kam jít
a co dělat

Vážení návštěvníci Českého Krumlova,

Správní rada sdružení

vítáme vás v našem městě, které je pro nás místem, s nímž jsme
spojili své životy. Máme zde své rodiny, své přátele, žijeme tady
a máme to tu zkrátka rádi. Snažíme se, abychom se zde cítili dobře
nejen my místní, ale především vy, naši hosté, protože jedno máme
společné – chceme vytvářet co nejlepší servis pro vás, návštěvníky
Českého Krumlova. Jsme to my – ubytovatelé, restauratéři,
hospodští, prodejci, dopravci, průvodci, galeristé a mnozí další –,
kterým záleží na vaší spokojenosti.
V roce 2010 jsme založili Sdružení cestovního ruchu Český
Krumlov, abychom mohli lépe spolupracovat, vytvářet společné
projekty, a tím dále zlepšovat naše služby nejen pro domácí, ale
i pro přespolní. Tímto průvodcem bychom svou snahu rádi podpořili.
Chceme se vám přiblížit, představit se více osobně a chceme vám
zároveň nabídnout služby, které členové našeho „cechu“ v Krumlově
nabízejí. Na následujících stránkách najdete doporučení, kde se
můžete výborně najíst, pohodlně ubytovat, co úžasného můžete
vidět, co se tu dá dělat a co se tu dá zažít. Každý z nás je připraven
přispět k vaší spokojenosti. (Seznam členů najdete na str. 16–17,
více o každém z nás na str. 24–63.)
Přejeme vám příjemné chvíle strávené v našem městě.

Zleva: Marek Šimon, Martin Lobík, Katharina Von Wallbrunn,
Jiří Shrbený, Pavel Šimek, Pepa Maleček, Ota Šrámek

Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov

www.sdruzenicrck.eu
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Genius loci
než vyrazíme do ulic…

Pojďme si stručně představit historii
tohoto jedinečného města a jeho
nejvýznamnější památky, které
spoluvytváří zdejší úchvatnou
atmosféru – neboli genia loci
(ducha místa).

1253, 1302, 1622, 1719, 1947, …
Poprvé je gotický hrad písemně uváděn roku 1253 jako sídlo
jihočeských Vítkovců. Po jejich vymření (1302) připadlo panství
Rožmberkům, jednomu z nejmocnějších rodů království. Ti za dobu
své téměř 300leté vlády Krumlov hospodářsky i kulturně povznesli
a pokračovali v budování hradu.
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Na počátku bouřlivého 17. století se město krátce ocitlo v rukou
Habsburků (Rudolf II.), ti jej ale záhy věnovali Eggenberkům (1622).
Po necelých sto letech (1719) získávají Krumlov Schwarzenberkové,
v jejichž rukách zůstane až do roku 1947.
V roce 1963 je historické jádro města prohlášeno městskou
památkovou rezervací a roku 1992 je Český Krumlov zapsán na
Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
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Latrán

městečko v podhradí
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1/ Hrádek s věží 2/ Neptunova fontána 3/ Latrán 4/ Budějovická brána
5/ Letohrádek Bellarie

Hrad a zámek
a Latrán, městečko v podhradí
Historické centrum Českého Krumlova tvoří dvě hlavní části – čtvrť
Latrán (na levém břehu Vltavy) přiléhající k hradu a Vnitřní Město
na poloostrově na pravém břehu řeky. Ze severní strany chránila
Latrán Budějovická brána, dnes jediná dochovaná městská brána
z někdejšího počtu devíti. Vybudována byla v letech 1598 až 1602.

Zámecké schody a věž bývalého
kostela sv. Jošta. Všimněte si
medvěda, vykukujícího z okna,
na historické fresce.

Dominantou Latránu i celého (historického) města je hrad a zámek,
druhý největší areál tohoto druhu v ČR (po Pražském hradu, který je
dokonce rozlohou největší na světě). Tvoří jej Hrádek s válcovou
věží s ochozem a na 40 dalších budov a paláců. V podhradí
„konkuruje“ zámecké věži hranolová věž dnes už bývalého kostela
sv. Jošta. Na hradní areál navazuje 11hektarová zámecká zahrada
tvořená barokním a rokokovým parterem, na jejichž rozhraní stojí
kaskádová Neptunova fontána a o kousek dále (dosud) funguje
Otáčivé hlediště. Jednu z kulis pro jeho představení tvoří rokokový
zámeček Bellarie. K severnímu nároží zahrady se přimyká Jízdárna,
budova z roku 1745 v duchu vídeňského rokoka, jež sloužila
k jezdeckému výcviku za špatného počasí. Dnes slouží jako
společenský sál a restaurace.
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1/ Medvědi byli na zámku chováni již za vlády Viléma z Rožmberka (1535–1592)
2/ Barokní divadlo 3/ Plášťový most a Horní hrad 4/ Klášterní ambit 5/ Kláštery
Český Krumlov

Za medvědy nebo do klášterů
Na V. nádvoří zámku najdeme světový unikát, výjimečně dochované
barokní divadlo v původní podobě z 2. pol. 18. století včetně
dochovaných kulis, kostýmů i mašinérie. Zmíněné nádvoří odděluje
od zbylé části hradního komplexu (Horního hradu) příkop překlenutý
mostem zvaným Na Plášti (také Plášťový nebo Plášťák). Další hradní
příkop, mezi I. a II. nádvořím, obývají již od roku 1707 medvědi.

Průvod procházející ulicí Latrán
během Slavností pětilisté růže.

Při východní straně Latránu se rozkládá komplex budov (co do
rozlohy druhý největší po hradu a zámku) kláštera minoritů a klarisek
založeného v pol. 14. století Rožmberky a v posledních letech
velkoryse revitalizovaný a přeměněný na kulturní a didaktické
centrum „Kláštery Český Krumlov“. Srdcem stavebně propojených
klášterů je původně gotický kostel (vysvěcen roku 1358) Božího Těla
a Panny Marie s pozdějšími barokními úpravami. Klášterní zahrady
(mj. Tramín) patří k nejstarším ve městě, a v těsném sousedství
kláštera se navíc rozprostírá rozlehlá (1,04 ha) Pivovarská zahrada,
dnes vyhledávané místo konání prestižních kulturních akcí.
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Vnitřní
Město
čtvrť sevřená
Vltavou
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1/ Lazebnický most 2/ Radniční ulice 3/ Náměstí Svornosti 4/ Parkán
5/ Detail fasády v Panské ulici

Vnitřní Město a náměstí Svornosti
Latrán s Vnitřním Městem, budovaným plánovitě od 13. století,
spojuje Lazebnický most (nazývaný tak podle někdejší lazebny
v jeho blízkosti), na nějž navazuje Radniční ulice. Z ní odbočuje
doleva ulice Parkán, jež prochází mezi vnitřní a vnější hradební zdí
Vnitřního Města. Charakteristické jsou pro ni malé domky natěsnané
v úzkém prostoru mezi hradbami.
Radniční ulice ústí na čtvercovém náměstí Svornosti, centru
historického jádra města. Najdeme zde barokní kašnu s morovým
sloupem (z roku 1716). Téměř celou severní stranu náměstí tvoří
průčelí radnice s podloubím a renesanční atikou.

Kašna s morovým sloupem
na náměstí Svornosti
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1 / Kostel sv. Víta 2 / Seminární zahrada 3, 4 / Egon Schiele Art Centrum

Za kulturou a historií
Horní ulice stoupající z náměstí nás zavede nejprve k Jezuitské
koleji (dnes luxusní hotel Růže), která vznikla v letech 1586–1590
jako vůbec jedna z prvních v Čechách. Stavba je bohatě zdobena
sgrafity a nástěnnými malbami. Prostranství naproti hotelu Růže
a v těsné blízkosti Regionálního muzea, Seminární zahrada, nabízí
jeden z nejkrásnějších výhledů na Český Krumlov. Zmíněné
Regionální muzeum mimo své stálé expozice a sezónní výstavy láká
návštěvníky velkolepým keramickým modelem města, největším
svého druhu na světě.
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Kulturní institucí evropského významu je Egon Schiele Art Centrum
– galerie s 5 000 m2 výstavní plochy, jejíž významná část je věnována
životu a dílu rakouského expresionisty, malíře a kreslíře Egona
Schieleho (1890–1918), který pobýval a tvořil v Č. Krumlově.
Nad střechy domů Vnitřního Města se vypíná věž kostela sv. Víta,
gotického trojlodního chrámu z 1. pol. 15. století. Zmíněná věž je
novogotická, z konce 19. století.
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1, 2, 3 / Museum Fotoatelier Seidel 4 / Synagoga 5 / Plešivec

Na začátek 20. století
Přes most dr. E. Beneše se dostaneme na levý břeh Vltavy, kde se
rozkládá městský park. Budeme-li za mostem pokračovat Lineckou
ulicí, dojdeme k Museu Fotoatelier Seidel. Jedná se o další krumlovskou raritu – dokonale dochovaný fotoateliér z konce 19. a z první
poloviny 20. století významných fotografů Josefa Seidela (1859 až
1935) a jeho syna Františka Seidela (1908–1997).
Nedaleko odsud stojí synagoga z roku 1909, objekt s pohnutou
historií. Dnes je místem setkávání, multifunkčním kulturním,
uměleckým, společenským a duchovním prostorem.
Egon Schiele (1890–1918) působil
v Českém Krumlově na počátku
minulého století. Zahradní domek
připomíná umělcův pobyt ve
městě v roce 1911. V zimě je
využíván umělci a po zbytek roku
je přístupný veřejnosti.
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Sdružení průvodců
Český Krumlov
( str. 42 )

Pension Gardena
( str. 43 )

Krásy Jižních Čech
( str. 44 )

Papa’s Living
Restaurant
( str. 45 )
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Café Kolektiv
( str. 24 )

Grafitový důl
( str. 25 )

Restaurace Jelenka
( str. 26 )

Rafting a Vory
( str. 27 )

Authentic Café
( str. 46 )

Paventia z. s.
( str. 47 )

Zámecká apartmá
( str. 48 )

Penzion Kapr
( str. 49 )
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NADACE
PETRY A PETRA
PETRLÍKOVÝCH

Penzion Tilia
( str. 28 )

Nadace manželů
Petrlíkových
(29)

Zlatý Anděl
( str. 30 )

Villa Waldhaus
( str. 31 )

Restaurace a penzion
Pod Radnicí
( str. 52 )

Cikánská jizba
( str. 53 )

Ultra Premium
Apartments
( str. 54 )

Hotel Dvořák
( str. 55 )
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Restaurace
a Hostel 99
( str. 35 )

