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Jižní Čechy jsou jedním z nejatraktivnějších turistických 
regionů České republiky. Největším městem a zároveň  
správním centrem regionu jižních Čech je se svými téměř  
100 tisíci obyvateli město České Budějovice. Mimo dalších 
světových památek a unikátů najdete v jižních Čechách takové 
perly, jako je město Český Krumlov či Hluboká nad Vltavou  
s krásným novogotickým zámkem.
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SPORT A VENKOVNÍ AKTIVITY
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Cykloturistika

Čertova hrbatina (1)

je rájem pro všechny cyklisty. Těšte se na krásně zvlněnou krajinu 
Jistebnické vrchoviny plnou zelených kopců, luk a zapadlých vesniček. 
Za podívanou určitě stojí městečko Borotín s řadou selských stavení, 
zámkem a zříceninou stejnojmenného hradu.

Cestou kolem hornického města (2)

získáte na 13 stanovištích s informačními panely s dobovými ilustracemi 
přehled o počátcích hornictví na Rudolfovsku. Stezka je dlouhá přibližně  
5 kilometrů.

Za neopakovatelnou atmosférou selské tradice (3)

jižních Čech se můžete vydat po 46 km dlouhé okružní trase mírně zvlněnou 
krajinou po asfaltových, šotolinových i kamenitých cestách.

Hluboké lesy až na hrad Choustník (4) 
Trasa začíná jen kousek od tiché Lužnice v Plané. Cestou Hlubokými lesy 
se můžete kochat pohledem na rybníky, v jejichž hladině se zrcadlí mohutné 
staleté duby – tak vypadá jeden z největších toulavských hvozdů Přírodní 
park Turovecký les.
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https://www.jiznicechy.cz/tipy-na-vylet/10-cyklistickym-rajem-certovou-hrbatinou
https://www.jiznicechy.cz/tipy-na-vylet/78-cestou-kolem-hornickeho-mesta
https://www.jiznicechy.cz/tipy-na-vylet/53-do-holasovic-za-neopakovatelnou-atmosferou-selske-tradice
https://www.jiznicechy.cz/tipy-na-vylet/44-hlubokym-hvozdem-na-hrad-choustnik
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ZÁŽITKY NEJEN PRO RODINY S DĚTMI
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Aquaworld Lipno
je ideálním místem pro relaxaci po aktivně prožitém dnu. 
Zaplavat si můžete v bazénu s protiproudem a k celkovému 
uvolnění můžete využít finskou saunu s vůní bylinkových 
esencí.

Zoo Hluboká (2)

poskytuje domov a prostor k životu okolo 300 druhům zvířat. 
Zoologickou zahradu najdete v blízkosti města Hluboká  
nad Vltavou, hned vedle loveckého zámku Ohrada.

Zážitkový park Zeměráj (1)

nedaleko Milevska je historicko-přírodní park plný zážitků 
a poznání pro děti i dospělé. Koncept tohoto zážitkového 
parku je v České republice ojedinělý, vystavěný podle vzoru 
evropských interaktivně zaměřených specializovaných muzeí 
v přírodě.

Aqua show (3)

v Jindřichově Hradci nabízí nádhernou podívanou na obrazce 
tvořené kapkami padající vody v kombinaci se světelnými 
efekty a videoprojekcí za doprovodu působivé hudby.

JIHOČESKÝ KRAJ
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https://www.lipno.info/zazitky/aquaworld-lipno.html
https://zoohluboka.cz/
https://www.zemeraj.cz/
http://www.svflorian.cz/aquashow/
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Bobová dráha Lipno (2)

je ideálním cílem pro všechny, kteří dávají přednost aktivnímu 
trávení volného času. Jízda téměř kilometrovým nerezovým 
korytem na pohodlných kolečkových bobech nabízí nevšední 
zážitek a překrásné výhledy na lipenské jezero.

Archeopark Netolice (3)

vznikl na místě bývalého slovanského hradiště se zbytky 
mohutných valů a s četnými nálezy předmětů z 10. až  
13. století. Muzeum pod širým nebem nabízí pohled  
na život v raně středověkém hradišti. 

