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Rodinná dovolená





V jižních Čechách se snoubí čistá příroda 
a nepřeberná nabídka aktivit pro malé i velké 
návštěvníky. Ať už patříte mezi vyznavače aktivního 
trávení volného času, nebo se raději vydáváte 
za poznáním, to vše a mnohem více naleznete 
právě v našem regionu. Vzpomínky na chvíle 
strávené s těmi, které nejvíce milujete, 
to je rodinná dovolená v jižních Čechách.
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Za zvířátky
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  1   Krokodýlí ZOO Protivín
Zoologická zahrada se specializuje na chov krokodýlů, 
aligátorů, kajmanů a gaviálů. Je zde k vidění 22 druhů, včetně 
pěti kriticky ohrožených. Jedná se o nejrozsáhlejší sbírku 
krokodýlích druhů v Evropě. Zoo chová i největšího krokodýla 
žijícího v Čechách, jímž je téměř pětimetrový samec 
krokodýla mořského, zvaný Golem. Součástí expozice je i tzv. 
pravěká ZOO, kterou tvoří muzejní a osteologické exponáty 
představující celou vývojovou řadu živočichů od bezobratlých 
po lidoopy, doplněná žijícími fosiliemi jako jsou štíři, bahník 
západoafrický nebo želvy kajmanky supí. Zoo mohou zájemci 
navštívit celoročně.

Kontakt:
Krokodýlí ZOO Protivín
Masarykovo nám. 261
398 11 Protivín
+420 725 155 648
www.krokodylizoo.cz 
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  2   Návštěvnické centrum Kvilda 
Návštěvnické centrum Kvilda nabízí naučnou stezku 
věnovanou jelenovitým obyvatelům Šumavy. Výběhem 
s jeleny o rozloze zhruba 9 ha prochází naučný okruh 
s vyvýšenými pozorovacími přístřešky. Naučný okruh dále 
pokračuje i mimo výběh, kde se návštěvníci seznámí se 
stopami jelenovitých, divokých prasat i s místními stromy 
a rostlinami.

Kontakt:  
Návštěvnické centrum Kvilda 
Kvilda 169
384 93 Kvilda
+420 731 530 341
www.npsumava.cz 
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  3   Vodní zámek Blatná a park s daňky
Zámek Blatná se stal oblíbeným místem fi lmařů. Natáčela se 
tu například pohádka Šíleně smutná princezna nebo fi lm Bílá 
paní. V zámeckém parku se procházejí pyšní pávi a volně se 
pasou daňci. Děti blatenské daňky milují! V pokladně zámku 
si můžete zakoupit krmení a daňky nakrmit. Jako v pohádce 
se budete cítit při romantických projížďkách na loďce kolem 
zámku. Pro děti zámek nabízí i zkrácenou prohlídku spojenou 
s návštěvou mučírny v zámeckém sklepení.

Kontakt:
Zámek Blatná
Na Příkopech 320
388 01 Blatná
+420 383 422 934
www.zamek-blatna.cz 
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  4   Záchranná stanice živočichů Makov 
Záchranná stanice se nachází 7 kilometrů za Pískem 
a poskytuje zázemí zvířátkům, která by bez pomoci v přírodě 
nepřežila. Zvířata jsou ochočená a přítulná. Zblízka máte 
možnost vidět zástupce jihočeské fauny, kteří se jinak lidem 
vyhýbají. Areál Makova je příjemný, jeho součástí je rybník 
a stín poskytuje les. Můžete si zde upéct buřty, ale pozor na 
vydru! Je často hladová a bere vše, čeho si nevšímáte.

Kontakt:
Záchranná stanice živočichů Makov
Nová Ves 10
397 01 Čížová
+420 724 090 220
www.makov.cz
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  5   ZOO Dvorec
Ačkoliv je Zoologická zahrada Dvorec poměrně mladým 
zařízením, naleznete v ní již 70 druhů zvířat. Uvidíte zde 
hlavně šelmy - tygry, lvy, levharty, šakaly či vlky. Obdivovat ale 
můžete například i skupinu primátů, tapíra jihoamerického, 
kolekci hadů nebo hrocha obojživelného. 
Zoologická zahrada Dvorec připravuje pro své malé i velké 
návštěvníky řadu zajímavých zážitkových programů, z nichž 
si odnesete nejen nezapomenutelné zážitky, ale také spoustu 
fotek a drobných suvenýrů na památku. 

Kontakt:  
ZOO Dvorec
Dvorec 17 
373 12 Borovany
+420 603 482 445
www.zoodvorec.cz 
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  6   ZOO Hluboká 
ZOO Hluboká se nachází v těsné blízkosti města Hluboká nad 
Vltavou, přibližně 9 kilometrů severně od Českých Budějovic. 
Návštěvníci zde mohou vidět více než 3 tisíce zvířat, která 
zastupují přibližně 300 druhů z České republiky, Evropy 
a mírného pásu Asie. Nechybí však ani expozice fauny a fl óry 
Austrálie, Ameriky či Afriky. Zvláštní pozornost věnuje zahrada 
chovu ohrožených druhů. K dispozici je zde restaurace, 
vzdělávací centrum a dětské hřiště. ZOO pořádá mnoho 
doprovodných programů pro celou rodinu.

Kontakt:
Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou
Ohrada 417
373 41 Hluboká nad Vltavou
+420 387 002 219
www.zoohluboka.cz 
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  7   Zoo Tábor
Největší zoologická zahrada na jihu Čech nabídne setkání 
z očí do očí s divokými šelmami, jako jsou lvi, tygři nebo 
medvědi. Jedním z klíčových programů zoo je návrat zubra 
evropského do volné přírody. Zoo je domovem pro více než 
300 zvířat, z nichž více než třetina patří mezi chráněné druhy 
u nás i ve světě. V těsné blízkosti zoo stojí rozhledna Hýlačka, 
z které je úžasný výhled na historické město Tábor. K zoo se 
můžete z Tábora svézt v létě historickým Křižíkovým vlakem 
do stanice Horky.

Kontakt:
Zoologická zahrada Tábor
Tábor - Větrovy 10
390 02 Tábor
+420 233 372 021
www.zootabor.eu 
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  8   Zoopark Na Hrádečku
Soukromý zoopark s rozlohou 10 ha se nachází mezi obcemi 
Dolní a Horní Pěna u Jindřichova Hradce. Můžete zde vidět 
8 druhů drápkatých opic, lemury, pumy, hyeny, lvy, velbloudy, 
lamy, klokany, osly, 3 druhy pštrosů, mývaly, varany, krokodýly 
a další. Zoo chová 90 druhů zvířat a pořádá i komentované 
prohlídky. 
 
