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Èeská republika

ÈESKÝ KRUMLOV 2

Starobylé historické mìsto s jedi-
neènou polohou mezi zákruty øeky Vl-
tavy.  Má druhý nejrozsáhlej�í zámecký
komplex v èeských zemích a nejstar�í
dochované barokní divadlo svìta, vèetnì
pùvodního vybavení a kulis.

 Nejvýznamnìj�í dominantou mìsta je
areál hradu a zámku s rozsáhlou zahradou
a v ní umístìným letohrádkem Bellarie,
jízdárnou a  letním divadlem s otáèivým
hledi�tìm.

Pod hradem vzniklo podhradí zvané
Latrán a na druhém bøehu øeky vyrostlo
mìsto, obklopené  smyèkou Vltavy.

K pøedním památkám v Latránu patøí
komplex klá�tera minoritù a klarisek, zbyt-
ky pùvodního opevnìní mìsta s Budìjo-
vickou branou a mìstskou ba�tou zvanou
Rondel.

Jádro starého mìsta je jedním z nej-
významnìj�ích historických mìstských
center v  Èeské republice, s jedineènì do-
chovaným gotickým a renesanèním urba-
nistickým øe�ením. S hradem je staré mìsto
spojeno dvìma mosty.

Støed mìsta tvoøí ètverhranné námìstí
s budovou starobylé radnice a mariánským
morovým sloupem s ka�nou. Radnice po-

stavená v renesanèním slohu vznikla roku
1580 ze dvou pùvodnì samostatných go-
tických domù. Jejímu prùèelí dominují
ètyøi znaky pánù Krumlova. Zvon v levém
horním rohu budovy svolával mìstskou
radu na zasedání, pozdìji ho pou�ívali
hasièi v pøípadì vypuknutí ohnì.

Významnou gotickou památkou je
místní trojlodní dìkanský kostel sv. Víta
a bývalá jezuitská kolej. Mnoho gotických
a renesanèních mì��anských domù zùstalo
zachováno témìø bez vnitøních pøestaveb,
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CZ
JI�NÍ  ÈECHY

Jedno z nejpùvabnìj�ích mìst Støední Evropy, v jeho
støedovìkých úzkých ulièkách dýchá historie z ka�dého zákoutí.
Do svìtového seznamu památek UNESCO patøí od roku 1992.
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8. Lazebnický most.
9. Kostel sv. Jo�ta.
10. Radnice.
11. Kostel sv. Víta.
12. Muzeum.
13. Mìstský park.
14. Centrum Egona Schieleho.

1. Budìjovická brána.
2. Ba�ta.
3. Minoritský klá�ter.
4. Hrad a zámek.
5. Plá��ový most.
6. Zámecká zahrada.
7. Jelení zahrada.

© Ppress � ve�keré texty, fotografie, obrázky, mapy a pod. jsou chránìny autorskými právy jednotlivých autorù
a vydavatelství Ppress. Je výslovnì zakázáno jejich jakékoli �íøení, publikování èi dokonce prodej za úplatu.

Internet Geographic Magazine � www.ingema.net



2
nìkteré patøí k nejstar�ím kamenným
mì��anským domùm v Èeské republice.

Pøi západním okraji  mìsta se nachází
mezinárodní kulturní centrum Egona
Schieleho s expozicí díla malíøe. Pùvodní
budova, ve které je expozice umístìna,
pochází z roku 1605. Byl zde pivovar.

Ve východním zú�ení mìstského jádra
le�í areál bývalého jezuitského semináøe,
v nìm� je dnes muzeum. Hornické mu-
zeum je novì zpøístupnìno ji�nì od histo-
rického centra mìsta na opaèném bøehu
Vltavy, ve smìru na Lipno. Zde  je mo�no
uskuteènit prohlídku grafitového dolu.

Hrad s podhradím Latránem a mìstem
na pravém bøehu Vltavy byl zalo�en kolem
r. 1250 Vítkovci, pány z Krumlova.

