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Historie

Město Český Krumlov patří mezi 
nejkrásnější města v České 
republice. Dokonale zachovalá 
architektura, umístění v údolí 
řeky Vltavy přímo vybízí k jeho 
návštěvě. Mezi urozenými pány, 
kteří zde působili se najdou jak 
pánové z Krumlova, tak později 
Rožmberkové, Eggenbergové 
a Schwarzenbergové. Český 
Krumlov je díky svým zachovalým 
gotickým a renesančním budovám 
a pro svoji jedinečnost od roku 
1992 zapsán do Seznamu 
světového, kulturního a přírodního 
dědictví UNESCO.

The History

The city Český Krumlov is one 
of the most beautiful cities in 
Czech republic. The perfectly 
preserved architecture, its location 
in the valley of the Vltava river 
– all this is just tempting you to 
visit. Among zhe well known 
names of the aristocracy that 
lived here, you can find barons 
of Český Krumlov, later then 
Rožmberks, Eggenbergs and 
Schwarzenbergs. Český Krumlov, 
thanks to its well preserved gothic 
and renaissance objects and for 
its unique character since 1992, is 
enlisted in UNESCO cultural and 
natural world inheritance.

Geschichte

Český Krumlov gehört zu 
den hübschesten Städten in 
Tschechien. Tadellos erhaltene 
Architektur und die Lage in 
dem Moldautal wirkt sehr 
einladent. Unter den adligen 
die hier Ihren Einfluss ausgeübt 
haben sind solche Häuser 
zu finden wie das der Herren 
von Krumlov, oder später das 
Rozmberghaus, Eggenberghaus 
und Schwarzenberghaus. 
Český Krumlov ist dank seiner 
erhaltenen gotischen und 
Renaissancen Gebäuder und 
wegen seiner Einzigartigkeit seit 
1992 in das UNESCO Buch als 
Welt- Kultur- und Naturerbschaft.





Restaurant & bar

Kapacita 100 osob

Moderně pojatý prostor s nejdelším 
barem v Českém Krumlově (14m). 
Speciality české a mezinárodní 
kuchyně, masa na grilu, rybí speciality 
a zvěřina, pasta a saláty bohatý výběr 
nápojů, vyjímečné míchané drinky...

The Restaurant & bar

Capacity of 100 people

Designed in a modern style with the 
14 meters long bar – the longest in 
Český Krumlov. Specialities of the 
Czech & international cuisine, grilled 
meats, fish and venison specialities, 
pasta & salads, wide sortiment of 
drinks, exceptionally mixed coctails.

Restaurant & bar

Kapazität 100 Personen.

Moderner Raum mit der längsten Bar 
in Český Krumlov (14m). Im Angebot: 
Spezialitäten der Tschechischen und 
internationalen Küchen, Fleische auf 
Grill, Fischspezialitäten und Wild, 
Pasta und Salate, reiche Auswahl der 
Getränke, aussergewöhniliche Drinks.



Venkovní terasa u řeky

Kapacita 120 osob

Venkovní vodácká krčma, příjemné 
posezení u řeky Vltavy s výhledem 
na její jez a na zámek. Občerstvení 
připravované na venkovním grilu, 
možnost kotvení vodáckých lodí přímo 
v Mokrém doku.

Outdoor terrace by the river

Capacity of 120 people

The outside waterman’s pub, a 
pleasant sitting arrangement by 
the Vltava river with the view of its 
weir and the castle. The meal is 
prepared on the outside grill and the 
waterman’s boats can be anchored 
right here in the Wet Dock.

Aussenterrasse am Fluss

Kapazität 120 Personen

Aussen – Kanuterkneipe, gemütliches 
Sitzen am Ufer der Moldau mit Blick 
auf ihr Wehr und auf das Schloss. 
Am Aussen - Grill vorbereitete 
Erfrischung, Möglichkeit des Ankerns 
der Kanus dirrekt im Nassen Dock.



V.I.P. salonek

kapacita 35 osob

Příjemný salonek v 1. patře 
s kompletním zázemím vhodný pro 
soukromou uzavřenou společnost. 
V jeho blízkosti je i balkon se sezením 
a krásným výhledem na Vltavu i 
zámek.

V.I.P.  lounge

Capacity of 35 people

A pleasant lounge on the first flooris a 
complete  refuge suitable for private 
party. In its vicinity, there is also a 
balcony with the sitting arrangement 
to enjoy the view of the Vltava river.