Kontakt: 
Zoopark Na Hrádečku
Horní Pěna 51
378 31 Horní Pěna
+420 732 353 340
www.zoonahradecku.cz
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Za zábavou
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  9   Activity park médi Kubíka
Spoustu zvířátek můžete poznat na naučné stezce. U vchodu 
nelze přehlédnout šneka Jardu. Na ty statečnější čekají 
tříkolky, na nichž se můžete pustit z kopce vlka Václava. 
Na kopec nemusíte šplhat, vytáhne vás tam vlek. V Activity 
parku si užijete adrenalin, něco nového se naučíte, 
zasoutěžíte si nebo můžete jen relaxovat na jednom z mnoha 
odpočinkových míst a vychutnávat si překrásný výhled na 
Lipno a okolní přírodu.

Kontakt: 
Activity park médi Kubíka
Frymburk 
382 79 Frymburk
+420 604 349 955
www.parkfrymburk.cz 
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 10  Adventure minigolf 
Hřiště Adventure minigolfu se skládá z 18 jamek různé 
obtížnosti. Jamky jsou umístěné v upraveném terénu, aby 
vás po celý čas obklopovaly přírodní prvky. Hřiště je navíc 
krásně osvětleno, a tak nabízí neobvyklý večerní zážitek 
plný dokonalé romantiky, kterou dokresluje tematická hudba 
v pozadí. Hra není nijak fy zicky náročná a zahrát si může 
skutečně každý, včetně těch nejmenších. Žádný dress code 
a velmi jednoduchá pravidla, to je Adventure minigolf 
pro celou rodinu. Užijte si spoustu zábavy a zaslouženého 
odpočinku!

Kontakt:
Sportovně relaxační areál Hluboká nad Vltavou
Sportovní 1276
373 41 Hluboká nad Vltavou 
+420 602 746 746
www.areal-hluboka.cz 
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 11  Bobové dráhy Lipno
Jediné místo v České republice, kde najdete pohromadě horskou 
i korytovou bobovou dráhu. Na zbrusu nové horské bobové dráze 
si užijete jízdu tak trochu z ptačí perspektivy, zlatým hřebem jsou 
2 zatáčky s téměř 360 stupni. Nová dráha je díky bezpečnostním 
pásům a automatickým brzdám vhodnější pro rodiny s dětmi. 
Původní kilometr dlouhou korytovou bobovou dráhu ocení spíše 
sportovnější jezdci. Rychlost si v obou případech řídíte sami 
pomocí brzdy. Na start drah se dostanete pohodlně pomocí 
vleků. Děti od 3 let jezdí s rodiči, od 8 let mohou samy. 
V celoročním rodinném areálu je také stylová dřevěná hospůdka 
a mnoho různých atrakcí pro děti. Celý areál je bezbariérový.

Kontakt:
Bobové dráhy Lipno
Slupečná 301
382 78 Lipno nad Vltavou
+420 380 736 363  
www.slideland.cz 
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 12  Funpark Panda
Zábava pro všechny, to je Funpark Panda. Na ploše 
o velikosti 2000 m2 se nachází velké množství atrakcí, 
díky kterým u nás prožijete nevšední zážitky. Při společném 
zdolávání překážek, skluzavek a trampolín získají děti nejen 
nové kamarády, ale zažijí i nová společná dobrodružství. 
Nezapomínáme ani na ty úplně nejmenší. S ohledem na jejich 
bezpečí je pro děti do věku 3 let vyhrazen speciální prostor, 
který je oddělen od ostatních atrakcí. Pokud nebudou chtít 
strávit rodiče svůj odpočinek aktivně se svými dětmi, mohou 
se občerstvit v místní restauraci.

Kontakt:
Funpark Panda 
České Vrbné 2394
370 11 České Budějovice
+420 727 964 461
www.funparkpanda.cz 
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 13  Fun Spot Lipno
Zažijte něco nového, zažijte něco květinového! Hřiště 
Adventure minigolfu se skládá z 18 jamek rozprostřených 
a zasazených do členitého terénu botanické zahrady 
a prochází kolem vodopádu a dvou jezírek s bohatou faunou 
a fl órou. Hra není nijak fy zicky náročná, a proto si ji mohou 
zahrát návštěvníci všech věkových kategorií. Zakuste 
potěšení z krásně stráveného dne, na který vaše rodina jen 
tak nezapomene. Hřiště zůstává osvětlené i pro večerní 
romantickou hru pod hvězdami za doprovodu příjemné hudby 
či holografi cké projekce.

Kontakt:
Fun Spot Lipno
Lipno nad Vltavou 934
382 78 Lipno nad Vltavou
+420 776 188 739
www.funspotlipno.cz 
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 14  Hřiště BezBot
Hřiště BezBot nabízí zábavu pro každého. Od batolat po 
babičku nebo dědečka, protože všechny atrakce umožňují 
přístup dospělým. Prolézačky a skluzavky ve tvaru hadů 
a tunelů, akční věže, provazový most, míčový bazén, malá 
horolezecká stěna, šplhací tyč a maxi lego jsou jen některé 
z atrakcí, které zde naleznete. Pro nejmenší děti je v prostoru 
kavárny k dispozici velký dětský koutek s řadou oblíbených 
a didaktických hraček.

Kontakt:
Hřiště BezBot
Lhenická 611
370 05 České Budějovice
+420 774 423  873
www.bezbot.cz
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 15  Hopsárium České Budějovice
Jedinečná zábava pro děti i dospělé za každého počasí, 
to je Hopsárium. Plochou i počtem atrakcí největší vnitřní 
hřiště v Jihočeském kraji. Nejen malí návštěvníci, ale i rodiče 
si užijí spoustu legrace a zábavy při dobývání mořského 
korábu nebo při dovádění na maxi trampolínách. 
Na prozkoumání čeká i obrovská tlama žraloka, 8 metrů 
vysoká prolézací věž, střílecí děla a lezecká stěna. 
Dopravní i fotbalové hřiště. Na své si přijdou i ti nejmenší 
návštěvníci, pro které je připraven malý svět pro batolata.

