
Hluboká nad Vltavou 
Romantika v zámku i v podzámčí

Pouhých 11 kilometrů severně od Českých Budějovic 

leží skutečný skvost novogotického windsorského 
stylu. Městu Hluboká vévodí nejkrásnější jihočeský zá-

mek, přestavěný v druhé polovině 19. století z původně 

gotického hradu. Interiér zámku Hluboká nabízí nád-

herné sbírky a v parku, který zámek obklopuje, rostou 

vzácné dřeviny z celého světa.  

Prohlídkou zámku však nabídka zajímavostí Hluboké 

nad Vltavou zdaleka nekončí. V bývalé zámecké  

jízdárně se nachází Alšova jihočeská galerie, kde 

jsou k vidění sbírky jihočeské gotiky a malířská díla 

vlámských mistrů 17. století. Odtud se lze během 

chvilky dostat k nádhernému rybníku Bezdrev, u nějž 

stojí barokní lovecký zámek Ohrada z 18. století  

a v jeho bezprostředním sousedství můžete navštívit 

zoologickou zahradu, zaměřující se především na 

šumavskou faunu.

Nové Hrady      
Krása přírody i historických památek

Přírodní park Novohradské hory v sobě skvěle spojuje 

krásy okolní přírody i řadu historických zajímavostí.  

své návštěvníky navíc udržuje zajímavou naučnou 
stezku, na jejíchž dvou trasách se můžete seznámit 

se všemi významnými památkami města.

Kleť        
Tichý strážce Šumavy

Kdo nezdolal Kleť, jako by v jižních Čechách nebyl... 

Nejvyšší vrchol chráněné krajinné oblasti Blanský les 

měří 1084 metrů a za dobrého počasí z něj můžete 

vidět nejen Šumavu, ale dokonce i vrcholky Alp. Kleť 

je přitom přístupná vícero způsoby – můžete po svých 

po několika turistických trasách, na kole, nebo hezky 

pohodlně lanovkou z Krásetína. Ve stejném roce jako 

lanovka, tedy v roce 1961, byla postavena i hvězdár-
na. Protože na samotném vrcholu by vám ve výhledu 

bránil hustý les, je nejlépe vystoupat ještě na 35 metrů 

vysokou kruhovou rozhlednu z roku 1922. Če
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Třeboň  
Symbol lázeňství a rybářství

K jižním Čechám neodmyslitelně patří samozřejmě  

i rybníky. Kam jinam se za nimi vydat, než do Třebo-

ně? Z Českých Budějovic je to 26 kilometrů východním 

směrem. Město, jež si zachovalo renesanční ráz, leží 

na břehu rybníka s názvem Svět. Rožmberští rybníkáři 

zanechali výsledky své práce i v samotném městě. 

Tím totiž protéká Zlatá stoka, která patří k unikátním 

technickým dílům, stejně jako celá rybniční soustava. 

Na své si přijdou i milovníci památek. Víte, že zrovna 

třeboňský zámek patří k největším v Čechách? U Světa 

je pak možné navštívit novogotickou Schwarzenber-
skou hrobku. Nezapomeňme ale ani na světoznámé 

lázně, které k léčbě pohybového ústrojí využívají 

slatinu z okolí Třeboně.

13 min 2:36 h46 min11 km

25 min 5:56 h1:55 h26 km

43 min 8:24 h2:19 h36 km

12 min 1:23 h21 min6 km

31 min 5:20 h1:46 h21 km

Ve městě ležícím 36 kilometrů od Českých Budějovic 

můžete prozkoumat například gotický hrad, barokní re-

zidenci, která dnes slouží jako lázeňský dům, empírový 

zámek či bývalý klášter servitů. K příjemné a zejména 

romantické procházce vybízí Terčino údolí. Tento pří-

rodní park je postupně upravován již od 18. století  

a narazíte v něm např. na lázně nebo umělý vodopád. 

Rudolfov       
Hornická sláva pod slunečními hodinami

Město Rudolfov nemělo vždy dnešní podobu. Jeho 

historie je totiž spjata zejména s těžbou stříbra, jejíž 

největší rozmach a rozkvět nastal v 16. století. Pokud 

se budete chtít o této stránce Rudolfova dozvědět 

více, určitě navštivte zdejší městské muzeum.  
V zajímavé expozici jsou k vidění modely historických 

důlních zařízení a mnohé hmotné pozůstatky po 

hornické slávě města. Právě pro potřeby tehdejšího 

báňského úřadu byla postavena původně renesanční 

budova, jejíž fasádu zdobí malované erby a celkem 

troje sluneční hodiny. V tomto tzv. perkmistrovském 

domě dnes sídlí městský úřad. Rudolfov pro všechny 
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Změny, omyly a chyby 

v materiálu vyhrazeny.

