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720 959 505

Vážení návštěvníci,

vítejte u časopisu turistické oblasti Budějovicko, která se nachází v srdci jižních Čech. 
Věřím, že si okolí metropole našeho kraje zamilujete stejně jako my a vznikne mezi vámi 
opravdová láska, za kterou se budete pravidelně vracet. V letošním vydání se můžete 
těšit na doporučení našich pravidelných návštěvníků a místních obyvatel. Chceme 
poukázat na krásná místa, která bývají často opomíjená a člověk u nich najde mnoho 
skrytých tajemství s poutavou minulostí. Budějovicko nabízí program minimálně  
na prodloužený víkend, proto se pohodlně usaďte a začněte plánovat nové zážitky. 

Budeme rádi, když se o své zážitky podělíte na sociálních sítích a přidáte #budejovicko.

Rád vám při plánování poradím, ozvěte se.

Dear Visitors,

Welcome to the Tourist Areas of the Budějovice Region Magazine. České Budějovice 
is a region located in the heart of South Bohemia and I am convinced that you will fall 
in love with the area surrounding the metropolis of our region and that you will return 
regularly. In this year’s issue you can look forward to recommendations from our regular 
visitors and local residents. We would like to show you beautiful places, which are 
often bypassed and where one can find many hidden secrets with an interesting past. 
The Budějovice Region offers a programme for at least an extended weekend, so seat 
yourself comfortably and start planning a new experience.

 Please share your experience on social networks and add #budejovicko.

 We would be happy to help you make your plans, just contact us.

Sehr geehrte Besucher, 

willkommen bei der Zeitschrift Touristische Regionen Budějovicko, die sich im Herzen 
Südböhmens befindet. Ich bin davon überzeugt, dass Sie die Umgebung der Metropole 
unseres Landkreises so wie ins Herz schließen werden und das zwischen Ihnen eine 
wahrhaftige Liebe entsteht, zu der Sie regelmäßig zurückkehren werden. In der 
diesjährigen Ausgabe können Sie sich auf Empfehlungen unserer regelmäßigen Besucher 
und der lokalen Einwohner freuen. Wir wollen auf schöne Orte hinweisen, die oft 
außerachtgelassen werden und auf denen man viele verborgene Geheimnisse mit einer 
fesselnden Vergangenheit finden kann. Die Region Budějovicko bietet ein Programm 
zumindest für ein verlängertes Wochenende an, setzen Sie sich also gemütlich hin  
und beginnen Sie, neue Erlebnisse zu planen. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie in den Netzwerken Ihre Erlebnisse mit anderen teilen 
und #budejovicko hinzufügen.

Ich stehe Ihnen gern mit meinem Rat zur Seite, melden Sie sich bei mir.
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Vítejte na místě, které oplývá historií, kulturními i přírodními 
památkami, na místě, které je protkáno stuhou řeky Vltavy.  
Vítejte v destinaci Budějovicko! Ať už jste milovníky sportovních 
aktivit a pohybu, vyznáváte poklidné toulky v městských zákoutích, 
nebo chcete zkusit lokální gastronomické speciality, Budějovicko si 
prostě zamilujete. Rodinné výlety s dětmi, objevování místních zámků, 
přírodní vyhlídky jako stvořené pro instagramery nebo plavba  
po řece? To je jen zlomek zážitků, které si můžete vychutnat. Nechte 
se inspirovat a objevte místa, na která se budete vždy rádi vracet.

Welcome to a place rich in history and cultural and natural 
monuments, to an area through which the Vltava River winds like  
a ribbon. Welcome to the Budějovice Region destination! Whether 
you are sports enthusiasts, fans of peaceful walks through secluded 
areas in town, or wish to try local gastronomic specialities, you will fall 
in love with the Budějovice Region. Family outings with the children, 
discovery of local chateaus, natural observation points just made for 
instagramers, or a canoe trip down the river? This is just a fragment 
of the experiences you can enjoy. Gain inspiration and discover the 
places you will always love returning to.

Willkommen auf dem Ort mit Überfluss an Geschichte, Kultur- sowie 
Naturdenkmälern, auf dem Ort, den die Schleife des Flusses Moldau 
durchquert. Willkommen in der Destination Budějovicko! Egal, ob 
Sie Liebhaber sportlicher Aktivitäten und der Bewegung sind, ob Sie 
ruhige Streifzüge durch versteckte Stadtwinkel lieben, oder lokale 
gastronomische Spezialitäten ausprobieren möchten, Sie werden sich 
einfach in die Region Budějovicko verlieben. Familienausflüge mit 
Kindern, Erschließung der hiesigen Schlösser, Naturaussichtspunkte, 
die für Instagrammer wie geschaffen sind, oder eine Flussfahrt? Das 
ist nur ein Bruchteil der Erlebnisse, die Sie genießen können. Lassen 
Sie sich begeistern und entdecken Sie Orte, zu denen Sie stets gern 
zurückkehren werden.

VÍTEJTE 
WELCOME
WILLKOMMEN

videoinspirace
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Pohádková historie a technické unikáty

A fairy tale history and unique technical monuments

Märchenhafte Geschichte und technische Unikate
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PAMÁTKY
HISTORIC MONUMENTS
HISTORISCHE DENKMÄLER

Zámek Hluboká
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Budějovicko se pyšní řadou památek, které zde zanechaly 
významné panovnické rody v průběhu staletí. Zachovalou 
architekturu, ve které probíhá každodenní život, můžete obdivovat 
v centru Českých Budějovic a v Týně nad Vltavou. Zámky Hluboká 
a Mitrowicz připomínají vznešenost tehdejší šlechty a jako němí 
svědci dávných časů působí zříceniny hradů. Jedním z nich je 
například Karlův Hrádek z druhé poloviny 14. století, který se 
vypíná nad řekou Vltavou mezi Purkarcem a Hlubokou nad Vltavou.

Zámek Mitrowicz 
Zámek Mitrowicz v Kolodějích nad Lužnicí si zamilujete 
díky jeho příběhu. Od CzechTourism získal cenu Fénix  
za znovuzrozenou památku. Není divu - několik dní  
stál pod vodu při velkých povodních v roce 2002, ale 
díky promyšlené rekonstukci zde vyrostl unikátní areál, 
který nabízí soukromí i větší svatbě. Zámecká zahrada 
vznikla podle návrhu Ferdinanda Lefflera a její podobu 
oceníte při procházce či odpočinku. Rozhodně byste 
neměli vynechat prohlídku zámku samotného, kde lze  
na fotografiích vidět původní stav a průběh rekonstrukce. 
Pokud byste měli času o trochu víc, na zámku se můžete 
s přáteli nebo kolegy i ubytovat.

Mitrowicz Chateau
You will fall in love with Mitrowicz Chateau in Koloděje nad Lužnicí 
thanks to its history. It was awarded the Phoenix prize for revived 
monuments by the CzechTourism Agency and it is no wonder – it 
found itself underwater for several days during the great floods in 
2002, but thanks to an excellent approach a unique complex was 
created, which offers privacy even to larger weddings. The chateau 
gardens were created on the basis of a concept by Ferdinand Leffler 
and visitors will appreciate them for relaxing in. You can also spend 
some free time touring the chateau itself, where you can see its 
original condition and the progress of renovations on photographs.  
If you have a little more time, you can also reserve accommodation  
at the chateau with your friends or colleagues. 

Schloss Mitrowicz 
In das Schloss Mitrowicz in Koloděje nad Lužnicí werden Sie sich wegen seiner Geschichte verlieben. Das Schloss erhielt von 
der Agentur CzechTourism den Phoenix-Preis als wiedergeborenes Denkmal. Das ist kein Wunder - das Schloss war bei den 
großen Überschwemmungen mehrere Tage unter Wasser im 2002, dank der hervorragenden Lösung des Zustands entstand ein 
einzigartiges Areal, dass auch einer größeren Hochzeit Intimsphäre bietet. Der Schlossgarten entstand nach dem Konzept von 
Ferdinand Leffler und Sie werden dessen Gestaltung erst beim Ausruhen vor Ort schätzen. Ihre Freizeit können Sie auch bei der 
Besichtigung des Schlosses selbst verbringen, wo auf Fotografien der ursprüngliche Zustand und der Verlauf der Rekonstruktion 
dargestellt ist. Sollten Sie mehr Zeit haben, können Sie mit Ihren Freunden oder Kollegen im Schloss auch übernachten. 

5 points of interest about Hluboká Chateau 
Martin Slaba is the manager of Hluboká Chateau, which means he 
knows things about the chateau that not many people know. And 
what about you? Did you know that. ...
•  the owners of the chateau did not call it Hluboká, but Frauenburg, 

which means something like lord’s (royal) castle?
•  during renovations in the 19th century buildings were built over  

the deep well, which may have given the chateau its Czech name, 
and it was located in the chateau’s interior from then on?

•  the chateau contains around 141 rooms today?
•  during the nineteen thirties Adolf Schwarzenberg had a 

hydroelectric plant built on his African farm in the Neo-Gothic style 
so that it was reminiscent of the chateau in Hluboká?

•  after the chateau was nationalised in the second half of the 20th 
century, it was used as accommodation for political visitors?  
Leonid Ilyich Brežněv slept at the chateau for example.

5 interessante Informationen über das Schloss Hluboká 
Martin Slaba ist Kastellan des Schlosses Hluboká. Und so weiß er über 
das Schloss mehr, als alle anderen. Und - haben Sie gewusst, dass...
•  die Eigentümer des Schlosses benutzten nicht den tschechischen 

Namen Hluboká, sondern den Namen Frauenberg (das Schloss war 
im Mittelalter eine königliche Burg).

•  sich der tiefe Brunnen, von dem das Schloss möglicherweise seinen 
tschechischen Namen hat, seit dem Umbau im 19. Jahrhundert im 
Interieur des Schlosses befindet?

•  sich im Schloss derzeit rund 141 Räume befinden?
•  Adolf Schwarzenberg in den 30. Jahren des 20. Jahrhunderts in 

seiner Farm in Afrika ein Wasserkraftwerk im pseudogotischen Stil 
bauen ließ, das ihn an das Schloss Hluboká erinnern sollte?

•  nach der Verstaatlichung das Schloss in der zweiten Hälfte des 20. Jahr- 
hunderts als Unterkunft für politische Besuche genutzt wurde. Im 
Schloss übernachtete zum Beispiel Leonid Iljitsch Breschnew.

The Budějovice Region boasts a number of monuments 
left here by significant noble families over the centuries. 
Preserved architecture where everyday life took place 
can be admired in the centre of České Budějovice and in 
Týn nad Vltavou. The chateaus of Hluboká and Mitrowicz 
remind visitors of the nobility of the local aristocracy and 
the castle ruins appear as mute witnesses to long-past 
times. One of these ruins is Karlův Hrádek for example, 
which dates from the second half of the 14th century 
and rises above the Vltava River between Pukarc and 
Hluboká nad Vltavou.

Die Region Budějovicko ist auf zahlreiche Denkmäler Stolz, die hier 
bedeutende Herrschergeschlechter im Laufe der Jahrhunderte 
hinterlassen haben. Überlieferte Architektur, in der das alltägliche 
Leben stattfindet, können Sie im Zentrum von České Budějovice und 
in Týn nad Vltavou bewundern. Die Schlösser Hluboká und Mitrowicz 
erinnern an Erhabenheit des damaligen Adels und Burgruinen wirken 
als taube Zeugen der lang vergangenen Zeiten. Eine von ihnen ist 
zum Beispiel Kozí Hrádek aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts, 
die über dem Fluss Moldau zwischen Purkarec und Hluboká nad 
Vltavou emporragt.

HISTORICKÉ PAMÁTKY
HISTORIC MONUMENTS
HISTORISCHE DENKMÄLER

Zámek Hluboká

Historické centrum Českých Budějovic 

Interiéry zámku Hluboká

Martin Slaba

Zřícenina Karlova Hrádku u Purkarce Zámek Mitrowicz

5 zajímavostí o zámku Hluboká 
Martin Slaba je kastelánem zámku Hluboká. Díky tomu o něm ví,  
jako málo kdo. A co vy, věděli jste že...
•  majitelé zámku nepoužívali český název Hluboká, nýbrž 

Frauenberg, což znamená něco jak panský (královský) hrad?
•  hluboká studna, která možná dala zámku český název, se po 

přestavbě v 19. století ocitla v zámeckých interiérech?
•  na zámku je dnes asi 141 místností?
•  Adolf Schwarzenberg ve 30. letech 20. století nechal na své 

africké farmě vystavět hydroelektrárnu v pseudogotickém 
slohu tak, aby připomínala hlubocký zámek?

•  po zestátnění byl zámek ve druhé polovině 20. století 
využíván k ubytování politických návštěv? Na zámku 
přespal například Leonid Iljič Brežněv.

Did you know that it 

took 10 years to save 

the entire complex 

and more than 11 000 

seedlings were planted 

in the garden of the 

Mitrowicz Chateau?

Wussten Sie, dass die 
Rettung des gesamten 

Komplexes 10 Jahre 
gedauert hat und mehr 
als 11 000 Setzlinge im 
Garten des Schlosses 
Mitrowicz gepflanzt 

wurden?

Víte, že záchrana 

celého areálu trvala 

10 let a v zahradě 

Zámku Mitrowicz bylo 

vysázeno více jak  

11 000 sazenic?
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TECHNICKÉ PAMÁTKY
TECHNICAL MONUMENTS
TECHNISCHE DENKMÄLER

PAMÁTKY - SKRYTÁ ZÁKOUTÍ 
MONUMENTS – HIDDEN CORNERS IN ČESKÉ BUDĚJOVICE
DENKMÄLER - VERSTECKTE STADTWINKEL IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Památky, to nejsou jen zámky, ale také 
technické zajímavosti, které byly součástí 
průmyslové revoluce v kraji. Mezi typické 
zástupce v Českých Budějovicích patří 
budova tužkárny Koh-i-noor Hardtmuth 
nebo Vodárenská věž. Mezi mladší objekty 
pak můžeme zařadit Jadernou elektrárnu 
Temelín nedaleko města Týn nad Vltavou. 
Významnou technickou památkou 
Budějovicka je také koněspřežná dráha, 
která v 19. století spojovala České 
Budějovice s rakouským Lincem a stala 
se důležitým předchůdcem železničního 
spojení v tomto úseku.

Budějčanda je místní holka, která ráda objevuje různá zákoutí.
Budějčanda is a local girl who loves to explore various nooks.
Budějčanda heißt ein hiesiges Mädchen, das gerne neue Ecken und Winkel erkundet.

It is not just chateaus that are monuments, 
but also technical structures, which were 
part of the industrial revolution in the 
region. Typical technical monuments in 
České Budějovice include the building of 
the Koh-i-noor Hardmuth pencil factory, 
or the water tower. The Temelín Nuclear 
Power Plant not far from the town of Týn 
nad Vltavou is one of the newer technical 
monuments. The Horse-drawn railway 
track is an important technical monument 
in the Budějovice Region. It used to 
connect České Budějovice with Linz in 
Austria during the 19th century and was 
an important predecessor to the railway 
line in this area.