Kontakt:
Hopsárium České Budějovice
Vrbenská 2290
370 01 České Budějovice 
+420 606 899 988
www.hopsarium.eu
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Náš tip
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Stezka řeky Vltavy
Sportovně relaxační Stezka řeky Vltavy je pomyslnou spojnicí 
mezi Českými Budějovicemi, Českým Vrbným a Hlubokou 
nad Vltavou. V těchto místech také naleznete infopointy, 
ve kterých získáte všechny potřebné informace, můžete 
si zapůjčit sportovní vybavení nebo se příjemně občerstvit 
během dne stráveného s rodinou. Vodní cesta nabízí spoustu 
zábavy i poznání pro malé i velké. Skvělé zážitky si odnesete 
z vyhlídkových plaveb na výletních lodích a někteří z vás 
jistě ocení i možnost půjčit si loďku vlastní, aniž byste 
museli vlastnit speciální oprávnění. Splavnost Vltavy je díky 
plavebním komorám zajištěna až k Hněvkovické přehradě 
a dále k vodní nádrži Orlík.

www.stezkavltavy.cz
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 16  Hopsárium Lipno
V lipenském Hopsáriu na návštěvníky čeká velká 
prolézačka s překážkami, střílecí děla, skluzavka přes dvě 
podlaží, míčkový bazén, samostatné hřiště pro nejmenší děti 
a velký nafukovací klokan, který vás vezme do své kapsy. 
Při hezkém počasí je otevřena navíc i venkovní část s dlouhou 
sjezdovkou s nafukovacími kruhy a dráha pro šlapací auta 
pro děti i dospělé.

Kontakt:
Hopsárium Lipno
Lipno nad Vltavou 86
382 78 Lipno nad Vltavou
+420 728 006 500
www.hopsarium.eu
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 17  Koloběžky Kleť 
Nezapomenutelným zážitkem pro aktivně založené lidi 
a milovníky adrenalinu je sjezd na koloběžce z hory Kleť. 
Projeďte se krásnou přírodou Blanského lesa a zažijte 
neopakovatelnou jízdu s převýšením až 630 metrů. 
Pro zájemce jsou připraveny tři trasy: do Českého Krumlova, 
Zlaté Koruny nebo do Krásetína na parkoviště u lanovky.

Kontakt: 
Koloběžky Kleť 
U Trojice (Kemp - Krumlov)
381 01 Český Krumlov
+420 602 493 522
www.kolobezky-krumlov.cz
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 18  Houbový park a ráj skřítků 
Interaktivní park s mnoha hrami, soutěžemi a atrakcemi pro 
celou rodinu najdete v obci Roseč. Můžete se zde vydat 
na dobrodružnou expedici do světa skřítků, dinosaurů, 
pohádkových bytostí, houbiček a také do vesmíru! 
Pro kreativce jsou připraveny výtvarné dílny (malování 
magnetek, barevné pískování, korálkování a další). Malí i velcí 
paleontologové zas mohou navštívit Muzeum fosilií a přenést 
se v čase do prehistorické doby.

Kontakt:
Houbový Park
Roseč 3
378 46 Roseč
+420 604 247 389
www.houbovypark.cz
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 19  Housův mlýn, fi lmová zbrojnice 
a zážitkový skanzen husitství
V Housově mlýně pod táborskými hradbami se každý může 
stát součástí historie s úsměvem. V areálu se nachází největší 
fi lmová zbrojnice ve střední Evropě, kde si návštěvníci mohou 
na vlastní kůži vyzkoušet zbraně a zbroje z hollywoodských 
fi lmů, např. helmici, kterou měl na sobě Brad Pitt, rekvizity 
z Letopisů Narnie nebo Tristana a Isoldy. Při pravidelných 
akcích a programech pro rodiny s dětmi v areálu navíc můžete 
vyzkoušet rytířské brnění, střílení lukem a kuší, šerm, rytířský 
trenažér, molitanovou bitvu, ražbu mincí, metání prakem 
i sekyrou či husitské kuželky a mnoho dalšího.

Kontakt:
Housův mlýn
Pod Holečkovými sady 383
390 01 Tábor
+420 775 630 665
www.housuvmlyn.cz
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 20  Království lesa
Nový zážitkový park Království lesa je určen pro rodiče 
s dětmi. Především těm nejmenším má příjemným způsobem 
přiblížit to, co se odehrává v mechu a mlází, v lesních 
houštinách nebo mezi mladými stromky či v mraveništi. 
Rozsáhlá lanová centra připomínají stezky pro veverky, kuny, 
jezevce nebo lišky. Děti tak mohou odhalit tajemství skryté 
v útrobách lesa a zároveň se naučit rozeznávat stromy nebo 
zjistit, jaké vlastnosti má dřevo. Budou poznávat zvířecí stopy 
a pochopí zákonitosti života lesního společenství. V provozu 
je zde hned několik restaurací a občerstvení s nabídkou 
tradičních šumavských jídel inspirovaných přírodou. Děti 
nadchne pestré zmrzlinové království. Království lesa se 
nachází kousek od Stezky korunami stromů Lipno. Dostanete 
se k němu lanovkou, stezkabusem nebo po vyznačené pěší 
cestě.

Kontakt:
Království lesa
Lipno nad Vltavou 307
382 78 Lipno nad Vltavou
+420 380 420 726
www.kralovstvilesa.cz 
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 21  Lanový park Libín
Dětský lanový park Libín je postaven maximálně v půlmetrové 
výšce, ale přitom svým charakterem připomínajícím velký 
lanový park dává dětem pocit zcela jiné zábavy. Děti od 
2 let si za doprovodu rodičů mohou užít zábavu na více jak 
20 překážkách. Mohou si hrát také na pískovišti nebo kreslit 
na tabuli v krásném prostředí dětského lanového parku, který 
je jedním z největších v České republice. 

Kontakt:
Lanový park Libín
Hora Libín u Libínského sedla
383 01 Prachatice
+420 776 11 45 66
www.adrenalin-libin.cz
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 22  Lanový park Lipno
Lanový park je ideální odpočinkovou, avšak lehce 
adrenalinovou aktivitou, která zpestří letní rodinnou 
dovolenou na Lipně. K dispozici je hned několik druhů 
lanových cest o délce 500 m, vhodných jak pro děti, tak 
pro dospělé. Opravdovým zážitkem je pak zakončovací sjezd 
„Fly kladkou“ nad hladinou rybníka.

Kontakt:
Lanový Park Lipno
Nad centrálním parkovištěm
382 78 Lipno nad Vltavou
+420 607 426 502
www.lipno.info
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Cykloturistika pro rodiny s dětmi 
v jižních Čechách
Jižní Čechy jsou protkány hustou sítí cykloturistických cest 
a stezek v celkové délce 5 000 kilometrů. Krásu Lipenského 
jezera, Třeboňské pánve nebo okolí Hluboké nad Vltavou 
mohou rodiny s dětmi bezpečně poznávat na vyznačených 
cyklostezkách. Některé z nich jsou svým povrchem vhodné 
i pro milovníky in-line bruslení.