Bellevue Hotel
Český Krumlov
( str. 56 )

Staročeské dobroty
( str. 57 )

Pivovar
Český Krumlov
( str. 58 )

Hotel Castle Bridge
( str. 59 )

TenisCentrum
( str. 32 )
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Monastery Garden Dům českých řemesel
( str. 33 )
( str. 34 )
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14

15

16

33

34

35

36

Auviex
( str. 38 )

Hotel Konvice
& Kavinotéka Nebe
( str. 39 )

Hotel Arcadie
( str. 40 )

Český perník
( str. 41 )

Limoška
( str. 60 )

Bubák cider
( str. 61 )

Krumlovský mlýn
( str. 62 )

Restaurace
Krumlovský mlýn
( str. 63 )

― symbol „BONUS“ – více informací na straně 84

17

ubytování
Penzion Tilia 5 (28)
Zlatý Anděl 7 (30)
Villa Waldhaus 8 (31)
TenisCentrum 9 (32)
Monastery Garden 10 (33)
Restaurace a hostel 99 12 (35)
Hotel Konvice 14 (39)
Hotel Arcadie 15 (40)
Pension Gardena 18 (43)
Zámecká apartmá 23 (48)
Penzion Kapr 24 (49)
Restaurace a penzion Pod Radnicí 25 (52)
Ultra Premium Apartments 27 (54)
Hotel Dvořák 28 (55)
Bellevue Hotel 29 (56)
Hotel Castle Bridge 32 (59)
Krumlovský mlýn 35 (62)

dobroty,
občerstvení
a místní speciality
Café Kolektiv 1 (24)
Kavinotéka Nebe 14 (39)
Český perník 16 (41)
Authentic Café 21 (46)
Staročeské dobroty 30 (57)
Limoška 33 (60)
Bubák cider 34 (61)

obchody, dárky
a suvenýry
Grafitový důl 2 (25)
Penzion Tilia 5 (28)
Dům českých řemesel 11 (34)
Český perník 16 (41)

restaurace,
gastronomie

zážitky, zábava,
kultura

Café Kolektiv 1 (24)
Restaurace Jelenka 3 (26)
Zlatý Anděl 7 (30)
TenisCentrum 9 (32)
Restaurace a hostel 99 12 (35)
Auviex 13 (38)
Kavinotéka Nebe 14 (39)
Hotel Arcadie 15 (40)
Papa’s Living Restaurant 20 (45)
Authentic Café 21 (46)
Restaurace a penzion Pod Radnicí 25 (52)
Cikánská jizba 26 (53)
Hotel Dvořák 28 (55)
Bellevue Hotel 29 (56)
Pivovar Český Krumlov 31 (58)
Restaurace Krumlovský mlýn 36 (63)

Grafitový důl 2 (25)
Maleček Rafting a Vory 4 (27)
Auviex 13 (38)
Krásy Jižních Čech 19 (44)
Pivovar Český Krumlov 31 (58)

pití, kavárny,
posezení
Café Kolektiv 1 (24)
Restaurace Jelenka 3 (26)
Zlatý Anděl 7 (30)
TenisCentrum 9 (32)
Restaurace a hostel 99 12 (35)
Papa’s Living Restaurant 20 (45)
Authentic Café 21 (46)
Cikánská jizba 26 (53)
Hotel Dvořák 28 (55)
Bellevue Hotel 29 (56)
Pivovar Český Krumlov 31 (58)
Limoška 33 (60)
Bubák cider 34 (61)
Restaurace Krumlovský mlýn 36 (63)

sport, aktivní
odpočinek
Maleček Rafting a Vory 4 (27)
Penzion Tilia 5 (28)
TenisCentrum 9 (32)

prohlídky, výlety
Grafitový důl 2 (25)
Maleček Rafting a Vory 4 (27)
Penzion Tilia 5 (28)
Sdružení průvodců Český Krumlov 17 (42)
Krásy Jižních Čech 19 (44)
Pivovar Český Krumlov 31 (58)

sport
TenisCentrum 9 (32)

nadace, projekty,
agentury, komunikace
Nadace manželů Petrlíkových 6 (29)
Auviex 13 (38)
Sdružení průvodců Český Krumlov 17 (42)
Paventia z. s. 22 (47)
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Ubytování
jako ve snu

Naše sdružení se zaměřuje na cestovní ruch, a tak je samozřejmostí,
že mezi členy je celá řada zkušených poskytovatelů ubytování
a doprovodných služeb. Vícedenní pobyty v našem městě by se měly
stát nevšedním zážitkem, obohaceným o poznání autentických
interiérů, neopakovatelných výhledů i místní pohostinnosti. Věříme,
že neuděláte chybu, když pro svůj pobyt využijete doporučení
v našem průvodci – viz seznam na str. 19.
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Gastronomie
všední i sváteční

Ať už jste na výletě, na koncertě, na slavnostech, anebo se jen jdete
projít po městě, může vám snadno vyhládnout nebo dostanete chuť
na něco dobrého. Na stránkách tohoto průvodce najdete spoustu
tipů, kam zajít, hledáte-li občerstvení, nějakou místní specialitu
nebo se chcete třeba zasnoubit. Přehledný seznam najdete na str. 17.
Nechte si chutnat!
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Café KOLEKTIV
Latrán 13, Český Krumlov
+420 775 626 644
www.bistrokolektiv.cz

Grafitový důl Český Krumlov
Chvalšinská 243, Český Krumlov
+420 380 711 199; grafitovydul@seznam.cz
www.grafitovydul.cz

Café KOLEKTIV je na krumlovské scéně od roku 2012. Naší prioritou je
kvalita a používání sezónních a čerstvých surovin místních farmářů
a výrobců. Každý den připravujeme snídaně – z vajíček od šťastných
slepic z venkovních chovů. Dále u nás můžete ochutnat paštiky,
pomazánky, quiche, bezlepkové polévky a grilované sendviče, vše
z vlastní kuchyně. K osvěžení nabízíme naše limonády, česká a rakouská
vína, prosecco, různé variace gin&tonic. Servírujeme kávu La bohéme,
dále french press nebo batch brew.

„Důl, to je taková díra v zemi, tu můžete zasypat nebo zatopit, ale
nikdo vám ho nemůže vzít.“ (Citace ze hry Divadla Járy Cimrmana.)
A tak jsem se rozhodl starý opuštěný zkrachovalý důl opravit
a zpřístupnit ho veřejnosti. Důl v sobě spojuje jak historii regionu
spjatou s těžbou stříbra již v 15. století, tak i pozdější otevření
bohatých ložisek grafitu v 19. století, jež se těžila až do přelomu
20. století. Vnitřní rozsáhlé prostory s více jak 15 km chodeb ukazují
nejen množství dobových strojů a původní vybavení, ale poskytují
i poznání o geologii českokrumlovského regionu. A to, že se tam jede
krásným vláčkem, pro děti kouzelným, a uvnitř vás kromě strojů
potkají i permoníci, je zážitkem pro malé i velké.

Jako majitelka a provozovatelka kavárny vás srdečně zvu k návštěvě
zajímavého vzdušného prostoru s výhledem do ulice. Pocházím
z Českého Krumlova, jsem hrdou Krumlovačkou, která se snaží vždy
nabídnout něco zajímavého a dobrého. V gastronomii se pohybuji řadu
let, je mou vášní a náplní života. Mnoho zkušeností a nápadů jsem
nabrala v zahraničí na cestách. V roce 2000 jsem začala pracovat na
zaoceánské lodi, dále jsem strávila několik let ve Skandinávii a několik
měsíců na Novém Zélandu a Blízkém Východě. Cestování a objevování
nových koutů světa a chutí je mou zálibou a vždy se těším, jaká bude
má další inspirace.
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10 % sleva na konzumaci v kavárně

Inu, kdo chce vidět svět i z druhé strany – ať víme, do čeho jdeme :-)
– a nebojí se dobrodružství, jistě si přijde na své a odhalí krásu
podzemí stejně jako nadšenci, kteří důl opravují a udržují při životě.
S hornickým zdař bůh!
Viktor Weis
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Restaurace Jelenka
T. G. Masaryka 138, Český Krumlov
+420 380 711 283

Má pracovní kariéra odstartovala střední hotelovou školou v Mariánských Lázních. Celoživotní praxe probíhala převážně v hotelech
v jižních Čechách s tříletou mezihrou v Německu (vše na pozicích
vrchní číšník, food and beverage manager) se zkušenostmi: cocktail
bar, catering, banket, rauty apod. Restauraci jsem pojal v nestandardním a spíše rodinném duchu. Oblečení obsluhy je nejednotné,
abychom se oprostili od uniforem (čerpal jsem ve francouzských
vesničkách). O to více je kladen důraz na kvalitu kuchyně. Kuchaři se
zkušenostmi např. z pražských hotelů nebo z řetězce londýnských
restaurací Gordona Ramsaye mají lví podíl na kvalitním konečném
produktu.

Maleček
Rafting a Vory
Kaplická 27, Český Krumlov
+420 602 744 074; lode@malecek.cz
www.malecek.cz

Ahoj, jsem Pepa Maleček, první půjčovatel lodí v Českém Krumlově
a zakladatel novodobé voroplavby.
Půjčovnu lodí provozuje naše rodina od května roku 1992. Tehdy
jsem se postavil do Myší díry a začal nabízet projížďky na Vltavě kolem
Krumlova. Měl jsem v té době jeden člun. Na ten jsem si od bratra,
který pracoval v Itálii, půjčil jeden milión (italských lir). Dnes se může
na našich raftech a kánoích od Vyššího Brodu po Boršov plavit až 400
osob.
V roce 2004 vyplul náš první vor na okružní plavbu krumlovským
historickým centrem. Nevšední pohledy na město z vody si užili
například Karel Gott při oslavě svých narozenin, politici, velvyslanci
i mnohé filmové a hudební hvězdy .
Maleček Rafting – tradice, zkušenost, profesionalita – již 30 let.
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5 % sleva pro zákazníky s bedekrem

10 % sleva na výlety na raftech a kánoích
10 % sleva na plavbu na voru kolem Krumlova
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Penzion Tilia
Křížová 82, Český Krumlov
+420 777 282 215, +420 777 066 999
info@penziontilia.cz; www.penziontilia.cz

Nadace manželů Petrlíkových
Planá 2, 370 01 České Budějovice
+420 606 648 428
petra.petrlikova@abacus.cz

Penzion Tilia se nachází na samém okraji historického centra Českého
Krumlova v Křížové ulici č. 82. Jeho počátky se datují do roku 1996,
kdy zde stál malý domek, který prošel celkovou rekonstrukcí v roce
2006 a v současné době poskytuje ubytování v jedenácti pokojích
a jednom prostorném apartmánu s celkovou kapacitou 36 lůžek.
Penzion je v provozu celoročně, má vlastní uzamykatelné parkoviště,
které je pro hosty zdarma. Nabízíme výborné snídaně, posezení
v zeleni před penzionem, kde si mohou v klidu hrát vaše děti. V roce
2016 byla přímo v prostorách penzionu vybudována prvorepubliková
pivnice, která nabízí našim hostům možnost nevšedního posezení
přímo na penzionu. V roce 1998 jsme rozšířili naše aktivity
a provozujeme v centru Č. Krumlova v Kájovské 63 obchod s tradiční
přírodní kosmetikou od českého výrobce, společnosti Botanicus. Pro
potřeby našich hostů jsme v roce 2010 začali provozovat půjčovnu
raftů Rafting Krumlov a elektrokoloběžek. Dnes patříme mezi větší
půjčovny na Vltavě a naše základna se nachází na adrese Pod Svatým
Duchem 271.

