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Splouvání jezu jen na vlastní nebezpečí!
Flow through the weir at your own risk!

Legenda
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1. Informuj se o aktuálním vodním stavu, obtížnos- 
      ti a případných nebezpečích řeky před vyplutím.
2. Nepřeceňuj svoje síly - při vyšším průtoku či  
     nepříznivém počasí může být splouvání nebezpečné.
3. Používej vodáckou vestu.
4. Zastav před jezem, prohlédni si ho a pak 
    s rozhodni, jak jez překonáš.
5. Nejezdi opilý a po setmění.
6. Dbej pokynů a výstrah Povodí Vltavy s.p. 
     a CHKO
7. Neznečišťuj řeku a její okolí.
8. Neruš faunu a nenič  flóru.
9. Stanuj jen v kempech a na oficiálních tábořištích.
10. Buď ohleduplný k rybářům a ostatním  
      návštěvníkům řeky.

1. Before your trip, check the river level, current 
     conditions for any dangers or difficulties.
2. Don´t exceed your skill level - high water or  
     bad weather can be dangerous.
3. Use life vests.
4. Check the weirs before attempting to travel  
     through them or around them.
5. Use alcohol responsibly while on the river and  
     only use the river during  daylight  hours.
6. Take heed of any signage or advice from 
     Povodi Vltavy a.s. and CHKO staff.
7. Don´t litter.
8. Don´t damage flora and fauna.
9. Camp only in designated campsites.
10. Be courteous to fishermen and other river users.

Tísňové volání - Emergency: 112
Záchranka- Ambulance:  155

Hasiči - Fireman: 150
Policie - Police:  158

Důležitá telefonní čísla / Important phone numbers :
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kemp, tábořiště - campsite
nástupní místo - river entry/exit point

říční kilometr - river kilometre
proplouvání jezu - passage of the weir
přenášení lodí na jezu - portage of boats
nebezpečí - danger
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Tento projekt byl finančně podpořen
z grantového programu Jihočeského kraje  

Produkty a služby v cestovním ruchu
„Žijeme v památkách“

Zemská výstava jižní Čechy  
- Horní Rakousko 2013

www.landesausstellung.com

www.jiznicechy.czwww.kraj-jihocesky.cz
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Infocentra / Infocentres

VoDní náDrž LIpno / LIpno Dam
Pravým eldorádem pro nejrůznější vodní sporty je přehra-

da Lipno, která díky své rozloze a povětrnostním podmín-
kám poskytuje ideální podmínky pro windsurfing, jachting 
či kiteboarding. V Černé v Pošumaví, Frymburku, Horní Plané 
a v řadě dalších rekreačních středisek na březích nádrže si lze 
vypůjčit potřebné vybavení a začátečníci mohou získat pat-
řičné dovednosti v rámci nabízených kurzů. A pokud dáváte 
přednost pasivnějšímu způsobu poznávání „jihočeského 
moře“, můžete se na jeho hladinu vydat na palubě výletní 
lodi, malé plachetnice nebo oblíbeného šlapadla.

But the king for all kinds of water sports is Lipno Dam, 
whose size and weather conditions are ideal for windsurfing, yachting or kite-boarding. In Černá in the Šumava foo-
thills, Frymburk, Horní Planá and a number of other recreation centres you can rent the necessary equipment, and be-
ginners courses are offered to teach you what you need to know. If you prefer a more leisurely way of getting to know 
the “Bohemian Sea”, you can head out on it on a site-seeing boat, small sailboats or the ever-popular paddle boats.

Vyšší BroD, cIstercIácký kLášter /  
cIstercIan monastery

Roku 1259 povolil biskup Jan III. vybudování cisterciác-
kého kláštera ve Vyšším Brodě, jenž ležel na obchodní cestě 
spojující Čechy s oblastí Lince. Stavba zdejšího kostela Na-
nebevzetí Panny Marie byla zahájena v šedesátých letech 
13. století a trvala téměř 120 let. V klášteře se zachovala 
velmi cenná knihovna se starými tisky a rukopisy a v části 
areálu je umístěno poštovní muzeum. Od konce 10. stole-
tí náleželo území jižních Čech do sféry vlivu Přemyslovců  
a zhruba o 200 let později zde začali získávat četné državy  
i Vítkovci. Oba rody usilovaly o osídlení dosud řídce obýva-

né krajiny a budovaly nové opěrné body, které měly upevnit jejich vojenskou i hospodářskou moc. Důležitou roli  
v tomto období hrály kláštery zakládané jako hospodářská a správní centra.