Denkmäler, das sind nicht nur Schlösser, sondern auch technische 
Objekte, die Bestandteil der industriellen Revolution in der Region waren. 
Zu den typischen Vertretern in České Budějovice gehört das Gebäude 
der Bleistiftfabrik Koh-i-noor Hardtmuth oder der Wasserturm. Zu den 
jüngeren Gebäuden gehört das Kernkraftwerk Temelín unweit der Stadt 
Týn nad Vltavou. Ein bedeutendes technisches Denkmal der Region 
Budějovicko ist auch die Pferdegespann Bahn, mit der im 19. Jahrhundert 
die Stadt České Budějovice mit dem österreichischen Linz verbunden 
war und die zu einem wichtigen Vorgänger der Eisenbahnverbindung auf 
diesem Abschnitt wurde.

Chceš vědět víc? /  Do you want to learn more?  /  Neugierig geworden?

@jiznicechy    @budejce

Vodárenská věž České Budějovice

Muzeum koněspřežky České Budějovice

Jaderná elektrárna Temelín

Továrna KOH-I-NOOR

@budejcanda

Panská ulice

Vrbenské rybníky

Park 4Dvory

Park Háječek

Park Stromovka

Havlinda 

Piaristické náměstí

Slepé rameno Malše

Dvůr u Čermákova domu



Umění ve všech jeho podobách

Art in all its forms

Die Kunst in allen ihren Formen
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Jihočeské divadlo / Turandot (Otáčivé hlediště Český Krumlov) / Iveta Jiříková / foto Petr Zikmund
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Alšova jihočeská galerie
Patří mezi nejvýznamnější galerie výtvarného  
umění v České republice a spravuje více než  
19 000 uměleckých děl. Část sbírky můžete vidět  
ve výstavních prostorách v neogotické jízdárně zámku 
v Hluboké nad Vltavou, v nově zrekonstruovaném 
Wortnerově domě v centru Českých Budějovic nebo  
v Mezinárodním muzeu keramiky v Bechyni.

Aleš South Bohemian Gallery
This is one of the most significant art galleries in  
the Czech Republic and administers over 19 000 
works of art. You can see part of the collections  
in the exhibition area of the Neo-Gothic Riding 
School of the chateau in Hluboká nad Vltavou,  
in the newly renovated Wortner House in the centre  
of České Budějovice or in the International Museum 
of Ceramics in Bechyně.

Südböhmische Aleš-Galerie
Gehört zu den bedeutendsten Galerien der bildenden Kunst in der 
Tschechischen Republik und verwaltet mehr als 19 000 Kunstwerke. 
Ein Teil der Sammlung kann in den Ausstellungsräumen in der 
neogotischen Reithalle des Schlosses Hluboká nad Vltavou, in neu 
rekonstruiertes Wortner-Haus im Zentrum von České Budějovice, 
oder im Internationalen Keramikmuseum in Bechyně besichtigt 
werden.

Jihočeské muzeum
V hlavní budově muzea v centru města můžete navštívit celou řadu 
akcí a tematických výstav, ale také novou stálou archeologickou, 
přírodovědnou a národopisnou expozici s interaktivními prvky. 
Nechte se vtáhnout do prostředí, objevujte a poznávejte!

South Bohemian Museum
You can visit a number of events and thematic exhibitions in the 
main building of the museum in the centre of town, as well as the 
new permanent archaeological, natural history and national history 
and geography exhibitions with interactive elements. Let yourself be 
drawn into the exhibition, discover and experience!

Südböhmisches Museum
Im Hauptgebäude des Museums im Zentrum der Stadt können Sie 
zahlreiche Veranstaltungen und thematische Ausstellungen, aber 
auch die neue feste archäologische, naturwissenschaftliche und 
ethnographische Exposition mit interaktiven Elementen besuchen. 
Lassen Sie sich in die Umwelt hineinziehen, entdecken und erleben!

Jihočeská filharmonie
Je jedinou profesionální filharmonií  
v Jihočeském kraji, která působí na 
scéně od počátku 80. let. Kromě 
interpretace hudby klasických 
skladatelů se orchestr zaměřuje také  
na propojování žánrů a objevování 
nových pohledů. 

Otáčivé hlediště Týn nad Vltavou
Je sice menší, než to v Českém 
Krumlově, zato se pyšní titulem 
jediného amatérského otáčivého 
hlediště na světě. Točna slouží jako 
letní scéna ochotnického divadelního 
souboru Vltavan. Hraje se od konce 
června do začátku září a soubor zde 
každoročně uvádí také jednu premiéru. 
Kromě vlastních představení sem 
jsou zvány amatérské i profesionální 
soubory z blízkého i dalekého okolí.

South Bohemian Philharmonic
This is the only professional philharmonic 
in the South Bohemian Region, which 
has been performing on stage since the 
beginning of the nineteen eighties. As 
well as performance of music by classic 
composers, the orchestra also specialises 
in combining genres and discovering 
new points of view.

The revolving auditorium in Týn nad Vltavou
Although it is smaller than the one in Český 
Krumlov it boasts the title of the only amateur 
revolving auditorium in the world. The 
revolving mechanism serves as a summer stage 
for the Vltavan amateur theatre ensemble. 
Performances are held from the end of June to 
the beginning of September and the ensemble 
also presents one premier here a year. As 
well as its own performances, amateur and 
professional ensembles from the surrounding 
area and from farther afield are also invited to 
perform here.

Südböhmische Philharmonie
Die einzige professionelle Philharmonie im 
Südböhmischen Landkreis, die bereits seit 
Anfang der 80. Jahre auf der Bühne wirkt. 
Außer der Interpretation der Musik klassischer 
Komponisten orientiert sich das Orchester auch 
auf die Verknüpfung verschiedener Genres und 
die Entdeckung neuer Sichtweisen. 

Bühne mit drehbarem Zuschauerraum Týn nad Vltavou
Diese ist zwar kleiner, als die in Český Krumlov, dafür ist sie auf den Titel 
der einzigen Laientheater Bühne mit drehbarem Zuschauerraum weltweit 
stolz. Die Drehbühne dient als Sommerszene des Laientheaterensembles 
Vltavan. Gespielt wird ab Ende Juni bis Anfang September und das 
Ensemble führt hier jährlich auch eine Prämiere auf. Zusätzlich zu eigenen 
Darstellungen werden auch Laienspielgruppen sowie professionelle 
Ensembles aus der nahen sowie entfernten Umgebung eingeladen.

Víte, že…
vstupenky na všechna 

představení Jihočeského divadla, 

včetně těch na Otáčivém hledišti v 

Českém Krumlově, zakoupíte pohodlně 

online přes oblíbený rezervační systém 

CBSystem.cz? Zakoupíte zde také vstupenky 

na řadu dalších kulturních i sportovních 

akcí v celých jižních Čechách. Lístky si pak 

vyzvednete na několika místech přímo ve 

městě České Budějovice,   

v Jihočeské kraji, ale také v Praze 

nebo v Domažlicích.

Did you 
know that…

You can purchase tickets to all 

performances by the South Bohemian 

Theatre, including those on the Revolving 

Auditorium in Český Krumlov, comfortably 

on-line through the popular CBSystem.cz 

reservation system? You can also purchase 

tickets to a number of other cultural and sports 

events throughout South Bohemia here. 

Tickets can be collected at several points 

in the town, in the South Bohemian 

Region and also in Prague or 

in Domažlice.
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Stadtmuseum Týn nad Vltavou
Den Besuchern wird bei den Expositionen 
Einblick in die Geschichte der Region, in 
die Welt der Spielpuppen und Marionetten 
angeboten, mit denen man spielen darf 
und auch eine einzigartige Moldawit-Tektit 
Sammlung, die zum ersten Mal in Zeiten des 
Kaisers Josef II. eben in Týn nad Vltavou 
beschrieben wurden. Touristeninformation 
Zentrum verwaltet die geheimnisvolle Strecke 
des mittelalterlichen Labyrinths in den 
unterirdischen Räumen der Stadt. Der Anfang 
ist unter dem Museumsgebäude. 

Jihočeské divadlo
Jediné čtyřsouborové profesionální divadlo v Jihočeském kraji.  
Kulturní srdce jižních Čech, jehož umělecký rozsah je téměř bez hranic. 
Týmy profesionálních umělců jsou zárukou hlubokého divadelního 
zážitku. Nenechte si ujít inscenace v Českých Budějovicích nebo  
na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově. 

Otáčivé hlediště Český Krumlov 
Na své letní scéně hrají divadelní soubory Jihočeského divadla více 
jak 60 let. Každý rok se před Otáčivým hledištěm odehraje na 90 
představení pro více jak 55 000 diváků. 

Městské muzeum Týn nad Vltavou
Návštěvníkům ve svých expozicích nabízí pohled  
do historie Vltavotýnska, světa loutek a marionet,  
se kterými je povoleno hrát si, a také unikátní sbírku 
Vltavínů - tektitů, které byly poprvé odborně popsány  
za císaře Josefa II. právě v Týně nad Vltavou.  
Pod budovou muzea se nachází návštěvnická trasa 
tajemného středověkého labyrintu v podzemí města, 
kterou spravuje infocentrum. 

Zámek a muzeum Ohrada
Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství, které 
sídlí na loveckém zámečku Ohrada, je pobočkou 
Národního zemědělského muzea a patří 
mezi nejstarší v Čechách. Zámek je v těsném 
sousedství ZOO Hluboká, takže ideální je obě 
návštěvy spojit. 

South Bohemian Theatre
A theatre the artistic scope of which is 
practically without limits. A professional team 
of directors, choreographers, scenographers, 
actors and many other artists, guarantees 
an intensive theatre experience. Don’t miss 
the production in České Budějovice or at the 
Revolving Auditorium in Český Krumlov.

Municipal Museum Týn nad Vltavou
In its exhibitions this museum offers visitors a summary of the history 
of the area of Týn nad Vltavou, the world of puppets and marionettes, 
which visitors can play with, and also a unique collection of moldavite 
precious stones, which were first described at Týn nad Vltavou by 
specialists in the time of Emperor Joseph II. Under the museum 
building there is the visitor’s tour through the mysterious medieval 
underground labyrinth below the town, managed by the tourist 
information center.

Akce v ulicích města

Ohrada Chateau and museum
The Museum of Forestry, Game Management 
and Fishing, which is located within the Ohrada 
hunting chateau, is a branch of the National 
Agricultural Museum and is one of the oldest 
museums in the Czech Republic. The chateau is 
located right next to Hluboká ZOO, so it is ideal 
to visit both.

Südböhmisches Theater
Ein Theater, dessen künstlerische Reichweite 
nahezu keine Grenzen kennt. Professionelle 
Teams der Regisseure, Choreographen, 
Bühnenbildner, Schauspieler und weiterer 
Künstler garantieren ein tiefgreifendes 
Theatererlebnis. Lassen Sie sich die 
Inszenierungen in České Budějovice oder auf 
der Bühne mit drehbarem Zuschauerraum in 
Český Krumlov nicht entgehen.

Schloss und Museum Ohrada
Das Forst-, Jagd- und Fischereimuseum, das im Jagdschloss 
Ohrada seinen Sitz hat, ist eine Zweigniederlassung des Nationalen 
Landwirtschaftsmuseums und gehört zu den ältesten in Böhmen. Das 
Schloss befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft des ZOO in 
Hluboká, es ist also ideal, beide Besuche zu verbinden. 

Wussten Sie, 
dass ...

Sie die Eintrittskarten für die Vorstellungen 

des Südböhmischen Theaters, einschließlich 

der Eintrittskarten für die Bühne mit drehbarem 

Zuschauerraum in Český Krumlov bequem online 

mittels des beliebten Buchungssystems CBSystem.cz 

kaufen können? Hier können Sie auch Eintrittskarten 

für zahlreiche weitere Kultur- sowie Sportaktionen 

in ganz Südböhmen kaufen. Die Eintrittskarten 

können Sie dann an mehreren Stellen direkt 

in der Stadt, im Südböhmischen Landkreis, 

aber auch in Prag oder in Domažlice 

abholen.
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Lukáš Randák zpěvák, herec a moderátor pochází z Českých Budějovic, kde také 
navštěvoval gymnázium a později Jihočeskou univerzitu. Od roku 2008 je členem 
sboru opery Jihočeského  divadla, které se stalo jeho domovskou scénou.   
Na pražských scénách prošel divadly Broadway, Hudební divadlo Karlín,  
Divadlo Hybernia, Studio Dva a GoJa Music Hall, a to v titulních rolích v muzikálech 
Romeo a Julie nebo Ples upírů. Dlouhodobě spolupracuje také s letní scénou 
Divadla Pikl Hluboká nad Vltavou.

Lukáš Randák singer, actor and presenter, comes from České Budějovice, where 
he also visited secondary school and subsequently the South Bohemian University. 
He has been a member of the South Bohemian Theatre opera ensemble since 2008 
and this theatre has become his home stage. He has performed in the starring roles 
of musicals such as Romeo and Julie or The Vampire Ball at the Broadway Theatre, 
the Musical Theatre in Karlín, Hybernia Theatre, Studio Dva and GoJa Music Hall in 
Prague. He is also a long-term partner of the summer stage of the Pikl Theatre in 
Hluboká nad Vltavou.

Der Sänger, Schauspieler und Moderator Lukáš Randák, stammt aus České 
Budějovice, wo er das Gymnasium und später die Südböhmische Universität 
besuchte. Seit 2008 ist er Mitglied des Opernchors des Südböhmischen Theaters, 
das zu seiner Heimatszene wurde. Von den Prager Szenen war er in den Theatern 
Broadway, Musiktheater Karlín, Theater Hybernia, Studio Zwei und GoJa Music 
Hall zu Gast, und zwar in den Titelrollen in den Musicals Romeo und Julia oder Ball 
der Vampire. Er arbeitet auch langjährig mit der Sommerszene des Theaters Pikl 
Hluboká nad Vltavou zusammen.

LUKÁŠ RANDÁK

Když pomineme divadlo, jak vnímáte kulturní prostředí tady  
na jihu? Co Vás v poslední době oslovilo?
Místní kulturní prostředí vnímám jedním slovem, živě. Díky 
častým hostováním v městech podobných ČB mám dokonalou 
možnost srovnání a s radostí říkám, že kultura u nás na jihu 
opravdu žije. Ať už se jedná o všemožné koncerty, zájezdová 
představení, výstavy, oslavy, čím dál oblíbenější videomappingy 
užívané k nejrůznějším výročím, nemůžu opomenout ani tradiční 
vánoční trhy s pestrým programem, promyšlené do posledního 
detailu, pro které se do Budějc vracejí turisté z různých koutů 
země. V poslední době stojí určitě za povšimnutí otevření nových 
prostor Alšovy jihočeské galerie, zajímavý program v Jihočeském 
muzeu nebo pestrá nabídka koncertů Jihočeské filharmonie. 

Apart from theatre, how do you perceive the cultural 
environment here in the south? What caught your interest 
recently?
I essentially consider the local cultural environment to be buzzing. 
Thanks to frequent guest performances in cities similar to České 
Budějovice I have the perfect opportunity to compare and I am 
very happy to say that the cultural scene here in the south is 
truly alive. Whether this concerns all sorts of concerts, touring 
performances, exhibitions, celebrations or the increasingly 
popular video-mapping used for various anniversaries. And 
I must also mention the traditional Christmas market with its 
extensive and well-though out programme, which tourists from 
various corners of the country return to Budějovice to visit. And 
the recent opening of the new areas at the Aleš South Bohemian 
Gallery, the interesting programme at the South Bohemian 
Museum, or the varied offer of concerts by the South Bohemian 
Philharmonic are also worth mentioning.