Stezka korunami stromů Lipno (1)

je první stezkou svého druhu v České republice a je dlouhá 
675 metrů. Kromě vyhlídky ze 40 metrů vysoké věže na vás 
čekají tři zážitkové stanice s lanovými prvky, které jsou 
umístěny ve výšce 24 metrů. Součástí stezky jsou i naučné 
didaktické prvky, které obohatí vaše znalosti přírody, její 
ochrany a funkce lesa.

Červená Lhota
je renesanční vodní zámek jak vystřižený z pohádky. 
Kochat se výhledem na něj můžete ze zapůjčených lodiček.
Více informací o pujčovně lodiček naleznete na webových 
stránkách zde.
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http://www.slideland.cz/
https://www.jiznicechy.cz/turisticke-cile/343-archeopark-netolice
https://www.jiznicechy.cz/turisticke-cile/35-stezka-korunami-stromu-lipno
https://www.zamek-cervenalhota.cz/cs
https://www.zamek-cervenalhota.cz/cs/informace-pro-navstevniky/pujcovna-lodicek
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KULTURA A POZNÁVÁNÍ
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Staré město Tábor (3)

založili následovníci mistra Jana Husa v roce 1420 
na skalnatém ostrohu nad Lužnicí a Tismenickým potokem 
jako pevnost své víry. V táborské radnici najdete druhý největší 
gotický sál v Česku. Kromě řady dalších památek je město 
známé početnou komunitou hudebníků a umělců a odehrává 
se zde řada kulturních akcí pod širým nebem v romantických 
kulisách Starého města.

Prácheňské muzeum v Písku (1)

Na návštěvníky čekají expozice Počátky hradu a města Písku, 
Dějiny regionu a spousta dalších zajímavostí. Muzeum nabízí 
svým návštěvníkům i cykly výstav a přednášek. K dispozici je 
rozsáhlá muzejní knihovna i muzejní obchod.

Hrad Rožmberk (2) 
pochází z poloviny 13. století a patří k nejstarším hradům 
Vítkovců, předchůdcům slavného rodu Rožmberků. Současná 
podoba hradu je výsledkem přestavby v duchu romantické 
gotiky. Na hradě najdete i sbírku obrazů slavných autorů 
včetně podobizny Perchty z Rožmberka – Bílé paní, která se 
zde údajně zjevuje. 
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https://www.jiznicechy.cz/turisticke-cile/269-stare-mesto-tabor
https://www.jiznicechy.cz/turisticke-cile/369-prachenske-muzeum-v-pisku
https://www.jiznicechy.cz/turisticke-cile/305-hrad-rozmberk
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Zámek Hluboká nad Vltavou (1)

je jedním z nejvyhledávanějších zámků naší země. Tyčí se na severním 
okraji budějovické rybniční pánve, na příkrém skalním ostrohu nad řekou 
Vltavou.

Státní hrad a zámek Český Krumlov (2)

je druhým největším hradním a zámeckým komplexem v České 
republice a patří k nejvýznamnějším památkám ve střední Evropě. 
Zámek je zapsán na Seznam památek světového kulturního 
a přírodního dědictví UNESCO.

Vesnička Holašovice (3)

je nejreprezentativnějším a nejzachovalejším příkladem vyspělé tradiční 
lidové stavební tvorby a její současná podoba uchovává vzhled typické 
jihočeské obce z doby kolem 1. poloviny 19. století.

Vodní mlýn Hoslovice (4)

představuje unikátní technickou památku z hlediska vývoje mlynářství. 
Je zde zachováno původní české složení s jedním kamenem, násypka 
je celodřevěná a mlecí zařízení s dřevěnými převody je spojováno 
dřevěnými kolíky. Dochovaly se i původní doplňky jako rukávce, síta  
či celodřevěný fukar. 

JIHOČESKÝ KRAJ
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https://www.zamek-hluboka.eu/cs
https://www.zamek-ceskykrumlov.cz/cs
https://www.jiznicechy.cz/turisticke-cile/33-holasovice-unesco-selske-baroko
https://www.jiznicechy.cz/turisticke-cile/192-vodni-mlyn-hoslovice
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HOTELY A PENZIONY
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Hotely a penziony

Penzion Harmonie Rohanov (1)

v Prachaticích nabízí ubytování se snídaní či polopenzi. 
Využít můžete možnost venkovního grilování  
či posezení u táboráku. 

Penzion Rak v Černé (2)

v Pošumaví je malý rodinný penzion na břehu 
Lipenského jezera. Součástí je venkovní bazén 
a dětské hřiště.  