Kontakt:
Nadace Jihočeské cyklostezky
B. Němcové 12/2
370 80 České Budějovice
+420 723 013 354
www.jihoceske-cyklostezky.cz 
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 23  Slověnický mlýn
Areál ve Slověnicích u Lišova poskytuje velké množství 
outdoorových aktivit. Kromě vysokého a dětského lanového 
parku, lanovkového světa, aquazorbingu, aquarolleru, 
aquapaddleru, lukostřelby a paintballu nabízí i v jižních 
Čechách ojedinělou novinku bumperball. Stačí jen vlézt do 
nafouklé měkké plastové koule.

Kontakt:
Slověnický mlýn 
Slověnice
373 72 Lišov
+420 774 060 600
www.slovenicky-mlyn.cz
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 24  Sportcentrum Monínec
Ve sportcentru Monínec si užije celá rodina aktivní zábavu. 
V areálu se nacházejí dvě lanová centra, jedno z nich je 
určeno speciálně pro dětské návštěvníky. Jsou zde tři okruhy 
rozdělené podle obtížnosti. Originální překážky jsou vybaveny 
záchytnými sítěmi proti pádu. Děti se pohybují samostatně 
po překážkách ve výšce přibližně 2 metrů nad zemí pod 
stálým dohledem rodičů a vyškoleného trenéra. Děti si mohou 
také vyzkoušet tubing – sjezd v umělém korytě, sjezd na 
horských koloběžkách, lukostřelbu nebo se mohou projít 
po stezce Včely a mravenci a vykoupat se v přírodním 
koupališti Pilský rybník.

Kontakt: 
Sportcentrum Monínec
Jetřichovice 53
257 91 Sedlec-Prčice
+420 604 332 565
www.jirsasport.cz
www.moninec.cz 
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 25  Sportovně relaxační areál 
 Hluboká nad Vltavou
Areál v hlubockém podzámčí nabízí možnost relaxace na 
travnatých plochách, beach volejbal, využití víceúčelového 
hřiště s umělým povrchem, zapůjčení kolečkových bruslí, 
koloběžek nebo sportovního vybavení. Jeho hlavní část tvoří 
Adrenalin park s lanovým parkem a obřím sjezdem přes 
celý areál. Děti zažijí zábavu ve speciálním dětském světě, 
na trampolínách nebo v dřevěném hradu. Další žádanou 
atraktivitou je Adventure minigolf, který je vhodný pro celé 
rodiny.

Kontakt:
Sportovně relaxační areál Hluboká nad Vltavou
Sportovní 1276
373 41 Hluboká nad Vltavou 
+420 602 746 746
www.areal-hluboka.cz 
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 26  Zážitkový park „Zeměráj“
Zážitkový park Zeměráj se nachází v lokalitě Budař u Kovářova 
severně od Milevska. Na ploše 9 hektarů park nabízí více 
než stovku různých her, hlavolamů a dobrodružných úkolů 
podporujících kreativitu, pozornost, zručnost, obratnost, 
rovnováhu či schopnost měnit zažité stereotypy. Zeměráj 
je ideálním místem zábavy a relaxace pro celou rodinu. 
Vyrazit můžete na stezku naboso, hledat poklad, stanete 
se archelogoem, nebo obyvateli dětské vesničky Hrejkov, 
vyrobíte si amulet a naučíte se, jak žili staří Slované. 

Kontakt:
Zážitkový park „Zeměráj“
Kovářov 201
398 55 Kovářov 
+420 702 542 054
www.zemeraj.cz
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 27  Dům přírody Třeboňska
Víte, kde na Třeboňsku najdete Tři bratry, písečné duny 
nebo třeba Dračici? Uhodnete, která ryba má psí zuby či 
odkdy jsou v Třeboni lázně? Všechno se dozvíte v moderně 
pojaté expozici, která seznamuje návštěvníky s největšími 
přírodními zajímavostmi Třeboňska. Za méně než jednu 
hodinu se dozvíte vše o historii rybníkářství, lázeňství 
a zdejší chráněné krajině. Vstoupíte do 300 let starého dubu 
a navštívíte vydří mláďata přímo v jejich noře. Stálá expozice 
„Krajina a lidé“ nabízí netradiční nahlédnutí do historie přírody 
a krajiny, zábavně naučné aktivity pro celou rodinu 
a tematické fi lmy.

Kontakt:
Dům přírody Třeboňska
Zámek 110
379 01 Třeboň
+420 384 724 912 / +420 601 330 960
www.dumprirody.cz/dum-prirody-trebonska
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 28  Husitské muzeum v Táboře
Husitské muzeum je zábava. Nejprve vás působivý fi lm 
seznámí se situací před vypuknutím husitských bouří, 
následně můžete prostřednictvím obrazů, animací i exponátů 
poznávat další témata jako husitské válečnictví, hledání krále 
či ve znamení kalicha. Na návštěvu muzea s sebou určitě 
vezměte i vaše ratolesti! Čekají na ně tematické komiksy, 
zabaví je tajné zásuvky a dvířka s úkoly a rozesmějí vtipné 
výjevy v kukátkách. A to není všechno! Jak padne kroužková 
košile a jak se sedí na královském trůně? To si mohou sami 
vyzkoušet. Zároveň s Husitským muzeem můžete 
v rámci radnice navštívit Gotický sál či se vydat na průzkum 
středověkých podzemních chodeb.

Kontakt:
Husitské muzeum – stará radnice
Žižkovo náměstí 1
390 01 Tábor
+420 774 059 263
www.husitskemuzeum.cz
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 29  Galerie Koželužna 
Novohradská galerie Koželužna se nachází v objektu 
bývalé tzv. koželužny, tedy budovy, která dříve sloužila pro 
různé řemeslné či hospodářské účely. Dnes je Koželužna 
především výstavním prostorem, ve kterém se během 
roku konají výstavy, tvůrčí aktivity a doprovodný program 
k výstavám. Pravidelně se zde pořádají i tvůrčí a výtvarné 
dílny pro děti a jejich rodiče. V letních měsících zde najde 
snad každý svoji „tvořivou parketu“ prostřednictvím letních 
výtvarných kurzů. Právě příjemná a inspirativní setkání 
a atmosféra jsou pro Koželužnu hodnotou, na kterou se 
nezapomíná.

