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Vážení návštěvníci,

vítám Vás u dalšího čísla časopisu z turistické oblasti Budějovicko. Tentokrát bude 

časopis Vaším průvodcem při rozhodování, jak strávit dovolenou v oblasti Budějovicka 

tak, abyste viděli ta nejkrásnější místa, historické budovy, dechberoucí přírodu, ale 

zároveň si stihli užít i sportovní aktivity, relax i odpočinek. Budeme Vám nápomocní 

při výběru návštěvy známých, i méně známých míst, poradíme Vám aktivity na celý 

týden či prodloužený víkend. S našimi průvodci nevynecháte žádný turistický cíl a 

nebudete ochuzeni ani o gastronomické zážitky. Oblast pulzuje bohatým kulturním 

životem. Všechny informace k cílům, tipům na výlet a aktivitám naleznete i na webových 

stránkách www.jiznicechy.cz/budejovicko. Přeji Vám krásné a nezapomenutelné zážitky, 

které Vás chytnou za srdce.

Dear visitors,

welcome to the new issue of the touristic magazine for the region of Budějovicko. This 

time the magazine will help you decide, how to spend your holiday in the region of 

Budějovicko to see the most beautiful places, historical buildings, breathtaking nature, 

but also manage to enjoy sport activities, relax and rest. We will help you with your 

choice of wellknown but also less famous places, we will help you choose the activities 

for the whole weekas well as for the prolonged weekend. With our guides, no tourist 

destination will be omitted and you will not be deprived also of gastronomic experience. 

The region pulsates with rich cultural life. Find all information to destinations, tips 

for trips and activities also at web page www.jiznicechy.cz/budejovicko. I wish you 

beautiful and unforgetable experience which will catch your heart.

Liebe Reisende,

herzlich willkommen bei der Ausgabe unseres Magazins aus dem touristischen Gebiet 

Budějovicko. In dieser Ausgabe bekommen Sie die Gelegenheit, das wunderschöne 

Budějovicko kennenzulernen. Entdecken Sie mit uns gemeinsam die schönsten Orte, 

historische Gebäude oder lassen Sie sich einfach von der atemberaubenden Natur 

verzaubern. Wünschen Sie einen Aktivurlaub oder wollen Sie entspannen! Diese 

Ausgabe soll Ihnen dabei helfen, die richtige Wahl zu treffen. Aktivitäten für eine Woche 

oder einfach nur für ein Wochenende, egal wofür Sie sich entscheiden, wir beraten  

Sie gern. Mit unserem Reiseführer/Magazin versäumen Sie weder ein touristisches Ziel 

noch die kulinarische Welt von Budějovicko. Dieses Gebiet ist sehr Reich am Kulturleben. 

Alle Informationen, Tipps für Ausflüge und Aktivitäten finden Sie auch unter  

www.jiznicechy.cz/budejovicko. Wir wünschen Ihnen wunderschöne und 

unvergessliche Erlebnisse, die für immer im Ihren Herzen bleiben. 

Tomáš Polanský 
Produktový manažer 
polansky@cb-hl.cz 
720 959 505
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Rádi se vracíte na místa, kde objevujete neobjevené? V destinaci 

Budějovicko jste na správném místě! S námi si můžete vyzkoušet 

nevšední sportovní aktivity, navštívit nepřeberné množství zámků, 

vyhlídek a kulturních i přírodních památek a ochutnat tradiční 

jihočeské pokrmy. Cestujete rádi pěšky, nebo se přemisťujete díky 

originálním dopravním prostředkům, jako je například paddleboard 

či stylová Vespa? Za pomoci našich průvodců si můžete 

vybrat oblast, která Vás nejvíce oslovuje a připsat si do svého 

cestovatelského deníčku například zastávku na těch nejhezčích 

instagramových místech, na která se vrací i slavní světoví youtubeři 

a instagrameři. V každém ročním období najdete v naší destinaci 

právě to, co si zamilujete. Jaký průvodce bude ten Váš?

Do you enjoy returning to places where you discover the 

undetected? Destination Budějovicko is the right place to go! You 

can try the unusual sport activities, visit enourmous number of 

castles, viewpoints and both cultural and natural sightseeings and 

also taste traditional southbohemian dishes. Do you enjoy walking 

or do you rather travel by original vehicles like stylish Vespa or a 

paddleboard? With the help of our guides you can choose the 

area which is the closest to you heart and make a stop at the most 

beautiful instagram places, where also world famous youtubers 

and instagramers love to return. Each season of the year offers 

something to be loved. Which guide will be yours?

Kehren Sie gern an die Orte zurück, wo Sie Unentdecktes entdecken? 

In dem Gebiet von Budějovicko sind Sie dann am richtigen Ort! 

Mit uns können Sie außergewöhnliche sportliche Aktivitäten 

ausprobieren, zahlreiche Schlösser, Aussichtspunkte, Kultur- und 

Naturdenkmäler besuchen oder traditionelle südböhmische Gerichte 

kosten. Reisen Sie gerne zu Fuß oder probieren Sie eher originelle 

Verkehrsmittel aus, wie zum Beispiel Paddleboard oder Vespa 

Motorrad? Mit Hilfe von unseren Reiseführer können Sie ein Gebiet 

auswählen, das Sie am meisten anspricht. Gleichzeitig können Sie sich 

in Ihrem Reisetagebuch auch die schönste Instagram Orte eintragen, 

in die auch die bekanntesten Youtubers und Instagramers aus der 

ganzen Welt immer wieder gerne zurückkehren. In jede Jahreszeit 

finden Sie in diesem Gebiet gerade das, was Sie sehr rasch schätzen 

lernen. Welche Reiseführer ist für Sie geeignet? 

VAŠI PRŮVODCI 
YOUR GUIDES
IHR REISEFÜHRER
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Při východu a západu slunce  
je v okolí zámku téměř prázdno.

At sunrise and sunset is around  
the castle almost empty.

Bei Sonnenaufgang und 
Sonnenuntergang ist rund  
um die Burg fast leer.
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Rádi byste skloubili rodinný výlet s romantickou zastávkou či 

relaxací a aktivním odpočinkem na místech, která jsou známá široké 

veřejnosti, ovšem nevěděli jste o nich dosud vše? Na Budějovicku 

je možné užít si tyto možnosti na jednom místě! Přinášíme Vám 

proto tipy na neotřelé zastávky v rámci nejznámějších míst v jedné 

z nejkrásnějších oblastí v jižních Čechách. Jsou jimi jihočeská města, 

kulturní instituty, budovy, nebo jen místa, kam rádi chodí místní. A co 

navštívit? 

Nechte si poradit od našeho Průvodce přírodních a kulturních 
památek.

PRŮVODCE PŘÍRODNÍCH 
A KULTURNÍCH PAMÁTEK

GUIDE TO THE NATURAL 
AND CULTURAL SIGHTSEEINGS

NATUR- UND KULTURDENKMAL 
REISEFÜHRER

8  |  Budějovicko
Vyhlídka Baba (#instahluboka)

49°04‘33.7“N 14°27‘13.5“E

Zámek Mitrowicz, Koloděje nad Lužnicí
49°15‘10.6“N 14°25‘08.9“E

Malše, České Budějovice
48°58‘30.9“N 14°28‘15.6“E
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Would you like to combine a family trip with a romantic stopover, 

relaxation or an active rest at the places, which are famous to the 

wide public but you have not known all about them? Budějovicko 

off ers all these possibilities a tone place! We bring these tips for 

interesting stopovers within the most wellknown places at one 

of the most beautiful southbohemian regions. These being the 

southbohemian towns, cultural institutes, buildings or just the places 

where the locals like to go. And what to visit? 

