D Vedena tangenciálně po severním okraji vnitřního
města, propojuje cyklotrasy B a C.

kterou projíždí.
1120 Vychází z města směrem na Staré Hodějovice
a Ledenice.
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731 410 796, info@raftingcb.cz
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Větrná

P
ory

předměstím a Husovou kolonií.

1108 Směřuje do přírodní rezervace Vrbenské rybníky,

místem pro pořádání sportovních i kulturních akcí.

Větrná

– budoucí návaznost na trasu D mezi Pražským

vic, památky UNESCO.

na Stezce Vltavy u Infopointu České Vrbné a je častým

ova
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Je vedena radiálně od centra města Jírovcovou ulicí

a Litvínovice.
1100 Po této trase dojedete přes Dubné až do Holašo-

Vodácký areál s možností ubytování v kempu se nachází

a Roš

Strakonické.

Tady je doma divoká voda a vodní slalom

o

1092 Míří do podhůří Blanenského lesa do obcí Lipí

Vodácký areál Lídy Polesné

ickéh

s Mlýnskou stokou a prochází parkem Na Sadech.

ká
Novohrads

ška

Dlouhá louka

U výstaviště
a
Krčínov

Evže
n

1096 Vede do bývalého hornického města Rudolfov.

www.stezkavltavy.cz

Strakonic

Nových Hradů.

Dukelská a Karla IV., poté přechází do souběhu
B Propojuje centrum města s obchodní zónou na
C

1050 Spojuje město s Dobrou Vodou a pokračuje až do

J. Ha

607 030 510, info@stezkavltavy.cz

SÍDLIŠTĚ
VLTAVA

českého divadla. Trasa je vedena ulicemi Jirsíkova,

jen vybrat.
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stezku číslo 1018 na nábřeží řeky Malše u Jiho-

rem na Římov.

sportovního vybavení. Možností je zde spousty, stačí si

ala

Začátek cyklotrasy je připojen na cyklistickou

1018   Je vedená podél pravého břehu řeky Malše smě-

půjčovna lodí, paddleboardů, kol, in-line bruslí a dalšího

11

okruhu tvořeného cyklistickou stezkou číslo 7.

Vltavy a pokračuje na Borek a do Třeboně.

slouží jako zastávka k odpočinku a občerstvení nebo

U Hvízd

Vltavou na levém břehu Vltavy.

1108

   11   Propojuje České Budějovice s Hlubokou nad

I

břehu. Vodní cesta je lemovaná 5 Infopointy, které

Na sadech
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122    Vede v severní části města po pravém břehu
A Okruh okolo městského centra uzavírajícího část
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J

Prochází směrem severojižním podél řeky Vltavy

Krčínova

    7

ČESKÉ VRBNÉ

Cyklotrasy jsou označeny písmeny A–L.
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tovým povrchem vybízí k aktivitám jako je cyklistika,

09

dopravě „kolmo“, proč toho nevyužít také.

Stezka na levém břehu řeky Vltavy s kvalitním asfal-

B

10 cyklotras, které vás provedou krásnými místy regionu.
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á louk

Po městě – Rovinatý terén místní rádi využívají k

Mariánské
náměstí

novic.

Rekola a přesouvejte se po městě rychleji.
www.rekola.cz

KNĚŽSKÉ
DVORY

L Vede po levém břehu řeky Vltavy směrem do Litví-

Stezka Vltavy
Pohyb a relax nejen na břehu řeky

Dlouh

Rekola – Půjčte si růžové kolo pomocí mobilní aplikace

ného.

Neplachova

Na kole po městě a okolí
Šlápněte do pedálů

K Vede po levém břehu řeky Malše směrem do Roud-

Pražská

Outdoorové aktivity
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číslo 122 a dále s cyklotrasou B.
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kací, propojuje cyklotrasu I s cyklistickou stezkou
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Šumava a Máj.
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k sídlišti Máj po stezce číslo 1100.
G Spojení centra města přes Dlouhý most se sídlišti
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á
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Švabinského
náměstí

F Spojuje centrum města se Stromovkou a směrem

Osiková

Dobr

Družstevní

Husova kolonie

Vrbné a dále pokračuje až na Rudolfovskou třídu.