Kontakt:  
Galerie Koželužna  
Komenského ul. 395
373 33 Nové Hrady
+420 602 150 208
www.kicnovehrady.cz
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 30  Grafi tový důl Český Krumlov
Zajímá vás, jak se těží grafi t? Chcete poznat hornickou 
práci? Můžete se vydat na exkurzi do atraktivního podzemí 
grafi tového dolu v Českém Krumlově. Vybaveni speciálním 
oblečením, jehož součástí je i důlní lampa, se svezete do 
podzemí důlním vláčkem, kterým dříve jezdili horníci na 
šichtu. Po celou dobu budete v péči odborných průvodců. 

Kontakt:
Grafi tový důl Český Krumlov
Chvalšinská ul. 243
381 01 Český Krumlov
+420 380 711 199
www.grafi tovydul.cz
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 31  Kláštery Český Krumlov
Unikátní trojklášteří láká širokou veřejnost, zvláště 
pak rodiny, mládež a děti na klášterní život, kulturu, historii 
a umění daného období a vytváří zajímavý prostor pro poznání 
a zážitky. Ke stálým expozicím se řadí interaktivní expozice 
lidských dovedností a umu našich předků, kde si návštěvníci 
mohou vyzkoušet práci středověkého písaře, namalovat 
ornament šablonové výmalby, poznat skladování potravin 
v tradičním sklepení nebo namíchat elixír v alchymistické 
laboratoři. Děti se budou cítit jako v pohádce v kostýmu 
rytíře či princezny. Další poznání nabízí expozice o životě 
a umění v klášteře klarisek a klášteře minoritů a expozice 
pivovarnictví. Děti určitě potěší řemeslné dílny, v nichž si 
mohou zkusit vyrobit vlastní výrobek z kovářské, knihařské 
či například sklářské dílny. 

Kontakt:
Kláštery Český Krumlov 
Klášterní dvůr 97
381 01 Český Krumlov 
+420 380 722 001
www.klasteryck.cz
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 32  Klášter Zlatá koruna
Pro někoho možná místo tichého rozjímání, které však 
ukrývá tajemství – barokní obrazy J. A. Komenského Orbis 
Pictus, které sloužily k vyučování v tamní škole. Tento 
jedinečný soubor didaktických nástěnných obrazů z 2. 
poloviny 18. století je i základem metodických listů pro 
děti, které při prohlídce seznamují s každodenním životem 
mnichů v cisterciáckém klášteře, s jejich znakovou řečí, 
povinnostmi a chodem kláštera. Děti se tak nenásilně učí 
vnímat architektonické detaily, dozvídají se o památných 
stromech, o pokroku v řemeslech a pěstování plodin, které 
cisterciáci v Čechách šířili. V klášteře se pořádají i výtvarné 
dílny, kde je možné si vyzkoušet například knihvazačství. Od 
roku 2016 je nově otevřeno lapidárium ve zrekonstruovaných 
sklepech kláštera. Návštěvu kláštera je možné spojit například 
s plavbou na lodi po řece Vltavě, protože leží v těsné blízkosti 
vodáckého kempu.  

Kontakt:
Klášter Zlatá Koruna
Zlatá Koruna 1
382 02 Zlatá Koruna
+420 380 743 126
www.klaster-zlatakoruna.eu 
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 33  Krušlovský včelín
Unikátní, ve dřevě vyřezávaný a malovaný Machův včelín 
v Krušlově je doslova včelím královstvím. Jihočeskou vesničku 
Krušlov najdete 21 km jižně od Strakonic. Včelař a řezbář 
Josef Mach tu vytvořil unikátní dílo lidové tvořivosti. Včelín 
obsahuje 65 výtvarně zpracovaných úlů, některé vyřezávané 
ztvárňující lidovou architekturu, jiné malované. Bohatě 
zdobené jsou též interiéry včelína. Stavba včelína byla 
započata v roce 1948, tudíž mu je dnes už přes šedesát let. 
Dětem na tváři jistě vykouzlí úsměv obrovská vyřezávaná 
včelka Mája. 

Kontakt: 
Krušlovský včelín 
Krušlov 24
387 19 Čestice
+420 608 272 268
www.kruslovskyvcelin.cz
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Historická železnice Tábor-Bechyně
Nejstarší elektrifi kovaná železniční trať v celé střední Evropě, 
která je dílem vynálezce Františka Křižíka, vede z Tábora do 
Bechyně. Pokud byste si chtěli vyzkoušet, jak se tudy jezdilo 
v dobách našich prababiček, počíhejte si na nostalgickou jízdu 
Elinkou nebo lokomotivou Bobinka. Jízdy probíhají o letních 
víkendech až do konce prázdnin. Ale to není všechno. 
V Městském muzeu Bechyně můžete kromě stálých expozic 
o historii města nebo slavného mostu Duha získat průvodce 
Bechyní speciálně pro děti s řadou úkolů.

Kontakt:
Městské informační centrum
nám. T. G. Masaryka 140
391 65 Bechyně
+420 778 545 509
www.kulturnidum.cz
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 34  Muzeum české loutky a cirkusu
Navštivte v kouzelných Prachaticích Muzeum české 
loutky a cirkusu, které vás zanese do světa loutkářství a lesku 
manéží. V žádném jiném českém muzeu není vystavena 
historická putovní atrakce – panoptikum s voskovými hlavami 
historických osobností i s pohyblivou mořskou pannou. 
Nechte se okouzlit krásou loutek vytvořených podle předloh 
největších českých umělců. 

Kontakt:
Muzeum české loutky a cirkusu
Velké náměstí 43
383 01 Prachatice
+420 388 385 716
www.nm.cz 
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 35  Muzeum čokolády a marcipánu
Expozice, která se nachází v prostorách tří historických 
domů, představuje historii čokolády, její dovoz do Evropy 
a následné zpracování. Druhá část muzea se věnuje 
marcipánu. Návštěvnicí mohou na vlastní oči vidět výrobu 
čokoládových pralinek a ochutnat speciality místní cukrárny 
nebo obdivovat autentický model táborského náměstí 
vyrobený z marcipánu. Děti si mohou navíc vyrobit vlastní 
sladkost v dětské dílničce.  

Kontakt: 
Muzeum čokolády a marcipánu
Kotnovská 138/13
390 01 Tábor
+420 381 211 784
www.cokomuzeum.cz
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 36  Muzeum LEGA Tábor
V historické budově na Špitálském náměstí na ploše více 
jak 200 m2 uvidíte výstavu stavebnice LEGO ze sbírky jedné 
sběratelky. K vidění jsou stovky originálních modelů z celého 
světa a neustále přibývají další zajímavé, raritní a exkluzivní 
kousky. Při prohlídce máte možnost zhlédnout i příběh o celé 
historii a vzniku LEGO kostičky. Muzeum je interaktivní, 
najdete zde přes 1,5 milionu LEGO kostiček. Mezi exponáty 
uvidíte i Sochu Svobody, Tower Bridge, Eiff elovu věž či indický 
Taj Mahal, Benešovu vilu nebo táborskou Střelnici.