Nadace manželů Petrlíkových vznikla v roce 2015. Záměr byl darovat
část výnosů z podnikání lidem z okolí. Petra a Petr pocházejí z jižních
Čech, a proto pomoc směrují do Jihočeského kraje, konkrétním
osobám a subjektům, které sami znají nebo je znají jejich přátelé.
Takto směrovanou pomoc považují za nejúčinněji využitou. Nadace
podporuje zejména děti s handicapem a jejich rodiny, obecně
prospěšné společnosti se zaměřením na handicapované děti, církevní
školky a školy. Nadace podporuje rovněž léčbu pacientů, která není
plně hrazena zdravotními pojišťovnami. Důležitá je zpětná vazba
a radost, že dar skutečně pomohl.
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10 % bonus na raftový výlet u společnosti Rafting Krumlov
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Zlatý Anděl
Náměstí Svornosti 11, Český Krumlov
+420 380 712 310-315; info@hotelzlatyandel.cz
www.hotelzlatyandel.cz

Villa Waldhaus
Vyšný, Nový dvůr 2, Český Krumlov
+420 777 637 374
www.villawaldhaus.com

Nevšední hotel v samém srdci Českého Krumlova? To je Hotel Zlatý
anděl. Hotel, který nabízí ubytování a stravování ve třech historických,
původně gotických budovách na náměstí v Českém Krumlově, je
rodinným hotelem s přátelskou atmosférou. Již více než 20 let majitel
Martin Mendlik, který jej postupně zrekonstruoval, preferuje především
individuální přístup ke každému klientovi a díky tomu se sem hosté
rádi vracejí. Širokou škálou nabízených služeb se personál snaží
vyhovět přáním a požadavkům každého hosta. Hotel nabízí svým
hostům (a i jejich zvířecím přátelům) ubytování v některém ze 46
pokojů, zařízených v odlišných stylech, a stravování v jedné ze tří
restaurací, třeba v nevšední restauraci Don Julius. Kromě skvělé
kuchyně a příjemné obsluhy v restauracích hotel nabízí i večerní
posezení v oblíbeném Music-cocktail baru a v sezóně na terasách.
Personál hotelu je připraven vyhovět vašim požadavkům a přáním, ať
už se týkají speciálního aranžmá pokoje (např. svatby, narozeninová
překvapení), gastronomických specialit (rauty, rodinné oslavy), výletů
do okolí, poznávání města a jeho historie, nebo sportovního vyžití.

Lobíkovi, Krumlováci, kteří hledali bydlení trochu stranou ruchu
Českého Krumlova. Bývalá Schwarzenberská lesovna splňovala
všechna jejich tajná přání. Přesně zde v minulosti pobýval knížepán,
který sídlil na Hluboké, když mířil na hon do kleťského polesí. Krásná
starobylá budova v lůně přírody, přesto na dosah centra jejich
rodného města. Po citlivé rekonstrukci zde kromě bydlení vznikly tři
apartmány pro poklidné pobývání. No a pak už to šlo ráz naráz…
Slunečné terasy, ohniště, k snídani domácí vajíčka, slanina,
marmelády a mnoho dalšího… Přijeďte si užít Krumlov trochu jinak.
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TenisCentrum
Chvalšinská 247, Český Krumlov
+420 380 711 418, +420 602 133 355 (recepce)
pension@tenis-centrum.cz; tenis@tenis-centrum.cz; www.tece-ck.cz

Monastery Garden
Klášterní 49, Č. Krumlov
+420 383 332 927, +420 771 161 444
info@monasterygarden.cz; www.monasterygarden.cz

Tenisový areál vybudoval velký tenisový nadšenec Otakar Veselý
v roce 1999. Aktivně tu tráví svůj volný čas všechny věkové kategorie
sportovců, a to nejen z řad místních příznivců bílého sportu. Je to
skvěle vybavené místo pro tenisové turnaje, tenisové kempy, firemní
akce či svatby. Hledáte o dovolené místo pro aktivní pohyb?
V tenisovém centru najdete čtyři venkovní antuková hřiště, tenisovou
halu se třemi dvorci s příjemným povrchem, beachvolejbalové
a víceúčelové hřiště. Součástí areálu je penzion se sedmi plně
vybavenými pokoji. Nechybí vlastní parkoviště, venkovní bazén,
dětské hřiště, letní terasa nebo vinotéka. V restauraci servírujeme
tradiční pokrmy z kvalitních domácích surovin. Opravdovým zážitkem
jsou pak vícechodové degustační večeře, doplněné o prvotřídní
výběry vín z Moravy, Porýní a Toskánska. Ochutnat můžete i vína ze
zámeckého sklepa, kam zájemce necháme rádi nahlédnout
nebo v něm na přání uspořádáme řízenou degustaci. Prostě jsme to
pravé místo pro individuální, skupinové a firemní pobyty v Českém
Krumlově.

Český Krumlov milujeme. Jsme přesvědčeni, že kulisy historického
města nabízí jedinečný prostor pro romantiku a snění, a věříme, že
přenocování v Krumlově má být součástí tohoto zážitku. Večer, po
courání městem, sebou „hoďte do duchen“ z nadýchaného
prachového peří a ráno si beze spěchu vychutnejte vydatnou snídani
à-la-carte. Náš dům se stavebně vyvíjí nejméně 500 let. Majitelé
v běhu časů přizpůsobovali dům potřebám svým a svého řemesla.
Stejně jako naši předchůdci jsme se i my snažili citlivě přidat další
vrstvu domu – tentokrát současnou – pro maximální pohodlí našich
hostů v 21. století. Najdete u nás deset pokojů, jedinečných,
nápaditých, respektujících charakter domu a dochovaných prvků.
Hlavu můžete složit ve třech kategoriích pokojů – od nejmenších
pokojíků až po největší suites pro náročné romantiky… Jmenují se po
bylinkách či rostlinách, které byste našli v sousední klášterní zahradě.
Můžete přespat v Rozmarýnu, Heřmánku, Lilii … Víc neprozradíme,
nechte se překvapit, v době, kdy se prý dá vše „vygooglovat“!

Jste u nás srdečně vítáni.
Váš Otakar Veselý
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Budeme se těšit na shledanou u nás v Monastery Garden!
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Dům českých řemesel
Radniční 23, Galerie Na Ostrově 88
Český Krumlov
+420 725 120 337; info@dumcr.cz
www.dumceskychremesel.cz

Restaurace a hostel 99
Věžní 99, Český Krumlov
+420 380 713 813, +420 704 734 846
hostel99@hostel99.cz; www.hostel99.cz

Galerie Na Ostrově je prodejna zaměřená na prezentaci a prodej
výrobků českých řemeslníků. Nachází se v historickém objektu č. 88
Na Ostrově, jehož vznik se datuje do 1. poloviny 17. století (bývalá
koželužna). Osobitý interiér obchodu umocňuje výjimečnost
sortimentu uměleckých řemesel. Galerie Na Ostrově oslavila 20 let
(2020) a v dnešní době patří mezi poslední obchody v České republice,
kde se dá ještě vidět rozsáhlá nabídka českých rukodělných výrobků.
Najdete u nás dřevěné hračky, keramiku, modrotisk, kraslice, svíčky,
perník, kovové svícny, sklo a mnoho dalšího. Současně nabízíme námi
vyráběné textilní hračky, loutky a dekorační předměty s vlastním
autorským designem. Přejeme si, aby čas strávený v naší prodejně byl
pro vás příjemným a zajímavým zážitkem. Těšíme se na vás.

Hospoda 99 je porevoluční projekt krumlovského lékařského
manželského páru, který ve volných chvílích přeměnil středověké
leprosárium na kraji města v restauraci, jež dlouhá léta léčí ze špatných
stravovacích návyků. Rodina Pechova nikdy neopisovala, a inspirována
heslem „škoda každého dne, kdy se člověk špatně nají“, se roky snaží
inspirovat místní zajímavou a dostupnou gastronomií. Stejný přístup
s postupujícími lety rozrůstající se rodina aplikovala i na koncept
ubytování v těsné blízkosti restaurace, kde s chirurgickou precizností
a citem přeměnila dlouho zanedbávaný dům stojící při samé „vstupní
bráně“ do centra města na ubytování s neopakovatelnou atmosférou,
kde minulé ladí s moderním ve vyvážené harmonii. A kde se potkává
město se světem.
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Oslavy
Krumlovský

masopust

Konec zimy je v Krumlově spojen s masopustem. Naše sdružení se
podílí na obnově této tradiční zábavy, během které procházejí ulicemi
veselé masky a průvod končí hostinou se zabijačkovými specialitami.
Přijeďte se s námi bavit! www.sdruzenicrck.eu/akce
36

osvobození

Každoročně v květnu organizujeme společně s Městem oslavy
osvobození Českého Krumlova americkou armádou a připomínáme si
konec 2. světové války. Součástí je pietní vzpomínka na padlé, výstavy
nebo rekonstrukce bitvy. www.sdruzenicrck.eu/akce
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Auviex
Latrán 37, Český Krumlov
+420 214 445 404 (festival), +420 380 712 651 (pizzeria)
komunikace@auviex.cz, pizzeria@auviex.cz
www.festivalkrumlov.cz, www.pizzerielatran.cz

Tradice Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov sahá až
do roku 1992, festival patří mezi nejvýznamnější kulturní akce v České
republice. Tato reprezentativní letní přehlídka světové hudební scény
přináší rozpětí hudby od 15. až po 21. století. Žánrově se zaměřuje na
klasickou hudbu, operu, muzikál, jazz, world music a další žánry,
představuje významné tuzemské i zahraniční umělce v unikátním
prostředí českokrumlovského zámku i v dalších objektech města s jedinečným geniem loci.
Za 29 let svého trvání krumlovský festival realizoval 526 koncertů
a představení, v rámci kterých účinkovalo více než 12 000 umělců ze
40 zemí světa. Na festivalových jevištích vystoupily takové osobnosti
světové hudby, jakými jsou například Plácido Domingo, Jonas
Kaufmann, Renée Fleming, Dmitri Hvorostovsky, Elīna Garanča, José
Cura, Ramón Vargas, Shlomo Mintz, sólisté z Broadwaye, Juan Diego
Flórez, Angela Gheorghiu, Piotr Beczała, Sondra Radvanovsky, Mischa
Maisky, Julian Rachlin, Javier Perianes a další. Z českých umělců můžeme
jmenovat například Karla Gotta, Evu Urbanovou, Dagmar Peckovou,
Václava Hudečka, Pavla Šporcla, Jiřího Bártu a mnoho dalších.