Wenn wir das Theater hintansetzen, wie nehmen Sie das 
Kulturumfeld hier im Süden wahr? Was hat Sie in der letzten Zeit 
angesprochen? 
Das hiesige Kulturumfeld nehme ich mit einem Wort wahr - 
lebhaft. Dank den häufigen Gastauftritten in ähnlichen Städten 
wie České Budějovice habe ich die perfekte Möglichkeit zu 
vergleichen und kann mit Freude sagen, dass die Kultur bei 
uns im Süden wirklich lebt. Ob es sich um alle erdenklichen 
Konzerte, Gastvorstellungen, Ausstellungen, Feiern, das 
zunehmend beliebte und bei Gelegenheit verschiedenster 
Jubiläen verwendete Videomapping handelt, nicht zu vergessen 
sind auch die traditionellen Weihnachtsmärkte mit einem 
bunten, bis ins letzte Detail ausgetüftelten Programm, wegen 
denen nach Budějovice Besucher aus verschiedenen Winkels 
des Landes zurückkehren. In der letzten Zeit sind gewiss die 
Eröffnung der neuen Räumlichkeiten der Südböhmischen Aleš-
Galerie, das interessante Programm im Südböhmischen Museum 
oder das abwechslungsreiche Angebot der Programme der 
Südböhmischen Philharmonie beachtenswert. 

Máte nějaký speciální tip, co určitě nevynechat při návštěvě 
Budějovic a okolí?
Kdybyste se mě zeptali před měsícem, řekl bych jednoznačně 
projekt Jihočeského divadla Bouda. Ten je ale za námi a jsem pyšný, 
že za sebou zanechal velkou spoustu kladných ohlasů, které snad 
dopomohou k dalším diskuzím o stavbě nové budovy Jihočeského 
divadla. V současnosti bych jako kulturní nadšenec nerad vynechal 
například koncert Dana Bárty s Jihočeskou filharmonií, v Jihočeském 
divadle bych pozval na nevšední zpracování opery Nabucco, 
činoherní komedii Společenstvo vlastníků nebo Baletní Extra večer 
složený z autorských choreografií členů souboru baletu Jihočeského 
divadla. Zajímavý program připravuje také kulturní centrum 
Panorama na Hluboké, kde už teď, několik měsíců před létem, zní 
velmi zajímavá jména interpretů. Milovníci výtvarného umění určitě 
ocení výstavu kolekce Malevič a ruské avantgardy, která je hlavním 
jarním lákadlem Alšovy jihočeské galerie. 

Do you have any special recommendation what visitors should 
certainly see during their visit to Budějovice and the surrounding 
area?
If you had asked me a month ago, then I would definitely have said 
the Bouda Project by the South Bohemian Theatre. However, that is 
now behind us and I am proud that it had a very positive response, 
which will hopefully contribute to further discussion of construction 
of the new building of the South Bohemian Theatre. As a fan of 
cultural events I would like to mention concerts by Dan Bárta with 
the South Bohemian Philharmonic, I would invite visitors to see 
an unusual version of the Nabucco Opera at the South Bohemian 
Theatre, the dramatic comedy titled Homeowners Association or 
the Ballet Extra evening consisting of author choreographies by 
members of the South Bohemian Ballet ensemble. The Panorama 
Cultural centre is also planning an interesting programme at Hluboká, 
where one can already (several months before summer) hear very 
interesting names of invited performers. Art fans will certainly 
appreciate the exhibition of the Malevich collection and the Russian 
Avant-Garde, which is the main spring attraction at the Aleš South 
Bohemian Gallery.

Haben Sie für uns einen speziellen Tipp, was wir beim Besuch von 
Budějovice und der Umgebung nicht meiden sollten?
Hätten Sie mich vor einem Monat gefragt, dann hätte ich eindeutig 
das Projekt des Südböhmischen Theaters Bouda genannt. Das 
ist aber Vergangenheit und ich bin stolz darauf, dass es einen 
derartig großen positiven Anklang hinterlassen hat, der hoffentlich 
zu weiteren Diskussionen über den Bau des neuen Gebäudes 
des Südböhmischen Theaters führen wird. Zurzeit würde ich 
als Kulturfan nur ungern das Konzert von Dan Bárta mit der 
Südböhmischen Philharmonie weglassen, in Südböhmischen 
Theater würde ich gern zur ungewöhnlichen Verarbeitung der Oper 
Nabucco, zur Komödie Genossenschaft der Eigentümer oder zum 
Ballett Extra Abend, der sich aus den Autorenchoreographien der 
Mitglieder des Ballettensembles des Südböhmischen Theaters 
zusammensetzt, einladen. Ein interessantes Programm bereitet 
auch das Kulturzentrum Panorama im Schloss Hluboká vor, wo 
schon jetzt, mehrere Monate vor dem Sommer, sehr interessante 
Namen der Interpreten zu hören sind. Liebhaber der bildenden Kunst 
werden gewiss die Ausstellung der Kollektion Malevitsch und der 
russischen Avantgarde, die das Hauptlockmittels des Frühlings in der 
Südböhmischen Aleš-Galerie ist, zu schätzen wissen. 

Lukáši, v divadelním prostředí se 
pohybujete mnoho let. Má budějovická 
divadelní scéna, z Vašeho pohledu,  
co nabídnout současnému divákovi?
Především bych rád zmínil, že budějcký 
divák je inteligentní, vnímavý, nenechá 
se opít rohlíkem, zároveň ale není 
konzervativní, což občas na oblastech 
stále přetrvává. I díky tomu si místní 
divadelní scény mohou dovolit zařazovat 
do repertoáru zajímavé hry, nemusí se 
bát použít moderní choreografie, pozvat 
kvalitní autory a interprety. Divák se pak 
sám rozhodne, jestli chce trávit večer  
s lehčími žánry společně s některým  
z amatérských, avšak zkušených  
a ověřených souborů, popřípadě zakusit 
něco z pestré nabídky jednoho ze čtyř 
souborů Jihočeského divadla. 

Lukáš, you have been active in the 
theatre environment for many years. 
Do you think that the theatre stage in 
Budějovice have something to offer the 
modern-day theatre goer?
First of all I would like to mention that 
the theatre audience in Budějovice is 
intelligent, perceptive and is not easily 
confused. But it is also not conservative, 
something that still persists in some areas. 
This also means that the local theatres 
can actually include interesting plays in 
their repertoire and do not have to be 
afraid of using modern choreography 
or inviting high quality authors and 
performers to collaborate. Visitors then 
decide themselves whether they want 
to spend the evening enjoying light-
hearted genres together with an amateur 
but experienced and open ensemble, 
or experience one of the diverse 
performances offered by one of the 
four ensembles of the South Bohemian 
Theatre.

Lukáš, sie bewegen sich im Theatermilieu 
seit vielen Jahren. Hat die Theaterszene 
in České Budějovice aus Ihrer Sicht 
dem gegenwärtigen Zuschauer was 
anzubieten?
Ich würde vor allem gern erwähnen, 
dass der Theaterbesucher in Budějovice 
intelligent, empfänglich ist und sich nicht 
an der Nase herumführen lässt, was ab 
und zu in den regionalen Theatern noch 
der Fall ist. Auch aus diesem Grund 
können sich die hiesigen Theaterszenen 
erlauben, in ihr Repertoire interessante 
Titel aufzunehmen, sie müssen keine 
Angst haben, moderne Choreographie zu 
benutzen, gute Autoren und Interpreten 
einzuladen. Der Zuschauer entscheidet 
dann selbst, ob er den Abend in der 
Gesellschaft leichterer Musen zusammen 
mit einem der erfahrenen und bewährten 
Laienensembles verbringen will, oder 
etwas vom bunten Angebot eines von 
den vier Ensembles des Südböhmischen 
Theaters kosten möchte. 
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Tajemné lesy a voda plná života

Mysterious forests and water full of life

Geheimnisvolle Wälder und Wasser voll Leben
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PŘÍRODA
NATURE
NATUR

Vyhlídka Baba, foto: Joel Santos
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5 TIPŮ KAM ZA PŘÍRODOU
5 TIPS WHERE TO SEE NATURE
5 TIPPS FÜR AUSFLÜGE IN DIE NATUR

Tip 1: Vrbenské rybníky
Přírodní rezervace na severním okraji 
Českých Budějovic zahrnuje čtyři rybníky, 
které jsou významným hnízdištěm ptactva. 
Napočítat jich tu můžete více než 190 
druhů. Rezervací vede naučná stezka  
a bezbariérový okruh ideální na vycházku.

Tip 1: Vrbenské Ponds
This nature reservation at the northern 
edge of České Budějovice includes four 
ponds, which are an important bird nesting 
area. You can count over 190 species here. 
An educational trail leads through the 
reservation and this barrier-free route is 
ideal for a walk.

Tipp 1: Vrbenské Teiche
Das Naturschutzgebiet am Nordrand von 
České Budějovice schließt 4 Teiche ein, die 
eine bedeutende Vogelbrutstätte sind. Man 
kann hier mehr als 190 Vogelarten zählen. 
Durch das Naturschutzgebiet führt ein 
Lehrpfad und eine barrierefreie, für einen 
Spaziergang ideale Strecke.

Tip: 3 Tajuplné lesy
Oblast Budějovicka je protkána nejen sítí 
rybníků, ale také hustými lesními porosty. 
Dobít energii či sbírat lesní plody můžete 
na nespočtu míst. Rozsáhlé souvislé 
lesy najdete například v oblasti mezi 
Rudolfovem, Dolním Bukovskem a Týnem 
nad Vltavou.

Tip: 3 Mysterious forests
The Budějovice Region is interspersed not 
only by a network of ponds, but also dense 
forest growth. There are many places 
where you can recharge or pick forest fruit. 
You can find extensive continuous forest in 
the area between Rudolfov, Dolní Bukovsko 
and Týn nad Vltavou for example.

Tipp: 3 Geheimnisvolle Wälder
Die Region Budějovice ist nicht nur von 
einem Teichnetz, sondern auch von 
dichten Waldbeständen durchwoben. Auf 
unzähligen Stellen können Sie Energie 
nachladen oder Waldfrüchte sammeln. 
Weitläufige durchgehende Wälder finden 
Sie zum Beispiel auf dem Gebiet zwischen 
Rudolfov, Dolní Bukovsko und Týn nad 
Vltavou.

Tip 2: Židova strouha
Kaňonovité údolí potoka Židova 
strouha patří mezi nejromantičtější 
místa v Čechách. Úsek mezi Bechyní 
a soutokem s Lužnicí je lemován 
rozeklanými skalami a nabízí 
neopakovatelnou atmosféru. Místo je 
zapsáno jako přírodní památka.

Tip 2: Židova strouha (Jew’s Stream)
The canyon-like valley of Jew’s Stream 
is one of the most romantic places 
in Bohemia. The section between 
Bechyně and the confluence with the 
Lužnice River is bordered by craggy 
cliffs and has a unique ambiance. 
The area is registered as a natural 
monument. 

Tipp 2: Romantisches Flusstal Židova 
strouha
Das canyonartige Tal das Bachs Židova 
strouha gehört zu den romantischsten 
Stellen in der Tschechischen Republik. 
Der Abschnitt zwischen Bechyně 
und dem Zusammenfluss mit dem 
Fluss Lužnice ist von zerklüfteten 
Felsen umrahmt und bietet eine 
unwiederholbare Atmosphäre. Der Ort 
ist als Naturdenkmal eingetragen.

Tip 4: Parky
Aktivní odpočinek nabízí městské 
parky. Park Stromovka v těsné blízkosti 
historického centra Českých Budějovic 
oceníte především v parném létě. Tato 
zelená oáza umožňuje volný pohyb psů a 
využít zde můžete také koše na diskgolf. 
Zámek Hluboká nad Vltavou obklopuje 
rozsáhlý zámecký park v anglickém 
stylu, ideální pro nenáročné procházky s 
kočárkem. Tento významný krajinářský 
prvek ukrývá velké množství domácích i 
cizokrajných dřevin.

Tip 4: Parks
Municipal parks also offer the opportunity 
for active relaxation. The Stromovka Park 
right next to the historic centre of České 
Budějovice is particularly popular in summer. 
This green oasis allows dogs to run free and 
you can also use the disc golf baskets there. 
Hluboká nad Vltavou Chateau is surrounded 
by an extensive chateau park in the English 
style, ideal for easy walks with a pram. This 
significant landscape element contains a 
great number of Czech and exotic woody 
plants.

Tipp 4: Parkanlagen
Aktive Erholung bieten die 
Stadtparkanlagen. Der Park Stromovka 
in unmittelbarer Nähe des historischen 
Zentrums von České Budějovice werden Sie 
vor allem im schwülen Sommer schätzen. In 
dieser grünen Oase ist freie Bewegung der 
Hunde erlaubt und Sie können hier auch 
Discgolfkörbe nutzen. Das Schloss Hluboká 
ist von einem weitläufigen Schlosspark 
im englischen Stil umgeben, der für 
gemütliche Spaziergänge auch mit einem 
Kinderwagen ideal ist. Dieses bedeutende 
Landschaftselement verbirgt eine Vielzahl 
inländischer sowie fremdländischer 
Holzarten.

Tip 5: Stezky
Naučná stezka Rudolfov - vydejte se za 
poznáním do okolí města Rudolfov nedaleko 
Českých Budějovic. Rudolfov býval 
hornickým městem a právě o těžbě stříbra 
na svazích takzvaného Lišovského prahu se 
dozvíte na 5 km dlouhé naučné stezce.

Stezka údolím Lužnice Toulavou - první 
česká dálková pěší trasa, která se 
probojovala mezi 19 nejlepších stezek  
v Evropě. 55 km dlouhá trasa je rozdělena 
do čtyř denních úseků, které Vás 
zavedou mimo jiné do Tábora, Bechyně, 
ke Stádleckému mostu, nebo k Zámku 
Mitrowicz v Kolodějích nad Lužnicí.

Tip 5: Paths
Rudolfov educational trail – set out 
in search of knowledge into the area 
surrounding the town of Rudolfov not far 
from České Budějovice. Rudolfov used 
to be a mining town and you will find out 
about the mining of silver on the slopes of 
the so-called Lišov Sill along the 5 km long 
educational trail.
 
Trail through the valley of the Lužnice 
River – the first Czech long-distance hiking 
trail, which is one of the 19 best trails in 
Europe. This 55 km trail is divided into 
4 daily sections, which will lead you to 
Tábor, Bechyně, to Stádlecký Bridge, or to 
Mitrowicz Chateau in Koloděje nad Lužnicí 
among others.

Tipp 5: Pfade
Lehrpfad Rudolfov - begeben Sie sich auf 
eine Erkundungstour in die Umgebung 
der Stadt Rudolfov unweit von České 
Budějovice. Rudolfov war früher eine 
Bergbaustadt und eben vom Abbau des 
Silbers erfahren Sie mehr auf den Hängen 
des sogenannten Lišovský práh auf dem  
5 km langen Lehrpfad.
 