Wellness hotel REZIDENCE (3)

v Nových Hradech leží v nedotčené přírodě 
Novohradského předhůří a tvoří jej budova bývalého 
šlechtického paláce rodiny Buquoyů, která prošla 
kompletní rekonstrukcí. Noblesní pocit dotváří mimo 
jiné i wellness oáza s rozlohou přes 500 m2.

Hotel Štekl (4 )

v Hluboké nad Vltavou leží jen 100 metrů od jednoho 
z nejznámějších zámků České republiky. Čeká na vás 
romantické ubytování v zámeckém stylu a vstup 
do wellness relaxační zóny zdarma. 

JIHOČESKÝ KRAJ
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https://www.penzion-sumava-prachatice.cz/
https://www.lipno-ubytovani-penzion.cz/
https://www.rezidencenh.cz/
http://www.hotelstekl.cz/
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KEMPY
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Kempy

Kemp Branná (1)

vás okouzlí příjemným prostředím přírodního rázu, 
přátelským a ochotným personálem, bohatou 
nabídkou jídel a pití v místní restauraci i čistotou, 
pravidelně udržovaných sanitárních zařízení.

Kemp Rožmberk nad Vltavou (2)

je plně vybaven pro příjemné a pohodlné přenocování. 
Plocha pro stanování v kempu patří s rozlohou přes 
100 000 m2 mezi ty úplně největší na Vltavě. 

JIHOČESKÝ KRAJ
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https://www.kanak.cz/kemp-branna/
http://kemprozmberk.cz/
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RESTAURACE
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Restaurace U Solné brány (1)

v Českých Budějovicích nabízí českou, 
evropskou a mezinárodní kuchyni. Na své si 
přijdou i vegetariáni a v nabídce najdete také 
bezlepková jídla. 

Restaurace Bílý jednorožec (2)

v Třeboni je součástí komplexu Penzionu 
a lazebny Bílý jednorožec. Široká nabídka 
zahrnuje i vegetariánské, veganské a bezlepkové 
pokrmy. 

Thir (3)

V restauraci a vinném baru kousek od Žižkova 
náměstí v Táboře si na své přijdou znalci vína 
i milovníci skvělého jídla. Jan Čulík pravidelně 
sestavuje nové menu výhradně z lokálních 
a poctivých surovin. 

1
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https://www.hotelusolnebrany.cz/restaurace
http://restauracetrebon.cz/
https://www.thir.cz/
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TIPY NA NEOBVYKLÉ ZÁŽITKY NEBO AKCE
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Selské slavnosti Holašovice (1)

se každoročně odehrávají na návsi perly  
českého selského baroka. I letos se sem sjede  
na 250 lidových umělců a řemeslných tvůrců  
z celé republiky. 

Komedianti v ulicích Tábora (2)

v rámci letos již 10. ročníku Mezinárodního festivalu 
pouličního divadla potěší malé i velké. Těšit se 
můžete na zábavný festivalový mix – cirkusové 
umění, klauny, pantomimu, loutky, pohybové 
divadlo, interaktivní představení, dílny a hudbu.

Město lidem, lidé městu (3)

je multižánrový festival, který se odehrává na konci 
léta v českobudějovických ulicích. Ty zaplaví celá 
plejáda akrobatů, zpěváků, muzikantů a herců. 

Pivní festival Prachatice (4)

potěší všechny milovníky zlatavého moku. Přehlídka 
malých lokálních pivovarů se odehrává přímo 
v historickém srdci města. 
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http://www.holasovice.eu/udalosti/selske-slavnosti-2020/
https://www.jiznicechy.cz/kalendar/4996-komedianti-v-ulicich-tabora
https://www.jiznicechy.cz/kalendar/4092-mesto-lidem-lide-mestu
https://www.jiznicechy.cz/kalendar/5041-pivni-festival-prachatice


Osobní Asistent ČSOB Premium
Službu poskytuje AXA Assistance

Tel.: +420 226 226 000

E-mail: info@axa-assistance.cz

Tipy na výlety po Česku jsme pro vás vytvořili ve spolupráci se službou  
Osobního asistenta Axa Assistance, která je součástí ČSOB Premium.

Vzhledem k pandemii doporučujeme ověřit si otevírací doby ještě před cestou.