Hotel Konvice & Kavinotéka Nebe
Horní 145, Český Krumlov
+420 380 711 611; hotelkonvice@quick.cz
www.konvicekrumlov.cz

V roce 2002, jako čerství novomanželé, se Katharina a Kim
Von Wallbrunn rozhodli převzít otěže rodinného podniku s jednoznačnou vizí a od té doby neměnným cílem: Vést hotel i restauraci
s jasným důrazem na kvalitu a individuální přístup. Klišé? Možná.
Jenže fakt, že Konvice má – jako jeden z neuvěřitelně mála
krumlovských podniků – již dlouhá léta stabilní tým zaměstnanců,
dokládá, že Kathy a Kimovi se toto „klišé“ daří měnit v realitu.
Devizou domu v jedné z hlavních ulic vedoucí k náměstí jsou jeho
nádherné výhledy na zámek, jimiž se můžete kochat z vyhlídkové
terasy restaurace, ale také z balkonu jednoho z apartmánů, které
hotel – vedle standardních, vkusně zařízených pokojů – nabízí.
Přízemní prostory jsou pak čerstvě zrekonstruovány a bývalá
restaurace se v roce 2021 proměnila v Kavinotéku Nebe – místo,
odkud se vám nebude chtít odejít. Pohodlné sezení, vytříbená káva,
výběr z českých i zahraničních vín, slané i sladké dobroty z domácích
surovin – to vše si zde vychutnáte v prostoru, jenž snoubí atmosféru
historického domu s moderním konceptem a interiérem.

Společnost Auviex také provozuje Pizzerii Latrán a Zámeckou jízdárnu.
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10 % sleva na láhev vína
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Hotel Arcadie
Horní 148, Český Krumlov
+420 380 727 585, +420 777 600 238 (manažer)
info@hotelarcadie.cz; www.hotelarcadie.cz

Když jsme v roce 1996 neudržovaný dům z 16. století v ulici Horní
kupovali, náš cíl byl jediný – vrátit domu jeho původní lesk a co
nejcitlivěji ho uzpůsobit budoucím klientům – ať už těm hotelovým,
nebo návštěvníkům restaurací.
Z bývalé konírny vznikla restaurace Gotika – restaurace se slunnou
terasou a výhledem na zámek. Původní prvky ustájení jsou zde
mimochodem dodnes patrné. Jeden z měšťanských bytů byl s citem
přestavěn na pizzerii Cosa Vostra – místo s nezaměnitelnou vůní
delikátní italské kuchyně. Posléze nás čekal úkol nejtěžší: zamyslet se
nad koncepcí hotelu – co nejvkusněji a přitom nadčasově zrekonstruovat a vybavit hotelové pokoje tak, aby se v nich cítili dobře hosté
všech generací a zároveň aby na ně dýchla trocha českokrumlovské
historie. Nově vybudované luxusní apartmány s vířivkou, balkónem
a výhledem na zámek pak už byly vyvrcholením našeho úsilí
o nezapomenutelný zážitek. Samozřejmostí je vstřícný personál,
ochotný s čímkoli poradit. Vzhledem ke spokojeným a pravidelně se
vracejícím hostům je zřejmé, že zamýšleného cíle bylo dosaženo.
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Český perník
Latrán 54, Český Krumlov
www.ceskykrumlovoriginal.com

Představte si voňavý krámek, plný nejrůznějších dobrot pro potěchu
všech smyslů. Ano, i takový se dá najít v Českém Krumlově. Tento
příběh začíná u staré dřevěné vyřezávané formy na vytlačovaný
perník. Její objevení dalo impulz k znovuoživení prastarého, téměř
zapomenutého perníkářského řemesla, které má v našem městě
hluboké kořeny. Od ručně vytlačovaného perníku nebylo daleko
k malovanému perníku, koláčům, dortíkům, domácím džemům,
medu, medovině a celé spoustě dalších produktů, které pocházejí
z našeho kraje. Přijďte nasát atmosféru, všelijaké vůně, a potěšit vaše
oko – uvidíte, že budete okouzleni.
Do Českého perníku vás zvou Gabriela Miglová a Martin Lobík.

5 % sleva na nákup
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Sdružení průvodců Český Krumlov
náměstí Svornosti 2, Český Krumlov
info@guidekrumlov.com
www.guidekrumlov.com

Pension Gardena
Kaplická 21, Český Krumlov
+420 607 873 974; gardena@seznam.cz
www.pensiongardena.com

Jsme parta nadšenců. Baví nás dějiny, architektura, umění. Rádi
cestujeme. Vystudovali jsme školy různých zaměření, mluvíme 10
jazyky. Rádi se touláme křivolakými uličkami Krumlova a vyprávíme
poutavé příběhy o lidech, kteří tu po sobě zanechali nesmazatelnou
stopu. Naším cílem je poskytovat návštěvníkům průvodcovský servis
na profesionální úrovni. Přejeme si, aby klient odjížděl s pocitem, že
prohlídka města byla skvělá a stála za to. Zkuste to také! Nechte se
provést uličkami historického centra místním průvodcem. Poznáte
nás podle odznaku „OFFICIAL TOURIST GUIDE“, který nám uděluje
Město Český Krumlov.

Starobylý dům z roku 1875 si dodnes uchovává svou atmosféru
starých časů. Je obklopen zahradou plnou tajemných zákoutí, kterým
vévodí prastará lípa. Iva Reitingerová spolu se svým manželem
Miroslavem dům v roce 2000 přestavěli na pension s 11 pokoji a od té
doby již přivítali mnoho hostů z celého světa. Postupně byla kapacita
pensionu rozšířena o 2 sousední objekty na celkem 16 pokojů
a 7 apartmánů. Pension si stále zachovává atmosféru rodinného
podniku se vstřícností ke každému návštěvníkovi. Každý nás lehce
najde, pension je snadno dostupný bez dopravních omezení. Je
umístěný v klidné části města, a přitom jen pár kroků od náměstí.
Naši hosté mohou kromě ubytování ve stylově zařízených pokojích
také posnídat nebo relaxovat v zahradě s krásnými výhledy na město.
Jako bonus nabízíme všem hostům možnost parkování ve dvoře
u domu.

Štěpán je jedním z nás. V Krumlově se narodil a většinu svého života
žije v centru města. Odmalička ho fascinovala historie. Provádět začal
jako student gymnázia před 20 lety. Z letní brigády se stala jeho
celoživotní vášeň a zaměstnání na plný úvazek.
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Krásy Jižních Čech
tomas@krasyjiznichcech.cz
www.krasyjiznichcech.cz

Krásy Jižních Čech jsou interaktivní projekt, který se objevuje ve
všech podobách ve virtuálním světě. Můj web, ale i sociální sítě, vám
doporučí ta nejlepší místa pro nezapomenutelné výlety, zábavné
aktivity, ale i nevšední gastronomické zážitky. Už čtyři roky
procházím celé jižní Čechy křížem krážem a sbírám na nich inspiraci
pro své příspěvky. Při mých toulkách nerozlišuji, jestli se jedná o hrad,
zámek, most, rozhlednu, vyhlídku, či prostě jen zajímavé město, svým
fanouškům se snažím zprostředkovat všechno, co mi přijde krásné.
Pokud ještě nevíte, co chcete objevit právě vy, tak se stačí podívat na
mou webovou prezentaci, kde všechna místa, která jsem kdy navštívil,
najdete v jedné ucelené podobě, tak, abyste si mohli snadno vybrat.
Budu rád, když vyrazíte objevovat Krásy Jižních Čech se mnou.
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Papa’s Living Restaurant
Latrán 13, Český Krumlov
+420 702 215 965, +420 777 919 562 (manažer)
papas@papas.cz; www.papas.cz

Komplex budov, přiléhající k bývalému kostelu sv. Jošta, je bývalým
špitálem neboli útulkem pro chudé a přestárlé zaměstnance
krumlovského velkostatku. Po 1. pozemkové reformě v roce 1922 byl
špitál zrušen a roku 1936 přestavěn na obytný dům, později
s hostincem. Právě v tomto objektu byl v roce 1998 otevřen
Papa’s Living Restaurant, který je pevnou součástí krumlovské
gastronomické scény. Restaurant s překrásnou terasou je umístěn
nad řekou Vltavou s malebným výhledem na starobylé části města.
Dějiny Českého Krumlova jsou, mimo jiné, také svědectvím setkávání
lidí stejně jako různých kultur. Naše restaurace byla koncipována
v souladu s touto tradicí. Je naší snahou, abychom vás potěšili nejen
svěží kuchyní a rozsáhlou vinotékou, ale také neformální obsluhou
a příjemnou komunikací. Chceme, abyste se u nás cítili jako na
přátelské návštěvě a bez zábran se bavili.
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Authentic Café
Náměstí Svornosti 9, Český Krumlov
+420 380 711 558; info@authenticcafe.cz
www.authenticcafe.cz

Paventia z. s.
Latrán 55, Český Krumlov
+420 777 104 136; info@paventia.cz
www.paventia.cz

Dům „U Modrého koně“, číslo popisné 9, je gotického původu,
patrně již z počátku 14. století. Historie majitelů domu je široká. Ale
zajímavostí je, že Vilém z Rožmberka převedl dům roku 1589 na město
s podmínkou, že v něm musí být zachována hostinská činnost, jak
tomu bylo již dříve. To platí i v dnešní době, kdy se v interiérech domu
stále nachází restaurace Authentic café, kterou vlastní rodina již 25
let. Restaurace je oblíbená zvláště mezi místními obyvateli pro své
cukrářské umění. Rodina je právem pyšná na své dortíky upečené
podle tradičních českých receptů, které již z moderních kaváren
pomalu mizí. Pokud budete mít štěstí a bude pátek, můžete zajít na
jejich vyhlášené karamelové větrníky. Ač interiér restaurace je spíše
kavárenský, můžete se tu i najíst. Ovšem musíte ochutnat specialitu
majitelky – „ovocné knedlíky z tvarohového těsta a marcipánu“.
Určitě vás zaujme interiér restaurace, na němž si dali majitelé opravdu
záležet. Celá restaurace je vyvedena v prvorepublikovém stylu Art
Deco. Restaurace nabízí v letních měsících také posezení na terase
s výhledem na zámeckou věž.

