
Dél-Csehország
a Cseh Köztársaság 
gyöngyszeme





Dél-Csehország 
a Cseh Köztársaság egyik legvonzóbb turisztikai régiója. 
Az ország déli részén fekszik, Ausztria és Németország 
határolja. A régió legnagyobb városa és egyben 
közigazgatási központja a 100 000 lakosú České 
Budějovice, amely nagyjából annak középpontjában 
fekszik. Olyan különleges látnivalók várják itt  
a látogatókat, mint például Český Krumlov városa (az 
UNESCO világörökség része), vagy Hluboká nad Vltavou 
káprázatos szépségű neogótikus kastélya. Dél-Csehország 
hagyományos turisztikai célpont, amely ideális helyszín 
mind az egyéni utazók, mind a szervezett csoportos túrák 
számára. Természetesen kiváló minőségű szálláshelyekkel 
is rendelkezik, melyeket gazdag programkínálat és 
számtalan, a helyi specialitásokat kínáló étterem egészít 
ki. Mindezt a kulturális, sport- és társasági rendezvények 
tarka kínálata teszi teljessé. 

www.jiznicechy.cz
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A Dél-Csehország régió számokban

10 056 km2 

ezzel a Cseh Köztársaság 
területének 12,8%-át  

teszi ki

637 834
ami a legalacsonyabb 
népsűrűséget jelenti 

Csehországban

Terület: Népesség:

Legalacsonyabb 
pontja:

Legmagasabb  
pontja:

Plechý-csúcs  
1378 m tengerszint feletti 

magasság

az Orlík-víztározó 
víztükre 

350 tengerszint feletti 
magasság 





Dél-Csehország rekordjai 
a Cseh Köztársaság 
keretén belül
A legnagyobb arányú vízfelület  
a régió területéhez képest: 4 %

A legnagyobb területű víztározó: Lipno I – 4870 ha

A legnagyobb halastó: Rožmberk – 489 ha

A legrégebbi fennmaradt kőhíd: Písek (1348)

A legrégebbi villamosított vasútvonal:  
Bechyně – Tábor (1903)

A legrégebbi lóvasút:  
České Budějovice – Linz – Gmunden (1827)

A legnagyobb nemzeti park:  
Šumavai Nemzeti Park – 685,2 km2

A legrégebbi természetvédelmi terület:  
A Žofín-őserdő (1838) és a Boubín-őserdő (1858) 

A legmagasabban fekvő várrom:  
Vítkův hrádek (1035 m)

A legrégebbi, kiváló állapotban fennmaradt vízimalom:  
Hoslovice (1352)

A legmagasabban fekvő csillagvizsgáló Csehországban:  
Kleť (1027 m)

A legrégebbi kőből épült kilátó: Kleť (1084 m)

A legrégebbi víztározó: Jordán (1492)

	Hluboká nad Vltavou kastély





 Písek városa    Červená Lhota kastély    Zarándoktemplom, Klokoty 





Műemlékek
A híres arisztokrata családok által Dél-Csehországban 
hátrahagyott fejedelmi örökség szépsége lélegzetelállító.  
A mai napig megcsodálhatjuk ezeket az ősi, pezsgő  
élettel és gazdag kultúrával büszkélkedő városokat,  
a méltóságteljes várakat és az elbűvölő kastélyokat, 
amelyeket meglátogatva mintha egy varázspálca suhintása 
repítene vissza bennünket néhány évszázadot az időben.  
A mesebeli Český Krumlov girbegurba utcácskáival, valamint 
Holašovice példásan megőrzött falusi házainak együttesével 
teljes joggal szerepelnek az UNESCO kulturális és természeti 
világörökségeket tartalmazó listáján.

		Landštejn vár 

		Český Krumlov – UNESCO 

		Holašovice – UNESCO 





Az érintetlen  
természet szépsége 
A természeti szépségek kedvelői Dél-Csehországban  
a gyönyörű, szinte érintetlen erdők mellett az ember által 
érzékenyen formált, harmonikus tájakat is találhatnak, 
számtalan halastóval és folyóval. Egyedülálló természeti 
egység a Šumavai Nemzeti Park (Národní Park Šumava), 
amelyet hatalmas, egybefüggő erdőtakarójának köszönhetően 
gyakran „Európa zöld tetejeként” szoktak nevezni. Rendkívül 
értékes Třeboňsko régió területe is. Noha ezt a tájat hosszú 
évszázadok óta az emberi kéz formálja, több mint 500 
halastavat és mesterséges csatornát létrehozva, a mai napig 
számos természeti értéke maradt fenn.





Múzeumok és galériák 
Dél-Csehországban több tucat múzeum és galéria várja  
a látogatókat különféle kiállításokkal, melyek közül számos 
a régió történetével és életének különböző területeivel 
foglalkozik. A művészeteket kedvelő turisták bizonyosan 
nem fognak csalódni – gyönyörű fényképek, festmények, 
grafikák, szobrok, üvegtárgyak várják őket. A népművészet, 
vagy éppen a veterán járművek iránt érdeklődők is 
megtalálhatják a kedvükre való látnivalókat.