Praž
s

České Budějovice

E Spojuje centrum města a centrum čtvrti Suché

parkování

i

Turistické informační centrum
Informace, propagační materiály,
vstupenky, suvenýry…

Náměstí Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice
+420 386 801 413
infocb@c-budejovice.cz
www.budejce.cz
www.facebook.com/budejce
#budejce
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Změny, omyly a chyby
v materiálu vyhrazeny.

Naučná stezka v centru města
Stezka zaměřená na tzv. „městské druhy“ živočichů,
kteří se přímo ve městě vyskytují, vede z parku
Stromovka přes řeku Vltavu k slepému rameni Malše
až do parku Na Sadech.
www.c-budejovice.cz/nova-naucna-stezka
Pracujeme s přírodou
Naučná stezka v areálu Jihočeské univerzity vedoucí
pozemky a ohradami se zvířaty poodhaluje zajímavosti
z prostředí zemědělství a potravinářství.
www.jcu.cz

KOUPÁNÍ
Plavky s sebou
Zimní a letní plovárna
Venkovní i krytý plavecký bazén pro velké i malé,
skokanský můstek, tobogán, vířivka a pára.
387 949 411, info@cbsport.cz

Sportovně-relaxační areál Hluboká nad Vltavou
720 582 724, pujcovna@sport-hluboka.cz
www.areal-hluboka.cz
BeachPark CB
737 810 693, beachparkcb@seznam.cz
www.beachareal.cz

Přírodní koupaliště v klidném prostředí.
387 225 093
www.koupalisteborek.cz
Koupaliště Hluboká nad Vltavou
Venkovní koupaliště pod zámkem Hluboká
na cyklotrase č.11.
387 966 097, infocentrum@hluboka.cz
www.hluboka.cz

BEACH VOLEJBAL
Sluníčko, písek a zábava,
to je plážový volejbal
TJ Meteor
739 071 959, ji.zita@seznam.cz
www.tjmeteor.wz.cz

Golfklub Hluboká nad Vltavou
Hrajte tak, jak jste zvyklí v nádherném okolí zámku
776 826 376, recepce@golfhluboka.cz

Workoutové hřiště Plavská
Kvalitně se „vyřádit“ na čerstvém vzduchu?
Není problém, i tuhle zábavu v Budějovicích najdete.
f: Workoutové hřiště pro České Budějovice

ale část parku je rovněž věnovaná seniorům.

Tenis ČB

vybavení 5 minut autem z centra Budějovic.

TJ Meteor
739 071 959, ji.zita@seznam.cz, www.tjmeteor.wz.cz

PARK STROMOVKA
Příroda na dosah ruky
Největší českobudějovický lesopark na cyklotrase F
je místem určeným k odpočinku, ale přeje i sportovním
aktivitám. Vyrazit sem můžete na romantickou procházku nebo na kolo a in-line brusle. Za vyzkoušení
určitě stojí i discgolf. V parku naleznete 9 jamek
a tahle zábavná aktivita zaručeně nadchne celou
rodinu.

www.gkcb.cz

HŘIŠTĚ A SPORTOVNÍ AREÁLY
Sportuj pod širým nebem
Sportovně-relaxační areál
Hluboká nad Vltavou
Sport, zábava a relaxace, to všechno spojuje rozsáhlý
areál na konci cyklostezky č. 11. Adrenalin park,
dětský areál, adventure minigolf nebo workoutové
hřiště a mnoho dalších aktivit.
723 584 866, pujcovna@sport-hluboka.cz
www.areal-hluboka.cz

www.vodarenskavezcb.cz

věka do krajiny.

Golfklub České Budějovice

720 023 551, klub@gkcb.cz

vodárenské věže.

