo kryté jíz-
dárně, případně v terénu absolvovat
některý z vyhlídkových okruhů.

Tenis, squash, bowling či kuželky
- milovníci „bílého sportu“ najdou
v Krumlově venkovní antukové
dvorce s večerním osvětlením; v
případě nepříznivého počasí po-
slouží tenistům krytá hala se třemi
kurty s umělým povrchem a s pří-
jemnou restaurací. Výborným zpe-
střením dovolené může být turnaj
s přáteli v bowlingu, kuželkách či
squashové utkání.

Cykloturistika - lehce zvlněná kra-
jina Českokrumlovska přímo vybízí k
vyjížďkám na kole či vycházkám ve
stylu nordic walking. Nevzali jste si
kolo nebo hole s sebou? Nevadí!
Na několika místech ve městě Vám
veškeré vybavení rádi zapůjčí. Pak
Vám již nic nebrání vydat se po ně-
které z tras lesnatou krajinou plnou
přírodních krás a pamětihodností. 

Golf - ani na příznivce greenů Český
Krumlov nezapomíná. Pouhých 5
km od centra města - v obci Sva-
chova Lhotka - na ně čeká přívětivé
18jamkové golfové hřiště s roman-
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1. Hradní muzeum 
2. Museum Fotoateliér Seidel
3. Regionální muzeum
4. Egon Schiele Art Centrum
5. Egon Schiele Atelier
6. Kláštery
7. Hrad a zámek
8. Kostel sv. Víta

9. Synagoga
10. Mezinárodní galerie 

výtvarného umění 
11. Galerie české kultury
12. Dům fotografie
13. Muzeum loutek 

- Pohádkový dům 
14. Muzeum marionet

15. Muzeum vltavínů
16. Muzeum útrpného práva 
17. Muzeum voskových figurín
18. Grafitový důl 
19. Zámecká kovárna
20. Pivovar Eggenberg
21. Zahrada léčivých rostlin 

„Kouzelné bylinky“
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Tipy na výlety do okolí

www.ckrumlov.info

Hora a rozhledna Kleť
Pěšky, na kole nebo třeba stylem
nordic walking můžete vystoupat na
nedaleký vrchol Blanského lesa a
zde navštívit nejstarší rozhlednu
v Čechách, která Vás při příznivém
počasí odmění pohledem na úžasné
panoráma Alp. Pro zpáteční cestu si
lze zvolit pohodlnou jízdu na kolo-
běžkách, což bude jistě zážitkem
nejen pro vaše děti.

Klášter Zlatá Koruna
Bývalý klášter, především však do-
dnes jeden z nejcennějších kom-
plexů gotické architektury ve
střední Evropě. Stačí jen trocha
fantazie k tomu, učinit si před-
stavu o životě cisterciáckých mni-
chů před mnoha staletími. 

Vodní nádrž Lipno
Zábavu pro celou rodinu, koupání,
vyjížďky na loďkách, windsurfing,
jachting, rybaření, či třeba cyklis-
tiku a in-line bruslení. V zimě zase
upravené sjezdovky, perfektně
protažené běžecké stopy či něko-
likakilometrovou bruslařskou
dráhu na zamrzlé hladině. To vše a
mnoho dalšího naleznete na bře-
zích Lipenského jezera. 

Zřícenina hradu Dívčí Kámen
Ztělesněnou romantikou jsou zbytky
hradu – největší středověké zříceniny
u nás na vysokém skalnatém ostrohu
nad údolím Vltavy a Křemežského
potoka.

Klášter Vyšší Brod
V kostele kláštera se pod podla-
hou skrývá pověstmi opředená
hrobka Rožmberků. Za návštěvu
stojí i poštovní muzeum, jež našlo
ve zdech kláštera útočiště a vý-
stavní prostory.

Hrad Rožmberk
Pro vodáky dobře známá dominanta
nad Vltavou, pro návštěvníky ně-
které z prohlídek zámku, např. noční
varianty se scénickým představením,
pak nezapomenutelný zážitek. Nudit
se ovšem nebudou ani děti, jimž je
věnován zvláštní program. 
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Stezka korunami stromů v Lipně nad Vltavou - bezbariérová stezka přístupná nejen
pro jízdu s kočárky, ale i pro handicapované. Stezka je plná didaktických a adrenalino-
vých zážitků. 40 metrů vysoká vyhlídková věž nabízí neopakovatelné pohledy na Li-
penské jezero, ale také vrcholky rakouských Alp!*
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náměstí Svornosti 2
381 01 Český Krumlov
Tel.: +420 380 704 622-23
Fax.: +420 380 704 619 
E-mail: info@ckrumlov.info

www.ckrumlov.info

DOPRAVA / www.ckrumlov.info/doprava
UBYTOVÁNÍ / www.ckrumlov.info/ubytovani
STRAVOVÁNÍ / www.ckrumlov.info/stravovani
TURISTICKÉ ATRAKTIVITY / www.ckrumlov.info/atraktivity
KULTURNÍ TIPY / www.ckrumlov.info/kulturnitipy
AKTIVITY / www.ckrumlov.info/aktivity
FOTOGALERIE / www.ckrumlov.info/fotogalerie
MAPY / www.ckrumlov.info/mapy

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Městská policie 156
Tísňové volání 112
Policie ČR 158
Hasiči 150
Lékařská pomoc 155

Vydal: Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o., Český Krumlov Tourism v roce 2017
Text: Český Krumlov Tourism
Fotografie: archiv města Český Krumlov, archiv Jihočeské centrály cestovního ruchu, 
archiv Jihočeského divadla, archiv Golf Club Český Krumlov
Design a DTP: David Plouhar, MONELLO s.r.o.
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*

image_A5_2017_CZ_Sestava 1  11.1.2018  12:12  Stránka 16