In 1259, Bishop Jan III permitted the building of a Cistercian monastery in Vyšší Brod along the trade route linking 
Bohemia to the Linz area. The construction of the local Church of the Assumption started in the 1260s and lasted 
almost 120 years. The monastery’s very valuable preserved library holds old prints and manuscripts. The complex 
also has a postal museum. The Přemyslids controlled South Bohemia by the end of the 10th century, and the Vít-
kovs held several domains around 200 years later. Both families strived to settle the sparsely populated area and 
built new bases to strengthen their military and economic might. Monasteries founded as economic and adminis-
trative centres played a crucial role at this time.

rožmBerk naD VLtaVou, hraD / castLe
Hrad, který u obchodní stezky vedoucí podél Vltavy do Hor-

ních Rakous založil v polovině 13. století Vítek z Prčice, poz-
ději nazývaný z Rožmberka, vznikl zároveň s městem. Hrad  
se skládá z pozůstatků původního Horního hradu, z něhož  
se dochovala jen gotická věž Jakobínka, a z mladšího Dolního 
hradu, který vznikl ve 14. století a později byl několikrát přesta-
věn. Ve třicátých letech 14. století nechal Jindřich z Rožmberka 
vystavět Dolní hrad. Roku 1522 Horní hrad vyhořel a již nebyl 
obnoven a v polovině 16. století prošel Dolní hrad renesanční 
přestavbou. Na počátku 17. století nechal nový majitel Jan 
Zrinský ze Serynu upravit interiéry ve stylu manýrismu. Posled-

ní významné změny v duchu romantické gotiky proběhly za Jana Jiřího Buquoye v polovině 19. století. Ten zde také založil 
rodové muzeum s bohatými sbírkami. Dominantní prostorou je Rytířský sál s nástěnnými malbami a kazetovým stropem. 
Interiéry jsou vybaveny kopiemi původního renesančního nábytku, hradní obrazárna obsahuje několik děl pozdní rene-
sance a baroka a ve zbrojnici je umístěna unikátní sbírka zbroje, palných i chladných zbraní a různých trofejí.

Vítek of Prčice (later of Rožmberk) founded the castle at the same time as the city along the trade route leading along the 
Vltava to Horní Rakousy in the mid-13th century. The castle is comprised of remains of the original Upper Castle, of which 
only the Gothic tower Jakobínka remains, and of the younger Lower Castle built in the 14th century and restored several 
times thereafter. Jindřich of Rožmberk had the Lower Castle built in the 1330s. The castle burnt down in 1522 and was not 
rebuilt until the Lower Castle was restored in Renaissance style in the mid-16th century. At the beginning of the 17th cen-
tury, the new owner Jan Zrinský of Seryn had the interiors redesigned in Mannerist style. The last important changes in the 
spirit of Romantic Gothic came under Jan Jiří Buquoy in the mid-19th century. He also created a family museum here with 
rich collections. The dominant room is the Knights’ Hall with wall paintings and cassette ceiling. The interiors hold replicas 
of the original Renaissance furniture. The castle gallery holds several works of the late Renaissance and Baroque periods. 
The armoury contains a unique collection of weaponry, firearms, edged weapons and various trophies.