Repräsentationsräume

V.I.P., Kapazität 35 Personen

Angenehmer Raum im 1.OG mit 
komplettem Umfeld, geeignet für 
geschlossene Gesellschaft. In seiner 
Nähe befindet sich ein Balkon mit 
Sitzgelegenheit und Wuderschönem 
Ausblick auf Moldau und Schloss.



Salonek ze 14. století

kapacita 40 osob

Krásný stylový salonek s funkčními 
kachlovými kamny. Příjemné posezení 
v historicky zajímavém prostředí

The 14th century lounge

Capacity of 40 people

The beautiful, stylish lounge with 
the actually working old fashioned 
tile stove. The enjoyable sitting 
arrangement in the historically 
interesting environment.

Repräsentationsräume

Aus dem 14. Jahrhundert
Kapazität 40 Personen

Ein schöner Raum mit Stil und einem 
funktionstüchtigem Kachelofen. Eine 
angenehme Sitzgelegenheit in einer 
historischen Umgebung.



Akce

Během velmi krátké doby se v prostorách restaurantu&baru Tornádo konalo několik 
významných akcí. Například vernisáž reprodukcí obrazů Karla Gotta. Oslava Mistrových 
narozenin, Karibský večírek za účasti štábu a hlavních herců z připravovaného filmu 
Rafťáci. Mnoho dalších akcí se připravuje.

Nabízíme

Jednotlivcům i skupinám bohaté občerstvení v příjemném prostředí s vynikající obsluhou a 
krásným výhledem na řeku Vltavu i Krumlovský zámek. Nabízíme velký výběr jídel z české 
i mezinárodní kuchyně. Klasické i míchané nápoje. Hudební i video reprodukci na velkých 
plasmových TV. Komponované multimediální večery profesionálních DJ´S.
Prostory pro soukromé a firemní akce: svatby, významné oslavy, obchodní jednání, 
důležitá setkání, firemní večírky, bankety, rauty, party včetně venkovního grilování atd.

Na vaše přání zajistíme pohoštění i program ve stylu, který si vyberete.

Happenings

During a very short period of time, many important happenings took place in the restaurant 
& bar Tornado. For example – the vernisage of the reproductions of Karel Gott’s paintings. 
The celebration of his birthday, the Caribbean party attended by the whole staff and the 
leading actors from the movie „The Raftsmen“ that is just about to be filmed. There is more 
coming.

We can offer

The abundant refreshment for both the individuals or the group parties in the very pleasant 
setting with the excellent service and a beautiful view of the Vltava river and the castle 
Český Krumlov. We offer a wide sortiment of Czech and international cuisine. The classic 
and the mixed drinks. Musical and video reproductions on the big plasma TV. Composed 
multimedial evenings presented by the professional Djs. The accommodation for both 
– the private and the companie’s parties, banquettes, routs, the parties including the 
outside grilling, etc.
We will take care of the whole menu and program in the style you prefer accordingly to 
your wishes.

Veranstaltungen

In einer Kürzen Zeit fanden im Restaurant & Bar Tornado einige bedeutende 
Veranstaltungen statt. Zum Beispiel Vernissage der Bildreproduktionen von Karel Gott, 
Gebutstagsfeier des Meisters, Karibische Party unter Teilnahme von Drehstab des Films 
Rafťáci. Viele weitere Veranstaltungen bereiten wir noch vor.

Wir bieten an

Den Einzelpersonen wie auch den Gruppen, reiche Erfrischung in angenehmer 
Umgebung mit exzellenter Bedienung und wunderschönem Ausblick auf Moldau und 
Krumlov Schloss. Wir bieten eine grosse Auswahl an Speisen der Tschechischen und 
internationalen Küchen, klassische Getränke und Drinks, Musik- und Videoproduktion auf 
grossformatigen Plasma – TV’s, komponierte Multimedial – Abende der profesionellen 
DJ’s.
Räumlichkeiten für Privat- und Firmenveranstaltungen: Hochzeiten, Jubiläumsfeier, 
Geschäftsverhandlungen, wichtige Treffen, Firmenabende, Bankette, Partys mit Grillen im 
Freien, u.s.w.

Auf Ihr Wunsch bereiten wir Ihnen eine Bewirtung nach Stil ihrer Wahl.









Kontakt/Contact

Restaurant&bar Tornádo
Hradební 81, Český Krumlov
www.tornado-restaurant.cz
+420 724 539 013
+420 724 257 412
info@tornado-restaurant.cz
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