
v jižních Čechách

www.jiznicechy.cz

VÍTEJTE

Welcome to South Bohemia Willkommen in Südböhmen



Jižní Čechy patří k nejatraktivnějším turistickým regionům Česka. Roz-
kládají se v jižní části republiky při hranicích s Rakouskem a Německem, 

a tak je můžete pohodlně navštívit při cestě z Vídně, Lince nebo 
Pasova do Prahy. Zdejší metropolí jsou České Budějovice 

a k perlám architektury patří i starobylé město Český 
Krumlov (na seznamu UNESCO) nebo Hluboká nad 

Vltavou s nádherným novogotickým zámkem. 
Jižní Čechy představují tradiční turistickou oblast, 

kam jezdí individuální návštěvníci, konají se zde 
různé kongresy a firmy sem vysílají zaměstnance 
na cesty za poznáním. Fungují zde kvalitní uby-

tovací zařízení, doplněná o širokou nabídku míst-
ních gastronomických specialit. Pobytový komfort 

umocňuje atmosféra rozmanitých kulturních, sportov-

ních a společenských akcí www.jiznicechy.cz.

Southern Bohemia is one of the most attractive tourist regions in the Czech Republic. It is located in the south of the country on the border with Austria and 
Germany, meaning that you can comfortably visit the area on your way to Prague from Vienna, Linz or Passau. The capital of the region is České Budějovice 
and the jewels in the architectural crown include the ancient town of Český Krumlov (a UNESCO World Heritage Site) and Hluboká nad Vltavou, with its 
beautiful neo-Gothic chateau. South Bohemia is a traditional tourist area frequented by individual visitors, a variety of congresses and company employees, 
sent here to explore. There are quality accommodation facilities here, complemented by a wide range of local culinary specialties. Your comfort will be 
enhanced by the atmosphere of various cultural, sporting and social events. www.jiznicechy.cz.

 THE E-SHOP OFFERS: promotio-
nal tourism materials, maps, souvenirs 
and promotional items, as well as regi-
onal products.

 MERCURY TOURIST INFORMATION CENTRE
The South Bohemia Tourist Information Centre is found in DOC Mercury near the historical centre of České Budějovice. Staff at the information centre 
are on hand to provide visitors with all the information they might need about the city, as well as tips for trips in the wider and closer surroundings. 
Daily from 8 am to 8 pm. A range of magnets, postcards and regional products, original gifts from South Bohemia, are naturally all on sale.

 DER E-SHOP BIETET: touristisches 
Webematerial, Karten, Souvenirs und 
Werbegegenstände sowie regionale 
Produkte.

 TOURISMUSINFORMATIONSZENTRUM TIC MERCURY
Das Tourismusinformationszentrum Südböhmen befindet sich im Verkehrseinkaufszentrum DOC Mercury in der Nähe des historischen Zentrums von 
České Budějovice.  Die Mitarbeiter des Infozentrums halten für alle Besucher sämtliche Informationen über die Stadt sowie Tipps zu Ausflügen in 
die nähere und weitere Umgebung bereit, und dies täglich von 8 bis 20 Uhr. Ein großes Angebot an Magneten und Ansichtskarten oder originellen 
Geschenken aus Südböhmen in Form regionaler Produkte versteht sich von selbst.

Südböhmen, eine der attraktivsten Touristikregionen der Tschechischen Republik, erstreckt sich im südlichen Teil der Republik entlang der Grenze zu  
Österreich und Deutschland. Man kann es also auf dem Weg von Wien, Linz oder Passau nach Prag bequem besuchen. Während České Budějovice die 
Metropole dieses Landesteils ist, gehören das altehrwürdige Český Krumlov (Krumau) (auf der Weltkulturliste der UNESCO) und Hluboká nad Vltavou mit 
seinem wunderschönen neugotischen Schloss zweifellos zu den architektonischen Juwelen des Landes. Südböhmen repräsentiert eine traditionelle Touris-
tikregion, die nicht zuletzt auch bei Individualreisenden hoch im Kurs steht. Es finden hier die verschiedensten Kongresse statt, und viele Firmen schicken 
ihre Mitarbeiter zu Kennenlernreisen genau hierhin. Die Unterkunftseinrichtungen befinden sich auf einem hohen Niveau und werden durch das große An-
gebot an lokalen gastronomischen Spezialitäten noch attraktiver. Der Unterkunftskomfort wird zusätzlich erhöht durch die Atmosphäre der mannigfaltigen 
kulturellen, sportlichen und gesellschaftlichen Veranstaltungen – www.jiznicechy.cz.

Turistické informační centrum jižní Čechy: Nádražní 1759, 370 01 České Budějovice

Jihočeská centrála cestovního ruchu/ Südböhmische Tourismuszentrale/Tourism Authority of South Bohemia: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

@jiznicechy

@visitsouthbohemia

@südböhmen

+420 387 201 283 info@jccr.cz www.jiznicechy.cz

www.jiznicechy.cz TIC Mercury

Půjč si mě!

 Nádražní 1759, 370 01 České Budějovice 

 infocentrum@jccr.cz     +420 728 547 585

Turistické informační centrum TIC Mercury

 E-shop nabízí: turistické 
propagační materiály, mapy, 
upomínkové a reklamní předmě-
ty a také regionální produkty.

 Turistické informační centrum Jižní Čechy se nachází  
v DOC Mercury nedaleko historického centra Českých Bu-
dějovic. Veškeré informace o městě či tipy na výlety v širo-
kém i blízkém okolí jsou připraveni poskytnout všem návštěvníkům pracovníci infocentra, a to denně od 8 do 20 h.  
Samozřejmostí je i nabídka magnetek a pohlednic či originálních dárků z jižních Čech v podobě regionálních produktů.

www.sitelektrokol.cz

@sitelektrokol FCB a @sit_elektrokol IG; #sitelektrokol

 Půjč si mě!
Poznejte krásy jižních Čech 
za řídítky elektrokola!

 BORROW ME
Discover the beauties of South Bohemia at the handlebars of an electric bike!

 LEIH MICH AUS!
Lernen sie die Schönheiten Südböhmens vom Lenker eines Elektrorades aus kennen!

eshop.jiznicechy.cz

www.sitelektrokol.cz

E-shop
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 Nechte se uchvátit zdejší historií a navštivte známé i ta-
juplné hrady, zámky, kláštery a města! Čeká na vás mnoho 
kulturních akcí, které se zde pořádají. Ať už vyrazíte objevovat 
památky s rodinou, nebo s partou kamarádů, můžete se in-
spirovat také příběhy na našich webových stránkách. Prove-
dou vás historií slavných šlechtických rodů včetně Rožmberků, 
zdejší výbornou gastronomií a možnostmi relaxace.  

 MONUMENTS LIVE
Let yourself be captivated by local history by visiting some famous and mys-
terious castles, chateaux, monasteries and towns! There are so many cultural 
events awaiting you. Whether you go exploring the sights with your family 
or with a group of friends, you can take inspiration from our stories. They 
will guide you through the history of well-known aristocratic lines, including 
the Rosenbergs, the excellent local cuisine and opportunities for relaxation.

 DIE DENKMÄLER LEBEN
Lassen Sie sich fortreißen von der hiesigen Geschichte und besuchen Sie be-
kannte und geheimnisvolle Burgen, Schlösser, Klöster und Städte! Es warten 
hier viele kulturelle Veranstaltungen auf Sie. Ob Sie nun mit der Familie oder 
zusammen mit Freunden auf Entdeckungsreise gehen, Sie können sich dabei 
in jedem Fall auch von unseren Geschichten inspirieren lassen, die Ihnen die 
Geschichte berühmter Adelsfamilien, einschließlich der Rosenberger, die hie-
sige Gastronomie und eine Vielzahl von Erholungsmöglichkeiten vorstellen. 

  DER GOLDSTEIG
Das größte Netz von Wanderwegen auf dem „grünen Dach Europas“ – hat 
Wanderern seine Tore geöffnet. 
Sie wandern über neu markierte Wanderwege in Südböhmen und im 
Landesbezirk Pilsen, die an das gleichnamige Wegenetz in Ostbayern 
anknüpfen, mit dem sie durch grenzübergreifende Wege verbunden sind. 
Genießen Sie Ihren Urlaub in der schönen Natur des Böhmerwaldes und 
des Oberpfälzer Waldes und lernen Sie kulturelle Sehenswürdigkeiten, 
volkstümliche Handwerke und die Traditionen am Goldsteig kennen.

Památky žijí

 www.zlatoustezkou.cz    @zlata.stezka  #zlatastezka

 Zlatá stezka – největší síť turistických cest na „Zelené střeše Evropy“ se otevřela pěším turistům. Putujte po nově vyznačených 
turistických trasách v jižních Čechách a Plzeňském kraji, které navazují na stejnojmennou síť ve východním Bavorsku (Goldsteig),  
s níž jsou propojeny přeshraničními cestami. Užijte si dovolenou v krásné přírodě Šumavy a Českého lesa a poznávejte kul-
turní památky, lidová řemesla a tradice na Zlaté stezce.

 THE GOLDEN TRAIL
The largest network of hiking trails on the „green roof of Europe“ – is 
now open to hikers.
Wander along the newly-marked hiking trails in South Bohemia and 
the Pilsen Region, which follow on from a network of the same name 
in Eastern Bavaria (Goldsteig). The Czech and German sides are co-
nnected by cross-border trails. Enjoy a holiday in the magnificent coun-
tryside of Šumava and the Upper Palantine Forest and acquaint yourself 
with cultural monuments, folk crafts and traditions on the Golden Trail. 

www.pamatkyziji.cz #pamatkyziji

Zlatá stezka

Evropský fond pro regionální rozvoj

Rakousko-Ceská republika
EVROPSKÁ UNIE

Österreich-Tschechische Republik
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
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 Vydejte se příhraničím na kole po dálkové evropské cyklo-
trase EuroVelo 13 podél někdejší železné opony. Z cyklistické-
ho sedla dobře poznáte malebnou a čistou přírodu Šumavy, 
Novohradských hor, Vitorazska a České Kanady. Objevíte mi-
mořádné kulturní památky, které opět po mnoha desetiletích 
získávají svůj původní lesk a zasluhují vaši pozornost.

 Set out on the long-distance border-area EuroVelo 13 European bicyc-
le route along the former Iron Curtain. From the saddle of your bike you can 
discover the picturesque and pure countryside of Šumava, the Novohradské 
Mountains, Vitorazsko and Bohemian Canada. You will also find plenty of 
extraordinary cultural monuments, which have regained their original shine 
after many decades and are deserving of your attention.

 Entdecken Sie die Grenzregion auf dem Fahrrad auf dem europäischen 
Fernradweg EuroVelo 13 entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs. Vom 
Fahrradsattel aus lernen Sie spielerisch die ebenso malerische wie saubere 
Natur des Böhmerwaldes, des Gratzener Berglandes, des Weitraer Landes 
(Vitorazsko) und des Böhmischen Kanada kennen, es geht vorbei an außer-
gewöhnlichen Kulturdenkmälern, die nach Jahrzehnten wieder ihren frühe-
ren Glanz zurückerhalten und Ihre Aufmerksamkeit verdienen.

  DIE MOLDAU, EIN FLUSS VOLLER ERLEBNISSE
Einzigartige Abenteuer erwarten Sie am gesamten Stromverlauf der 
Moldau, in Kvilda angefangen, bis zum Zusammenfluss mit der Elbe bei 
Mělník. Aber die Moldau steht nicht nur für Wassersport. Der Fluss und 
sein Umland bieten auch tolle Möglichkeiten für Ausflügler, die es gern 
gemütlich und zu Fuß mögen, für Radler und sogar für Skiläufer. An der 
Moldau und ihren Ufern können Sie Ihre Freizeit zu jeder Jahreszeit auf 
angenehmste Weise verbringen. Jeder Flussabschnitt unterscheidet sich 
vom vorhergehenden. Was alle aber miteinander verbindet, ist dieser 
ganz eigene Zauber. Sicher werden auch Sie Ihre Lieblingsorte finden, an 
die Sie gerne wieder zurückkehren möchten.

EuroVelo 13

www.ev13.eu #ev13

 www.vltava-reka.cz   @rekavltavaCZ #rekavltava

  www.vltava-river.com  @vltavariver #vltavariver

 Jedinečná dobrodružství vás čekají na celém toku Vltavy od šumavské Kvildy až k soutoku s Labem u Mělníka. Vltava, 
to není jen vodáctví. Řeka nabízí ve svém okolí také skvělé příležitosti pro pohodové pěší výletníky, cyklisty, ale i lyžaře. Na 
Vltavě a na jejích březích můžete příjemně trávit volný čas kdykoliv během roku. Každý její úsek se něčím liší od toho před-
chozího a všechny mají osobité kouzlo. Určitě si také najdete svá oblíbená místa, kam se budete rádi vracet.

 THE VLTAVA, A RIVER FULL OF EXPERIENCES
Unique adventures await you along the whole of the River Vltava from 
Kvilda to the confluence of the River Elbe near Mělník. The Vltava is not 
just about boating, though. There are also great opportunities for hikers 
seeking relaxation, cyclists and skiers. You really can spend your free time 
on the Vltava and its banks at any time of the year. Every stretch differs 
from the next and all have their own distinctive charm. You too are sure 
to find a favourite spot to return to in the future.

Vltava, řeka plná zážitků



Budějovicko

1. TIC Jižní Čechy,  
DOC Mercury, Nádražní 1759, 370 01 České Budějovice, 
+420 728 547 585, www.jiznicechy.cz

2. TIC České Budějovice,  
nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice, 
+420 386 801 413, www.budejce.cz

3. IC Bosonoha,  
Jiráskovo nábřeží 1, 370 01 České Budějovice, 
+420 607 030 500, www.infopointvltava.cz

4. InfoPointVltava.cz,  
kapitanát České Vrbné, 370 01 České Budějovice, 
+420 607 030 510, www.infopointvltava.cz

5. IC Hluboká nad Vltavou,  
Zborovská 80, 373 41 Hluboká nad Vltavou, 
+420 387 966 164, www.hluboka.cz

6. TIC Týn nad Vltavou,  
nám. Míru 37, 375 01 Týn nad Vltavou, 
+420 385 722 301, www.tynnadvltavou.cz

7. IC Hornické muzeum Rudolfov,  
Hornická 11/1, 373 71 Rudolfov, 
+420 778 718 900, muzeum.rudolfov.cz

8. IC Jaderné elektrárny Temelín, 
Schloss, Vysoký Hrádek, 373 05 Temelín, 
+420 381 102 639, www.cez.cz

Řeka Vltava je hlavním prvkem, který propojuje turistic-
kou oblast Budějovicko. Její rozsah zase vymezují města 
České Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Týn nad Vlta-
vou, Rudolfov a Lišov. Kromě návštěvy známých míst, 
k nimž patří zámek Hluboká, historické centrum Českých 
Budějovic nebo tamní pivovar Budvar, můžete plout po 
Vltavě přes čtyři plavební komory k zámku Mitrowicz, 
vyzkoušet si život na hausbótu, objevovat různá přírod-
ní zákoutí, ochutnat skvělou gastronomii, zažít kulturní 
akce evropského formátu nebo se pohodlně ubytovat za 
rozumnou cenu.

Der Moldaustrom ist das Hauptelement, das die Touristikregion 
Budweiser Land vereint. Das Stromgebiet wird hier abgegrenzt durch 
die Städte České Budějovice (Budweis), Hluboká nad Vltavou, Týn nad 
Vltavou, Rudolfov und Lišov. Neben einem Besuch bekannter Orte, zu 
denen unter anderem das Schloss Hluboká, der historische Stadtkern 
von České Budějovice (Budweis) und die dortige Brauerei gehören, 
können Sie auf der Moldau über vier Schwimmkammern auch bis 
zum Schloss Mitrowicz gelangen, das Leben auf einem Hausboot 
ausprobieren, versteckte Winkel in der Natur entdecken, die tolle 
Gastronomie kosten, kulturelle Veranstaltungen von europäischem 
Format erleben oder sich zu einem fairen Preis gemütlich irgendwo 
einquartieren.

The River Vltava is the main element that connects the tourist area of 
Budějovicko. The area itself, meanwhile, is hemmed in by the towns 
of České Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Týn nad Vltavou, Rudolfov 
and Lišov. In addition to visiting famous places such as Hluboká Cha-
teau, the historical centre of České Budějovice and the Budvar Brewe-
ry, you might also like to sail down the Vltava through four locks to 
Mitrowicz Chateau, experience life on a houseboat, discover various 
corners of the countryside, savour some great food, experience Eu-
ropean-level cultural events or relax in comfortable accommodation at 
a reasonable price.

Kontakt / Contacts / Kontakt:

Turistická oblast / Tourist region / Touristikgebiet:  
Budějovicko

 www. jiznicechy.cz/budejovicko; www.stezkavltavy.cz 

 #budejovicko #stezkavltavy

 @stezkavltavy

www.jiznicechy.cz

Seznam IC...
List of information centres / IZ-Verzeichnis
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Zámek Hluboká  
a Alšova jihočeská galerie

Sportovně relaxační  
areál Hluboká

Historické centrum  
Českých Budějovic

Jaderná elektrárna Temelín

Jihočeská ZOO  
Hluboká nad Vltavou

Jihočeské muzeum  
v Českých Budějovicích

Novogotické šlechtické sídlo nabízí po celý rok několik 
prohlídkových tras a přístup do krásné zahrady. V přilehlé 
zámecké jízdárně sídlí jedinečná galerie, která uchovává 
umělecká díla od 13. století po současnou tvorbu.

 Chateau Hluboká and Aleš South Bohemian Gallery
The neo-Gothic aristocratic residence offers several guided tours throughout the year 
and access to a beautiful garden alike. The adjoining chateau riding school houses 
a unique gallery that holds works of art from the 13th century to the present.

 Sport and relaxation area Hluboká
A complex that offers a wide range of sports and a place to relax can be found by the 
River Vltava. A rope centre, crazy golf, an outdoor gym, an inflatable trampoline, a variety 
of playgrounds and water attractions from the hire centre are sure to spice up your day.

 The historical centre of České Budějovice
The huge Přemysl Otakar I. Square, with it monumental Samson Fountain, is the lar-
gest in the Czech Republic and the centrepiece of the historical part of the city. The 
adjacent Black Tower offers wonderful views of the surrounding area.

 Temelín nuclear power plant
The local visitor centre is housed in Vysoký Hrádek Chateau. Computer demonstrations are 
provided during an excursion to tell you about how nuclear energy works. For those interested, 
there is also a large exhibition to see. A butterfly meadow and a bird trail are also both nearby.

 South Bohemian ZOO Hluboka nad Vltavou
The picturesque local zoo is situated on the banks of Munický Pond. Here they care for 
more than 3,000 animals from the Czech Republic, Europe and Asia. The zoo is constantly 
growing and organises a variety of accompanying events, including feeding the animals.

 South Bohemian Museum in České Budějovice
Hear the story of České Budějovice or visit one of the temporary exhibitions in the main 
neo-renaissance building here, built in 1903. A nearby branch of the museum houses 
an exhibition of a horse-drawn railway, the oldest railway in Europe.

 Das Schloss Hluboká und die südböhmische Aleš-Galerie
Die neugotische Adelsresidenz bietet das ganze Jahr über mehrere Besichtigungstrassen 
sowie Zugang zum schönen Schlossgarten. Die anliegende Schlossreitschule 
beherbergt eine einzigartige Galerie, die Kunstwerke aus dem 13. Jahrhundert bis hin 
zu zeitgenössischen Werken präsentiert.

 Erholungs- und Sportareal Hluboká
An der Moldau befindet sich ein Komplex mit einem breiten Angebot an Sport- 
möglichkeiten, aber auch Orte, an denen man relaxen kann. Seilpark, Minigolf, Outdo-
or-Fitnessanlage, aufblasbares Trampolin, die verschiedensten Spielfelder und Wasser-
-attraktionen aus dem Geräteverleih garantieren einen angenehmen Freizeitvertreib.

 Historischer Stadtkern von České Budějovice 
Der weitläufige quadratische Přemysl-Otakar II.-Platz mit seinem monumentalen 
Samson-Brunnen, dem größten seiner Art in der Tschechischen Republik, stellt den 
Zentralpunkt des historischen Teils der Stadt dar. Vom anliegenden Turm aus bietet sich 
eine wunderschöne Aussicht in die weitere Umgebung.

 Kernkraftwerk Temelín
Das hiesige Besucherzentrum befindet sich im Schloss Hohen-Hradek (Vysoký Hrádek). Im 
Rahmen einer Exkursion erhalten Sie dank Computeranimationen einen Überblick darüber, 
wie Kernkraft eigentlich funktioniert. Zudem steht allen Interessenten eine umfangreiche 
Ausstellung offen. In der Nähe befinden sich eine Schmetterlingswiese und ein Vogelpfad.

 Der südböhmische Zoo Hluboká nad Vltavou
Der hiesige malerische Zoo erstreckt sich entlang des Ufers des Munický-Teichs. In 
diesem Zoo gibt es mehr als 3 000 Tiere aus Tschechien, dem Rest Europas und aus 
Asien zu sehen. Der Zoo ist immer noch im Wachsen begriffen und mehr bieten auch 
viele Begleitveranstaltungen wie etwa das Tierfütterung an.