Paventia z.s. je zapsaným spolkem, založeným manželi Hluškovými
v roce 2013. Naše organizace podporuje rozvoj náhradní rodinné
péče a pomáhá znevýhodněným dětem a mladým lidem k jejich
příznivému vývoji a dosažení kvalitního života ve společnosti. Dle
zákona SPOD doprovázíme náhradní rodiče v jejich nelehkém úkolu
ve společnosti, podporujeme širší účast veřejnosti v oblasti NRP
a sociálně právní oblasti. Zajišťujeme odborné prezenční i distanční
vzdělávací kurzy, disponujeme mediačním centrem pro rodiny
a korporace, zajišťujeme případové a rodinné konference, nabízíme
fotoateliér pro rodiny s dětmi, zabezpečujeme asistované kontakty
a předávání dětí a další služby v oblasti rodinného života a jeho
úskalí. V roce 2020 jsme otevřeli Dětskou skupinu pro 10 dětí, kde je
možnost využití krátkodobého i dlouhodobého hlídání dětí ve věku
od 1,5 roku do předškolní docházky.
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5 % sleva na veškerou konzumaci
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Zámecká apartmá
Zámek 57 (Latrán 45–47), Český Krumlov
+420 777 723 262; recepce@zameckaapartma.cz
www.zameckaapartma.cz

Chtěl bych vám představit náš penzion Zámecká apartmá. Co vám
můžeme nabídnout? Především strávení vašeho volného času na
kouzelném místě v samém srdci památkové rezervace v těsné
blízkosti českokrumlovského zámku. Penzion je situován do třech
domů v ulici Latrán. V Domě U Tří havranů – bývalé zámecké
lékárně – nabízíme naše největší apartmány o velikosti až 106 m2.
Dům U Trumpetisty a Dům U Kominíka nabízí také zajímavé pokoje,
včetně apartmánu s výjimečnou terasou, ze které jsou nádherné
výhledy na zámek a město.
Pokoje jsou vkusně zařízeny nábytkem z přírodního dřeva a jsou
vybaveny ledničkou, televizorem se satelitním příjmem, vysoušečem
vlasů, vlastním sociálním zařízením a některé kuchyňským koutem.
V ceně ubytování je zahrnuta bohatá snídaně, kterou podáváme
v prostorách bývalé zámecké Solnice, kde je také recepce. Všechny
domy se nachází na pěší zóně, parkování je zajištěno v nedalekém
areálu krumlovského pivovaru. Penzion svojí polohou nabízí všem,
kteří chtějí zažít genia loci historického města, jedinečnou příležitost
být jeho součástí a prožívat jeho příběh.
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Penzion Kapr
Rybářská 28, Český Krumlov
penzionkapr@email.cz; www.penzionkapr.cz

Hledáte luxusní přespání ve voňavých peřinách jako u maminky?
Toužíte si odpočinout v absolutním klidu a přitom v těsné blízkosti
turistického centra? Chcete si vychutnat snídani na terase v záplavě
ranního slunce? Pak jste u nás správně! Vítáme vás v našem klidném,
rodinném penzionu na břehu řeky Vltavy v centru Českého
Krumlova. Z pokojů je nádherný výhled na nejkrásnější část vltavského meandru a historického centra. Penzion se nachází ve dvou
sousedících, nově zrekonstruovaných, téměř 500 let starých domech
v jedné z nejstarších uliček našeho historického města. Hosté
penzionu mají možnost zaparkovat své automobily a motocykly na
soukromém parkovišti v blízkosti penzionu. Připravili jsme pro vás
pokoje s vlastními koupelnami ve všech cenových kategoriích, od
úsporného twin pokoje až po nadstandardní čtyřlůžkové pokoje.
V ceně ubytování je zahrnuta teplá bufetová snídaně.
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Festival vína
Český Krumlov

K podzimu patří dobré víno. Naše sdružení každoročně pořádá
společně s Českokrumlovským rozvojovým fondem velmi oblíbený
Festival vína Český Krumlov. V rámci festivalu, který trvá celý měsíc,
je připravena pestrá paleta akcí zaměřených na setkání s vínem
a s lidmi, kteří ho tvoří a milují. K festivalu patří ochutnávky domácích
i zahraničních vín nebo zážitkové degustace zaměřené na špičkovou
gastronomii. Na svátek svatého Martina se na náměstí otevírají první
mladá vína a v nabídkách restaurací nechybí tradiční pečená husa.
Více informací o akcích najdete na www.festivalvinack.cz.
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Restaurace a penzion
Pod Radnicí
Radniční 26, Český Krumlov
+420 380 712 523, +420 777 136 139, +420 777 136 133
podradnici@email.cz; www.podradnicick.cz

Restaurace se nachází v samotném centru města, jen 20 metrů od
náměstí Svornosti, v Radniční ulici, ze které je krásný pohled na
zámeckou věž. Specializuje se na tradiční českou kuchyni (kachna,
koleno, svíčková atd.). Na čepu je místní pivo Eggenberg. Součástí
objektu je i penzion s kapacitou 14 lůžek.

Cikánská jizba
Dlouhá 31, Český Krumlov
www.cikanskajizba.cz

Na začátku 90. let jsme koupili dům v Dlouhé ulici a otevřeli v něm
malou hospodu. Ta je naším živobytím i koníčkem. Zaměřujeme se na
místní speciality – v nabídce nechybí krumlovské pivo a tradiční
regionální kuchyně. V pořádné cikánské jizbě samozřejmě voní
halušky připravené na všechny způsoby typické pro romskou kuchyni.
A co hlavně nesmí chybět? No přeci podmanivá romská muzika!
Každý víkend tu divočí hudebníci a tóny houslí vás doslova chytí
u srdce. Přijďte si užít jedinečnou atmosféru v naší hospodě, pár kroků
od náměstí přímo v centru města.
Těšíme se na vás!
Milan a Věra Kotlárovi
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Ultra Premium Apartments
Rooseveltova 33, Český Krumlov
+420 797 631 820; info@upapartments.cz
www.upapartments.cz

Hotel Dvořák
Radniční 101, Český Krumlov
+420 380 711 020; reception@hoteldvorak.com
www.hoteldvorak.com

Ultra Premium Apartments jsou luxusní apartmány v Českém
Krumlově, které jsme nechali vybudovat v domě, jehož dochovaná
historie sahá do 16. století. Časem byl původní objekt několikrát
přestavěn a rozšířen a v roce 1929 prošel radikální prvorepublikovou
přestavbou, jež je dodnes patrná zejména při pohledu z Rooseveltovy
ulice. V roce 2016 jsme tuto nemovitost s úžasným výhledem na
řeku Vltavu koupili v zuboženém stavu a z ruiny jsme vykřesali
3 apartmány a bistro Topinka. Často cestujeme po světě a vystřídali
jsme mnohá ubytování. Bohužel bylo jen velmi málo těch, na které
vzpomínáme s tím, že jsme se tam cítili dobře, že jsme se po pokoji
mohli procházet, aniž bychom zakopávali o kufr, že jsme měli krásný
výhled, dobrou postel s kvalitním polštářem, a cítili jsme se tam tak
dobře, že by se nám odtud vlastně ani nechtělo. Proto jsme se rozhodli
přivítat naše hosty v apartmánech s patřičným komfortem, ve kterých
bychom i my sami chtěli být ubytováni. Naším cílem je, abyste
v případě, že se rozhodnete pro ubytování v Ultra Premium
Apartments, svého rozhodnutí nelitovali, a abyste za své peníze
dostali pokud možno více, než očekáváte.

Milí hosté, hotel Dvořák najdete na místě, kudy projde snad každý
návštěvník města. Nad řekou Vltavou, v těsné blízkosti Lazebnického
mostu, přímo pod majestátní siluetou hradního komplexu, na který je
jedinečný výhled z oken pokojů. Nabízíme nejen ubytování, ale rádi
vás pozveme i k posezení v naší zahradní restauraci „River Terrace“.
Příjemné chvíle relaxu s dobrým jídlem a kvalitními nápoji můžete
strávit v Lobby baru nebo na předzahrádce hotelu, ze které můžete
sledovat představení pouličních umělců nebo čilý ruch v okolí
Lazebnického mostu.
Roku 2008 převzal hotel současný provozovatel, pan Richard Elterlein,
který mu vrátil dobré jméno a rozšířil nabídku služeb tak, že se hotel
Dvořák stal jedním z nejvýznamnějších ubytovacích subjektů
v Českém Krumlově. Tým pod jeho vedením vtisknul hotelu novou
tvář, pracovní pohodu, serióznost, péči o zákazníka, kvalitu služeb
a hlavně vlídné, vstřícné a přátelské jednání se zákazníky – přesně
v duchu výstižného rčení: „Náš zákazník, náš pán.“

Jiří Rabel a Jakub Janeček
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Bellevue Hotel Český Krumlov
Latrán 77, Český Krumlov
+420 380 720 111; info@bellevuehotels.cz
www.bellevuehotelkrumlov.cz

Zažijete u nás především jedinečnou atmosféru, doplněnou o vysoce
nadstandardní služby. Pro ty, co hledají to nejlepší, jsme vytvořili
navíc Bellevue Diamond. Vychutnejte si neopakovatelné chvíle
v některém z našich sedmi exkluzivních, individuálně řešených
apartmánů! Každý z nich je spojen s významnou osobností krumlovské
i vídeňské kulturní sféry a nabízí svůj vlastní příběh. Vedle ubytování
poskytujeme i širokou škálu doplňkových služeb přímo v prostorách
hotelu. Letní zahrada a Lounge nabízí tiché, intimní prostředí, ideální
pro trávení volného času během horkého léta. Po celý rok je k dispozici
útulný Gourmet Restaurant Le Jardin s vytříbenou zážitkovou
gastronomií. Hotelový concierge vám dá ta nejlepší doporučení na
procházky po městě i na právě probíhající akce, zajistí transfery,
parkování a další služby. Rádi vás také přivítáme v butikovém hotelu
Villa Beatika, který se nachází na samém okraji historického centra
a nabízí klidnou atmosféru s jedinečným výhledem na město.
Naleznete zde deset individuálně řešených pokojů inspirovaných
stylem předních hudebních hvězd. Těm, kteří hledají romantickou
atmosféru na břehu Vltavy, poskytneme ubytování přímo pod
zámkem v Pensionu Labyrint.
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Staročeské dobroty
Kájovská 62, Latrán 12,
Široká 80, Zámecké schody 5
+420 608 982 665
mls.ceskykrumlov@gmail.com