Pfad durch das Tal des Flusses Lužnice - die 
erste tschechische Fußgängerfernstrecke, 
die sich ihren Platz unter den 19 besten 
Pfaden Europas erkämpft hat. Die 55 km 
lange Strecke ist in vier Tagesabschnitte 
aufgeteilt, die Sie unter Anderem nach 
Tábor, Bechyně, zur Brücke Stádlecký most, 
oder zum Schloss Mitrowicz in Koloděje nad 
Lužnicí führen.

www.stezkavltavy.cz/blog
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@maxime_north @sabinkabednar @rosie_loves_adventures

BONUSOVÝ TIP: MÍSTA, KDE BYSTE PŘÍRODU NEČEKALI
BONUS TIP: PLACES WHERE YOU WOULDN’T EXPECT NATURE
BONUSTIPP: STELLEN, AN DENEN SIE KEINE NATUR ERWARTEN WÜRDEN

CO S NÁMI NAVŠTÍVILI
WHAT THEY VISITED WITH US
WAS SIE MIT UNS BESUCHT HABEN

Zelená zákoutí v jinak urbanistickém 
prostředí, kde můžete nalézt útočiště 
a klid:

Vodárenská věž České Budějovice - 
park v okolí této technické památky  
je otevřen veřejnosti.

Water tower in České Budějovice – 
the park in the area surrounding this 
technical monument is open to the 
public.

Wasserturm in České Budějovice - die 
Parkanlage in der Umgebung dieses 
technischen Denkmals ist für die 
Öffentlichkeit geöffnet.

Park Temelín - v těsné blízkosti Jaderné 
elektrárny Temelín u návštěvnického 
centra Vysoký Hrádek naleznete klidný 
park s vodními plochami, vzrostlými 
stromy a ostrůvkem.

Temelín Park – you can find this peaceful 
park, with bodies of water, mature trees 
and an island, right next to the Temelín 
Nuclear Power Plant, at the Vysoký 
Hrádek Information Centre.

Park Temelín - in unmittelbarer Nähe 
des Kernkraftwerks Temelín beim 
Besucherzentrum Vysoký Hrádek 
finden Sie einen ruhigen Park mit 
Wasserflächen, hochgewachsenen 
Bäumen und einer kleinen Insel.

Park Čtyři Dvory - mezi dvěma 
největšími českobudějovickými sídlišti 
Vltava a Máj se rozprostírá rozlehlý park 
s množstvím vyžití, řadou dětských 
hřišť, skateparkem a posilovacími stroji.

Čtyři Dvory Park – this large park, 
offering a number of opportunities 
for activities, several children’s 
playgrounds, a skatepark and fitness 
machinery, spreads between Vltava 
and Máj, two of the largest residential 
estates in České Budějovice.

Park Čtyři Dvory - zwischen den zwei 
größten Wohnanlagen in Budějovice 

- Vltava und Máj - breitet sich eine 
weitläufige Parkanlage mit vielen 
Erlebnismöglichkeiten, zahlreichen 
Kinderspielplätzen, einem Skatepark 
und Fitnessgeräten aus.

Park Mitrowicz - či spíše zahrada byla zrekonstruována podle konceptu 
ateliéru Flera. Její krásu a kouzlo ocení nejen svatebčané během obřadu  
na zámku Mitrowicz, ale také veřejnost.

Mitrowicz Park – or rather garden, was renovated according to a concept by 
the Flera Studio. Its beauty and charm are appreciated not only by wedding 
guests during ceremonies at Mitrowicz Chateau, but also the public.

Park Mitrowicz - oder eher Garten, wurde nach einem Konzept des Ateliers 
Flera rekonstruiert. Dessen Schönheit und Zauber werden nicht nur die 
Hochzeitsgäste während des Zeremoniells auf dem Schloss Mitrowicz, 
sondern auch die Öffentlichkeit schätzen.

Hidden green areas in an otherwise 
urban environment, where you can find 
a refuge and peace:

Grüne Winkel in einer sonst urbanen 
Umgebung, wo sie Zuflucht und Ruhe 
finden können:
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Po proudu Vltavy lodí, pěšky, na kole

Down the Vltava River by boat, foot or on bike

Flussabwärts der Moldau mit Boot, zu Fuß, mit dem Fahrrad
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STEZKA VLTAVY
VLTAVA TRAIL
MOLDAU-PFAD

Řeka Vltava před plovárnou České Budějovice



Hluboká
nad Vltavou

Purkarec

Jaroslavice

Buzkov

Hněvkovice

Týn nad Vltavou

Koloděje
nad Lužnicí

Hluboká
nad Vltavou

České
Budějovice

Bavorovice

MalšeVltava

Vltava Lužnice

Sportovně
realxační

areál

Purkarec

Karlův Hrádek

Baba

Jaroslavice

Buzkov

Hněvkovice

Orlík

České Vrbné

ZOO

Ferrata

á
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www.stezkavltavy.cz

•  40 km befahrbarer  
Abschnitt der Moldau 

•  60 km Radwanderwege

•  10 km Strecken für Inlineskates

•  über 25 Wanderziele unterwegs

•  über 15 Imbissgelegenheiten  
und Restaurants

•  Erfrischungen und Unterhaltung 
auf den Schiffen

•  Infopoints direkt am Wanderweg

•  4 Schiffsschleusen

•  40 km of navigable  
routes on the Vltava River

•  60 km of bike trails

•  10 km inline skating trails

•  More than 25 sites along  
the way

•  More than 15 refreshment  
stands and restaurants

•  Fun and refreshments  
on board

•  Infopoints right on the trail

•  4 lock chambers

• 40 km splavněné Vltavy

• 60 km cyklostezky 

•  10 km stezky pro inline brusle

•  přes 25 turistických cílů po cestě

•  přes 15 občerstvení a restaurací 

•  občerstvení a zábava na lodích

•  Infopointy přímo na stezce

•  4 plavební komory 



VERONIKA BERNARD 

www.weefsworld.eu

vlog
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The Vltava Trail offers numerous activities.  
I personally recommend you visit the Sports 
Complex at Hluboká, where both adults and 
children will find something to do. My friends and 
I hired a paddleboard and paddled along the river 
with a view of the chateau, which we naturally also 
visited later on. One early morning we also hired 
bikes and cycled to the Baba observation point 
slightly further along, where there is a beautiful 
view of the river. You should certainly visit the 
last stop on the trail further downriver - Mitrowicz 
Chateau, where you can enjoy the beautifully 
renovated park, including refreshments, as well as 
a tour of the chateau itself. And if you enjoy good 
food and drink, you must make time for Budějky 
and a gastro experience. I enjoy having breakfast 
at the U Vás coffee shop and an evening meal at 
Žlutá ponorka (Yellow submarine).

Der Moldau-Pfad hat unzählige 
Aktivitäten zu bieten. Ich persönlich 
empfehle, den Sportareal 
Hluboká zu besuchen, wo sowohl 
Erwachsene, als auch Kinder auf 
ihre Kosten kommen. Wir haben 
mit meiner Freundin ein Paddle-
Board ausgeliehen und haben eine 
Fahrt auf dem Fluss mit dem Blick 
auf das Schloss, das wir später 
selbstverständlich auch besucht 
haben, unternommen. Unter 
anderem haben wir auch Fahrräder 
ausgeliehen und sind früh am 
Morgen zum Aussichtspunkt Baba 
unweit aufgebrochen, von dem ein 
wunderschöner Ausblick auf den 
Fluss ist. Weiter abwärts der Moldau 
besuchen Sie auch den letzten 
Anhaltspunkt der Strecke, das 
Schloss Mitrowicz, wo Sie zusätzlich 
zur Besichtigung die wunderschön 
rekonstruierte Parkanlage einschl. 
Erfrischung genießen können. Und 
sollten Sie Liebhaber des guten 
Essens und Trinkens sein, lassen Sie 
sich Zeit für die Stadt Budějovice 
und die Gastro-Erlebnisse. Und ich 
begebe mich gern zum Frühstück 
in das Café U Vás und am Abend in 
das Lokal Žlutá ponorka.

Stezka Vltavy nabízí nespočet aktivit. Já osobně 
doporučuji navštívit Sportovní areál na Hluboké, kde si 
na své přijdou jak dospělí, tak děti. My si s kamarádkou 
vypůjčily paddleboard a projely se na řece s výhledem 
na zámek, který jsme později samozřejmě i navštívily. 
Mimo jiné jsme si zde vypůjčily i kola a brzy ráno 
vyrazily na vyhlídku Baba kousek opodál, odkud je 
krásný výhled na řeku. Dál po Vltavě určitě navštivte 
poslední zastávku trasy, zámek Mitrowicz, kde si 
kromě prohlídky můžete užít krásně zrekonstruovaný 
park včetně občerstvení. A pokud jste milovníci 
dobrého jídla a pití, určitě si vyhraďte čas na Budějky  
a gastro zážitky. Já ráda zamířím na snídani  
do kavárny U Vás a večer do Žluté ponorky.

Veronika Bernard alias Weef - Travel blogerka a YouTuberka, která žije heslem „Míň věcí, 
víc zážitků“. Tři roky žila v batohu a kufru díky možnostem internetu a trendu digitálního 
nomádství. Veronika má za cíl probudit v mladých lidech touhu více cestovat, poznávat, 
stavět na vlastních zkušenostech a chovat se šetrněji k přírodě.

Veronika Bernard alias Weef – Travel Blogger and Youtuber, who lives life to the motto 
of “Fewer things, more experience”. She lived out of her rucksack and suitcase for three 
years thanks to the opportunities afforded by the Internet and the digital nomad trend. 
Veronika’s goal is to arouse the desire to travel and discover more, build on your own 
experience and behave in an environmentally considerate manner, in young people.

Veronika Bernard alias Weef - Travel-Bloggerin und YouTuberin, die nach dem Motto 
„Weniger Sachen, mehr Erlebnisse“ lebt. Sie lebte drei Jahre aus dem Rucksack und 
Koffer dank Möglichkeiten des Internets und dem Trend der digitalen Nomadenschaft. 
Veronika hat zum Ziel, in jungen Leuten die Sehnsucht, mehr zu reisen, mehr kennen zu 
lernen, auf eigenen Erfahrungen zu bauen und sich der Natur gegenüber rücksichtsvoller 
zu verhalten, zu erwecken.



Budějovicko  |  3332  |  Budějovicko

Vyhlídkové lodě 
Stezka Vltavy, která vede od Českých Budějovic, 
přes Hlubokou nad Vltavou do Purkarce a dál  
za Týn nad Vltavou, až za soutok Vltavy a Lužnice 
k zámku Mitrowicz, je jednou z nejoblíbenějších 
úseků na jihu Čech pro milovníky vodních 
aktivit, přírodních nadšenců i příznivců sportu. 
Čtyřicetikilometrová trasa nabízí výlety v rámci 
malých i velkých plavebních okruhů. 

Sightseeing Boats 
Water trail, which leads from České Budějovice, through Hluboká 
nad vltavou to Purkarec and furher on behind Týn nad Vltavou and 
confluence of the Vltava and Lužnice rivers to the Mitrowitz castle, 
i sone of the mos famous trails in South Bohemia for the lovers of 
water activities, nature enthusiasts and sports people. The trail which 
is 40 kilometres long offers trips within small and big sailing rings. 

Sightseeing-Boote 
Vltavasteig, der von České Budějovice über Hluboká nad Vltavou 
führt bis nach Purkarec und noch weiter über Týn nad Vltavou bis 
zum Zusammenfluss von Vltava und Lužnice zum Schloss Purkarec 
führt, ist ein der beliebtesten Strecken in Südböhmen vor allem  
für Wasser- und Naturliebhaber oder einfach nur Sportliebhaber.  
40 km lange Strecke bietet Ausflüge im Rahmen kleiner oder 
größerer Schiffstouren. 

video
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Schiffvermietung
Sie brauchen keine Lizenzierungsberechtigung, um der Kapitän 
des Schiffes zu werden. Ein Abenteuer können Sie sich auf einem 
kleineren so wie auf einem größeren Schiff gönnen. Für Ihre privaten 
Kreuzfahrten können sie sich kleinere Schiffe ausleihen (Boot, Kajak, 
Paddleboard) und den Vltava Weg anzutreten, um etwas Neues 
und Unvergessliches zu erleben. Zur Miete stehen auch größere und 
stärkere Schiffe zur Verfügung, zwar nur für Lizenzinhaber. 

Unterkunft auf dem Schiff
Auf Vltava können sie einen originellen Urlaub verbringen. Ein Erlebnis 
wird für Sie sicherlich eine Unterkunft auf wunderschönen Hausbooten, 
mit denen Sie jeden Tag nach Belieben weiterfahren können und jede 
Nacht an einem anderen Ort der Vltava verbringen können.

Boat rental 
You do not need a licence to be a captain of a boat. You can enjoy 
the adventure on both samller and bigger boat. For your private 
boats you can rent small vessels (boats, rafts, kayaks, paddleboards) 
and set off to meet new unforgettable experience. For the licence 
holders there are bigger and stronger boats available.

Accomodation on a boat
You can also enjoy an original accomodation on the Vltava river.  
A completely new experience can be an accomodation in beautiful 
houseboats on the river, which you can use to get yourselves to  
a different place each day.

Pronájem lodí
Nepotřebujete licenční oprávnění, abyste se stali 
kapitánem lodi. Dobrodružství si můžete užít na menší 
i větší lodi. Pro své soukromé plavby si můžete vypůjčit 
menší plavidla (loďky, rafty, kajaky, paddleboardy)  
a vydat se vstříc řece Vltavě za novými zážitky,  
na které nezapomenete. K zapůjčení jsou k dispozici  
i větší silnější lodě pro držitele licence.

Ubytování na lodi
Na Vltavě můžete strávit i originální dovolenou. 
Zážitkem pro Vás bude jistě ubytování přímo na vodě  
v krásných hausbótech, se kterými se můžete 
přepravovat dle Vaší libosti a každou noc tak trávit  
na jiném úseku Vltavy.
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Spaß am Wasser entlang  
und Wasseraktivitäten
Am Vltava entlang finden Sie 
eine 60 Km lange Fahrradtour 
und eine 10 Km lange 
speziell geeignete Strecke für 
Rollschuhfahrer. Hier können Sie 
für Ihre Aktivitäten den Fahrrad- 
und Sportausrüstung Verleih 
nutzen. Ausleih: 

• Fahrräder, Zweiräder, E-Bikes
• Rollschuhe
• Roller
• Nordic Walking Stöcke
• Paddleboards
• Wasserskooter

Für Extremsportler und 
Wassersportliebhaber 
ist in České Vrbné ein 
Wassersportzentrum. Seine 
Grundlage ist ein Areal, wo 
sich ein künstlicher Kanal für 
Kanufahren und Rafting befindet, 
sowie ein geschützter Hafen für 
kleine und große Schiffe. Hier 
steht auch Vollservice und damit 
verbundene Dienste. 

Entertainment by 
the water and water 
activities
Along the Vltava river there is  
a 60 km long cycle track and  
10 km in line skates track, where 
you can also rent a bicycle or 
other sports equipment for your 
activities: 

• bicycles, tandem bicycles,  
 electric bicycles

• in-line skates
• scooters
• nordic walking sticks
• paddleboards
• water scooters

Adrenalin lovers will enjoy teh 
center of water sports in České 
Vrbné. This area is based on an 
artificial channel for canoeing 
and rafting, protected port for 
small and bigger boats with all 
follow-ip service. 