Kontakt: 
Muzeum LEGA Tábor
Špitálské náměstí 275
390 01 Tábor
+420 602 697 207
www.muzeumlegatabor.cz 
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 37  Muzeum Špejchar Ražice
V nově zrekonstruovaném areálu bývalého špejcharu 
v Ražicích můžete navštívit stálou expozici. Její první část 
se týká nedaleké národní přírodní rezervace Řežabinec 
a Řežabinecké tůně. Druhá část je věnována železnici 
vzhledem k poloze obce Ražice, která leží na křižovatce dvou 
významných regionálních železničních tratí České Budějovice 
– Plzeň a Ražice – Tábor. Součástí expozice je kolejiště, po 
kterém v pravidelných intervalech projíždí vláček. V muzeu 
se nachází interaktivní dětský koutek a za pěkného počasí 
lze využít venkovní hrací hřiště. V okolí Ražic se také můžete 
vydat po naučné stezce „Po stopách permoníků ze Zlaté 
hory“. Stezka je zaměřena na historii měří 3 km a má 
5 zastavení.

Kontakt: 
Muzeum Špejchar
Ražice 60
398 22 Ražice
+420 704 746 679
www.razice.cz 
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 38  Muzeum milevských maškar
Muzeum je umístěno společně s Turistickým informačním 
centrem Milevsko v prostorách krásného secesního domu 
čp. 6 na náměstí E. Beneše. Muzeum milevských maškar 
představuje návštěvníkům kolekci tradičních zdejších 
masek, dochovaných už od časů první republiky, a také staré 
dokumenty a fotografi e. V malém kinosále se můžete podívat 
na historické záběry z maškarních průvodů a zájemci se ve 
fotoateliéru mohou dát vyfotografovat v replice některé 
dobové masky. Děti si zde mohou vybarvit zakoupenou 
papírovou masku podle své fantazie. Nechte se vtáhnout 
do veselého maškarního světa našich předků!

Kontakt: 
Muzeum maškar Milevsko
Nám. E. Beneše 6
399 01 Milevsko
+420 383 809 016
www.muzeummilevskychmaskar.cz
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 39  Plavba lodí po Orlíku
Krásným zážitkem pro rodiny s dětmi je plavba lodí po Orlické 
přehradě. Lodní doprava na Orlíku má dlouholetou tradici, 
je provozována již 50 let. Plavbu lodí lze spojit s návštěvou 
gotického hradu Zvíkov, kde malé návštěvníky určitě zaujme 
pověst o místním strašidle, Zvíkovském raráškovi. Za návštěvu 
jistě stojí také impozantní Zámek Orlík, vystavěný na ostrohu 
nad řekou Vltavou. V bezprostřední blízkosti parkoviště se 
nachází akvárium s expozicí „Pod hladinou orlické přehrady“ 
se stálou výstavou fotografi í „Ztracená řeka“, která zachycuje 
Vltavu a její okolí před vybudováním orlické přehrady.

www.lodnidopravaorlikslapy.cz 
www.zamekorlik.cz
www.hrad-zvikov.eu
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 40  Poštovní muzeum
Expozice v areálu cisterciáckého kláštera zachycuje 
na ploše téměř 2000 m2 vývoj poštovních služeb a jejich 
proměnu. Ke zhlédnutí je zde velké množství autentických 
předmětů včetně poštovních stejnokrojů, štítů, schránek, 
pokladen a telekomunikačních přístrojů, dokumentujících 
každodenní poštovní provoz. Historii poštovní dopravy 
představuje unikátní sbírka kočárů a saní.

Kontakt:
Poštovní muzeum
Klášter 136
382 73 Vyšší Brod
+ 420 380 746 679
www.postovnimuzeum.cz
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 41  Regionální muzeum v Českém Krumlově
Regionální muzeum, které se nachází v opravené 
barokní budově bývalého jezuitského gymnázia, nabízí 
ucelený historický obraz Českokrumlovska od pravěku do 
konce 19. století. Návštěvníkům tak přibližuje bohatý dějinný 
vývoj regionu i města. Jedinečnou zachovalost historického 
centra Českého Krumlova, zapsaného na Seznam světového 
kulturního dědictví UNESCO, přibližuje jeho unikátní 
keramický model v měřítku 1:200. Stálou nabídku doplňují 
výstavy, dílny a další programy pro děti. 

Kontakt:
Regionální muzeum v Českém Krumlově
Horní ulice 152
381 01 Český Krumlov
+420 380 711 674 
www.muzeumck.cz
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Jindřichohradecké úzkokolejky
Významná technická památka patří k nejnavštěvovanějším 
zajímavostem Jindřichohradecka. Startovním místem této 
úzkorozchodné železnice je město Jindřichův Hradec 
a cílovou stanicí Nová Bystřice. Vláček na své cestě projíždí 
samotným srdcem České Kanady. Z okna se tak pasažérům 
naskytne překrásný pohled na zdejší panenskou přírodu. Pro 
návštěvníky se také pravidelně konají nostalgické jízdy parním 
vláčkem, z nichž některé bývají zpestřeny doprovodným 
programem. Po kolejích o rozchodu 760 mm jezdí po celý rok 
i pravidelná osobní doprava.

Kontakt:
Jindřichohradecké místní dráhy
Nádražní 203/II
377 01 Jindřichův Hradec
+420 384 361 165
www.jhmd.cz
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 42  Rybářské Vodňany
V muzeu Střední rybářské školy Vodňany se dozvíte o historii 
rybníkářství, prohlédnete si historické rybářské potřeby 
a vystavené jsou tu i desítky ryb včetně jejich koster. Mokřadní 
biotop představuje nejen vodní ptáky, ale i savce. Jen o pár 
kroků dál je sekce pro milovníky sportovního rybolovu – 
výstava prutů, třpytek i nádob, ve kterých se v minulosti 
převážely ryby při výlovech na sádky. V muzeu však nechybí 
ani ukázky živých ryb. Nachází se zde dvacet akvárií, ve 
kterých je umístěna asi stovka ryb, žijících na našem území 
i mimo něj, třeba v Amazonii. Zajímavostí je, že se tu daří 
chovat i rozmnožovat sladkovodní rejnoky. Venku se děti 
vyřádí i poučí na interaktivní naučné stezce „Cesta úhoře“. 
Vydat se můžete také na další zajímavou naučnou stezku po 
Vodňanech „Voda je věda“. Přibližuje pět výzkumných oblastí, 
kterými se zabývají vědci na Fakultě rybářství a ochrany vod 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Rybářské tradici 
se věnuje také Městské muzeum a galerie Vodňany, kde 
naleznete kromě jiného i expozici zaměřenou na rybníkářství 
nebo mlynářství.