Let our Cultural and natural sightseeings Guide help you decide.   

Zámek Hluboká nad Vltavou
49°03‘04.9“N 14°26‘29.7“E

Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou
49°03‘08.0“N 14°26‘29.7“E

Budějovický Budvar 
48°59‘37.4“N 14°28‘35.5“E

Vodárenská věž České Budějovice
48°58‘05.3“N 14°28‘07.8“E

Stezka Vltavy
49°04‘33.7“N 14°27‘13.5“E

České Budějovice
48°58‘28.7“N 14°28‘27.2“E
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Würden Sie gerne einen Ausfl ug zusammen mit Romantik oder 

aktiver Entspannung verbinden? Und das sogar an Orten, die allen 

bekannt sind, aber über die man bisher nicht viel wusste? Im Gebiet 

Budějovicko ist das alles möglich! Wir geben Ihnen deswegen Tipps 

für außergewöhnliche Anlaufpunkte im Rahmen der bekanntesten 

Orte im schönsten Gebiet in Südböhmen. Das sind südböhmische 

Städte, Kulturinstitute, Gebäude oder einfach nur Orte, die die 

Einheimischen gerne besuchen. Und was sollte man genau besuchen? 

Lassen Sie sich von unseren Natur- und Kulturdenkmal Reiseführer 
beraten.

ZOO Hluboká
49°02‘33.1“N 14°25‘20.6“E

Jihočeské muzeum České Budějovice
48°58‘22.1“N 14°28‘35.8“E

NZM Ohrada, Hluboká nad Vltavou
49°02‘30.7“N 14°25‘19.4“E

Vysoký Hrádek, JE Temelín
49°10‘53.5“N 14°23‘11.2“E

Sportovně relaxační areál Hluboká nad Vltavou
49°02‘33.3“N 14°26‘36.8“E
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Proplujte 4 plavební komory  
s rozdílem hladiny 27 metrů.

Sail 4 locks with the level  
difference 27 meters.

Segel 4 Schleusen mit dem  
Höhenunterschied 27 metern.
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Po řece Vltavě se můžete plavit 

z Českých Budějovic až na 

Orlickou přehradu. S menší lodí 

klidně až do Prahy pod Karlův 

most. Využijte vyhlídkové plavby, 

soukromé lodě nebo ubytování v 

hausbótu k prozkoumání našeho 

úseku české národní řeky.

You can sail the Vltava river from 

České Budějovice to the Orlická 

damn. Sailing a smaller boat you 

can get even to Prague under 

the Charle ś bridge. Enjoy the 

sightseeing cruises, private boats 

or accomodation in houseboat 

to explore this part of the czech 

national river.

Auf dem Fluss Vltava können 

sie von České Budějovice bis 

nach Stausperre Orlík flößen. Mit 

einem kleineren Schiff können 

Sie sogar bis nach Prag unter 

die Karlsbrücke fahren. Nutzen 

Sie Kreuzfahrten, private Schiffe 

oder Unterkunft in Hausbooten 

aus, um unser Teil des 

tschechischen national Flusses 

zu entdecken. 

VODNÍ PRŮVODCE
WATER GUIDE
WASSERFÜHRER

Hluboká
nad Vltavou

Purkarec

Jaroslavice

Buzkov

Hněvkovice

Týn nad Vltavou

Koloděje nad Lužnicí

Hluboká
nad Vltavou

České Budějovice

Bavorovice

Sportovně
realxační

areál

Purkarec

Karlův Hrádek

Baba

Jaroslavice

Buzkov

Hněvkovice

České Vrbné

ZOO

• 40 km splavněné Vltavy

• 60 km cyklostezky 

•  10 km stezky pro inline brusle

•  přes 25 turistických cílů  

po cestě

•  přes 15 občerstvení  

a restaurací 

•  občerstvení a zábava  

na lodích

•  Infopointy přímo na stezce

•  4 plavební komory 

•  40 km of navigable  

routes on the Vltava River

•  60 km of bike trails

•  10 km inline skating trails

•  More than 25 sites along  

the way

•  More than 15 refreshment  

stands and restaurants

•  Fun and refreshments  

on board

•  Infopoints right on the trail

•  4 lock chambers

•  40 km befahrbarer  

Abschnitt der Moldau 

•  60 km Radwanderwege

•  10 km Strecken für Inlineskates

•  über 25 Wanderziele unterwegs

•  über 15 Imbissgelegenheiten  

und Restaurants

•  Erfrischungen und Unterhaltung 

auf den Schiffen

•  Infopoints direkt am Wanderweg

•  4 Schiffsschleusen
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Vyhlídkové lodě 
Stezka Vltavy, která vede od Českých Budějovic, 

přes Hlubokou nad Vltavou do Purkarce a dál za 

Týn nad Vltavou, až za soutok Vltavy a Lužnice 

k zámku Mitrowicz, je jednou z nejoblíbenějších 

úseků na jihu Čech pro milovníky vodních 

aktivit, přírodních nadšenců i příznivců sportu. 

Čtyřicetikilometrová trasa nabízí výlety v rámci 

malých i velkých plavebních okruhů. 

Sightseeing Boats 
Water trail, which leads from České Budějovice, through Hluboká 

nad vltavou to Purkarec and furher on behind Týn nad Vltavou and 

confl uence of the Vltava and Lužnice rivers to the Mitrowitz castle, 

i sone of the mos famous trails in South Bohemia for the lovers of 

water activities, nature enthusiasts and sports people. The trail which 

is 40 kilometres long off ers trips within small and big sailing rings. 

Sightseeing-Boote 
Vltavasteig, der von České Budějovice über Hluboká nad Vltavou 

führt bis nach Purkarec und noch weiter über Týn nad Vltavou bis 

zum Zusammenfl uss von Vltava und Lužnice zum Schloss Purkarec 

führt, ist ein der beliebtesten Strecken in Südböhmen vor allem für 

Wasser- und Naturliebhaber oder einfach nur Sportliebhaber. 40 

km lange Strecke bietet Ausfl üge im Rahmen kleiner oder größerer 

Schiff stouren. 
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Schiff vermietung
Sie brauchen keine Lizenzierungsberechtigung, um der Kapitän 

des Schiff es zu werden. Ein Abenteuer können Sie sich auf einem 

kleineren so wie auf einem größeren Schiff  gönnen. Für Ihre privaten 

Kreuzfahrten können sie sich kleinere Schiff e ausleihen (Boot, Kajak, 

Paddleboard) und den Vltava Weg anzutreten, um etwas Neues 

und Unvergessliches zu erleben. Zur Miete stehen auch größere und 

stärkere Schiff e zur Verfügung, zwar nur für Lizenzinhaber. 

Unterkunft auf dem Schiff 
Auf Vltava können sie einen originellen Urlaub verbringen. Ein Erlebnis 

wird für Sie sicherlich eine Unterkunft auf wunderschönen Hausbooten, 

mit denen Sie jeden Tag nach Belieben weiterfahren können und jede 

Nacht an einem anderen Ort der Vltava verbringen können.

Boat rental 
You do not need a licence to be a captain of a boat. You can enjoy 

the adventure on both samller and bigger boat. For your private 

boats you can rent small vessels (boats, rafts, kayaks, paddleboards) 

and set off  to meet new unforgettable experience. For the licence 

holders there are bigger and stronger boats available.

Accomodation on a boat
You can also enjoy an original accomodation on the Vltava river. 

A completely new experience can be an accomodation in beautiful 

houseboats on the river, which you can use to get yourselves to a 

diff erent place each day.