		Fotoateliér Seidel, Český Krumlov 

		Aleš Dél-Csehországi Galéria, Hluboká nad Vltavou

		Filmes fegyvertár, Hous-malom 

		Veteránautók Múzeuma, Nová Bystřice 





Kulturális események
Elismert, nemzetközi hírű zenei fesztiválok, színházi és filmes 
rendezvények, történelmi és folklór fesztiválok, világhírű 
művészek kiállításai, számos sportesemény – ez is Dél-
Csehország. A régió kínálatából a különféle gasztronómiai 
rendezvények sem hiányoznak, igen népszerűek például  
a sör- és a horgászfesztiválok.

		Az Ötszirmú Rózsa Ünnepe, Český Krumlov

		Nemzetközi Zenei Fesztivál, Český Krumlov

		Élő Moldva Audiovizuális Fesztivál, České Budějovice





Aktív pihenés 
Dél-Csehország ideális hely azoknak a számára is, akik 
szeretik aktívan tölteni a szabadidejüket. Kellemes 
gyalogtúrák, kiépített kerékpárutak és adrenalinnal teli 
élmények várják itt őket. A vízi sportok kedvelői gyorsan  
a szívükbe zárják a Lipnói-tavat, amely 48 km2-es területével 
Csehország legnagyobb vízfelülete. Az evezés szerelmesei 
több dél-cseh folyón, kenuk és raftok fedélzetén is 
űzhetik kedvtelésüket. A golfozókat összesen hat remekül 
karbantartott pálya várja, ahol a pontos ütések izgalma 
mellett a környező táj szépsége is lenyűgöző. Természetesen 
a téli sportok űzéséről sem kell lemondanunk. A Šumava 
területe a sífutók számára tökéletes terepet kínál, és szép 
számmal találhatók itt kiváló minőségű síközpontok is.





Gyalogosan és bringával 
A dél-cseh táj szépségeit sokféle módon felfedezhetjük,  
ám a természettel a gyalogtúrázás révén kerülhetünk  
a legközelebbi kapcsolatba. A választék bőséges: a régióban 
több mint ötezer kilométer jelölt turistautat találunk. 
Remek választás a bicikli is, hiszen Dél-Csehországot jelölt 
kerékpárutak sűrű hálózata szövi keresztül-kasul. Csodás 
tájakat ismerhetünk meg a pedálokat taposva – halastavak 
gátjain, a Moldva partján és természetesen számtalan 
csodálatos műemlék körül vezet utunk.

		Lombkorona sétány, Lipno





Gasztronómiai élmények
A híres třeboňi ponty és más halételek, remekül elkészített vad, 
a tejszínes-gombás kulajda leves, sült káposztás lepények,  
a híres dél-cseh krumplis lángos (jihočeská cmunda) – ez 
csupán egy kis ízelítő az igazi dél-csehországi konyha 
alappilléreiből. Persze a gasztronómiai élmény nem lehet 
teljes a világhírű cseh sör nélkül, amelyet már a 14. század óta 
hagyományos receptek szerint főznek ezen a vidéken. Az év 
folyamán számos gasztronómiai rendezvény zajlik itt, melyek 
közül a legnépszerűbb a dél-cseh halastavak őszi lehalászása, 
ahol a látogatók megismerkedhetnek a helyi halászat és 
halgazdálkodás évszázados hagyományaival, és megízlelhetik  
a frissen fogott halakból készült különleges finomságokat.





Gyógyfürdők  
és kikapcsolódás 
A dél-csehországi gyógyfürdők a test és a lélek megújítását 
tűzték ki célul. A tőzeggel történő kezeléseknek 
bizonyítottan gyógyító hatása van a mozgásszervi 
problémákra. Valamennyi dél-csehországi gyógyfürdő 
alkalmaz ilyen kezeléseket. Gyógyfürdőket Třeboňban, 
Bechyně-ben és Vráži u Písku-ban találunk. Dél-
Csehországban már jó néhány szálloda kínál különleges 
wellness és relaxációs csomagokat a vendégeknek: 
kipróbálhatjuk például a csokoládés pakolásokat vagy  
a sörfürdőt is.





Kiadta a Dél-Csehországi Idegenforgalmi Központ 
(Jihočeská centrála cestovníhor ruchu) 2021-ben 

Szöveg: Dél-Csehországi Idegenforgalmi 
Központ a regionális turisztikai területek 
közreműködésével 

Fotó: Luboš Dvořák, a bemutatott helyszínek 
archívuma, valamint a Dél-Csehországi 
Idegenforgalmi Központ 
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 Visit South Bohemia 

 @visitsouthbohemia
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A „Marketingtevékenységek támogatása  
Dél-Csehországban“ projekt a Cseh Köztársaság állami 
költségvetésének támogatásával, a Regionális Fejlesztési 
Minisztérium programja keretében valósult meg.




