
Historické počátky Vodňan jsou kladeny do doby vlády krále 

Přemysla Otakara II. v druhé polovině 13. století. Nejstarší zmínka 

o městě pochází ale až z r. 1318. Středověké dolování drahých kovů 

v nedalekých Svobodných horách a rýžování zlata na řece Blanici 

a při Radomilickém potoku připomíná městský znak zobrazující 

havíře ve zlatém poli, obklopeného hornickým nářadím a držícího 

štít s českým lvem. Z historického znaku je odvozen novodobý 

městský prapor v barvách zelené a zlaté. Už více než půl tisíciletí 

jsou Vodňany spojeny s rybníky a rybami. Právě rybníkářská tradice 

a možnosti sportovního rybolovu na řece Blanici poseté bývalými 

mlýny v malebné vodňanské krajině v samotném srdci jižních Čech 

s řadou historických památek jsou hlavním důvodem k navštívení 

města a jeho okolí.

 am za kulturou...
Městské muzeum a galerie Vodňany, nám. Svobody 18, 

tel.: 383 382 057 (galerie, kancelář), 

www.vodnany.net, mag@vodnany.net

Muzeum (bývalá synagoga) – expo-

zice Rybářská tradice ve Vodňanech 

s promítáním krátkého fi lmu Jak 

se rybníky loví, muzejní a výtvarné 

výstavy, otevřeno květen – září

Galerie (budova radnice) – pamětní 

síně spisovatelů Františka Heritese 

a Julia Zeyera, sál malíře Mikoláše 

Alše, obrazárna, výtvarné výstavy, 

unikátní sbírkový předmět tzv. kře-

pické zlato, otevřeno březen - prosinec

Městské kulturní středisko 

Vodňany, Zeyerovy sady 963, 

tel.: 383 382 626, 383 383 075, www.meksvodnany.cz ,

info@meksvodnany.cz, predprodej@meksvodnany.cz

(kino, divadelní a koncertní vystoupení, společenské večery, před-

prodej vstupenek, výtvarné a fotografi cké výstavy, internetová 

kavárna Colombin@, mateřské centrum, dětské hřiště, loutkové 

divadélko)

Městská knihovna Vodňany, Bavorovská 83, tel.: 383 382 781, 

www.knihovna-vodnany.info, knihvod@seznam.cz (půjčovna knih  

a časopisů pro děti a dospělé, veřejný internet) 

  am za odpočinkem, sportem ...
Český rybářský svaz, místní organizace Vodňany

(rybářské povolenky) - p. Slavík 604 946 195

Přírodní koupaliště Škorna 777 663 390

(fi tness, minigolf, odbíjená, občerstvení)

Sokolovna Vodňany 608 560 556

(tělocvična, antukové a travnaté hřiště, možnost stravování)

Sportovní areál Blanice, Vodňany 383 383 220

(kopaná, metaná, nohejbal, odbíjená, 

plážový volejbal, tenis, občerstvení, ubytování)

Sportovní hala Výstavní ul., Vodňany 383 382 257

(badminton, házená, košíková, odbíjená, sálová 

kopaná, tenis, ubytování, plesy – společenská setkání)

Zábavné centrum Družba, Vodňany 383 313 215 (bowling),

(bowling, Dance club s velkoplošnou 383 313 216, 383 313 211,   

projekcí, taneční večer v pátek a sobotu) 731 148 286, 602 274 226,   

druzba@vodnany.cz
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 am do společnosti 
kulturní, turistické, 
sportovní...
Vodňanské rybářské dny, odborná konference, výstava Fishtech, 

přehlídka fi lmů Fishfi lm, tradiční jarmark, společenský a kulturní 

program, 

v květnu

Pochod kapra Jakuba, pochod pro děti, 1. května

Mariánská pouť, tradiční jarmark, kulturní a společenský program, 

2. sobotu v září

O vodňanského kapra, celorepublikový závod v orientačním běhu 

na Pražáku, v říjnu

Toulky zlatem podzimu, pochod pro děti s pohádkovými bytost-

mi, v říjnu

Výlov největšího vodňanského rybníka Dřemliny s tradičním 

pasováním do cechu rybářského, 1. středa v listopadu

Výstava Klubu vodňanských výtvarníků a hostů, výtvarná pre-

zentace v městské galerii, v prosinci
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K am do okolí...
Přírodní divadlo   Bavorov – Helfenburk, Č. Krumlov, 

Kratochvíle, Týn n. Vlt., Zvíkov

Krytý bazén    Č. Budějovice, Horažďovice, Písek, 

Prachatice, Strakonice

Přírodní koupaliště Olešník, Pražák, Stožice, Truskovice

Vyhlídkové lety   Hosín, Strakonice, Strunkovice n. 