 Südböhmisches Museum in České Budějovice 
Lassen Sie sich in dem im Neorenaissancestil gehaltenen Hauptgebäude aus dem Jahr 1903 
die Geschichte der Stadt České Budějovice (Budweis) erzählen oder besuchen Sie eine der tem-
porären Ausstellungen. In der nahegelegenen Nebenstelle des Museums ist ein Pferdeeisen-
bahnmuseum zu bewundern. Die Budweiser Pferdeeisenbahn ist die älteste Eisenbahn Europas.

U řeky Vltavy najdete komplex se širokou nabídkou sportovního 
vyžití, ale i místo vhodné k odpočinku. Lanové centrum, mini-
golf, venkovní posilovna, nafukovací trampolína, různá hřiště 
nebo vodní atrakce z půjčovny vám tu zpříjemní den.

Rozlehlé čtvercové náměstí Přemysla Otakara II. s monu-
mentální Samsonovou kašnou, která je největší v Česku, 
představuje středobod historické části města. Z přilehlé 
Černé věže se nabízí krásný výhled do širokého okolí.

Zdejší návštěvnické centrum sídlí v zámečku Vysoký Hrá-
dek. Při exkurzi získáte díky počítačovým ukázkám přehled 
o fungování jaderné energie. Pro zájemce je tu i rozsáhlá 
expozice. Poblíž se nachází motýlí louka a ptačí stezka.

Zdejší malebná zoologická zahrada se rozkládá na břehu 
Munického rybníka. Chovají zde více než 3 000 zvířat 
z Česka, Evropy a Asie. Zoo se neustále rozrůstá a připra-
vují zde mnoho doprovodných akcí včetně krmení zvěře.

V hlavní novorenesanční budově z roku 1903 si nechte vyprá-
vět příběh města České Budějovice nebo navštivte některou 
z dočasných výstav. V nedaleké pobočce muzea se nachází 
expozice koněspřežky, nejstarší železniční dráhy v Evropě.

Stezka Vltavy

Instagramová stezka

Pivní stezka s bonusem

  THE VLTAVA TRAIL
Take a boat along the Vltava, Malše or Lužnice or on Munický Pond. The Vltava Trail is here to provide you with 
plenty of tips for what to do on water and on land on regular boating lines or during guided cruises, as well as 
advice on where to go with hired equipment. Sail the River Vltava from Budějovice through Hluboká to Týn nad 
Vltavou through four locks with an elevation of 27 m. www.stezkavltavy.cz

  INSTAGRAM TRAIL
Create a unique monument by visiting the most photogenic places in the area. We want to show you 
places that might not be so famous, but are still beautiful and worth capturing on camera, or keeping in the 
memory. Tips on where to go can be found at www.budejce.cz/instaplaces and www.hluboka.cz/instaplaces. 
Don’t forget to mark us #instastezka #budejovicko.

  BEER TRAIL WITH A BONUS
Take advantage of a marvellous opportunity in our region – wander the beer trail and visit ten breweries. And 
as a bonus, there are two distilleries to see. A detailed description of the trail is available from our information 
centres or can be found at bit.ly/PivniStezkaBudejovickem. And there is plenty more for tourists on offer in 
addition to journeying from brewery to brewery. http://bit.ly/BeerTrailBudweis

  MOLDAU-WEG  
Fahren sie mit dem Schiff auf Moldau, Maltsch (Malše), Lainsitz (Lužnice) oder auf dem Munický-Teich. Dank des 
Moldau-Wegs erhalten Sie auf den regelmäßigen Linien oder bei Fahrten mit fachmännischem Kommentar viele Tipps 
für Aktivitäten auf dem Wasser und auf dem Trockenen, aber auch Ratschläge, wohin man mit ausgeliehener Ausrüstung 
einen Ausflug unternehmen kann. Von České Budějovice aus kann man über Hluboká bis nach Týn nad Vltavou über vier 
Schwimmerkammern mit einem Höhenunterschied von 27 m mit einem Schiff auf der Moldau fahren. www.stezkavltavy.cz

  INSTAGRAM-WEG 
Schaffen sie sich selbst eine einzigartige Erinnerung durch den Besuch der fotogensten Lokalitäten dieser Region. 
Wir möchten Ihnen Lokalitäten zeigen, die nicht unbedingt bekannt, aber dennoch wunderschön und es allemal 
wert sind, sie mit einem Klick auf den Auslöser Ihres Fotoapparats zu verewigen oder sie wenigstens fest in 
Erinnerung zu behalten. Entsprechende Ausflugstipps finden Sie auf den Websites www.budejce.cz/instaplaces und 
www.hluboka.cz/instaplaces. Vergessen Sie nicht, uns zu taggen #instastezka #budejovicko.  

  BIERWEG MIT BONUS 
In unserer Region bietet sich Ihnen die interessante Möglichkeit, einen Bierweg zu absolvieren und dabei zehn 
Brauereien zu besuchen. Als Bonus können Sie zwei Brauereien besichtigen. Eine genauere Beschreibung dieses 
Weges erhalten Sie in unseren Infozentren, zudem finden Sie sie auch auf der Website bit.ly/PivniStezkaBudejovickem. 
Ihre Wanderungen von einer Brauerei zur anderen ergänzen wir noch um ein weiteres touristisches Angebot.  
http://bit.ly/BierlehrpfadBudweis

Vydejte se na lodi po řece Vltavě, Malši, Lužnici nebo po Munickém rybníku. Díky Stezce 
Vltavy získáte mnoho tipů na vodní i suchozemské aktivity při plavbách na pravidelných 
lodních linkách nebo při komentovaných plavbách a také rady, kam vyrazit s vypůjčeným 
vybavením. Po Vltavě lze doplout lodí z Budějovic přes Hlubokou až do Týna nad Vltavou 
přes čtyři plavební komory s převýšením 27 m. www.stezkavltavy.cz

Vytvořte si unikátní památku návštěvou nejfotogeničtějších míst v oblasti. Chceme 
vám ukázat lokality, které nemusejí být notoricky známé, ale přesto jsou krásné a stojí 
za to je zachytit fotoaparátem nebo alespoň v rámci vzpomínek. Tipy, kam vyrazit, 
najdete na stránkách www.budejce.cz/instaplaces a www.hluboka.cz/instaplaces. 
Nezapomeňte nás označovat #instastezka #budejovicko.  

V naší oblasti se vám naskýtá zajímavá možnost – projít pivní stezku a navštívit 
přitom deset pivovarů. Jako bonus si můžete prohlédnout dva lihovary. Podrobný popis 
této stezky získáte v našich infocentrech nebo ho najdete na webových stránkách 
bit.ly/PivniStezkaBudejovickem. K putování od pivovaru k pivovaru přidáváme i další 
turistickou nabídku.

Stezka Vltavy

Instagramová stezka

Pivní stezka s bonusem
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Česká Kanada

1. IS Jindřichův Hradec,  
Panská 136, 377 01 Jindřichův Hradec,  
+420 384 363 546, www.infocentrum.jh.cz

2. IC Dačice,  
Palackého nám. 1, 380 13 Dačice,  
+420 384 401 265, www.turistika.dacice.cz

3. TIC Slavonice,  
nám. Míru 476, 378 81 Slavonice,  
+420 384 493 320, www.i.slavonice-mesto.cz

4. TIS Nová Bystřice,  
Mírové nám. 54, 378 33 Nová Bystřice,  
+420 384 386 909, www.novabystrice.cz

Drsné klima, divoká příroda, nespočet rybníků připomí-
najících jezera uprostřed lesů a spousta skalních útvarů 
roztroušených v krajině, to je Česká Kanada. Může-
te tu navštívit místa s bohatou historií, nahlédnout za 
brány hradu Landštejna a do komnat zámku Červená 
Lhota nebo vystoupat na některou z městských věží. Je 
to tajuplný kraj, který přímo vybízí k objevování. Zdejší 
úchvatné scenérie si můžete vychutnat z vlaku jezdícího 
po úzkokolejné dráze. Zažijte Českou Kanadu!

Ein raues Klima, wilde Natur, unzählige an Seen erinnernde Teiche 
inmitten von Wäldern und viele in der Landschaft verstreut liegende 
Felsformationen, das ist das Böhmische Kanada. Man kann hier Orte 
mit einer abwechslungsreichen Geschichte besuchen, hinter die Tore 
der Burg Landstein und in die Gemächer von Schloss Rothlhotta 
(Červená Lhota) hineinschauen oder einen der Stadttürme besteigen. 
Es ist ein geheimnisvoller Landstrich, der zu Entdeckungen geradezu 
animiert. Sie können diese bezaubernden Szenerien auch von einer 
Schmalspurbahn aus beobachten. Erleben Sie das Böhmische Kanada!

A harsh climate, wild countryside, countless ponds that are reminiscent 
of lakes in the middle of the forest and many rock formations scattered 
throughout the landscape: this is Bohemian Canada. Visit places with 
a wealth of history, peek through the gates of Landštejn Castle and the 
chambers of Červená Lhota Chateau or climb one of the city towers. 
It is a mysterious region that demands exploration. The spectacular 
scenery here can also be enjoyed from a narrow-gauge train. Experien-
ce Bohemian Canada!

www.jiznicechy.cz

Seznam IC...
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Státní hrad a zámek  
Jindřichův Hradec

Zoopark Na Hrádečku

Hrad Landštejn

Městská památková rezervace 
Slavonice

Obludiště v Dolní Pěně

Jindřichohradecké úzkokolejky

Původní hrad vznikl ve 13. století jako strážní bod nad ob-
chodní stezkou a v 16. století byl přestavěn na renesanční 
zámek. Vyberte si ze tří prohlídkových okruhů a nezapo-
meňte si prohlédnout ani hudební pavilon Rondel. 

Skvělé místo pro rodiny s dětmi, které hledají zoo s rodin-
nou atmosférou, ale velkým počtem zvířecích druhů – žije 
jich tu více než stovka! Ke zvířatům tu budete mít opravdu 
blízko, i díky komentovaným prohlídkám s krmením. 

Královský hrad, který strážil zemskou stezku, založil 
Přemysl Otakar I. Pozdější renesanční sídlo v roce 1771 
vyhořelo. Rozsáhlá zřícenina vás vtáhne do historie. Tyčí 
se nad drsnou krajinou a nabízí neuvěřitelné výhledy.

Město na pomezí Čech, Moravy a Rakouska má bohatou 
historii. Přesunete se tu zpátky do časů renesance, kdy vzni-
kaly zdejší domy se sgrafitovými fasádami a zdobnými štíty. 
Slavonice jsou místo, kde umění a řemeslo stále žije. 

V Dolní Pěně si můžete prolézt největší keřový labyrint ve 
střední Evropě. Čeká vás bloudění v habrových uličkách  
o celkové délce tří kilometrů. Bylo zde vysázeno 12 000 keřů, 
ve kterých se občas ukrývají různé obludy. Tak si dejte pozor! 

Z Jidnřichova Hradce vede 46 km dlouhá úzkorozchodná drá-
ha na sever do Obrataně. Můžete se vydat i na jih do 33 km 
vzdálené Nové Bystřice. Projedete se tu motorovým i parním 
vlakem a krásy České Kanady budete mít na dosah.

Nasedněte na kolo a vydejte se na cestu za nějakým zajímavým cílem. Vychutnejte si 
krásy zdejších historických památek a kochejte se výhledy do krajiny hlubokých lesů 
s romantickými rybníky. Pro inspiraci navštivte naše webové stránky www.ckanada.cz  
a naplánujte si výlet podle toho, co si přejete vidět. V atmosféře České Kanady nicméně 
platí, že i cesta může být cíl.

Českou Kanadu si nepochybně zamilují i vaše děti. Mohou ji poznat pomocí inter-
aktivní mapy, která je zavede do zoologické zahrady nebo na farmu s chovem koní. 
V Maříži zase mohou malovat vyhlášenou místní keramiku a v ráji skřítků nebo na 
cestě pohádkovým lesem společně s nimi zažijete tu správnou divočinu České Kanady. 
Spoustu dalších aktivit najdete na stránkách www.ckanada.cz.

Plánujete, že svou dovolenou strávíte v České Kanadě, a rádi byste tu zažili nějaké 
tradiční jarmarky, kulturní festivaly, divadelní představení, koncerty pod širým nebem 
nebo historické slavnosti s bohatým programem? Vaše přání se mohou splnit! Stačí si 
prohlédnout stránky www.ckanada.cz, kde vám poskytneme podrobné informace  
o nejrůznějších akcích, které se v našem kraji konají.

Na kole Českou Kanadou

Dětská Kanada

Něco se tu děje

Na kole Českou Kanadou

Dětská Kanada

Něco se tu děje

  State Castle and Chateau Jindřichův Hradec
The original castle was built in the 13th century as a guard point over the trade route 
and was rebuilt as a Renaissance chateau in the 16th century. Choose from three sight-
seeing tours and don‘t forget to visit the Rondel Music Pavilion.

  Zoopark Na Hrádečku
A great place for families that are looking for a zoo with a family atmosphere, but a 
large number of species as well – and there are more than a hundred here! Get up 
close to the animals thanks to guided tours with feeding.

  Landštejn Castle
This royal castle, which guarded the provincial road, was founded by Přemysl Otakar I. 
Later a Renaissance residence, it burned down in 1771. Extensive ruins, rising over the 
rugged landscape and offering incredible views, draw you into history.

  Slavonice Town Monument Zone 
This town on the border of Bohemia, Moravia and Austria has a fine history. Head back 
to Renaissance times, when the local houses with sgraffito façades and decorative 
gables were built. Slavonice is a place where arts and craft live on. 

  Monster Maze
Go to Dolní Pěna to clamber through the largest bush labyrinth in Central Europe. 
Awaiting you are hornbeam alleys over a total length of three kilometres. Some 12 
thousand shrubs were planted here, sometimes hiding a variety of monsters. Look out! 

  Narrow-gauge railways
A 46-km narrow-gauge railway leads north from Jindřichův Hradec to Obrataň. You 
can also head south to Nová Bystrice, some 33 km away. Take a motor train or a steam 
train; the beauty of Bohemian Canada is within easy reach.

  Staatliche Burg und Schloss Jindřichův Hradec (Neuhaus)
Die ursprüngliche Burg entstand im 13. Jahrhundert als Wachstation über dem hiesi-
gen Handelsweg, im 16. Jahrhundert wurde sie in ein Renaissanceschloss umgebaut. 
Wählen Sie aus drei Rundgängen aus, doch sollten Sie sich auch den Musikpavillon 
Rondel nicht entgehen lassen.

  Zoopark Na Hrádečku
Ein toller Ort für Eltern mit Kindern, die einen Zoo mit familiärer Atmosphäre und 
zugleich mit vielen Tierarten suchen, von denen es hier mehr als hundert gibt! Sie 
dürfen hier ganz nahe an die Tiere heran, beispielsweise im Rahmen kommentierter 
Führungen mit Türfütterungen. 

  Burg Landstein
Die Königsburg, die einen Landesweg beschützte, wurde von Přemysl Ottokar I. ge-
gründet. Die spätere Renaissanceresidenz brannte im Jahre 1771 ab. Die weitläufige 
Ruine zieht Sie in ihre Geschichte hinein. Sie erhebt sich über einer rauen Landschaft 
und bietet unglaubliche Ausblicke an.

  Städtische Denkmalzone Slavonice
Die Stadt an der Grenzscheide von Böhmen, Mähren und Österreich kann auf eine reiche 
Geschichte zurückschauen. Sie kehren hier förmlich zurück in die Zeit der Renaissance, als 
die hiesigen Häuser mit ihren Sgraffito-Fassaden und verzierten Giebeln gerade entstan-
den. Slavonice ist ein Ort, an dem Kunst und Handwerk noch lebendig sind. 

  Labyrinth  
In Dolní Pěna können Sie durch das größte Sträucherlabyrinth Mitteleuropas kriechen. 
Es erwartet Sie ein Herumirren in 3 km langen Buchengässchen. Insgesamt wurden 
hier 12 Tsd. Sträucher gepflanzt, in denen sich hier und da die verschiedensten Unge-
heuer verstecken. Geben Sie also acht! 

  Schmalspurbahnen
Von Jindřichův Hradec führt eine 46 km lange Schmalspurbahn in Richtung Norden 
nach Obrataň. Sie können damit auch bis in das 33 km entfernte Nová Bystřice fahren. 
Nehmen Sie den Zug mit Motor- und Dampfantrieb, und Sie haben die Schönheiten 
des Böhmischen Kanada praktisch wie auf dem Tablett.

  CYCLING THROUGH BOHEMIAN CANADA
Get on your bike and embark on a journey to one of many fascinating destinations. Enjoy the beauties of the 
historic sites here and savour views of the deep forest landscape and romantic ponds. For inspiration, visit our 
website at www.ckanada.cz and plan what you wish to see. In Bohemian Canada, however, the journey might 
actually be as important as the destination.

  BOHEMIAN CANADA FOR CHILDREN
Your children are sure to fall in love with Bohemian Canada. They can discover the area using an interactive map 
that leads them to the zoo or to a horse farm. They can paint the famous local ceramics in Maříž and experience 
the true wilderness of Bohemian Canada with you in the imp‘s paradise or the fairy-tale forest. Many other 
activities can be found at www.ckanada.cz.

  PLENTY GOING ON
Are you planning to spend your holiday in Bohemian Canada and want to experience some traditional fairs, 
cultural festivals, theatre performances, open-air concerts or historical festivals with a fine programme of events? 
Your wish is our command! Just take a look at www.ckanada.cz, where you will find detailed information about 
the various events taking place in our region.

  AUF DEM RAD DURCHS BÖHMISCHE KANADA  
Schwingen Sie sich aufs Rad und wählen Sie ein interessantes Tourziel. Genießen Sie die Schönheiten der hiesigen his-
torischen Sehenswürdigkeiten und ergötzen Sie sich an den Ausblicken in die Landschaft tiefer Wälder und romantischer 
Teiche. Lassen Sie sich bei einem Besuch unserer Website www.ckanada.cz inspirieren und ziehen Sie all das, was Sie 
einmal sehen möchten, in Ihre Ausflugsplanung mit ein. Angesichts der Atmosphäre des Böhmischen Kanada aber gilt, 
dass auch der Weg das Ziel sein kann.

  KANADA FÜR KINDER 
Auch Ihre Kinder werden das Böhmische Kanada lieben lernen. Sie können es schon mithilfe einer interaktiven Karte 
kennenlernen, die sie in den zoologischen Garten oder auf eine Farm führt, wo Pferde gehalten werden. In Maříž 
wiederum können sie die berühmte hiesige Keramik bemalen und im Zwergenparadies oder auf dem Weg durch den 
Märchenwald zusammen mit Ihnen die wahre Wildnis des Böhmischen Kanada erleben. Noch viele andere Aktivitäten 
finden Sie auf der Website www.ckanada.cz.

  BEI UNS IST EINIGES LOS! 
Planen Sie, Ihren Urlaub im Böhmischen Kanada zu verbringen und würden Sie hier gerne mal einen traditionellen Jahr-
markt, ein Kulturfestival, eine Theatervorstellung, ein Konzert unter freiem Himmel oder ein historisches Fest mit einem bun-
ten Programm erleben? Dann kann Ihr Wunsch wahr werden! Schauen Sie sich die Seiten von www.ckanada.cz an, dort 
bieten wir für Sie detaillierte Informationen zu den verschiedensten Veranstaltungen, die in unserer Gegend stattfinden. 

Poznej! Get to know! Zažij! Experience!Zum Kennenlernen! Zum Erleben!



Český Krumlov region

www.jiznicechy.cz

Seznam IC...

Oblast kolem Českého Krumlova láká návštěvníky nádher-
nou přírodou, starobylými památkami i kulturními akcemi. 
Meandrující řeka Vltava je přitažlivá nejen v letní sezóně 
a turistům ukazuje cestu do pohádkového města, které 
je zapsané na seznamu světového kulturního dědictví 
UNESCO. Jeho historický význam je spojen s nehynoucí 
slávou rodu Rožmberků. Objevíte zde mnoho architekto-
nických památek a legendami opředená zákoutí křivola-
kých uliček. Zajímavá místa ale najdete i v celém regionu.

Das Umland von Český Krumlov lockt die Besucher mit einer 
wunderschönen Natur, uralten Denkmälern und kulturellen 
Veranstaltungen. Die hier mäandrierende Moldau ist nicht nur in der 
Sommersaison attraktiv, sie weist den Touristen den Weg in diese 
märchenhafte Stadt, die auch schon in die Weltkulturliste der UNESCO 
aufgenommen wurde. Ihre historische Bedeutung ist verbunden mit 
dem unauslösch Ruhm der Rosenberger. Entdecken Sie hier viele 
architektonische Sehenswürdigkeiten und all die legendenumwobenen 
Winkel dieser Gassen. Interessante Orte aber finden Sie auch in der 
ganzen Region.