Naším cílem je připravovat pro naše hosty jednoduché, čerstvé a na
místě připravené občerstvení, za kterým se budete rádi vracet.
Najdete nás na čtyřech místech v Českém Krumlově. Naší specialitou
je trdelník, oblíbená pochoutka původem z Rumunska. Určitě
neodoláte ani našim vynikajícím crêpes a galettes, či novince letošního
roku – waffle. Vychutnat si u nás dále můžete osvěžující saláty. K tomu
vám rádi nabídneme kvalitní kávu připravenou zkušenými baristy,
fresh džusy, naše limonády a další nápoje.
Naším krédem je vysoká kvalita produktů, příznivá cena, milá obsluha
a zajímavé prostředí, kam se budete rádi vracet. Příležitostí je přece
tolik! Schůzky s přáteli, pracovní meetingy, prostý odpočinek či „jen“
vychutnání si svého oblíbeného šálku kvalitní kávy.
Těšíme se na vaši návštěvu!
Team MLS bistros
1/ Stánek v Široké ulici 2/ Crêperie Latrán 12
3/ Crêperie Kajovská 4/ Zámecké schody
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Pivovar Český Krumlov
Pivovarská 27 – Latrán, Český Krumlov
+420 775 733 462, +420 607 521 202 (restaurace)
tours@pivovarck.cz; www.pivovarceskykrumlov.cz

Hotel Castle Bridge
Hradební 174, Český Krumlov
+420 384 385 171, hotel@castlebridge.cz
www.castlebridge.cz

Jako jediný lokální pivovar v Českém Krumlově navazujeme na velmi
úspěšnou historickou tradici schwarzenberského pivovaru. Všechna
naše piva vaříme srdcem, s úctou k tradicím a respektem k našim
odběratelům. Chceme, aby se v pivovaru v Českém Krumlově vařilo
poctivé jihočeské pivo za pomoci kvalitních pivovarských ingrediencí
a postupů. Pečlivý a profesionální přístup ke komplexní péči o náš
zlatý mok je tak pro náš kolektiv osobní záležitostí. V současné době
místní minipivovar produkuje převážně spodně kvašené ležáky.
V nabídce najdete ale i svrchně kvašené speciály typu APA, IPA apod.
Pivo můžete ochutnat prakticky po celém Krumlově a také vás rádi
přivítáme na prohlídkách, jejichž součástí je i ochutnávka.

Charakteristickou součástí siluety českokrumlovského zámku je jedna
výjimečná historická stavba – Plášťový most. Svého druhu zcela
jedinečná památka, překlenující již šest století hradní příkop, vyzařující
zvláštní atmosféru. Zatímco v historii byla pro českokrumlovskou
šlechtu mostem do skvostných zámeckých zahrad a obyvatelům
města sloužila jako brána do centra, v současnosti se stala zdrojem
inspirace pro samotný název hotelu.
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Hotel Castle Bridge naleznete na dohled od zámeckého mostu. I on
podle svého vzoru nese nadčasové dvojité poselství – poskytuje svým
hostům veškerý komfort přímo v historickém centru Českého
Krumlova – města UNESCO –, a přesto nabízí poetickou atmosféru
neobjeveného zákoutí na břehu řeky Vltavy.
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Limoška
Špičák 128, Český Krumlov
+420 777 994 279; limoska.sro@gmail.com
www.limoskaoriginal.cz

Bubák cider
+420 776 319 250
bubakcider@seznam.cz
www.facebook.com/Bubakcider/

Jsme malá společnost z Českého Krumlova zabývající se výrobou
přírodních sirupů z čerstvého ovoce a čerstvých bylin. Vzhledem
k naší dlouholeté praxi za barem máme velkou zkušenost s mícháním
chutí a jejich vyvažováním, díky tomu jsme si pro vás připravili
naprosto exkluzivní příchutě vyladěné bez jakýchkoli esencí a glutamátů. Nikdy nebylo jednodušší připravit si osvěžující a zdravý nápoj
přímo u vás doma nebo v práci.

Což takhle dát si něco dobrého, osvěžujícího a zdravého?
Co si dát cider Bubák!?

Tak koukněte na naši nabídku, ať už #limoška nechybí ani na vašem
stole ;-)

60

Blízká ovocnářská oblast Lhenice nám nabízí výběr kvalitního ovoce,
jako jsou například jablka a višně. Rozhodli jsme se zpracovávat
jablečný mošt a jeho kvašením tak získat jablečné víno, tedy cider.
Snažíme se podpořit místní rozvoj a přispět přírodním výrobkem
z našich zdrojů ke zlepšení nápojové nabídky.
Našeho Bubáka se není třeba bát.
Je dobrý společník a pohladí na duši…
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Krumlovský mlýn
Široká 80, Český Krumlov
+420 736 634 469, +420 736 634 460
info@krumlovskymlyn.cz; www.krumlovskymlyn.cz

Restaurace Krumlovský mlýn
Široká 80, Český Krumlov
+420 732 917 404, restaurant@krumlovskymlyn.cz
www.krumlovskymlyn.cz

Jeden z nejstarších domů v centru Českého Krumlova, bývalý
poddanský mlýn situovaný přímo pod hradem a zámkem – to je
Krumlovský mlýn, nabízející ubytování ve dvou luxusních
apartmánech. Když se před pár lety spolumajitel mlýna Marek Šimon
rozhodl, že v do té doby nevyužívané části objektu (jež byla
v dezolátním stavu) postaví apartmány, bylo mu jasné, že se nespokojí
s průměrem – věděl, že výjimečné prostory vyžadují výjimečnost.
V designu, vybavení, přístupu, celkové atmosféře. Koncept
apartmánů je intuitivní, velmi osobní, kladoucí důraz na detaily – od
knihovny, přes velkou postel zavěšenou na řetězech – ovšem ne,
nehoupe se ;) –, po prosklenou koupelnu či skvěle vybavenou
vinotéku… Nic z toho není dílem architekta ani interiérového
designéra, ale člověka, který spojil svůj talent a lásku s místem, které
(spolu)vlastní, a jehož cílem je, aby se hosté cítili tak dobře, že se jim
nebude chtít z apartmánu vystrčit nos. :)

Vstoupíte-li do restaurace Krumlovský mlýn, budete ohromeni.
Možná to bude i láska na první pohled. Skvělé čepované tankové pivo,
kvalitní jídlo, atmosféra starých časů a úžasný výhled na majestátní
zámek z největší terasy – to opravdu stojí za návštěvu! A co víc najdete
u nás ve „mlejně“?
Lahodný Budějovický Budvar z nablýskaných měděných tanků.
JSME NÁRODNÍ PIVOVAR. JSME ODPOVĚDNÍ SPRÁVCI PIVOVARSKÉ
MOUDROSTI A DOVEDNOSTI. ŠÍŘÍME SLÁVU A RADOST Z POCTIVÉHO
ČESKÉHO PIVA. Zakládáme si na kvalitě piva včetně jeho čepování.
Proto je náš personál odborně proškolen a připraven načepovat vám
pivo přesně tak, aby chutnalo, jak má.
Dále na vás čekají speciality našeho šéfkuchaře, který pro vás vybírá
vždy ty nejlepší suroviny. Vězte, že v našem menu si každý vybere to
své, třeba nějakou dobrotu připravenou na masivním otevřeném
grilu. Navíc u nás celoročně probíhají speciální akce – zvěřinové hody,
vepřové hody, medvědí česnek, chřest a mnoho dalších.
Bar Strojovna vám nabídne široký výběr piv, drinků a něco malého
k zakousnutí, a hlavně báječnou atmosféru.
Rádi přivítáme jak vaše ratolesti, tak i čtyřnohé mazlíčky.
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50 % sleva na vstupné do Muzea motocyklů
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Advent
a Vánoce

Kouzlo Českého Krumlova můžete objevovat i v zimě, především
v čase Vánoc. Každoročně pořádáme vánoční trhy a podílíme se na
organizaci programu a doprovodných akcí během svátků. Naše trhy
mají několik NEJ – jsou nejdelší (trvají 40 dnů), nejromantičtější
a nejvoňavější! Ochutnejte u nás punč, svařák nebo cukroví a nakupte
ty NEJ-dárečky. www.sdruzenicrck.eu/akce
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Kousek za městem

okruh 6 km
3–5 h

Zámecká zahrada – Ptačí hrádek – Dubík

Nejhezčí vyhlídka
*

Zdržíte se pár dní a rádi byste někam na procházku? Chcete se
provětrat s dětmi nebo vám chybí pohyb v přírodě? Můžete se
vypravit do zámecké zahrady a prozkoumat i její okolí. Zahrada byla
přímo stvořena pro odpočinek, navíc můžete obdivovat její
architekturu a kompozici. Čekají vás zámecký rybník (kupodivu na
nejvyšším místě zahrady), dva boskety (malé lesíky), kaskádová
fontána se sochami vodních božstev, letohrádek Bellarie, letní
jízdárna, Otáčivé hlediště nebo vyhlídka na město.
Za zdí zámecké zahrady uvidíte zalesněný vršek Ptačí hrádek, který
ukrývá zajímavou historickou stavbu – památník Karla Filipa ze
Schwarzenbergu. Karel Filip (1771–1820), bratr Josefa II. ze
Schwarzenbergu, 11. vévody krumlovského, se zapsal do historie jako
jeden z mála můžů, kteří porazili Napoleona. V roce 1813 velel
vítězným spojeneckým vojskům v tzv. bitvě národů u Lipska
a památník, vzdálený asi 500 m severozápadním směrem od zahrady,
toto slavné vítězství připomíná. Víte, že tento úspěšný vojevůdce
války a válčení nenáviděl?
Máte-li děti, doporučujeme vám pokračovat ze zámecké
zahrady jihozápadním směrem na Dubový vrch (po našem
Dubík, 681 m n. m.) a projít si naučnou stezku s pětatřiceti hravými
prvky. Děti si vyzkouší, že různé dřeviny vydávají odlišné zvuky,
porovnají se ve skoku se zajícem nebo s jelenem, překreslí si
obrázek z reliéfní laserové destičky, objeví místní ptactvo… Zkrátka
dozví se mnoho zajímavého o zdejší přírodě, a ještě se vydovádí na
lesním hřišti. Zvláště v létě skýtá tato vycházka lákavou možnost
vyměnit rozpálené město za chladivý stín lesa.
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* Cesta lesem k památníku na „Ptačáku“ není vhodná pro kočárky.

