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Úvod
Cílem této seminární práce je představit Jihočeský kraj z pohledu výletů a kam se vydat
za zážitky, které nám dlouho utkvějí v hlavě. Nejprve zde bude popsán Jihočeský kraj,
jako takový. Jako například UNESCO památky nebo také zde bude tabulka, která bude
ukazovat nejvíce navštěvované turistické cíle za rok 2019. V této seminární práci bude
rozebrán typ výletu, který bude mít důraz na adrenalinové zážitky. Součástí výletu
s adrenalinovými zážitky bude samozřejmě podrobný itinerář. Budou zde popsány i jiné
okolní atraktivity a další příklady adrenalinových sportů. Jako další kapitola bude
následovat s tématem výletu skupinky do Třeboně a objevování zde gastronomických
zážitků a dalších atraktivit v okolí. Itinerář zde také bude součástí. Bude se zde například
popisovat restaurace Šupina & Šupinka, která je v Třeboni vyhlášená, proto rozhodně
musela být součástí této seminární práce. A jako poslední zde budou popsány školní
výlety v okolí Lipna nad Vltavou, kde jsou také nádherné atraktivity v přírodě. Bude zde
popsáno dopodrobna Lipno nad Vltavou, co je jeho dominantou a tak dále, školní výlet
bude objevovat stezku korunami stromů. Následující zastávka bude v zážitkovém parku
království lesa, který se nachází uprostřed Šumavského lesa na Lipně.
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1. Jihočeský kraj
Jihočeský kraj je část České republiky ležící na jihu Čech. Jedná se o druhý největší kraj
v republice, hned po Středočeském. Sídlo kraje se nachází v Českých Budějovicích, který
je zároveň i největším městem v kraji. Jihočeský kraj se dále dělí na sedm okresů.
Konkrétně jsou to okresy Českobudějovický, Českokrumlovský, Jindřichohradecký,
Písecký, Prachatický, Strakonický a Táborský.
Jihočeský kraj sousedí na severozápadě s Plzeňským krajem, na severu se Středočeským
krajem, na severovýchodě s krajem Vysočina a na východě kratičkým kouskem
s Jihomoravským kraje. Ze sousedních zemí sousedí Jihočeský kraj hned se dvěma. Na
jihu je to Rakousko a to konkrétněji na jihovýchodě s rakouskou spolkovou zemí Dolní
Rakousy a na jihu s Horními Rakousy. Na jihozápadě pak sousedí s Německem, a to se
spolkovou zemí Bavorsko.
Jihočeský kraj patří mezi jeden z nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších krajů v České
republice. Na své si zde přijdou skutečně všichni. Jihočeský kraj oplývá spoustou
historických památek, jako jsou hrady, zámky či zříceniny, nádhernou přírodou
s chráněnými krajinnými oblastmi a nespočtem rybníků, ale i různými lázněmi.
V roce 2018 Jihočeský kraj navštívilo 6,5 miliónu návštěvníků. Celkem 53 % tvořili
domácí návštěvníci, 47 % pak zahraniční. Jihočeský kraj nejvíce navštěvují Pražáci a
Středočeši, ze zahraničních jsou to nejvíce Němci a Rakušané.
V Jihočeském kraji nalezneme hned dvě památky UNESCO. První z nich je všemi známý
Český Krumlov, jehož celé historické centrum se na seznamu nachází. Druhou z nich je
vesnická rezervace Holašovice s velkým množstvím staveb ve stylu jihočeského selského
baroka.
Z historických památek je nejnavštěvovanější již zmínění hrad a zámek Český Krumlov
a hned za ním se nachází krásný zámek Hluboká nad Vltavou v anglickém novogotickém
stylu. Z ostatních pak určitě stojí za zmínku zámky Červená Lhota, Kratochvíle, Orlík
nad Vltavou či Blatná. Z hradů pak určitě Rožmberk nad Vltavou, Zvíkov či Landštejn.
Za zmínku určitě stojí i krásná jihočeská příroda. V jižních Čechách se nachází Národní
park Šumava, který je zároveň i největším národním parkem v ČR. Dále pak tři chráněné
krajinné oblasti, konkrétně Blanský les, Šumava a Třeboňsko. Na území se také nachází
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Chýnovská jeskyně, první zpřístupněná jeskyně ČR veřejnosti. Jižní Čechy jsou krajem
rybníků. Mezi nejdůležitější patří rybníky Rožmberk či Svět na Třeboňsku. Mezi
nejnavštěvovanější letní rekreační místa v ČR patří Vodní nádrž Lipno.
Nesmíme opomenout ani lázeňský turismus. Lázně Bechyně patří mezi nejstarší lázně
v republice. Lázně Vráž sídlí v krásném zámečku v malé vesničce obklopená lesy.
Důležitými jsou také lázně v Třeboni.