The area around Český Krumlov attracts visitors with its beautiful coun-
tryside, ancient monuments and cultural events. The meandering River 
Vltava is attractive at all times of year, especially in the summer, and 
leads tourists to the fairy-tale town that is a UNESCO World Heritage 
Site. Its historical significance is connected with the undying glory of 
the Rosenberg line. Discover the many architectural monuments and 
winding streets, all surrounded by legends. There are interesting places 
throughout the region as a whole, of course.

1. Infocentrum Český Krumlov, 
nám. Svornosti 2, 381 01 Český Krumlov, 
+420 380 704 622-3, www.ckrumlov.info

2. Zámecké informační centrum, 
Zámek 57, 381 01 Český Krumlov, 
+420 380 725 110, www.visitceskykrumlov.cz

3. Informační a servisní centrum, 
třída Míru 1, 381 01 Český Krumlov (vlakové nádraží), 
 +420 380 715 000, www.c-krumlov.cz

Kontakt / Contacts / Kontakt:

Turistická oblast / Tourist region / Touristikgebiet:  
Českokrumlovsko

 www.ckrumlov.info

 #ceskykrumlov

 @ceskykrumlovofficial

List of information centres / IZ-Verzeichnis
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Státní hrad a zámek Český 
Krumlov

Egon Schiele Art Centrum

Kláštery Český Krumlov

Jižní meandr Vltavy

Museum Fotoatelier Seidel

Regionální muzeum 
Český Krumlov

Svatováclavské slavnosti

Krumlovský vodácký maraton

Festival vína Český Krumlov®

Svatováclavské slavnosti

Krumlovský vodácký maraton

Festival vína Český Krumlov®

Rozlehlý areál renesančního šlechtického sídla je domi-
nantou a symbolem města. Zahrnuje čtyřicet palácových 
budov a dalších staveb, pět nádvoří a zámeckou zahradu, 
která představuje doslova oázu v historickém městě.

Budova někdejšího pivovaru se proměnila v originální ex-
pozici výtvarného umění. Přibližuje díla světově proslulého 
malíře a grafika Egona Schieleho, ale konají se zde také 
dočasné výstavy. Umělci si zde mohou pronajmout ateliér.

Unikátní soubor tří klášterů zaujme svou interaktivní 
expozicí i rodiny s dětmi. Dozvíte se o klášterním životě, 
konají se tu výstavy a řemeslné dílny, ale také si můžete 
vyzkoušet profesi středověkého písaře nebo alchymisty.

V klidné a malebné části města najdete zajímavé archi-
tektonické skvosty a dozvíte se o vzrušujících příbězích 
z dob dávno minulých.

V Linecké ulici stojí dům „fotografa Šumavy“ Josefa 
Seidla. V jeho ateliéru z počátku 20. století se dochovalo 
původní technické vybavení a také rozsáhlé dílo, které zde 
bylo vytvořeno. Takto ucelená památka je světový unikát. 

V budově bývalého jezuitského gymnázia dnes sídlí muzeum, 
jehož expozice vám představí bohaté dějiny města i jeho 
okolí. Spatříte zde zajímavé předměty připomínající kromě 
jiného také keltské osídlení nebo slavné šlechtické rody.

Tradiční podzimní slavnosti připomínají, že sv. Václav byl také patronem pivovarníků 
a vinařů. Zažijete zde hudbu, tanec, tradiční zvyky a řemesla a výbornou gastronomii. 
Atmosféru dokresluje vyhlášený jarmark a mezinárodní přehlídka folklorních souborů. 
Večer můžete navštívit také zdejší muzea a galerie. 

www.ckrumlov.info/svatovaclavskeslavnosti

Populární říční maraton na Vltavě přiláká každoročně v říjnu stovky milovníků vodác-
kého sportu, od ryzích amatérů až po mezinárodní elitu. Kanoisté a kajakáři absolvují 
trasu 36 km z Vyššího Brodu, pramice, rafty a paddleboardy jedou 25 km z Rožmberku 
nad Vltavou. Cíl se nachází v Krumlově na úrovni Pivovarské zahrady. 

www.krumlovskymaraton.com

Podzimní vinařský festival v kulisách historického města, to je akce, kterou si 
zkrátka nemůžete nechat ujít. Ochutnáte vytříbená domácí i zahraniční vína  
a spoustu místních gastronomických lahůdek. Budete mít příležitost setkat se  
u sklenky se skutečnými znalci, someliéry a vinaři. Přehlídku vín doprovázejí různé 
kulturní akce včetně příjezdu sv. Martina. 

www.festivalvinack.cz 

  Český Krumlov State Castle and Chateau
The expansive grounds of this Renaissance aristocratic residence are the dominant 
feature and symbol of the town. They take in forty palace buildings and other buildings, 
five courtyards and a chateau garden, quite literally an oasis within the historic city.

  Egon Schiele Art Centre
This former brewery building was transformed into an original exhibition of fine art. 
It shows the works of the world-famous painter and graphic artist Egon Schiele, but 
there are temporary exhibitions to be seen here too. Artists can also rent a studio.

  The monasteries of Český Krumlov
A unique group of three monasteries also attracts families with children with their 
interactive exhibitions. Learn about the monastic life, take in an exhibition or enjoy a 
craft workshop, or try out the profession of medieval scribe or alchemist.

  South meander of the River Vltava 
There are interesting architectural gems and exciting stories from the distant past in 
this quiet and picturesque part of the town.

  Seidel Photo Studio Museum 
The house of “the photographer of Šumava”, Josef Seidel, is found in Linecká Street. Original 
technical equipment and extensive works have been preserved in his studio, which dates back 
to the beginning of the 20th century. This self-contained monument is unique in the world.

  Regional Museum in Český Krumlov
This former Jesuit grammar school now houses a museum, whose exhibits introduce 
you to the rich history of the city and its surroundings. Here you will see interesting 
objects that recall, among other, a Celtic settlement or famous aristocratic families.

  Staatliche Burg und Schloss Český Krumlov
Das weitläufige Gelände des im Renaissancestil errichteten Adelssitzes ist die Do-
minante und das Symbol der Stadt. Es umfasst vierzig Palais und sonstige Bauten, 
fünf Höfe und den Schlossgarten, der buchstäblich eine Oase in dieser historischen 
Stadt darstellt.

  Egon Schiele Art Centrum
Das ehemalige Brauereigebäude wurde in eine originelle Ausstellung für bildende 
Kunst umgestaltet. Präsentiert wird hier das Werk des weltberühmten Malers und 
Grafikers Egon Schiele, doch finden hier auch temporäre Ausstellungen statt. Künstler 
können hier sogar ein Atelier mieten.

  Klöster Český Krumlov
Das einzigartige Ensemble dreier Klöster stößt mit seiner interaktiven Ausstellung auf 
Interesse bei Jung und Alt. Die Besucher erfahren hier viel Wissenswertes über das klös-
terliche Leben. Es finden hier auch sonstige Ausstellungen und Handwerk-Workshops 
statt. Zudem kann man sich hier als mittelalterlicher Schreiber oder Alchimist versuchen.

  Der südliche Mäander der Moldau
Im ruhigen und malerischen Teil der Stadt findet man interessante architektonische 
Juwelen, und dazu erfährt man auch noch aufregende Geschichten aus längst ver-
gangenen Zeiten.

  Museum Fotoatelier Seidel
In der Straße Linecká steht das Haus des „Fotografen des Böhmerwaldes“, Josef Seidl. 
In seinem Atelier ist noch seine technische Originalausrüstung sowie das umfangreiche 
Werk, dass er hier geschaffen hatte, zu sehen. Ein solch in sich abgeschlossener kün-
stlerischer Nachlass dürfte weltweit einmalig sein.

  Regionalmuseum Český Krumlov
Das Gebäude des ehemaligen Jesuitengymnasiums beherbergt heute ein Museum, 
dessen Ausstellung die abwechslungsreiche Geschichte der Stadt und ihres Umlandes 
präsentiert. Sie bekommen hier interessante Artefakte zu sehen, die unter anderem an 
die keltische Besiedelung und an berühmte Adelsgeschlechter erinnern.

 ST. WENCESLAS CELEBRATIONS
Traditional autumn festivities which recall that St. Wenceslas was also the patron saint of brewers and wine-
makers. Enjoy the music, dancing, traditional customs and crafts, as well as excellent cuisine. The atmosphere is 
enhanced by a well-known traditional fair and an international show of folklore ensembles. You can also visit the 
museums and galleries here in the evening. www.ckrumlov.info/svatovaclavskeslavnosti

  KRUMLOV BOATING MARATHON
This popular river marathon on the Vltava attracts hundreds of water sport enthusiasts every year, amateurs and 
the international elite alike. Canoeists and kayakers take the 36 km route from Vyšší Brod, punts, rafts and paddle-
boards, travelling 25 km from Rožmberk nad Vltavou. The finish line is in Krumlov, alongside the brewery garden. 
www.krumlovskymaraton.com

  ČESKÝ KRUMLOV WINE FESTIVAL®

An autumn wine festival in this historical city? Surely an event that you simply cannot miss. Sample some 
exquisite Czech and foreign wines and plenty of local culinary delicacies. There is also the opportunity to meet real 
experts, sommeliers and winemakers. The show of wine is accompanied by various cultural events, including the 
arrival of St. Martin. www.festivalvinack.cz.

  ST.-WENZEL-FEST 
Das traditionelle Herbstfest erinnert daran, dass der hl. Wenzel auch der Schutzpatron der Bierbrauer und Winzer ist. Sie 
erleben hier Musik, Tanz, traditionelle Bräuche und Handwerke sowie eine ausgezeichnete Gastronomie. Abgerundet 
wird die Atmosphäre durch einen berühmten Jahrmarkt und eine internationale Schau von Folkloregruppen. Am Abend 
können Sie auch die hiesigen Museen und Galerien besuchen. www.ckrumlov.info/svatovaclavskeslavnosti

  KRUMAUER KANU-MARATHON 
Der populäre Flussmarathon auf der Moldau lockte jedes Jahr Hunderte Wassersportfans an, angefangen bei reinen 
Amateuren, bis hin zur internationalen Elite. Die Kanuten und Kajakfahrer absolvieren eine 36 km lange Strecke ab 
Vyyšší Brod. Flachboote, Rafts und SUP-Boards legen insgesamt 25 km zurück – Start in Rožmberk nad Vltavou. Das Ziel 
ist in Krumlov auf Höhe des Biergartens von. www.krumlovskymaraton.com

  WEINFESTIVAL ČESKÝ KRUMLOV® 
Das im Herbst stattfindende Winzerfestival in den Kulissen der historischen Stadt ist ein Event, den Sie sich nicht ent-
gehen lassen sollten. Kosten Sie auserlesene einheimische und ausländische Weine und viele Delikatessen der hiesigen 
Gastronomie. Sie werden die Möglichkeit haben, bei einem Gläschen Wein mit echten Kennern, Sommeliers und Winzern 
zu plaudern. Mit der Weinausstellung gehen die verschiedensten kulturellen Veranstaltungen einher, einschließlich der 
Martinsritts. www.festivalvinack.cz

Poznej! Get to know! Zažij! Experience!Zum Kennenlernen! Zum Erleben!



Lipensko

1. Kulturní a informační centrum Horní Planá,  
Náměstí 8, 382 26 Horní Planá,  
+420 380 738 008, www.sumava-lipno.eu

2. Infocentrum Vyšší Brod,  
Náměstí 104, 382 27 Vyšší Brod,  
+420 380 746 627, +420 380 746 343,  
+420 724 336 980, www.vyssibrod.cz

3. Informační centrum Černá v Pošumaví,  
Černá v Pošumaví 46, 382 23 Černá v Pošumaví,  
+420 725 949 849, www.infocerna.cz

4. Infocentrum Lipno nad Vltavou,  
Lipno nad Vltavou 87, 382 78 Lipno nad Vltavou, 
+420 380 736 053, www.lipno.info/infocentrum.html

5. Informační centrum Frymburk, 
Náměstí 5 – budova muzea Frymburk, 382 79 Frymburk, 
+420 724 966 060, www.ifrymburk.info

Turistická oblast, které vévodí „sladkovodní moře“ v po-
době vodní nádrže Lipno, patří k nejpřitažlivějším v rámci 
celé naší země. Na jihu ji ohraničují šumavské hřebeny, 
tvořící hranici s Bavorskem a Horním Rakouskem, a dál 
se rozprostírá podél toku Vltavy od Stožce až po Rožm-
berk. Vodní hladina přehrady i široké okolí jsou vhodné 
pro klidný odpočinek, ale i pro aktivní zábavu formou 
sportovního vyžití. V létě i v zimě je zdejší nabídka široká 
– vodní sporty, cyklistika, bruslení i lyžování. 

Das Touristikgebiet, das von einem „Süßwassermeer“ in Form des 
Stausees Lipno dominiert wird, gehört zu den attraktivsten in der 
ganzen Tschechischen Republik. Im Süden wird dieses Gebiet von den 
Bergkämmen des Böhmerwaldes begrenzt, die die natürliche Grenze 
zu Bayern und Niederösterreich bilden. Des Weiteren erstreckt es sich 
entlang der Moldau von Stožec bis nach Rožmberk. Der Stausee und 
seine weitere Umgebung sind nicht nur für eine ruhige Erholung, son-
dern auch für einen aktiven sportlichen Zeitvertreib ideal. Sommers wie 
winters ist das hiesige Angebot wirklich breitgefächert: Wassersport in 
den verschiedensten Formen, Radeln, Eislaufen und Skilaufen. 

This tourist area, dominated by the „freshwater sea“ that is Lipno re-
servoir, is one of the most attractive in the whole country. To the south 
it is bordered by the ridges of Šumava, which make up the border 
with Bavaria and Upper Austria, and extends further along the River 
Vltava from Stožec to Rožmberk. The water of the dam and the wider 
surroundings are suitable for a spot of relaxation and for active spor-
ting entertainment alike. Whether summer or winter, there is plenty to 
do here - water sports, cycling, skating and skiing.

www.jiznicechy.cz
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Stožecká kaple

Vyšší Brod

Schwarzenberský  
plavební kanál

Hrad Rožmberk

Stezka korunami stromů

Vítkův Hrádek

Dřevěná kaple Panny Marie nad léčivým pramenem je krás-
nou ukázkou lidového řezbářství, jejíž historie sahá až do 
18. století. Nachází se v nadmořské výšce 950 m a od roku 
2019 k ní vede obnovená křížová cesta se 14 zastaveními.

Cisterciácký klášter ze 13. století se pyšní nádhernou knihov-
nou se 70 000 tituly, gotickým obrazem Vyšebrodské madony 
i legendárním zlatým Závišovým křížem. V majestátním koste-
le Nanebevzetí Panny Marie se nachází hrobka Rožmberků.

Unikátní vodní dílo bylo vybudováno podle plánu Josefa Ro-
senauera před více než 200 lety kvůli plavení dříví ze schwar-
zenberských šumavských lesů do Vídně. Kanál dosahuje délky 
52 km a propojuje úmoří Severního a Černého moře.

Horní hrad vznikl ve 13. století a patřil k nejstarším sídlům 
Vítkovců, předchůdců slavného rodu Rožmberků. Novější 
Dolní hrad prošel v 19. století romantickou novogotickou pře-
stavbou. Prohlédnout si můžete interiéry i vyhlídkovou věž. 

Dřevěná stezka na podpěrných sloupech se nachází 
v nadmořské výšce nad 900 m a je dlouhá 675 m. Na jejím 
konci se tyčí čtyřicetimetrová vyhlídková věž, ze které spatříte 
daleké okolí. Zpátky dolů se dostanete jízdou po tobogánu.

Z nejvýše položené hradní zříceniny v Čechách (1 035 m n. m.) 
se nabízejí nádherné výhledy na Šumavu, Lipno, Novohradské 
hory a za příznivého počasí až na rakouské Alpy. Na někdejším 
hradě Vítkovců se často konají kulturní akce.

Z Jeleních Vrchů ve výšce 900 m n. m. vede pohodlná cesta klesající podél Schwarzenber-
ského kanálu, Lipna a Vltavy až do Rožmberka (550 m n. m.). V případě potřeby si můžete 
trasu na několika místech zkrátit, i s využitím přívozů přes Lipno. Cestou najdete občerst-
vení, dopravu zpět zajišťuje cyklobus. Součástí akce je i ukázka plavení dřeva po kanálu. 

Více na www.lipensko.cz

Každý rok v září se koná efektní akce, kdy nad hladinu lipenské přehrady vzlétnou zhruba 
dvě desítky pestrobarevných horkovzdušných balonů. Můžete se sami zapojit a proletět 
se, nebo alespoň zažijete krásnou podívanou, která nabízí spoustu fotografických úlovků. 
Startuje se v okolí Frymburka. 

Více na www.lipensko.cz 

Únorový extrémní závod pro běžce, kteří chtějí prověřit sebe sama v těch nejtěžších pod-
mínkách. Teplota vzduchu při něm klesá někdy až k –20 °C a na zamrzlé hladině lipenské 
přehrady vás čeká nezpevněný terén v podobě ledu a sněhu. Běží se klasická maratonská 
nebo poloviční trať, startuje se z Černé v Pošumaví. 

Více na www.icemarathon.cz/cs/ 

Lipenská cyklistická sedmdesátka – jízda podél kanálu

Balonová fiesta – balonové létání na Lipensku

Lipno Ice Marathon
Lipno Ice Marathon

Lipenská cyklistická sedmdesátka

Balonová fiesta
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  Stožec Chapel
The wooden Chapel of Our Lady, standing over a healing spring, is a beautiful example 
of folk carving whose history dates back to the 18th century. It is found at an altitude of 
950 metres above sea level and since 2019 can be reached by following a renewed 
Way of the Cross, with 14 stops.

  Vyssi Brod
The 13th century Cistercian monastery boasts a magnificent library with 70,000 titles, 
a Gothic painting of the Madonna of Vyšší Brod and the legendary Golden Cross of 
Záviš. The majestic Church of the Assumption of the Our Lady, meanwhile, holds the 
Rosenberg family tomb.

  Schwarzenberg Canal
The unique water work was built in line with the plans of Josef Rosenauer more than 
200 years ago for floating wood from the Schwarzenberg-owned forests of Šumava to 
Vienna. The canal is 52 km long and connects the basins of the North Sea and Black Sea.

  Rožmberk Castle
The Upper Castle was founded in the 13th century and was one of the oldest residen-
ces owned by the Vítkovec family, the forerunners of the famous Rosenberg (Rožm-
berk) line. The newer Lower Castle underwent romantic neo-Gothic reconstruction in 
the 19th century. Take a tour of the interiors and the lookout tower.

  Treetop Trail
This wooden footpath on supporting columns is found at an altitude of over 900 me-
tres above sea level and is 675 m long. At the top? A forty-metre-high viewing tower, 
from which you can see far and wide. Get back down to the bottom by taking the slide.

  Vítkův Hrádek
The highest castle ruins in Bohemia (1,035 metres above sea level) are here to provide 
you with beautiful views of Šumava, Lipno, the Novohradské Mountains and, in good 
weather, all the way to the Austrian Alps. Cultural events are often held here, at what 
was once a Vítkovec castle.

  Tussetkapelle
Die oberhalb einer Heilquelle errichtete hölzerne Marienkapelle ist ein wunderschönes 
Beispiel der volkstümlichen Holzschnitzerei. Die Geschichte der Kapelle reicht bis ins 
18. Jahrhundert zurück. Sie befindet sich auf einer Seehöhe von 950 m, seit 2019 führt 
ein erneuerter Kreuzweg mit 14 Stationen zu ihr hinauf.

  Vyšší Brod (Hohenfurt)
Das Zisterzienser Kloster Hohenfurt aus dem 13. Jahrhundert kann sich einer wunderschönen 
Bibliothek mit 70 000 Büchern, eines gotischen Bildes – der Madonna von Hohen-
furth – und des legendären goldenen Zavischkreuzes rühmen. In der majestätischen 
Mariä-Himmelfahrt-Kirche befindet sich die Gruft der Rosenberger.

  Schwarzenberger Schwemmkanal
Diese einzigartige künstliche Wasserstraße wurde vor mehr als 200 Jahren nach Plänen 
Josef Rosenauers errichtet. Man verfolgte mit diesem Bau den Zweck, das Holz aus den 
Schwarzenberger Wäldern des Böhmerwaldes nach Wien zu transportieren. Der 52 km 
lange Kanal bildet das Verbindungsglied zwischen Nordsee und Schwarzem Meer.

  Burg Rosenberg
Die Oberburg entstand im 13. Jahrhundert und gehört zu den ältesten Residenzen der 
Witigonen, der Vorgänger des berühmten Geschlechts der Rosenberger. Die neuere 
Unterburg wurde im 9. Jahrhundert einem romantischen neugotischen Umbau unter-
zogen. Besichtigt werden können die Innenräume und der Aussichtsturm.

  Weg durch die Baumkronen
Der auf hölzernen Stützpfosten errichtete Weg befindet sich in einer Seehöhe von über 
900 m und ist 675 m lang. Der Weg endet mit einem 4 m hohen Aussichtsturm, von 
dem man bis in die ferne Umgebung schauen kann. Zurück auf den Boden gelangt 
man auf einer Riesenrutsche.