Po jejich vymøení roku 1302 pøe�el ma-
jetek do rukou pánù z Ro�mberka, kteøí jej
vlastnili do roku 1602, kdy Petr Vok prodal
celé panství císaøi Rudolfu II.

Za panování Ro�mberkù mìsto dosáhlo
nejvìt�ího rozkvìtu, bylo mu udìleno
mno�ství výsad a tì�ilo z èetných a boha-
tých náv�tìvníkù, pøijí�dìjících za Ro�m-
berky. Mìsto se stalo centrem výtvarných
umìlcù, skvìlých øemeslníkù a  pùsobilo
v nìm i mnoho alchymistù.

Koncem 17. století pøe�lo mìsto do
vlastnictví Eggenbergù a za jejich násle-
dovníkù Schwarzenberkù dostalo barokní
pøestavbu. Hrad a zámek patøil Schwar-
zenberkùm a� do roku 1945.

HRAD A ZÁMEK ÈESKÝ KRUMLOV

Stojí na protáhlém ostrohu na skále
nad levým bøehem Vltavy. Vstup k pro-
hlídce je ze tøetího nádvoøí Horního hradu.

Nejstar�í èástí zámku je tzv. Hrádek
s válcovitou vì�í z druhé poloviny 13. sto-

letí. V roce 1591 byla hradní vì� renesanènì
upravena. Horní hrad vznikl v první
polovinì 14. století, roz�íøen byl kolem
roku 1440 a renesanènì pøestavován
v 16. století (tehdy vznikly napø. arkýøe
a monumentální okna prùèelí horního dru-
hého nádvoøí). V 80. letech 16. století bylo
postaveno renesanèní purkrabství. Barokní
pøestavba probìhla v letech1744�1767 (z té
doby jsou také iluzivní malby v tak zvaném
Ma�karním sále a bohaté malby v inte-
riérech a na nádvoøí), v letech 1744�1745
byla postavena jízdárna, poté probíhaly
velké úpravy zahrady s letohrádkem
Bellarie (1755�1757)  a kaskádovou fontá-
nou Antonia E. Martinelliho. O deset let
pozdìji bylo pøistavìno divadlo.

Exteriér: Areál hradu a zámku je jedním
z nejrozsáhlej�ích ve Støední Evropì.
Zahrnuje ètyøicet budov a palácových
stavení, soustøedìných u pìti zámeckých
nádvoøí a zámecké zahrady. Podstatou
jsou areály v centru komplexu � star�í
Dolní hrad a novìj�í Horní hrad, z nich�
ka�dý má dvì nádvoøí.

Do areálu zámku se vstupuje od vý-
chodu z ulice Latrán, Èervenou branou na
první nádvoøí, tzv. Rejdi�tì, s kamennou
ka�nou z 16. století. Vlevo stojí obydlí
panského lékaøe, navazují bývalé konírny
a Staré purkrabství, ve kterém sídlil nej-
vy��í úøedník a správce hradu.

Za vchodem vpravo je pùvodní gotický
sklad soli � Solnice, následují objekty bý-
valé lékárny, ledárny a kovárny. V centrál-
ním objektu pravé strany byl pivovar
a pozdìji kní�ecí mlékárny s výrobou sýra,
v závìru pak nemocnice a obydlí panského
pu�kaøe. Protìj�í stranu prvního nádvoøí
zabírají velkorysé koèárovny z 18. století,
které zùstaly zachovány v pùvodním
rozsahu. Trasa pokraèuje pøes kamenný
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most postavený na místì pùvodního døevì-
ného padacího mostu. Zdi jsou osazeny
sochami P. Marie a sv. Josefa, v pøíkopu
jsou od 16. století chováni medvìdi. Lvi
jako �títono�i na vstupních bastionech ne-
sou �títy se znaky kní�at Schwarzenberkù
a oznaèují vstup do areálu Dolního hradu.