Blanicí

Golfové hřiště   Hluboká n. Vlt., Kestřany

ZOO  Hluboká n. Vlt., Protivín

Vyjížď ky na koních Vodňanské Svobodné Hory, Stožice, 

Újezd, Štětice, Netolice

Informace o případných změnách tel. čísel a možností stravování, 

ubytování aj. v Infocentru Vodňany.

Celoroční přehled akcí na www.vodnany.net

Infocentrum ve Vodňanech
nám. Svobody 18, PSČ 389 01, tel.: 383 384 934 

info@vodnany.net, www.vodnany.net

Jihočeská pohádková kancelář, člen A. T. I. C. ČR

informace o ubytování, stravování, službách, dopravním spojení, 

památkách a dění ve městě a okolí, prodej map, průvodců, pohlednic 

a turistických upomínkových předmětů, veřejný internet, průvodcov-

ská služba po městě a v kostele pro předem objednané skupiny nad 

10 osob

Otevřeno:

duben – září  Po – Ne  9 – 12, 13 – 17 hodin

říjen – březen  Po – Pá  9 – 12, 13 – 16 hodin,  So 9 – 12 hodin

Městský úřad Vodňany, nám. Svobody 18, PSČ 389 01, tel.: 383 379 111, 

fax: 383 382 317, e-mail: muvod@muvodnany.cz, www.vodnany.eu

foto:  Karel Burda, sazba a  real izace:  Madart (www.madart.cz), 

t isk :  PROTISK s. r. o., České Budějovice.



 am za památkami... 
Opevnění z 15. a z 1. poloviny 16. století se 

dochovalo s čtyřmi hranolovými baštami 

téměř po celém obvodu vnitřního města.

Malebné zákoutí středověkého mlýnské-

ho náhonu s kamenným můstkem s kru-

cifi xem a sochou sv. Jana Nepomuckého 

(kolem r. 1730) se nazývá Vodňanské 

Benátky.

Děkanský kostel Narození Panny Marie 

byl na konci 19. století přestavěn dle návr-

hu architekta Josefa Mockera a vyzdoben 

dle návrhů malíře Mikoláše Alše. 

Kašna na náměstí Svobody byla upravena 

v roce 1928 podle návrhu sochaře Josefa 

Kvasničky.

Církevní památky

Kostel sv. Jana Křtitele (1848) v Kodádkově 

ul., kaple sv. Vojtěcha (1730 – 32) u hřbi-

tova, Husův sbor (1923) v Kampanově ul., 

bývalá synagoga (1860) v Majerově ul.

Kaplička Čtrnácti sv. pomocníků v ulici dr. 

Hajného, sv. Jana Nepomuckého v ulici 

Rechle, P. Marie u Střední rybářské školy.

Pomníky a památníky

Petra Chelčického dle návrhu Františka 

Bílka, obětem obou světových válek, obě-

tem komunistické zvůle – v parku u Kul-

turního domu:  Jana Žižky z Trocnova od 

J. Kvasničky (1928); Pamětní kámen u tzv. 

Stromu 3. tisíciletí – v parčíku u Domova 

důchodců na Žižkově náměstí; Theodora 

Mokrého u Střední rybářské školy; mlyná-

řům při řece Blanici – u mlýnského náhonu 

poblíž tzv. Řepišů mlýna v Mlýnské ulici.

Pamětní desky

Spisovatel František Herites (náměstí Svo-

body čp. 1), houslista Váša Příhoda (tam-

též, čp. 8), básník Otakar Mokrý (tamtéž, 

čp. 194), dramatik J. K. Tyl (tamtéž, čp. 

22), 50. výročí ukončení II. světové války 

(tamtéž, čp. 24), literát M. Jan Kampanus 

Vodňanský (budova základní školy v Ale-

šově ulici), spisovatel Julius Zeyer (Zeyero-

vy sady čp. 43), přírodovědec dr. Antonín 

Majer (Majerova ul., čp. 164), partyzán 

František Žemlička (nádraží ČD).

 am na oběd, večeři...
Restaurace U Zástavů, Augustina Křížka 24, 

Vodňany, tel.: 383 382 089
Kapr po vodňansku. Nejlepší kapr je jen tak obyčejně, 

po vodňansku na špeku a cibuli. Přidá-li se zelená pap-

rika a rajčata, nebudete litovat, že jste ho ochutnali.

