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Aktivní dovolená v Krumlově a okolí 
 

Chcete strávit aktivní dovolenou a přitom zažít jedinečnou atmosféru 

historického městečka? Vydejte se do Českého Krumlova. Vodní sporty, 

cyklistika, turistika, lezení na skalách, projížďky na koni, tenis, golf, volejbal, 

bruslení… V Krumlově a jeho okolí jednoduše najdete všechno, co nakopne vaše 

endorfiny. Ať už je zima nebo léto. 

Pro milovníky vodních sportů je Krumlov doslova rájem. Užívat si plavbu meandry řeky Vltavy 

a při tom se kochat pamětihodnostmi na jejích březích zde můžete na kánoi, raftu nebo třeba 

paddleboardu. Pět krumlovských jezů a vodní radovánky přímo v centru města jsou zárukou, 

že se budete dobře bavit. Lodě a vše potřebné si můžete půjčit přímo ve městě.  Pokud jste ve 

vodním sportu začátečníci nebo byste si chtěli vyzkoušet některý z novějších způsobů 

splouvání, můžete dokonce využít nabídku výletů s instruktorem. A plavecký bazén a 

aquaparky v okolí zase zaručí, že v Krumlově nebudete zahálet ani mimo letní sezonu. 

Patříte mezi příznivce skalního lezení a rádi objevujete nové možnosti? Přijeďte do Krumlova. 

Na Havraní skále na pravém břehu Vltavy naproti krumlovskému pivovaru najdete totiž první 

krumlovskou via Ferratu. První zpřístupněná trasa je sice určená pro zkušenější ferratisty, 

využít ji však můžete i pokud s ferratovým lezením teprve začínáte. V doprovodu zkušeného 

instruktora vám tato 110 metrů dlouhá pouť po skalách s krumlovskou věží v zádech nebude 

odepřena.  

Pokud se rádi procházíte, běháte či provozujete nordic walking, můžete si v Krumlově a jeho 

okolí plně užívat atmosféry malebné a zachovalé přírody všude kolem. Lehce zvlněná krajina 

přímo vybízí k pěším výletům, joggingu nebo vycházkám s holemi. Pro začátek si můžete 

„vyběhnout“ na Křížovou horu, vrch nad Krumlovem s kaplí Panny Marie Bolestné. Bude-li vám 

to málo, stačí si vybrat některou z okolních tras plných přírodních krás a pamětihodností. 

Odměnou vám budou kouzelné výhledy všude kolem.  

Objevovat krásy regionu můžete i na kole, koloběžce nebo třeba in-linech. Pro vyznavače 

horských kol jsou k dispozici náročnější cyklotrasy přímo v okolí Krumlova, rodiny s dětmi a in-

linisté zase ocení nenáročné cyklostezky podél nedaleké Lipenské nádrže. Pokud se nechcete 

moc namáhat, na e-biku zvládnete i náročnější túry. V Krumlově a okolí najdete dostatečnou 

síť půjčoven i dobíjecích stanic. A kdo by chtěl prozkoumat i trochu vzdálenější končiny, ten 

může využít některý z jihočeských cyklobusů. 

V létě, v zimě, za teplých dní i za deště, zkrátka kdykoliv se vám zamane si můžete v Krumlově 

zpestřit svůj pobyt některou ze známých či méně známých sportovních a pohybových aktivit. 

Je libo tenis, volejbal, discgolf, squash, golf nebo třeba bowling? To vše je zde k dispozici. 
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Donedávna neznámou sportovní zábavu nabízí všem zájemcům devítijamkové discgolfové 

hřiště v klidném prostředí Jelení zahrady pod krumlovským zámkem. Ať už přijedete do 

Krumlova s dětmi, vnoučaty nebo s přáteli či kolegy z práce, můžete si být jisti, že při této 

pohybové aktivitě se nudit nebudete.  

Říká se, že nejkrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu. V Krumlově si můžete dopřát 

potěšení z kondiční jízdy na nedaleké venkovní nebo kryté jízdárně nebo se vydat přímo do 

terénu prozkoumat výhledy na Krumlov při některém z vyhlídkových okruhů. Ani milovníci 

greenů nepřijdou v Českém Krumlově zkrátka. Téměř za humny, jen asi pět kilometrů od 

centra města na ně čeká přívětivé 18jamkové golfové hřiště, vhodné jak pro zkušené hráče, 

tak začátečníky. Takže hole a míčky s sebou! 

Krumlov a blízký region nežije jen kulturou a památkami. Je domovem aktivních lidí a 

sportovců a řadu sportovních akcí také každoročně hostí. Od velkých podniků jako Rallye Český 

Krumlov nebo Vodácký maraton, přes discgolfové či tenisové turnaje, až po sousedská 

sportovní klání. Přidat se může každý! Ať už do řad diváků, anebo mezi závodníky. 