 Dominantou celého Èeského Krum-
lova je zdej�í obytný palác zvaný Hrádek,

s válcovitou vì�í, v jejím� nejvy��ím patøe
je k vyhlídce zpøístupnìn arkádový ochoz.
Sousední areál Nového purkrabství má
v suterénu rozsáhlé sklepy, v horním patøe
zámeckou knihovnu a v severním køídle
je umístìn archiv. Následuje Máselnice �
schodi��ová vì�, v ní� se zpracovávalo
máslo a v jejím� areálu se v souèasnosti
poøádají výstavy výtvarného umìní.

CZ2/6

Hrad a zámek Èeský Krumlov
1. Zámecká zahrada.
2. Páté nádvoøí.
3. Zámecké divadlo.
4. Plá��ový most.
5. Prachárna.
6. Jelení zahrada.
7. Ètvrté nádvoøí.
8. Tøetí nádvoøí (Horní hrad).
9. Zámek.
10. Druhé nádvoøí (Dolní hrad).
11. Mincovna.
12. Máselnice.
13. Nové purkrabství.
14. Koèárovny.
15. Nemocnice.

16. Pivovar.
17. Kovárna.
18. Ledárna.
19. Latrán.
20. Solnice.
21. Stará lékárna.
22. První nádvoøí (Pøedhradí).
23. Rejdi�tì.
24. Staré purkrabství.
25. Hrádek.
26. Vì�.
27. Konírny.
28. Èervená brána.
29. Nová lékárna.
30. Zbrojnice.
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Naproti stojí budova bývalé Mincovny,

která ohranièuje vnitøní prostor druhého
nádvoøí.

Pøes zdìný most z let 1574�1575 smì-
øuje trasa k Hornímu hradu, do souboru
palácových budov barokního zámeckého
traktu. Jsou postaveny kolem tøetího a ètvr-
tého nádvoøí a zpøístupnìny k prohlídce
interiérù. Zdi palácových stavení dosahují
a� 40 metrù vý�ky. Malby fasád obou
nádvoøí (Gabriel de Blonde) z 16. století
znázoròují mytologické výjevy z øeckých
a øímských dìjin.

Do barokního zámeckého divadla
s dochovaným unikátním jevi�tním za-
øízením, k sousední jízdárnì (která slou�í
ke kulturním úèelùm) a do rozsáhlé zá-
mecké zahrady se prochází nìkolika-
patrovým mostem Na plá�ti, zdobeným
sochami svìtcù.

Zámecká zahrada zaujímá rozsáhlý
areál ve tvaru obdélníka o rozmìrech
750 x 150 metrù. Zahradu  zdobí kaskádová
fontána s plastikami pøedstavujícími vodní
bo�stva a alegorie roèních dob. Rokokový
letohrádek Bellarie je dekorován nástìn-
nými malbami (pochází z let 1706�1708),
v sousedství stojí zajímavé letní divadlo
s otáèivým hledi�tìm.

Interiéry Horního hradu: V centrálním
areálu Krumlovského zámku jsou zpøí-
stupnìny interiéry ve dvou prohlídkových
trasách. Vedou prvním a druhým patrem

Bílá paní na Krumlovì se zjevovala v noci
a opatrovala potomky Ro�mberkù. Ka�dou
noc dohlí�ela také na malého Petra Voka,
aby se mu nic nestalo. Jednou ale pøi�la
nová chùva a utrhla se na ni se slovy, �e
nemá co u dítìte pohledávat. Bílá paní
se rozhnìvala, polo�ila dítì do kolébky
a zmizela ve zdi. Kdy� pak Petr Vok dospìl
a nechal v tìch místech kopat, na�el za
zbouranou zdí veliký poklad.
Bílá paní Perchta z Ro�mberka, která se
podle povìsti dodnes zjevuje na èesko-
krumlovském zámku, aby varovala pøed
ne�tìstím a pomáhala potøebným, byla
skuteènou historickou postavou. Narodila
se roku 1429 a zemøela 2. 5. 1476. Provdána
byla za urozeného pána Jana z Lichten�tejna
a sòatek byl pro ni velkým �ivotním
zklamáním. Do dne�ních dnù se dochovaly
dopisy, které zasílala otci a bratrùm. Jde
o emotivní výpovìdi ne��asné �eny, které
dojímají je�tì i po pìti stoletích. Pøesto ji�
za svého �ivota paní Perchta proslula svou
dobrotou a i jako Bílá paní koná v povìstech
pouze dobré skutky.

