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Vydáte-li se na jihočeský venkov, čisté ovzduší  
na vás dýchne atmosféru nezkaženého způsobu 
života. Nechte se nakazit místním klidem a pohodou  
a alespoň na pár dní hoďte za hlavu každodenní 
starosti. Navštivte malebné vesničky ve stylu selského 
baroka, zasazené do neporušené přírody, obklopené 
hlubokými lesy, rozlehlými loukami a jihočeskými 
rybníky. Ve venkovském prostředí mají původ základní 
suroviny, které tvoří náš každodenní jídelníček. 
Poznejte proces zpracování obilí, buďte u zrodu 
sýru nebo si vyzkoušejte spřádat vlnu na kolovrátku. 
Bezprostřední kontakt s hospodářskými zvířátky ocení 
hlavně ti nejmenší. Zpátky do minulosti vás vezmou 
mnohá muzea zachycující tradiční způsob života  
s ukázkou dobových řemesel. Kde jinde hledat 
klidnější místo k odpočinku než na samotě u lesa. 
Využijte nabídky kouzelného ubytování v malých 
penzionech, chatách, chalupách či přímo na farmě. 
Budíkem vám bude kohoutí kokrhání, k snídani 
dostanete lahodné mléko či čerstvá vajíčka  
a z nedalekého lesa si odnesete plný košík hub. 
Lidové akce jsou od nepaměti spjaty s venkovem  
a na mnoha jihočeských místech přetrvávají dodnes. 
Nezapomenutelnou podívanou zajistí tradiční 
masopustní průvody, stavění májky či oslavy dožínek. 
V současné době zažívají velký rozmach  
farmářské trhy, kde dostanete kvalitní regionální 
potraviny přímo od hospodáře.

Pohodový  
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  1   Holašovice – památka UNESCO
Nedaleko Českých Budějovic, uprostřed panenské přírody, se nachází 
vesnička Holašovice. Pro svůj unikátní soubor budov ve stylu tzv. 
selského baroka převážně z poloviny 19. století byla roku 1998 
zapsána na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
Jedná se o téměř zcela dochovaný středověký soubor obytných domů 
a sýpek, propojený ohradními zdmi s brankami a klenutými vjezdy 
do prostoru návsi. Toto uspořádání spolu s dochovaným štukovým 
dekorem (tzv. lidové nebo selské baroko) na většině průčelí dává 
celé vsi neopakovatelnou atmosféru a výraz. Ve vsi najdeme statky se 
špýchary, stodolami, maštalemi a výměnky, ale také kovárnu, hostinec 
a kapličku. Unikátní jsou také studny s dřevěnou pístovou pumpou 
před usedlostmi.

Kontakt:
Infocentrum Holašovice
Holašovice 43
373 84 Jankov
www.holasovice.eu
 

Venkovská  
architektura

Stavby selského baroka neodmyslitelně patří  
k jihočeskému venkovu. Malebné statky se zdobnými 
štíty zde najdete snad v každé vesničce.  
K nejznámějším patří Holašovice zapsané na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO,  
za návštěvu však stojí další místa jako Soběslavská 
Blata, Zbudovská Blata nebo oblast Volyňka, kde 
působil zednický mistr Jakub Bursa. 
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  2   Soběslavská Blata
Soubor pohádkových vesnic ve stylu selského baroka je 
považován za centrum celých jihočeských Blat. Říkalo se jim 
také pšeničná nebo bohatá Blata. V obci Záluží si je možno 
prohlédnout blatskou světnici a navštívit výrobnu loutek. Názvy 
vesnic jako Klečaty, Komárov nebo Zálší odkazují na těžbu rašeliny. 
V oblasti také najdete naučnou stezku Borkovická blata, která vás 
s místní těžbou rašeliny seznámí.

Náš tip: 
Ve Smrčkově domě v nedaleké Soběslavi uvidíte největší 
jihočeskou národopisnou expozici Život na Blatech  
a Kozácku s replikou autentické blatské světnice, kolekcí 
unikátních blatských krojů a interaktivními prvky pro děti, jako je 
herna se staročeskou pecí.

Kontakt:
Smrčkův dům Soběslav
nám. Republiky 107
392 01 Soběslav
www.blatskemuzeum.cz  

  3   Zbudovská Blata
Historické území mezi Hlubokou nad Vltavou a Netolicemi 
s uceleným souborem lidové architektury selského baroka 
jedinečného významu a kvality. Nejvýznamnějšími vesnicemi zdejší 
oblasti jsou vesnické památkové rezervace Plástovice a Malé 
Chrášťany a vesnická památková zóna Zbudov. K území se váže 
pověst, podle níž sedlák Jakub Kubata dal hlavu za Blata. Tuto 
historickou událost dodnes připomíná pomník a tzv. Kubatovy 
kameny nedaleko Zbudova, kde byl Kubata údajně sťat.  
V informačním centru v Plástovicích je možné zhlédnout 
informační panely „O selském baroku na Blatech“ a dovědět se 
více o tomto území a architektuře selského baroka. V okrajové 
části oblasti Blat se nachází další vesnické památkové rezervace 
Záboří, Dobčice či Mahouš. 

Kontakt:
Informační centrum Plástovice
Plástovice 9
373 47 Sedlec
www.sedlec.eu
 



8 9

Pohodový  
              venkov

Pohodový  
              venkov

  4   Domy Jakuba Bursy
Velice specifický typ staveb ve stylu selského baroka, proslavený 
zejména díky textům psaným do průčelí, se nachází na 
Prachaticku. Jejich autorem byl většinou Jakub Bursa, jenž je 
zároveň jediný potvrzený zednický mistr lidové architektury. 
Jeho díla můžete obdivovat například v Dolních Nakvasovicích, 
Bušanovicích, Předslavicích, Litochovicích, Čepřovicích, Jiřeticích, 
Radhosticích, Kovaníně či Tvrzicích.

Kontakt:
Turistické informační centrum Malenice - PRO Šumavsko
Archiváře Teplého 1
387 06 Malenice
www.sumavsko.cz

Slunce, seno, Hoštice 
Notoricky známá trilogie Zdeňka Trošky „Slunce, seno, …“ se 
natáčela v jihočeských Hošticích nedaleko Volyně?  V obci můžete 
navštívit kostel Narození Panny Marie a hřbitov, pocházející z roku 
1593. Na hřbitově jsou pochováni jedni z posledních šlechtických 
majitelů zámku a také zde odpočívá legenda české country 
music Michal Tučný. Dále můžete přes plot zahlédnout zámeček, 
který po rekonstrukci změnil barvu na červeno. Za prohlédnutí 
určitě stojí zemědělská usedlost čp. 12 na návsi s rozložitým 
selskobarokním štítem a předzahrádkou, která pochází z poloviny 
19. století.