1.1 Nejnavštěvovanější turistické cíle v Jihočeském kraji 2019
Pořadí Turistický cíl
1.

Státní hrad a zámek Český Krumlov

2.

Stezka korunami stromů Lipno

3.

Státní zámek Hluboká nad Vltavou

4.

Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou

5.

Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství – zámek Ohrada

6.

Zoo Tábor

7.

Státní zámek Červená Lhota

8.

ZOO Dvorec

9.

Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec

10.

Sladovna Písek

Tabulka 1- Nejnavštěvovanější turistické cíle v Jihočeském kraji 2019
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2. Jednodenní výlet s adrenalinovým zážitkem
Následný itinerář výletu je dělaný pro pěti člennou skupiny dospělých lidí. Skupina si
zajišťuje dopravu sama vlastním automobilem.

2.1 Initerář
Příjezd Odjezd
8:00

Místo

Komunikace Km

Průběžné Km

Poznámka

81,8

Návštěva

Praha, Na
Knížecí

9:10

11:10

Orlík nad 102; D4; 4; 81,8
Vltavou

zámku

19; 10245

Orlík

nad

Vltavou
11:30

14:00

Rekreační

10245;

středisko

10238;

19; 14,3

96,1

Flyboarding
Oběd

RADAVA 10244a
14:30

16:00

Zvíkovské 10244a;
Podhradí

10238;

22,1

118,2

19;

Návštěva
hradu
Zvíkov

12121a;
121; 138
16:05

17.10

Zvíkovský 138; 121

2

120,2

most
18:30

jumping

Praha, Na 121;
Knížecí

Bungee

1217; 90

210,2

4; D4; 102

Tabulka 2 – Itinerář výletu s adrenalinovým zážitkem

Zdroj: Vlastní zpracování

2.2 Zámek Orlík nad Vltavou
Zámek Orlík nad Vltavou stojí na skalnatém ostrohu, kde se kdysi tyčil nad údolím
Vltavy. Dnes je však obklopován hladinou Orlické přehrady. Předchůdcem zámku byl
raně gotický hrad ze 13. století, jehož hlavním úkolem byla ochrana cesty od Milevska
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do Mirovic a vybírání cla z plavby po řece. Orlík prošel několika rekonstrukcemi,
poslední byla v 16. století, kdy získal svojí dnešní podobu. Zámek je hodně spjat s rodem
Schwarzenberků, který zámecké interiéry bohatě vyzdobil. V okolí zámku se rozkládá
anglický park se Schwarzenberskou hrobkou.
Skupina se na Orlíku zdrží dvě hodiny, během nichž navštíví vnitřní prostory zámku.
Prohlídka trvá 50 – 60 minut a stojí 250 Kč. Po prohlídce zámku skupinka navštíví i
zámeckou věž. Vstup na věž činí 100 Kč na osobu, avšak skupiny maximálně pěti osob
mohou využít skupinový lístek za 300 Kč. Zbytek času bude věnován prohlídce
zámeckého parku.

2.3 Flyboarding
Prvním adrenalinovým zážitkem, který skupina zažije je létání na Flyboardu. Jedná se o
adrenalinový vodní sport při kterém je umožněno létaní nad hladinou vody. Skupina
podnikne 15 minutový let, kterému předchází 15 minutová instruktáž, zapůjčení výstroje
a ochranných pomůcek. Cena činí 1 599 Kč/osobu.