CZ2/7

z tøetího nádvoøí Horního hradu, ka�dá
v délce trvání asi 50 minut.

První okruh zaèíná prohlídkou zá-
mecké kaple sv. Jiøí a renesanèních základù
pùvodního hradu. Pokraèuje barokními
pokoji ve druhém patøe. Prvním z nich je
shroma�ïovací pokoj Antecamera, zdo-
bený portréty nejstar�í generace kní�at
Schwarzenberkù na Krumlovì, dále sou-
borem map a vedut jejich panství.

Následujícímu Eggenberskému sálu
dominuje zlatý koèár, zhotovený roku 1638
v Øímì. Je to vynikající ukázka øezbáøské
a zlatnické práce. Zdej�í galerie portrétù
pøipomíná vládu tohoto  mocného �týr-
ského rodu.

Krumlovský zámek je po Pra�ském hradu
nejrozsáhlej�ím zámkem v Èeské republice.
Zámecká vì� je vysoká více ne� 70 metrù
a pochází z let 1580�1589. Nad støí�kou
vì�ního ochozu jsou kamenná poprsí
postav. Pod sloupovím jsou ozdobné velké
lidské a psí hlavy. V dolní èásti vì�e bývalo
vìzení.
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Vilém z Ro�mberka (1535�1592)
a Petr Vok z Ro�mberka (1539�1611)
byli bratøi, za jejich� panování byl Èeský
Krumlov nejen sídelním místem Ro�mberkù,
ale díky jim zaznamenal obrovský rozkvìt.
Oba se svými aktivitami nesmazatelnì
zapsali do tváøe mìsta. Ro�mberkové patøili
k nejbohat�ím a nejvýznamnìj�ím �lechtic-
kým rodùm nejen Èech, ale celé Evropy. Byli
to politikové, diplomaté, ale z dne�ního
pohledu také podnikatelé, finanèníci
a investoøi.
Jako pøipomínka na jejich panování
se poøádají v Èeském Krumlovì ka�doroènì
v èervnu Slavnosti pìtilisté rù�e, kterou mìli
Ro�mberkové ve znaku. Na celý víkend
se mìsto vrátí do doby  renesance a své
nejvìt�í slávy. Desítky a stovky hercù
v dobových kostýmech pøedvádìjí v�dy
rekonstrukci nìkteré ze slavných událostí,
která se stala v historii Èeského Krumlova.

Schwarzenberkù. Dámský salon má sbírku
porcelánu a kvìtinové záti�í, ve vedlej�ím
pokoji je dámská hygienická a toaletní
souprava z poèátku 19. století.

Závìreènou prostorou je v prvním patøe
západního køídla reprezentativní Ma�-
karní sál, který je na zdech dekorován
nìkolika desítkami maleb od malíøe
J. Lederera z roku 1748. Malby pøedstavují
125 figur bavící se aristokratické spoleè-
nosti z italských a francouzských divadel-
ních her.

Druhá trasa prochází rovnì� z tøetího
nádvoøí starým schodi�tìm z roku 1572
do východní èásti paláce s ro�mberskými
renesanèními pokoji. Úvodní Renesanèní
síò má prostor zdobený dekorativními
malbami, dva portréty na stìnách
pøedstavují poslední èleny Ro�mberského
rodu � Viléma a Petra Voka.

Následuje lo�nice s holandskými
gobelíny z roku 1620, jídelna zdobená go-
belíny z Bruselu a  renesanèní pokoj obsa-
hující malby s tematikou Starého zákona.
Následující pokoj má pozoruhodný
kazetový strop a malbu stìn napodobující
textil. Mezi obrazy vyniká Paridùv soud
od J. de Backera z roku 1590.