Seníky na Mokrých lukách
Seníky na Mokrých lukách okolo jihočeské Třeboně odnepaměti byly 
a dodnes jsou fenoménem zdejší krajiny. V době koňských a volských 
potahů a povozů byl problém z těchto podmáčených luk odvézt 
usušené seno. Proto se dávalo do těchto seníků a bylo odváženo 
až po zamrznutí luk v zimních měsících. Stavby jsou památkově 
chráněny. www.itrebon.cz

Věděli jste, že…
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  5   Jihočeské zemědělské muzeum
Jihočeské zemědělské muzeum je jedinečný prostor, kde 
návštěvník může zemědělství nejen vidět, ale i si na něj 
sáhnout a zažít ho! V areálu zemědělského muzea si na své 
přijde každý člen rodiny. Nachází se zde interaktivní expozice 
zabývající se jak historickou zemědělskou technikou, tak 
zpracováním zemědělských produktů a životem na venkově, 
minifarma s hospodářskými zvířaty, dětský agrokoutek, slámové 
Agrohopsárium, občerstvení, prodejna domácího masa, řemeslné 
akce, tvořivé dílny pro děti a mnoho dalšího. V nabídce, která se 
neustále rozšiřuje, jsou také vzdělávací programy pro školy nebo 
zážitkové programy pro rodiny s dětmi.       

Kontakt:
Jihočeské zemědělské muzeum o.p.s.
Netěchovice 14
375 01 Týn nad Vltavou
www.zemedelske-muzeum.cz
 

Zažijte jihočeský 
venkov
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  6   Netradiční tkalcovna Na vlně
Vlněné výrobky se rodí a líhnou v podhůří Šumavy v malé vísce 
jménem Bošice. Tady se na louce pasou ovečky, kozy a lamy  
s krásnou hřejivou a měkkou vlnou. O kus dále v chráněné dílně 
Na vlně vlnu přetváří tradičním způsobem do netradičních 
výrobků. Vlnu zde perou, česají, barví, plstí, předou a tkají na 
tkalcovských stavech. 
Chráněná dílna Na vlně je po celý rok přístupná návštěvníkům. 
Provedou vás cestou tradičního zpracování vlny a pořádají zde  
i různé akce a workshopy. 

Kontakt:
Netradiční tkalcovna Na vlně
Bošice 45
384 81 Čkyně
www.navlne.com

  7   Kozí farma Peníkov
Na rodinné ekologické farmě v Peníkově se zaměřují na chov 
koz. Můžete zde zakoupit a ochutnat vynikající kozí sýry, žervé 
nebo mléko. Produkty jsou k zakoupení v období od dubna do 
listopadu. Po předchozí domluvě je možné přijít se podívat na 
farmu a vyzkoušet si např. dojení či pasení koz. Farma se nachází 
v krásném prostředí České Kanady, nedaleko Českého Rudolce, na 
trase oblíbené Graselovy stezky. Pro zájemce je možné domluvit si 
také kempování na farmě.    

Kontakt:
Kozí farma Peníkov
Stoječín 21 – Peníkov
378 83 Český Rudolec
www.langova.ecn.cz
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  8   Rodinná farma Výrov
Na farmě ve Výrově nedaleko Husince se chovají ovce masného 
plemene, kozy dojného plemene a skot již od roku 2011. Farma je 
součástí Národního programu konzervace a využívání genetických 
zdrojů zvířat významných pro výživu a zemědělství. Tímto zdrojem 
je koza bílá krátkosrstá. Kromě prohlídky farmy v doprovodu 
majitelů je třeba si užít i zážitkové setkání se spokojenými zvířaty. 
Výrobky místního původu lze ochutnat i zakoupit s sebou. 

Kontakt:
Rodinná farma Výrov, s.r.o.
Výrov 21
384 21 Husinec
www.farmavyrov.estranky.cz

  9   Kozí farma Borotín
V krajině okolo Tábora se rozprostírá národopisná oblast Kozácko. 
Své jméno dostala zřejmě podle rázu krajiny, která nebyla tolik 
úrodná, a tak se na ní pásala stáda koz. Kozí mléko a sýry se však 
mohou stát výtečnou lahůdkou, a tak i dnes chov v kopcích kolem 
Tábora pokračuje. Na malé rodinné farmě uvidíte nejen kozy, ale 
i další zvířata jako slepice, kachny, krůty, husy, psy, kočky, prase, 
králíky, vodní želvu a ovce. Před návštěvou se objednejte předem. 

Kontakt:  
Kozí farma Borotín
Borotín 284
391 35 Borotín
www.kozifarmaborotin.cz 
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 10  Farma Sedmička 
Rodinná farma, nacházející se v překrásné přírodě na úpatí 
Novohradských hor, začínala hospodařit s několika kozami. 
Postupem času se jejich podnikání rozrostlo o chov krav a koní. 
V minimlékárně zpracovávají kozí a kravské mléko, ze kterého 
vyrábějí výborné sýry a další mléčné produkty, které je možno 
zakoupit přímo na farmě.
 
Kontakt:
FARMA SEDMIČKA - Kučerovi
Rychnov u Nových Hradů 46
373 36 Horní Stropnice
www.farmasedmicka.cz

 11  Kozí farma Jakubka
Malá kozí farma nedaleko Českých Budějovic se zabývá zejména 
chovem koz a jejich mléko se zde zpracovává na výrobu 
delikátních sýrů a jiných mléčných produktů. Hospodaří tradičním 
způsobem a kozám dopřávají co nejvíc volného prostoru na pastvě 
i komfortu ve stájích v době zimního ustájení. Na farmě mají  
i oslíky, se kterými můžete vyrazit na výlet po okolí. Tuto 
netradiční procházku si vždy zarezervujte předem.

Kontakt:
Kozí farma Jakubka
Chotýčany 79
373 62 Chotýčany
www.jakubka.cz 
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 12  Statek Horní Dvorce
Historický hospodářský dvůr vystavěný kolem dnes již neexistující 
středověké tvrze v nedotčené jihočeské krajině je sídlem 
podnikání rodinné firmy se zaměřením na chov ovcí. V roce 2012 
byla otevřena Sýrárna Horní Dvorce, která nabízí čerstvé  
i zrající sýry, jogurty a brynzu. Od jara do podzimu je zde otevřená 
„Hospoda na statku“, která nabízí posezení, místní speciality  
a regionální piva. Projít si můžete také informačně naučnou 
stezku po statku a okolí. Dokonce je možné podívat se i do stájí 
a na přilehlé pastviny a dozvědět se více o chovu ovcí a okolní 
krajině. Odvážnější zájemci se mohou aktivně zapojit do práce  
v dojírně, a to při předem domluvených exkurzích.

