
Náměstí Přemysla Otakara II.
Víte, čím je toto náměstí proslavené? Půdorysem pravi-

delného čtverce a rozlohou větší než jeden hektar. Řadí 

se tak mezi jedno z největších v republice.              

krásný výhled na město a okolí. V renesanční věži  

(72 m vysoké) z pol. 16. století najdete několik zvonů. 

Největší z nich – Bumerin – váží 3,5 tuny. 

Katedrála sv. Mikuláše
Původně gotický kostel byl založen zároveň s městem 

ve 13. století. V pol. 17. století byl zničen požárem a po 

přestavbě získal dnešní barokní vzhled. Stavba je troj-

lodní s interiéry z 18. století. Tušíte, kdo byl patronem 

Českých Budějovic? Byl jím sv. Auratian jehož socha 

zdobí průčelí katedrály, stejně jako sochy sv. Václava  

a sv. Mikuláše. 

Piaristické náměstí
Nepříliš rozlehlé náměstí ukrývá historicky nejcenněj- 

ší stavební komplex – dominikánský klášter s kos-
telem Obětování Panny Marie. Nabídne vám pohled 

na nástěnné malby ze 14. a 15. století, gotickou 

křížovou chodbu a obraz Panny Marie Budějovické. 

Rajská zahrada vám pak poskytne místo pro odpoči-

nek. Na náměstí naleznete i tzv. solnici, která sloužila 

střídavě v průběhu staletí jako sklad soli a městská 

zbrojnice.

Masné krámy
Nepochybně jste o nich už slyšeli! Dříve tržnice, určená  

k prodeji masa, je dnes vyhlášenou restaurací. A Budvar-

ský kroužkovaný ležák vám tu načepují přímo z tanku.

Židovský hřbitov 
Hřbitov byl založen v roce 1867 v místě zvaném  

U Křížku. Nejstarší skupinu zdejších náhrobků před-

stavují tradiční židovské stély a náhrobní nápisy jsou 

převážně hebrejské a německé. Ve vstupním prostoru 

hřbitova se nachází památník a pamětní síň souvěrců 

umučených v nacistických koncentračních táborech  

a padlých v boji proti nacismu.

Po desáté večer však zbystřete a dávejte si pozor na 

bludný kámen. Pokud nechcete do rána bloudit ulice-

mi, raději na něj nešlápněte.

Radnice
Nejvýznamnější budova na náměstí vás ohromí barokní 

fasádou a zvonkohrou. Alegorické sochy navíc připome-

nou čtyři měšťanské ctnosti: Spravedlnost, Statečnost, 

Moudrost a Opatrnost. Uvnitř si můžete radnici prohléd-

nout s průvodcem, stačí si prohlídku objednat v Turistic-

kém informačním centru. 

Černá věž
Podaří-li se vám zdolat 225 schodů, odměnou vám bude 

Památky
	 1)	 Náměstí	Přemysla	Otakara	II.	
	 2)	 Samsonova	kašna
	 3)	 Radnice
	 4)	 Černá	věž
	 5)	 Katedrála	sv.	Mikuláše
	 6)	 Piaristické	náměstí
	 7)	 Dominikánský	klášter	
	 	 s	kostelem	Obětování	Panny	Marie
	 8)	 Solnice
	 9)	 Rabenštejnská	věž	
	10)	 Železná	panna
	11)	 Vodárenská	věž

Nákupy
	12)	 IGY	Centrum
	13)	 Nákupní	centrum	Géčko
	14)	 Dopravně	obchodní	centrum	Mercury

Jihočeské muzeum
Máte-li zálibu v historii, zajímá vás příroda jižních Čech 

nebo se chcete dozvědět více o samotném městě,  

potom je tu pro vás Jihočeské muzeum. Nachází se  

v reprezentativní renesanční budově z konce 19. století. 

Tradice piva
České Budějovice bez piva? Těžko si představit. Už ve 

středověku bylo jasné, že udělit městu várečné právo 

byl krok správným směrem. Ve „Městě piva“ fungují 

dnes dva historické pivovary: Samson, založený v roce 

1795 a Budějovický Budvar, založený českými podnika-

teli v roce 1895. 

Díky své poloze je město ideálním výchozím 

bodem pro objevování známých i méně  

známých turistických skvostů jižních Čech.  

Na své si tu přijdou rozhodně milovníci pa-

mátek, přírodních krás i kultury. V okruhu 

30km najdeme dvě místa chráněná světo-

vým kulturním dědictvím UNESCO – Český 

Krumlov a Holašovice. Půlhodinka od krajské 

metropole nás přenese na zámek Hluboká, 

do Zlaté Koruny a Římova. A kdo má raději 

přírodu, ocení Novohradsko nebo Blanský 

les. Centrum jižních Čech, založené v roce 

1265 Přemyslem Otakarem II. na soutoku 

řek Vltavy a Malše, tak právem patří k hojně 

navštěvovaným turistickým cílům.

Na	zajímavosti	mu	přidává	48	barokních	a	rene-
sančních	domů	s	loubími	po	svém	obvodu	a	ba-
rokní Samsonova kašna	v	jeho	středu.	
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Změny, omyly a chyby 

v materiálu vyhrazeny.