Pronájem lodí
Nepotřebujete licenční oprávnění, abyste se stali 

kapitánem lodi. Dobrodružství si můžete užít na menší 

i větší lodi. Pro své soukromé plavby si můžete vypůjčit 

menší plavidla (loďky, rafty, kajaky, paddleboardy) a 

vydat se vstříc řece Vltavě za novými zážitky, na které 

nezapomenete. K zapůjčení jsou k dispozici i větší 

silnější lodě pro držitele licence.

Ubytování na lodi
Na Vltavě můžete strávit i originální dovolenou. 

Zážitkem pro Vás bude jistě ubytování přímo na vodě v 

krásných hausbótech, se kterými se můžete přepravovat 

dle Vaší libosti a každou noc tak trávit na jiném úseku 

Vltavy.



Budějovicko  |  2322  |  Budějovicko

Spaß am Wasser entlang 
und Wasseraktivitäten
Am Vltava entlang fi nden Sie 

eine 60 Km lange Fahrradtour 

und eine 10 Km lange 

speziell geeignete Strecke für 

Rollschuhfahrer. Hier können Sie 

für Ihre Aktivitäten den Fahrrad- 

und Sportausrüstung Verleih 

nutzen. Ausleih: 

• Fahrräder, Zweiräder, E-Bikes

• Rollschuhe

• Roller

• Nordic Walking Stöcke

• Paddleboards

• Wasserskooter

Für Extremsportler und 

Wassersportliebhaber 

ist in České Vrbné ein 

Wassersportzentrum. Seine 

Grundlage ist ein Areal, wo 

sich ein künstlicher Kanal für 

Kanufahren und Rafting befi ndet, 

sowie ein geschützter Hafen für 

kleine und große Schiff e. Hier 

steht auch Vollservice und damit 

verbundene Dienste. 

Entertainment by 
the water and water 
activities
Along the Vltava river there is 

a 60 km long cycle track and 

10 km in line skates track, where 

you can also rent a bicycle or 

other sports equipment for your 

activities: 

• bicycles, tandem bicycles, 

 electric bicycles

• in-line skates

• scooters

• nordic walking sticks

• paddleboards

• water scooters

Adrenalin lovers will enjoy teh 

center of water sports in České 

Vrbné. This area is based on an 

artifi cial channel for canoeing 

and rafting, protected port for 

small and bigger boats with all 

follow-ip service. 

Zábava podél vody 
a vodní aktivity
Podél řeky Vltavy dále naleznete 

60 km dlouhou cyklostezku 

a 10 km stezky upravené pro in-

line brusle, kde můžete pro své 

aktivity využít půjčovnu kol 

a sportovního vybavení, kde jsou 

k zapůjčení:

• kola, dvoukola, elektrokola

• in-line brusle

• koloběžky

• nordic-walking hole

• paddleboardy

• vodní skútry

Pro milovníky adrenalinu je 

v Českém Vrbném centrum 

vodních sportů. Jeho základem 

je areál s umělým kanálem pro 

kanoistiku a rafting, chráněný 

přístav pro malé i velké lodě 

s veškerými navazujícími 

službami.
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Infostände - Dienste am Vltava entlang
Gerade am Steig, der sich entlang Vltava verbreitet, können Sie 

einzelne Infostände besuchen. Dieser Dienst bietet Ihnen Ankauf der 

Karten für Schiff skreuzfahrten, inklusive alle andere Informationen, 

zum Beispiel Ausleih von Sportausrüstung, Einkehrmöglichkeiten und 

vieles mehr.

Infostand České Budějovice - Park Bosonoha
Infostand České Vrbné
Infostand Hluboká - Hafen 
Týn nad Vltavou - Hafen

Eine wichtige Floßfahrttradition am Fluss Vltava ist immer noch 

aktuell, obwohl sie auch teilweise durch neuartigen Sportarten 

(wie Paddleboard) ersetzt wurde. Das bekannteste Dorf in diesem 

Gebiet ist eindeutig das Dorf Purkarec. Hier befi ndet sich auch das 

Holzfl ößer Museum. In Purkarec können Sie sich anschauen, wie ein 

richtiges Floß aussieht. 

+420 607 030 510      www.stezkavltavy.cz

Top Touristischen Ziele 
am Vltava entlang
• das Zentrum und Sehenswürdigkeiten 

 in České Budějovice

• Unterwelt in Úsilné

• künstlicher Kanal in České Vrbné

• Abenteuer Minigolf on Hluboká nad Vltavou

• das Schloss und der Schlosspark 

 in Hluboká nad Vltavou

• Südböhmische Galerie Mikoláš Aleš

• Zoo in Hluboká nad Vltavou

• Karlův Hrádek

• Holzfl ößer Museum in Purkarec

• Die Stadt Týn nad Vltavou

• das Schloss Mitrowicz

Infopoints – service along the river
You can visit individual infopoints directly on the Vltava trail. This 

service also provides tickets sale for cruises including all information. 

You can ask question on topics you are interested in and rent sport 

equipment or enjoy refreshment.  

Infopoint České Budějovice – Park Bosonoha
Infopoint České Vrbné
Infopoint Hluboká – port
Týn nad Vltavou – port

The important tradition of timber rafting on the Vltava river is still 

uptodate, eventhough it was replaced by modern water sports like 

paddleboards. The most famous village in this region is Purkarec 

for sure, where you defi nitely should not miss the museum of timber 

rafting. In Purkarec you can see the real timber raft.

TOP tourist destinations along 
the Vltava trail
• Center and the sightseeings 

 in České Budějovice

• underground in úsilné 

• artifi cial canoeing channel in České Vrbné

• Adventure Minigolf in Hluboká nad Vltavou

• Aleš South Bohemian Gallery

• Zoo in Hluboká nad Vltavou

• Charles Castle

• Timber rafting center in Purkarec

• Town Týn nad Vltavou

• Chateau Mitrowicz

TOP Turistické cíle podél 
trasy Vltavy
• Centrum a památky Českých Budějovic

• Podzemí v Úsilném

• Umělý kanál České Vrbné

• Adventure Minigolf Hluboká nad Vltavou

• Zámek a zámecký park 

 Hluboká nad Vltavou

• Alšova jihočeská galerie

• Zoo Hluboká

• Karlův Hrádek

• Vorařské muzeum Purkarec

• Město Týn nad Vltavou

• Zámek Mitrowicz

Infopointy - služby podél vody
Přímo na Stezce Vltavy můžete cestou navštívit jednotlivé infopointy. 

Tato služba zajišťuje zakoupení lístků k plavbě včetně veškerých 

informací. Můžete se zde informovat na vše, co Vás zajímá, vypůjčit si 

sportovní vybavení nebo využít možnost občerstvení.

Infopoint České Budějovice – Park Bosonoha
Infopoint České Vrbné
Infopoint Hluboká – přístav
Týn nad Vltavou – přístav

  Významná tradice voroplavby po řece Vltavě je stále aktuální, ačkoli 

ji nahradili novodobé vodní sporty, jako například paddleboardy. 

Nejznámější vesnicí v této destinaci je jednoznačně Purkarec, kde by 

Vaší návštěvě nemělo ujít muzeum voroplavby. V Purkarci můžete 

vidět podobu pravého voru.
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Sdílejte zážitky a inspirujte se online.

Share your experiences and get inspired online.

Teilen Sie Ihre Erfahrungen und lassen Sie sich online inspirieren.

#jiznicechy #budejovicko



Budějovicko  |  2928  |  Budějovicko

INSTAGRAMOVÝ PRŮVODCE
INSTAGRAM GUIDE
INSTAGRAMFÜHRER

Nechte se inspirovat:
Tagujte s námi! Budeme rádi za 

sdílení Vašich zážitků s ostatními. 

