
Prohlídky města s PRORADOSTÍ a s exklusivními  průvodci 
„krumlováci krumlovákům k jedinečnému jubileu“ 
 
... v noci 6. 11. 1611 umírá na Třeboni  poslední Rožmberk, Petr Vok z Rožmberka ... 

 

 
Vážení přátelé, připravili jsme pro Vás v rámci akce NOC S ROŽMBERKY na sobotu dne 5. 
11. 2011 mimořádné prohlídky města pod názvem DÁVNÍ SVĚDKOVÉ. Provedou Vás 
nejzasvěcenější znalci českokrumlovských dějin. Jednotliví průvodci Vás seznámí s historií 
a s domy spjatými s rožmberským obdobím. Správci vybraných objektů Vám například 
umožní nahlédnout do regionálního muzea na kopie renesančních kostýmů, do kostela sv. 
Víta, do části Hradního muzea do expozice věnované Rožmberkům nebo do areálu 
krumlovských klášterů. 
 
Provádět přislíbili (abecedně): 
 
Mgr. Anna Kubíková, ředitelka Oblastního archivu Třeboň, pobočky Český Krumlov, která 
Vám především nabídne pohled na historii a obyvatele města v 15. až 17. století. 
 
Ing. Kateřina Slavíková, která se specializuje na památkovou péči a obnovu města 
v posledních 20ti letech. 
 
Milan Antoš, odborný pracovník Státního hradu a zámku v Českém Krumlově. Návštevníci 
pod vedením tohoto průvodce se více zaměří na areál státního hradu a zámku. 
 
Mgr. Jiří Bloch, specialista na stavebně-historické průzkumy, majitel muzea řemesel 
v Dlouhé ulici. Pod jeho vedením budete mít možnost nahlédnout pod pokličku 
revitalizace českokrumlovských klášterů. 
 
Mgr. Martin Jakab, historik a pedagog, který mnoho let pracoval jako odborný pracovník 
Regionálního muzea v Českém Krumlově. 
 
Mgr. Roman Lavička, odborný pracovník Národního památkového ústavu, územního 
odborného pracoviště v Českých Budějovicích, odborník na církevní architekturu regionu. 
 
PhDr. Jan Müller, odborný pracovník Národního památkového ústavu, územního 
odborného pracoviště v Českých Budějovicích, odborník na umělecko-historické 
průzkumy. Při jeho prohlídce si prohlédnete město pohledem autorů krásné literatury.  
 
Mgr. Petr Pavelec, ředitel Národního památkového ústavu, územního odborného 
pracoviště v Českých Budějovicích, který se mimo jiné specializuje na nástěnnou malbu a 
renesanční sgrafita. 
 
Mgr. Ivan Slavík, odborný pracovník Regionálního muzea v Českém Krumlově a 
kunsthistorik v jedné osobě. 
 
Jednotlivé skupinky zájemců o kultivované prohlídky města s průvodci budou startovat od 
Městského divadla v Českém Krumlově daného dne od 17.30 hodin. Jedinou výjimkou 
bude skupina vedená Mgr. Jiřím Blochem zaměřená na stavebně historický vývoj města, 
která „startuje„ v 17.30 hodin od mostu u Českobudějovické brány a bude se věnovat 
především klášternímu komplexu a Latránu. Máte-li zájem putovat městem s tímto 
průvodcem a diskutovat na dané téma, setkáme se na uvedeném mostě. Prohlídka s panen 



PhDr. Janem Müllerem bude trochu atypičtější a její trasa se možná vyhne některým 
zpřístupněným objektům.  Pan Müller Vás od městského divadla povede trasou Parkán, 
Masná, Dlouhá a opět naváže na trasu vedoucí zámkem. Průvodci nejsou vázáni striktní 
trasou, ani tématy, ani výkladem. Neformální prohlídky se vyvinou zájmem dané skupiny a 
budou omezeny jedině časem a místem cíle všech prohlídek, tedy cílem na V. nádvořím u 
barokního divadla okolo 19.30 hodin. Nebojte se připojit kdekoliv a kdykoliv. Případní 
zájemci o Živé šachy se poté přesunou k otáčivému hledišti. Tam se dočkáte horkého čaje. 
Organizátoři se budou snažit případné zájemce rozřadit (dle oblastí zájmu) k jednotlivým 
průvodcům. Organizátoři v současnosti nejsou schopni odhadnout zájem a množství 
návštěvníků naší akce. Proto prosíme o trpělivost a vstřícnost při sestavování jednotlivých 
skupin. Povede-li se, určitě se pokusíme vše opakovat tak, abyste měli možnost poznat 
další pohled na historii města s jiným průvodcem. Toto je pokus, experiment. Chcete-li 
podpořit atmosféru, prosím, vezměte s sebou svíčky. Ty použijeme při závěru vzpomínkové 
akce na milované Rožmberky. 
 
 

zpracoval a připravil Ladislav Pouzar, 602 40 88 77, ladislav@pouzar.cz, zástupce principála PPRORADOSTi 