Turistické informační centrum
Informace, propagační materiály, 
vstupenky, suvenýry… 
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Vltavotýnsko      
Zapomenutý kout jižních Čech 

Mikroregion nabízí z pohledu turistické atraktivity pře-

devším přírodní a kulturní dědictví společně s klidnou 
atmosférou. Přirozeným centrem regionu je Týn nad 

Vltavu, kde naleznete mimo galerie a muzea i otáčivé 
hlediště, na kterém hrají svá divadelní představení 

vltavotýnští ochotníci. Město je výchozím bodem pro 

plavby na řece Vltavě až k soutoku s řekou Lužnicí.  

V oblasti můžete navštívit malebný zámek Mitrowicz, 
ležící v Kolodějích nad Lužnicí, který je po náročné 

rekonstrukci přístupný veřejnosti a nabízí unikátní ná-

stěnné malby. Dále za návštěvu určitě stojí Jihočeské 

zemědělské muzeum nebo informační centrum a muze-
um Jaderné elektrárny Temelín na Vysokém Hrádku. 

Římov       
Poutní místo s italskou Loretou 

Že vám italská Loreta v jižních Čechách připadá jako 

nesmysl? Kdepak... Na řece Malši leží 19 kilometrů od 

Českých Budějovic Římov, obec známá jako významné 

poutní místo. A právě zde nechali krumlovští jezui-

té v 18. století vybudovat loretánskou kapli, která 

je věrnou kopií Lorety v Itálii. Kolem ní se nacházejí 

Holašovice        
Perla selského baroka

Na přelomu 18. a 19. století začaly být na štíty sel-
ských stavení  přenášeny barokní prvky. Tím vznikl 

zcela originální styl zvaný selské baroko, který je  

s jižními Čechami neodmyslitelně spjatý. Skutečnou 

perlou selského baroka je obec Holašovice, ležící  

17 km západně od Českých Budějovic. Obec založená 

již koncem 12. století je dnes zapsána do světového 
kulturního dědictví UNESCO a tak se pro každého 

návštěvníka jižních Čech stalo téměř povinností si toto 

místo prohlédnout. 

Zanedlouho, těsně před Českým Krumlovem, narazíme 

na cisterciánský klášter ve Zlaté Koruně, který zde 

stojí díky Přemyslu Otakaru II. Odsud je to opravdu coby 

kamenem dohodil do nádherného Českého Krumlova, 
města zapsaného do světového kulturního dědictví 
UNESCO. Ve 13. století jej založili Rožmberkové a dnes 

je to jedno z nejlépe zachovalých historických měst.

Dobrá Voda              
Pouť k léčivému prameni

Už samotný název napovídá, co můžeme na Dobré 

Vodě hledat. V nádherném údolí zvaném České Švý-

carsko láká k osvěžení zaručeně léčivý pramen.  
A není divu, protože Dobrá Voda byla vždy vyhledá-

vaným poutním místem a lázněmi. Obec vzdálená od 

Českých Budějovic 6 kilometrů se pyšní hornickou 
minulostí, těžilo se zde zlato. Pod zdejší nejvýznam-

nější historickou památkou, tedy barokním poutním 
kostelem Panny Marie Bolestné z 18. století, je 

podepsaný architekt Kryštof Dientzenhofer. Klenbu 

pokryl nádhernými freskami malíř Václav Vavřinec 

Reiner, sochy na průčelí jsou dílem Josefa Dietricha.    

ambity s malovanými stěnami. Loretou však duchovní 

význam tohoto místa vyčerpán není. Pozornosti ná-

vštěvníků by neměl uniknout kostel sv. Ducha a sa-

mozřejmě i známé Římovské pašije, tedy křížová cesta. 

Ta na celkem 5 kilometrech nabízí k zastavení 25 kaplí. 

Římov je známý i svou vodní nádrží na pitnou vodu, 

která byla dokončena v roce 1980.

19 min 4:27 h1:30 h19 km

20 min 5:51 h2:00 h22 km

27 min 4:12 h1:09 h17 km

13 min 1:16 h21 min6 km

Trhové Sviny       
Památky nejsou jen historické

Zhruba 22 kilometrů jihovýchodně od Českých Budějo-

vic leží Trhové Sviny, kde můžete navštívit jedinečnou 

technickou památku. Dodnes funkční Buškův hamr 

z 18. století skvěle dokumentuje strojní výrobu v minu-

losti. Můžete tady vidět buchar, výheň s dmychadly  

a brus, přičemž vše je poháněno třemi vodními koly. 
Ale místní expozice nabízí mnohem víc. 

Skvosty na březích Vltavy              
S řekou plyne i historie

Řeka Vltava nenabízí jen možnost plavení se nebo kou-

pání. Na svých březích je lemovaná skutečnými skvosty, 

které stojí za to navštívit. Vyrazíme-li z Českých Budě-

jovic proti jejímu proudu, nejdříve se před námi objeví 

zřícenina hradu Dívčí kámen. Byl založen ve 14. sto- 

letí Rožmberky, ale už od 16. století je zcela zpustlý. 