  Vítkův Hrádek (Wittinghausen)
Von der am höchsten gelegenen Burgruine der Tschechischen Republik (1 035 m 
ü.NN) bietet sich eine wunderschöne Aussicht auf den Böhmerwald, Lipno, das Grat-
zener Bergland und bei günstigen Wetterverhältnissen sogar bis in die Alpen. Auf der 
einstigen Burg der Witigonen finden häufig kulturelle Veranstaltungen statt.

 LIPNO CYCLING SEVENTY
A comfortable path descends along the Schwarzenberg Canal, Lipno and River Vltava to Rožmberk (550 metres 
above sea level) from Jelení Vrchy, at an altitude of 900 metres above sea level. If necessary, you can shorten the 
route at several places along the way by taking a ferry across Lipno. There are refreshments along the way and 
transport back is provided by bus. The event also takes in a demonstration of floating wood along the canal. More 
at www.lipensko.cz

 BALLOON FIESTA
September every year brings with it a spectacular event, when around twenty brightly-coloured hot air balloons 
take to the skies over the surface of Lipno Reservoir. You too can take flight, or at least experience for yourself 
a beautiful spectacle that provides plenty of photos for the album. Starts in the area around Frymburk. More at 
www.lipensko.cz 

 LIPNO ICE MARATHON
An extreme race in February for runners who want to test themselves in the most difficult conditions. The air 
temperature sometimes drops to -20 ° C and the frozen surface of Lipno Reservoir awaits you with unpaved 
terrain in the form of ice and snow. There is a classic marathon or a half-track, starting from Černá v Pošumaví. 
More at www.icemarathon.cz/cs/ 

  70-KM-LIPNO-RADTOUR   
Von der auf 900 m Seehöhe gelegenen Ortschaft Jelení Vrchy führt ein bequemer Weg den Schwarzenberger Kanal, 
Lipno und Moldau entlang bis nach Rožmberk (550 m ü.NN). Bei Bedarf können Sie die Strecke an einigen Stellen 
abkürzen, unter anderem auch durch Benutzung einer Fähre über den Lipno-See. Unterwegs werden Erfrischungen 
angeboten. Der Rückweg wird durch einen Zyklobus sichergestellt. Näheres dazu auf www.lipensko.cz

  BALLON-FIESTA 
Jedes Jahr findet im September ein imposantes Event statt, wenn über dem Stausee Lipno rund zwanzig Heißluftballons 
in allen möglichen Farben aufsteigen. Sie können auch selbst mitmachen und mitfliegen. Auf jeden Fall aber sollten Sie 
sich dieses tolle Schauspiel, das so manche Gelegenheit zu einem Schnappschuss bereithalten wird, nicht entgehen 
lassen. Der Start ist in der Umgebung von Frymburk. Näheres dazu auf www.lipensko.cz

  LIPNO ICE MARATHON 
Ein Extrem-Wettkampf im Februar für Skilangläufer, die sich selbst einmal unter den schwersten Bedingungen beweisen 
möchten. Die Lufttemperatur sinkt dabei auf bis zu -20 °C, und auf der vereisten Oberfläche des Stausees erwartet Sie 
unverfestigtes Terrain in Form von Eis und Schnee. Gelaufen werden der klassische Marathon sowie die halbe Strecke. 
Start ist in Černá im Böhmerwald-Vorland. Näheres dazu auf www.icemarathon.cz/cs/

Poznej! Get to know! Zažij! Experience!Zum Kennenlernen! Zum Erleben!



Novohradsko-Doudlebsko

1. Kulturní a informační centrum Nové Hrady,  
nám. Republiky 46, 373 33 Nové Hrady, 
+420 386 362 195, www.kicnovehrady.cz 

2. Informační centrum města Borovany, 
Žižkovo nám. 1, 373 12 Borovany,  
+420 387 001 351, www.borovansko.cz 

3. Kulturní a informační centrum Kaplice, 
Linecká 305, 382 41 Kaplice,  
+420 380 311 388, www.ikaplice.cz 

4. Kulturní a informační centrum Trhové Sviny, 
Žižkovo nám. 92, 374 01 Trhové Sviny,  
+ 420 386 301 488, www.tsvinycz 

5. Kulturní a informační centrum města Velešín, 
Družstevní 596, 382 32 Velešín, 
+420 380 331 003, www.kicvelesin.cz 

Místo, kde je voda dobrá, krajina mnoha tváří nebo kraji-
na zapomenutých příběhů. I tak lze charakterizovat úze-
mí formované Novohradskými horami a řekou Malší. Po-
hnuté dějiny 20. století způsobily, že Novohradské hory 
se svými hlubokými lesy a divokými vodami jsou řídce 
obydleným územím. Prostě ráj pro milovníky aktivní tu-
ristiky v krajině, kde potkat srnku je téměř stejně pravdě-
podobné jako potkat člověka. 

Hier gibt es gutes Wasser, eine Landschaft mit vielen Gesichtern und 
unvergesslichen Geschichten. So etwa könnte man diesen Landstrich 
charakterisieren, der durch das Gratzener Bergland und den Flusslauf 
der Maltsch (Malše) geformt wurde. Die erschütternden Ereignisse des 
20. Jahrhunderts hatten zur Folge, dass das Gratzener Bergland mit 
seinen tiefen Wäldern und wilden Bächen und Flüssen kaum besiedelt 
ist. Damit ist es natürlich geradezu ein Paradies für all jene, die es lie-
ben, sich in einer Landschaft zu bewegen, wo die Wahrscheinlichkeit, 
unterwegs ein Reh zu treffen, fast genauso groß ist wie die, andere 
Wanderer zu treffen.

An area of quality water, a landscape of many faces and a land of 
forgotten stories – one way of describing the area formed by the No-
vohradské Mountains and the River Malše. The turbulent history of the 
20th century made the Novohradské Mountains, with their deep forests 
and wild waters, a sparsely-populated area. Nowadays, this means 
Heaven on Earth for those that love active tourism, in an area where 
they are almost as likely to meet roe deer as another person. 

www.jiznicechy.cz
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Augustiniánský  
klášter Borovany

Státní hrad Nové Hrady

Národní památník Jana Žižky 
v Trocnově

Hrad Pořešín

Buškův hamr

ZOO Dvorec

Bývalý augustiniánský klášter byl pro veřejnost otevřen po-
měrně nedávno. Konají se zde klasické prohlídky nebo můžete 
navštívit expozici o historii Dráhy císaře Františka Josefa, která 
spojovala Prahu a Vídeň. Více na www.borovansko.cz

Gotický hrad vznikl na ochranu kupecké stezky. Návštěv-
níkům nabízí expozici o někdejších majitelích ze slavných 
rodů Rožmberků, Švamberků a Buquoyů. Hrad ovšem není 
jedinou památkou ve městě.  Více na www.kicnovehrady.cz

Nedaleko Trocnova můžete navštívit muzeum, které se věnu-
je husitství a osobnosti vojevůdce Jana Žižky. V areálu v mís-
tech Žižkova rodiště se nacházejí ještě základy dvou dvorců 
a pomník od Josefa Malejovského. www.muzeumcb.cz

Torzo středověkého sídla se tyčí na ostrohu nad Malší nedaleko 
Kaplice. Nachází se tu muzeum s expozicí o archeologických 
výzkumech či o středověkém odívání nebo sbírka mincí. Hrad je 
součástí zemské cesty. Více na www.hradynamalsi.cz

Jeden ze tří funkčních vodních hamrů v Česku uvidíte v provozu 
při dobrém stavu vody. K jejímu přívodu na kola slouží náhon 
s přepadovou kaskádou. K vidění je zařízení kovárny s nářadím 
hamerníka a expozice starých řemesel. www.buskuv-hamr.cz

V nejjižněji položené zoologické zahradě v Čechách chovají 
asi 120 druhů zvířat z celého světa. Zdejší sbírka kober rodu 
Naja je v Evropě zcela ojedinělá. Úspěchem je přirozený 
odchov paterčat lva jihoafrického bílého. www.zoodvorec.cz

  MEMORIES OF NOVOHRADSKO, VITORAZSKO AND SLEPIČÍ MOUNTAINS
The fine history of the area is full of adventure stories and turbulent human destinies. Not surprisingly, these sto-
ries have become the theme of three interconnected educational cycling circuits. They can be completed in three 
days and you can make the journey easier with electric bikes, which they will gladly lend you at the information 
centres in Borovany, Trhové Sviny, Nové Hrady or Kaplice.

  CASTLES ON THE MALŠE
In addition to Pořešín Castle, you can also visit the torsos of other medieval castles and fortresses close to the 
River Malše. Louzek, Sokolčí, Velešín and Tichá Fortress are freely-accessible witnesses to the faded glory of the 
former Provincial Road, along which goods were transported from Austria to Bohemia and vice versa. There are 
many cultural events organised at the castles, from concerts through theatrical performances to a traditional 
harvest festival. More at www.hradynamalsi.cz

 FIRST THREE
Vysoká (1 034 m), Kraví hora (953 m), Kuní hora (925 m) - the three peaks of the Novohradské Mountains 
that you will see first when arriving from České Budějovice. They are your signposts to reach marked walking 
trails and there is a column with a metal punch at the summit of each that bears the emblem of the respective 
mountain. If you climb all three peaks and put the stamps on a special “summit sheet” (to be had, for example, 
from the tourist information centre in Nové Hrady), a commemorative coin will be your reward.

  DURCH DIE ERINNERUNGSWELT DER REGIONEN NOVÉ HRADY, VITORAZSKO UND HÜHNERBERGE 
Die abwechslungsreiche Geschichte dieser Region ist voll von abenteuerlichen Geschichten und bewegenden 
menschlichen Schicksale. Kein Wunder also, dass diese Geschichten Inhalt dreier vernetzter radtouristischer Lehrpfade 
sind. Absolviert werden können sie innerhalb von drei Tagen, übrigens auch mithilfe von Elektrorädern, die in den 
Informationszentren in Borovany, Trhové Sviny, Nové Hrady und Kaplice großzügigerweise ausgeliehen werden.

  BURGEN AN DER MALTSCH 
Neben der Burg Pereschin laden in unmittelbarer Nähe der Maltsch auch die Torsi noch anderer mittelalterlicher Burgen 
zu einer Besichtigung ein. Louzek, Sokolčí, Velešín oder die Burg Tichá sind frei zugängliche Zeugen des vergangenen 
Ruhms des ehemaligen Burgen- und Schlösserwegs, auf dem Waren zwischen Österreich und Böhmen transportiert 
wurden. Auf den Burgen finden viele kulturelle Veranstaltungen, wie Konzerte, Theatervorstellungen und Erntefeste, 
statt. Näheres dazu auf www.hradynamalsi.cz

  DIE ERSTEN DREI 
Vysoká (Hochwald, 1 034 m), Kraví hora (Kuhberg, 953 m), Kuní hora (925 m) – diese drei Berge des Gratzener 
Berglandes sind die ersten, die Sie bei der Ankunft, von České Budějovice kommend, sehen werden. Markierte Wege 
führen Sie hinauf auf die Gipfel. Hoch oben finden Sie jeweils einen Pfeiler mit einem steinernen Stempel, der das Em-
blem des betreffenden Berges trägt. Wenn Sie alle drei Gipfel bezwingen und die Stempel auf dem Gipfelblatt (z.B. im 
IC in Nové Hrady erhältlich) abstempeln, können Sie diese nach Ihrer Rückkehr gegen eine Gedenkmünze eintauschen.

Bohatá historie zdejší oblasti je plná dobrodružných příběhů a pohnutých lidských osudů. 
Není tedy divu, že se tyto příběhy staly obsahem tří vzájemně propojených cykloturistic-
kých naučných okruhů. Lze je absolvovat během tří dnů třeba na elektrokolech, která vám 
ochotně zapůjčí v informačních centrech v Borovanech, Trhových Svinech, Nových Hradech 
nebo v Kaplici.

Kromě hradu Pořešín lze v těsné blízkosti řeky Malše navštívit i další torza středověkých hradů 
a tvrzí. Louzek, Sokolčí, Velešín nebo tvrz Tichá jsou volně přístupní svědkové zašlé slávy 
někdejší zemské cesty, po které se dopravovalo zboží mezi Rakouskem a Čechami. Na hradech 
se koná mnoho kulturních akcí, od koncertů přes divadelní představení až třeba po dožínky. 

Více na www.hradynamalsi.cz

Vysoká (1 034 m), Kraví hora (953 m), Kuní hora (925 m) – tři vrcholy Novohradských 
hor, které uvidíte při příjezdu od Českých Budějovic jako první. Dovedou vás na ně znače-
né stezky. Na každém vrcholu je sloup s kovovým razidlem, který nese emblém příslušné 
hory. Když zdoláte všechny tři vrcholy a razidla otisknete na vrcholový list (k vyzvednutí 
třeba v IC v Nových Hradech), můžete jej po návratu vyměnit za pamětní minci.

Pamětí Novohradska, Vitorazska, Slepičích hor

Hrady na Malši

První tři
První tři

Pamětí Novohradska, Vitorazska, Slepičích hor

Hrady na Malši
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  Borovany
This former Augustinian monastery was opened to the public only quite recently. Standard 
tours can be taken, or you might prefer to visit an exhibition on the history of the Emperor 
Franz Joseph Railroad, which connected Prague and Vienna. More at www.borovansko.cz

  Nové Hrady
This Gothic castle was founded to protect the trade route. It offers visitors an exhibition 
about former owners from the famous Rosenberg, Švamberk and Buquoy lines. Howe-
ver, the castle is not the only monument in the town. More at www.kicnovehrady.cz

  Jan Žižka Memorial
Visit a museum dedicated to the Hussite movement and the life of commander Jan 
Žižka near Trocnov. The foundations of two courtyards can still be seen in the area of 
Žižka‘s birthplace, and there is a monument by Josef Malejovský. www.muzeumcb.cz 

  Pořešín Castle
The torso of a medieval residence rises on the projection of land above the River Malše near Kaplice. 
There is a museum here with an exhibition on archaeological surveys and medieval clothing, as 
well as a collection of coins. The castle is part of the Provincial Road. More at www.hradynamalsi.cz

  Buškův hammer mill
One of the three functioning water hammer mills in the Czech Republic can be seen in 
action when the water conditions are good. Water is fed to the wheels by a raceway 
with overflow cascade. You can see the equipment of the smithy and the tools of the 
hammer miller, as well as an exhibition of old crafts. www.buskuv-hamr.cz

  ZOO Dvorec
Around 120 species of animal from all over the world are kept in the southernmost situated 
zoo in Bohemia. The local collection of Naja cobras is unique in Europe and one major 
success is the natural breeding of South African White Lion quintuplets. www.zoodvorec.cz

  Borovany (Forbes)
Das ehemalige Augustinerkloster Forbes wurde erst kürzlich wieder für die Öffentlich-
keit zugänglich gemacht. Neben den angebotenen Besichtigungen kann man auch 
eine Ausstellung über die Geschichte der Kaiser Franz Josefs-Bahn besuchen, die Prag 
mit Wien verband. Näheres dazu auf www.borovansko.cz

  Nové Hrady (Gratzen)
Die gotische Burg (Gratzen) entstand zum Schutz des hiesigen Handelsweges. Den Besu-
chern wird eine Ausstellung über die früheren Besitzer aus den berühmten Familien Rosen-
berg, Schwammberg und Buquoy angeboten. Die Burg ist allerdings nicht die einzige Se-
henswürdigkeit, mit der die Stadt aufwarten kann. Näheres dazu auf www.kicnovehrady.cz

  Jan-Žižka-Gedenkstätte  
Unweit von Trocnov können Sie ein Museum besuchen, das dem Hussitentum und der 
Persönlichkeit des hussitischen Heerführers Jan Žižka gewidmet ist. In Žižkas Geburtsort 
sind noch die Fundamente zweier Gehöfte sowie das Žižka-Denkmal von Josef Male-
jovský zu sehen. www.muzeumcb.cz

  Burg Pořešín (Poreschin)
Der Torso des mittelalterlichen Familiensitzes erhebt sich unweit von Kaplice auf einem  
Felsporn über der Maltsch. Die Ausstellung im hiesigen Museum behandelt archäologische 
Grabungen und präsentiert mittelalterliche Kleidung sowie eine Münzsammlung. Die Burg bil-
det einen Bestandteil des Burgen- und Schlösserwegs. Näheres dazu auf www.hradynamalsi.cz

  Bušek-Hammerwerk
Eines von drei funktionierenden Wasserhammerwerken in Böhmen können Sie bei gutem Wasserstand 
unter Betriebsbedingungen sehen. Zur Wasserzuführung dient ein Oberwasserkanal mit einer Über-
fallkaskade. Gezeigt wird auch die Einrichtung einer Schmiede samt Werkzeug des Hammermeisters. 
Zudem werden im Rahmen einer Ausstellung alte Handwerksberufe präsentiert. www.buskuv-hamr.cz

  ZOO Dvorec
In dem am südlichsten gelegenen Zoo der Tschechischen Republik werden rund 120 
Tierarten aus der ganzen Welt gehalten. Die hiesige Sammlung von Echten Kobras 
(Naja) ist in ganz Europa ohne Beispiel. Von Erfolg gekrönt war auch die Aufzucht des 
fünfköpfigen Nachwuchses eines südafrikanischen weißen Löwen. www.zoodvorec.cz

Poznej! Get to know! Zažij! Experience!Zum Kennenlernen! Zum Erleben!



Písecko-Blatensko

1. IC Písek,  
Velké nám. 113, 397 01 Písek, 
+420 387 999 999, www.pisek.eu 

2. IC Blatná,  
J. P. Koubka 4, 388 01 Blatná,  
+420 383 311 260, www.icblatna.cz 

Oblast, která se rozkládá kolem Písku a Blatné, před-
stavuje jakousi vstupní bránu do jižních Čech ve směru 
od Prahy a Plzně. Do obou měst je odtud velmi dobré 
autobusové spojení. Můžete tady navštívit nepřeberné 
množství památek. K těm nejvýznamnějším patří staro-
bylý Kamenný most v Písku, který je starší než ten Karlův 
v Praze, mohutný gotický hrad Zvíkov, založený Přemys-
lem Otakarem II., nejzachovalejší vodní zámek v Česku, 
který stojí v Blatné, nebo největší středoevropská herna 
pro děti v písecké Sladovně.

Das Gebiet, das sich über die Regionen Písek und Blatná erstreckt, stellt 
so etwas wie das Eingangstor zu Südböhmen in Richtung Prag und 
Pilsen dar. In beide Städte gibt es von hier aus sehr gute Busverbindun-
gen. Zu besichtigen gibt es eine Vielzahl von Sehenswürdigkeiten. Zu 
den bedeutendsten gehört die uralte Steinbrücke in Písek, die sogar 
noch älter als die Prager Karlsbrücke ist, die von Přemysl Ottokar II. ge-
gründete gewaltige Burg Zvíkov (Klingenberg), das in Blatná stehende 
am besten erhaltene Wasserschloss Böhmens oder der größte mitteleu-
ropäische Spielsaal für Kinder in der Mälzerei in Písek.

The area around Písek and Blatná is something of a gateway to South 
Bohemia from Prague and Pilsen. There are very good bus connections 
to both towns and countless monuments to visit. The most promi-
nent are the ancient stone bridge in Písek, which is older than Charles’ 
Bridge in Prague, the mighty, Gothic Zvíkov Castle, founded by Přemysl 
Otakar II., the best preserved water castle in the Czech Republic, which 
stands in Blatná, and the largest play area for children in Central Euro-
pe at Malt-house in Písek.

www.jiznicechy.cz
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Kamenný most

Zámek Blatná

Hrad Zvíkov

Lázně Vráž

Zámek Orlík

Památník Lety

V Písku se přes Otavu klene nejstarší kamenný most v Česku, 
který vznikl na konci 13. století. Má sedm oblouků, délku 110 m 
a zdobí jej kopie barokních soch. Během staletí musel most, 
původním názvem Jelení, čelit mnoha ničivým povodním.

Objekt patří mezi architektonicky nejhodnotnější památky 
svého druhu v Česku. Původně se jednalo o vodní tvrz ze  
13. století. Později přibyly renesanční budovy a dnes je zámek 
upraven v novogotickém duchu. Obklopuje ho daňčí obora.

Nad soutokem Vltavy a Otavy se vypíná královský hrad, z jehož 
gotické éry se dochoval palác s arkádovým nádvořím, impozant-
ní Hlízová věž a kaple s nástěnnými malbami. Před dostavbou 
Karlštejna zde byly uloženy české korunovační klenoty.

Nacházejí se v čisté přírodě u řeky Otavy. Součástí areálu je pů-
vodní novogotický zámek Lobkowiczů, funkcionalistický léčebný 
pavilón, překrásná zámecká zahrada a vyhlášená restaurace.  
Léčí se zde nemoci nervového a pohybového aparátu.

Někdejší hrad se nacházel vysoko na skále nad Vltavou, než 
k němu vystoupala hladina přehrady. Plnil úlohu celnice, kde 
se od proplouvajících lodí vybíral poplatek za převážené zboží. 
Dnešní zámek Schwarzenbergů má novogotickou podobu. 