Pochlubte se, kde jste byli.

Get inspired:
Tag with us! We will be happy 

for sharing your experience with 

others. Boast with destinations you 

visit.

Lassen Sie sich inspirieren: 
“Hashtagen” Sie mit uns! Wir 

würden uns über Ihr Teilen der 

Erlebnissen mit Anderen freuen. 

Prahlen Sie damit, wo Sie waren. 

#jiznicechy
#budejovicko 

@getthelouk
Hluboká nad Vltavou

@terumenclova
Zámek Mitrowicz

@cestujzamenej
Hluboká Castle

@czech_vibes
Zámek Mitrowicz

@tnjukebox
Hluboká nad Vltavou

@adelachloe
České Budějovice

@natali_kot
Zámek Mitrowicz

@clraushie
Náměstí Přemysla Otakara II.

@zana.rei
Hluboká nad Vltavou

@danekpavel
Veřejný přístav Hluboká nad Vltavou
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Vyhlídka Baba

Velký sjezd

Zámecký kozel

Poprvé se zámkem

Zámecké schody

Paddleboard v podzámčí

Plavba po Vltavě

Vyhlídka v podzámčí

Hlubocká ZOO

Zámek Hluboká

V zámeckém parku

Stylová Vespa

Voroplavba v Purkarci

Plavební komora

Na zídce

HLUBOCKÁ INSTAGRAMOVÁ STEZKA

#instahluboka

Město 
Hluboká nad Vltavou

www.hluboka.cz/instaplaces

#hluboka #jiznicechy #budejovicko

Věděli jste, že existuje instagramová stezka Hluboká? 
Podívejte se na TOP instagramová místa v okolí Hluboké nad Vltavou: 

Did you know about the existence of instagram track Hluboká? 
Visit the TOP instgram places in the surroundings of Hluboká nad Vltavou:

Haben Sie gewusst, dass es auch eine Instagramstrecke Hluboká gibt? 
Schauen Sie sich Instagram Orte im Umgebung Hluboká nad Vltavou an: 

www.hluboka.cz/instaplaces

@getthelouk
Hluboká nad Vltavou

@sandrakisic
Hosin Airport

@kiki9_offi  cial
Státní zámek Hluboká

@tomino_o_o
Státní zámek Hluboká

@paulinemma
Hluboká nad Vltavou

@saytamcirh
Hluboká nad Vltavou

@fi lipvanek
Hluboká Castle

@hlubokanadvltavou
Státní zámek Hluboká

@hynecheck
Hluboká nad Vltavou

@annbloggerkid
České Budějovice

@sassychris1
Hluboká Castle
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Pouze víkend nestačí

Only a weekend is not enough

Nur Wochenende ist nicht genug
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Nejste si jistí tím, jak dokonale naplánovat 7 dní na Budějovicku? 
Jak využít každý den pro různé aktivity a činorodě si užít všechno,  

co oblast nabízí? S naším TÝDENNÍM PRŮVODCEM nebudete mít  

o nápady nouzi!

You are not sure how to plan 7 days in the region of Budějovicko  
in a perfect way? 
How to fully enjoy each day for different activities and actively 

explore everything what this region offers? With our WEEKLY  

GUIDE you will have a lot of ideas.

Sind Sie nicht sicher, wie Sie Ihre Woche im Gebiet Budějovicko 
planen sollen? 
Wie man jeden Tag für verschiedene Aktivitäten nutzen kann und 

wie man alles richtig genießen könnte, was dieses Gebiet anbietet? 

Mit unserem wöchentlichen Planung werden Sie kein Ideenmangel 

haben!

TÝDENNÍ PRŮVODCE
WEEKLY GUIDE
WÖCHENTLICHE PLANUNG

34  |  Budějovicko

www.jiznicechy.cz/budejovicko7dni
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TOP turistické cíle Hluboká nad Vltavou
• Prohlídka zámku Hluboká

• Procházka v zámeckém parku

• Návštěva Alšovy jihočeské galerie

• Vyhlídka pod zámkem

• Lodí do Zoo po Munickém rybníku 

Večerní program: večeře v místní restauraci

TOP tourist destinations 
in Hluboká nad Vltavou
• Tour of the castle Hluboká

• Walk in the castle park

• Visit of Aleš South Bohemian Gallery

• Viewpoint under the castle

• Cruise to the zoo on the Munic pondělí

Evening programme: diner at a local restaurant

Top touristische Ziele in Hluboká nad Vltavou 
• Schlossbesichtigung in Hluboká

• ein Spaziergang im Schlosspark

• ein Besuch der südböhmischen Galerie Mikoláš Aleš

• eine Ausblickstelle unter dem Schloss

• mit einem Schiff  bis zum ZOO über Munický Teich

Abendprogramm: Abendessen im lokalen Restaurant

1
Den první / Day One / Erster Tag
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2
Výlet po Českých Budějovicích
• Budějovický Budvar – prohlídka pivovaru

•  Budějovické náměstí (Černá věž, Vodárenská věž, budějovická 

radnice, Jihočeské muzeum, Piaristické náměstí, okolí továrny 

KOH-I-NOOR)

• Park Bosonoha

• Plavba lodí nebo na šlapadle po Malši 

Večerní program: Výborný koktejl a tancování

Náš tip: Využijte službu růžových kol a zrychlete své přesuny – 

bikesharing REKOLA

Trip around České Budějovice 
• Budweisser Budvar – brewery tour

•  Townsquare (Black Tower, water reservoir tower, townhall, South 

Bohemian museum, Piarist Square, surroundings of KOH-I-NOOR 

factory)

• Park Bosonoha

• Cruise or water pedal trip on the Malše river

Evening programme: Perfect coctail and dancing

Our tip: Enjoy the service of pink bicycles and make your moves 

quicker – bikesharing REKOLA

Ausfl ug nach České Budějovice
• Budweiser Brauerei - Besichtigung

•  Budweiser Marktplatz (Schwarzer Turm, Budweiser Rathaus, 

Südböhmische Museum, Piaristické Marktplatz, Umgebung der 

Fabrik KOH-I-NOOR)

• Park Bosonoha

• Schiff fahrt oder Tretboot auf dem Fluss Malše

Abendprogramm: ein leckerer Cocktail und Tanzen

Unser Tipp: Nutzen Sie den Dienst „Rosa Fahrräder”, um mobiler 

zu sein - Bikesharing REKOLA

Den druhý / Day Two / Zweiter Tag
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3
Den třetí / Day Three / Dritter Tag

Sportem ku zdraví aneb aktivní odpočinek
• Sportovně relaxační areál (lanový park, minigolf, dětská zóna)

• Zapůjčení lodi nebo paddleboardu

• Na kole na vyhlídku Baba

• Výlet do okolí na skútrech

Večerní program: Luxusní wellness a masáže

Active relaxation
• Sport and relaxation park (rope park, minigolf, kids zone)

• Boat or paddleboard rental

• Cycling trip to the Baba viewpoint

• Motorcycle trip to the neighbourhood

Evening programme: Luxurious wellneww and massages

Durch Sport wird man gesünder 
- eine aktive Entspannung
• Sport und Entspannungsareal in Hluboká (Kletterwald, 

 Minigolf, Kinderzone)

• Schiff sverleih oder Paddelboardsverleih 

• eine Fahrradtour bis zum Aussichtspunkt Baba

• Skooterausfl ug in der Umgebung

Abendprogramm: Luxuriöse Massagen und Wellness
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4
Cyklovýlet do okolí
• Výlet do Holašovic na kole 