Kontakt:
Statek Horní Dvorce s. r. o.
Horní Dvorce 22
378 53 Strmilov
www.hornidvorce.cz

 13  Mlsná ovečka
V Borovanech můžete navštívit malou farmu s chovem dojných 
východofríských ovcí. V rámci předem domluvené exkurze si 
prohlédnete chovatelské zařízení a malou dojírnu, můžete si 
vyzkoušet ruční dojení a stříhání vlny. Program prohlídky je vždy 
přizpůsoben věku a počtu návštěvníků. Chovatel je zároveň 
registrovaný výrobce sýrů, zmrzliny a jogurtů z ovčího mléka  
a výrobky je možné zakoupit v provozovně.

Kontakt:
Mlsná ovečka
Újezdská 636
373 12 Borovany
www.mlsnaovecka.cz
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Kvalitní hovězí z Farmy Semice  
www.farmasemice.cz

Dobrou zeleninu z Biofarmy Olešná  
www.biofarmaolesna.cz

Ochutnejte…
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Velká stáda zubrů, bizonů a pratura evropského 
zdobí horské pastviny v Křišťanově na Prachaticku?

Věděli jste, že…
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 14  Kovárna a loutkářské muzeum Záluží
Přímo na návsi malebné vesničky Záluží, která je památkovou 
rezervací selského baroka, stojí charakteristická kovárna datovaná 
k roku 1899. Uvnitř je vybavená původním zařízením a sbírkou 
kovářského nářadí. V tradičním selském stavení s typickou 
blatskou světnicí a černou kuchyní najdete loutkářský ateliér 
a muzeum loutek známého loutkáře Václava Vaňka, který se 
inspiroval tvorbou Jiřího Trnky. 

Kontakt:
Kovárna a loutkářské muzeum Záluží
Záluží 1
392 01 Vlastiboř
www.kovarnazaluzi.cz

Jak se to dělalo 
za starých časů
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 15  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 sedmdesát let.

Kontakt: 
Krušlovský včelín
Krušlov 24
387 19 Čestice
www.kruslovskyvcelin.cz

 16  Muzeum Božetice
První zmínka o mlýně v Božeticích pochází z první poloviny  
16. století. Nedávno prošla budova rozsáhlou rekonstrukcí  
a v současné době slouží jako muzeum. Přijďte se podívat, jak 
se žilo a pracovalo ve mlýně. Čekají na vás zajímavé expozice 
mlynářství, pekařství, dobového bydlení a zemědělství. Součástí 
muzea je i expozice turistické oblasti Toulava.        

Kontakt:
Muzeum Božetice
Božetice 24
399 01 Milevsko
www.muzeumbozetice.cz
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 17  Muzeum milevských maškar
Muzeum milevských maškar je českým unikátem, neboť v celé 
České republice nemá obdoby. K otevření muzea došlo v roce 
2017, a to v návaznosti na dlouholetou tradici maškarního 
průvodu. Město Milevsko totiž každoročně již od roku 1862 ožívá 
ruchem maškar, a tak se jedná o nejstarší doloženou masopustní 
tradici v jižních Čechách. Milevské maškary jsou v současnosti 
největším masopustním průvodem v České republice. Přijeďte do 
Milevska, ať už na Milevské maškary či do muzea maškar, a nechte 
se vtáhnout do veselé maškarní nálady!      

Kontakt:
Muzeum milevských maškar
Náměstí E. Beneše 6
399 01 Milevsko
www.muzeummaskar.cz

 18  Muzeum obilnářství Skočice
Expozice představuje řadu nástrojů, které pomáhaly v procesu 
pěstování obilí – od přípravy půdy a setí až po sklizeň. Dozvíte se 
zde, jak se zpracovávalo obilí a jak lidem usnadňovaly větrné  
a vodní mlýny práci. Poznáte různé druhy obilí a významy slov 
jako je chlebovina, žernov, ležák nebo například běhoun. Muzeum 
připomene starším generacím jejich mládí a dnešní generaci 
ukáže zemědělskou techniku ne až tak dávné minulosti. Prohlídku 
si vždy domluvte předem.

Kontakt:
Muzeum obilnářství Skočice
Skočice 13
387 75 Skočice
www.muzeum-skocice.cz
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 19  Muzeum venkovského života Předslavice
Muzeum venkovského života přibližuje široké veřejnosti život na 
venkově a podporuje zachování venkovských tradic. Do muzea 
vstoupíte barokní bránou bývalého statku U Blumů z roku 1848, 
která je dílem lidového stavitele, zedníka a umělce Jakuba Bursy. 
Na Bursově štítě hledejte portréty původních majitelů statku. 
Kromě zemědělské tematiky muzeum ukazuje tradiční řemesla, 
lidové slavnosti i prostý fakt, co vše lidé na venkově dokázali 
zužitkovat. Z provozních důvodů je nutné návštěvu předem 
objednat.

Kontakt: 
Muzeum venkovského života LIVA
Předslavice 19
387 01 Volyně
www.livamuzeum.cz

 20  Prácheňské muzeum v Písku 
Jedna z expozic Prácheňského muzea v Písku je věnována 
Píseckému venkovu v 19. století. Zachycuje život dítěte, ženy, 
muže a smrt na venkově v kulisách a předmětech patřících do 
předminulého století. Ty jsou možná překvapivě pestré a barevné, 
ať už se jedná o postel, truhlu nebo zástěnu, na druhou stranu však 
odrážejí i tíhu každodenní domácí a zemědělské práce. Prostoru 
dominuje legendární silák z nedaleké Putimi Jan Cimbura. Ten totiž 
nebyl pouhou literární postavou z románu Jindřicha Šimona Baara, 
ale skutečným žijícím sedlákem. Návštěvníky v expozici navíc potěší 
vyhrávání populárního zlešického orchestrionu. O patro níž pak lze 
navštívit sklepní expozici Ryby a rybářství, která představuje živé 
ryby jihočeských vod ve velkých akváriích.