Park 4 Dvory

TENIS
Elegantní sport, který prověří vaší kondici
723 708 515, info@teniscb.cz, www.teniscb.cz

Stezka o jedenácti zastaveních, s možností návštěvy

Cesta kolem hornického města a Člověk a krajina

www.golfhluboka.cz
600 m2 travnatých odpališť s půjčovnou golfového

Historie vodárenství v Českých Budějovicích

V blízkosti parkoviště Plavská 3
Park se zázemím pro streetové

www.cbsport.cz
Koupaliště Borek

GOLF
Vyrazit na green
a pokořit 18 jamek se dá i u nás

aktivity, které nejsou určeny jen mladým,
www.budejce.cz/aktivity
Bosonoha

2 stezky mapující intenzivní těžbu stříbra a zásah člowww.ns-usilne-rudolfov.cz

PAINTBALL
Bojuj a vyhraj, na ničem jiném nezáleží

Jedinečný edukačně aktivní městský park

Hřiště s více jak 10 000 m2 pro 10 až 100 hráčů.

s pohybovými aktivitami a animačními programy pro děti.

K dispozici jsou budovy i venkovní prostory, volná

607 030 510, info@bosonoha.cz

prostranství s bunkry a překážkami.

www.bosonoha.cz

602 664 978, info@paintballcb.cz
www.paintballcb.cz

NAUČNÉ STEZKY
Poznat víc a vidět na vlastní oči
Po hrázi Vrbenských rybníků
Naučná stezka vedoucí přírodní rezervací s unikátní
faunou a florou na okraji města. Vhodné pro vozíčkáře.
www.budejce.cz/tipy-na-vylety

Indoorové aktivity

HŘIŠTĚ PRO DĚTI
Spokojené dítě, ještě spokojenější rodič

BOWLING
12 striků a jsi králem dráhy!

Hopsárium

Campus bowling
737 227 718, skrna@falcon.cz
www.campusbowling.cz
Bowling Mercury
387 200 191, info@bowlingmercury.cz
www.bowlingmercury.cz
Bowling Bar Forbes
385 343 622, bowlingvltava@seznam.cz
www.bowlingbarforbes.cz
Bowling Jiskra
385 348 850, jiskrabowling@seznam.cz

ZOO HLUBOKÁ
Svět zvířat jako na dlani
V zoo naleznete přes 300 druhů zvířat, především žijících v přírodě České republiky, ale i jiná exotická zvířata
z celého světa. Dozvědět se o nich víc můžete mj. na
komentovaných večerních prohlídkách nebo při
jejich pravidelném krmení v určených časech.

www.bowlingjiskra.cz

LEZECKÁ STĚNA
Lezení není ležení
Lanovka lezecké centrum
386 444 411, info@stenalanovka.cz
www.stenalanovka.cz

606 899 988, info@hopsarium.cz
www.hopsarium.cz
Funpark Panda
727 964 461, info@funparkpanda.cz
www.funparkpanda.cz
Hřiště BezBot

Sportcentrum Zvonárna
387 410 153, info@zvonarna.cz
www.zvonarna.cz
Sportcentrum Delfín
387 872 950, info@delfin.cz
www.delfin.cz

MOTOKÁRY
Staň se na chvilku závodníkem

774 423 873, info@bezbot.cz

Motokárcentrum České Budějovice

www.bezbot.cz

600 metrů akce, rychlosti a skvělé zábavy.
777 194 163, matasek@mybox.cz

BEJBYcafe

www.motokarcentrum.com

792 310 717, info@bejbycafe.cz
www.bejbycafe.cz
JUMP Aréna ČB

LYŽOVÁNÍ
Piluj techniku celoročně

778 929 778, info@jumparenacb.cz

INSKI – indoor lyžování

www.jumparenacb.cz

Nepotřebujete žádné vybavení,
vše vám půjčí na místě a zábava může začít!

SQUASH
Chcete být v kondici? Hrajte squash!
Fitness Pouzar

387 002 211, info@zoohluboka.cz

774 953 434, fitness.pouzar@tiscali.cz

www.zoohluboka.cz

www.fitnesspouzar.cz

777 005 664, info@inski.cz
www.inski.cz

