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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,  
 
v úterý 14. března stále panovala zima. Špatné počasí spolu s nemocemi 
zabránily řadě z Vás v účasti na vernisáži výstav Na skle malované a Svět 
dítěte. Přesto se nás sešlo  na šedesát a jsem přesvědčen, že to bylo setkání 
velmi milé. K výstavám pohovořili autoři: PhDr. Jiří Prášek z Prácheňského 
muzea v Písku a Mgr. Alice Glaserová z našeho muzea. V hudebním programu 
se představily žákyně ZUŠ Tereza Záhorová (příčná flétna), Zdeňka Čížková 
(zobcová flétna) a Tereza Opelková(příčná flétna). Dále účinkoval žák Dominik 
Kvapil (zpěv). Všichni vystupovali s klavírním doprovodem PaeDr. Aleny 
Svepešové, ředitelky Základní umělecké školy v Českém Krumlově. 
Následovala prohlídka výstav, malé občerstvení i popovídání.  
 
Vernisáž další výstavy chystáme na sobotu 1. dubna v 15 hodin. Věřím, že 
zima bude do té doby pryč a připravovaná výtvarná výstava přispěje 
k dobré jarní náladě. 
 
Srdečně Vás zveme a těšíme se na Vaši návštěvu i spolupráci. 
 

                                            Mgr. Petr Jelínek, ředitel muzea 
 
 

 
 
 
 



PROGRAM MUZEA – BŘEZEN 2006  
 

���� ZAHAJOVANÁ VÝSTAVA 
 

 

 
 
 

Vernisáž se koná 
v sobotu 1. dubna  
v 15.00 hodin 

ve výstavních sálech 
muzea, Horní 152. 
Výstava potrvá do 
23. dubna 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. 

 
   Ježíš Kristus, 
Pohoří n. Š. – 
Sandl, 19. stol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  �  P. Maria 
s Ježíškem, Pohoří 
n.Š. –Sandl,  
19.st. 
 
 



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 
A. Stiftera. 
Výstava je prodloužena do 
května 2006. 
 

 
 
 

 
Obnovená krása 

 
Výběr restaurovaných 
obrazů a plastik 
z muzejní sbírky 
výtvarného umění. 
 
  Kájovský most a domy 
v Linecké ulici, 2.pol. 19. 
století, nesignováno. 
Obraz byl restaurován v roce 
2001. 
Jedná se o ojedinělý 
dokument stavu před 
výstavbou nového železného 
mostu v r. 1889 (sloužil do 
r. 1937) a stavbou školní 
budovy na místě zbořeného 
domu vlevo od mostu v r. 
1892.  



���� 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. 
Služby návštěvníkům:  
K dispozici jsou průvodní texty v češtině, angličtině, němčině a 
francouzštině. 
NOVINKY: 
Popisné texty u exponátů jsou nově uvedeny v češtině, angličtině 
a němčině. 
U keramického modelu města je nově instalován tříjazyčný 
zvukový průvodce (Č, A, N). 
 

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

 

úterý - pátek 9 – 16 hod. 
sobota – neděle 13 – 16 hod.vč. svátků 

Poslední prohlídky: 
expozice 15.15 h., pouze výstavy 15.30 h. ! 

Zavírací den : pondělí s výjimkou svátku    17. 4. 
 Pondělí velikonoční : otevřeno  13 – 16 hod. 

 
 

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.  
Nově je instalován tříjazyčný zvukový průvodce (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 – 
duben 2006: 

úterý až neděle   včetně svátků 
10 – 12.30 / 13.30 – 18 h. 

 
Zavírací den: pondělí s výjimkou 17. 4. 2006 

 
Pondělí velikonoční – otevřeno 

10 – 12.30 / 13.30 – 18 h. 
 

******************************** 

 
 
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 / Historie, spolupráce se školami, 
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 Mgr. Petrou Effenberkovou. 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. 

 
ZAJÍMAVOSTI 
 
� Od poloviny března je v Brně pořádána výstava Georgius Josephus 

Camel – 300 let od úmrtí významného brněnského rodáka. Na tuto výstavu 
jsme zapůjčili součásti  z vybavení barokní „jezuitské“ lékárny (malované 
zásuvky a lékárnické zásobnice), připomínající působení tohoto významného 
botanika a lékárníka v českokrumlovské jezuitské koleji a její lékárně. G. J. 
Camel – též Kamel(*24.1. 1661 Brno, +2.5. 1706 Manila–Filipíny) byl od r. 
1682 členem Tovaryšstva Ježíšova a po krátkém působení v Čechách a na 
Moravě odešel jako misionář na Filipíny, kde působil také jako přírodovědec a 
léčitel. Jeho jménem nazval K. Linné jednu z krásných květin – kamélie.  

 
Obrázky převzaty z http://www.celysvet.cz 

Přínos  Camela botanice a vědě vůbec však netkví ve zvěčnění jeho jména 
v názvu rostliny, ale v jeho systematické práci, které se věnoval při své misi na 
Filipínách, na ostrově Luzonu, kde sbíral a popisoval farmakologicky 
využitelnou flóru. Svoje poznatky předával britské královské učené společnosti, 
botaniku Johnu Rayovi. Jeho kresby jsou oceňovány především jako vědecký 
doklad, nikoliv pouhá ilustrace a ve své době předstihly jakýkoliv tehdejší 
odborný popis. Původně byly určeny jako obrazová část Rayova díla Historia 



Plantarum, nakonec skončily v Petiverových souborech, vydaných v letech 
1702–1709 poprvé a 1767 opakovaně. Část kreseb je dnes uložena v Britském 
muzeu, dokonce i v elektronické podobě. Camelův herbář se během let stal 
součástí tzv. Sloanova herbáře, v němž tvoří tři svazky, celkem něco přes 180 
položek. Ke Kamelovu odkazu patří také jeho vědecké dílo či spíše publikační 
činnost, v níž prim hraje vůbec první monografie, zpracovávající flóru Filipín. 
Přírodovědci a farmaceuti se ke Camelovu odkazu hlásí, je to však jen úzký kruh 
odborníků, který tuto významnou osobnost s brněnskými kořeny zná. Proto byla 
připravena výše uvedená výstava, která je v Galerii Sklepení Národního 
památkového ústavu v Brně na náměstí Svobody čp. 8 otevřena do 11. června od 
úterka do pátku 10 – 17 hodin a v sobotu 10 – 16 hodin. Jsme rádi, že jsme se 
mohli zápůjčkou z našich sbírek na této výstavě podílet. 

S využitím http://www.npu.cz/prur/texty/camel/  
 
� Malíř Zdeněk Macků (*3.1.1943) se vydal na cestu z rodné Prahy téměř 
okolo celého světa, aby v současné době zakotvil v Brloze na Českokrumlovsku. 
Od 1. dubna bude v našem muzeu vystavovat cyklus obrazových ,,map“ států 
Evropské unie Europa Nova, který  v roce 2004 s úspěchem vystavoval v 
Evropském parlamentu v Bruselu. Malířská Europa Nova je Evropa společná a 
jednotná v rozdílech, blízká a sbližující se, žijící společným životem svých lidí, 
národů a států. Zdeněk Macků se na novou Evropu dívá jako Čech, jako 

malíř česko-rakouský, jako Evropan i světoběžník.  
 

 
 
Česko z cyklu 

Europa nova 
 

S použitím 
www.cesi.sk  
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