Místo bývalého sběrného a tzv. cikánského tábora připo-
míná temnou válečnou minulost Evropy. Vláda před časem 
vykoupila zdejší vepřín a nyní probíhá krajinářsko-architek-
tonická soutěž na budoucí důstojnou podobu památníku.

Historie přehradní nádrže na Vltavě se píše již šedesát let a stejně dlouho je tu provozová-
na i lodní doprava. Ta se v posledních letech razantně rozvíjí a modernizuje. Vody orlické 
přehrady brázdí dvě nové lodě, na kterých se servírují obědy i večeře. Nejoblíbenější trasou 
je plavba od zámku Orlík ke hradu Zvíkov nebo výlet k přehradní hrázi, která dosahuje 
výšky 90 m.

Putování po neobvyklých či méně známých turistických cílech, které mají trochu temnou 
minulost. Noir cestování se hodí zvláště do dušičkového období. Můžete poznávat hřbitovy, 
pohřebiště, smírčí kříže a jiná tajemná místa. Podzimní lom slunečních paprsků tou dobou 
osvětluje celou krajinu, a odhaluje tak památky, které jsou v letním světle ukryté.

V oblasti mezi Pískem a Blatnou objevíte šest lokálních pivovarů. Ve Zvíkovském Podhra-
dí vaří speciály i limonádu, v Dražíči produkují výborná vzdušná piva a v Písku zase mají 
na čepu vždy aktuální pivní speciál. U zámku Blatná vám kromě piva nabídnou i svoje 
vyhlášené pálenky. Tak dej bůh štěstí! 

Plavba po jezeře Orlík

Noir turistika

Kde se pivo vaří
Kde se pivo vaří

Noir turistika

Plavba po jezeře Orlík
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  Stone bridge
The oldest stone bridge in the Czech Republic, founded at the end of the 13th century, spans the River 
Otava in Písek. It has seven arches, is 110 m long and is decorated with copies of Baroque statues. 
Down the centuries, the bridge, originally called Deer Bridge, has had to face many devastating floods.

  Chateau Blatná
The building is one of the most valuable architectural monuments of its kind in the Czech Republic. 
It was originally a water fortress from the 13th century. Renaissance buildings were added later and 
today the chateau has more of a neo-Gothic look. It is surrounded by a fallow deer reserve.

  Zvíkov Castle
This royal castle rises above the confluence of the Vltava and Otava rivers. From its Gothic era, a 
palace with an arcade courtyard, the imposing Hlízová Tower and a chapel with murals have all been 
preserved. The Bohemian crown jewels were stored here before the completion of Karlštejn Castle.

  Vráž Spa
The spa is found amidst the clean countryside by the River Otava. The grounds take in the original 
neo-Gothic Lobkowicz-family chateau, a Functionalist treatment pavilion, a beautiful chateau garden 
and a renowned restaurant. Illnesses of the nervous and musculoskeletal systems are treated here.

  Chateau Orlik 
The former castle was located high on a rock over the River Vltava before the level of the reservoir 
rose to meet it. It acted as a customs office, where a fee was collected on the goods transported from 
passing ships. Today‘s Schwarzenberg-family chateau has a neo-Gothic appearance. 

  Lety Memorial
This site, once a concentration camp for “Gypsies”, reminds us of the dark wartime history of Europe. 
The government bought the pig farm here some time ago and a landscaping-architectural tender is 
now underway to provide the memorial with a dignified appearance in the future.

  Steinbrücke
In Písek spannt sich die Ende des 13. Jahrhunderts errichtete und damit älteste Steinbrücke 
der Tschechischen Republik über die Otava. Sie besitzt sieben Bögen, ist 110 m lang und ist 
mit Kopien barocker Plastiken ausgeschmückt. Im Laufe der Jahrhunderte hatte die Brücke, die 
ursprünglich Hirschbrücke hieß, viele verheerende Hochwasserkatastrophen zu überstehen.

  Burg Zvíkov
Über dem Zusammenfluss von Moldau und Otava erhebt sich eine Königsburg, aus 
deren gotischer Ära sich der Palast mit Arkadenhof, ein imposanter Wachturm und eine 
Kapelle mit Wandmalereien erhalten haben. Vor Errichtung der Burg Karlstein wurden 
hier die böhmischen Kronjuwelen aufbewahrt.

  Schloss Orlík
Die ehemalige Burg befand sich ehemals hoch oben auf einem Felsen über der Mol-
dau, bis das Wasser der Moldau bis zu ihr anstieg. Sie übernahm die Aufgabe des 
Zollamtes, wo von vorrüberfahrenden Schiffen eine Gebühr für die beförderten Waren 
erhoben wurden. Das heutige Schloss Schwarzenberg hat eine neugotische Form. 

  Schloss Blatná
Das Objekt gehört zu den architektonisch wertvollsten Sehenswürdigkeiten seiner Art in der Tsche-
chischen Republik. Ursprünglich handelte es sich hierbei um eine Wasserburg aus dem 13. Jahr-
hundert. Später kamen noch Renaissancebauten dazu, und heute präsentiert sich uns die Burg in 
neugotischem Geist. Umgeben ist sie von einem Dammwildgehege.

  Kurbad Vráž
Es befindet sich in einer sauberen Natur an der Otava. Bestandteil des Areals sind das  
neugotische Schloss der Lobkowiczer, ein funktionalistischer Kurpavillon, ein wunder-
schöner Schlossgarten und ein allseits bekanntes Restaurant. Behandelt werden hier 
Erkrankungen des Nerven- und Bewegungsapparates.

  Gedenkstätte Lety
Der Ort des ehemaligen Konzentrationslagers, eines sog. Zigeunerlagers, erinnert an die 
dunkle Kriegsvergangenheit Europas. Die Regierung hat vor einiger Zeit die hiesigen 
Schweineställe aufgekauft. Gegenwärtig läuft ein landschaftsarchitektonischer Wett-
bewerb zum künftigen Aussehen der Gedenkstätte.

 ORLÍK CRUISE
The history of the reservoir on the River Vltava has been written for sixty years now. Transportation by boat has 
been possible for the same length of time, but has undergone rapid development and modernisation in recent 
years. Two new boats cruise the waters of Orlik reservoir, serving lunch and dinner. Most popular are a cruise 
from Chateau Orlík to Zvíkov Castle or a trip to the reservoir dam, which reaches a height of 90 m.

 DARK TOURISM
Explore unusual or lesser-known tourist destinations that have something of a darker past. Dark tourism is 
particularly suitable around the time of All Souls Day. You can explore cemeteries, burial grounds, crosses of 
conciliation and other mysterious places. The way in which the autumn rays of sunlight illuminate the entire 
landscape reveals sights that are hidden in the light of summer.

 WHERE BEER IS BREWED
You will find six local breweries in the area between Písek and Blatná. Specialties and lemonade are made at in 
Zvíkovské Podhradí, they produce excellent airy beers in Dražíč and in Písek they always have the latest special 
beer on tap. At Chateau Blatná, meanwhile, the beer is joined by their renowned schnapps. Glory be to God! 

 SCHIFFFAHRT AUF DER ORLÍK-TALSPERRE 
Die Geschichte des Stausees an der Moldau wird schon seit sechzig Jahren geschrieben, und ebenso lange wird hier 
auch schon Schifffahrt betrieben. Diese hat in den letzten Jahren einen rasanten Aufschwung erlebt und wurde dabei 
einer Modernisierung unterzogen. Über den Orlík-Stausee kreuzen nun zwei neue Schiffe, auf denen Mittag- und 
Abendessen serviert werden. Die beliebteste Trasse ist die Fahrt von Schloss Orlík bis zur Burg Zvíkov, samt einem 
Ausflug zur 90 m hohen Staumauer.

  NOIR-TOURISMUS 
Wanderungen zu ungewöhnlichen oder weniger bekannten touristischen Zielen, die eine etwas dunkle Vergangenheit 
haben. Noir-Reisen passen besonders gut zur Zeit um Allerheiligen und Allerseelen. Sie können Friedhöfe, 
Begräbnisstätten, Sühnekreuze und andere geheimnisvolle Orte erkunden. Die herbstliche Brechung der Sonnenstrahlen 
erhellt in dieser Zeit die ganze Landschaft und enthüllt so Denkmäler, die im Licht des Sommers verborgen bleiben.

  WO BIER GEBRAUT WIRD 
Zwischen Písek und Blatná warten sechs lokale Brauereien darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. In Zvíkovské 
Podhradí braut man Spezialbiere und Limonade, in Dražíč werden ausgezeichnete luftige Biere produziert, und in Písek 
wiederum wird das jeweils aktuelle Spezialbier gezapft. Auf Schloss Blatná wird Ihnen neben Bier auch ein legendärer 
hausgemachter Branntwein angeboten. In diesem Sinne: Gott gebe Glück und Segen drein!

Poznej! Get to know! Zažij! Experience!Zum Kennenlernen! Zum Erleben!



PodKletí

1. IC Holašovice,  
Holašovice 43, 373 84 Dubné,  
+420 387 982 145, www.holasovice.eu

2. IC Plástovice,  
Plástovice 9, 373 48 Sedlec,  
+420 387 203 210, 387 983 057 obec Sedlec,  
www.sedlec.eu

3. IC Netolice,  
Mírové nám. 248, 384 11 Netolice,  
+420 380 421 268, www.info.netolice.cz

4. IC Boršov nad Vltavou,  
Obecní 52, 373 82 Boršov nad Vltavou, 
+420 777 195 733, www.ticb.cz

5. IC Olešník,  
Olešník 15, 373 50 Olešník,  
+420 387 985 605, www.olesnik.cz

6. IC města Zliv,  
Dolní nám. 585, 373 44 Zliv,  
+420 387 001 191, www.zliv.cz

Turistická oblast PodKletí se nachází v samém srdci jižních 
Čech západně od Českých Budějovic, mezi městy Prachati-
ce, Český Krumlov a Hluboká nad Vltavou. Její dominantou 
je ze všech stran viditelná hora Kleť (1 084 m) s rozhled-
nou. Zdejší mírně zvlněná krajina je plná rybníků, hlubokých 
lesů a malebných vesnic. Osu území tvoří historická Linecká 
stezka a nachází se zde řada významných přírodních i his-
torických památek. Patří k nim CHKO Blanský les, klášter 
Zlatá Koruna, zámek Kratochvíle nebo lidové stavby ve stylu 
selského baroka v Holašovicích (památka UNESCO). 

Das Touristikgebiet PodKletí befindet sich genau im Herzen Südböhmens, 
westlich von České Budějovice zwischen den Städten Prachatice, Český 
Krumlov und Hluboká nad Vltavou. Die hiesige Dominante ist der von 
allen Seiten aus sichtbare Berg Kleť (1 084 m) samt Aussichtsturm. Die 
sanft gewellte Landschaft ist voller Teiche, tiefer Wälder und malerischer 
Dörfer. Die Achse dieses Landstrichs bildet der historische Linzer Steg. Hier 
befindet sich auch eine ganze Reihe bedeutender Natur- und historischer 
Denkmäler. Hierzu gehören auch das Landschaftsschutzgebiet Blanský 
les (Blansker Wald), das Kloster Goldenkron (Zlatá Koruna), das Schloss 
Kurzweil (Kratochvíle) und volkstümliche Bauten im Stil des Bauernbarock 
in Holašovice (UNESCO-Denkmal). 

The PodKletí tourist area is found in the heart of South Bohemia, to 
the west of České Budějovice, hemmed in by the towns of Prachatice, 
Český Krumlov and Hluboká nad Vltavou. The dominant feature here 
is Kleť Mountain (1,084 m) and its viewing tower. The slightly undula-
ting landscape here is filled with ponds, deep forests and picturesque 
villages. The historic Linz Trail is like the axis of the area and is the place 
to find many important natural landmarks and historic monuments. 
These include Blanský Forest (a Protected Landscape Area), Zlatá Ko-
runa monastery, Chateau Kratochvíle and folk buildings in the style of 
rustic Baroque in Holašovice (a UNESCO monument).

www.jiznicechy.cz
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Holašovice

Hora Kleť

Klášter Zlatá Koruna

Kuklov

Dívčí Kámen

Poutní areál Lomec

Vesnice byla pro mimořádné architektonické a urbanistické 
hodnoty zapsána na Seznam světového kulturního a přírodního 
dědictví UNESCO. Podél obdélníkové návsi se tu nacházejí krásně 
dochované usedlosti, postavené ve stylu tzv. selského baroka.

Královnou jihočeských hor a kopců je dominanta Blanského 
lesa, která se tyčí do výšky 1 084 m. Je viditelná z velké 
části kraje jako táhlý hřeben s typickou siluetou kamenné 
rozhledny s Terezinou chatou a televizního vysílače.

Půvabný cisterciácký klášter stojí na skalním ostrohu, který 
ze tří stran obtéká Vltava. Byl založen roku 1263 českým 
králem Přemyslem Otakarem II. a dodnes si uchoval gotickou 
podobu. Konvent i s kostelem si můžete prohlédnout.

Uvidíte romantickou zříceninu kláštera poustevnického řádu 
pavlánů, který zůstal od roku 1530 nedostavěný. Dochovalo 
se mohutné torzo kostela. Poblíž se na skalnaté vyvýšenině 
nacházejí zbytky královského hradu Kuglvajt ze 14. století.

Mohutná romantická zřícenina se rozkládá na vysoké 
skále nad soutokem Křemžského potoka a Vltavy v krás-
ném prostředí na hranici CHKO Blanský les. Hrad založili 
Rožmberkové ve 14. století, ale již v 16. století byl opuštěn.

Centrální barokní kostel dal v letech 1692–1702 postavit 
hrabě Emanuel Buquoy pro zázračnou sošku Panny Marie 
s Ježíškem. Vede k němu krásná lipová alej. V proslulém 
poutním místě se nachází také bývalý lovecký zámeček.

V oblasti tzv. Zbudovských Blat mezi Netolicemi a Hlubokou má včelařství velmi bohatou 
historii, ale i přítomnost. Proto jsme si pro pěší turisty i cyklisty připravili několik výletů. 
Při nich si mohou návštěvníci prohlédnout přímo provoz včelaře nebo ochutnat „to pravé 
medové”. 

Podrobný popis jednotlivých výletů najdete na stránkách www.jihoceskyvenkov.cz/vylety/
vcelarska-stezka/.

Stezka o délce 8,5 km přibližuje turistům zalesněnou krajinu v CHKO Blanský les v okolí 
obce Srnín. Na úpatí vrchu Granátník stojí malá dřevěná rozhledna s výhledem na Čes-
kobudějovicko a Novohradsko. Navštívit můžete také tajemné místo U Modrého obrázku 
nebo československé opevnění z roku 1938. Okružní naučná stezka, která začíná i končí 
v Srníně, má devět informačních tabulí o přírodě a historii. 

Stezka podél Vltavy je dlouhá 10 km a byla pojmenována na počest Ing. Emanuela 
Fritsche, který se zasloužil o její vybudování. Skládá se ze tří částí, které byly vytvořeny 
postupně v letech 1933–1938. Stezka vede z Boršova nad Vltavou do Jemného, dále 
k Dívčímu Kameni a končí ve Zlaté Koruně. Podrobný popis trasy vám poskytnou v našich 
infocentrech.

Včelařská stezka

Naučná stezka Granátník

Fritschova stezka
Fritschova stezka

Naučná stezka Granátník

Včelařská stezka
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  Holašovice
The village is entered in the UNESCO World Heritage List for its outstanding architectu-
ral and urban value. The rectangular village square is lined by beautifully-preserved 
farmhouses, built in the style of so-called rural baroque.

  Kleť Mountain
The Queen of the South Bohemian mountains and hills is the highest mountain of 
Blanský Forest, rising to a height of 1084 m. It can be seen from most of the landscape 
as a drawn-out ridge, with its silhouette of Terezín Cabin and television tower.

  Zlatá Koruna Monastery
This beautiful Cistercian monastery stands on a rocky promontory that is surrounded by the Ri-
ver Vltava on three sides. It was founded in 1263 by Bohemian King Přemysl Otakar II and has 
maintained its Gothic appearance to this day. You can take a tour of the convent and church.

  Kuklov
See the romantic ruins of a monastery once home to the hermitic Paulan order, which has re-
mained unfinished since 1530. The massive torso of the church has been preserved, while the re-
mains of the royal Kuglvajt Castle from the 14th century can be seen on a rocky elevation nearby.

  Dívčí Kámen
A huge romantic ruin that is situated on a high rock above the confluence of Křemžský Stream and the 
River Vltava in the beautiful surroundings of the boundary of the Blanský Forest Protected Landscape 
Area. The castle was founded by the Rosenberg family in the 14th century, but was abandoned in the 16th.

  Lomec Pilgrimage Site 
The central Baroque church was built between 1692 and 1702 by Count Emanuel  
Buquoy for a miraculous statuette of the Virgin Mary with baby Jesus. A beautiful linden tree 
alley leads you there. The famous pilgrimage site is also home to a former hunting lodge.

  Holašovice
Das Dorf wurde wegen seines außergewöhnlichen architektonischen Werts in die  
Weltkulturerbeliste der UNESCO aufgenommen. Der rechteckige Dorfanger ist von 
schön erhaltenen Bauernhöfen im Stil des sogenannten Bauernbarock gesäumt.

  Berg Kleť
Königin der südböhmischen Berge und Hügel ist dieser mit 1084 m höchste Berg 
des Blansker Waldes. Er ist von einem großen Teil dieses Landstrichs aus an seinem 
schlanken Kamm mit der typischen Silhouette des steinernen Aussichtsturms samt 
Theresiahütte und des Sendemasts zu erkennen.

  Kloster Goldenkron (Zlatá Koruna)
Das bezaubernde Zisterzienserkloster steht auf einem Felssporn, der an drei Sei-
ten von der Moldau umspült wird. Gegründet 1263 von dem böhmischen König 
Přemysl Ottokar II., hat es sich bis heute seine gotische Form bewahrt. Konvent 
und Kirche können besichtigt werden.

 Kuklov
Hier bekommen Sie die romantische Ruine eines Eremitenklosters des Paulanerordens 
zu sehen, das seit 1530 unvollendet blieb. Erhalten hat sich nur der gewaltige Torso 
des Kirchenbaus. Unweit von hier befinden sich auf einer felsigen Anhöhe die Reste 
der Königsburg Kuglvait aus dem 14. Jahrhundert.

  Maidstein (Dívčí Kámen)
Die gewaltige romantische Ruine erstreckt sich auf einem hohen Felsen über der Stelle, 
wo sich der Bach Křemský potok in die Moldau ergießt, in einer wunderschönen Natur an 
der Grenze zum Landschaftsschutzgebiet Blanský les. Die Burg wurde im 14. Jahrhundert 
von den Rosenbergern gegründet, im 16. Jahrhundert aber schon wieder aufgegeben.

  Wallfahrtsgelände Lomec
Die zentrale Barockkirche hatte Graf Emanuel Buquoy in den Jahren 1692–1702 als 
Aufbewahrungsort für die wundertätige Statue Maria mit dem Jesuskind errichten 
lassen. An diesem bekannten Wallfahrtsort befindet sich auch ein ehemaliges Jagd-
schloss.

 BEEKEEPING TRAIL
Beekeeping has a very rich history, and present, in the area known as Zbudovský Blat between Netolice and 
Hluboká. We have therefore prepared several days out for hikers and cyclists alike. Visitors can thus visit the 
beekeepers themselves or taste “authentic honey” on their travels. A detailed description of individual days out 
can be found at www.jihoceskyvenkov.cz/vylety/vcelarska-stezka/

 GRANÁTNÍK NATURE TRAIL
The 8.5 km long trail introduces visitors to the wooded landscape of the Blanský Forest Protected Landscape 
Area near the village of Srnín. A small wooden viewing tower stands at the foot of Granátník Hill, offering views 
of the České Budějovice and Nové Hrady areas. You can also visit the mysterious place known as “U Modrého 
obrázku” (At the Blue Picture) or the Czechoslovak fortifications from 1938. The circular nature trail, which 
begins and ends in Srnín, has nine information panels about nature and history. 

 THE FRITSCH TRAIL
The trail along the River Vltava is 10 km long and was named in honour of Ing. Emanuel Fritsch, who was 
responsible for its creation. It consists of three parts, which were built in stages between 1933 and 1938. The 
trail runs from Boršov nad Vltavou to Jemný, then on to Dívčí Kámen, before ending in Zlatá Koruna. A detailed 
description of the route is available from our information centres.

 IMKERWEG 
Im Gebiet des sog. Zbudover Moores (Zbudovská Blata) zwischen Netolice und Hluboká kann die Imkerei auf eine sehr rei-
che Tradition und Gegenwart zurückschauen. Daher haben wir für Wanderer und Radler mehrere Touren zusammengestellt. 
Auf Ausflügen können die Besucher den unmittelbaren Betrieb eines Imkers besuchen oder echtes Honigbier kosten. Eine 
detaillierte Beschreibung der einzelnen Ausflüge finden Sie auf der Website www.jihoceskyvenkov.cz/vylety/vcelarska-stezka/.

