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REGIONÁLNÍ MUZEUM V ČESKÉM KRUMLOVĚ 
 

1891 � 115. výročí muzejních snah ve městě 
 

1916 � 90 let od zpřístupnění německého městského muzea 
 

1946 � 60 let od založení současného muzea 
 

2006 ���� JUBILEJNÍ ROK 
 

 

Vážení čtenáři, návštěvníci a příznivci našeho muzea,  
 
po dlouhé zimě přišlo kýžené jaro a naše muzeum zahajuje prvním květnovým dnem 
každodenní návštěvnický provoz.  
 
Novou sezónu slavnostně zahájíme ve středu 3. května v 17.00 hodin vernisáží výstavy prací 
žáků českokrumlovské „zušky“.  
Nazvali  ji 

 
a „zvou na ni plnou pusou všechny milé jedlíky a jedličky“.  
Všem návštěvníkům slibují, že se budou moci přesvědčit o platnosti úsloví : „Nejen chlebem 

živ je člověk.“ 

Letošní Mezinárodní den muzeí připomeneme ve čtvrtek 18. května, kdy budeme po celý 
den poskytovat mimořádnou slevu vstupného v muzeu i pobočce. 
Rovněž poslední květnový den bude mimořádný. Při Dni otevřených dveří Jihočeského 

kraje bude ve středu 31. května po celý den volný vstup do muzea i pobočky a od 16.30 
hodin  se bude konat vernisáž výstavy k muzejním výročím. 
Srdečně Vás zveme a těšíme se na Vaši návštěvu i spolupráci. 

                                             
Mgr. Petr Jelínek, ředitel muzea 

 
 



PROGRAM MUZEA – KVĚTEN 2006  
 

���� ZAHAJOVANÉ VÝSTAVY 
 

Práce žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy  
v Českém Krumlově  
 

Vernisáž výroční výstavy ZUŠ  
je spojená se zahájením hlavní  
muzejní sezóny.  
 
Koná se ve středu 3. května  v 17.00 
hodin.  
 
Vystoupí žáci hudebního oboru ZUŠ Český 
Krumlov. 
 
Výstava,  
kterou výtvarníci z českokrumlovské 
„zušky“ připravili  
ku poctě všeho chutného, voňavého 
a delikatesního, 
potrvá do 8. června 2006 včetně. 
 
 
 
 

„Musejní jubilejní…“ 
Výstava připomínající letošní výročí českokrumlovského muzea. 
Dokumentuje dosavadní vývoj muzejní práce v Českém Krumlově a 
podává aktuální přehled o našem sbírkovém fondu a jeho využívání. 
Vernisáž se koná v rámci Dne otevřených dveří Jihočeského kraje 
ve středu 31. května v 16.30 hodin.  
Účinkuje saxofonové kvarteto žáků ZUŠ v Českém Krumlově.  
Výstava potrvá do listopadu 2006. 
 

���� DALŠÍ VÝSTAVY 
 

Na skle malované 
 
Výstava podmaleb   -  lidových obrázků  
na skle ze Šumavy (Kvilda) a zejména oblasti Pohoří na Šumavě (Buchers)   
- Sandl ze sbírky našeho muzea. 
Krása obrázků, kdysi zdobících snad každou obytnou světnici Šumavanů, 
vyniká zejména u souboru nově restaurovaných podmaleb ze sbírky 
muzea, který je vystavován poprvé. 
 

Svět dítěte 
Výstava pro děti  i dospělé, připomíná rané údobí lidského života - čas od 
kolébky ke školním lavicím. 



Reprízu úspěšné výstavy pořádáme ve spolupráci s Prácheňským muzeem 
v Písku a dalšími muzei z jižních Čech. Řadu exponátů rovněž laskavě 
zapůjčili soukromí sběratelé a vlastníci. 
 

Adalbert Stifter malíř a kreslíř 
Dokumentační chodbová výstava připravená k 200. výročí narození 
Adalberta  Stiftera. 
Výstava se blíží ke svému závěru: trvá již pouze do 14. května. 
 

Obnovená krása 
Výběr restaurovaných obrazů a plastik z muzejní sbírky výtvarného 
umění. 
 

���� STÁLÁ EXPOZICE 
 
Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 
19. století 
Archeologie – historie – řemesla – umění – národopis – spolky atd. 
Unikátní keramický model Českého Krumlova 1:200, barokní „jezuitská“ 
lékárna a další zajímavé exponáty. 
Expozice je nově vybavena popiskami v Č, A, N a 
u modelu města je rovněž tříjazyčný elektronický zvukový průvodce. 
Průvodní tištěné texty expozici jsou k dispozici v Č, A, N a F. 
 

Otevírací doba výstav a expozice v Českém Krumlově – květen 2006: 
 

denně včetně svátků 10 – 17 hodin. 
Poslední prohlídky: 

expozice 16.15 h., pouze výstavy 16.30 h. ! 
 