• Trasa kolem Vrbenských rybníků

• Zastávka v minipivovaru Kněžínek

• Osvěžení na plovárně

Večerní program: Návštěva Jihočeské fi lharmonie 

Náš tip: Zrychlete své přesuny – sdílení aut GoDrive

Cycling trip
• Cycling trip ro Holašovice

• Cycling track around the Vrbenské ponds

• Stopover at minibrewery Kněžínek

• Refreshment at the swimming pool

Evening programme: Visit of the South Bohemian Philharmonic

Our tip: Make your moves quicker – carsharing GoDrive

Fahrradtour in der Umgebung
• Fahrradausfl ug nach Holašovice

• Fahrradtour rund um Vrbenské Teichen

• ein Zwischenstopp in Minibrauerei Kněžínek

• Erfrischung im Schwimmbad

Abendprogramm: Besuch der südböhmischen Filharmonie

Unser Tipp: Um mobiler zu sein - Carsharing GoDrive

Den čtvrtý / Day Four / Vierter Tag
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5
Kultura a památky Týn nad Vltavou
• Vorařské muzeum Purkarec

• IC Jaderné elektrárny Temelín

• Otáčivé hlediště Týn nad Vltavou

• Muzeum Týn nad Vltavou

• Podzemní chodby Týn nad Vltavou

• Úniková místnost Týn nad Vltavou

• Zámek Mitrowicz, Koloděje nad Lužnicí (v případě speciální akce)

Večerní program: Jihočeské divadlo České Budějovice

Culture and sightseeings in Týn nad Vltavou
• Timber fl oating museum in Purkarec

• IC of nuclear power station Temelín

• rotating auditorium in Týn nad Vltavou 

• Museum in Týn nad Vltavou

• Underground corridors in Týn nad Vltavou

• Escape room in Týn nad Vltavou

• Chateau Mitrowicz, Koloděje nad Lužnicí 

 (in case of a special event.)

Evening programme: South Bohemian Theatre in České Budějovice

Kultur und Sehenswürdigkeiten 
in Týn nad Vltavou
• Holzfl ößer Museum in Purkarec

• Infozentrum Kernkraftwerk Temelín

• Bühne mit drehbarem Zuschauerraum in Týn nad Vltavou

• Museum in Týn nad Vltavou

• Tunnel in Týn nad Vltavou

• Escape Room in Týn nad Vltavou

• Schloss Mitrowicz, Koloděje nad Lužnicí 

 (im Fall einer Veranstaltung)

Abendprogramm: Südböhmisches Theater in České Budějovice

Den pátý / Day Five / Fünfter Tag
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6
Relax v přírodě a den muzeí
• Jihočeské zemědělské muzeum

• Procházka Židovou strouhou

• Zámek Bechyně

• Podzemní chodby v Úsilném

• Hornické muzeum Rudolfov

Večerní program: Za dobrým pivem

Relaxation in the nature and the day 
of museums
• South Bohemian agricultural museum

• Walk in Jewś  Valley

• Castle in Bechyně

• Underground corridors in Úsilné

• Historical museum in Rudolfov

Evening programme: good beer

Entspannung in der Natur und Museumstag 
• südböhmisches Landwirtschaftliches Museum

• ein Spaziergang durch Židova Strouha

• Schloss Bechyně

• Tunnel in Úsilné

• Bergbaumuseum in Rudolfov

Abendprogramm: Ein gutes Bier

Den šestý / Day Six / Sechster Tag
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7
Turistické cíle v okolí a trochu adrenalinu
• Vodní nádrž Hněvkovice – prostor pro nadšence vodních sportů

• Divoká voda v Českém Vrbném

• Pro hrníček do Hrdějovic

• Golf na Hluboké

• Strašidelný les: Branišovský (České Budějovice)

Večerní program: Rozloučení s nasvíceným zámkem

Tourist destinations in the surroundings 
and a little bit of adrenalin
• Water damn Hněvkovice – area for the water sport enthusiasts

• Wild water in České Vrbné

• For a cup to Hrdějovice

• Golf in Hluboká nad Vltavou

• Haunted forest: Branišovský (České Budějovice) 

Evening programme: illuminated castle

Touristische Ziele im Umgebung 
und ein bisschen Adrenalin
• Wasserspeicher Hněvkovice – Raum für Wassersportsenthusiasten 

• Wildwasser in České Vrbné

• für eine Tasse nach Hrdějovice

• Golf in Hluboká nad Vltavou

• Unheimlicher Wald: Branišovský (České Budějovice)

Abendprogramm: beleuchtete Schloss 

Den sedmý / Day Seven / Siebter Tag
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You did not manage all what you planned?  
You did not have enough time to enjoy all our tips for trips?  
We have also other reasons to come back to South Bohemia:

Distillery Poněšice, Distillery Bozízovka in Hvozdec u Lišova, 

Museum of horsepower, farm markets, Fairytale underground, 

Observatory, shooting range, dry ski slope, Castle Červená Lhota, 

Český Krumlov, Tábor, Třeboň, Lipno, Schearzenberg ś tomb, 

lookout tower Kleť, Dívčí Kámen.

If you are a gastroenthusiast, do not forget to visit a culinary course 

with Fine Food Academy, where you can learn to cook not only 

typical czech dishes!

Haben Sie nicht alles geschafft, was Sie geplant haben?  
Haben Sie nicht alle unsere Tipps genutzt?  
Wir haben für Sie auch andere Gründe, warum Sie nach Südböhmen 

zurückkehren: 

Brennerei Poněšice, Brennerei Bozízovka in Hvozdec bei Lišov, 

Pferdeeisenbahnmuseum, Bauernmärkte, astronomisches 

Observatorium, Schießstätte, künstliches Skifahren, Schloss Červená 

Lhota, Städte Český Krumlov, Tábor, Třeboň, Stausee Lipno, 

Schwarzenberg Grabstätte, Aussichtsturm Kleť, Dívčí Kámen.

Nehmen Sie Ihr spezielles Erlebnis mit nach Hause: Falls Sie sich für 

Gastronomie begeistern, vergessen Sie nicht einen kulinarischen 

Kurs mit Fine Academy auszuprobieren, wo man Kochen lernt und 

das nicht nur die typischen Südböhmischen Gerichte! 

Nestihli jste vše, co jste měli v plánu?  
Nestačili jste využít našich výletních tipů?  

Máme pro Vás i další důvody, proč se vracet do jižních Čech:

Lihovar Poněšice, Lihovar Bozízovka v Hvozdci u Lišova, Muzeum 

koněspřežky, farmářské trhy, Pohádkové podzemí, Hvězdárna, 

střelnice, umělé lyžování, Červená Lhota, Český Krumlov, Tábor, 

Třeboň, Lipno, Schwarzenberská hrobka, rozhledna Kleť, Dívčí 

Kámen.

