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Český Krumlov 26. 10. 2022 

 
Podzim a advent v Českém Krumlově. Dopřejte si 
kouzelnou atmosféru města plného kultury a historie.  
 

Navštívit Český Krumlov zahalený do podzimního hávu i v předvánočním období, kdy 
teploty klesají k bodu mrazu, má své kouzlo. Pokud vás láká návštěva některé z 
krumlovských památek, galerií či muzeí a máte rádi romantické procházky podzimním a 
zimním městem, neváhejte. Stojí to za to!  
 
Pobyt v listopadu si můžete zpříjemnit třeba degustací vína. Více než dvacítka degustací a prezentací vín 

v rámci jubilejního 10. ročníku Festivalu vína Český Krumlov® nabízí až do 26. listopadu cestu po 

vinařských oblastech Moravy a Čech, ale i daleko za hranice naší země. Vína odprezentují sami vinaři, 

anebo someliéři a další znalci a milovníci vína. Mezi jinými akcemi se můžete těšit například 11. 

listopadu na příjezd svatého Martina a otevření Svatomartinských vín na náměstí Svornosti nebo 19. 

listopadu na oblíbenou Zámeckou slavnost vína, která je rozmanitou přehlídkou tuzemských i 

zahraničních vinařství v Zámecké jízdárně. 

 

Svůj nezaměnitelný půvab má v Českém Krumlově samozřejmě adventní období. Pokud tedy přemýšlíte, 

kam se vydat za kouzelnou vánoční atmosférou, máme pro vás řešení. Přijeďte do Českého Krumlova – 

romantická nálada na vás dýchne ze všech koutů tohoto malebného městečka.  

 

Vaše první kroky po příjezdu do předvánočního Krumlova určitě povedou za vůněmi a melodiemi 

vánočního trhu na náměstí Svornosti. Posilněni dobrým jídlem a pitím se pak můžete vydat prozkoumat 

areál zámku. I když jsou jeho interiéry v zimě zavřeny, nahlédnout můžete do Hradního muzea na 1. 

nádvoří. Setkáte se tu s pány z Krumlova, Rožmberky a dalšími významnými rody, které v průběhu staletí 

v Krumlově sídlily. Poté můžete vystoupat 162 schodů na zámeckou věž a kochat se pohledem na 

překrásné scenérie města a jeho okolí.  

 

Při návštěvě Krumlova rozhodně zamiřte také do krumlovských klášterů. Tak trochu jiný zážitek 

z historie ocení zejména rodiny s dětmi. Výstava, interaktivní expozice, tvořivé dílny či zábavné hry 

v tamní 3+ galerii vás zaměstnají klidně na půl dne. Na vlastní kůži si malí i velcí mohou vyzkoušet, jaké 

je to mít na sobě pravý šlechtický šat, hrát si s hračkami, se kterými si hrály děti šlechticů, nebo si 

namíchat tajný alchymistický lektvar. Mimoto si ve výstavních prostorách nenechte ujít výstavu ilustrací 

z dětských knih „Štěpán Zavřel: Cesta za hvězdami“, která je první ucelenou přehlídkou tvorby 

mezinárodně uznávaného ilustrátora Štěpána Zavřela (1932–1999) v České republice. 

 

O století zpět vás přenese Museum Fotoateliér Seidel věnované otci a synovi Seidelovým, kteří se 

zasloužili o unikátní fotografickou kroniku česko-německo-rakouského pomezí přelomu 19. a 20. století. 
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Stylový zážitek si můžete odvézt také ze zimní voroplavby s punčem. Dřevěné vory mají výchozí 

stanoviště na břehu Vltavy jen něco málo kroků od náměstí. 

 

Vydáte-li se za vánoční atmosférou do Českého Krumlova, buďte si jistí, že bez zážitků neodjedete. 

Bohatý adventní a vánoční program čerpající z tradičních lidových zvyků a obyčejů vás do pohádkové 

nálady svátečního Krumlova dokonale vtáhne.  

 
Informace o akcích v Českém Krumlově a tipy pro pohodový pobyt najdete na stránkách 
www.ckrumlov.info. 

 
 
FOTOGRAFIE KE STAŽENÍ 

Fotografie z akcí → 

Obecné foto Č. Krumlova → 

 

ODKAZY 

Přehled hlavních akcí sezóny → 

Facebook www.facebook.com/ceskykrumlovofficial → 

Instagram www.instagram.com/ceskykrumlovofficial → 

 

 

KONTAKT PRO VÍCE INFORMACÍ 

Ludmila Claussová, marketing manager, +420 728 132 026 

 

 

 

 

 

http://www.ckrumlov.info/
https://drive.google.com/drive/folders/1sD-jqi0sE75zh71eqvVM_DUiuq8K_ep7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uF_7BuvWw17reW60aW1Ccjqn0xfCNN_g?usp=sharing
http://www.ckrumlov.info/cz/topakce/
http://www.facebook.com/ceskykrumlovofficial
http://www.instagram.com/ceskykrumlovofficial
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Památky, muzea, galerie 

listopad-prosinec 2022 

 

 

Tip: Český Krumlov Card – 1 zvýhodněná vstupenka do 5 expozic 

 

 

Státní hrad a zámek Český Krumlov – Hradní muzeum a zámecká věž 

Expozice s řadou cenných exponátů ze zámeckých depozitářů a věž s vyhlídkovým ochozem (lze navštívit 

s Český Krumlov Card). Prohlídkové okruhy zámeckých interiérů a Barokní divadlo uzavřeny. 