Kontakt:
Prácheňské muzeum v Písku
Velké náměstí 114
397 24 Písek
 www.prachenskemuzeum.cz
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 21  Provaznické muzeum Karla Klika
Unikátní provaznické muzeum, jediné svého druhu v Čechách, 
bylo založeno v roce 1998 v bývalé provaznické dílně rodiny 
Kliků, která provozovala provaznické řemeslo téměř 250 let. 
V muzeu je umístěna ucelená expozice strojů a nářadí pro 
provaznickou výrobu používaných cca před 200 roky ve srovnání  
s výrobou dnešní. Součástí prohlídky je předvádění původní výroby 
z různých materiálů a různých postupů jak provaznického, tak 
tkalcovského a soukenického řemesla.

Kontakt:
Provaznické muzeum Karla Klika
Náměstí Míru 95
378 25 Deštná
www.provaznickemuzeum.destna.cz 

 22  Sýpka Stropnice
Interaktivní expozice zaujme malé i velké, protože neunavuje 
dlouhými texty a pro představivost je doplněna jednoduchými 
ilustracemi. Autentické exponáty voní historií a můžete si  
s nimi hrát. Zábavným způsobem se seznámíte s přírodou, historií 
a lidmi regionu Novohradska. Dozvíte se, jak se skladuje obilí, 
uvidíte autentické zemědělské stroje, kouřící milíř, oživlé klasy  
a bosochodku. Prohlédnete si okolí z rozhledny na střeše  
a můžete si upéct i vlastní housky dle tradiční receptury.

Kontakt:
Sýpka Stropnice
Horní Stropnice 1
373 35 Horní Stropnice
www.sypka-stropnice.cz
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 23  Špejchar Želeč
Budova bývalého špýcharu vyměnila obilí za téměř kompletní 
sbírku dříve používané mechanizace. Kromě starých vozů, 
mlátiček, pluhů a postrojů zde naleznete i hračky, proutěné 
kočárky a další předměty, které vypovídají o běžném životě 
venkovských domácností. Pokud si budete chtít zpestřit výlet 
trochou umění, stačí vystoupat do prvního patra, kde se nachází 
obrazárna se stálou malířskou expozicí i sezónními výstavami. Ve 
špejcharu je k mání i pivo Obora z nedalekého pivovaru.

Kontakt:
Špejchar Želeč
Želeč 281
391 74 Želeč
www.spejcharzelec.cz

 24  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. Stavby jsou 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 jsou např. 
Velikonoce, den mlynářů, dožínky, den řemesel, posvícení a další. 
Součástí je stálá etnografická expozice „Ze života šumavského 
Podlesí“ přibližující průběh zemědělských prací, pěstování  
a zpracování některých důležitých plodin a chov dobytka.

Náš tip: 
Den řemesel
Tradiční akce na mlýně představuje řemesla, která se dříve na vsi 
běžně využívala a dnes jsou mnohá již dávno zapomenuta. Např. 
tkaní, spřádání vlny, dlabání koryt, pletení košíků či výroba došků. 

Kontakt:
Vodní mlýn Hoslovice
Hoslovice 36
387 19 Čestice
www.muzeum-st.cz
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 25  Zevlův mlýn
Veřejnosti je Zevlův mlýn otevřen od roku 2017 v rámci 
komentovaných prohlídek. K vidění je například obnovené a znovu 
zprovozněné mlecí zařízení z přelomu 19. a 20. století. Mlýn tak 
dnes mele zcela totožně, jako před více než 100 lety. Součástí 
expozice je též volně přístupná výstava unikátní zemědělské 
techniky, používané na začátku 20. století. Děti pak potěší  
i pohled na některé druhy hospodářských zvířat. V prostorách 
mlýna je možné ochutnat i pivo z místního minipivovaru 
Novohradský zevlák.

Kontakt:
Zevlův mlýn
Nové Hrady 143
373 33 Nové Hrady
www.zevluvmlyn.cz

 26  Buškův hamr
Unikátní zachovalý vodní hamr z přelomu 18. a 19. století.  
V historické kovárně vás zaujme kromě výhně a dobového nářadí 
i buchar, brus a dmychadlo, vše poháněné třemi vodními koly. 
V obytné části je zachováno dobové vybavení, včetně černé 
kuchyně. V létě se zde pořádají koncerty, divadelní představení 
a různé jiné kulturní akce. Vrcholem sezony jsou Kovářské dny, 
které se konají vždy třetí víkend v srpnu. Jedná se o setkání kovářů 
z blízkého i vzdáleného okolí s ukázkami kovářského řemesla, 
doplněné řemeslným jarmarkem a doprovodným zábavným 
programem.

Kontakt:
Buškův hamr
Trhové Sviny 332
374 01 Trhové Sviny
www.domecek.org
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 27  Bylinková obec Mutišov 
Bylinková obec Mutišov vznikla jako první v Čechách v rámci 
projektu EU „Přírodní zahrady bez hranic“. Místní obyvatelé se 
zapojili do zatraktivňování veřejného prostranství s využitím 
přírodního zahradničení. Veřejnosti přístupná bylinková obec má 
edukativní ráz a její upravené plochy jsou tematicky koncipovány 
a pojmenovány.
Pro veřejnost je také přístupná soukromá Ukázková přírodní 
zahrada Bochníčkovi o rozloze 0,5 ha. V sezoně zde lze nakoupit 
sazenice bylin a výrobky z nich (masti, tinktury, bylinné soli), 
stejně jako přebytky ze zahrady, marmelády a šťávy. Pokud chcete 
mít zajištěn výklad, raději se předem objednejte. 

Kontakt:
Bylinková obec Mutišov
Mutišov 18
378 81 Slavonice
www.bochnickovi.cz

Přírodní  
zahrady
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 28  Kouzelné bylinky
Naučná bylinková zahrada Kouzelné bylinky vznikla v souvislosti 
s natáčením stejnojmenného TV seriálu a nachází se 100 m 
od hlavního vchodu do zámecké zahrady v Českém Krumlově. 
Na své si zde přijdou zájemci o svět bylin, stejně tak rodiny 
s dětmi, které mohou posedět ve stinné části zahrady. Zahrada 
je otevřena v květnu, červnu a září o víkendech od 10:00-18:00, 
v červenci a srpnu denně od 10:00-18:00. Bylinkové výrobky si 
můžete zakoupit v bylinkovém krámku – Apotéce umístěné přímo 
v zahradě.