Odvezte si zážitek: Pokud patříte mezi gastronadšence, 

nezapomeňte si vyzkoušet kulinářský kurz s Fine Food Academy, 

kde se můžete naučit vařit nejen typická jihočeská jídla! 

www.jiznicechy.cz
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Půjčte si motorku Vespa nebo elektrokolo a stylově si vyrazte na výlet do okolí Budějovicka
Rent a Vespa motorcycle or electric bicycle and make a stylish trip around the region of Budějovicko

Leihen Sie sich das Motorrad Vespa oder Elektrofahrrad aus und fahren Sie in die Umgebung im Gebiet Budějovicko los

 Lázeňské město Bechyně s krásnou architekturou

Spa town bechyně with beautiful architecture

Kurstadt Bechyně mit wunderschöner Architektur

Na Kozí farmu Jakubka

Goat farm Jakubka

Ziegenfarm Jakubka

Pohádkový park a renesanční zámeček Vysoký Hrádek

Fairy tale park and rennaissance chateaux Vysoký Hrádek

Märchenpark und Renaissance Schlösschen Vysoký Hrádek

V Týně nad Vltavou můžete hledat Pramen lásky

Search for the Spring of love in Týn nad Vltavo

In Týn nad Vltavou können Sie die Quelle der Liebe 

suchen

Odpočiňte si v areálu zámku Kratochvíle

Relax in the grounds of the Kratochvíle castle

Ruhen Sie im Areal beim Schloss Kratochvíle aus

Poznejte selské baroko: vesnička Holašovice

Enjoy the rural baroque: Holašovice Village

Ländlicher Barock: das Dorf Holašovice

Osvěžte se křišťálovou minerální vodou v Úsilném

Refresh yourselves with the crystal clear mineral 

water in Úsilné

Erfrischen Sie sich mit Kristall Mineralwasser in Úsilné

STYLOVÁ VESPA NEBO ELEKTROKOLO 
STYLISH VESPA OR ELECTRIC BICYCLE
STYLISCHES MOTORRAD VESPA ODER ELEKTROFAHRRAD

20 
km

24 
km

12 
km

22 
km

45 
km

10 
km

30 
km
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Stále v pohybu

Always on the move

Immer in Bewegung
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Budějovicko patří mezi oblast, 

která disponuje turistickými 

cíli, které jsou vhodné i 

pro handicapované turisty. 

Preferujete přírodní památky, 

historické budovy či sportovní 

aktivity pro handicapované? Na 

Budějovicku najdete i místa, která 

mají bezbariérový přístup.

Vyzkoušejte např.: 
• Trasa Vrbenské rybníky

• Státní zámek Hluboká

• Zoo Hluboká

• Jihočeské muzeum České Budějovice

• Workout park ve Sportovně relaxační areálu Hluboká

• Speciální paddleboardy

Try for example:
• Track the Vrbenské ponds

• State castle Hluboká

• Zoo Hluboká

• Southbohemian museum České Budějovice

• Workout park at Sport and relaxation park Hluboká

• Special paddleboards

Probieren Sie zum Beispiel aus: 
• Strecke rund um Vrbenské rybníky (Vrbenské Teichen)

• National Schloss Hluboká

• ZOO Hluboká

• Südböhmisches Muzeum České Budějovice

• Workout Park in Sport und Entspannungsareal Hluboká

• Spezielle Paddleboards

Budějovicko numbers among 

the regions which offer touristic 

destinations suitable also for 

handicaped tourists. Do you 

prefer natural sightseeings, 

historical buildings or sport 

activities for handicaped? In the 

region of Budějovicko you can 

find also place with are barrier-

free.

Das Gebiet Budějovicko gehört 

zu einer Umgebung, die über 

zahlreichen touristischen 

Ziele verfügt, die auch 

für behinderte Touristen 

geeignet sind. Bevorzugen Sie 

Naturschönheiten, historische 

Gebäude oder sportliche 

Aktivitäten für behinderten? 

In dem Gebiet Budějovicko 

finden Sie auch diese Orte, die 

barrierefrei sind.

BUDĚJOVICKO BEZBARIÉROVĚ 
BUDĚJOVICKO WITH NO BARRIERS
BUDĚJOVICKO BARRIERENFREI
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Ochutnejte 8 pivovarů v srdci jižních Čech.

Taste 8 breweries in the heart of South Bohemia.

Probieren Sie 8 Brauereien im Herzen Südböhmens.
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Ke každému výletu neodmyslitelně patří i zastávka na jídlo. 

Budějovicko nabízí hned několik nezapomenutelných gastrozážitků v 

podobě pochutin v restauracích i pivovarech. 

Jihočeská pivní stezka
Na zdejší pivovary a minipivovary narazíte doslova na každém kroku. 

Každý pivovar má svou historii – stačí si vybrat Vaši oblíbenou značku:

Minipivovar Krajinská 27
K obnovení pivovarské činnosti 

došlo v minipivovaru v roce 

2014. Při návštěvě tohoto místa 

můžete ochutnat set 5 různých 

piv.

Minibrewery Krajinská 27
It renewed the production in 

2014, you can taste a set of 5 

diff erent beers.

Minibrauerei Krajinská 27
Zur Erneuerung des Bierbrauens 

kam es im Jahr 2014. Bei der 

besichtigung dieser Brauerei 

kann man 5 verschiedene 

Biersorten kosten. 

Rodinný pivovar Bukovar
Pivovar z Dolního Bukovska 

prezentuje poctivé české spodně 

kvašené pivo.

Family brewery Bukovar
Brewery from Dolní Bukovsko 

presents fair fermented beer.

Familien Brauerei Bukovar 
Eine Brauerei aus Dolní 

Bukovsko präsentiert ein echtes 

tschechisches gegärtes Bier. 

Pivovar Hluboká
Historie vaření piva na Hluboké 

sahá do 15. století. Ochutnat ho 

můžete přímo na hlubockém 

náměstí.

Brewery Hluboká
Its history dates back to the 15th 

century, you can taste it directly 

at the town square.

Brauerei Hluboká 
Die Geschichte des Bierbrauens 

geht bis in 15 Jhd. zurück. Kosten 

können Sie es am Budweiser 

Marktplatz. 

Budějovický Budvar, n. p.
Při prohlídce města České 

Budějovice nezapomeňte 

navštívit jeden z nejznámějších 

pivovarů vůbec. 

Budweisser Budvar
Do not forget to visit one of 

the most popular breweries 

ever on your tour around České 

Budějovice.

Budweiser Budvar
Vergessen Sie nicht bei der 

Besichtigung der Stadt České 

Budějovice eine der überhaupt 

bekanntesten Brauereien 

besuchen.

Pivovar Samson, a. s.
Budějovický měšťanský pivovar 

byl založen roku 1795.

Brewery Samson
This urban brewery was 

established in 1795.

Brauerei Samson 
Budweiser Stadtbrauerei wurde 

im Jahr 1795 gegründet. 

Minipivovar BEERANEK
Tento pivovar se může pochlubit 

tím, že jeho sídlo je prvním 

právovarečným domem 

v Českých Budějovicích.

Minibrewery BEERANEK
It is set in a building which was 

the the fi rst to obtain the right to 

brew beer. 

Minibrauerei Beeranek 
Diese Brauerei kann sich damit 

rühmen, dass sie sich in einem 

Haus befi ndet, wo das erste Bier 

in České Budějovice gebraut 

werden konnte.

Minipivovar Kněžínek
Pivovar funguje od roku 2012. 

Areál má svou vlastní restauraci, 

kde pivo můžete ochutnat.

Minibrewery Kněžínek
The brewery started its 

productions in 2012, you can 

taste their beer in their own 

resturant.

Minibrauerei Kněžínek 
Diese Brauerei ist seit 2012 

eröff net. In dem Areal befi ndet 

sich auch ein Restaurant, wo 

man das Bier kosten kann. 

Pivovarský dvůr Lipan
Pivovarský dvůr Lipan najdete 

v obci Dražíč, nedaleko Týna nad 

Vltavou. 

Brewery court Lipan
It is set in the village Dražič, not 

far from Týn nad Vltavou.

Der Brauereihof Lipan
Der Brauereihof Lipan fi ndet 

man in der Gemeinde Dražíč, 

nicht weit von Týn nad Vltavou.

Each trip is always connected with a stopover for a good meal. 