 

PROGRAM V POBOČCE – PAMÁTNÍK ADALBERTA 
STIFTERA V H. PLANÉ 
 

���� STÁLÁ EXPOZICE  
 

Adalbert Stifter a rodný kraj  
Dvoujazyčná Č – N expozice připomíná osobnost i dílo Adalberta Stiftera 
ve vztahu k rodišti a Šumavě.  
Nový elektronický zvukový průvodce obsahuje základní informace v Č, A, 
N. 
 

���� SEZÓNNÍ VÝSTAVA  
 

Adalbert Stifter v překladech  
- od regionálního písemnictví ke světové literatuře 
Výstava přehledně a zajímavě přibližuje Stifterův přínos regionální 
„šumavské“ literatuře a mapuje začlenění literárních prací Adalberta 
Stiftera do kontextu světové literatury. 



���� DALŠÍ VÝSTAVY 
 

Vítkův Hrádek  
– symbol vzájemnosti 
Výstava věnovaná historii a současné záchraně hradní zříceniny na česko-
rakouském pomezí. 
 

Stifterův park v Horní Plané 
Výstavku připravil Spolek pro obnovu a rozvoj Stifterova parku v Horní 
Plané. 
 

Most mezi lidmi  
– Zvonková / Glöckelberg 
Výstavka o historii a obnově místa za „železnou oponou“, které mělo 
zaniknout, ale po roce 1990 se stalo místem smíření a setkávání. 
 

Otevírací doba Památníku A.Stiftera v Horní Plané – květen 2006: 
úterý až neděle   včetně svátků 

10 – 12.30 / 13.30 – 18 h. 
 

Zavírací den: 
pondělí s výjimkou 1. a 8. 5. 2006 

 
 

********************************************************************** 
 
SLUŽBY MUZEA 
 

Badatelské návštěvy a odborné služby dle badatelského řádu zajišťují odborní pracovníci po předchozí 
domluvě na tel. č. 380 711 674 : 
Archeologie – Mgr. Petra Effenberková (dočasně zastupována Janem Račákem / Historie, fotodokumentace 
města a regionu, audiovizuální dokumentace – Mgr. Martin Jakab / Nejnovější dějiny – Mgr. Petr Jelínek / 
Národopis, řemesla – Mgr. Alice Glaserová / Umění, umělecká řemesla, umělecký průmysl, historie, sbírková 
knihovna, stifteriana  - Mgr. Ivan Slavík . 
 
Požadavky a objednávky archeologických dohledů a záchranných archeologických výzkumů 
dojednávejte s Janem Račákem. Služby jsou poskytovány v souladu se zákonem o památkové péči. 
 
Muzejní knihovna umožňuje pouze prezenční studium. Službu zajišťuje knihovník Mgr. Ivan Slavík.  
Detašovaná badatelna v pobočce v Horní Plané.  Domluva je možná na tel. č. 380 738 473 s kustodkou 
pobočky Lenkou Hůlkovou. 
 
 

 

MUZEJNÍ KRUH 
 

☺  Zájemci se mohou přihlašovat po celý rok,  po úhradě příslušné částky poskytujeme výhody po dobu 14 měsíců. 

Zájemce   Částka     Výhody 
Jednotlivec 200,-Kč Celoroční volný vstup do expozic a výstav v Českém Krumlově     i 

v Horní Plané,      50% vstupné na akce pořádané muzeem, zasílání 
bulletinu  

Rodina  
(4 osoby) 

300,- Kč Jako jednotlivci 

Škola 1000,-
Kč 

Mimořádné vstupné 10,-Kč/žák ve školní výpravě, pedagogický 
doprovod vstup volný, další jako jednotlivci 

Cestovní agentura, 
firma, instituce, spolek 

2000,- 
Kč 

50% sleva vstupného do expozic a výstav     u hromadných návštěv, 
průvodci skupin vstup volný 

Přihlášky jsou k dispozici v pokladně  muzea. 
Na vyžádání je zašleme  e - mailem, faxem či poštou. 

 

 



MEZINÁRODNÍ DEN MUZEÍ – 18. 5. 
Po celý den poskytujeme návštěvníkům muzea v Českém Krumlově a 
pobočky v Horní Plané mimořádnou slevu vstupného. 
 

 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
JIHOČESKÉHO KRAJE – 31. KVĚTNA 
 

Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, který je 
zřizovatelem našeho muzea, pořádá 31. května Den otevřených 

dveří v sídle Krajského úřadu  a ve zřizovaných kulturních 
institucích, zejména v muzeích v Českých Budějovicích, Českém Krumlově, 
Jindřichově Hradci, Písku, Prachaticích a Strakonicích.  
Bližší informace jsou uvedeny na stránkách http://www.kraj-jihocesky.cz . 
Pro naše návštěvníky nabízíme po celý den volný vstup do expozic a výstav 
v muzeu i v pobočce a v Českém Krumlově ještě od 16. 30 hodin vernisáž 
výstavy „Musejní jubilejní…“ s hudebním vystoupením žáků ZUŠ Český 
Krumlov.          

 �     Jste srdečně zváni.    
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