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

Karla IV.
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Trendem posledních let je i u nás zakládání minipivova-

rů, kterých najdete ve městě hned několik. 

Koněspřežka
Nejstarší železnice na evropském kontinentu – i takový 

unikát ve městě najdete. Počátkem 19. století propojila 

České Budějovice a Linec. Dráha dlouhá 130 kilometrů 

sloužila 40 let, během kterých urychlovala dopravu 

osob a zboží mezi těmito městy. Koněspřežka vedla 

například přes solní sklad, hostinec U Zelené ratolesti  

a strážní domek v Mánesově ulici, kde najdete muzeum 

historie koněspřežky.

Jihočeské divadlo
Činohra, balet, opera a loutkohra. Čtyřsouborové  

divadlo máte možnost navštívit v empírové budově  

u Zlatého mostu, nebo přes léto na unikátním otáči-

vém hledišti zámeckého parku v Českém Krumlově. 

Své poslední představení odehrál v budově divadla 

Josef Kajetán Tyl. Jeho bustu, stejně tak jako pomník 

Emy Destinnové, naleznete hned u divadla. Světozná-

má operní pěvkyně totiž v Českých Budějovicích v roce 

1930 zemřela. 

Jihočeská komorní filharmonie
Máte-li rádi vážnou hudbu, vyhledejte Koncertní síň 

Otakara Jeremiáše. Právě v ní nejčastěji místní filhar-

monie a její hosté vystupují. Poslechnout si zde můžete 

i další významné tuzemské a zahraniční soubory se 

svými sólisty. 

Věže
Ve městě narazíte i na zachovalé věže městského 

opevnění ze 14. století. Rabenštejnská věž dnes 

nabízí expozici historických zbraní. V Železné panně 

byl prý umístěn středověký mučící nástroj stejného 

jména. Navazuje na ni zachovalá část městských 

hradeb s dvoupatrovou hradební baštou Otakarkou, 
která je veřejnosti nepřístupná.

Vodárenská věž
Návštěvníky ve věži čeká celkem 106 schodů, dvě 

video expozice a další překvapení. 

Hvězdárna a planetárium 
Okno do vesmíru – to je hvězdárna, ta českobudějo-

vická byla otevřena veřejnosti již v roce 1937, a to 

jako vůbec jedna z prvních na našem území. Přístavba 

planetária a kinosálu byla dokončena  v roce 1971  

a slouží k seznamování veřejnosti s astronomií. 

Dům umění
V této galerii najdete díla autorů moderního výtvar-

ného umění a architektury. Významný kulturní prostor 

tu celoročně hostí výstavy tuzemských i zahraničních 

umělců. 

Wortnerův dům
Renesanční budova z pol. 16. století s gotickým jádrem, 

cimbuřím a nárožními věžičkami.  Sídlí zde pobočka 

Alšovy jihočeské galerie z Hluboké nad Vltavou, která je 

jediným muzeem umění v Jihočeském kraji a uchovává 

umělecká díla od 13. století až po současnou tvorbu. 

Wortnerův dům slouží ke krátkodobým výstavním pro-

jektům Alšovy jihočeské galerie a doprovodným progra-

mům, komentovaným prohlídkám, k edukační činnosti, či 

koncertům.

Zážitky
	15)	 Jihočeské	muzeum
	16)	 Výstaviště
	17)	 Budějovický	Budvar
	18)	 Koněspřežka
	19)	 Sokolský	ostrov
	20)	 Hvězdárna	a	planetárium
	21)	 Masné	krámy
	22)	 Jihočeské	divadlo
	23)	 Jihočeská	komorní	filharmonie

Výstaviště
Výstaviště patří mezi přední organizátory výstav a ve- 

letrhů, kdy nejznámější jsou tradiční výstavy Země 

živitelka a Hobby. Největší devizou je lesoparkový 

areál o rozloze 25 ha s 27 pavilony, situovaný  

v blízkosti centra Českých Budějovic. Areál výstaviště 

nabízí rozmanité možnosti aktivního trávení volného 

času i relaxace, ať již v rámci pořádaných výstav, ale  

i mimo ně. Zpevněné plochy jsou vhodné například 

pro inline bruslení, jízdu na kole i koloběžce nebo 

rekreační běh.

Budvar	můžete	navštívit	i	osobně.	Podíváte	se	na	
výrobu	piva,	ochutnáte	ho	a	načerpáte	informace	
o	historii	pivovarnictví.

Vodárenské	zařízení,	staré	téměř	300	let,	původ-
ně	zásobovalo	vodou	z	řeky	Vltavy	Samsonovu	
kašnu.	

Pobočku	hvězdárny	naleznete	na	hoře	Kleť		
v	nadmořské	výšce	1	070	m.NEJ

NEJ
Kina
	24)	 Letní	kino	Háječek	
	25)	 Kino	Kotva	
	26)	 Multikino	CineStar	

Voda se vytlačovala do věže a odtud gravitačně odtéka-

la do města. Původně barokní podoba věže byla v roce 

1882 upravena a získala stávající podobu.