okruh 4 km
2h

Křížová hora (Křižák)
Jižně nad městem, přesněji nad čtvrtí Horní Brána, se vypíná Křížová
hora. Díky kapli na vrcholu, která je dobře viditelná z různých příjezdů
do města i ze vzdáleného okolí, je významným orientačním bodem
v krajině. Baroko mělo v podobném dotváření prostředí velkou zálibu.
Na Křížovou horu, říkáme jí „podomácku“ Křižák, byste se určitě měli
vypravit, protože od kaple se otevírá snad nejkrásnější pohled na
město.
Vrchol měří 623 metrů a z náměstí to máte necelé 2 km. Závěrečný
výstup je, pravda, trochu prudší, ale to je jen malá daň za to, co vás
čeká nahoře. Když řekneme, že poutní kaple, tak to ještě nijak
mimořádně nezní. Jenže tohle místo je doslova nabité duchovní
energií (není divu, že v minulosti zde byly očekávány zázraky a
vyslyšení proseb), a když k tomu připočtete dechberoucí pohled na
město pod vámi s panoramatem Kleti na obzoru, budete si k výstupu
gratulovat. A ještě trocha strohých fakt: kaple z roku 1710 je barokní,
osmiboká a vede k ní křížová cesta, procházející kolem šesti
výklenkových kapliček.
Vypravte se na Křižák za příznivého počasí, slibujícího
dobrou viditelnost. Vyrazit můžete z náměstí naší
doporučenou cestou: kolem kostela sv. Víta, dále Horní ulicí
(půjdete kolem dvou vyhlídek, a to ze seminární zahrady u muzea a
od kapličky u divadla), pokračujte Rooseveltovou ulicí do Křížové
ulice, kde začíná křížová cesta. Cíl cesty budete mít stále na dohled.
Trasa je vyznačena v mapě na str. 82.
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8 km / 3:15 h
(2:05 dolů)

Tak to je výzva!

*

Hora Kleť
Máte rádi přírodu, lesy, louky, hory, kopce? V tom případě je Kleť ta
správná volba. Mezi námi, kdo nebyl na Kleti, jako by nežil. Tak jako
Lipnu říkáme jihočeské moře, je 1 084 m vysoká Kleť takový náš
Mont Blanc. Máme ji „za chalupou“ a mnozí Krumlováci ji zdolají
i 365× za rok, protože zkrátka propadli jejímu kouzlu.
Z centra města je to příjemná tříhodinová procházka nádhernou
přírodou, z parkoviště pod Kletí dokonce jen hodinka a půl. Volit lze
z více tras, ale osvědčená „klasika“ vede kolem Modrého obrazu,
takže po modré. Odsud je to už jen hodinka na vrchol, kde vás čekají
přinejmenším dva silné zážitky: úchvatný pohled z naší nejstarší
kamenné rozhledny (1825) – skoro celé jižní Čechy budete mít jako
na dlani a při hezkém počasí i vrcholy Alp na obzoru. Tím druhým je
famózní kuchyně zdejší restaurace „v oblacích“: skvělé polévky,
hotovky, chleba se šmitcem, klobásy a na čepu vyhlášená lokální
piva. Tomu nelze odolat, neboť po výstupu a na čerstvém vzduchu
opravdu vyhládne.
Vrchol Kleti se dá zdolat i severní „stěnou“. No, spíše
pěšinou: v Krumlově nasednete na lokálku do Českých
Budějovic a po dvaceti minutách vystoupíte v zastávce Holubov,
odkud po (ani ne) dvou kilometrech dojdete k úpatí hory. Odsud se
na vrchol můžete vyvézt (stejně jako Ludva, Heduš a celá filmová
rodina Homolkových) sedačkovou lanovkou, přičemž nebudou
chybět ani pověstná panoramata. Šlapat můžete i „po svých“ po
stezce vedoucí přímo pod lanovkou. Motivace vám chybět nebude
– už zdola uvidíte vrchol i s vyhlášenou restaurací.
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* Na Kleť chodíme raději s předstihem, abychom se nevraceli za tmy.

1 – kaple na Křížové hoře (str. 67)
2 – Křížová cesta (str. 67)
3 – Hornobránský rybník (str. 78)
4 – Zámecká zahrada (str. 66)

5 – Ptačí hrádek (str. 66)
6 – NPR Vyšenské kopce
7 – CHKO Blanský les
8 – Kleť (str. 68)

3 km
1h

7 km
1:30 h

Utajená příroda

Za Kelty a za rytíři

Naučná stezka kolem rybníku Olšina

Dívčí kámen a oppidum Třísov

A co výlet vlakem do přírody? Obrazně řečeno do míst, kam lidská
noha dosud nevkročila. Nasedněte v Krumlově do vlaku a vystupte na
vlakové zastávce Hodňov, hned u hráze rybníka Olšina. Území, na
které se po naučné stezce vydáte, bylo ještě nedávno nepřístupné,
a to hned ze dvou důvodů: teprve v roce 2016 bylo vyčleněno
z vojenského újezdu Boletice, a co hlavně, jde o ryzí šumavskou
přírodu tvořenou neprostupnými rašeliništi a mokřady. Ale díky
nově vybudovaným chodníkům v „mokrých“ pasážích můžete dnes
těmito místy pohodlně procházet a spatřit je zblízka v jejich autentické
podobě. Samozřejmě že chodníky jsou vybudovány z přírodních
materiálů, žádný asfalt (pouze trámy, fošny, hatě a kůly neboli piloty),
a pěšiny v sušších místech jsou vysypány štěpkou. I tak ale nejde
o žádnou „sváteční“ vycházku, a zvláště za deštivého počasí se
připravte na to, že můžete šumavskou rašelinu a bahno okusit na
vlastní kůži. To lze vytušit už z názvů některých částí stezky – např.
Vlhká lada nebo Mokrý les. Odpovídající výbava (obuv) s ohledem
na aktuální počasí tedy není od věci.

Na tento nenáročný výlet za historií se můžete vypravit vlakem,
autem nebo autobusem – cíl cesty: vlaková zastávka v Třísově,
vzdáleném 11 km od Českého Krumlova. Proč do Třísova? Je tam klid,
krásná příroda a dvě mimořádné památky, které od sebe dělí skoro
jeden a půl tisíce let. Tou první je pradávné keltské hradiště (odborně
oppidum), sice již téměř ukryté pod nánosy staletí, ale při troše
představivosti a s pomocí informačních tabulí se na tomhle místě
můžete přenést o více než 2 000 let nazpátek, do doby, kdy to zde
„žilo“. Zajímavé je, že v třísovském hradišti se našlo jen minimum
zbraní, místní lidé hlavně vyráběli a obchodovali.

Délka trasy je 7 322 m, to je jisté, ale orientační čas potřebný
k jejímu absolvování (1 hod. 30 min.) berte s rezervou, je
opravdu jen orientační, zejména s dětmi se vám vycházka určitě
protáhne. Což ale vůbec není na závadu, opravdu je zde, v divoké
šumavské přírodě kousek od Lipenského jezera, na co koukat.
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Na rozdíl od nenápadných pozůstatků třísovského hradiště je Dívčí
kámen „jiná káva“. Je to přesně taková hradní zřícenina, jakou turista
čeká: monumentální (jedna z nejrozsáhlejších v Čechách), částečně
pobořená, a samozřejmě romanticky položená na vysoké skále nad
řekou (přesně nad soutokem Vltavy a Křemežského potoka). Už to
stačí, aby na vás Dívčí kámen mohutně zapůsobil. Hrad založili
Rožmberkové roku 1349, ale už za nějakých 150 let ztratil význam
a lidé jej opustili.
Hrad se dá částečně obejít podél Křemežského potoka
a dále podél Vtavy. Tím si jednak uděláte představu o jeho
mimořádné rozloze, ale hlavně se vám otevřou působivé pohledy na
zříceninu a na vedlejší mohutnou skálu. A přesně takhle Dívčí kámen
viděli kdysi dávno plavci na vorech, kteří v zákrutu Vltavy na noc
„parkovali“. Na břehu dodnes můžete najít vázací kruh zapuštěný do
kamene.
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Romantická projížďka

3 km / 1–2 h
3 jezy

Vzrušující den na loďce

15 km
4–6 h
4 jezy

Okružní plavba Českým Krumlovem

Český Krumlov – Zlatá Koruna

Máte volné dvě hodiny? Je teplo, léto a slunce pálí? Jste mladí, starší,
rodinka s dětmi? Tak to je přesně pro vás.

Okusili jste už někdy plavbu na raftu či lodi? Máte čas a chcete si užít
krásný den? Vydejte se na plavbu po Vltavě z Českého Krumlova do
Zlaté Koruny.

Zkuste si sjet kus Vltavy z Českého Krumlova do Českého Krumlova.
Ne, to není chyba. Vltava totiž z města nijak nespěchá, ale naopak se
jím několika meandry proplétá tak šikovně, že její splutí od začátku
do konce města vydá na pěknou, takřka plnohodnotnou plavbu.
Sjedete si dokonce i tři jezy (přesně řečeno propusti neboli šlajsny),
prohlédnete si historickou část města z nezvyklé perspektivy
a hlavně – budete se skvěle bavit. Mezi námi, zábavu můžete připravit
i vy sami návštěvníkům města a turistům, neboť (zejména) propusť
jezu U Jelení lávky je lehce záludná a o neplánované koupele zde není
nouze. Ale víte, co se říká: šlajsny jsou kořením vodáctví. Spěchat nijak
nemusíte, vaším úkolem je pouze doplout do cílového přístavu
u Pivovaru Krumlov nebo v Rozsypu u Trojice, kde odevzdáte loď
a můžete využít i služeb občerstvovací stanice (na vodě pěkně
vyhládne a vyschne v krku).