 LEHRPFAD GRANÁTNÍK 
Der 8,5 km lange Weg bringt den Besuchern die bewaldete Landschaft im Landschaftsschutzgebiet Blanský les in der Umgebung 
der Gemeinde Srní näher. Am Fuße des Berges Granátník steht ein kleiner aus Holz errichteter Aussichtsturm, von dem man eine 
tolle Aussicht bis in die Regionen České Budějovice und Nové Hrady hat. Besuchen können Sie auch den geheimnisvollen Ort  
U Modrého obrázku oder die tschechoslowakische Befestigungsanlage aus dem Jahr 1938. Der als Lehrpfad angelegte Run-
dweg, der in Srnín beginnt und dort auch wieder endet, bietet neun Informationstafeln über Natur und Geschichte. 

  FRITSCH-WEG 
Der 10 km lange Weg entlang der Moldau erhielt seinen Namen zu Ehren von Ing. Emanuel Frisch, der sich um dessen 
Einrichtung verdient gemacht hatte. Er besteht aus drei Teilen, die jeweils nach und nach in den Jahren 1933-–1938 
errichtet wurden. Der Weg führt von Boršov nad Vltavou nach Jemný, dann weiter nach Maidstein und endet in Zlatá 
Koruna. Eine detaillierte Beschreibung der Trasse erhalten Sie in unseren Infozentren.

Poznej! Get to know! Zažij! Experience!Zum Kennenlernen! Zum Erleben!



Prácheňsko
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1. MIC Strakonice,  
Zámek 1, 386 01 Strakonice,  
+420 380 422 744, www.strakonice.eu

2. IC Vodňany,  
nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany,  
+420 383 384 934, www.infocentrumvodnany.cz

Navštivte území s bohatou historií, se spoustou drobných 
architektonických památek, s tajemnými hrady a vzneše-
ně vyhlížejícími zámky. Můžete si prohlédnout spoustu 
malebných vísek s udržovanými lidovými zvyky a tradi-
cemi, ale také zapadlé hájovny uprostřed šumících lesů. 
Přijeďte, vyberte si nějaký dárek ze široké škály řemesl-
ných výrobků a využijte zdejší služby oceněné certifiká-
tem „regionální produkt – Prácheňsko“.

Besuchen Sie diese Region mit ihrer reichen Geschichte, mit vielen sub-
tilen architektonischen Denkmälern, mit geheimnisvollen Burgen und 
majestätisch aussehenden Schlössern. Sie können sich viele malerische 
Dörfchen mit intakten Bräuchen und Traditionen, aber auch verfalle-
ne Forsthäuser inmitten rauschender Wälder anschauen. Kommen Sie 
und suchen Sie sich ein Geschenk aus einer breiten Skala handwerkli-
cher Erzeugnisse aus und nehmen Sie die hiesigen Dienstleistungen in 
Anspruch, die mit dem Zertifikat „regionales Produkt – Region Pracheň“ 
ausgezeichnet wurden. 

Visit an area with a rich history, many small architectural monuments, 
mysterious castles and noble-looking chateaux. There are plenty of 
picturesque hamlets with well-kept folk customs and traditions, as well 
as a remote gamekeeper‘s lodge in the middle of the sparkling forest. 
Come, choose a gift from the wide range of craft products and take 
advantage of the services to have been awarded the “regional product 
- Prácheňsko” certificate.

www.jiznicechy.cz
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Hrad Strakonice

Krokodýlí ZOO Protivín

Mlýn Hoslovice

Vodňany

Pohádková kovárna Selibov

Hrad Helfenburk

Nejstarší části původního hradu – kostel sv. Prokopa a věž 
Rumpál – pocházejí z období gotiky. V 18. století byla přista-
věna zámecká část v klasicistním stylu. Sídlí zde Muzeum 
středního Pootaví, které představuje expozice o Strakonicku.

V Protivíně je největší evropský chov aligátorů, kajmanů, 
krokodýlů a gaviálů. Zdejší zoo se zabývá rozmnožová-
ním kriticky ohrožených druhů. Uvidíte zde už krokodýlí 
obry delší než čtyři metry, ale i čerstvě narozená mláďata.

Jedinečně dochovaný vodní mlýn je starý více než 400 let. 
Má opravené dobové zařízení, podávající věrohodný obraz 
o zdejší výrobě. Koná se zde mnoho akcí, které přibližují ži-
vot na venkově a pomáhají udržovat místní tradice a zvyky.

Město známé svou husitskou minulostí a rybářskou tradicí 
leží v krajině plné rybníků. K procházkám lákají zdejší hráze 
a cesty lemované staletými duby. Najdete tu také starý 
mlýn a kostel, na jehož výzdobě se podílel Mikoláš Aleš.

Zážitkový areál pro rodiny s dětmi vznikl v technické pa-
mátce z 19. století. V malebné vesničce si dali dostaveníčko 
čerti, hastrmani a víly, aby starou kovárnu proměnili v po-
hádkový svět. Jsou zde také oslíci, kteří čekají na pohlazení.

Zřícenina gotického hradu, který ve 14. století založili 
Rožmberkové, se nachází nedaleko Bavorova. Zdejší 18 metrů 
vysoká věž slouží jako rozhledna. Na hradě se pořádají svateb-
ní obřady a po domluvě lze přímo na nádvoří přenocovat.

Vodáctví představuje báječný způsob, jak objevit Prácheňsko z jiného pohledu. Řeka Otava 
je v létě oblíbeným místem vodáků. Přirozená přírodní osa oblasti je dlouhá 113 km  
a proslula rýžováním zlata a získáváním perel z perlorodek říčních. Podél řeky vede naučná 
stezka Podskalí, která se věnuje zejména přírodním i historickým zajímavostem řeky, mimo 
jiné i v minulosti velmi významné voroplavbě neboli plavectví. 

Se Strakonicemi je neodmyslitelně spjata dudácká tradice. Každý sudý rok v srpnu se celé 
město rozezní zvukem dud při tradičnímu festivalu. Svým rozsahem a kvalitou patří mezi 
nejvýznamnější přehlídky folkloru na světě. Pověst o Švandovi dudákovi je ve Strakonicích 
udržována stále novými mladými muzikanty a vytváří atmosféru, ve které se daří pravidel-
ným setkáním dudáckých muzik a tanečníků z mnoha států světa.

Nedaleko obce Ražice leží chráněné přírodní území, kde své útočiště našlo mnoho 
ojedinělých zvířecích i rostlinných druhů. Chraněné jsou i přilehlé tůně, které jsou pozů-
statkem středověké těžby zlata. Kolem celé rezervace vede 3 km dlouhá naučná stezka 
s dvanácti informačními tabulemi a na východní straně rybníku je umístěna částečně 
přístupná pozorovací věž, z níž je možné sledovat okolní přírodu.

Prácheňskem po vodě

Mezinárodní dudácký festival

Řežabinec a Řežabinecké tůně
Řežabinec a Řežabinecké tůně

Mezinárodní dudácký festival

Prácheňskem po vodě
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  Strakonice Castle
The oldest parts of the original castle date back to the Gothic period - the Church of St. Procopius and 
Rumpál Tower. A chateau part was added in the Classicist style in the 18th century and this is now 
home to the Museum of Central Pootaví, which presents exhibitions about the Strakonice region.

  Crocodile Zoo Protivin
The largest collection of alligators, caimans, crocodiles and gavials in Europe is found In 
Protivin. The zoo here is engaged in the reproduction of critically-endangered species 
and you will see giant crocodile of more than four metres in length alongside new-borns.

  Hoslovice Mill
The uniquely-preserved water mill is more than 400 years old. It holds restored period 
equipment that provides a reliable picture of local production and there are many 
events to acquaint visitors with rural life and help uphold local traditions and customs.

  Vodňany
The town, known for its Hussite past and fishing tradition, lies in a landscape full of ponds. 
The local dams and paths lined with centuries-old oak trees are ideal for walks. You will 
also find an old mill and a church in the decoration of which Mikoláš Aleš was involved.

  Selibov fairy-tale Smithy 
A place of adventure for families with children that has been created in a technical monument from 
the 19th century. Here they brought together imps, water sprites and fairies in the picturesque village to 
turn the old smithy into a fairy-tale world. There are also donkeys waiting for you to stroke.

  Helfenburk Castle
The ruins of this Gothic castle, founded in the 14th century by the Rosenberg line, are found 
near Bavorov. The 18-metre high tower here serves as a viewing tower. Wedding ceremonies 
are held at the castle and you can stay overnight in the courtyard, subject to prior arrangement.

  Burg Strakonice
Die ältesten Teile der ursprünglichen Burg – die St.-Prokop-Kirche und der Rumpál-
-Turm – stammen aus der Zeit der Gotik. Im 18. Jahrhundert wurde im klassizistischen 
Stil der Schlossteil angebaut, der heute das Museum des mittleren Stromgebiets der 
Otava beherbergt – mit einer Ausstellung über die Region Strakonice.

  Krokodile im Zoo Protivín
Protivín kann sich der größten Alligator-, Kaiman-, Krokodil- und Gavialzucht rühmen. 
Der hiesige Zoo hat sich der Vermehrung ernsthaft bedrohter Tierarten verschrieben. 
Man kann hier mehr als 4 Meter lange Riesenkrokodile ebenso wie frisch geschlüpfte 
Krokodilbabys beobachten.

  Mühle Hoslovice
Die unvergleichlich gut erhaltene Wassermühle ist mehr als 400 Jahre alt. Sie besitzt noch 
eine reparierte zeitgenössische Anlage, die ein getreues Abbild von der hiesigen Produk-
tion liefert. Hier finden viele Veranstaltungen statt, die das Leben auf dem Lande näher-
bringen und dabei helfen, die örtlichen Bräuche und Traditionen am Leben zu erhalten.

  Vodňany
Die dank ihrer hussitischen Geschichte und ihrer Fischereitraditionen bekannte Stadt liegt 
inmitten einer ausgedehnten Teichlandschaft. Die hiesigen Dämme und die von jahrhun-
dertealten Eichen gesäumten Wege laden zu Spaziergängen ein. Man findet hier auch eine 
alte Mühle und eine Kirche, bei deren Ausschmückung auch Mikoláš Aleš Hand anlegte.

  Märchenschmiede Selibov
Das Erlebnisareal für Eltern mit Kindern entstand in einem technischen Denkmal aus dem 
19. Jahrhundert. In dem malerischen Dörfchen gaben sich Teufel, Wassermänner und 
Feen ein Stelldichein, um die alte Schmiede in eine märchenhafte Welt zu verwandeln. 
Darüber hinaus gibt es hier auch Esel, die schon darauf warten, gestreichelt zu werden.

  Helfenburg
Die Ruine dieser gotischen Burg, die im 14. Jahrhundert von den Rosenbergern errich-
tet worden war, befindet sich unweit von Bavorov. Der 18 m hohe Turm dient als 
Aussichtsturm. Auf der Burg finden nicht nur Hochzeitsfeiern statt, man kann nach 
Absprache auch direkt auf dem Burghof übernachten.

 PRÁCHEŇSKO BY WATER
Boating is a wonderful way to discover Prácheňsko from a different perspective and the River Otava is a popular 
place for boaters in summer. The natural axis of the area is 113 km long and is renowned for gold panning and 
pearls from pearl mussels. The Podskalí Nature Trail runs alongside the river, focusing mainly on the natural and 
historical attractions of the river, including the important timber rafting of the past.

 INTERNATIONAL BAGPIPE FESTIVAL
The bagpiping tradition is inextricably linked with Strakonice. Every even year in August the whole town rever-
berates to the sound of the bagpipes at a traditional festival. The size and quality of the festival make it one of 
the most important shows of folklore in the world. The legend of Švanda the Piper is upheld by young musicians 
in Strakonice and creates an atmosphere in which bagpipe music and dancers from many countries around the 
world come together and flourish.

 ŘEŽABINEC AND THE ŘEŽABINEC POOLS
A protected natural area lies near the village of Ražice where many unique animal and plant species have found 
refuge. The adjacent pools, which are the remains of medieval gold mining, are also protected. A 3 km long 
nature trail with twelve information panels runs around the reserve and there is a partially accessible observation 
tower on the eastern side of the pond, from which you can view the surrounding nature.

  ZU WASSER DURCH DIE REGION PRÁCHEŇ  
Wassersport ist eine fabelhafte Alternative, wie man die Region Prácheň einmal aus einer anderen Perspektive entdecken 
kann. Die Otava ist im Sommer ein beliebter Ort für Wassersportler. Die 113 km lange natürliche Achse dieses Landstrichs 
verdankt ihre Bekanntheit der Tatsache, dass man hier noch Gold waschen und in Flussmuscheln Perlen finden kann. 
Entlang des Flusses führt der Lehrpfad Podskalí, der insbesondere Wissenswertes über die Natur und die Geschichte des 
Flusses, unter anderem auch über die überaus bedeutende Flößerei und den Schwimmsport, zu vermitteln versucht.  

 INTERNATIONALES DUDELSACKFESTIVAL  
Mit Strakonice untrennbar verbunden ist die Dudelsacktradition. Bei dem zu jeder geraden Jahreszahl stattfindenden 
Festival ist die ganze Stadt ein einziges Dudelsackkonzert. Mit seiner Größe und seinem Niveau gehört es zu den 
bedeutendsten Folklorefestivals der Welt. Die Sage von Schwanda, dem Dudelsackpfeifer,  wird in Strakonice durch 
immer wieder neue junge  Musikanten am Leben erhalten und schafft eine Atmosphäre, in der die regelmäßigen Treffen 
der Dudelsackspieler aus vielen Ländern der Welt immer wieder von Neuem erblühen.

  ŘEŽABINEC UND ŘEŽABINECER TÜMPEL 
Unweit der Ortschaft Ražice liegt ein Naturschutzgebiet, das für viele seltene Tier- und Pflanzenarten inzwischen zu 
einem wahren Refugium geworden ist. Unter Naturschutz stehen auch die nahegelegenen Tümpel, die ein Relikt der 
mittelalterlichen Goldgewinnung sind. Rund um das Reservat führt ein 30 km langer Lehrpfad mit zwölft Informa-
tionstafeln. An der östlichen Seite des Teiches steht ein teilweise zugänglicher Beobachtungsturm, von dem aus die 
umliegende Natur beobachtet werden kann.

Poznej! Get to know! Zažij! Experience!Zum Kennenlernen! Zum Erleben!



Šumavsko

1. Informační centrum Kvilda,  
384 93 Kvilda 14,  
+420 388 435 544, www.npsumava.cz 

2. Informační centrum Idina Pila, 
osada Kaplice u Zátoně, 384 51 Zátoň, 
+420 388 436 216, www.npsumava.cz 

3. Informační centrum Svinná Lada, 
Svinná Lada 21, 384 93 Kvilda, 
+420 388 434 180, www.npsumava.cz 

4. Informační centrum Lenora, 
384 42 Lenora 36,  
+420 388 438 804, www.lenora.cz 

5. Turistické informační centrum Stachy, 
384 73 Stachy 79, 
+420 388 428 043, www.stachy.net 

6. Informační centrum Horní Vltavice, 
384 91 Horní Vltavice 119,  
+420 388 436 101

7. Turistické informační středisko Vimperk, 
nám. Svobody 42, 385 01 Vimperk,  
+420 388 607 574 

8. Informační centrum Prachatice, 
Velké nám. 1, 383 01 Prachatice, 
+420 388 607 574, www.kisprachatice.cz 

9. Městské infocentrum Volary, 
Náměstí 25, 384 51 Volary,  
+420 910 001 810

10. Informační centrum Javorník, 
Javorník 54, 384 86 Vacov, 
+420 388 433 843, www.javornik.cz

Turistická oblast Šumavsko se skládá z jihočeské části Šu-
mavy a Pošumaví. Záměrem až krkolomného pojmenová-
ní bylo vytvořit takový název, který bude neznámý, a právě 
díky své netradičnosti snadno zapamatovatelný. Když se 
řekne „Šumavsko“, nejedná se pouze o Šumavu ve smy-
slu národního parku a chráněné krajinné oblasti, ale také  
o přilehlé okolí. Šumavsko lze popsat jako oblast s krásnou 
přírodní i zemědělskou krajinou. Najdete tu kopce a hor-
ské hřbety, krajinu protkanou řekami, voňavými loukami 
a obdělanými poli, mezi nimiž jsou roztroušené malebné 
vesničky a městečka, stejně jako starobylá města Prachati-
ce, Volary či Vimperk. V podmanivém koutu jižních Čech 
vás čeká poznání, zážitky a relaxace. 

www.jiznicechy.cz

Seznam IC...

Kontakt / Contacts / Kontakt:

Turistická oblast / Tourist region / Touristikgebiet:  
Šumavsko

  www.sumavsko.cz

 #sumavsko  @sumavsko

Das Touristikgebiet Böhmerwald setzt sich zusammen aus dem 
südböhmischen Teil des Böhmerwaldes und dem Böhmerwald-Vorland 
(Pošumaví). Die Absicht, die man mit dieser geradezu zungenbrecherischen 
Bezeichnung verband, war die, dass man sie sich, da sie noch unbekannt 
war, gerade wegen ihrer Ungewöhnlichkeit leicht würde merken können. 
Wenn man von der Region Böhmerwald spricht, meint man nicht nur den 
Böhmerwald als Nationalpark und Landschaftsschutzgebiet, sondern auch 
seine ganze Umgebung. Die Region Böhmerwald kann als ein Gebiet mit 
einer wunderschönen Natur- und Agrarlandschaft beschrieben werden. 
Man findet hier Berge und Bergkämme, eine Landschaft, die  durchzogen 
ist von Flüssen, duftenden Auen und bestellten Feldern, zwischen denen 
malerische Dörfchen und Städtchen ebenso verstreut liegen wie die  
altehrwürdigen Städte Prachatice, Volary und Vimperk. In diesem 
überwältigenden Winkel Südböhmens werden Sie Ihren Wissenshorizont 
erweitern, tolle Erlebnisse sammeln und sich perfekt erholen.  

The Šumava tourist region takes in the South Bohemian part of “Šumava 
and Pošumaví”. The intention of this longish name was to create a name 
that would be unknown and unconventional, making it easy to remember. 
When you say „Šumavsko“, it is not only the Šumava national park and 
protected landscape area, but the surrounding area too. Šumavsko can be 
described as an area of beautiful natural and agricultural landscapes. You 
will find hills and mountain ridges, a landscape interwoven with rivers, fra-
grant meadows and cultivated fields, scattered among them picturesque 
villages and towns and the ancient towns of Prachatice, Volary and Vim-
perk. Knowledge, experience and relaxation await you in this captivating 
corner of South Bohemia.

List of information centres / IZ-Verzeichnis
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Chalupská slať

Synagoga ve Čkyni

Boubínská rozhledna

Vimperk

Prachatice

Alpská architektura ve Volarech

Zdejší slať je přechodný typ mezi údolními povltavskými vr-
chovišti a horskými vrchovišti ze Šumavských plání. Nalezne-
te tu typické rostliny, jako jsou nízké keříky břízy zakrslé, která 
má prý původ v době ledové. Dříve se zde rašelina těžila.

Zdejší židovská svatyně pochází z roku 1828 a společně se sy-
nagogou v Bechyni je nejstarší takovou stavbou v Jihočeském 
kraji. Dnes slouží jako muzeum s židovskou tematikou i jako 
kulturní centrum, kde se pořádají koncerty a výstavy. 

21 m vysoká rozhledna na vrcholku Boubína z roku 2004 je 
nevýše položená dřevěná rozhledna v Česku (1 326 m n. m.). 
Kvůli umístění v chráněné oblasti musel být materiál na její 
stavbu dopravován nahoru pomocí koní a lanovky.

Malebné městečko, často označované jako „brána Šumavy“, 
leží v údolí řeky Volyňky na úpatí Boubínského pralesa. Vzniklo 
na Zlaté stezce, po níž se dovážela sůl, a později proslulo 
sklářstvím, knihtiskem, výrobou textilu a nábytku.

Město bohatlo a vzkvétalo od 14. století, kdy prodávalo sůl 
dovezenou ze Salcburku. Starobylé jádro se dosud nachází 
uvnitř prstence městských hradeb. Zachovalo si svoji gotic-
ko-renesanční podobu s mnoha bohatě zdobenými domy. 

Kdysi dávno byly Volary osídleny společenstvím alpských 
horalů, kteří do města přinesli své domácí zvyklosti. Stavěli si 
mohutné roubené domy s výrazně plochou střechou, které se 
dochovaly dodnes. V jednom z nich sídlí místní muzeum.

Vítejte v podmanivém koutu jižních Čech, v oblasti stvořené pro milovníky venkova, horské 
turistiky a toulání v lesích a na stráních, kde znovu objevíte pravou pohodu. Naše stezka 
vás zavede na různá místa, kde připravují skutečné dobroty a kde láska prochází žalud-
kem. Dvě trasy mají celkem 26 zastávek, při nichž ochutnáte ty nejlepší výrobky z lokální 
kuchyně. Poznávejte nás s chutí!

Ovečka Šuměnka, která žije v malé šumavské vísce Bošice, vás provede po více než 
čtyřiceti místech na území turistické oblasti Šumavsko. Na všechna lze bezstarostně 
vyrazit s dětmi, ať už se vydáte za památkami, přírodou, či poznáním. Vítejte na 
Zážitkové stezce pro rodiny s dětmi.

