
 

1 

 

Vítejte v regionu Český Krumlov 

 

Nezáleží na tom, z které světové strany do Krumlova přijedete, vždy budete 
okouzleni malebnou krajinou a krásou celého Českokrumlovska. Zatímco v 
Českém Krumlově si dosyta užijete historie a jeho renesanční atmosféry, okolí 
nabízí nespočet možností pro výlety, pěší turistiku, cyklistiku, vodní sporty či 
třeba hraní golfu nebo rybaření. 

V regionu Český Krumlov můžete krásně propojit kulturní vyžití a pohodlí, které vám poskytuje 
město, s aktivním vyžitím a objevováním přírodních zajímavostí v okolní krajině. 
Prozkoumávat ho můžete po svých, na kole, na koloběžce, na lodi i autem. Architektonická 
krása historického Českého Krumlova a fascinující krása okolních kopců, lesů, rybníků, klášterů 
a zámků si vás podmaní. Celý region v sobě ukrývá desítky architektonických skvostů i 
uměleckých a přírodních pamětihodností – zbytky keltských sídlišť, zříceniny, hrady, zámky, 
kláštery, kostely...  

Putování regionem Českokrumlovska vám přinese spoustu nezapomenutelných zážitků, ať už 
vaše kroky budete směřovat za poznáním nebo za zábavou. Je jen na vás, jakým směrem se 
z Krumlova vydáte. Pokud budete mít chuť odpočinout si trochu od krumlovské historie, 
můžete se vydat na nejvyšší vrchol Blanského lesa, horu Kleť. Je z Krumlova doslova na dosah 
a zdolat ji můžete pěšky, na kole nebo třeba sedačkovou lanovkou z Krásetína. Z tamní 
rozhledny, která je mimochodem nejstarší kamennou rozhlednou v Čechách, se vám při dobré 
viditelnosti za odměnu odkryje úžasné panorama Alp. Naučná stezka v Třísově vás seznámí se 
životem Keltů na území zdejšího nejjižněji položeného keltského oppida v Čechách a dovede 
vás až na zříceninu gotického hradu Dívčí kámen. 

Romantická zřícenina hradu Dívčí kámen, rozprostírající se na vysokém skalnatém ostrou nad 
soutokem Vltavy a Křemežského potoka, je největší středověká zřícenina u nás. Při pohledu 
na zbytky tohoto dříve impozantního hradu nabydete dojmu, že právě zde se snoubí historie 
a příroda v dokonalé harmonii. Za poznáním můžete vyrazit také do Zlaté Koruny. Ve zdejším 
klášteře, jež patří mezi nejcennější komplexy gotické architektury ve střední Evropě, se 
seznámíte s životem cisterciáckých mnichů před mnoha staletími.  

Za poznáním a zábavou můžete zamířit i jižně od Krumlova. Pokud z Krumlova vyrazíte podél 
Vltavy proti jejímu proudu, vydáte se po stopách Rožmberků. Po přibližně dvaceti kilometrech 
se vám odkryje pro vodáky dobře známá dominanta nad Vltavou a kolébka rodu Rožmberků, 
hrad Rožmberk. Kromě prohlídky samotného hradu si zde nenechte ujít okouzlující výhledy z 
rekonstruované gotické věže Jakobínka. Za Rožmberky se můžete vydat také o pár kilometrů 
dál do cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě, ve kterém se pod podlahou zdejšího kostela 
skrývá pověstmi opředená rodová hrobka zakladatelů a ochránců vyšebrodského opatství. 
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Krajina okolo Českého Krumlova doslova vyzývá k aktivnímu vyžití. Při splouvání Vltavy 
z Vyššího Brodu do Českého Krumlova se Vám naskytne bezpočet jedinečných pohledů na 
okolní pamětihodnosti a zároveň si vychutnáte krásy zdejší přírody. Přímo z centra Krumlova 
se na kole po nově vybudované cyklostezce můžete vypravit směrem k vojenskému prostoru 
Boletice. Jde o poměrně rozsáhlou oblast se zachovalou přírodou a kostelem sv. Mikuláše. 
Tato původně románská stavba z 2. poloviny 12. století s pozdně gotickou úpravou z konce 15. 
století je považována za nejstarší sakrální památku jižních Čech. Blízkost a snadná 
dosažitelnost Lipenského jezera zase činí z Českého Krumlova vhodný výchozí bod pro výlety 
spojené s provozováním nejrůznějších vodních i jiných pohybových aktivit.  