Budějovicko off ers many unforgettable gastroexepriences in local 

restaurants and breweries.

South Bohemian beer track
With a plenty of breweries everywhere just choose your favourite 

brand and enjoy it also with a bit of history.

Zu jedem Ausfl ug gehört auch ein Zwischenstopp fürs Essen. 

Das Gebiet Budějovicko bietet gleich einige unvergessliche 

gastronomische Erlebnisse in Restaurants oder Brauereien. 

Südböhmischer Bierweg
Auf einheimische Brauereien und Minibrauereien stoßen Sie an jeder 

Ecke. Jede Brauerei hat ihre eigene Geschichte - man muss sich nur 

seine Lieblingsmarke auswählen: 

GASTRO PRŮVODCE
GASTRO GUIDE
GASTRONOMISCHER REISEFÜHRER
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Znáte tyto budějovické gastro pojmy?

Do you know this gastro terminology? 

Können Sie diese typische gastronomische 
Ausdrücke aus České Budějovice?

Budějovicko

Pokrmy typické pro Budějovicko
Dishes typical for Budějovicko
Typische Gerichte für das Gebiet Budějovicko

Jihočeská kulajda 

South Bohemian Kulajda

Jihočeská kulajda - südböhmische Suppe mit Kartoff eln, Pilzen und Dill

Cmunda = bramborák / potato pancake / Kartoff elpuff er Zelňák = placka ze zelí / pancake with cabbage / Kohl Puff er

Chutná hezky. Jihočesky
Energii vydanou jízdou na kole či pěším dobýváním historických 

památek by měli návštěvníci doplňovat z místních zdrojů. 

It tastes great. South Bohemian
You can add the lost energy from the local sources.

Bei uns in Südböhmen schmeckts 
Die Energie, die Sie beim Radfahren oder bei Besichtigungen 

verbrennt haben, sollten Sie wieder bei uns aufl aden.

Pokud nevíte, jakou restauraci na Budějovicku navštívit, přinášíme 

inspiraci v podobě vybraných top podniků, které Vám zaručí 

nezapomenutelný gastro zážitek. 

If you do not know which restaurant to visit in the region of 

Budějovicko, web ring the inspiration with the list of top restaurants 

which guarantee the unforgettable gastroexperience.

Falls Sie nicht wissen, welches Restaurant im Gebiet Budějovicko zu 

besuchen sollen, dann geben wir Ihnen einige Inspirationen.   Die  

von uns ausgewählten Top-Einrichtungen, die Ihnen sicherlich ein 

unvergessliches gastronomisches Erlebnis vermitteln.

Nadýchané lívance s borůvkovým žahourem 

Fluff y pancakes with blueberry sauce

Pfannkuchen mit Heidelbeer Sauce
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KAŽDOROČNÍ TOP AKCE
TOP ANNUAL EVENTS / TOP JÄHRLICHE VERANSTALTUNG

TIPY NA SUVENÝRY
TIPS FOR SOUVENIRS / SOUVENIRS TIPPS

BŘEZEN / MARCH / MÄRZ: 

Den sv. Patrika – Týn nad Vltavou

Velikonoce v Zoo – Hluboká nad Vltavou

DUBEN / APRIL / APRIL:

Velikonoce na Hluboké
– Hluboká nad Vltavou

Jarní trhy – České Budějovice

Staročeské Velikonoce aneb Jaro už je tu…
– České Budějovice

Velikonoční hrkání – České Budějovice

KVĚTEN / MAY / MAI:

MAY DAY – Májový den v Zoo
– Hluboká nad Vltavou

Veteran rallye Křivonoska
– České Budějovice

Křížem Krážem za divadlem
– Hluboká nad Vltavou

Noc kostelů – Týn nad Vltavou

Vltava open – Týn nad Vltavou

Na Semenec za řemesly – Týn nad Vltavou

Majáles 2019 – České Budějovice

ČERVEN / JUNE / JUNI:

Pivovarská sešlost – Hluboká nad Vltavou

Národní myslivecké slavnosti
– Hluboká nad Vltavou

1/2 Maraton – České Budějovice

ČERVENEC / JULY / JULI:

Závod dračích lodí – Purkarec

Múzy na vodě – České Budějovice

Umění ve městě – Hluboká nad Vltavou

Radniční léto – České Budějovice

Hudební večery – České Budějovice

Promítání v letním kině Háječek
– České Budějovice

Kinematograf bratří Čadíků
– České Budějovice

Typické místní výrobky, kterými můžete potěšit.
Typical local products, which you can please somebody with.
Typische einheimische Produkte, die Ihnen Freude machen

Výrobky KOH-I-NOOR

Products of KOH-I-NOOR

KOH-I-NOOR-Produkte

Vltavín – typický šperk pro tuto oblast

Moldavit - a typical jewel for this area 

Moldavit - typisches Juwel für diesen Bereich

Budějovický Budvar

Budweiser Budvar

Radniční med z Budějc

Cityhall honey from Budweis

Rathaus Honig von Budweis

Hrdějovická keramika

Ceramics from Hrdějovice

Keramik von Hrdějovice

Poznávání za úplňku - České Budějovice

Toulky Budějovicemi – České Budějovice
Divadelní večery na zámku 
– Hluboká nad Vltavou

Večerní prohlídky ZOO 
– Hluboká nad Vltavou

Hudební večery – Hluboká nad Vltavou

Otáčivé hlediště – Týn nad Vltavou

Vltavotýnské slavnosti s Matějem Kopeckým
– Týn nad Vltavou

Chill & Grill – Týn nad Vltavou

Den otevřených dveří – Temelín

Letní kino – Hluboká nad Vltavou

Slavnosti Wratislava z Mitrowicz 
– zámek Mitrowicz

Vltavotýnské slavnosti – Týn nad Vltavou

Železné a zlaté České Budějovice 
– České Budějovice

SRPEN / AUGUST / AUGUST:

Radniční léto – České Budějovice

Hudební večery na náměstí 
– České Budějovice

Poznávání za úplňku – České Budějovice

Jihočeský jazzový festival
– České Budějovice

Město lidem, lidé městu – České Budějovice

Slavnosti Emmy Destinové 
– České Budějovice

Okolo jižních Čech – České Budějovice

Země živitelka – České Budějovice

Divadelní večery na zámku 
– Hluboká nad Vltavou

Toulky Budějovicemi – České Budějovice
Večerní prohlídky ZOO 
– Hluboká nad Vltavou

Otáčivé hlediště – Týn nad Vltavou

790 let Týna nad Vltavou – Týn nad Vltavou

Festival minipivovarů – Týn nad Vltavou

ZÁŘÍ / SEPTEMBER / SEPTEMBER:

Vltava žije – České Budějovice

Poznávání za úplňku – České Budějovice

Noc věží a rozhleden – České Budějovice

Toulky Budějovicemi – České Budějovice
Slavnosti vína – Hluboká nad Vltavou

Filmový festival Moře, voda, oceány 
– Hluboká nad Vltavou

ŘÍJEN / OCTOBER / OKTOBER:

Podzimní švestkové trhy
– České Budějovice

Den zvířat – Hluboká nad Vltavou

Rybářské slavnosti – Hluboká nad Vltavou

LISTOPAD / NOVEMBER / NOVEMBER:

Svatomartinské Budějovice 
– České Budějovice

Strašidelná Zoo – Hluboká nad Vltavou

Gastrofest – České Budějovice

PROSINEC / DECEMBER / DEZEMBER:

Přílet anděla – České Budějovice

Adventní trhy – České Budějovice, 
Týn nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou

Vánoce na starém městě a staročeská ulička
– České Budějovice

Zvonkový průvod – České Budějovice

Vánočně nasvícená Zoo 
– Hluboká nad Vltavou

Živý betlém – České Budějovice, 
Hluboká nad Vltavou

Andělská Hluboká – Hluboká nad Vltavou

www.jiznicechy.cz/kalendar

Budějovický Budvar

Budweiser Budvar
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Muzeum koněspřežky 

Strážní domek č. 1 v Českých 

Budějovicích na území koněspřežní 

železnice České Budějovice - Linec z let 

1825 - 1832.

