
Czechy 
Południowe
perła Republiki Czeskiej





Czechy Południowe 
są jednym z najatrakcyjniejszych regionów turystycznych 
Republiki Czeskiej. Leżą w południowej części kraju, 
tuż przy granicy z Austrią i Niemcami. W samym ich 
centrum znajduje się największe miasto i ośrodek 
administracyjny regionu – liczące 100 tys. mieszkańców 
Czeskie Budziejowice. Na terenie Czech południowych 
leżą takie perełki jak miasto Czeski Krumlov (UNESCO) 
czy przepiękny neogotycki pałac Hluboká nad Vltavou. 
Czechy Południowe to tradycyjna destynacja turystyczna 
zarówno dla indywidualnych podróżników, jak i dla grup 
zorganizowanych. Bez problemu znaleźć tu można 
wysokiej jakości zakwaterowanie, niezliczone oferty 
aktywnego spędzania wolnego czasu oraz wiele specjałów 
kuchni regionalnej. O wyjątkową atmosferę zadbają 
różnorodne wydarzenia kulturalne czy sportowe. 

www.jiznicechy.cz

	Miasto Czeskie Budziejowice 
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Kraj południowoczeski w liczbach 

10 056 km2 

czyli 12,8 %  
powierzchni  

Republiki Czeskiej 

637 834
z najniższą gęstością  
zaludnienia w ramach  

Republiki Czeskiej

Powierzchnia:

Najwyżej położone 
miejsce:

Najniżej położone 
miejsce:

Liczba ludności:

szczyt  
Plechý 

1 378 m n.p.m.

tafla zbiornika 
wodnego Orlík 
(Orlická přehrada)  

350 m n.p.m.





Połodniowoczeskie NAJ  
na tle Republiki 
Czeskiej 
Najwyższy procent powierzchni wód: 4%

Największy zbiornik retencyjny: Lipno I – 4870 ha

Największy staw rybny: Rožmberk – 489 ha

Najstarszy zachowany kamienny most: Písek (1348)

Najstarsza zelektryfikowana linia kolejowa:  
Bechyně – Tábor (1903)

Najstarsza kolej konna:  
Czeskie Budziejowice – Linz – Gmunden (1827)

Największy park narodowy: PN Szumawa – 685,2 km2

Najstarszy rezerwat przyrody: Žofínský prales (1838)  
i Boubínský prales (1858) 

Najwyżej położone ruiny zamku:  
Vítkův hrádek (1035 m n.p.m.)

Najstarszy i wyjątkowo dobrze zachowany młyn wodny:  
Hoslovice (1352)

Najwyżej położone obserwatorium w regionie Czech:  
Kleť (1027 m n.p.m.)

Najstarsza kamienna wieża widokowa:  
Kleť (1084 m n.p.m.)

Najstarszy zbiornik retencyjny: Jordán (1492)

	Pałac Hluboká nad Vltavou





 Miasto Písek   Pałac Červená Lhota   Kościół pielgrzymkowy Klokoty 





Zabytki
Sławne rody szlacheckie pozostawiły w Czechach 
Południowych ogromne dziedzictwo, którego piękno  
zapiera dech w piersiach. Podziwiać można zabytkowe, 
tętniące życiem i pełne kultury miasta, okazałe zamki  
i urokliwe pałace, gdzie jak za dotknięciem czarodziejskiej 
różdżki można przenieść się o kilka wieków wstecz. Kręte 
uliczki bajkowego Czeskiego Krumlova i wioska Holašovice 
z doskonale zachowanym średniowiecznym układem 
urbanistycznym są tak wyjątkowe, że wpisano je na 
prestiżową Listę światowego dziedzictwa UNESCO.

		Zamek Landštejn 

		Miasto Czeski Krumlov UNESCO 

		Gmina Holašovice UNESCO 





Piękno dziewiczej 
przyrody 
Miłośnikom piękna natury Czechy Południowe oferują 
wspaniałą i niemal dziewiczą przyrodę. Nie brakuje tu 
lasów oraz terenów zielonych z harmonijnie zmienionym 
krajobrazem pełnym stawów rybnych i rzek. Wyjątkowy 
zespół przyrodniczo-krajobrazowy stanowi Park Narodowy 
Szumawa z unikatowym spójnym obszarem zalesionym 
bywa słusznie nazywany zielonym dachem Europy. 
Wyjątkowo cenny jest także region Třeboňsko z ponad 500 
stawami rybnymi i sztucznymi kanałami. Pomimo tego, że 
przez stulecia jest kultywowany przez człowieka, do dnia 
dzisiejszego zachował wyjątkową wartość przyrodniczą.





Muzea i galerie
Dziesiątki muzeów i galerii kuszą turystów nie tylko 
wystawami dokumentującymi historię regionu i najróżniejsze 
dziedziny życia jego mieszkańców. Tematyka wystaw jest 
rozmaita, od pięknych pięknych fotografii, obrazów, grafik, 
rzeźb czy szkła, przez tradycje ludowe aż po zabytkowe 
motocykle i samochody, zainteresuje więc wszystkie osoby 
kochające sztukę.