Český krumLoV 
Křivolaké uličky, romantická zákoutí a unikátní komplex 

měšťanských domů, koncerty, divadelní představení, hos-
půdky, kavárny i středověké krčmy, to vše je Český Krum-
lov - město s jedinečnou atmosférou obklopené krásnou 
přírodou. Od roku 1992 je zapsáno na Seznam světového 
kulturního dědictví UNESCO. Nabídka pro turisty je zde 
skutečně pestrá. Dvě prohlídkové trasy Státního hradu  
a zámku Český Krumlov vás seznámí s jeho jedinečnou at-
mosférou, mimořádným zážitkem je prohlídka unikátního 
barokního divadla či zámecké zahrady. Významná galerie 
Egon Schiele Art Centrum vám vedle života a tvorby Egona 

Schieleho představí uměleckou tvorbou zejména klasického umění 20. století a řady současných umělců. Zavítejte 
také do jedinečného Musea Fotoateliér Seidel. Kromě fotografií z ateliéru se zde dochovala i řada fotografií mapu-

jících život prostých lidí a významná část původního technického vybavení. Během prohlídky města, pivovaru nebo 
grafitového dolu se dozvíte řadu zajímavých a překvapivých informací. Jedinečnost Českého Krumlova podtrhuje 
během celého roku řada městských slavností, významných hudebních festivalů a kulturních akcí. 

Winding streets, romantic nooks, and a unique complex of burgher houses, concerts, theatre performances, pubs, 
cafés, and Medieval taverns, this is all Český Krumlov – a town with an irreplaceable atmosphere and surrounded 
by beautiful nature. The town has been on the UNESCO World Cultural Heritage List since 1992. The offer for visitors 
here is truly rich. Two visitors‘ routes to the Český Krumlov State Castle and Chateau bring you closer to the unique 
atmosphere, while a visit to the Baroque Theatre or castle gardens will leave you with an extraordinary experience. 
The renowned Egon Schiele Art Centrum presents, in addition to the life and works of Egon Schiele, artistic crea-
tions of 20th century artists as well as a number of contemporary artists. Take a visit to the Seidel Photographic 
Studio Museum as well – in addition to studio photographs, there are a number of preserved historical photographs 
mapping out the life of simple folk, as well as a significant amount of original technical equipment. A tour of the 
town, the brewery, or the graphite mine will present you with a great deal of interesting and surprising information. 
The unique character of Český Krumlov is underscored with a number of town festivals, important music festivals, 
and cultural events throughout the year. 

ZLatá koruna, kLášter / monastery
K cenným gotickým památkám v jižních Čechách patří i klášter 

Zlatá Koruna, vybudovaný pro stejný řád roku 1263. Jeho nejstarší 
částí z doby kolem roku 1370 je kaple Andělů strážných a v druhé 
polovině 14. století byl dokončen kostel Nanebevzetí Panny Ma-
rie. Klášter proslul zaváděním nových zemědělských technologií, 
pěstováním do té doby neznámých plodin a výzkumem v oblasti 
astronomie a meteorologie. Známá byla i zlatokorunská škola,  
v níž se vyučovalo česky a tehdy moderními názornými metoda-
mi. I přes slibný rozvoj však byl klášter roku 1785 během josefín-
ských reforem zrušen a dnes je částečně přístupný veřejnosti.

One important Gothic monument in South Bohemia is 
the Zlatá Koruna monastery built for the same order in 1263. Its oldest part from around 1370 is the Chapel of the 
Guardian Angels. The Church of the Assumption was completed in the latter half of the 14th century. The monastery 
was widely known for introducing new farming technology, raising yet-unknown crops and research in astronomy 
and meteorology. The school in Zlatá Koruna was also popular, where Czech was taught using modern illustrative 
methods for the day. Despite promising development, the monastery was closed in 1785 by the Josephine reforms, 
and is partially open to the public today.

DíVČí kámen, ZřícenIna hraDu / castLeruIn
Rozsáhlá zřícenina gotického hradu Dívčí Kámen,  

se nachází na stejnojmenném skalnatém ostrohu nad sou-
tokem Křemžského potoka s Vltavou. Ostroh byl osídlen  
ve střední době bronzové. Roku 1349 na něm Rožmberko-
vé založili hrad, který byl typickou ukázkou gotické hradní 
architektury doby Karla IV. Tvořily ho dva hradní paláce 
s vnitřním nádvořím, soustava hradeb, věží a příkopů  
a ochranu zajišťovaly strmé svahy ostrohu. Součástí ce-
lého areálu bylo i předhradí a ulicový latrán typický pro 
rožmberská města.