Zábava podél vody  
a vodní aktivity
Podél řeky Vltavy naleznete 60 km 
dlouhou cyklostezku a 10 km stezky 
upravené pro in-line brusle, pro své 
aktivity můžete využít půjčoven kol 
a sportovního vybavení, kde jsou  
k zapůjčení:

• kola, dvoukola, elektrokola
• in-line brusle
• koloběžky
• nordic-walking hole
• paddleboardy
• vodní skútry

Pro milovníky adrenalinu je 
v Českém Vrbném centrum 
vodních sportů. Jeho základem 
je areál s umělým kanálem pro 
kanoistiku a rafting, chráněný 
přístav pro malé i velké lodě  
s veškerými navazujícími 
službami.

Kavárna 
VLNNA - 

plovoucí kavárna na 

Malši - půjčovna vodní 

turistiky, pravidelné 

lodní plavby.

Café 
VLNNA - 

floating café - water 

tourism rental, regular 

boat cruises.

Cafe 
VLNNA - 

schwimmendes Cafe 

- Wassertourismusverleih, 

regelmäßige  

Bootsfahrten.
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Zábava na celý den

All-day fun

Erlebe einen Tag voller Abenteuer
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AKTIVITY
ACTIVITIES
AKTIVITÄTEN

Sportovně relaxační areál Hluboká nad Vltavou
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Během loňského roku jsem měl možnost nesčetněkrát navštívit  
a trochu víc poznat okolí Českých Budějovic. Toto město mě 
okouzlilo a tak jsem sem vyrazil párkrát i s celou rodinou. A musím 
říct, že Budějce jsou na rodinný víkend jako stvořené. Když budete  
s kočárkem brázdit ulice centra města, dýchne na vás historie, osloví 
vás spousty malých krámků a stylových kaváren a restaurací.  
A pokud budete chtít na chvíli městu utéct, stačí přejet most  
a jste ve Stromovce, krásném parku jako stvořeném pro rodinnou 
procházku nebo piknik. A když zrovna nevyjde počasí, můžete 
stejně jako my navštívit jeden z indoor dětských parků. Dostat 
našeho syna z Funpark Panda nebyl vůbec lehký úkol. Naštěstí nás 
následující den čekala ZOO Hluboká, na kterou se neskutečně těšil. 
Po prohlídce parku zámku se ten den dočkal a ZOO jsme si celá 
rodina náramně užili. Pokud budete mít s rodinou cestu na jih Čech, 
určitě si udělejte čas na Budějce. Nebudete litovat.

Last year I had the opportunity to visit České Budějovice numerous 
times and find out more about the surrounding area. This city has 
captivated me and so I also visited several times with my entire 
family. And I must say that Budějce is a city made for a family 
weekend. When you cruise the streets of the centre of the city with 
a pram you will feel the history and you can admire the numerous 
small shops and stylish coffee shops and restaurants. And if you 
want to escape from the city proper for a while, simply cross the 
bridge and you are in Stromovka Park, a beautiful place made for 
a family walk or picnic. And if the weather is bad, you can visit one 
of the indoor children’s parks, like we did. It was not at all easy to 
get our son to leave Funpark Panda. Luckily we were going on a 
trip to Hluboká ZOO the next day, which he was looking forward to. 
After a tour of the chateau we finally made it to the ZOO and the 
entire family enjoyed the visit very much. If you travel to the south 
of Bohemia with your family, you should certainly make time for 
Budějce. You won’t be sorry.

Ich hatte während des vorigen Jahres die Möglichkeit, öfters die 
Umgebung von České Budějovice zu besuchen und kennenzulernen. 
Diese Stadt hat mich bezaubert und so habe ich sie ein paarmal 
auch mit der ganzen Familie besucht. Und ich kann sagen, dass die 
Stadt wie geschaffen für ein Familienwochenende ist. Wenn Sie mit 
dem Kinderwagen die Straßen des Stadtzentrums durchkreuzen, 
spüren Sie den Atem der Geschichte, und Sie werden sich von den 
zahlreichen kleinen Läden und stilvollen Cafés und Restaurants 
angesprochen fühlen. Und im Falle, dass Sie für eine Weile vor der 
Stadt flüchten möchten, genügt es, über die Brücke zu fahren und 
im nu sind Sie in Stromovka, dem wunderschönen Park, der für 
einen Familienspaziergang oder Picknick wie geschaffen ist. Und 
wenn das Wetter nicht mitmacht, können Sie, so wie wir, einen von 
den Indoor-Kinderparks besuchen. Es war durchaus keine leichte 
Aufgabe, unseren Sohn aus dem Funpark Panda herauszulocken. 
Zum Glück erwartete uns am nächsten Tag der ZOO Hluboká, 
auf den er sich sehr gefreut hat. Nach der Besichtigung des 
Schlossparks war endlich die Zeit reif und wir haben mit der ganzen 
Familie im ZOO einen Riesenspaß gehabt. Im Falle, dass Sie mit Ihrer 
Familie einen Weg nach Südböhmen haben sollten, lassen Sie sich 
bestimmt Zeit für České Budějovice. Sie werden es nicht bereuen.

Jan Krejčí, třicetičtyřletý táta, manžel, statkář  
a v poslední době tak trochu profesionální fotograf 
a tvůrce videí. Po narození prvního potomka se 
odstěhoval z Prahy do malého rodinného statku  
ve středních Čechách. Díky své videotvorbě byl 
Honza v roce 2019 zařazen do Ambasadorského 
programu Budějovicka, kde měl příležitost zmapovat 
možnosti destinace pro rodiny s dětmi. Honzu 
můžete sledovat na Instagramu @screechcz. 

Jan Krejčí, a thirty-year old father, husband, 
farmer and, last but not least, a fairly professional 
photographer and video maker. After his first child 
was born he moved from Prague to a small family 
farm in Central Bohemia. Thanks to his video work 
Jan was included in the Ambassador programme 
for the Budějovice Region in 2019, where he had 
the opportunity to map potential destinations 
for families with children. You can follow Jan on 
Instagram @screechcz. 

Jan Krejčí, ein dreiundvierzigjähriger Papa, 
Ehemann, Gutsherr und in der letzten Zeit ein 
wenig professioneller Fotograf und Verfasser von 
Videoaufnahmen. Nach der Geburt des ersten 
Nachkommens ist er aus Prag auf ein kleinen 
Familienhof in Mittelböhmen ausgezogen. Dank 
seinen Videoaufnahmen wurde Jan im Jahr 
2019 in das Ambassadorprogramm der Region 
Budějovice aufgenommen, wo er Gelegenheit hatte, 
Möglichkeiten der Destinationen für Familien mit 
Kindern zu erkunden. Sie können Jan im Instagram 
unter @screechcz verfolgen. 

JAN KREJČÍ
@screechcz

ZOO Hluboká

KDYŽ POČASÍ NEPŘEJE
DURING BAD WEATHER
WENN DAS WETTER NICHT MITMACHT

La Dílna – malování keramiky  /  painting on pottery  /  Keramik Malerei
Panda – dětský svět  /  children’s world  /  Kinderwelt
Hopsárium – dětský svět  /  children’s world  /  Kinderwelt
BezBot – dětský svět  /  children’s world  /  Kinderwelt
Escape room – tematické únikové místnosti  /  thematic escape rooms  /  thematische Fluchträume
InSki – indoor lyžování  /  indoor skiing  /  Indoor-Skisport
Jump Family – svět trampolín  /  trampoline world  /  Trampolin-Welt

Foto: Filip Vaněk

Foto: Filip VaněkFoto: Filip Vaněk
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Sportovně relaxační areál Hluboká nad Vltavou
Sport and relax area Hluboká nad Vltavou
Sport- und Entspannungsbereich Hluboká nad Vltavou

Jihočeské zemědělské muzeum, Netěchovice

Hvězdárna a planetárium 
České Budějovice

Park BosoNoha.cz 
České Budějovice 
Aktivní městský park na počátku vltavské 
vodní cesty.
Active city park at the beginning  
of the Vltava waterway.
Aktiver Stadtpark am Anfang der Moldau.

Přírodovědné muzeum Semenec, Týn nad Vltavou

Our tip:  
Visit the animals  

at Safari Hluboká  

u Borovan 

Unsere Tipp: 
Zu den Tieren  

im Safari Hluboká  
u Borovan 

Náš tip:  
Za zvířaty do Safari 

Hluboká u Borovan
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Láska prochází žaludkem

The way to a man’s heart is through his stomach

Die Liebe geht durch den Magen
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GASTRONOMIE
GASTRONOMY
GASTRONOMIE

Tradiční jídlo svíčková na smetaně



PAVEL MINÁŘ
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Pavel Minář šéfkuchař, gastronomický poradce a fanoušek hnutí “slow food”, 
tedy vaření od základu ze sezonních lokálních surovin. Od roku 2009 je členem 
Národního týmu kuchařů a cukrářů AKC ČR. Za svou kariéru nasbíral řadu 
ocenění a medailí z tuzemských i mezinárodních kuchařských soutěží.  
Pod jeho šéfkuchařským vedením vznikají gastronomické speciality  
v kuchyních LH Parkhotel Hluboká nad Vltavou a Lovecká chata.

Pavel Minář chef, gastronomic adviser and fan of the “slow food” movement, or 
cooking from scratch using seasonal, local ingredients. He has been a member 
of the National team of chefs and pastry chefs of the Association of Chefs and 
Pastry Chefs of the Czech Republic since 2009. He has collected a number of 
awards and medals during his career by taking part in Czech and international 
cooking competitions. Gastronomic specialities in the kitchens at LH Parkhotel 
Hluboká nad Vltavou and the Hunting Chateau are cooked under his direction.

Pavel Minář, Chefkoch, gastronomischer Berater und Fan der Bewegung  
„Slow Food“, also Kochen von Grund aus lokalen Rohstoffen der Saison.  
Seit 2009 Mitglied des Nationalen Teams der Köche und Zuckerbäcker AKC ČR. 
Er sammelte in seiner Kariere zahlreiche Preise und Medaillen von inländischen 
und internationalen Kochwettbewerben. Unter seiner Leitung als Chefkoch 
entstehen gastronomische Spezialitäten in den Küchen des LH Parkhotel 
Hluboká nad Vltavou und Lovecká chata.

Zmiňujete slow food, tedy pokrmy připravené z lokálních zdrojů 
a surovin od místních dodavatelů. Jak je na tom Budějovicko, 
potažmo jižní Čechy? Dají se zde v okolí sehnat potřebné 
suroviny?
V současné době spolupracujeme s lokální farmou, která inspiruje 
naše menu. Nabídka na Budějovicku je, ale myslím si, že by se zde 
takových producentů uživilo více. Pro restaurace na jedné straně 
a producenty a farmáře na straně druhé je legislativa složitější, 
ale pro konečného zákazníka jsou například díky prodeji ze dvora 
daleko větší možnosti.

You mention “slow food”, i.e. meals cooked from local sources 
and ingredients from local suppliers. How does the Budějovice 
Region and South Bohemia itself measure up to this principle? 
Can the necessary ingredients be found in the area?
We currently work with a local farm, which inspires our menu. 
Products are available in the Budějovice Region, but I believe 
that more such producers would be able to make a living here. 
The legislation is more complicated for restaurants on one hand 
and for producers and farmers on the other hand, but the end 
customer has many more opportunities thanks to farm shops for 
example. 

Sie erwähnten Slow Food, also Gerichte, die aus lokalen Quellen 
und Rohstoffen von lokalen Lieferanten zubereitet werden. 
Und wie sieht es in der Region Budějovice, gegebenenfalls 
in Südböhmen aus. Kann man hier in der Umgebung die 
benötigten Rohstoffe besorgen?
 Wir kooperieren zurzeit mit einer lokalen Farm, die eine 
Anregung für unser Menü ist. Das Angebot in der Region 
Budějovice besteht, ich bin der Meinung, dass hier mehrere 
solche Produzenten ihre Bestimmung finden würden. Für die 
Restaurants auf einer Seite und die Produzenten und Farmer auf 
der anderen Seite ist die Gesetzgebung komplizierter, aber für 
den Endkunden gibt es zum Beispiel beim Verkauf „vom Hof“ viel 
mehr Möglichkeiten.

Kdybyste chtěl Budějovicko představit po gastronomické 
stránce v jednom degustačním menu, jak by vypadalo?
V takovém menu bych rád odprezentoval salát z kapra, daňka  
na šípkové omáčce, kulajdu a lívanečky s borůvkami.

If you wanted to introduce the Budějovice Region from the 
gastronomic aspect in a single tasting menu, what would you 
serve?
I would like to use this menu to present carp salad, venison with 
rosehip sauce, kulajda soup and pancakes with blueberries.

Wenn Sie die Region Budějovice aus gastronomischer Sicht im 
Rahmen eines Degustationsmenüs vorstellen sollten, wie würde 
das Menü aussehen? 
In einem solchen Menü würde ich gern Karpfensalat, Dammhirsch 
mit Hagebuttensauce, die Suppe genannt „Kulajda“ und 
Pfanndalkem mit Heidelbeeren präsentieren.South Bohemia has many culinary 

treasures. How do you view them from 
the aspect of modern gastronomy? 
My favourite gems include fresh-water 
fish, game, and collaboration with 
local producers. I am convinced that 
modern gastronomy needs the “slow 
food” philosophy. We enjoy using local 
products to cook classic meals and lighter 
meals using gentle methods. Modern 
methods include sous vide cooking 
for example, which means heating 
ingredients under a constant temperature 
without air.

Südböhmen verbirgt viele kulinarische 
Schätze. Wie sehen Sie es aus Sicht der 
modernen Gastronomie? 
Zu meinen beliebtesten Schätzen 
gehören Süßwasserfische, Wild, und 
die Zusammenarbeit mit lokalen 
Produzenten. Ich bin davon überzeugt, 
dass die moderne Gastronomie die 
Philosophie Slow Food benötigt. Aus 
diesen Produkten bereiten wir sowohl 
klassische Gerichte, als auch leichte, 
mit schonenden Verfahren vorbereitete 
Gerichte zu. Zu den modernen Methoden 
gehört zum Beispiel das Verfahren Sous 
Vide. Es handelt sich um das Reifen der 
Rohstoffe unter konstanter Temperatur 
ohne den Zugang von Luft. 

Jižní Čechy ukrývají spoustu 
kulinářských pokladů. Jak se na ně 
díváte z pohledu moderní gastronomie? 
K mým nejoblíbenějším pokladům patří 
sladkovodní ryby, zvěřina, a spolupráce  
s místními producenty. Jsem přesvědčen, 
že moderní gastronomie potřebuje 
filozofii slow food. Z těchto produktů 
rádi připravujeme jak klasická jídla, tak 
pokrmy odlehčené připravované šetrnými 
postupy. Mezi moderní metody patří 
například vaření sous vide. Jedná se  
o zrání surovin za konstantní teploty  
bez přístupu vzduchu. 

KAM ZA DOBRÝM PITÍM? 
Zkuste jeden z TOP10 barů v České republice 
mimo Prahu.

TIP Lucie Procházkové 
@miastune
Pokud jste stejně jako já 
milovníky rostlinné stravy, 
mrkněte na průvodce Vegan 
Guide. Vybrala jsem do něj 
řadu tipů, které Vás provedou 
budějovickou vegan scénou. 
Místními restauracemi, 
obchůdky a akcemi, které  
mají veganskou nabídku. 
Dobrou chuť! 

Vegan Guide
České Budějovice

www.vegancb.com

TIP by Lucie Procházková 
@miastune
If you are vegetable lovers like 
I am take a look at the Vegan 
Guide. I chose several tips, 
which will take you through the 
vegan scene in Budějovice, for 
this guide. Local restaurants, 
shops and events that have a 
vegan offer. 
Bon apetit!