		Muzeum Atelier Seidel, Czeski Krumlov

		Południowoczeska Galeria Aleša, Hluboká nad Vltavou 

		Młyn Housów – Zbrojownia filmowa  
  (Housův mlýn – Filmová zbrojnice)

		Muzeum zabytkowych samochodów (Muzeum veteránů),  
  Nová Bystřice 





Wydarzenia kulturalne
Wydarzenia kulturalne ze światową renomą, przeglądy 
teatralne i filmowe, tradycje ludowe i historyczne, wystawy 
światowych artystów, ale także wydarzenia sportowe – to 
wszystko odbywa się w Czechach Południowych. W ofercie 
regionu nie brakuje też różnorodnych imprez kulinarnych 
takich jak święto piwa czy święto ryb.

		Święto Pięciolistnej Róży (Slavnosti pětilisté růže), Czeski Krumlov 

		Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Czeski Krumlov  
  (Mezinárodní hudební festival Český Krumlov)

		Audiowizualny Festiwal Wełtawa Żyje  
  (Audiovizuální festival Vltava žije), Czeskie Budziejowice





Aktywny urlop
Czechy Południowe są stworzone dla osób, którzy kochają 
aktywne spędzanie wolnego czasu – od miłośników 
turystyki pieszej, przez rowerzystów po tych uzależnionych 
od sporej dawki adrenaliny. Miłośnicy sportów wodnych 
aktywnie spędzą czas np. na lipeńskim zbiorniku wodnym, 
największym akwenie (48 km2) w Republice Czeskiej. Z kolei 
na jednej z południowoczeskich rzek można zorganizować 
spływy na łodzi czy pontonie. Na sześciu polach golfowych 
można nie tylko delektować się precyzyjnym uderzenia,  
ale też podziwiać malowniczą okolicę. Nie brakuje też zajęć 
dla osób kochających zimowe szaleństwa – na Szumawie 
miło spędzą czas przede wszystkim narciarze biegowi, 
choć nie brakuje też świetnie przygotowanych stoków 
narciarskich.





Pieszo i na rowerze
Piękno Czech Południowych można poznawać na wiele 
sposobów, ale najbliżej przyrody można przybywać 
podróżując pieszo po szlakach turystycznych, których  
w regionie wytyczono aż ponad 5 tys. km. Świetną 
alternatywą jest także zwiedzanie z siodełka roweru, bo cały 
region utkany jest gęstą siecią znaczonych tras rowerowych. 
Prowadzą one wśród malowniczych krajobrazów – między 
stawami rybnymi, wzdłuż brzegów Wełtawy i oczywiście 
obok wielu pięknych zabytków historycznych.

		Ścieżka w Koronach Drzew (Stezka korunami stromů),  
  Lipno nad Vltavou





Kulinarnie
Třeboňski karp i inne ryby, świetnie przygotowana dziczyzna, 
śmietanowa zupa kulajda, pieczone zelňáki z kapusty kiszonej, 
południowoczeska cmunda czy borówkowe knedliki – to tylko 
krótka lista filarów kuchni południowoczeskiej. Koniecznie 
trzeba też spróbować słynnego czeskiego piwa, które zgodnie  
z tradycyjnymi recepturami warzone jest już od XIV w. 
Przez cały rok w Czechach Południowych odbywa się wiele 
wydarzeń kulinarnych. Do najpopularniejszych należy połów 
ryb z południowoczeskich stawów rybnych, w czasie którego 
można zapoznać się z wiekową tradycją rybołówstwa i przede 
wszystkim spróbować najróżniejszych przysmaków ze świeżo 
wyłowionych ryb.





Uzdrowiska i relaks
Czechy Południowe to balsam dla duszy i ciała. Lecznicze 
właściwości na układ ruchu mają kąpiele borowinowe. 
W ten sposób leczony jest układ ruchu we wszystkich 
południowoczeskich uzdrowiskach w Třeboni, Bechyni  
i Vráži u Písku. Rozpieszczać się czekoladowymi okładami 
czy relaksować w uzdrowiskach piwnych można  
w niektórych z południowoczeskich hotelów oferujących 
usługi wellness i pobyty relaksacyjne.





Wydane w 2021 r. przez Południowoczeską 
Centralę Ruchu Turystycznego

Text: Południowoczeska Centrala Ruchu 
Turystycznego we współpracy z regionami 
turystycznymi

Zdjęcia: Luboš Dvořák, archiwum prezentowanych 
obiektów i Południowoczeskiej Centrali Ruchu 
Turystycznego

Opracowanie graficzne i skład: Daniel Dědek 
Druk: Ivan Nadberežný - iNPRESS 
Nakład: 2000  
Pierwsze wydanie  
Nieprzeznaczone do sprzedaży 
Błędy w druku zastrzeżone

Kontakt: 
Południowoczeska Centrala Ruchu Turystycznego 
(Jihočeská centrála cestovního ruchu) 
B. Němcové 1824/8 
370 01 České Budějovice 
info@jccr.cz 
www.jiznicechy.cz

 Visit South Bohemia

 @visitsouthbohemia
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Projekt „Wsparcie działań marketingowych  
w południowych Czechach” był realizowany przy 
wsparciu finansowym z budżetu Republiki Czeskiej  
z programu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.