Kontakt:
ZAHRADA LÉČIVÝCH ROSTLIN – KOUZELNÉ BYLINKY
Bylinková (dříve Důlní) 269
381 01 Český Krumlov
www.kouzelnebylinky.cz

 29  Ky.By
Kroky milovníků bylin a květin našich babiček vedou do 
oceňované KY.BY zahrady v Chlumanech na Prachaticku. Kromě 
možnosti voňavého posezení a relaxace jsou v nabídce sazenice, 
čerstvě řezané bylinky, květiny a sezónní plody. Místo je centrem 
pro tematické přednášky a specializované kurzy. Prvky ekologické 
zahrady (hmyzí dům, vrbová chýše, bylinková spirála) upoutají 
zejména děti.

Kontakt:
Ky.By zahrada
Chlumany 60
384 22 Chlumany
www.kyby.cz 
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 30  Léto v kukuřici Roseč
Užijte si letní zábavu v největším kukuřičném bludišti ve střední 
Evropě v Roseči u Jindřichova Hradce! Těšit se můžete na velký 
slámový hrad a zábavné skákání na velkoplošných trampolínách. 
To ale není vše. V areálu si můžete také půjčit tříkolky, zahrát 
plážový volejbal, ping pong a fotbal, a dokonce si zde i zaplavat 
v 7metrovém bazénu s vlastní písčitou pláží. V Roseči vás čeká 
celodenní zábava a spousta her pro děti a dospělé.

Kontakt:
Veverčí dvůr Roseč
Roseč
377 01 Jindřichův Hradec
www.letovkukurici.cz

 31  Přírodní zahrada u Domova sv. Linharta  
 v Chelčicích
Zahrada vlastní od července 2012 certifikát „Přírodní zahrada“. 
Společnými silami se místní starají o zeleninové záhony, 
ovocné stromy, hmyzí hotel a v neposlední řadě i o různé druhy 
bylinek. Zahrada však slouží i odpočinku a relaxaci, proto zde 
je i terapeutický chodníček a možnost příjemného posezení. 
Certifikovaná přírodní zahrada má principy návratů k přírodě, Matce 
Zemi, tzn. nepoužívají se v ní chemické postřiky, využívají se brouci 
na přirozenou selekci, nepoužívá se rašelina, využívá souladu bylin, 
květin a zeleniny. V zahradě se každoročně koná řada různorodých 
akcí (Den Země, Dny otevřených zahrad, Odemykání a zamykání 
zahrady aj.).

Kontakt:
Přírodní zahrada Domova sv. Linharta
Chelčice 1
389 01 Chelčice
www.linhart-chelcice.cz 

u obce Dolní Pěna nedaleko Jindřichova Hradce vyroste největší 
keřový labyrint ve střední Evropě, který se rozkládá na 6 000 m2 
a tvoří jej 3 km cestiček? Obludiště se otevře na sezonu 2019. 
www.obludiste.cz

Věděli jste, že…

40
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 32   Apartmány Červený Dvůr  
Každý čas od času zatouží utéct daleko od civilizace a žít v souladu 
s přírodou. V apartmánech, které nesou jméno nedalekého zámku, 
najdete kachlová kamna, romantickou ložnici a relaxační prostory. 
Apartmány obklopuje obrovská zahrada a všude okolo je lesík. 
Ideální místo nejen pro partu přátel, ale hlavně pro rodiny s dětmi.

Kontakt:
Červený Dvůr 9
381 01 Český Krumlov 
www.apartmany-cervenydvur.cz

 33  Boží Oko
Ve venkovské usedlosti, v Malých Chrášťanech, malé vísce na jihu 
Čech, mezi kostelíkem a starým stromem, uprostřed tajných lesů  
a mlčenlivých rybníků leží brána do ráje, do oázy pohody, klidu  
a míru. Malý, ale útulný hotel, kde můžete odhodit své každodenní 
starosti a nechat si dopřát osvěžení těla, nabrat síly a načerpat 
pozitivní energii, to je hotel Boží Oko.

Kontakt:
Hotel Boží Oko
Malé Chrášťany 4
373 41 Sedlec 
www.bozioko.cz

Pohoda  
na samotě  
u lesa
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 34  Krakovice 
V tomhle penzionu recepci rozhodně nehledejte. A vlastně ani 
další vymoženosti moderního ubytování, jako jsou wellness, 
bazén či televize. Nevede sem ani asfaltová cesta. Zato tu najdete 
venkovské stavení připomínající středověký hrad, které má 
mohutnou dřevěnou pavlač. Ráno si tu posedíte zachumlaní do 
deky a budete pozorovat východ slunce.

Kontakt:
Výnězda 15 
382 41 Kaplice 
www.krakovice.cz 

 35  Máchův statek
Žádný vyvoněný moderní hotel nečekejte, ve venkovském 
prostředí uprostřed krásné přírody najdete statek, který zde stojí 
už více než 400 let. Je proto památkově chráněný, ostatně jako 
celá obec Kváskovice, kde stojí. Stavení je po nákladné, ale citlivé 
rekonstrukci, a tak všechny historické prvky, jako je brána, krov, 
fasády a chlebová pec, zůstaly zachovány.

Kontakt:
Kváskovice 10
387 19 Drážov 
www.machuvstatek.cz 

 36  Martinský mlýn
Martinský mlýn se nachází v krásné přírodě Novohradských hor. 
Vzhledem ke klidu ostatních návštěvníků upozorňujeme, že toto 
místo není pro děti. Ve mlýně je celkem 8 pokojů, které jsou 
rozděleny do dvou kategorií na pavlačové světničky pro mlýnskou 
chasu a světnice pro honoraci mlýnskou. Všechny mlýnské pokoje 
jsou zasvěceny nějakému ze starých řemesel, která k mlýnu a české 
vsi patří či patřila. Na mlýn jezdí převážně páry, které hledají klid  
a potřebují načerpat energii. Přes den můžete využít piknikový koš 
a vyrazit na procházku kolem rybníků nebo se projet na kolech do 
přírody Novohradských hor. Pohodový večer si užijete v mlýnici  
u pece a mlýnského kola.

Kontakt:
Martinský mlýn
Hrádek 18
374 01 Trhové Sviny
www.martinskymlyn.cz

 37  Penzion Pěkná 26 
V malé obci Pěkná, uprostřed nádherné šumavské přírody stojí 
původní venkovská usedlost, jejíž majitelé se v roce 2011 rozhodli 
ji rozšířit a přistavět malý penzion. Skvělou dovolenou si  
v nadstandardně vybavených apartmánech užijí hlavně ti, kteří 
touží po klidu a pohodlí.