The vast ruins of the Gothic castle Dívčí Kámen stand on 
a rocky spur above the confluence of Křemžský Brook and the Vltava River. The site was already settled in the 
early Bronze Age. In 1349 the Rožmberks created this prime example of Gothic castle architecture under Charles 
IV. It was formed by two castle palaces with inner courtyard, a system of walls, towers and trenches protected by 
the spur’s two steep slopes. The complex has an extramural settlement and street system typical for Rožmberk 
cities.

třísoV
Památkou z nejstarších dějin jižních Čech je totiž oppidum u Třísova, jež bylo kdysi významným keltským centrem 

a k němuž vás dovede naučná stezka Třísov – Dívčí Kámen – Holubov.
The oppidum at Třísov, once a major Celtic centre; take the nature trail Třísov – Dívčí kámen – Holubov to get there. 

A monument to South Bohemia’s oldest history.

BoršoV naD VLtaVou
Pozdně gotický kostel sv.Jakuba se zvonicí zakončenou 

dlátkovou střechou. Součástí interiéru kostela je freska  
sv.Kryštofa o výšce 7 m z roku 1510. Hlavní zvon odlitý v roce 
1495 patří mezi nejstarší funkční zvony v ČR. Farský okrsek  
s klasicistní farou z roku 1790 je obklopen inspirativním par-
kem - Farskou zahradou. Boršovský hrádek: na tomto místě 
stával dřevěný hrádek, podle pověsti sídlo tří loupeživých 
rytířů, kteří se stali postrachem celého okolí. Ve skutečnosti 
zde žili ve 13.století páni z Boršova, příbuzní mocného rodu 
Bavorů ze Strakonic, s nimiž měli společný erb se znakem 
střely. Nejste-li unaveni po namáhavém výstupu, navštivte 

ještě 250 m na severozápad odtud u polní cesty stojící pomníček US pilota Raymonda F. Reutera. 
The late-Gothic Church of St. James with a chiselled roof belfry. The church interior is decorated with a 7 metres 

high fresco of 1510 showing St. Christopher. The master bell cast in 1495 ranks among the oldest bells in the Czech 
Republic still in service. The rectory precinct with a Classical rectory is surrounded with an inspirational park called 
the Parochial Park. Boršov Castle: A small  wooden castle, where, as the story goes, three burglarious knights used to 
live challenging the surrounding area, used to be here. In fact, Lords of Boršov, relatives of the powerful Bavor genus 
of Strakonice with whom they have the same coat-of arms with an arrow, lived here in the 13th century. If you are 
not tired after the uphill climb, visit also a tiny memorial of Raymond F. Reuter, the US Combat Pilot, located about 
250 metres from here at a country lane.  

Infocentrum Vyšší Brod 
Náměstí 104, Vyšší Brod 382 73
Tel.: +420 380 746 627 
infocentrum@vyssibrod.cz, www.mestovyssibrod.cz

Infocentrum Český krumlov
Náměstí Svornosti 2, Český Krumlov 381 01 
Tel.: +420 380 704 622 
info@ckrumlov.cz, www.ckrumlov.cz/infocentrum

Informační a servisní centrum Český krumlov
Třída Míru 1 - nádraží ČD, Český Krumlov 381 01 
Tel.: +420 380 715 000
info@c-krumlov.cz, www.service-ckrumlov.cz

unios tourist service - zámecké informační centrum
Zámek 57, 1. nádvoří, Český Krumlov 381 01
Tel: +420 380 725 110
info@visitceskykrumlov.cz www.visitceskykrumlov.cz