TIPP von Lucie Procházková 
@miastune
Im Falle, dass Sie so wie ich 
Liebhaber der Rohkost sind, 
werfen Sie einen Blick in 
den Führer Vegan Guide. Ich 
habe für ihn zahlreiche Tipps 
ausgewählt, die Sie durch die 
Vegan-Szene von Budějovice 
führen werden. Durch die 
lokalen Restaurants, kleinen 
Läden und Aktionen, die ein 
Vegan Angebot haben. Guten 
Appetit! 

Vegan Guide
ČESKÉ BUDĚJOVICE
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Chutná hezky. Jihočesky
Energii vydanou jízdou na kole či pěším dobýváním historických 
památek by měli návštěvníci doplňovat z místních zdrojů. 

It tastes great. South Bohemian
You can add the lost energy from the local sources.

Bei uns in Südböhmen schmeckts 
Die Energie, die Sie beim Radfahren oder bei Besichtigungen 
verbrennt haben, sollten Sie wieder bei uns aufladen.

Pokud nevíte, jakou restauraci na Budějovicku navštívit, přinášíme 
inspiraci v podobě vybraných top podniků, které Vám zaručí 
nezapomenutelný gastro zážitek. 

If you do not know which restaurant to visit in the region of 
Budějovicko, web ring the inspiration with the list of top restaurants 
which guarantee the unforgettable gastroexperience.

Falls Sie nicht wissen, welches Restaurant im Gebiet Budějovicko zu 
besuchen sollen, dann geben wir Ihnen einige Inspirationen.   Die  
von uns ausgewählten Top-Einrichtungen, die Ihnen sicherlich ein 
unvergessliches gastronomisches Erlebnis vermitteln.

LOKÁLNÍ PRODUKTY
LOCAL PRODUCTS
LOKALE PRODUKTE

Tip:  
Naše farma –  

a shop selling  

local products

Tipp: 
Naše farma - 

Geschäft mit lokalen 
Produkten

Tip:  
Naše farma - 

obchod s lokálními 

produkty
U Černé Věže 17, 

České Budějovice 370 01

TIPY NA SUVENÝRY 
TIPS FOR SOUVENIRS
SOUVENIRS TIPPS

Typické místní výrobky, kterými můžete potěšit.
Typical local products, which you can please somebody with.
Typische einheimische Produkte, die Ihnen Freude machen

Výrobky KOH-I-NOOR
Products of KOH-I-NOOR
KOH-I-NOOR-Produkte

Vltavín – typický šperk pro tuto oblast 
Moldavit - a typical jewel for this area 

Moldavit - typisches Juwel für diesen Bereich

Budějovický Budvar
Budweiser Budvar

Radniční med z Budějc
Cityhall honey from Budweis
Rathaus Honig von Budweis

Hrdějovická keramika
Ceramics from Hrdějovice
Keramik von Hrdějovice
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PIVNÍ STEZKA S BONUSEM
BEER TRAIL WITH A BONUS
BIERWEG MIT BONUS

V naší oblasti se Vám naskýtá zajímavá možnost – projít pivní stezku 
a navštívit přitom místní pivovary. Jako bonus si můžete prohlédnout 
dva lihovary. Podrobný popis této stezky získáte v našich 
infocentrech nebo ho najdete na webových stránkách
http://bit.ly/PivniStezkaBudejovickem. K putování od pivovaru  
k pivovaru přidáváme i další turistickou nabídku.

Take advantage of a marvellous opportunity in our region – wander 
the beer trail and visit local breweries. And as a bonus, there are 
two distilleries to see. A detailed description of the trail is available 
from our information centres or can be found at http://bit.ly/
BeerTrailBudweis. And there is plenty more for tourists on offer  
in addition to journeying from brewery to brewery. 

In unserer Region bietet sich Ihnen die interessante Möglichkeit,  
einen Bierweg zu absolvieren und dabei lokal Brauereien zu 
besuchen. Als Bonus können Sie zwei Brauereien besichtigen.  
Eine genauere Beschreibung dieses Weges erhalten Sie in unseren 
Infozentren, zudem finden Sie sie auch auf der Website http://bit.
ly/BierlehrpfadBudweis. Ihre Wanderungen von einer Brauerei zur 
anderen ergänzen wir noch um ein weiteres touristisches Angebot.

Minipivovar Krajinská 27
K obnovení pivovarské činnosti 
došlo v minipivovaru v roce 
2014. Při návštěvě tohoto místa 
můžete ochutnat set 5 různých 
piv.

Minibrewery Krajinská 27
It renewed the production in 
2014, you can taste a set of 5 
different beers.

Minibrauerei Krajinská 27 
Zur Erneuerung des Bierbrauens 
kam es im Jahr 2014. Bei der 
besichtigung dieser Brauerei 
kann man 5 verschiedene 
Biersorten kosten. 

Rodinný pivovar Bukovar
Pivovar z Dolního Bukovska 
prezentuje poctivé české spodně 
kvašené pivo.

Family brewery Bukovar
Brewery from Dolní Bukovsko 
presents fair fermented beer.

Familien Brauerei Bukovar 
Eine Brauerei aus Dolní 
Bukovsko präsentiert ein echtes 
tschechisches gegärtes Bier. 

Pivovar Hluboká
Historie vaření piva na Hluboké 
sahá do 15. století. Ochutnat ho 
můžete přímo na hlubockém 
náměstí.

Brewery Hluboká
Its history dates back to the 15th 
century, you can taste it directly 
at the town square.

Brauerei Hluboká  
Die Geschichte des Bierbrauens 
geht bis in 15 Jhd. zurück. Kosten 
können Sie es am Budweiser 
Marktplatz. 

Budějovický Budvar, n. p.
Při prohlídce města České 
Budějovice nezapomeňte 
navštívit jeden z nejznámějších 
pivovarů vůbec. 

Budweisser Budvar
Do not forget to visit one of 
the most popular breweries 
ever on your tour around České 
Budějovice.

Budweiser Budvar
Vergessen Sie nicht bei der 
Besichtigung der Stadt České 
Budějovice eine der überhaupt 
bekanntesten Brauereien 
besuchen.

Pivovar Samson, a. s.
Budějovický měšťanský pivovar 
byl založen roku 1795.

Brewery Samson
This urban brewery was 
established in 1795.

Brauerei Samson  
Budweiser Stadtbrauerei wurde 
im Jahr 1795 gegründet. 

Minipivovar BEERANEK
Tento pivovar se může pochlubit 
tím, že jeho sídlo je prvním 
právovarečným domem  
v Českých Budějovicích.

Minibrewery BEERANEK
It is set in a building which was 
the the first to obtain the right to 
brew beer. 

Minibrauerei Beeranek  
Diese Brauerei kann sich damit 
rühmen, dass sie sich in einem 
Haus befindet, wo das erste Bier 
in České Budějovice gebraut 
werden konnte.

Minipivovar Kněžínek
Pivovar funguje od roku 2012. 
Areál má svou vlastní restauraci, 
kde pivo můžete ochutnat.

Minibrewery Kněžínek
The brewery started its 
productions in 2012, you can 
taste their beer in their own 
resturant.

Minibrauerei Kněžínek  
Diese Brauerei ist seit 2012 
eröffnet. In dem Areal befindet 
sich auch ein Restaurant, wo 
man das Bier kosten kann. 

Pivovarský dvůr Lipan
Pivovarský dvůr Lipan najdete  
v obci Dražíč, nedaleko Týna nad 
Vltavou. 

Brewery court Lipan
It is set in the village Dražič, not 
far from Týn nad Vltavou.

Der Brauereihof Lipan
Der Brauereihof Lipan findet 
man in der Gemeinde Dražíč, 
nicht weit von Týn nad Vltavou.

Lihovar Poněšice
Poněšice

Bozízovka
Hvozdec u Lišova

2 LIHOVARY / 2 DISTILLERIES / 2 BRENNEREIEN 
Vyzkoušejte i další originální místní výrobek.
Try another original local product.
Versuchen Sie es mit einem anderen lokalen Originalprodukt.

BONUS

Pivovar Solnice
Nový pivovar v samotném centru Českých Budějovic získal svůj název 
podle gotické budovy solnice, která byla postavena v roce 1531 jako 
městská sýpka. Později se zde skladovaly zbraně a také sůl. Budova 
prošla zásadní rekonstrukcí a v březnu 2019 v ní byla otevřena 
restaurace Solnice. Pivo ze stejnojmenného pivovaru v Hroznové ulici 
je do restaurace dopravováno unikátním podzemním pivovodem.

Brewery Solnice
The new brewery in the very centre of České Budějovice got its name 
from the gothic building of Salt House (Solnice), which was built  
in 1531 as urban granary. Afterwards, weapons and salt were stored 
there. The building underwent a major reconstruction to be open  
in March 2019 as the Solnice restaurant. Beer from the brewery of the 
same name in Hroznova Street is transported to the restaurant by  
a unique underground beer pipeline.

Brauerei Solnice
Die neue Brauerei im Herzen von České Budějovice wurde nach dem 
gotischen Salzhaus benannt. Die Gebäude wurde im Jahre 1531 als 
der Kornspeicher aufgebaut, später diente sie auch als Waffenund 
Schießpulverlager oder Salzspeicher. Nach der gründlichen 
Rekonstruktion wurde im Salzhaus im Jahre 2019 das Restaurant 
Solnice eröffnet. Das Bier aus der gleichnamigen Brauerei in Hroznová 
Straße wird ins Restaurant durch eine unikale Bier-Pipeline geliefert.

Budějovicko  |  51
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GOURMET SYMPHONY
Náměstí Přemysla Otakara II. 28, 370 01 České Budějovice

Špičkové lokální pokrmy z hovězího, jehněčího  
a telecího masa, které pochází z nedaleké biofarmy. 
Dobytek na ní žije volně na loukách a spásá čerstvou 
trávu, což se odráží ve vysoké kvalitě masa. Přinášíme 
Vám recept šéfkuchaře restaurace Gourmet Symphony.

Dušená jehněčí plec na rozmarýnu a pečené v černém pivě marinované jehněčí 
žebírko s konfitovaným česnekem a bramborovo-celerovým pyré

Braised lamb shoulder with rosemary and lamb rib roasted in dark beer  
with garlic confit and potato-celeriac purée

Gedünstete Lammschulter mit Rosmarin und in Schwarzbiet gebraten, mariniertes 
Rippchen vom Lamm mit konfitiertem Knoblauch und Kartoffel-Sellerie Püree

Na 5 porcí budeme potřebovat:

Dušená jehněčí plec a pečené žebírko
Jehněčí plec (750g), jehněčí žebírko 
(750g), mrkev (100g), celer (100g),  
kořen petržele (100g), cibule (100g), 
česnek (20g), rozmarýn (20g),  
černé pivo (500ml), sůl (15g),  
pepř černý (5g), máslo (50g),  
olej slunečnicový (100ml)

Bramborovo – celerové pyré
Brambory (1000g), celer (250g),  
smetana (100ml), mléko (100ml),  
máslo (100g), sůl (10g)

Konfitovaný česnek
Česnek (3ks), olej slunečnicový (500ml), 
rozmarýn (10g)

You will need the following ingredients 
for 5 portions:

Braised lamb shoulder and roast rib
Lamb shoulder (750g), Lamb rib (750g), 
Carrots (100g), Celeriac (100g),  
Root parsley (parsnip) (100g),  
Onion (100g), Garlic (20g),  
Rosemary (20g), Dark beer (500ml),  
Salt (15g), Black pepper (5g),  
Butter (50g), Sunflower oil (100ml)

Potato-celeriac purée
Potatoes (1000g), Celeriac (250g),  
Cream (100ml), Milk (100ml),  
Butter  (100g), Salt (10g)

Garlic confit
Garlic (3 bulbs), Sunflower oil (500ml), 
Rosemary (10g)

Für 5 Portionen werden Sie brauchen:

Lammschulter und gebratenes Rippchen
Lammschulter (750g), Lammrippchen 
(750g), Karotten (100g), Sellerie (100g), 
Wurzelpetersilie (100g),  
Zwiebel (100g), Knoblauch (20g), 
Rosmarin (20g), Schwarzbier (500ml), 
Salz (15g), Schwarzer Pfeffer (5g),  
Butter (50g), Sonnenblumenöl (100ml)

Kartoffel-Sellerie Püree
Kartoffeln (1000g), Sellerie (250g),  
Sahne (100ml), Milch (100ml),  
Butter (100g), Salz (10g)

Konfitierter Knoblauch
Knoblauch (3 Stück), Sonnenblumenöl 
(500ml), Rosmarin (10g)

Jehněčí maso očistíme a zbavíme přebytečných blan, osušíme, osolíme a opeříme. 
Jednotlivé kusy masa opečeme na rozpáleném oleji. Maso vyjmeme a dáme stranou. 
Ve stejném hrnci připravíme zeleninový základ. Hotový základ rozdělíme na dvě části.
Do jedné poloviny v hrnci přidáme čerstvý rozmarýn a zalijeme zeleninovým 
vývarem a vložíme opečenou plec, osolíme a dusíme doměkka. 
Druhou polovinu základu dáme na pekáč a přilijeme černé pivo, vložíme opečená 
žebírka, osolíme a pečeme též doměkka. Obě části masa vyjmeme a zeleninové 
základy spojíme v jeden. Přivedeme k varu v hrnci a svaříme o 1/3, poté ponorným 
mixérem vytvoříme hladkou omáčku, kterou dochutíme solí, pepřem a utřeným 
česnekem. Do hotové omáčky přidáme kousek studeného másla pro zjemnění chuti 
omáčky.

Do hrnce s osolenou vodou vložíme očištěné brambory a oloupaný celer. Vaříme 
tak dlouho, dokud brambory s celerem nebudou dostatečně měkké. V rendlíku 
si svaříme mléko a smetanu. Do kotlíku dáme scezené brambory a celer. Přidáme 
svařenou smetanu s mlékem a metlou vyšleháme do jemného pyré. Dochutíme solí  
a zašleháme kostičku másla pro lepší chuť.  

Česnek rozkrojíme na dvě půlky a vložíme s rozmarýnem do pekáčku.
Zalijeme slunečnicovým olejem a zahřejeme na plotně na 85°C.
Vložíme do předehřáté trouby na 90°C a konfitujeme cca hodinu.
Hotový česnek vyjmeme a při podávání pokrmu řez opečeme na rozpáleném grilu.

Dress the lamb and remove any unnecessary membranes, dry thoroughly and season 
with salt and pepper. Brown the individual cuts of meat in hot oil. Remove the meat and 
place aside. Make the vegetable base in the same pan. Divide the vegetable base into 
two equal parts. Add fresh rosemary to one half and add vegetable broth and place the 
browned shoulder inside the pan, season with salt and braise until soft.
Place the second half of the vegetable base in a roasting pan and add the dark beer, 
place the browned ribs inside, season with salt and roast until tender. Remove both cuts 
of meat and combine both vegetable bases. Bring to the boil in a saucepan and reduce 
by 1/3, then purée into a smooth sauce with a hand blender, season with salt, pepper and 
minced garlic. Add a piece of cold butter to refine the flavour of the sauce.

Place the peeled potatoes and celeriac in a pan with salted water. Boil until the potatoes 
and celeriac are soft. Bring the milk and cream to a boil in a pan. Place the drained 
potatoes and celeriac in a clean pan. Add the hot cream and milk and mash into a fine 
purée. Season with salt and add a piece of butter for flavour.

