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 „240 let ZUŠ Český Krumlov (1780 – 2020)“ 
22. 2. – 22. 5. 2022 

 
Český Krumlov 3. 1. 2022  
 
Od 22. února do 22. května bude v hlavních výstavních sálech přízemí Regionálního muzea v Českém Krumlově probíhat 
dokumentační výstava k výročí 240 let Základní umělecké školy Český Krumlov,“která díky své tradici i tvůrčímu ovzduší 
zanechává trvalou stopu v životech absolventů, jejich blízkých i v historii města“. Slavnostní vernisáž proběhne 
v úterý 22. 2. 2022 v 18:00 v Regionálním muzeu v Českém Krumlově. 
  
 Základní umělecká škola Český Krumlov, Kostelní 162 si připomněla 4. prosince 2020 obdivuhodných 240 let svého 
trvání. Vznikla jako Městská hudební škola v roce 1780, kdy potřeba pečovat o kvalitní kulturní a hudební život v Českém 
Krumlově přivedla dne 4. 12. 1780 městskou radu k rozhodnutí přijmout učitele hudby za účelem odborného vzdělávání 
hudebně nadaných dětí. Byla tak založena Městská hudební škola, jedna z prvních městských hudebních škol u nás, byla  
v podstatě prvním krokem k rozvoji hudebního školství v Čechách. 
 Velmi unikátní je skutečnost, že tato umělecká škola kmenově působí od doby svého vzniku, tedy již 240 let, ve stále 
stejné budově v Kostelní ulici č.p. 162, (161). Renesanční dům dýchal hudbou a zpěvem mladých choralistů už od roku 1410, 
kdy jej Vendelín z Cipína daroval chrámu sv. Víta pro účely farní školy. Za podpory rožmberské nadace zde byli ubytován i  
a vychováváni chudí žáci, jejichž povinností bylo zpívat při bohoslužbách. V roce 1554 došlo k propojení domu zpěváčků  
s objektem původní kaple sv. Jeronýma a v této podobě se dům dochoval až dodnes. V r. 1636 přešel dům i výchova do rukou 
jezuitů, na náklady výchovy částečně přispívalo město. V roce 1780 přešel dům do správy města, a stal se nejen centrem 
hudebního vzdělávání, ale i místem kulturního a duchovní povznesení krumlovských občanů.  
 Na rozkvětu školy se podílela řada ředitelů, stovky učitelů, kteří díky své nadšené a poctivé práci překonali mnohá 
nejistá období, v nichž se hudební školství v Čechách nejednou ocitlo. Škola prošla ve svém vývoji několika etapami, s nimiž 
souvisely změny názvu školy, měnili se zřizovatelé školy, přibývali žáci i zaměstnanci německé i české národnosti. Po II. 
světové válce převzalo školu kuratorium, škola se stala ryze českou. Původní hudební škola postupně rozšířila nabídku 
vzdělávání o obory výtvarný (1963), literárně dramatický (1971, 1989) a taneční (1994) a proměnila se tak ve školu 
uměleckou. Od roku 1991 nese název Základní umělecká škola Český Krumlov, od 1. ledna 2005 podle nového Školského 
zákona č.561/2004 Sb. je pevnou součástí školské vzdělávací soustavy České republiky. 
 Dnešní ZUŠ Český Krumlov poskytuje základy uměleckého vzdělávání 910 dětem, mladým lidem i dospělým,  
pod odborným vedením 47 pedagogů. O příjemné prostředí školy pečují 3 uklizečky, o celkové hospodaření 1 ekonomka. 
Zřizovatelem školy je Jihočeský kraj. Zázemí pro vzdělávání tvoří dvě budovy v Českém Krumlově, ale také další odloučená 
pracoviště ve Křemži, Horní Plané, Brloze a Kájově. Hlavním cílem výuky je vychovat dobrého amatéra, který se bude moci ve 
svém dalším životě z umění aktivně těšit a vyzná se v uměleckých hodnotách. Velká péče je věnována žákům s mimořádným 
talentem, kteří se chtějí vydat na profesionální dráhu. Učitelé respektují individualitu každého žáka, dbají o rozvoj dobrých  
morálněvolních vlastností. Prostřednictvím umění získávají děti úctu ke kulturnímu dědictví. 
 Dokumentační výstava k výročí 240 let Základní umělecké školy Český Krumlov, vznikla v úzké spolupráci ZUŠ Český 
Krumlov a SOkA Český Krumlov. V rámci výstavy je pro návštěvnickou veřejnost plánován doprovodný hudební a přednáškový 
program.  
______________________________________________________________________________________________________ 
Regionální muzeum v Českém Krumlově se nachází v Horní ulici čp. 152 v impozantní budově bývalého jezuitského gymnázia. 
Tato nejstarší raně barokní budova ve městě s dekorativním západním průčelím byla postavena na místě šesti starších 
měšťanských domů v letech 1650 - 1652. Společně s kolejí (kolegiem) a divadlem tvořila dominantní komplex budov 

http://www.kraj-jihocesky.cz/


jezuitského řádu, povolaného do Českého Krumlova Vilémem z Rožmberka v roce 1582. V roce 1732 byla k objektu dostavěna 
seminární kaple sv. Josefa, odstraněná při rekonstrukci po roce 1970. Stálé expozici, věnované sbírkám z  oboru archeologie, 
dějin umění a řemesla, národopisu, ale také historické farmacie, vévodí unikátní keramický model města – největší svého 
druhu na světě.  

 
Informace:  
ZUŠ Český Krumlov 
PaeDr. Alena Švepešová, ředitelka ZUŠ ČK, Tel.: 380 725 212, Email: reditel@zus-ceskykrumlov.cz 
Mgr. Dita Průchová, zástupkyně ředitelky, Tel.: 380 711 696, Email: pruchova@zus-ceskykrumlov.cz 
Mgr. Jana Holcová, výtvarný obor, Tel.: 380 711 696, Email: jana.holcova@centrum.cz 
  
Regionální muzeum v Českém Krumlově 
Mgr. Martina Vachová, propagace a marketing, Tel.: +420 380 711 674, Email: vachova@muzeumck.cz,  
Mgr. Filip Lýsek, ředitel muzea, Tel.: +420 724 942 386, Email: lysek@muzeumck.cz,  
 
Více informací na: www.muzeumck.cz a na FaceBooku muzea. 
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