Kontakt:
Penzion Pěkná 26 
Pěkná 26
384 51 Nová Pec
www.penzion-pekna.cz
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 38  Srub U Kocoura  
Srub U Kocoura je nový, luxusní a stylově zařízený srub v srdci 
České Kanady v obci Kunžak. Vůně dřeva, kanadský styl výstavby 
srubu a neuvěřitelně domácká atmosféra si podmaní každého 
hosta. Ihned po příjezdu, kdy vás uvítají příjemní majitelé, manželé 
Svobodovi, budete nadšení z místa, kde se srub nachází. Budete si 
připadat jako na samotě, kde vás obklopují jen klidné lesy  
a soukromý rybník. Srub je ideálním místem na skloubení odpočinku 
s množstvím kulturního i sportovního vyžití v okolní přírodě.

Kontakt:
Srub U Kocoura 
Kunžak 146
378 62 Kunžak
www.srubukocoura.cz

 39  Statek Polžov 
Daleko od civilizace uprostřed jihočeských lesů leží statek Polžov. 
Na tomhle romantickém vejměnku si hosté dopřejí absolutního 
klidu - obklopeni přírodou, zvířaty a bez zbytečných moderních 
vymožeností. Děti budou nadšené z té spousty zvířat, které tu na 
statku žijí. Uvidí tu ovečky, prasátka, slepičky, husy, krůty, králíky, 
pejsky i kočky.  Na statku jsou i koníci, kteří jsou velmi vhodní na 
vyjížďky i nezkušených jezdců. Jinak ale můžete sedět  
a naslouchat přírodě, rozptylovat vás nebude televize či rádio  
a signál mobilních operátorů je tu také nevalný.

Kontakt:
Statek Polžov
Polžov 2
374 01 Mokrý Lom
www.statekpolzov.cz

 40  U Vyšaty
V rodné chalupě cestovatele a dobrodruha Františka Čecha Vyšaty 
se můžete od roku 2015 také ubytovat. Vzniklo zde stylové 
ubytování v soukromí s nádechem první republiky.
V apartmánu s krytou terasou, kuchyní s jídelnou, obývacím 
pokojem, dvěma ložnicemi, koupelnou se sprchovým koutem, 
WC a vinným sklípkem je možné ubytovat 4 hosty. K dispozici je 
v případě potřeby i postýlka pro kojence, popř. rozkládací gauč 
pro 2 osoby. Typickou venkovskou chalupu doplňuje ukázková 
přírodní zahrada s nabídkou sezónního ovoce a zeleniny, která je 
k dispozici i ubytovaným hostům, a také malé minihospodářství 
zaměřené na chov malých hospodářských zvířat - králíků, slepic, 
křepelek a koz.

Kontakt:
U Vyšaty
Chlumany 61 
384 22 Vlachovo Březí
www.uvysaty.cz

 41  Wellnessfishing 
Pokud už jste unaveni ruchem velkoměsta a toužíte po dokonalém 
odpočinku v přírodě s trochou luxusu, je pro vás Wellnessfishing 
ideálním místem. Chata na vodní hladině se nachází pouze  
8 kilometrů od Jindřichova Hradce a nabízí úžasný klid, ať už hledáte 
romantiku ve dvou nebo dobrodružství pro celou rodinu. Jelikož 
je chata určena maximálně pro čtyři osoby, lze si ji pronajmout 
pouze celou, což vám zajistí naprosté soukromí. V přilehlém okolí 
nenajdete nic kromě turistických a cyklistických tras.

Kontakt:
Wellnessfishing
GPS: 49.17689N, 14.92822E 
www.wellness-fishing.cz
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 42  Wellnessroubenka
Hledáte místo, kde si pořádně odpočinete a načerpáte síly na 
každodenní povinnosti? V tom případě se vypravte do krásných 
jižních Čech, kde na vás nedaleko Třeboně čeká dřevěná chalupa, 
která v sobě skrývá vše, co potřebujete pro dokonalý relax. 
Nejluxusnější pak je ručně vyrobený koupací sud, ve kterém 
můžete usednout, ať už venku pálí slunce, nebo poletují vločky.

Kontakt:
Wellnessroubenka
Chlum u Třeboně 481
378 06 Chlum u Třeboně
www.wellnessroubenka.cz

 43  Adamův Dvůr
Uprostřed krásné šumavské přírody najdete penzion, který nabízí 
ideální prostředí pro aktivní odpočinek i poklidnou relaxaci. 
Takových míst je na Šumavě spousta, ale Adamův dvůr přiznává, 
že upřednostňuje design před praktičností. Spolehnout se též 
můžete na individuální přístup.

Kontakt:
Adamův Dvůr
Masákova Lhota 59
384 73 Zdíkov
www.adamuvdvur.cz

 44  Biofarma Slunečná 
Biofarmu Slunečná najdete ve velmi malebné lokalitě na okraji  
NP a CHKO Šumava. Vltavské údolí se zde velkolepě otevírá  
v blízkosti Lipenské přehrady, nad ním se vypíná jeden  
z významných šumavských masivů Trojmezí s unikátním Plešným 
jezerem. Naleznete zde klidné, idylické místo k aktivní i pasivní 
relaxaci. Vesnické prostředí s mnoha hospodářskými zvířaty (kozy, 
ovečky, oslíci...) poskytne nejenom rodinám s dětmi jedinečné 
zážitky.

Kontakt:
Biofarma Slunečná
Slunečná 3
384 51 Želnava
www.biofarma-slunecna.cz

 45  Borovanský mlýn
Zdařile zrekonstruovaný mlýn naleznete na břehu jednoho  
z jihočeských rybníků 2 km do Borovan.  Pro hosty je zde připraveno 
ubytování v jedno až čtyřlůžkových plně vybavených pokojích  
a stravování v restauraci, která je součástí mlýna.  Posedět lze na 
letní terase či u táborového ohně. Pro skupiny lze zajistit grilování 
selat, jehňat a kuřat. Pro sport a volný čas je k dispozici kulečník, 
sauna, posilovna, ale i dětské hřiště a hřiště pro míčové sporty.  
K mlýnu patří i vlastní rybník se šlapadly, ve kterém lze též rybařit 
(povolenky k rybolovu vydává provozovatel penzionu). Děti zajisté 
uvítají výběh pro kozy a ovce poblíž penzionu.

Kontakt:
Borovanský mlýn s.r.o.
Trocnovská 112
373 12 Borovany
www.borovanskymlyn.cz 
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 46  Dvůr Hamr
Hospodářská usedlost s 34 ha půdy funguje na principu 
zemědělské prvovýroby. Dvůr s penzionem nabízí řadu aktivit, jako 
je agroturistika, cykloturistika, vodní sporty, rybaření nebo péče  
o malá domácí zvířata. Pokud chcete zažít vše, co patří  
k životu na statku, jste tady na správném místě! Ubytují vás tu  
v hezkých podkrovních pokojích apartmánového typu se základně 
vybavenou kuchyňkou.