Kontakt:
SRŠ a VOŠ VHE Vodňany
Zátiší 480
389 01 Vodňany
+420 727 872 621
www.srs-vodnany.cz 



53

 43  Sladovna Písek
Kdysi průmyslová budova je dnes největším zážitkovým 
prostorem pro rodiny s dětmi v jižních Čechách. V objektu 
bývalé Sladovny najdete tři stálé expozice (Radek Pilař, Po 
stopách ilustrace a Sladovnictví), interaktivní herní prostor 
pro děti do 6 let Pilařiště a další výstavní síně či interaktivní 
herny pro celou rodinu. Nabídku Sladovny zpestřují divadelní 
představení, workshopy, besedy či koncerty.

Kontakt:  
Sladovna Písek
Velké náměstí 113
397 01 Písek
+420 387 999 997
www.sladovna.cz 
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 44  Smrčkův dům Soběslav
Nová expozice o životě na Blatech a Kozácku 
vás přenese do doby našich prababiček v úrodné krajině 
Soběslavských blat a kopcích Táborska. Kromě repliky 
skutečné blatské světnice a návsi si tu nejmenší mohou 
zpestřit prohlídku v dětské herně, která jako by vystoupila 
z večerníčků Chaloupka na vršku (ty se v muzeu také 
promítají). Děti tu najdou třeba prolézačku ve tvaru 
starobylé pece.

Kontakt:  
Smrčkův dům
nám. Republiky 107
392 01 Soběslav
+420 381 524 853
www.blatskemuzeum.cz 
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 45  Třeboň v marcipánu
Galerie, čokolaterie s prodejnou sladkých suvenýrů, 
zábavná dílnička – to je Třeboň v marcipánu. Nová expozice 
přímo v srdci Třeboně, která prezentuje dějiny města a 
důležité události vážně i nevážně. Témata jsou zpracována 
do podoby marcipánových modelů, které představují město 
z jiného pohledu a perspektivy. Třeboň v marcipánu je 
pobočkou táborského Muzea čokolády a marcipánu.

Kontakt:  
Třeboň v marcipánu
Masarykovo nám. 103
379 01 Třeboň
+420 602 659 021
www.trebonvmarcipanu.cz 
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 46  Vodní mlýn Hoslovice
Nejstarší a jedinečně dochovaný vodní mlýn v Čechách 
navštívíte v Hoslovicích, 16 km jihozápadně od Strakonic. 
Areál unikátního hoslovického mlýna tvoří původní mlýnice 
s obytnou částí, chlévy s kolnou a stodola, všechny kryté 
došky, roubené či zděné ze smíšeného zdiva. Patří k němu 
také rybníček s náhonem, sad a louky. Mlýn s opraveným 
dobovým zařízením je vhodným místem pro ukázky tradičních 
řemesel, zemědělské výroby a místního zvykosloví v podobě 
pořádaných společenských akcí jako je např. masopust, den 
mlynářů, dožínky, konopická, posvícení a další. Součástí je 
také stálá etnografi cká expozice „Ze života šumavského 
Podlesí“ přibližující průběh zemědělských prací, pěstování 
a zpracování některých důležitých plodin a chov dobytka. 
Vodní mlýn Hoslovice spravuje Muzeum středního Pootaví 
Strakonice.

Kontakt: 
Vodní mlýn Hoslovice
Hoslovice 36
387 19 Čestice
+420 731 907 308
www.muzeum-st.cz 
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 47  Cesta pohádkovým lesem Slavonice
Celoročně přístupná turistická trasa pro děti se nachází 
2 km od centra Slavonic v lese Strážný vrch. K lesu je možné 
dopravit se i autem. Před zahájením cesty však doporučujeme 
navštívit infocentrum na náměstí ve Slavonicích, kde 
si můžete zakoupit tištěného průvodce s mapkou trasy 
a vyznačenými úkoly, které se vztahují k jednotlivým 
stanovištím. V lese na vás čekají Dlouhý, Široký a Bystrozraký, 
perníková chaloupka a další pohádkové bytosti. Trasa má 
celkem tři stupně obtížnosti: bronzová stezka pro mrňata 
a skřítky (1,8 km, 4 stanoviště), stříbrná stezka pro zdatné 
poutníky (2,5 km, 6 stanovišť) a zlatá stezka pro válečníky 
a princezny bojovnice (4 km, 8 stanovišť). Po splnění všech 
úkolů a návratu do infocentra dostanete krásný diplom na 
památku.

Kontakt: 
Turistické informační centrum
nám. Míru 476
378 81 Slavonice 
+420 384 493 320
www.i.slavonice-mesto.cz 
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 48  Galerie Krampus Kaplice
Zrekonstruované sklepní prostory bývalého 
rožmberského pivovaru vás přenesou do démonického světa 
Krampusů a Percht. Uvidíte bezprostředně zblízka dokonale 
zpracované masky, vyřezávané ze dřeva či kůže, 
i originální Krampus odění a výbavu. Masky pocházejí 
z Horního Rakouska. Krampus je alpská démonická bytost, 
mytická šelma, napůl zvířecí, napůl lidská, která se objevuje 
především v období adventu. Expozice je otevřena od 
února do září. Po dohodě galerie nabízí kostýmované noční 
prohlídky doplněné světelnými efekty s překvapením.

Kontakt:  
Galerie Krampus
Náměstí 206 
382 41 Kaplice
+420 380 311 388
www.ikaplice.cz 
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 49  Pohádková kovárna Selibov
Necelých 9 kilometrů od Písku, v sousedství Tálínského 
rybníka si uprostřed vesničky Selibov daly dostaveníčko 
víly, hastrmani a další kouzelné bytosti, aby oživily 
vesnické stavení a proměnily ho v pohádkový svět. V tomto 
netradičním muzeu potkáte Jeníčka i Mařenku a téměř 
sedmdesát bytostí z českých pohádek. Na vaši návštěvu se 
těší i živí pohádkoví oslíci.