Infocentrum Zlatá koruna 
Areál kláštera Zlatá Koruna, Český Krumlov 381 01
Tel.: +420 602 484 549 
ou@zlatakoruna.cz, www.zlatakoruna.cz 

obecní úřad Boršov nad Vltavou
Obecní č.p. 52, Boršov nad Vltavou 373 82
Tel.: +420 734 385 498
starosta@borsovnvlt.cz, www.borsovnvlt.cz

turistické informační centrum
Nám. Přemysla Otakara II. 1, 2, Č. Budějovice 370 92 
Tel.: +420 386 801 413 
infocb@c-budejovice.cz, www.cb-info.cz 

turistické a mapové centrum jižní Čechy
Nám. Přemysla Otakara II. 21, Č. Budějovice 370 01
Tel.: +420 386 352 589 
mapcentrum@seznam.cz, www.pohadkovekralovstvi.cz

půjČoVny LoDí / Boat rentaLs

ck cesta
Tel.: +420 731 410 080
tkala@volny.cz, www.ck-cesta.cz

ck Vltava sport service
Tel.: +420 603 284 606
ckvltava@ckvltava.cz, www.ckvltava.cz

Ingetour, kempy Ingetour 
Tel.: +420 775 748 800
pavel@ingetour.cz, www.ingetour.cz

kanak
Tel: +420 775 061 444
kanak@kanak.cz, www.kanak.cz

ká-servis
Tel.: +420 602 845 444
info@ka-servis.cz, www.ka-servis.cz

maleček rafting & canoe
Tel.: +420 702 000 802
radek@ceskykrumlov-info.cz, www.malecek.cz

půjčovna lodí mazel
Tel.: +420 606 455 524
mazelpl@seznam.cz
 www.pujcovna-lodi-mazel.cz

odysea tour
Tel.: +420 602 151 125
info@odyseatour.cz, www.odyseatour.cz

půjčovna raftů pirát
Tel.: +420 608 121 312
pirat@pujcovnaraftu.cz, www.pujcovnaraftu.cz

půjčovna lodí rožmberk
Tel.: +420 608 806 050
hotelumartina@seznam.cz  
www.hotelumartina.cz/kemp-u-nojdy/cs_index.php

půjčovna lodí Vltava
Tel.: +420 606 879 996
kempvltava@kempvltava.cz, www.kempvltava.cz

rafting putzer
Tel.: +420 602 129 817
petr@putzer.cz, www.putzer.cz

půjčovna lodí Votus
Tel.: +420 606 782 027
info@votus.cz, www.votus.cz

půjčovna lodí Vydra
Tel.: +420 777 296 008
chrastina@vydra.cz, www.vydra.info

kempy / campsItes

kemp pod hrází
Tel.: +420 775 748 800
www.ingetour.cz

kemp pod hrází
Tel.: +420 775 748 800
www.ingetour.cz

tábořiště u tří veverek
zdenek.veverky@seznam.cz
www.taboriste-u-tri-veverek.e-camping.cz/

kemp u nojdy
Tel.: +420 608 806 050
hotelumartina@seznam.cz
www.hotelumartina.cz/kemp-u-nojdy/cs_index.php

kemp Branná
Tel.: +420 774 061 450
kanak@kanak.cz, www.kanak.cz

kemp u fíka
Tel.: +420 775 748 800
www.ingetour.cz

kemp Vltava
Tel: +420 606 879 996
kempvltava@kempvltava.cz, www.kempvltava.cz

kemp Viking
Tel.: +420 737 236 410
viking.viking@seznam.cz, www.kempviking.cz

kemp na pískárně
Tel.: +420 774 485 564
kemp@napiskarne.cz, www.napiskarne.cz

kemp Vltavan
Tel: +420 775 748 800
www.ingetour.cz

kemp nové spolí
Tel.: +420 777 640 946
kemp.ck@seznam.cz, www.kempkrumlov.cz

kemp krumlov
Tel.: +420 607 952 548
andrew.farnell@kemp-krumlov.cz 
www.kemp-krumlov.cz

kemp u kučerů
Tel.: +420 777 140 146 
info@kempukuceru.cz, www.kempukuceru.cz

kemp koruna
Tel.: +420 777 729 444
stavebna@elixnet.cz, www.kempkoruna.cz

tábořiště Dívčí kámen
Tel.: + 420 773 047 377

tábořiště poslední štace
Tel.: +420 602 272 659
info@poslednistace.cz 
www.poslednistace.cz

www.sdruzeniprovltavu.cz | www.pujcovnylodinavltave.cz