Otevírací doba: 1. 11.–22. 12. úterý–neděle 9:00–15:30 

 

Klášterní muzeum 

Stálá expozice o životě a umění v krumlovských klášterech (Český Krumlov Card) 

Otevírací doba: denně 10:00–18:00 (vstup v každou celou hodinu) 

 

3+ galerie – výstavní prostory a interaktivní expozice 

Výstava „Štěpán Zavřel: Cesta za hvězdami“ – ilustrace z dětských knih, první ucelená přehlídka tvorby 

Štěpána Zavřela (1932–1999)  

Interaktivní expozice lidských dovedností, historická herna i pro ty nejmenší, řemeslné dílny 

Otevírací doba: denně 10:00–18:00 

 

Museum Fotoateliér Seidel 

Expozice o počátcích fotografie dává nahlédnout do života na česko-německo-rakouském pomezí konce 

19. a první poloviny 20. století (Český Krumlov Card) 

Otevírací doba: úterý–neděle 9:00–12:00, 13:00–17:00 

 

Egon Schiele Art Centrum 

Výstavy Andrej Bělocvětov (1923–1997) – Obrazy a kresby, Tets Ohnari (1980) – Jeřáb, Josef Seidel 

(1859-1935) – Krumlov za časů Schieleho a stálá expozice o životě a díle Egona Schieleho (Český Krumlov 

Card) 

Otevírací doba: úterý–neděle 10:00–18:00  

 

Regionální muzeum v Českém Krumlově 

Unikátní keramický model historického jádra města, stálé expozice z oborů archeologie, dějin umění a 

řemesel, národopisu, historická lékárna (Český Krumlov Card) 

Otevírací doba: úterý–neděle 9:00–12:00, 12:30–17:00 

 

Muzeum loutek – Pohádkový dům 

Rodinná sbírka historických i novodobých loutek a marionet 

Otevírací doba: denně 11:00–16:00 
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Poutní areál na Křížové hoře 

Poutní areál s krásnými výhledy na Český Krumlov a okolí, možno navštívit stálou expozici Jihočeské 

madony 

Otevírací doba: o víkendech a státních svátcích 10:00–17:00 a po domluvě 

 

Kvítkův Dvůr 

Starobylý zámecký statek Kvítkův Dvůr se nachází cca 600 metrů západně od zámecké zahrady a nabízí 

komentované prohlídky. 

 

Voroplavba 

Cca 25 minut trvající komentovaná plavba včetně teplého nápoje 

Provozní doba: denně v období 25. 11.–31. 12. 2022 (kromě 24., 25. a 26. 12.) 

 

Informace o památkách, muzeích, galeriích a další „Must See & Do“ →  

 

 

Adventní tipy 
 

25. 11. 2022–1. 1. 2023 Vánoční trh 

Náměstí Svornosti 

Gastronomie, řemesla, dárkové předměty, denně do 1. ledna 2023 

 

27. 11. 2022 Slavnostní zahájení Adventu  

Náměstí Svornosti, 16:30 

Rozsvícení vánočního stromu  

 

26.–27. 11., 2.–4. 12., 9. –11. 12. a 16.–18. 12. 2022 Adventní víkendy s programem  

Náměstí Svornosti 

Koncerty, společné zpívání koled, aktivity pro děti, divadelní představení a další 

 

26. 11., 3. 12., 10. 12. a 17. 12. 2022 Pohádkové soboty v Klášterech  

Kláštery Český Krumlov a 3+ galerie, 10:00–18:00 

Adventní jarmark, kreativní dílny, řemeslné dílny 

 

4. 12. 2022 Mikulášská nadílka a Ježíškova pošta 

Náměstí Svornosti, 15:00–16:30 

 

4. 12. 2022 Dragon Krampus 

Široká ulice, 18:00 

Pekelný průvod městem 

 

9. 12. 2022 Andělský průvod městem  

https://www.ckrumlov.info/cz/co-videt-a-zazit/
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Na náměstí Svornosti s programem 17:00–18:30 

 

23. 12. 2022 Živý Betlém 

II. zámecké nádvoří, 16:15 a 18:30 

Ztvárnění biblického příběhu za působivého hudebního doprovodu 

 

24. 12. 2022 Medvědí Vánoce  

II. zámecké nádvoří, 10:00 

Každý může přinést medvídkům něco dobrého na zub 

 

26. 12. 2021 J. J. Ryba: Česká mše vánoční 

Kostel sv. Víta, 16:30 

Pěvecký sbor Perchta, Krumlovský komorní orchestr a Smyčcový orchestr Český Krumlov 

 

28.–30. 12. 2022 Vánoční komentované prohlídky Klášterů 

Klášterní muzeum, 17:00 

 

31. 12. 2022 Silvestr 

Náměstí Svornosti, 21:30–01:30 

Silvestrovský koncert kapely HK Band 

 

Kompletní program Adventu a Vánoc 2022 → 

 

 

https://www.ckrumlov.info/cz/topakce-108-advent-a-vanoce/

