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V Krumlově se děti nudit nebudou 

 

Nádherný, nezapomenutelný, plný netradičních zážitků. Takový je Český 
Krumlov. Jako stvořený pro vás i vaše děti. Pokud se s rodinou rozhodnete 
navštívit jedno z nejkrásnějších míst v České republice, svůj pobyt zde si dozajista 
užijete plnými doušky. Krumlov i jeho okolí nabízí tolik zábavy, aktivit, památek 
a nejrůznějších akcí, vhodných pro rodiny s dětmi, že nebudete vědět, kam se 
vydat dřív. 

Obdivujete majestátnost hradu a zámku tyčícího se nad Vltavou a váháte, zda se vydat na jeho 
prohlídku? Nemusíte se bát, že se vaše děti budou nudit. Zlatý kočár, divadelní kulisy, 
pohybující se na lanech, rytířská výzbroj… to vše dokáže na krumlovském zámku vzbudit zájem 
i u vašich ratolestí. A že už jste na zámku byli? Vůbec nevadí, zajít můžete ještě do Hradního 
muzea nebo třeba v letních měsících do zámecké kovárny. 

Bohatý kulturní život v Českém Krumlově vás dříve či později zavede do některého z místních 
muzeí a galerií. A své děti můžete bez obav vzít s sebou. Návštěva muzea je totiž v Krumlově 
zábava! Důkazem pro vás může být návštěva krumlovských klášterů. Zde je doslova 
vyžadováno, aby se vaše děti stále něčeho dotýkaly a něco zkoušely. Lákavé expozice, tvořivé 
dílny či zábavné hry vás zaměstnají klidně na půl dne. Na vlastní kůži si s dětmi můžete 
vyzkoušet, jaké je to mít na sobě pravý šlechtický šat, hrát si s hračkami, se kterými si hrály 
děti šlechticů, nebo si vyrobit vlastní parfém či namíchat tajný alchymistický lektvar. A rodičům 
určitě udělá radost, že součástí areálu je i útulná kavárnička s jedinečnými domácími koláčky 
které jinde neochutnáte. 

Hravou formou se o celé století zpět v čase přenesete v Museu Fotoateliér Seidel. Návštěvu 
tohoto naprosto unikátního autentického ateliéru z počátku 20. století si určitě nenechte ujít. 
Prohlídka vás bude bavit bez rozdílu věku. Zjistíte, jak se fotografovalo analogovým 
fotoaparátem v unikátním proskleném ateliéru a současně děti zabavíte zábavnou 
doplňovačkou či pátrací hrou, na jejímž konci čeká na všechny úspěšné pátrače odměna. A 
využijete-li možnost odvézt si od Seidlů památku v podobě dobové fotografie v kostýmech 
z doby našich babiček, užijete si navíc se svými ratolestmi i spoustu zábavy. 

V Krumlově jsou ale i další památky, muzea a atraktivity, která vaše děti i vás samotné 
zaujmou. Zábavu i poučení pro celou rodinu zaručují expozice Wax muzea, Muzea útrpného 
práva nebo třeba 3D muzea. Chcete vidět rozzářené oči svých potomků? Vezměte je do 
pohádky! V Pohádkovém domě s výstavou loutek a loutkových divadel se rozhodně nudit 
nebudou. Děti s sebou můžete vzít také na exkurzi do bývalého grafitového dolu, nejen pro ně 
to bude výprava do světa dobrodružství. 
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Dozvědět se příběhy, pověsti a tajemství Krumlova zábavnou formou, která zaujme i Vaše děti. 
V Krumlově rozhodně není problém. S brožurou Renesance v Krumlově, aneb Spěchej pomalu 
za trubačem a medvědem, se můžete vydat Starým městem a Latránem po stopách renesance 
a přenést se v čase do období, kdy městu vládli poslední Rožmberkové. Na hravou procházku 
můžete vyrazit také s mobilní aplikací Skryté příběhy. S velkolepou historií slavného ateliéru 
Seidel se seznámíte při zábavné geolokační hře s názvem Slavným fotografem. Typickou, 
neodmyslitelnou a zřejmě nejvděčnější podívanou pak nabízí dětem v Krumlově místní 
medvědi. Nezapomeňte se tedy při procházení areálem zámku zastavit u hradního příkopu a 
„médi“ pozdravit.  

Pokud si chcete s dětmi trochu odpočinout od historie a městského ruchu a strávit část své 

dovolené aktivně, zábavu a rozptýlení pro děti nabízí v samém centru Krumlova hned několik 

větších či menších dětských hřišť. K procházkám po blízkém okolí láká Křížová hora či Ptačí 

hrádek, které nabízejí nevšední pohledy nejen na Český Krumlov. V letních měsících jistě 

neodoláte možnosti sjet si s dětmi Vltavu na kánoi, voru, raftu, paddleboardu či jiném plavidlu. 

Krajina kolem Krumlova nabízí nepřeberné možnosti k výletům. Ať už se vydáte na sever, na 

jih nebo na východ. Určitě si však nenechte ujít výlet na nedalekou horu Kleť, odkud při 

dobrém počasí můžete dětem ukázat Alpy. Pro zpáteční cestu si lze zvolit pohodlnou jízdu na 

koloběžkách, čímž máte úspěch u dětí zaručen.  

 