Pøi schodi�ti do druhého patra jsou
vystaveny mincovní stroje ze 17. století,
v následující chodbì a hale je portrétní
galerie Schwarzenberkù, kteøí patøili
k nejbohat�ím v Èechách. Jsou pøedstaveni
od praotce Erkingera a� po Adolfa Josefa
z poèátku 20. století.

Následující druhé patro je vìnováno
19. století.

Pøedsíò podává pøedstavu o bydlení
komorné, o hudebním salonu vyzdobeném
textilními tapetami, pøedstavuje také
kolekci hudebních nástrojù a lo�nici vyba-
venou støízlivì v klasicistním slohu.

CZ2/8

Barokní jídelna pøedstavuje reprezen-
taèní prostory své doby (1720�1730), je
dekorována rozmìrnými, nìkolik metrù
dlouhými Bruselskými tapiseriemi z cyklu
Decius Mus, jejich� pøedlohy maloval
P. Rubens. Následující Baldachýnový sa-
lon slou�il náv�tìvám.  Má textilní èervené
tapety a rokokovou sedací soupravu.
Baldachýnem jsou vyzdobeny i postele
lo�nice, její� souèástí je orientální kabinet
s iluzivní malbou, prostor oblékárny s pù-
vodním �atníkem a soukromá kaple s oltá-
øem a relikviáøi.

Rozsáhlá obrazárna pøedstavuje díla
pøedev�ím vlámského, holandského,
italského a nìmeckého malíøství 17.  století.
Následující salony jsou z období bieder-
meieru, tedy poèátku 19. století.

Pánský salon upoutá kuøáckým stolem,
kolekcí dýmek a obrazy mìst a zámkù
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OKRESNÍ VLASTIVÌDNÉ MUZEUM

Budova muzea patøila bývalému
jezuitskému  gymnáziu a pochází z let
1650�1652. Byla první barokní stavbou
Krumlova. Pùvodnì Mìstské nìmecké mu-
zeum zahájilo svoji èinnost roku 1913.

Exteriér: Muzeum je umístìno ve
dvoupatrové budovì s ranì barokním prù-
èelím.

Interiér: Expozice nazvaná »Historický
obraz vývoje Èeskokrumlovska« zahrnuje
následující témata:

Pøírodní pomìry a plastická mapa zdej�í
oblasti, pravìk a osídlování Èeskokrum-
lovska,  støedovìká kolonizace, vznik osad
a obcí, historie a vývoj mìsta, keramický
model mìstské památkové rezervace,
rozvoj øemesel a umìleckých øemesel,
gotické, renesanèní a barokní umìní
v obrazech a plastikách. Jedineènou podí-
vanou nabízí celek barokní jezuitské
lékárny ze 17. století.

CZ2/9

V prvním poschodí jsou vystaveny
sbírky národopisu, tradièních øemesel,  vý-
rob a zaèátkù místního prùmyslu, konì-
spøe�ní �eleznice a spolkového �ivota.

MEZINÁRODNÍ KULTURNÍ
CENTRUM EGONA SCHIELEHO

Budovy bývalého mìstského pivovaru
pocházejí z poèátku 17. století. Pivo se zde
pøestalo vaøit za 2. svìtové války. V roce
1993 byl objekt restaurován a stal se sídlem
centra E. Schieleho. Jmenovaný vídeòský
malíø nav�tìvoval Èeský Krumlov, odkud
pocházela jeho matka.

Exteriér: Rozsáhlý dvoupatrový areál
budov s centrálním románským portálem
a vnitøním dvorem s kavárnou.