Stačí si vypůjčit v Českém Krumlově loď nebo raft a můžete si dopřát
pohodovou romanticko-poznávací plavbu vhodnou pro všechny
generace. Po projetí historickým jádrem Českého Krumlova, kde na
vás čeká splutí tří jezů (nijak dramatické), pokračujete malebnou
krajinou plnou meandrů směr Zlatá Koruna. Cestou se můžete zastavit
a vykoupat se v řece nebo můžete využít služeb některého
z občerstvení, kterých je hned několik, a dát si něco dobrého k jídlu
a k pití. To vše se dá zvládnout i za půl dne, ale za pěkného počasí není
proč spěchat. Zpět vás doveze ta půjčovna, která vám plavidlo
zapůjčila.
Ze Zlaté Koruny se ale nemusíte vracet do Českého
Krumlova, neboť už jste vlastně „na půli cesty“ k dalším
zajímavým místům v regionu – po několika málo kilometrech dorazíte
k romantické zřícenině hradu Dívčí kámen (viz str. 73) a za cíl plavby
si můžete zvolit Boršov nad Vltavou, na tento výlet ale budete
potřebovat celý den.
Mnohem více se můžete dozvědět zde: www.navigacevltava.cz

74

75

Jako za starých časů

1,5 km / 1 h
2 jezy

Z kopce do kopce

Kolem
Lipna :-)

… Kleť,
Šumava, uf

Vyhlídkové plavby na vorech

Cyklovýlety po okolí

Plavte se po Vltavě na modelu historického voru, podobně jako se
plavily generace před vámi. Plavba na voru je ideální volbou, pokud si
chcete bez námahy vychutnat pohodu a atmosféru Českého
Krumlova. Vyhněte se přeplněným ulicím a nechte se okouzlit pohledy
na město z této perspektivy.

Přivezli jste si s sebou kola nebo přemýšlíte o jejich půjčení? Možná
uvítáte pár tipů pro cyklisty. Vybrat si můžete z tras všech obtížností
– pohodlnou vyjížďkou zcela po rovině je to kupř. proti proudu
Vltavy po jejím pravém břehu do Větřní. Horské prémie můžete
naopak sbírat při výjezdu na vrchol Kleti (1 084 m n. m.).

Výlet začíná v místě zvaném Myší díra a během necelé hodiny
obeplujete celé historické centrum Krumlova. Užijete si výhled na
terasovité domky, městský park, kostely sv. Víta a sv. Jošta, zámek
a dva pivovary. Na cestě proplujete i dva krumlovské jezy. Naši voraři
vám sdělí zajímavosti o voroplavbě i o městě. Plavbu zakončíte stále
v centru města u Pivovaru Český Krumlov. Suché nohy po celou
plavbu!

Oblíbeným příměstským okruhem vedeným ovšem krásnou krajinou
je trasa po cyklostezce č. 1047 směrem na Kájov, před nímž odbočíte
doprava a vystupáte na Lazec a z něj se přes Vyšný vrátíte, tentokrát
z kopce dolů do Krumlova (12km okruh se dá zvládnout za hodinku).

Víte, že za tenhle zážitek vděčíme tak trochu Karlu IV.? Ten
totiž roku 1366 vydal nařízení, které zajišťovalo splavnost
všech propustí v jezech pro vory. Díky tomu se mohlo vorařství na
našich řekách zcela rozvinout, vznikla slavná tradice, a v ní dnes
pokračují plavci (původní označení vorařů), s nimiž se na řeku můžete
vydat i vy. Budete zkrátka ve starých dobrých rukách.
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Že je to příliš krátký výlet? Máte pravdu! Z Kájova totiž můžete
pokračovat do Boletic, případně do Kladenského Rovného, abyste
posléze dojeli (ovšem po zdolání určitého převýšení) do Horní Plané
nebo do Černé v Pošumaví. V každém z těchto městeček na břehu
Lipna se můžete napojit na cyklostezku podél jezera a objevovat
další úžasná místa regionu.
Možností a kombinací tras je bezpočet a jejich popis zdaleka
přesahuje možnosti tohoto průvodce. Nejlépe uděláte, když
se – jak se říká – poradíte s mapou nebo si necháte vhodnou trasu
a cíl doporučit v infocentru (na náměstí Svornosti) či přímo ve svém
ubytovacím zařízení. Určitě vám rádi a dobře poradí!

77

Holašovice
Hluboká nad Vltavou: 37 km
České Budějovice: 26 km
Holašovice: 26 km
Rožmberk nad Vltavou: 22 km
Vyšší Brod: 30 km

Léto u vody

Kam autem?

Koupání

Celodenní výlety

Mnohé z vás, kteří plánujete návštěvu Českého Krumlova v letních
měsících, určitě napadne otázka: „Dá se tam někde vykoupat?“
Protože památky a UNESCO jsou fajn, ale… Odpověď vás potěší: „Dá!“
Dokonce přímo ve městě…

Prošli jste si už Krumlov křížem krážem a chcete poznat i jiná zajímavá
místa v okolí? Co třeba výlet autem na odpoledne nebo na celý den?
Velmi atraktivní destinací je Hluboká nad Vltavou, jíž proslavil
půvabný, zdaleka viditelný zámek, postavený ve stylu anglické
novogotiky. Jen malý kousek od něj leží největší jihočeská zoo – Zoo
Hluboká. Cesta na Hlubokou vede přes České Budějovice, největší
jihočeské město a správní centrum regionu. Seznam zajímavostí je
široký, jen namátkou: Černá věž, Masné krámy, Samsonova kašna,
Návštěvnické centrum Budvaru a mnohé další. Západně od Českých
Budějovic leží Holašovice, jihočeská víska s rozlehlou návsí, která se
dostala na seznam UNESCO. Z Krumlova na jih, proti proudu Vltavy
(což by na kánoi nešlo), se dostanete do Rožmberka, někdejšího
rodového sídla Rožmberků se stejnojmenným hradem. Ještě o kousek
dál, pod hrází přehrady Lipno II, leží Vyšší Brod, nejjižnější město
České republiky. Zajímavější je ale zdejší cisterciácký klášter s rodovou
hrobkou Rožmberků. Spočinutí zde nalezl i poslední člen slavného
rodu, Petr Vok († 1611).

V rámci obnovených říčních lázní se můžete svlažit hned ve dvou
říčních plovárnách – jedna je kousek od zahradního domku Egona
Schieleho a druhá na rozhraní městského parku a parkoviště P3 (tady
bývala v minulosti hlavní krumlovská plovárna). Na obou místech vás
potěší pohodlný vstup do vody, pontony na hladině, prostor, kam
v trávě rozložit deku a v městském parku i posezení s občerstvením.
Jste-li příznivci spíše „stojaté“ vody, čeká na vás Hornobránský rybník
(s rozlohou přes 1 ha a situovaný téměř pod Křížovou horou). Děti si
tu pohrají na dětském hřišti a nafukovací trampolíně. Dostupný je
beachvolejbalový kurt a fitness hřiště pro vás, dospělé, a nechybí
samozřejmě občerstvení.
Jen nějakých 20–30 minut jízdy autem leží největší vodní
plocha v České republice, Lipenská přehrada, a byl by proto
hřích neokusit koupel v pravém horském jezeře. Nejblíž je Černá
v Pošumaví, kde to skutečně žije: písečné pláže u hotelu Racek,
vhodné pro rodiny s dětmi, „karibská“ pláž Windy Point, přístav jachet,
kempy, možnost nastoupit na parník.
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Zajímalo by vás, jak neslavně dopadl první pokus o stavbu
přehrady na Vltavě? Když se z Vyššího Brodu vydáte po
zelené (tedy po levém břehu řeky) směrem do Loučovic, přijdete pod
Čertovu stěnu – impozantní „kamenné moře“, o kterém geologové
tvrdí, že vzniklo rozpadem skalních výchozů a gravitačním
přemisťováním úlomků hornin. Zajímavější pravda je ale taková, že
založení vyšebrodského kláštera popudilo samotného ďábla natolik,
že se rozhodl zatarasit tok Vltavy, nechat vodu vysoko vystoupat
a pak zničující vlnou smést klášter s kostelem z povrchu země. Parta
čertů se dala v noci do práce, usilovně nosili balvany, ale do rozbřesku
práci nestihli, a tak s tím nakonec museli „praštit“.
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Horská
1 – Café Kolektiv (24)
20 – Papa’s Living
2 – Grafitový důl (25)
Restaurant (45)
3 – Restaurace Jelenka (26)
21 – Authentic Café (46)
4 – Maleček Rafting a Vory (27) 22 – Paventia z. s. (47)
5 – Penzion Tilia (28)
23 – Zámecká apartmá (48)
6 – Nadace manželů
24 – Penzion Kapr (49)
Petrlíkových (29)
25 – Restaurace a penzion
7 – Zlatý Anděl (30)
Pod Radnicí (52)
8 – Villa Waldhaus (31)
26 – Cikánská jizba (53)
9 – TenisCentrum (32)
27 – Ultra Premium
10 – Monastery Garden (33)
Apartments (54)
11 – Dům českých řemesel (34) 28 – Hotel Dvořák (55)
12 – Hostel 99 (35)
29 – Bellevue Hotel (56)
13 – Auviex (38)
30 – Staročeské dobroty (57)
14 – Hotel Konvice (39)
31 – Pivovar Český Krumlov (58)
15 – Hotel Arcadie (40)
32 – Hotel Castle Bridge (59)
16 – Český perník (41)
33 – Limoška (60)
17 – Sdružení průvodců ČK (42) 34 – Bubák cider (61)
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BONUSY PRO VÁS
CAFÉ KOLEKTIV (str. 24)
10 % sleva na konzumaci v kavárně
RESTAURACE JELENKA (str. 26)
5 % sleva pro zákazníky s bedekrem
MALEČEK RAFTING A VORY (str. 27)
10 % sleva na výlety na raftech a kánoích
10 % sleva na plavbu na voru kolem Krumlova
PENZION TILIA (str. 28)
10 % bonus na raftový výlet u společnosti Rafting Krumlov
HOTEL KONVICE (str. 39)
10 % sleva na láhev vína
ČESKÝ PERNÍK (str. 41)
5 % sleva na nákup
AUTHENTIC CAFÉ (str. 46)
5 % sleva na veškerou konzumaci
KRUMLOVSKÝ MLÝN (str. 62)
50 % sleva na vstupné do Muzea motocyklů
Předložte tohoto tištěného průvodce nebo jeho
elektronickou podobu a využijte bonusy, které nabízíme.
Těšíme se na vaši návštěvu!
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Touto cedulkou jsou označeny objekty,
které provozují členové našeho sdružení.
Seznam členů najdete na straně 16–17.
Více o každém z nás se dočtete na
stranách 24–63.

STÁHNĚTE SI ZDARMA
ONLINE PRŮVODCE

www.krumlovem.cz