Kontakt: 
Dvůr Hamr
Lužnice 47
379 01 Třeboň
www.dvurhamr.cz 

 47  Dvůr Šaloun
Dvůr Šaloun najdete v srdci Třeboňska, mezi rybníky Velký Tisý, 
Koclířov a Služebný. Dvůr je součástí rodinného zemědělského 
podniku, který obhospodařuje okolní polnosti. V sousedství jsou 
sádky, jejichž historie sahá do počátku 16. století a kde můžete 
celoročně koupit čerstvé ryby.

Kontakt:
Dvůr Šaloun
Lomnice nad Lužnicí 227
378 16 Lomnice nad Lužnicí
www.dvursaloun.cz  

 48  Ekofarma Horní Chrášťany
Užijte si pobyt na nově zrekonstruované a stylové ekofarmě,  
kde zažijete více, než je pouhé ubytování. Přijdete do kontaktu  
s chovanými zvířaty a zvěří v oboře. Večer si ogrilujte rybu  
z místního rybníka nebo maso z místních produktů přímo  
z ekofarmy. Ubytujete se v lovecké chatce a usnete pouhých 
pár metrů od obory s dančí, mufloní a jelení zvěří. Před spaním 
zrelaxujete, zajdete do sauny nebo posedíte na baru se sklenkou 
vína a domácí klobásky zapijete pivem z místního minipivovaru.

Kontakt:
Ekofarma Horní Chrášťany
Horní Chrášťany 43
384 11 Lhenice
www.ekofarmachrastany.cz 

 49  Farma Alpaka 
Zpomalte každodenní tempo, vychutnejte si klid a pohodu 
ubytování na rodinné farmě Alpaka uprostřed přírody jedinečné 
České Kanady. Pozorujte nerušeně koně, ovce či lamy na pastvě, 
odpočívejte, vnímejte přírodu a užívejte si naprostého soukromí. 
Pobyt v útulných apartmánech ve stylu selské světnice s výhledem 
na pastviny bude nezapomenutelným zážitkem. Na farmě jsou 
chováni koně plemena irský cob, kteří jsou využíváni pro jezdecké 
programy pro děti od 2 do 12 let.

Kontakt:
Farma Alpaka
Dobrá Voda 23
378 33 Číměř 
https://apartmany.farmaalpaka.cz/index.php



52 53

Pohodový  
              venkov

Pohodový  
              venkov

 50  Farma Mošna
Farma Mošna leží na hranici CHKO Šumava ve výšce 860 m. n. m.  
s výhledem na Boubín, Libín a Knížecí stolec. Na místě zaniklé 
obce Mošna byla z jediného zachovalého statku vybudována 
ekologická farma. Farma hospodaří na loukách a pastvinách  
v blízkém okolí, na kterých se pasou stáda ovcí, skotu a koz. 
Okolní příroda láká k pěším i cyklistickým výletům, lesy jsou plné 
hub, borůvek a malin. Farma produkuje vlastní hovězí, skopové  
a jehněčí maso v biokvalitě.

Kontakt:
Farma Mošna
Gabreta spol. s.r.o.
Koryto 1 – Zbytiny
383 01 Prachatice
www.farmamosna.cz

 51  Oáza Maříž
Objevte kouzlo malebné vesničky v česko-rakouském pohraničí, 
uprostřed přírodního parku Česká Kanada. Maříž se proslavila 
originální keramikou veselých motivů a pestrých barev. V kera-
mické dílně si můžete sami namalovat a nechat vypálit vlastní 
výrobek. Restaurace nabízí příjemné prostředí a vynikající pokrmy 
z lokálních produktů. Ubytovat se můžete v jednom ze dvou útul-
ných apartmánů. Ubytování je ideální pro pohodovou rodinnou 
dovolenou, milovníky cyklistiky a přírody.

Kontakt:
Oáza Maříž
Maříž 21
378 81 Slavonice
www.keramika-mariz.cz  

 52  Penzion Dvorce 
Biofarma Dvorce se nachází v Chráněné krajinné oblasti 
Třeboňsko, v těsné blízkosti města Třeboň. Na přilehlých 
pozemcích chovají hovězí dobytek, ale rovněž si pěstují vlastní 
zeleninu, ovoce a bylinky. Součástí farmy je penzion a restaurace, 
kde se vaří ze surovin, jež si na farmě sami vypěstují. Nudit se zde 
nebudou ani ti nejmladší, pro které jsou připraveny hrací plochy  
a rovněž možnost rybaření, které rádi využijí i dospělí. 

Kontakt:
Penzion Dvorce
Dvorce 50
37901 Třeboň
www.dvorce.cz

 53  Statek Zelený dub
Poetické venkovské stavení, jehož součástí je penzion a kolem 
něhož se pasou ovce. Jejich mléko zde můžete ochutnat i si ho 
koupit domů. Vyrábějí zde jogurty a výborné sýry.

Kontakt:
Statek Zelený dub
Dubí hora 9
397 01 Drhovle
www.zelenydub.cz
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Akce

Farmářské trhy
Chlumanské trhy – první sobota v měsíci od května do října

Boršov nad Vltavou – jednou měsíčně v sobotu 9–11  
ve Farské zahradě (v prosinci adventní trhy)

České Budějovice – Piaristické náměstí, čtvrtek a sobota  
(cca 6–10 hod)

Tábor – Žižkovo náměstí, středa

Včelná – čtvrtletně

Masopustní tradice
Tradiční masopust býval běžný ve městech i obcích, dnes 
však přežívá jen na několika místech Česka. Za živou ukázkou 
této lidové slavnosti plné veselí, zvyků a symbolů se vydejte 
na Doudlebsko, kde se tamní koledy řadí k nejvýznamnějším 
obyčejovým projevům svého druhu v celé republice. 