Interiér: V areálu se poøádají výstavy
umìní 20. století a dal�í kulturní akce.
Expozice pøedstavuje dokumentaci o �i-
votì a díle Egona Schieleho. Vystaveno je
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Mezi nejvìt�í pozoruhodnosti v Èeském
Krumlovì patøí dochované pùvodní
vybavení zámeckého rokokového divadla
z let 1760�1766. Pùvodní kulisy, rekvizity
a kostýmy z 18. století patøí k nejvzácnìj�ím
a nejstar�ím v Evropì. Divadlo je vybaveno
i pùvodními zaøízeními, kterými lze navodit
dojem vlnìní moøe, stmívání, hømìní nebo
dé��. Divadlo má i fungující vodotrysk
a dokonce také létající stroje urèené pro
nástupy nadpøirozených bytostí ze vzduchu.

Pravdìpodobnì Marii Terezii
z Lichtensteinu, man�elce kní�ete Adama
Josefa ze Schwarzenberku, patøily tmavì
zelené sametové �aty ze sbírky historických
oblekù v krumlovském zámku. Jsou bohatì
vy�ívané støíbrnou nití a právì této ozdobì
vdìèí za svou nebývalou váhu 30 kg.

Ve dnech 26. ledna a� 1. února roku 1578
uspoøádal na krumlovském zámku Vilém
z Ro�mberka velkolepou hostinu. Urození
hosté a jejich lid snìdli neuvìøitelných
40 jelenù, 50 srncù, 20 kancù, 2 130 zajícù,
250 ba�antù, 30 tetøevù, 2 050 koroptví,
20 688 drozdù, hrdlièek a holubù, 18 200
kaprù, 10 209 �tik, 6 380 pstruhù, 3 400 dal-
�ích èerstvých ryb rùzného druhu a 5 200
kop rakù, kromì pøevelikého mno�ství roz-
manitých ryb uzených a solených. Dále bylo
pora�eno a snìdeno 150 krmených volù, 40
vyuzených volù, 15 krmených krav, 20 roè-
ních telat, 526 telat pìtinedìlních a� �esti-
nedìlních, 450 krmených vepøù, 450 krme-
ných skopcù, 395 jehòat, 504 vìt�ích selat,
350 pávù, 5 135 krmených hus, 450 krùt,
2 656 kapounù a krmených slepic. Spotøebo-
váno bylo také 30 947 vajec, 35 centù pøeva-
øeného másla, 7 centù èerstvého másla, 28
centù sádla, 50 centù loje, 13 centù medu,
2 centy sýra a 30 centù mouky.
To v�e hosté této grandiózní �ranice zapili
150 sudy vína a 903 sudy piva.

pøes 80 akvarelù a kreseb tohoto známého
vídeòského malíøe.

HORNICKÉ MUZEUM,
GALERIE STODOLA,
GAFA STUDIO

Rybáøská ulice nále�í k nejstar�ím osí-
dleným èástem mìsta. Zdej�í Hornické
muzeum  v�ak bylo otevøeno a� roku 1994.

Exteriér: Dvoupatrová klasicistní bu-
dova.

Interiér: Ve sklepních prostorách je
instalována expozice starého hornictví
v ji�ních Èechách. Vystaveny jsou minera-
logické vzorky a geologické zajímavosti
z Èeské republiky i dal�ích zemí a ukázky
zkamenìlin.

V dal�ích místnostech je umístìna  pro-
dejní expozice obrazù, textilu, �perkù,
plastik a sklenìných objektù èeských a za-
hranièních umìlcù mladé generace.

GRAFITOVÝ DÙL

V tìchto místech pobývali u� Keltové,
kteøí grafit vyu�ívali jako pøímìs do ke-
ramiky. Zdej�í grafitový dùl je pøesto nej-
mlad�ím v Èeské republice, tì�í se zde
teprve dvacet let.

Exteriér: Vstupní dùlní areál je umístìn
v blízkosti øeky Poleènice, u hlavní silnice
Chval�inské.

Interiér: Celkový areál dolu obsahuje
13 kilometrù chodeb sestupujících do
hloubky a� 74 metrù. Souèástí prohlídky
v celkové délce dvou kilometrù je 1 200
metrù dlouhá jízda dùlním vlakem.

Pøi prohlídce je poskytnuto vybavení �
ochranný odìv a obuv, dùlní lampy.
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