Objevujte a poznávejte turistickou oblast Šumavsko trochu jinak pomocí originálních 
pohlednic z edice „Šumavsko srdcem“. Rádi bychom oživili zvyk posílání pohlednic z vý-
letů či dovolené, aby se vaši blízcí dozvěděli, který krásný kout jižních Čech jste navštvíili. 
Chceme tím také obohacovat sbírky vášnivých sběratelů. Nyní jsou pohlednice k dispozici 
na deseti netradičních místech.

Gastrostezka turistickou oblastí Šumavsko

Zážitková stezka turistickou oblastí Šumavsko 
pro rodiny s dětmi

Pohlednice – edice Šumavsko srdcem
Pohlednice

Zážitková stezka

Gastrostezka
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  Chalupská slať
The local moor is a transitional type between the moors of the River Vltava valley and the 
mountain moors of the Šumava Plains. Here you will find typical plants such as the low dwarf 
birch bush, which is said to have originated in the Ice Age. Peat was previously taken from here.

  Synagogue in Čkyně
The local Jewish shrine dates back to 1828 and together with the synagogue in Bechy-
ně is the oldest such building in the South Bohemia region. Today it serves as a Jewish 
museum and as a cultural centre where concerts and exhibitions are held.

  Boubín viewing tower
The 21 m high viewing tower at the top of Boubín, built in 2004, is the highest wooden viewing 
tower in the Czech Republic (1,326 m above sea level). Its location within a protected area me-
ant that the material for its construction had to be transported to the top by horses and cable car.

  Vimperk
This picturesque little town, often referred to as the „Gateway to Šumava“, lies in the valley of the 
Volyňka River at the foot of Boubín Forest. It was founded on the Golden Road, along which salt was 
imported, and later became famous for glass, typography, textile production and furniture making.

  Prachatice
The town grew rich and flourished from the 14th century onward, when it sold salt impor-
ted from Salzburg. The ancient heart still stands within the ring of city walls and it has to 
this day retained its Gothic-Renaissance appearance, with many richly decorated houses.

  Alpine architecture in Volary
Once upon a time, Volary was inhabited by a community of Alpine mountaineers who brought 
their home customs to the town. Here they built mighty timbered houses with distinctively 
flatter roofs, which have been preserved to this day. One of them is home to the local museum.

  Großer Königsfilz (Chalupská slať)
Das hiesige Moor ist ein Übergangstyp zwischen den Moldautalmooren und den 
Kammmooren der Böhmerwaldplateaus. Man findet die hier typischen Pflanzen, 
wie etwa die bodendeckenden Sträucher der Zwergbirke, die angeblich ein Relikt der 
Eiszeit ist. Früher wurde hier Torf gewonnen.

  Synagoge in Čkyně
Das hiesige jüdische Gotteshaus stammt aus dem Jahr 1818. Zusammen mit der 
Synagoge in Bechyně ist es der älteste Bau dieser Art im Landesbezirk Südböhmen. 
Heute dient sie als Museum mit jüdischer Thematik sowie als Kulturzentrum, in dem 
Konzerte und Ausstellungen veranstaltet werden.

  Boubíner Aussichtsturm
Der im Jahr 2004 errichtete 21 m hohe Aussichtsturm auf dem Berg Boubín ist der am 
höchsten gelegene Aussichtsturm Böhmens (1326 m ü.NN). Wegen seiner Lage in 
einem Schutzgebiet musste das Baumaterial mithilfe von Pferden und einer Seilbahn 
nach oben befördert werden.

  Vimperk
Das malerische Städtchen Vimperk (Winterberg), häufig auch als „Tor des Böhmerwal-
des“ bezeichnet, liegt im Tal der Volyňka am Fuße des Boubíner Urwaldes. Es entstand 
am Goldenen Steig, auf dem Salz transportiert wurde, und wurde später berühmt für 
sein Glashüttenwesen, seinen Buchdruck und seine Textil- und Möbelherstellung.

  Prachatice
Die Stadt kam zu Wohlstand und erlebte ihre Blütezeit ab dem 14. Jahrhundert, als hier 
mit Salz aus Salzburg gehandelt wurde. Der alte Stadtkern befindet sich auch heute noch 
in der Mitte des Stadtmauerrings. Erhalten hat sich auch das äußere Erscheinungsbild 
der Stadt mit vielen reichverzierten Häusern in den Baustilen von Gotik und Renaissance.

 Alpenarchitektur in Volary
Vor langer Zeit wurde Volary (Wollern) von Bergbewohnern der Alpen besiedelt, die 
ihre eigenen Sitten und Gebräuche mitbrachten. Sie errichteten mächtige Umgebin-
dehäuser mit ungewöhnlich flachen Dächern, die sich bis heute erhalten haben. Eines 
dieser Häuser beherbergt heute das örtliche Museum.

 CULINARY TRAIL
Welcome to a captivating corner of South Bohemia, an area simply made for those that love rural areas, 
mountain hiking and wandering in the woods and hillsides, a place where you will rediscover true well-being. 
Our trail takes you through various places where they prepare true delicacies and where the way to the heart is 
through the stomach. The two trails have a total of 26 stops, where you can sample the best of local cuisine. Get 
a true taste of the region!

 POSTCARDS
Discover and explore the Šumavsko tourist region a little differently using original postcards from the “Šumavsko 
with the heart” edition. Our aim is to revive the custom of sending postcards from days out or holidays so that 
your loved ones can find out which of the beautiful corners of South Bohemia you have visited. We also want to 
enrich the collections of passionate collectors. Postcards are now available from ten unconventional places.

 ADVENTURE TRAIL
Šuměnka the sheep, who lives in the small village of Bošice in Šumava, will guide you through more than 
forty places in the Šumava tourist region. You can easily make your way to all of them with the children, 
whether your aim is sightseeing, the countryside or learning about the area. Welcome to an Adventure Trail 
for Families with Children.

 GASTROPFAD 
Willkommen in einem umwerfenden Winkel Südböhmens, in einem Landstrich, der wie geschaffen zu sein scheint für all 
jene, die das Landleben, Bergtouren oder Wanderungen durch die hiesigen Wälder lieben. Hier wird wahres Wohlbefinden 
noch einmal ganz neu buchstabiert. Unser Pfad führt Sie zu den verschiedensten Lokalitäten, wo echte Delikatessen 
zubereitet werden und wo Liebe tatsächlich noch durch den Magen geht. Die beiden Trassen haben insgesamt  
26 Zwischenstationen, wo Sie die besten Erzeugnisse der lokalen Küche kosten können. Kennenlernen mit Appetit!

  ANSICHTSKARTEN 
Entdecken Sie das Touristikgebiet Šumavsko einmal ein wenig anders mithilfe von Original-Postkarten aus der Edition 
„Šumavsko mit dem Herzen“. Gerne würden wir den Brauch, von Ausflügen und Urlaubsreisen Ansichtskarten zu ver-
schicken, wiederaufleben lassen, damit Ihre Freunde und Verwandten erfahren, welch wunderschöne Ecke Südböhmens 
Sie besucht haben. Nicht zuletzt möchten wir so auch die Sammlungen leidenschaftlicher Sammler bereichern. Nun sind 
Ansichtskarten an zehn ungwöhnlichen Plätzen erhältlich.

 ERLEBNISPFAD 
Das Schäflein Šuměnka, das in dem kleinen Böhmerwalddorf Bošice lebt, führt Sie an mehr als 40 Orte des 
Touristikgebiets Šumavsko. Zu allen diesen Orten gelangen Sie mit Ihren Kindern ganz ohne Probleme – egal, 
ob Sie eher Sehenswürdigkeiten, die Natur oder einen Wissensgewinn im Auge haben. Willkommen auf dem 
Erlebnispfad für Eltern mit Kindern. 

Poznej! Get to know! Zažij! Experience!Zum Kennenlernen! Zum Erleben!



Toulava

1. Infocentrum Město Tábor,  
Žižkovo nám. 2, 390 01 Tábor, 
+420 381 486 230, www.visittabor.eu

2. Městské IC Bechyně,  
nám. T. G. Masaryka 140, 391 65 Bechyně,  
+420 778 545 509, www.kulturnidum.cz

3. TIC Bechyně,  
nám. T. G. Masaryka 5, 391 65 Bechyně,  
+420 602 843 442, www.visitbechyne.cz

4. Informační středisko města Soběslav,  
nám. Republiky 1, 392 01 Soběslav,  
+420 601 339 095, www.musobeslav.cz

5. TIC Planá nad Lužnicí,  
ČSLA 1, 391 11 Planá nad Lužnicí,  
+420 730 161 028, www.plananl.cz

6. TIC Milevsko,  
nám. E. Beneše 6, 399 01 Milevsko,  
+420 383 809 101, www.milevskem.cz

7. TIC Sedlčany,  
nám. T. G. Masaryka 34, 264 01 Sedlčany,  
+420 318 821 158, www.mesto-sedlcany.cz

Krajina na pomezí jižních a středních Čech, kde se zrodil 
mocný rod Vítkovců a kde později zněly husitské chorály, 
vždy přitahovala svým podmanivým kouzlem turisty. Na 
jih od centra regionu, historického Tábora, se k Bechyni 
táhne hluboké údolí řeky Lužnice. Na sever se zvedá ze-
lená kopcovitá krajina Jistebnicka a Sedlčanska, skrývající 
romantické zříceniny a zapadlé vísky. Na západě se za 
Milevskem vzdouvají přehrazené vody Vltavy. Je to kraji-
na jako stvořená k toulání a objevování, proto jsme tento 
kout naší země od Tábora až k nám nazvali Toulavou…

Der Landstrich an der Grenzscheide von Süd- und Mittelböhmen, die 
Urheimat des Geschlechts der Witigonen, wo später hussitische Choräle 
erklangen, hat mit seinem unwiderstehlichen Zauber schon immer vie-
le Touristen angelockt. In Richtung Süden des Zentrums dieser Region, 
der altehrwürdigen Stadt Tábor, erstreckt sich das tiefe Tal der Lužnice 
bis nach Bechnyně. Nach Norden hin erhebt sich die grüne Hügelland-
schaft der Regionen Jistebnice und Sedlčany, die romantische Ruinen 
und verfallene Dörfer verborgen hält. Weiter westlich, hinter Milevsko, 
schwellen die gestauten Wässer der Moldau an. Eine Landschaft, die wie 
geschaffen ist, zum Herumstreunen und Entdecken. Dies ist auch der 
Grund, warum wir diesem Winkel unseres Landes von Tábor bis zu uns 
den Namen Wanderland (zu Deutsch etwa: Vagabundenland) gaben…

The landscape on the border of South and Central Bohemia, where the 
mighty Vítkovec family was born and where the chants of the Hussites 
later sounded, has always attracted tourists with its captivating charm. 
To the south of the centre of the region, the historic town of Tábor, 
the deep valley of the River Lužnice stretches towards Bechyně. To the 
north, the hilly landscape of the Jistebnice and Sedlčany regions, hiding 
romantic ruins and remote hamlets. And to the west, towards Milev-
sko, the dammed waters of the River Vltava. It is the ideal landscape 
to wander and explore, and this is why we called the corner of our 
country that stretches from Tábor to wards us Toulava… something 
like Wanderland.

www.jiznicechy.cz

Seznam IC...

Kontakt / Contacts / Kontakt:

Turistická oblast / Tourist region / Touristikgebiet:  
Toulava, o.p.s., Vančurova 1946, 390 01 Tábor

  www.toulava.cz

 #toulava #srdceturistiky

 @Toulava
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Tábor

Klášter Milevsko

Údolí Lužnice Bechyně

Jistebnická vrchovinaVltavské vyhlídky  

Do města láká návštěvníky bohatá husitská historie, 
středověké centrum se zachovanou sítí křivolakých uliček, 
gotickou radnicí a hradní věží Kotnov. Tábor je i ráj pro děti 
– navštívíte zoo, Muzeum čokolády i filmovou zbrojnici.

Premonstrátský klášter pochází z 12. století, a je tedy nejstarší 
v jižních Čechách. Zdejší dvouvěžová bazilika Navštívení Panny 
Marie představuje monumentální památku románské architek-
tury. V areálu kláštera sídlí městské muzeum.

Mezi Táborem a Bechyní vytváří řeka Lužnice hluboké, 
romantické údolí. Mezi skalami v lesích se skrývají hradní 
zříceniny, několik starých mlýnů nebo Stádlecký řetězový 
most, empírová technická památka z roku 1848.

Perla Toulavy, postavená na vysoké skále, se pyšní skvostným 
renesančním zámkem a legendárním mostem zvaným Duha, 
po němž souběžně vede silnice i železniční koleje. Vyhlášené 
jsou zdejší slatinné lázně, které vznikly v 18. století.

Lyžařský a sportovní areál Monínec, zřícenina hradu Borotín, stará poštov-
na ze Sněžky, golf, hustá síť cyklo- a pěších stezek a především nezkažená 
příroda – zelené kopce, louky a výhledy. To vše najdete v přírodním parku 
Jistebnická vrchovina mezi Jistebnicí, Borotínem a Sedlcem-Prčicí.

Nad Vltavou se mezi přehradami Orlík a Slapy nachází soubor 
čarokrásných vyhlídek. Proslulá je zejména Solenická podkova 
nebo naučná stezka Drbákov – Albertovy skály s členitým 
terénem, úzkými schůdky a mnoha skalními římsami s řetězy.

55 km dlouhá pěší trasa mezi Planou nad Lužnicí a Týnem nad Vltavou byla 
jako první u nás zařazena na seznam nejlepších stezek v Evropě Leading 
Quality Trails – Best of Europe. Vede romantickým údolím řeky kolem 
historických měst Tábora a Bechyně. Její nejstarší část stavěl hrabě Harrach 
už v roce 1899. Stezka je rozdělena do čtyř denních etap a správný směr 
vám ukáže její logo.  Více na www.toulava.cz/stezkaluznice

Trojice zajímavých poutních stezek propojuje Milevsko, Tábor a Bechyni. Najděte duševní 
klid a pohodu, staňte se poutníkem. Na své cestě objevíte a poznáte významné sakrální 
památky – Milevský klášter, poutní areál v Klokotech, klášter Bechyně a poutní kostel  
v Sepekově. Mezi Táborem a Bechyní se navíc projdete po Svatojakubské cestě. 

Více na www.toulava.cz/poutnik

Staňte se součástí historie – pro návštěvníky jsou připraveny zážitky s husity v Táboře 
a okolí, s milevskými maškarami v Milevsku nebo výlet za selským barokem v projektu 
Blata. Všude můžete využít bonusovou kartu Toulavka. 

Více na www.toulava.cz/karta

Pěší Stezka údolím Lužnice Toulavou

Poutní stezka Toulavy

Srdce historie
Srdce historie

Poutní stezka Toulavy

Pěší Stezka údolím Lužnice Toulavou
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  Tábor
The city attracts visitors with its rich Hussite history and its medieval centre, where a network 
of winding streets, a Gothic Town Hall and Kotnov Castle Tower all remain to this day. Tábor 
is also a great place for children - visit the zoo, the Chocolate Museum and the film armoury.

  Milevsko Monastery 
This Premonstratensian monastery dates back to the 12th century and is therefore the oldest in 
South Bohemia. The two-towered Basilica of the Visitation of the Our Lady is a magnificent mo-
nument of Romanesque architecture. The monastery complex is also home to the Town Museum.

  Lužnice Valley
The River Lužnice carves out a deep, romantic valley between Tábor and Bechyně. Cas-
tle ruins, several old mills and Stádlecký chain bridge, an Empire technical monument 
from 1848, are all hidden among the rocks in the woods.

  Vltava viewpoints and Slapy Reservoir
There are several charming viewpoints over the River Vltava between Orlík and Slapy 
reservoirs. The best known are Solenická podkova and the Drbákov - Albertovy skály 
nature trail, with its rugged terrain, narrow stairways and numerous ledges with chains.

  Bechyně
The Pearl of Wanderland, built on a high rock, boasts a magnificent Renaissance cha-
teau and a legendary bridge called the Rainbow, over which road and rails both run. 
The local peat spa, which originated in the 18th century, is also celebrated.

  Imp‘s Burden
An interesting rock formation is to be seen near the dominant Javorová skála Mountain. 
Multiple versions exist of the legend of the imp, all relating to the rock. Borotín Castle, the 
little town of Jistebnice, Monínec ski resort and a golf resort are also found within the area.

  Tábor
Die Stadt lockt die Besucher mit einer reichen hussitischen Geschichte, einem mittelalterlichen Zen-
trum mit einem erhaltenen Netz verwinkelter Gassen, einem gotischen Rathaus und dem Kotnov-
-Turm. Auch für Kinder ist Tábor das reinste Paradies. Besuchen Sie mit ihnen gemeinsam den Zoo, das 
Schokoladenmuseum oder die Rüstkammer.

  Kloster Milevsko
Das Prämonstratenserkloster Milevsko (Mühlhausen) stammt aus dem 12. Jahrhun-
dert und ist damit das älteste Kloster Südböhmens überhaupt. Seine zweitürmige 
Mariä-Heimsuchung-Kirche ist ein monumentales Baudenkmal der romanischen 
Architektur. Auf dem Klostergelände befindet sich auch das Stadtmuseum.

  Lužnice-Tal
Zwischen Tábor und Bechyně ergießt sich die Lužnice durch ein tiefes romantisches 
Tal. In den Wäldern verbergen sich zwischen den Felsen Burgruinen, alte Mühlen und 
die Stádlecer Kettenbrücke, ein im Empirestil errichtetes technisches Denkmal aus dem 
Jahre 1848.

  Moldau-Aussichtspunkte 
Über der Moldau, zwischen den Talsperren Orlík und Slapy, befinden sich mehrere 
wunderschöne Aussichtspunkte, berühmt sind insbesondere das Solenicer Hufeisen 
und der Lehrpfad Drbákov-Albert-Felsen mit seinem gegliederten Terrain, engen Stu-
fen und vielen Felsgesimsen samt Ketten.

  Bechyně
Die Perle des Wanderlandes, errichtet hoch oben auf einem Felsen, kann mit einem 
prachtvollen Renaissanceschloss und der legendären Regenbogen-Brücke aufwar-
ten. Über diese Straße führt nicht nur eine Straße, sondern auch eine Eisenbahnlinie. 
Berühmt sind auch die hiesigen Moorbäder, die im 18. Jahrhundert entstanden.

 Teufels Last
Eine interessante Felsformation kann man unweit des die Umgebung dominierenden 
Berges Ahornfelsen (Javorová skála) bewundern. Auf diesen Felsen beziehen sich  
mehrere Verse einer Teufelssage. Unweit von hier befinden sich auch die Burg Borotín, 
das Städtchen Jistebnice und das Skigebiet Monínec sowie ein Golfresort.

  LUŽNICE VALLEY HIKING TRAIL
The 55 km long hiking trail between Planá nad Lužnicí and Týn nad Vltavou was the first in this country to be 
included in Leading Quality Trails - Best of Europe, a list of the best trails in Europe. It runs through a romantic 
river valley around the historic towns of Tábor and Bechyně and the oldest part was built by Count Harrach back 
in 1899. The trail is divided into four one-day stages and the trail logo is there to point you in the right direction. 
More at www.toulava.cz/stezkaluznice

 THE PILGRIMAGE TRAILS OF WANDERLAND
Three interesting pilgrimage trails connect Milevsko, Tábor and Bechyně. Find peace of mind and contentment, 
become a pilgrim. On your journey you will discover and get to know important religious monuments, such as 
Milevsko Monastery, the pilgrimage area in Klokoty, Bechyně Monastery and the pilgrimage church in Sepekov. 
You will also walk the St. James Trail between Tábor and Bechyně. More at www.toulava.cz/poutnik

 THE HEART OF HISTORY
Become part of history – visitors can experience for themselves the Hussites in Tábor and its surroundings, the 
Masks of Milevsko in Milevsko or a trip to the rustic Baroque that is the Blata project. Use the Toulavka bonus 
card everywhere you go. More at www.toulava.cz/karta

  LAINSITZTAL WANDERWEG 
Der 55 km lange Wanderweg zwischen Planá nad Lužnicí und Týn nad Vltavou wurde als erster hierzulande mit dem Prädi-
kat Leading Quality Trails – Best of Europe ausgezeichnet. Er führt durch das romantische Flusstal vorbei an den historischen 
Städten Tábor und Bechyně. Den ersten Teil des Weges hatte Graf Harrach bereits im Jahre 1899 anlegen lassen. Der Weg ist 
in vier Tagesetappen aufgeteilt. Sein Logo weist Ihnen die richtige Richtung. Näheres dazu auf www.toulava.cz/stezkaluznice

  WALLFAHRTSWEGE DES WANDERLANDES 
Drei interessante Wallfahrtswege verbinden Milevsko, Tábor und Bechyně. Lassen Sie hier Ihre Seele baumeln und 
werden Sie zu einem Pilger. Unterwegs lernen Sie bedeutende sakrale Denkmäler – das Kloster Milevsko, das 
Wallfahrtsgelände in Klokoty, das Kloster Bechyně und die Wallfahrtskirche in Sepekov – kennen. Zwischen Tábor 
und Bechyně gehen Sie auch auf dem Jakobsweg. Näheres auf www.toulava.cz/poutnik

  HERZ DER GESCHICHTE  
Werden Sie zu einem Teil der Geschichte – auf die Besucher warten Erlebnisse mit den Hussiten in Tábor und 
Umgebung, Maskeraden in Milevsko oder etwa ein Ausflug zum Bauernbarock im Projekt Blata. Überall können Sie die 
Bonuskarte Toulavka nutzen. Näheres auf www.toulava.cz/karta

Poznej! Get to know! Zažij! Experience!Zum Kennenlernen! Zum Erleben!