Dalším unikátem jsou Milevské maškary, které jsou největším 
masopustním průvodem v Česku a zároveň nejstarší doloženou 
masopustní tradicí v jižních Čechách. Jedinečnost Milevských 
maškar spočívá také v tom, že jde o městský masopustní průvod 
– podobná  tradice v jiných lokalitách je v naprosté většině 
záležitostí vesnickou. I proto byly maškary zapsány na Seznam 
nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihočeského kraje. 
Každoročně únor/březen. www.milevskemaskary.cz

Jarmarky
Netolický jarmark – každoročně na jaře

Jarní slavnost na Kamenném mostě v Písku – okolo Velikonoc

Slavonický jarmark – každoročně v září

Lhenický jarmark – každoročně v září

Martinský jarmark na Kamenném mostě –  vždy na sv. Martina 
nebo nejbližší dny

Lenorské pečení chleba 
Zděná obecní pec na chleba z 1. poloviny 19. století se užívala 
ještě několik let po 2. světové válce. V roce 1998 byla opravena 
a znovu zprovozněna. Od dubna do prosince zde každoročně 
lenorští obyvatelé pořádají každou poslední sobotu v měsíci 
netradičně tradiční veřejné pečení chleba, koláčů, housek  
a lenorských placek. www.lenora.cz
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Pečeme, vaříme v Pištíně 
Populární gastroakce spojena se Slavnostmi květů.  
Každoročně v květnu. 

Jihočeský folklorní festival Kovářov 
Největší folklorní festival v jižních Čechách se každoročně 
odehrává v obci Kovářov nedaleko orlické přehrady. Poslechněte 
si lidové soubory z jižních Čech i dalších koutů republiky. 
Každoročně květen/červen. www.kovarovan.cz

Borůvkobraní 
Borůvkobraní je gastronomicko-kulturní festival města Borovany, 
kterému patří vždy druhý červencový víkend. Slavnosti probíhají 
v areálu borovanského kláštera. Nádvoří vždy patří řemeslnému 
jarmarku, ukázkám výroby rukodělných výrobků a v případě 
přízně počasí i kulturnímu programu. Na plácku u kašny se 
konají vystoupení písničkářů z Čech i Moravy, kejklířů a klaunů, 
folklorních souborů a různé zajímavé tvořivé workshopy. 
Neodmyslitelnou součástí slavnosti je i soutěž jedlíků  
o borůvkovo-knedlíkového krále. Každoročně v červenci.  
www.boruvkobrani.cz

Selské slavnosti Holašovice
Třídenní slavnost, jejímž základním rámcem je pořádání 
řemeslného lidového jarmarku s ukázkami tradičních lidových 
řemesel. Akce se koná pravidelně o třetím víkendu v červenci. 
Slavnosti vždy nabízejí i bohatý kulturní a hudební program. 
Každoročně se jarmarku na holašovické návsi účastní tisíce 
návštěvníků. www.holasovice.eu

Volarský sekáč
Volarský sekáč je závod v tradičním ručním kosení probíhající od 
roku 2009. Vítaný je každý, kdo si chce užít zábavu při tradičním 
ručním kosení nebo při předvádění tradičních venkovských 
dovedností. Každoročně v červenci. www.mestovolary.cz

Markétská pouť v Horní Plané
Tradiční Markétská pouť s mnoha koncerty v pivním stanu, divadelní 
scénou pro děti, světskými atrakcemi, v sobotu a v neděli lidový 
jarmark, duchovní koncert v kostele sv. Markéty. Obnovená tradice 
lidových poutí se současnými atrakcemi – trh tradičních řemesel, 
kulturní program, mše svatá, kolotoče. Každoročně v červenci.

Pouťové malinové slavnosti v Malenicích
Každoročně poslední neděli v červenci. www.obecmalenice.cz
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Stará řemesla Šumavy
Uvidíte, jak se zpracovává ovčí vlna, jak se kuje žhavé železo, jak 
se dřevo mění v trám, šindel či koryto a jak vzniká podmalba na 
sklo a vinutá perla. Na vlastní kůži si můžete vyzkoušet výrobu 
svíčky nebo ovládnout kouzelnou jehlu a vytvořit z ovčí vlny 
talisman pro štěstí.  Každoročně na začátku srpna ve Stožci.

Sedlická krajka
Navštivte město Sedlice, které se pyšní více než 450 let starou 
tradicí ruční výroby paličkované krajky. Můžete zde navštívit 
reprezentační prodejnu, kde zakoupíte jak hotové výrobky, tak 
veškeré pomůcky potřebné k výrobě paličkované krajky. Každý 
sudý rok v srpnu můžete navštívit Krajkářské slavnosti.  
www.krajky-sedlice.cz

Mezinárodní dudácký festival
Tradiční festival ve městě dudáků, přehlídka českých  
i zahraničních dudáckých souborů, průvod městem, jarmark, bohatý 
program v areálu hradu, letního kina, pivovaru a ulicích města. 
Každý sudý rok v srpnu ve Strakonicích. www.dudackyfestival.cz

Staročeská konopická
Konopická je krajová zvláštnost a je to starý zvyk vesnické 
zábavy, vyhrazený děvčatům a ženám. Konopická souvisí se 
sklizní lnu, původně konopí – odtud její jméno. Konopická náleží 

do skupiny sklizňových slavností. Dříve se konala koncem září 
nebo v říjnu, dokonce jako poslední muzika před adventem, místy 
však nahradila dožínky, nebo byla první zábavou po dožínkách. 
V posledních letech bývá pořádána převážně ve druhé polovině 
srpna. Tradiční zvyklost se dodržuje v obcích Chlumany, Žernovice, 
Zbytiny nebo Volary. 

Dožínky
Dožínky jsou oslavy sklizně spojené s ukončením žní. Dívky pletou 
obrovský věnec z obilných klasů, pečou se tradiční koláčky  
a vesnicí prochází průvod v lidových krojích.

Tradici dožínek můžete zažít např. na Blatech v Plástovicích, 
Vitějovicích a v dalších jihočeských vesnicích. Tradičně jsou  
i součástí agrosalonu Země živitelka. Každoročně v srpnu/září.

Země živitelka
Mezinárodní agrosalon se koná každoročně na konci sprna, 
Výstaviště České Budějovice. www.zemezivitelka.cz

Zelnobraní
Tradiční a v širokém okolí oblíbené vidovské Zelnobraní je 
každoročně plánováno na přelom září a října. Pro návštěvníky je 
vždy připraven bohatý kulturní program, v kterém nechybí divadlo 
pro děti, ukázky tradičních řemesel, živá hudební vystoupení, 
prodej roudenského zelí (krouhanka, hlávkové a kysané) přímo 
od výrobce, zelné speciality, jarmark řemesel, atrakce pro děti, 
bohatá tombola, soutěž o ceny a večer bývá již tradičně zakončen 
open air taneční  zábavou. Každoročně v září. www.vidov.cz

Slavnosti plodů
Pořádají obce v mikroregionu Chelčicko-Lhenickém každoročně 
na podzim. 

Více na www.jiznicechy.cz
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