Kontakt:
Pohádková kovárna Selibov
Selibov 23 
398 11 Protivín
+420 724 913 100
www.pohadkovakovarna.cz
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 50  Půda plná pohádek
Na nejmenší návštěvníky a jejich rodiče zde čeká stálá 
výstava klasických českých pohádek s výtvarnou dílnou. 
K vidění jsou tady stateční princové, krásné princezny, víly, 
vodníci, čarodějnice, čerti a další pohádkové postavičky. 
Součástí výstavy je pohádkový obchůdek s upomínkovými 
předměty, například ručně vyrobenými strašidly a dalšími 
pohádkovými bytostmi, pohlednicemi, výrobky z hlíny 
a dalšími stylovými suvenýry. 

Kontakt:  
Borovanský mlýn
Trocnovská 112
373 12 Borovany  
+420 604 943 068
www.borovanskymlyn.cz 
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 51  Rozhledna a lesopark u Jakuba
Pohled na Českou Kanadu z ptačí perspektivy nabízí rozhledna 
U Jakuba na Havlově hoře (680 m n.m.). Zejména děti potěší 
v bezprostřední blízkosti rozhledny nově vybudovaný 
zábavně-naučný lesopark, který je replikou staroslovanského 
opevnění se strážními věžemi. Součástí je přírodní bludiště 
s perníkovou chaloupkou, různé prolézačky, nechybí ani 
horolezecká stěna, houpačky, indiánské teepee a další 
atrakce. Odvážní se mohou vydat do tajné podzemní chodby 
s kostlivcem, pro nejmenší je k dispozici malé pískoviště 
a pro příznivce adrenalinu singltrek (dráha pro kola). Okolím 
rozhledny návštěvníky provedou 2 naučné stezky (3,8 km 
a 3,2 km) s interaktivními panely a herními prvky. Velkým 
lákadlem na stezkách jsou překrásné kaskády rybníků 
i řada úchvatných skalních útvarů, z nichž nejznámější 
a nejlegračnější je „Ďáblova prdel“. Vstup do lesoparku 
a na naučné stezky je zdarma.

Kontakt:
Rozhledna u Jakuba
Valtínov – směr Dačice
+420 602 791 166
www.ceskakanadazvysky.cz
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 52  Rozhledna a observatoř na Kleti
Hora Kleť je oblíbeným celoročním výletním cílem pro rodiny 
s dětmi i pro zdatné sportovce. Na její vrchol se dostanete 
buď sedačkovou lanovkou z Krasetína, nebo výstupem po 
několika naučných stezkách přírodní rezervace CHKO Blanský 
les. Z nejstarší kamenné rozhledny v Čechách je za příznivých 
povětrnostních podmínek nádherný výhled na velkou část jižních 
Čech a někdy i na zasněžené vrcholky Alp v Rakousku. V letních 
měsících je pro návštěvníky otevřena observatoř, ve které se 
nachází největší čočkový dalekohled v České republice. 
Za dobrého počasí zhlédnete v rámci prohlídky i projekci 
slunečních skvrn. 

Kontakt:
Obec Holubov - provoz lanovky 
+420 380 715 308
www.holubov.cz 

Observatoř Kleť
+420 380 711 242
www.klet.cz 
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 53  Rozhledna Zadov 
Rozhledna z roku 2015 vznikla z bývalého skokanského 
můstku (z roku 1978) v areálu Kobyla, který přestal sloužit 
svému účelu již v polovině 90. let minulého století. Rozhledna 
nabízí návštěvníkům krásný výhled na Šumavu a Pošumaví 
od západu až po jihovýchod Zadova a na jihozápadní straně 
disponuje horolezeckou stěnou. Vyhlídková plošina na samém 
vrcholu dřevěné nájezdové rampy lyžařského skokanského 
můstku se nachází ve výšce 1109 m n.m. a na její vrchol 
musíte zdolat celkem 158 schodů.

Kontakt: 
Rozhledna Zadov
Zadov 162 
384 73 Stachy
+420 388 428 014
www.lazadov.cz
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 54  Stezka korunami stromů
Na stezce dlouhé 675 metrů na vás čeká kromě jedinečné 
vyhlídky ze 40 metrů vysoké věže i spousta dobrodružných 
zážitků. Celá stezka je bezbariérová, a tak je vhodná 
pro dětské kočárky i vozíčkáře. Z věže se vám naskytne 
fantastický výhled na téměř celou část lipenského jezera, 
okolí Šumavy a Novohradské hory. Za hezkého počasí 
dohlédnete i na vrcholky Alp. Milovníky adrenalinu jistě potěší 
nejdelší suchý tobogán v České republice dlouhý 52 metrů.

Kontakt:
Stezka Korunami stromů 
Lipno nad Vltavou 307
382 78 Lipno nad Vltavou
+420 388 424 145
www.stezkakorunamistromu.cz 
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Za koupáním
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Aquaworld Lipno
www.lipno.info

Koupaliště Dačice
www.dasport.cz 

Koupaliště Borek
www.koupalisteborek.cz 

Koupaliště Zvíkovské Podhradí
www.zvikovskepodhradi.cz 

Lázně Aurora 
Wellnesscentrum 
Aqua viva v Třeboni
www.aurora.cz 

Letní plovárna Horní Stropnice
www.plovarna-hs.cz 

Letní koupaliště Soběslav
www.letnikoupalistesobeslav.cz 

Letní plovárna Olešník 
www.olesnik.cz 

Letní areál Radomyšl
www.radomysl.net 

Plavecký bazén 
a letní plovárna 
České Budějovice
www.cbsport.cz

Plavecký bazén Český Krumlov
www.pro-sportck.cz 

Plavecký bazén 
a venkovní aquapark 
v Jindřichově Hradci
www.bazen.jh.cz
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Plavecký bazén Prachatice 
a veřejné koupaliště Hulák
www.prachatice.cz 

Plavecký bazén Volary
www.bazen-volary.webnode.cz 

Plavecký stadion 
a venkovní koupaliště 
ve Strakonicích
www.starz.cz

Plavecký stadion 
a otevřený 
venkovní areál v Táboře
www.tzmt.cz 

Plovárna U Václava v Písku
www.ms-pisek.cz

Přírodní koupaliště Lazna v Borovanech
www.borovany-cb.cz 

Městské koupaliště 
Hluboká nad Vltavou
www.hluboka.cz 

Rekreační areál města Blatná
www.plavecakblatna.cz

Wellness Hotel Frymburk
www.hotelfrymburk.cz 

Venkovní veřejné 
koupaliště Velešín 
www.kicvelesin.cz

krytý 
bazén

dětský
bazén

plavecký
bazén

venkovní
bazén

tobogán přírodní
koupaliště
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