Třeboňsko

1. Turistické informační centrum Třeboň, 
Masarykovo nám. 1, 379 01 Třeboň,  
+420 384 721 169, www.itrebon.cz

2. Infocentrum Veselí nad Lužnicí, 
nám. T. G. Masaryka 25, 391 81 Veselí nad Lužnicí, 
+420 381 548 180, www.veseli.cz

3. Informační a kulturní středisko Lomnice nad Lužnicí, 
nám. 5. května 133, 378 16 Lomnice nad Lužnicí,  
+420 380 130 016, www.lomnice-nl.cz

4. Informační centrum města Suchdol nad Lužnicí, 
28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí,  
+420 384 781 299, www.suchdol.cz

Zajímavé rozmanitou architekturou, cenné bohatou his-
torií a podmanivé přírodními krásami – takové je Třeboň-
sko. Díky svým mimořádným hodnotám bylo v roce 1977 
zařazeno do sítě biosférických rezervací UNESCO a v roce 
1979 vyhlášeno chráněnou krajinnou oblastí. Návštěvníci 
Třeboňska – cyklisté, rybáři, vodáci i lázeňští hosté – ob-
divují kraj, jehož charakter určují stříbřité hladiny rybníků, 
navlečené jako perly na modré stuhy potoků a řek. Všech-
no je zde jako stvořené pro aktivní rodinnou dovolenou.

Mannigfaltige Architektur, abwechslungsreiche Geschichte und 
überwältigende Naturschönheiten – das alles hat die Region Třeboň 
zu bieten. Dank ihrer außergewöhnlichen Werte wurde sie 1977 in das 
Weltnetz der Biosphärenreservate der UNESCO aufgenommen, 1979 
wurde die Region zum Landschaftsschutzgebiet erklärt. Die Besucher 
der Region Třeboň – Radler, Angler, Wassersportler und Kurgäste – 
bewundern diesen Landstrich, dessen Charakter durch die silbernen 
Wasserflächen der Teiche bestimmt wird, die wie Perlen auf einem 
blauen Band von Bächen und Flüssen angeordnet sind.  Alles scheint 
hier wie geschaffen für einen aktiven Familienurlaub.

The Třeboň region is remarkable for its diverse architecture, valuable, 
rich history and captivating natural beauties. Its extraordinary value 
means that it became part of the UNESCO Biosphere Reserve Network 
in 1977 and was declared a Protected Landscape Area in 1979. Visitors 
to the Třeboň region - cyclists, anglers, canoeists and spa guests – all 
admire a region whose character is determined by the silvery surface of 
its ponds, strung like pearls on the blue ribbons of streams and rivers. 
This all makes it ideal for an active family holiday.

www.jiznicechy.cz

Seznam IC...

Kontakt / Contacts / Kontakt:

Turistická oblast / Tourist region / Touristikgebiet:  

Třeboňsko

  www.regiontrebonsko.cz

 #trebonsko

 @trebonsko

List of information centres / IZ-Verzeichnis
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Státní zámek 
Třeboň

Historické centrum Třeboně

Schwarzenberská hrobka

Veselská blata

Dům Štěpánka Netolického

Divadlo J. K. Tyla

Zdejší zámecký areál patří k největším v Česku. Jeho sou-
časný vzhled je dílem renesančních stavitelů, kteří původ-
ní gotický hrad přestavěli na honosné sídlo Rožmberků. 
Schwarzenbergové ho pak obohatili o barokní vrstvu.

Historické jádro Třeboně tvoří městskou památkovou 
rezervaci. Zahrnuje i historické Masarykovo náměstí, ob-
klopené měšťanskými domy s renesančními a barokními 
štíty. Vyhlídková věž zdejší staré radnice je vysoká 31 m. 

Novogotická stavba vznikla v letech 1874–1877 podle 
návrhu architekta Friedricha Schmidta a má tvar pravi-
delného osmiúhelníku. Nahoře se nachází kaple a dole 
krypta, kde je uloženo 26 rakví s nabalzamovanými těly. 

Poblíž Veselí n. Lužnicí si můžete prohlédnout lidová sta-
vení ve stylu, který se označuje jako selské baroko. Nejvíce 
si původní ráz uchovaly vesnice jako Borkovice, Mažice  
a další. Mezi přírodní památky patří zdejší rašeliniště.

V historickém centru Třeboně stojí krásný renesanční 
dům, kde v 16. století žil slavný rybníkář a stavitel. 
Najdete tu interaktivní expozici, která připomíná život 
a dílo tohoto zakladatele třeboňské rybniční soustavy. 

Třeboňské divadlo bylo postaveno v roce 1832 v empírovém 
slohu a o čtyřicet let později získalo nádherně zdobený interiér. 
Patří k němu i malovaná opona od Františka Skály, jedna 
z nejstarších fungujících v naší zemi. 

V květnu se koná tradiční cyklovyjížďka, která je součástí velkého zahájení cyklistické 
sezóny v jižních Čechách. Účastníci si mohou vybrat trasu, která jim vyhovuje, a z Masary-
kova náměstí odstartují na výlet Třeboňskem. Na závěr vypukne zábava s kapelou.

Rekreační soutěž v triatlonu se odehrává na Vlkovské pískovně nedaleko Veselí  
nad Lužnicí. Má již téměř čtyřicetiletou tradici a vždy přiláká desítky účastníků.  
Závodí se v plavání (584 m), jízdě na kole (20 km) a v běhu (7 km).

Pohádky i představení pro dospělé v podání amatérských a poloprofesionálních souborů 
můžete zhlédnout na tradiční divadelní přehlídce v Suchdole nad Lužnicí. Konají se pod 
stanem na místní farní zahradě nebo v kulturním centru.

Třeboňská šlapka

Betonový muž a žena

Suchdolské divadelní léto
Suchdolské divadelní léto

Betonový muž a žena

Třeboňská šlapka
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  Chateau Třeboň
The local chateau complex is one of the largest in the Czech Republic. Its current appearance 
is the work of Renaissance builders who transformed the original Gothic castle into an opulent 
residence for the Rosenbergs. The Schwarzenbergs then enriched it with a Baroque layer.

  Centre of Třeboň
The historical centre of Třeboň is an urban conservation zone At its heart is the histo-
ric Masaryk Square, surrounded by burgher houses with Renaissance and Baroque  
gables. The viewing tower of the old town hall is 31 m high.

  Schwarzenberg tomb
This neo-Gothic building was built in 1874–1877 in line with a design by architect 
Friedrich Schmidt and is the shape of a regular octagon. There is a chapel at the top 
and a crypt at the bottom, where 26 coffins with embalmed bodies are stored. 

  Veselská blata
See folk buildings in a style known as rustic Baroque near Veselí. Villages such as Bor-
kovice, Komárov and others have retained their original character the most. The local 
peat moor is among the natural landmarks here.

  Štěpán Netolický‘s House
A beautiful Renaissance house stands in the historic centre of Třeboň where the famous 
pond custodian and builder lived in the 16th century. You will find an interactive exhibiti-
on that commemorates the life and work of the founder of the Třeboň fishpond system.

  J. K. Tyl Theatre
The theatre in Třeboň was built in the Empire style in 1832 and acquired a beautifully 
decorated interior forty years later. It is home to a painted curtain by František Skála, 
one of the oldest in the country.

  Schloss Třeboň 
Das hiesige Schloss gehört zu den größten in der Tschechischen Republik. Sein heuti-
ges Aussehen geht auf das Werk der Renaissancearchitekten zurück, die die ehema-
lige Burg in eine prunkvolle Residenz der Rosenberger verwandelten. Die Schwarzen-
berger fügten später noch eine barocke Schicht hinzu.

  Zentrum von Třebon
Der historische Stadtkern von Třeboň bildet eine städtische Denkmalzone.  
Er umfasst auch den historischen Masaryk-Platz, der von Bürgerhäusern mit 
Renaissance- und Barockgiebeln gesäumt ist.  Der Aussichtsturm des hiesigen 
alten Rathauses ist 31 m hoch. 

  Schwarzenberger-Gruft
Der neugotische Bau entstand in den Jahren 1874–1877 nach Plänen des Ar-
chitekten Friedrich Schmidt und hat die Form eines unregelmäßigen Achtecks. 
Oben befindet sich eine Kapelle und unten eine Krypta, die 26 Särge mit einbal-
samierten Körpern enthält.

  Veselí-Marschland 
Unweit von Veselí kann man volkstümliche Bauten besichtigen, deren Baustil als 
Bauernbarock bezeichnet wird. Zu den Dörfern, die sich ihren ursprünglichen Charak-
ter am meisten bewahrt haben, gehören unter anderem Borkovice und Komárov. Ein 
Naturdenkmal ist auch das hiesige Moor.

  Štěpánek-Netolický-Haus  
Im historischen Zentrum von Třeboň steht ein wunderschönes Renaissancehaus, in 
dem der berühmte Teichbauer und Architekt im 16. Jahrhundert gelebt hat. Man 
kann hier auch eine Ausstellung besuchen, die an Leben und Werk des Gründers des 
Třeboňer Teichsystems erinnert.

  J.-K.-Tyl-Theater 
Das Třeboňer Theater wurde 1932 im Empirestil errichtet, vierzig Jahre später wurde 
der Innenbereich wunderschön ausgeschmückt. Hierzu gehört auch der bemalte Vor-
hang František Skálas, der schon so lange Dienste tut, wie kaum ein anderer seiner 
Art hierzulande.

  TŘEBOŇSKÁ ŠLAPKA
A traditional cycle ride takes place in May as part of the grand opening of the cycling season in South Bohemia. 
Participants can choose the route that suits them best and start from Masaryk Square on a trip through the 
Třeboň region. Entertainment is provided by a band at the end.

  IRON MAN AND WOMAN
This recreational triathlon competition takes place at the Vlkovská pískovna reservoir near Veselí nad Lužnicí.  
It has a tradition of almost forty years and always attracts dozens of participants. The race covers 584 metres  
of swimming, 20 km of cycling and 7 km of running.

  SUCHDOL THEATRE SUMMER
Fairy tales and performances for adults alike, performed by amateur and semi-professional ensembles, can be 
seen at this traditional theatre event in Suchdol nad Lužnicí. Performances are put on under a tent in the local 
vicarage garden or in the culture centre.

  TŘEBOŇER ŠLAPKA 
Im Mai findet diese traditionelle Radtour statt, die Teil der großen Eröffnung der Fahrradsaison in Südböhmen ist. Die 
Teilnehmer können sich die Strecke aussuchen, die Ihnen am meisten zusagt. Am Masaryk-Platz fällt der Startschuss für 
den Ausflug durch die Region Třeboň. Den krönenden Abschluss bildet ein Tanzabend mit Live-Musik.

  BETONMANN UND BETONFRAU 
Der Relax-Triathlon findet an der Vlkover Sandgrube unweit von Veselí nad Lužnicí statt. Er kann schon auf eine fast 
40-jährige Tradition zurückschauen und lockt jedes Jahr Dutzende von Teilnehmern an. Dabei müssen 584 m zu Wasser, 
20 km auf dem Rad und 7 km in den Laufschuhen zurückgelegt werden.

 SUCHDOLER THEATERSOMMER 
Märchen und Vorstellungen für Erwachsene, dargeboten von Laien- und halbprofessionellen Ensembles im Rahmen 
der Theaterschau in Suchdol nad Lužnicí. Die Vorstellungen finden in einem Zelt im hiesigen Pfarrgarten oder im 
Kulturzentrum statt.

Poznej! Get to know! Zažij! Experience!Zum Kennenlernen! Zum Erleben!
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 Nicht nur Erholung in Südböhmen 
Südböhmen bietet unzählige Möglichkeiten für kleine und große Besucher. Egal, ob 
Sie Ihre Freizeit lieber aktiv verbringen oder doch mehr schöngeistigen Beschäftigungen  
nachgehen, in unserer Region ist das Freizeitangebot wahrhaft buntgefächert.  
Erinnerungen an den Familienurlaub in Südböhmen, den Sie mit denen verbracht 
haben, die Sie am meisten lieben, kann Ihnen niemand mehr nehmen. 
Gerne werden Sie immer wieder mal nach Südböhmen zurückkehren.
FIRMENVERANSTALTUNGEN
Enthalten Sie die Schönheiten der südböhmischen Natur auch Ihren Arbeitskolle-
gen nicht vor. Für Firmenveranstaltungen finden Sie hier genau die Räume, die Sie 
benötigen. Sie brauchen nur noch die richtigen Freizeitaktivitäten zu wählen. Unver-
gessliche Erlebnisse, Wissensgewinn, Spaß oder Sport sind garantiert und verpassen 
Ihrem Firmenevent erst den richtigen Pfiff.
SCHULAUSFLÜGE
Zu den Vorzügen Südböhmens gehört nicht zuletzt, dass hier selbst bei Schülern, 
bei denen die Latte in puncto Freizeitbeschäftigung heutzutage ja bekanntlich ganz 
schön hoch hängt, keine Langeweile aufkommt. Planen Sie für sie einen dreitägigen 
Klassenausflug mittels des Anfrageformulars auf der Website www.jiznicechy.cz.
TRAININGSLAGER
Jede sportliche Leistung erfordert eine Vorbereitung, die ohne ein entsprechendes 
Umfeld nicht vorstellbar ist. In Südböhmen steht eine ganze Palette von Sportstätten 
für Sie bereit, die Sie zu sportlichen Höchstleistungen motivieren wird.
HOCHZEITEN
Wer würde sich keine Märchenhochzeit wünschen? Für dieses Ereignis, eines der 
wichtigsten in Ihrem Leben, ist Südböhmen geradezu ideal. Die malerischen Na-
turkulissen und die romantische Atmosphäre zauberhafter altehrwürdiger Städte, 
Burgen und Schlösser machen Ihren großen Tag unvergesslich.

 WEB-ANGEBOTE: touristische Ziele, Ausflugstipps, Veran-
staltungskalender, Sehenswürdigkeiten und Neuigkeiten aus 
Südböhmen.

 www.jiznicechy.cz/skupiny

 Jižní Čechy poskytují nepřeberné možnosti pro malé i vel-
ké návštěvníky. Ať jste vyznavači fyzicky aktivního trávení vol-
ného času, nebo se raději vydáváte za duševním poznáním, 
v našem regionu si můžete vybrat ze skutečně široké nabíd-
ky. Vzpomínky na rodinnou dovolenou v jižních Čechách, 
strávenou s těmi, které nejvíce milujete, si uchováte navždy.  
Do jižních Čech se budete rádi vracet. 

FIREMNÍ AKCE
Poodhalte krásy jihočeské krajiny také svým kolegům z práce. 
Pro konání firemní akce tu najdete přesně takové prostory, 
jaké potřebujete. Pak už zbývá jen zvolit správné volnočaso-
vé aktivity zaměřené na zážitky, poznání, zábavu nebo sport, 
které dodají vaší akci ten správný spád.
ŠKOLNÍ VÝLETY
K výhodám jižních Čech patří i to, že se tady nebudou nudit ani 
školáci, kterým se jen tak nezavděčíte. Naplánujte pro ně třídní 
výlet prostřednictvím poptávkového formuláře přímo na webu 
www.jiznicechy.cz.
SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ
Každý sportovní výkon vyžaduje pořádnou přípravu, která se ne-
obejde bez vyhovujícího zázemí. V jižních Čechách je pro vás 
připravena pestrá paleta sportovišť, která vás budou motivovat 
k těm nejlepším výkonům.
SVATBY
A kdo by si nepřál pohádkovou svatbu? Pro jednu z nejdůleži-
tějších událostí ve vašem životě jsou jižní Čechy naprosto ideální. 
Zdejší kulisy malebné přírody a romantická atmosféra kouzel-
ných starobylých měst, hradů a zámků učiní váš velký den neza-
pomenutelným.

 South Bohemia – more than just relaxation
Southern Bohemia offers a wealth of opportunities for visitors young and old. 
Whether you are a devotee of physically-active leisure time or you favour a more 
intellectual quest, there really is plenty to choose from in our region. Your memories 
of a family holiday in South Bohemia, spent with those you love the most, will stay 
with you forever. 
South Bohemia is a place you will be happy to return to.
CORPORATE EVENTS
Reveal the beauties of the South Bohemian landscape to your colleagues at work 
too. You are sure to find exactly the space you need for your corporate events here 
with us. Then all you have to do is choose the right leisure activities, whether focu-
sing on experiences, knowledge, entertainment or sport, all there to give your event 
the right momentum.
SCHOOL TRIPS
One of the advantages of South Bohemia is that schoolchildren won’t be bored here 
either – and that is quite a feat! Plan a class trip for them using the inquiry form at 
www.jiznicechy.cz.
SPORTS CAMPS
Each and every sporting performance requires the right preparation and this is so-
mething that cannot be done without the right facilities. There is a wide range of sports 
facilities in South Bohemia, ready to motivate you to put in the best performance.
WEDDINGS
Who wouldn‘t want a fairy-tale wedding? South Bohemia is absolutely ideal for one 
of the most important events in your life. The picturesque scenery of the countryside 
and the romantic atmosphere of charming ancient towns, castles and chateaux are 
all on hand to make your big day unforgettable.

 

Dear Visitors,
To close, I would just like to thank you for choosing to holiday in South Bohemia. Let this magazine be your guide in deciding how to spend your holiday time in 
our region. You can find more information about destinations, tips for trips and all our attractions at our website: www.jiznicechy.cz.

This magazine was prepared for you by the South Bohemian Tourist Centre, an organisation funded by the South Bohemia Region, together with its certified tourist 
areas. Our mission is to manage, coordinate, develop and present the attractive range of tourist possibilities in the South Bohemia region. All these activities mean 
that we can provide the very best support to domestic and incoming tourism in our region.

I hope that South Bohemia becomes your “TRUE LOVE” as well.

Liebe Besucher,
abschließend möchte ich Ihnen danken, dass Sie sich bei der Wahl Ihrer Urlaubsdestination für Südböhmen entschieden haben. Möge Ihnen diese Zeitschrift als 
Leitfaden dienen, wie Sie Ihren Urlaub in unserer Region verbringen können. Weitere Informationen zu den Zielen, Ausflugstipps und Highlights der Region finden 
Sie auf unserer Website www.jiznicechy.cz.

Die Zeitschrift wurde für Sie von der Südböhmischen Fremdenverkehrszentrale, Zuschussorganisation des Bezirks Südböhmen, gemeinsam mit ihren zertifizierten 
Touristikgebieten zusammengestellt. Unsere Aufgabe sehen wir darin, das attraktive Angebot der Region „Südböhmen“ zu steuern, zu koordinieren, zu entwic-
keln und zu präsentieren. Dank dieser Tätigkeit können wir hier die bestmögliche Unterstützung für den Inlands- und Ausländertourismus in unserem Landesbezirk 
bereitstellen. 

Wir würden uns wünschen, dass Südböhmen auch für Sie zu einer „ECHTEN LIEBE“ wird.

 WEBSITE OFFERS: tourist destinations, tips for trips, 
calendar of events, attractions and news from South Bohemia.

Nejen odpočinek v jižních Čechách

 Web nabízí: turistické cíle, tipy na výlety, 
kalendář akcí, zajímavosti a novinky z jižních Čech.  

Vážení návštěvníci,
na závěr bych Vám rád poděkoval, že jste si pro svou dovolenou vybrali 
jižní Čechy. Nechť je tento časopis Vaším průvodcem při rozhodování, 
jak strávit dovolenou v našem kraji. Další informace k cílům, tipům  
na výlet a atraktivitám naleznete i na našich webových stránkách 
www.jiznicechy.cz.

Časopis pro Vás připravila Jihočeská centrála cestovního ruchu, příspěvková organizace Jihočeského 
kraje, společně se svými certifikovanými turistickými oblastmi. Naším posláním je řídit, koordinovat, rozvíjet 
a prezentovat atraktivní turistickou nabídku regionu „Jižní Čechy“. Díky celé této činnosti tak můžeme 
vytvářet tu nejlepší možnou podporu pro domácí a příjezdový cestovní ruch v našem kraji. 

Přeji Vám, aby se i pro Vás staly jižní Čechy „OPRAVDOVOU LÁSKOU“.

Jihočeská centrála cestovního ruchu/  
Südböhmische Tourismuszentrale/Tourism Authority of South Bohemia:  
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

+420 387 201 283   @jiznicechy  
info@jccr.cz    @visitsouthbohemia 
www.jccr.cz   @südböhmen 
www.jiznicechy.cz

Ing. Jaromír POLÁŠEK
ředitel
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