Zábavné centrum Družba – Pizzerie, 

Výstavní 1043, Vodňany -  terasa, zimní zahrada, dětský koutek, 

tel.: 383 313 216 (pizzerie), 383 313 211, 731 148 286 (kancelář), 

602 274 226, druzba@vodnany.cz

 am na klasiku...
Pod věží, Husova 61, Vodňany, tel.: 604 632 686

Restaurace Hotel Prajer, Čs. armády 131, Vodňany, 

tel.: 383 457 427, www.hotelprajer.cz 

Na Bavorovské, Bavorovská 1053, Vodňany, tel.: 602 863 049, 

 am na rychlé občerstvení ...
Lahůdky – občerstvení, náměstí Svobody 10, Vodňany, 

tel.: 383 382 060, 777 239 788, kozel@volny.cz

Bufet „U Ambrože“, Majerova 149, Vodňany, 

tel.: 775 282 303

Restaurant Viet Nam, nám. Svobody 4, 

tel.: 728 656 874

 am pod stan či do chatičky ...
Autokemp Pražák 

chatky, přípojka na obyt. přívěsy, sprchy a WC společné v budově 

restaurace, koupání (Záhorský rybník), skluzavka, parkoviště, ohniště 

www.autokemp.vodnany.cz, autokemp.prazak@volny.cz, 

tel.: 383 382 370, 

Chatová osada „Na drahách“ Bavorov

10 chatek po 4 lůžkách, WC a sprchy společné, koupaliště v areálu, 

ohniště, hřiště, parkoviště, bufet, přípojka pro přívěsy, možnost vaře-

ní, řeka Blanice 50 metrů – rybaření, otevřeno od 1. června do 30. září. 

tel.: 383 390 437
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 am za noclehem ...
Hotel Prajer, Čs. armády 131, Vodňany, 

www.hotelprajer.cz, info@hotelprajer.cz

tel.: 383 457 425, 608 029 547

Penzion Pávů vila, Tyršova 624, Vodňany, tel.: 602 436 127, 

www.dovolena-vodnany.cz, bezdekova.alena@seznam.cz

Penzion Jihočeská krčma, Tylova 159, Vodňany 

www.jihoceskakrcma.cz, penzion@jihoceskakrcma.cz 

tel.: 605 486 001

Zábavné centrum Družba, Výstavní 1043, Vodňany, 

www.ganymed-cs.cz, druzba@vodnany.cz 

tel.: 383 313 216, 383 313 211, 731 148 286, 602 274 226

Zámek Libějovice,  

www.zameklibejovice.cz, zameklibejovice@seznam.cz

tel.: 603 518 638

Statek „U Šťástků“ Vodňanské Svobodné Hory 15, Vodňany, 

www.mujweb.cz/www/statekstastku, ustastku@quick.cz

tel.: 383 384 407, 607 939 551
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 am o prázdninách...
Prázdninový penzion Zátiší, Vodňany, 

www.srs-vodnany.cz, tel.: 383 382 410

v internátu SRŠ (půjčovna kol pro ubytované)

Střední odborné učiliště služeb, Zeyerovy sady 43/II, Vodňany, 

tel.: 383 382 621, v červenci se stravováním

 am do přírody...
Památné stromy (údaje z vyhlášení r. 2001)

Dub letní (mezi železniční tratí a silnicí u autokempu Pražák) – výška 

25 m, obvod kmene 532 cm, stáří 260 let.

Lípa malolistá (u kapličky vedle budovy Střední rybářské školy ve 

Vodňanech) – výška 23 m, obvod kmene 527 cm, stáří 261 let.

Přírodní památka „Bavorovská stráň“ a „Malý ústavní rybník“

Přírodní rezervace „Libějovický park“, „Skočický hrad“ a „Záhorský 

rybník“

 am na kole a pěšky...
Vybrané stezky Blanicko – Otavského regionu...

Cesta na Lomec (26 km): Vodňany – Chelčice – Lomec – Libějovické 

Svobodné Hory – Vodňanské Svobodné Hory – Pražák – Vodňany

Kdyby byl Bavorov (18 km): Bavorov – Svobodná hora – Vodňanské 

Svobodné Hory – Svinětice – Útěšov – Štětín – Bavorov

Libějovické zámky (14,5 km): Vodňany – Hvožďany – Libějovice 

– Černěves – Nestánice – Libějovice, nový zámek – Chelčice – (Stoži-

ce) – Vodňany

Naučné stezky...

Turisticko – naučná stezka Vodňany – Křtětice (3,5 km), navazující 

cyklostezka Okolo Vodňan (10 km): Vodňany – Křtětice – Radčice 

– Loucký mlýn – Vodňany a Rybářská cyklotrasa č. 1221 (20 km)

Cyklostezka „Historická krajina Netolicka“ (52 km): Netolice 

– Lhenice – Kratochvíle – Lomec – Malovice – Němčice – Netolice

Naučná stezka „Blanice“ (25 km): Protivín – Myšenec – Malešice 

– Klokočín – Chvaletice – Milenovice - Protivín
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