Horse-drawn railway museum 

Guard house no. 1 in České Budějovice 

in the territory of the horse railway track 

České Budějovice - Linz from the years 

1825-1832.

Pferdeeisenbahnmuseum 

Wache Haus Nr 1 in Budweis in dem 

Gebiet der Pferdebahnstrecke  Budweis 

- Linz aus den Jahren 1825-1832.

Zámek Mitrowicz  
- místo pro Vaši svatbu.

Mitrowicz Castle  
- a place for your wedding.

Mitrowicz Castle  
- ein Ort für Ihre Hochzeit.

Muzeum Týn nad Vltavou  
Největší expozice vltavínů v Čechách je oživena o zvukové  

a světelné efekty připomínající jejich zrod (pád meteoritu).

Týn nad Vltavou Museum 
The largest exposition of moldavites in Czech Republic is 

revived by sound and light effects reminiscent of their birth 

(meteorite fall).

Týn nad Vltavou Museum 
Die größte Exposition von Moldaviten in der Tschechischen 

Republik wird durch Klang- und Lichteffekte, die an ihre 

Geburt erinnern (Meteoritensturz), wiederbelebt.

Alšova jihočeská galerie  

- jediné muzeum umění v Jihočeském kraji.

Aleš South Bohemian Gallery  
- the only art museum in the South Bohemian Region.

Aleš Südböhmische Galerie  
- das einzige Kunstmuseum in Südböhmen.

www.muzeumcb.cz

www.mitrowicz.cz

www.kulturatyn.cz

www.ajg.cz
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www.vcb.cz www.casino-mariner.cz

Přijďte si zahrát do stylového prostředí s příjemnou obsluhou, 

kde se hraje živá hra - American roulette, Black Jack  

a Texas Hold‘em poker a kde je pro Vás připraveno více než 

40 nejnovějších výherních automatů, VLT i elektronická 

ruleta. ŽIVÁ HRA KAŽDÝ DEN 19.00 - 04.00 hod. Volejte 

pro odvoz ZDARMA tel.: 602 111 900. Přejeme hodně štěstí. 

OTEVŘENO NONSTOP! 

Come and play in a stylish environment with a pleasant 

service, live games American roulette, Black Jack and Texas 

Hold´em poker, more than 40 brand new slot machines and 

elctronic roulette. LIVE GAME EVERY DAY 7 pm - 4am. Call 

602 111 900 for a FREE TAXI. We wish you a good luck. 

OPEN NONSTOP! 

Jeden Tag steht für Besucher ein Buffet bereit und dabei ist 

die Konsumierung frei. Es sind auch viele Sonderaktionen und 

Extras vorbereitet, die in Zukunft immer aktualisiert werden. 

Gespielt wird jeden Tag von 19:00 bis 4:00 Uhr.  

Für kostenfreie Taxi rufen Sie hier an: +420 602 111 900. 

Wir wünschen Ihnen viel Glück. Geöffnet ist NONSTOP! 

www.casino-mariner.czOTEVŘENO NONSTOP!

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána.

Why to come to Země živitelka • Over 550 exhibitors 
• Cultural and specialist programme • 6 days full of 
extraordinary experience • Over 150 000 m2 of exhibition 
area • Over 100 000 visitors

ZEMĚ ŽIVITELKA  
(EINE AGRONOMISCHE AUSSTELLUNG)
Země živitelka ist internationals Agrosalon mit mehr als 
100 Tausend Besucher und Hunderts tschechischen sowie 
ausländischen Aussteller. Sie können sich auf die ganze Reihe 
der neuen Produkten von verschiedenen Fächern, wie zum 
Beispiel Landwirtschaftliche Technik, so wie Tierzüchtung 
(Landwirtschaftliche und Haustieren), Nahrungsmittelproduktion, 
Fischzucht, Jagdwesen, Bienenzucht und viel mehr freuen.

Warum sollen Sie unsere Ausstellung besuchen?  
• mehr als 550 Ausstellern • über 150 000 quadratmeter 
Ausstellungsfläche • über 10 000 Besucher • Kultur und 
Fachveranstaltungen • 6 Tage außergewöhnlichen Erlebnissen

ZEMĚ ŽIVITELKA
Země živitelka je mezinárodní agrosalón s více než 100 tisíci 
návštěvníky a stovkami českých i zahraničních vystavovatelů. 
Každý ročník s sebou přinese množství novinek, jednotlivé 
zemědělské obory budou prezentovány napříč celým areálem. 
Těšit se můžete na celou řadu zajímavostí, ale i nových věcí 
z nejrůznějších oborů jako je zemědělská technika, chov 
hospodářských a domácích zvířat, potravinářská výroba, 
rybářství, myslivost, včelařství, technologie.

Proč navštívit Země živitelku • Více než 550 vystavovatelů  
• Přes 150 000 m2 výstavních ploch • Přes 100 000 
návštěvníků • Kulturní i odborný program • 6 dnů plných 
netradičních zážitků

THE ZEMĚ ŽIVITELKA AGROSALON
Země živitelka is an international agrosalon with more than  
100 thousand visitors and hundreds of czech and international 
exhibitors. Each year it brings many news, individual agricultural 
fields are presented throughout the whole exhibition area. You 
can look forward to a wide range of curiosities, news in various 
fields as agricultural technique, livestock farming, breeding 
domestic animals, food production, fishing, hunting, beekeeping, 
technology.

IDEÁLNÍ MÍSTO PRO SKVĚLÉ AKCE
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BechyněHolašovice

Praha

Lipno nad VltavouTřeboň

Český KrumlovČervená Lhota

Víte, že …
Z Prahy jezdí vlakové i autobusové spoje do Českých Budějovic, 

kdy je možné trasu stihnout i pod 2 hodiny.

Do you know that ...  
From Prague is train and bus connection to České Budějovice, 

there you can travel even under 2 hours.

Haben Sie schon gewusst, dass...? 
Aus Prag fahren sowohl Züge als auch Busse, mit denen Sie 

sogar in weniger als 2 Stunden in Budweis sind.

k cestování po jižních Čechách můžete využít 

jihočeskou jízdenku.

You can travel through South Bohemia with 

“south ticket”

Wenn Sie Südböhmen bereisen möchten, 

können Sie eine spezielle Fahrkarte nutzen, 

die sich Südböhmen Ticket nennt.

45 km20 km

25 km50 km

60 km25 km

České Budějovice

Týn nad Vltavou

Hluboká nad Vltavou

ZAJÍMAVÉ CÍLE V DOSAHU
ZAJÍMAVÉ CÍLE V DOSAHU / ZAJÍMAVÉ CÍLE V DOSAHU

120 km



město
Hluboká nad Vltavou

Zpětná vazba nás posouvá dál!

V roce 2018 vydala destinační společnost Českobudějovicko-Hlubocko, z.s. 

Tiskové chyby vyhrazeny. NEPRODEJNÉ

www.jiznicechy.cz/budejovicko

www.facebook.com/jiznicechy

www.instagram.com/jiznicechy

www.youtube.com/jiznicechy

Prezentace oblasti Českobudějovicko-Hlubocko byla vytvořena za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.