Cut the garlic bulbs in half and place in a roasting tin with the rosemary. Pour over the 
sunflower oil and heat on the hob to 85°C.
Place in an oven heated to 90°C and confit for approx. one hour.
Remove the garlic and brown the cut edge under a hot grill before serving.

Das Lammfleisch sauber machen und überflüssige Häute beseitigen, trocknen, salzen 
und pfeffern. Einzelne Fleischstücke in erhitztem Öl braten. Das Fleisch herausnehmen 
und zur Seite legen. Im selben Topf den Gemüsefundus zubereiten. Das fertige Gemüse 
in zwei Teile aufteilen. Zu einer Hälfte im Topf den frischen Rosmarin hinzugeben und 
mit Gemüsebrühe übergießen und das gebratene Fleisch hinzugeben, salzen und weich 
dünsten lassen. 
Die zweite Hälfte des Gemüses in eine Pfanne geben und das Schwarzbier hinzugeben, 
die gebratenen Rippchen dazu geben, salzen und ebenfalls weich braten lassen. Beide 
Teile des Fleisches herausnehmen und beide Teile des Gemüses zusammen in den Topf 
geben. Im Topf zum Kochen bringen und um 1/3 abkochen lassen, anschließend mit 
einem Stabmixer zu einer glatten Sauce mixen, mit Salz, Pfeffer und zerquetschtem 
Knoblauch abschmecken. In die fertige Sauce ein kleines Stück Butter geben, um den 
Geschmack der Sauce zu verfeinern.
 
In einen Topf mit Salzwasser sauber gemachte Kartoffeln und den geschälten Sellerie 
geben. So lange kochen, bis die Kartoffeln mit dem Sellerie weich genug sind. In einem 
Tiegel Milch mit Sahne zum Kochen bringen. Die abgegossenen Kartoffeln und den 
Sellerie in einen Topf geben. Die Sahne mit der Milch hinzugeben und mit einem Besen zu 
einem feinen Püree schlagen. Mit Salz abschmecken und einen kleinen Würfel Butter für 
besseren Geschmack dazugeben. 
 
Den Knoblauch in zwei Hälften schneiden und mit dem Rosmarin in eine kleine Pfanne 
geben. Mit Sonnenblumenöl übergießen und auf der Ofenplatte auf ca. 85°C erhitzen.
In das auf 90°C vorgewärmte Backrohr geben und ca. eine Stunde konfitieren lassen.
Den fertigen Knoblauch herausnehmen und beim Servieren auf dem erhitzten Grill 
backen.

First class local meals made from beef, lamb and veal, 
which comes from the nearby organic farm. The cattle 
live here in meadows and eat fresh grass, which is 
reflected in the high quality of the meat. We present a 
recipe by the chef of the Gourmet Symphony restaurant.

Lokale Spitzenprodukte aus Rind-, Lamm- und 
Kalbfleisch, das von der unweiten Biofarm stammt. Das 
Vieh lebt frei auf den Wiesen und weidet frisches Gras 
ab, was sich in der hohen Fleischqualität widerspiegelt. 
Wir präsentieren Ihnen ein Rezept des Chefkochs des 
Restaurants Gourmet Symphony.

Unser Tipp 
- lokale 
Küchen

Our tip 
– local 
cuisine

Náš tip 
lokální 

kuchyně
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Znáte tyto budějovické gastro pojmy?

Do you know this gastro terminology? 

Können Sie diese typische gastronomische 
Ausdrücke aus České Budějovice?

Pokrmy typické pro Budějovicko
Dishes typical for Budějovicko
Typische Gerichte für das Gebiet Budějovicko

Jihočeská kulajda 
South Bohemian Kulajda
Jihočeská kulajda - südböhmische Suppe mit Kartoffeln, Pilzen und Dill

Cmunda = bramborák / potato pancake / Kartoffelpuffer

Zelňák = placka ze zelí
pancake with cabbage 
Kohl Puffer

Kavárna LANNA
České Budějovice

Restaurace Paluba, České Budějovice

Naše farma, České Budějovice Klika Kitchen & Coffee, České Budějovice

Hugo Restaurant, Týn nad Vltavou

Poetic Coctail Bar 
Žlutá ponorka
České Budějovice

Lovecká chata 
Hluboká nad Vltavou

Pikador = párek v rohlíku / hotdog 

Nadýchané lívance s borůvkovým žahourem 
Fluffy pancakes with blueberry sauce
Pfannkuchen mit Heidelbeer Sauce
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Co si nenechat ujít 

Don’t miss this

Und die Must-sees?
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AKCE
EVENTS
VERANSTALTUNG

Akce v ulicích města
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KAŽDOROČNÍ TOP AKCE 
TOP ANNUAL EVENTS
TOP JÄHRLICHE VERANSTALTUNG

ÚNOR / FEBRUARY / FEBRUAR: 
Dny slovenské kultury – České Budějovice

Mezinárodní pivní festival – České Budějovice 

DUBEN / APRIL / APRIL:
Velikonoce v ZOO – Hluboká nad Vltavou

Velikonoce na Hluboké – Hluboká nad Vltavou

Jarní trhy – České Budějovice

Staročeské Velikonoce aneb Jaro už je tu…
– České Budějovice

Velikonoční hrkání – České Budějovice

KVĚTEN / MAY / MAI:
MAY DAY – Májový den v ZOO 

– Hluboká nad Vltavou

Veteran rallye Křivonoska – České Budějovice

Křížem Krážem za divadlem 
– Hluboká nad Vltavou

Noc kostelů – Týn nad Vltavou

Lodě na vltavské vodě – Hluboká nad Vltavou

Na Semenec za řemesly – Týn nad Vltavou

Majáles – České Budějovice

Mariánská pouť, Mitrowicz – Koloděje  
nad Lužnicí
1/2 Maraton – České Budějovice

HOBBY & Stavební veletrh – České Budějovice 

Den dětí s AČR – České Budějovice

Slavnosti piva – České Budějovice

ČERVEN / JUNE / JUNI:
Pivovarská sešlost – Hluboká nad Vltavou

Národní myslivecké slavnosti 
– Hluboká nad Vltavou

Víkend otevřených zahrad – Ferdinand Leffler 
– Koloděje nad Lužnicí

Umění ve městě – České Budějovice

Otáčivé hlediště Jihočeského divadla 
– Český Krumlov

ČERVENEC / JULY / JULI:
Závod dračích lodí – Purkarec

Múzy na vodě – České Budějovice

Umění ve městě – Hluboká nad Vltavou

Radniční léto – České Budějovice

Hudební večery – České Budějovice

Promítání v letním kině Háječek
– České Budějovice

Kinematograf bratří Čadíků 
– České Budějovice

Poznávání za úplňku – České Budějovice

Toulky Budějovicemi – České Budějovice

Divadelní večery na zámku 
– Hluboká nad Vltavou
Večerní prohlídky ZOO – Hluboká nad Vltavou
Hudební večery – Hluboká nad Vltavou

Otáčivé hlediště – Týn nad Vltavou

Vltavotýnské letní slavnosti – Týn nad Vltavou

Vltavotýnské kulturní léto – Týn nad Vltavou

Den otevřených dveří – Temelín

Letní kino – Hluboká nad Vltavou

Slavnosti Wratislava z Mitrowicz 
– zámek Mitrowicz

Železné a zlaté České Budějovice 
– České Budějovice

Otáčivé hlediště Jihočeského divadla 
– Český Krumlov

SRPEN / AUGUST / AUGUST:
Radniční léto – České Budějovice

Hudební večery na náměstí 
– České Budějovice

Poznávání za úplňku – České Budějovice

Jihočeský jazzový festival – České Budějovice

Město lidem, lidé městu – České Budějovice

Slavnosti Emmy Destinové 
– České Budějovice

Okolo jižních Čech – České Budějovice

Země živitelka – České Budějovice

Divadelní večery na zámku 
– Hluboká nad Vltavou

Toulky Budějovicemi – České Budějovice

Večerní prohlídky ZOO 
– Hluboká nad Vltavou

Otáčivé hlediště – Týn nad Vltavou

Festival minipivovarů – Týn nad Vltavou

Otáčivé hlediště Jihočeského divadla 
– Český Krumlov

ZÁŘÍ / SEPTEMBER / SEPTEMBER:
Vltava žije – České Budějovice

Poznávání za úplňku – České Budějovice

Noc věží a rozhleden – České Budějovice

Toulky Budějovicemi – České Budějovice

Slavnosti vína – Hluboká nad Vltavou

Filmový festival Moře, voda, oceány 
– Hluboká nad Vltavou

South Bohemia Classic – České Budějovice

Otáčivé hlediště Jihočeského divadla 
– Český Krumlov

Trocnovské slavnosti – Trocnov

ŘÍJEN / OCTOBER / OKTOBER:
Podzimní švestkové trhy – České Budějovice
Den zvířat – Hluboká nad Vltavou

Rybářské slavnosti – Hluboká nad Vltavou

Strašidelná ZOO – Hluboká nad Vltavou

LISTOPAD / NOVEMBER / NOVEMBER:
Svatomartinské Budějovice – České 
Budějovice
Strašidelná ZOO – Hluboká nad Vltavou

Gastrofest – České Budějovice

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO – České Budějovice

PROSINEC / DECEMBER / DEZEMBER:
Přílet anděla – České Budějovice

Adventní trhy – České Budějovice,  
Týn nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou

Vánoce na starém městě a staročeská ulička 
– České Budějovice

Zvonkový průvod – České Budějovice

Vánočně nasvícená ZOO – Hluboká nad 
Vltavou
Živý betlém – České Budějovice,  
Hluboká nad Vltavou
Andělská Hluboká – Hluboká nad Vltavou

Čerti v ZOO – Hluboká nad Vltavou

Jihočeský rybářský veletrh  
– České Budějovice

www.jiznicechy.cz/kalendar
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Zuzku můžete potkat na spoustě akcí po celé oblasti, ráda si zajde na dobrý 
kafe nebo na procházku se svým psem Brucem. Vybrala pro vás 5 akcí,  
na které se obzvlášť těší a v pár slovech vysvětluje proč.

You can meet Zuzka at a myriad of events across the entire district. She likes 
stopping for a good cup of coffee and going for walks with her dog Bruce. 
She’s chosen 5 events just for you that she’s particularly excited about,  
and offers a short explanation why.

Zuzka triffst du bei zahlreichen regionalen Events an. Sie geht gern auf einen 
Kaffee und mit ihrem Hund Bruce Gassi. Sie hat 5 Events für dich ausgesucht, 
auf die sie sich besonders freut, und sie sagt dir auch, warum.

Buskers fest
Vítejte v moderním středověku - centrum 
Budějc je plné kejklířů, hudebníků a divadelníků, 
je tu živo a rušno. Trochu jiná kulturní událost 
na světové úrovni, kterou stojí za to navštívit. 

Buskers Fest
Welcome to the modern Middle Ages: 
Budějovice’s city center is full of jugglers, 
musicians, and actors--it’s lively and bustling.  
A slightly different cultural event of 
international class that is definitely worth a visit. 

Buskers Fest
Willkommen im modernen Mittelalter - in der 
Budweiser Altstadt voller Gaukler, Musiker und 
Theaterkünstler. Pulsierend und lebendig. Das 
etwas andere Kulturevent von Welt, das du 
unbedingt besuchen solltest. 

Vánočně nasvícená ZOO
Když se řekne “Vánoční ZOO 
Hluboká”,  vybavím si večerní 
návštěvu ZOO a tisíce malých 
světýlek. Vždycky ji navštívím 
hned na začátku prosince  
a příjemně mi to navodí vánoční 
atmosféru.

Christmas Lights at the ZOO
When I hear “Christmas at 
Hluboká ZOO,” I envision an 
evening tour of the zoo with 
thousands of twinkle lights.  
I always go right at the beginning 
of December--it’s a wonderful 
way to get myself into the 
Christmas spirit.

Weihnachtlich beleuchteter 
ZOO
Beim Begriff „Weihnachtlicher 
ZOO Hluboká“ denk ich an 
meinen abendlichen Besuch 
im Tiergarten und an tausende 
kleiner Lichter. Ich plane den 
Besuch immer gleich Anfang 
Dezember ein, um mich auf 
die nahende Weihnachtszeit 
einzustimmen.

Festival Město lidem, lidé městu
Ne každý den si můžete sednout uprostřed ulice  
na trávu, dát si skvělé jídlo a pití a poslouchat  
při tom živou hudbu. Během festivalu MLLM je  
v budějckých uličkách fajn přátelská atmosféra,  
kéž by takové akce byly častěji.

Festival „The City for the People, the People for the 
City“ (Město lidem, lidé městu - MLLM)
It’s not every day that you can sit in the middle of 
the street on the grass, have some delicious food 
and drinks--all while listening to live music.  
There’s a great atmosphere in the streets of 
Budějovice during the MLLM festival--if only there 
were more events like this.

Festival „Stadt für Menschen, Menschen für die 
Stadt“ (Město lidem, lidé městu - MLLM)
Nicht jeden Tag kann man sich mitten auf der Straße 
ins Gras setzen und dabei Kulinarik sowie Live-Musik 
erleben. Ich genieße die tolle Atmosphäre in den 
Gasse während des MLLM-Festivals und wünsche,  
es gäbe solche Events öfter.

Zámek Mitrowicz 
Mitrowicz je snad nejkouzelnější a nejromantičtější zámek, který 
znám. Ročně se tam koná pár akcí jako Den otevřených zahrad nebo 
tradiční Mariánská pouť. Místní zahrady jsou jako z pohádky a snad 
vždycky tu svítí sluníčko.

Mitrowicz Chateau 
Mitrowicz is possibly the most magical and romantic chateau that  
I know. It hosts a few events each year, such as the Den otevřených 
zahrad (Day of Open Gardens), as well as the traditional Mariánská 
Fair. The gardens here look like they’ve been lifted from the pages  
of a fairy tale, and it seems like the sun is always shining here.

Schloss Mitrowicz 
Mitrowicz ist wahrscheinlich das zauberhafteste und romantischste 
Schloss, das ich kenne. Jedes Jahr finden dort mehrere Events statt, 
wie der „Tag der offenen Gärten“ oder die traditionellen Marien-
Kirmes. Die Schlossgärten scheinen einem Märchen entsprungen  
zu sein und fast immer scheint hier sonniges Wetter zu herrschen.

Múzy na vodě 
Zajít si na koncert není nic zvláštního. Zajít na koncert na vodě už 
je trochu lepší. Půjčit si lodičku a zajet při koncertu pěkně až pod 
podium na vodě - to už je unikátní zážitek. 

Muses on the Water
There’s nothing unusual about going to a concert. But going to  
a concert on the water is a little more interesting. Renting a boat and 
making your way right to the stage on the water during the concert-

-now that’s a one-of-a-kind experience. 

Musen am Wasser 
Ein Konzert zu besuchen, ist nichts Besonderes. Ein Konzert auf der 
Wasseroberfläche klingt jedoch aufregend. Ein Boot zu mieten und 
während des Konzerts bis zum schwimmenden Podium zu fahren - 
das klingt nach einem einmaligen Erlebnis. 

TIP MÍSTNÍHO 
TIPS FROM A LOCAL
TIPPS VON EINHEIMISCHEN



Budějovicko  |  6362  |  Budějovicko

STUDENTSKÉ TIPY
STUDENT TIPS
SCHÜLERTIPPS

České Budějovice jsou studentským městem, kde se nacházejí  
i dvě vysoké školy. Jak to funguje u vysokoškoláků a kam vyrazit 
jsme se zeptali studenta Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity  
v Českých Budějovicích Matyáše Hrice.
Tady jsou jeho tipy:

České Budějovice is a students’ city, where there is not one, but 
two universities. We asked České Budějovice’s University of South 
Bohemia Faculty of Economics student, Matyáš Hric, what it’s like 
for university students and the best places to go. Here are his tips:

Die beiden Hochschulen machen aus České Budějovice eine 
Studentenstadt. Wie es Studenten hier geht und womit sie 
sich die Zeit vertreiben, verrät uns Matyáš Hric, Student der 
Wirtschaftsfakultät der Südböhmischen Universität in České 
Budějovice. Hier sind seine Tipps:

Eventy
Perfektní příležitostí, jak se dobře pobavit se 
spolužáky, jsou akce, které se v Budějcích konají. 
Již tradiční je studenty pořádaná akce Budějovický 
Majáles plná koncertů a kultury. U studentů jsou 
oblíbené také párty Otvírák a Zavírák u příležitosti 
zahájení a ukončení akademického roku, nebo 
Souboj univerzit, kde se utkají univerzity například 
v hokejových zápasech.

Events
The best opportunities for having fun with 
classmates are the events hosted in Budějovice. 
One now-traditional student-organized event is 
Budějovický Majáles, full of concerts and culture. 
Other events popular with students are the Otvírák 
(Opener) and Zavírák (Closer) parties that take 
place at the commencement and conclusion of 
the academic year, as well as the Souboj universit 
(Battle of the Universities), where the universities 
battle it out at, for example, hockey games.

Events
Die Events in Budweis bieten die perfekte 
Gelegenheit, um Spaß zu haben und 
Studienfreunde zu treffen. Wie das 
traditionsgemäß von Studenten veranstaltete 
Musik- und Kulturfestival „Budějovický Majáles“. 
Beliebt sind auch die „Otvírák“ und „Zavírak“ 
Partys, die am Beginn und am Ende eines 
Studienjahres abgehalten werden, oder die 
Universitäts-Challenge (Souboj univerzit), bei der 
die einzelnen Unis beispielsweise bei Eishockey-
Spielen gegeneinander antreten.

Podniky
Pokud chcete objevovat studentský život mimo akademickou půdu, v Budějcích se 
určitě dříve nebo později nevyhnete legendárnímu klubu K2. V “ká dvojce” se konají 
koncerty všech žánrů a určitě tady potkáte spoustu kámošů. Když budete vyrážet  
na středeční štaci, na vašem seznamu se pravděpodobně objeví také klub Kampa,  
který je situován přímo v kampusu Jihočeské univerzity.

Establishments
If you want to discover off-campus student life in Budějovice, sooner or later you’ll 
definitely find yourself at the legendary K2 club. “Ká dvojka” (“kay two”) hosts all 
genres of concerts, and you’ll no doubt encounter loads of friends here too. If you’re 
heading out for your Wednesday jaunt, your list will probably also include Kampa club, 
which is located right on the University of South Bohemia campus.

Lokale
Wenn du ins Studenten-Leben außerhalb des akademischen Bodens eintauchen willst, 
dann wirst du dich in Budweis früher oder später im legendären „K2“ einfinden. Neben 
Konzerten aller Musikgenres, triffst du hier auch bestimmt viele Freunde. Und wenn 
du schon am Mittwochabend fortgehen möchtest, dann wirst du wahrscheinlich ins 

„Kampa“ gehen, das sich direkt am Campus der Südböhmischen Universität befindet.

Lokality
Když chcete vyrazit na piknik, nebo se učit  
na zkoušky na čerstvém vzduchu, je tady hned 
několik možností, kam se vydat. Samotný 
univerzitní kampus nabídne spoustu příjemných 
míst, nebo můžete vyrazit do centra na Sokolský 
ostrov. Sokolák, jak mu říkají všichni Budějčáci, 
je oblíbeným místem s travnatou plochou přímo 
na soutoku Malše a Vltavy. Na dosah je také 
Kavárna Vlnna, kde je i půjčovna paddleboardů 
a šlapadel a také odtud vyráží pravidelná 
lodní linka, kterou se dostanete na další super 
piknikové místo - Malý jez na Malši takzvaný 
Malák.

Areas 
If you want to go on a picnic or study for your 
exams in fresh air, there are more than a few 
places you can go. The university campus 
itself offers countless pleasant spots, or you 
can head to the city center, to Sokolský ostrov 
Island. “Sokolák,” as all Budějovice locals call 
it, is a popular location with a grassy area right 
on the confluence of the Malše and Vltava 
Rivers. Kavárna Vlnna café is also within reach, 
where you can also rent paddle boards and 
paddle-boats, and is also on the route of boat 
transportation that will take you to another great 
picnic spot: Malý jez on the Malše River, the so-
called Malák.

Locations
Hast du Lust auf ein Picknick oder möchtest an 
der frischen Luft büffeln? Dann haben wir ein 
paar Tipps für dich parat. Am Uni-Campus lässt 
es sich gemütlich abhängen, oder du kannst in 
die Altstadt zu „Sokolský ostrov“ aufbrechen. 
Von den Einheimischen nur „Sokolák“ genannt, 
verbirgt sich dahinter eine Parkanlage am 
Zusammenfluss der Malše und der Moldau. 
Dort findest du auch das Café „Kavárna Vlnna“ 
mit Paddleboard- und Tretboot-Verleih und 
regelmäßiger Schiffsverbindung zu einem 
weiteren tollen Picknick-Platz - dem kleinen 
Wehr am Fluss Malše, von den Einheimischen 

„Malák“ genannt.
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Opravdová láska na prodloužený víkend

True love on a long weekend

Wahre Liebe für ein verlängertes Wochenende
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TIPY
TIPS
TIPPS

Foto: Petr Kubát
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TIPY PRO OPRAVDOVOU RODINU
TIPS FOR A TRUE FAMILY
TIPPS FÜR WAHRE FAMILIEN

Vodárenská věž v Českých Budějovicích JE Temelín a návštěvnické centrum

Jihočeské muzeum

Výstaviště České Budějovice

Tygři v ZOO Hluboká

Sportovně relaxační areál Hluboká nad Vltavou

Safari resort Hluboká u Borovan

Hausbot na Vltavě

Přírodovědné muzeum Semenec

Přírodní rezervace Vrbenské rybníky

Park Bosonoha.cz

Planetárium České Budějovice

Zaplať jen co projedeš - GoDrive
Sdílená auta všech velikostí s cenou za ujetý kilometr. 
Autosedačka pro děti není problém.

Pay only for what you travel - GoDrive
Shared vehicles of all sizes priced per kilometer. Car 
seats for children are no problem.

Bezahle nur, was du tatsächlich verbrauchst - GoDrive
Carsharing - viele Modelle zum Preis pro Kilometer. 
Auch Kindersitze sind kein Problem.

www.godrive.cz
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Na kole bez námahy - Půjčovny elektrokol JCCR
Půjčovny elektrokol v jižních Čechách Vám usnadní i delší výlety.

A no-effort bike ride: Electric bicycle rent shops of the Jihočeská 
centrála cestovního ruchu (South Bohemia Tourism Headquarters).
Electric bicycle rentals in South Bohemia will make even longer trips 
manageable.

Mühelos Radfahren - E-Bike-Verleih in der Südböhmischen  
Fremdenverkehrszentrale
Auf verliehenen E-Bikes lassen sich auch längere Ausflüge durch 
Südböhmen meistern.

www.sitelektrokol.cz

TIPY PRO OPRAVDOVÉ POŽITKÁŘE
TIPS FOR A TRUE PLEASURE-SEEKER
TIPPS FÜR WAHRE GENIESSER

Alšova jihočeská galerie

Karlův Hrádek u Purkarce

Vyhlídka Baba

Muzeum voroplavby Purkarec

Jihočeské divadlo

Cyklotrasa Eurovelo 7 podél Vltavy

Kašna a štoly v Úsilném

Vyhlídkové plavby po Vltavě

Piaristické náměstí České Budějovice

Kostel Panny Marie Růžencové
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TIPY PRO OPRAVDOVÉ MILENIÁLY
TIPS FOR TRUE MILLENNIALS
TIPPS FÜR WAHRE MILLENNIALS

Zahrada na zámku Mitrowicz

Zahrada Pozemské nebe

Lokální výrobky v Klika Kitchen

Koktejly ve Žluté ponorce

Vespa z Areálu Hluboká Židova strouha

Vyhlídkové plavby na Malši

Malování na keramiku v LaDílně

Diskgolf v parku Stromovka

Rychle a bez starostí - Rekola
Růžová kola, která odemknete appkou a zase vrátíte kdekoliv  
v centru Budějc. Vyrazit můžete i na výlet do okolí.

Fast and worry-free: Rekola
Pink bicycles that you unlock with an app, and can return 
anywhere in the Budějovice city center. You can even go on a trip 
around the region.

Schnell und einfach - Bikesharing Rekola
Die rosaroten Räder lassen sich ganz einfach per App entsperren 
und überall in der Budweiser Innenstadt wieder zurück geben.  
Auch Ausflüge in die Umgebung sind damit möglich.
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Lipno nad Vltavou

Český Krumlov Bechyně

Holašovice

Praha

Třeboň

Červená Lhota

Víte, že …
Z Prahy jezdí vlakové i autobusové spoje do Českých Budějovic, 
kdy je možné trasu stihnout i pod 2 hodiny.

Do you know that ...  
From Prague is train and bus connection to České Budějovice, 
there you can travel even under 2 hours.

Haben Sie schon gewusst, dass...? 
Aus Prag fahren sowohl Züge als auch Busse, mit denen Sie 
sogar in weniger als 2 Stunden in Budweis sind.

45 km

20 km

25 km

50 km

60 km 25 km

České Budějovice

Týn nad Vltavou

Hluboká nad Vltavou

ZAJÍMAVÉ CÍLE V DOSAHU

120 km



Budějovicko  |  7574  |  Budějovicko Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána.

Kontakt:
Ekonomická fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
Studentská 13, 370 05 České Budějovice
e-mail: ef-sekretariat@ef.jcu.cz
tel.: +420 38 903 2800

Školení na míru:
• Tvorba podnikatelského záměru
• Manažerská komunikace a manažerské techniky, manažerský audit
• Excel, Word, zpracování dat s využitím vhodného software

Oblast zpracování dat:
• Formulace výzkumného zadání
• Sběr dat
• Zpracování dat pomocí moderních kvantitativních technik s využitím
   statistiky, data miningu či optimalizačních nástrojů
• Socio-geogra�cké analýzy, analýzy s využitím GIS, aplikace
   spojitých a diskrétních simulačních modelů

Poradenství:
• Kalkulace nákladů a produktivity práce
• Ekonomické poradenství v oblasti �nanční analýzy 
• Tvorba podnikatelského záměru
• Benchmarking podniků
• Mikroekonomické a makroekonomické regionální analýzy
• Strategické dokumenty pro veřejnou správu a podnikatelské subjekty

Software:
• Ekonomický software „Analýza hospodaření zemědělských podniků“
• Příprava a realizace tisků 3D modelů
• SIP nástroj – testování inovačního potenciálu �rem

Věda a výzkum:
• Ekonomika, �nance a řízení podniků
• Ekonomie, ekonomie a �nance veřejného sektoru, regionální ekonomie
   a regionální rozvoj, environmentální ekonomie
• Obchod, marketing a cestovní ruch

Znalecký ústav:
• Znalecká činnost v oboru Ekonomika

50 nejnovějších VLT
NNOONNSSTTOOPP KKAAŽŽDDÉÉ  PPOONNDDĚĚLLÍÍ  AA  SSTTŘŘEEDDUU  PPOOKKRROOVVÉÉ  TTUURRNNAAJJEE

poker texas holdem
automaty - VLT

black - jack
american roulette

N
O
N
S
T
O
P602 111 900

OTEVŘENO NONSTOP! www.casino-mariner.cz

www.casino-mariner.cz

Ministerstvo nancí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána.

Přijďte si zahrát do stylového prostředí s příjemnou obsluhou,
kde se hraje živá hra - American roulette, Black Jacka Texas Hold´em
poker a kde je pro Vás připraveno 50 nejnovějších VLT.

ŽIVÁ HRA NONSTOP 
KAŽDÉ PONDĚLÍ A STŘEDU POKEROVÉ TURNAJE

Casinové taxi  tel.: 602 111 900.    Přejeme hodně štěstí

Come and play in a stylish environment with pleasant service,
where the live game is played - American roulette, Black Jack 
and Texas Hold'em poker and where the latest 50 VLTs are ready 
for you.

NONSTOP LIVE GAME
 EVERY MONDAY AND WEDNESDAY POCKER TOURNAMENTS

for FREE pick-up tel .: 602 111 900. We wish you good luck
OPEN NONSTOP!

Kommen Sie und spielen Sie in einer stilvollen Umgebung mit 
freundlichem Service, wo das Live-Spiel gespielt wird -  
Amerikanisches Roulette, Black Jack und Texas Hold'em Poker
und wo die neuesten 50 VLTs für Sie bereit sind.

NONSTOP LIVE GAME 
JEDEN MONTAG UND MITTWOCH POCKER TURNIERE

für den kostenlosen Transport Tel .: 602 111 900. 
Wir wünschen Ihnen viel Glück
NONSTOP GEÖFFNET!
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RAIN TISKÁRNA S.R.O. VYDALA  
VE SPOLUPRÁCI S DESTINAČNÍ SPOLEČNOSTÍ 
ČESKOBUDĚJOVICKO-HLUBOCKO. 
ISBN 978 - 80 - 906927 - 8 - 7

FOTOGRAFIE:
FOTOBANKA DESTINAČNÍ SPOLEČNOSTI
JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU
JIHOČESKÁ AGRÁRNÍ KOMORA
ARCHIV ZAPOJENÝCH SUBJEKTŮ
ZUZANA REIFOVÁ - @ZANA.REI
JAN KREJČÍ - @SCREECHCZ
FILIP VANĚK - @FILIP_VANEK
MAXIME VANSTEENKISTE - @MAXIME_NORTH
VERONIKA BERNARD - @_WEEF_
JOEL SANTOS - @JOELSANTOSPHOTO
PETR KUBÁT - @PETR.KUBAT.PHOTOGRAPHY
@BUDEJCANDA
ALEŠ MOTEJL
MILAN BINDER
MATĚJ KREJZA - @METJUKREJZA
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DEJTE NÁM VĚDĚT, JAK SE VÁM TADY LÍBILO  
A BUDETE ZAŘAZENI DO PRAVIDELNÉHO MĚSÍČNÍHO
SLOSOVÁNÍ O PRODLOUŽENÝ VÍKENDOVÝ POBYT
S WELLNESS PRO DVA V JIŽNÍCH ČECHÁCH.

Online dotazník vyplňujte na 
https://spokojenost.jiznicechy.cz

Můžete také poslat SMS s textem 
JC na 778 555 267 a dotazník  
s vámi vyplníme po telefonu.

Please send us your feedback at 
https://survey.jiznicechy.cz

Bitte, senden Sie Ihre Antwort an: 
https://umfrage.jiznicechy.cz
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