2.4 Hrad Zvíkov
Gotický hrad Zvíkov založil Přemysl Otakar I. ve 13. století na skalnatém výběžku u
soutoku Vltavy s Otavou. Hrad sloužil i jako dočasné útočiště pro korunovační klenoty
za vlády Karla IV. Následně však hrad velice často měnil majitele a následkem toho začal
chátrat a během třicetileté války byl dokonce vyrabován a zpustošen. Vlastnictví hradu
nakonec připadlo rodu Schwarzenbergů, kteří se pustili do rekonstrukce hradu.
V současné době je na hradě zpřístupněný Královský palác s Hlízovou věží.
Skupina se na Zvíkově zdrží hodinu a půl. Nejdříve navštíví základní okruh „Královský
palác“. Trasa okruhu má cca 45 minut a stojí 120 Kč na osobu. Celý okruh je bez
průvodce. Během prohlídky navštíví přízemí s archeologickými nálezy, sklepení, patra,
část paláce tvořený terasami, kde bývaly královské místnosti a rekonstruované sály.
Následně navštíví hradní hradby, ze kterých je pěkný výhled na soutok Vltavy s Otavou
a prohlídnou si zbytek hradního komplexu.
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2.5 Bungee jumping
Skupina následně sjede krátký kousek ke Zvíkovskému mostu, kde podstoupí svůj druhý
adrenalinový zážitek, Bungee jumping. Na zvíkovském mostu se skáče Bungee jumping
od roku 1993. Most má celkem 45 metrů a skok může absolvovat kdokoli, kdo váží od
50 do 110 kg, je starší 18 let nebo má písemný souhlas zákonného zástupce, pokud je
mladší 18 let a podepíše čestné prohlášení, že netrpí žádnýma závažnými nemoci. Každý
ze skupiny si bude moct vybrat, o jaký skok stojí. Klasický bungee jumping a swing
jumping je v ceně 1 200 Kč/osobu. Bungee jumping až k vodě je za 1 800 Kč a
Tandemový skok ve dvojici je za 2 400 Kč.
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3. Gastronomické zážitky
Jako další typ výletu spojený se zážitkem byl vybrán gastronomický. Gastronomické
zážitky se řadí do gastronomického cestovního ruchu neboli také kulinářského cestovního
ruchu. Dále se mu také může říkat gastroturismus, gastroturistika nebo žážitková
gastronomie. Hlavní motiv tohoto cestovního ruchu je již zmíněná gastronomie a
kulinářské zážitky. Specializuje se tedy na gastronomické akce, zážitky spojené
s konzumací, můžou to býti i gastronomické festivaly s danou tématikou, jako je
například zmrzlinový nebo asijský gastronomický festival. Dále se tam řadí i
gastronomické kurzy, kde se lidé učí vařit zajímavé a zážitkové pokrmy. A v neposlední
řadě se do tohoto cestovního ruchu řadí i seznámení gastronomických tradicí v dané
destinaci.

3.1 Gastronomický výlet do Třeboně a program výletu
Gastronomický výlet do Třeboně bude pouze jednodenní. Bude se skládat ze čtyřčlenné
pražské skupinky turistů, kteří chtějí objevovat na vlastní pěst, jak se říká, krásy Třeboně.
Dopraví se do Třeboně vlastním autem a program je vymyšlený a sestavený podle nich.
Den D začíná v devět hodin ráno na zastávce Kačerov, kde má skupinka sraz. Příjezd do
Třeboně je naplánovaný na jedenáctou hodinku, protože na navigaci map byl zjištěn čas
trasy na pouhé dvě hodinky. Když studenti dorazí do Třeboně na náměstí, kde mohou na
den zaparkovat auto, mají tři hodinky na to, aby se příjemně prošli po Třeboni a případně
objevovali památky a krásy Třeboně. Na této procházce se prošli podél rybníku Svět až
ke Schwarzenberské hrobce po cestě zpátky zavítali na náměstí Třeboně, kde navštívili
vyhlídku na radnici a po sléze si prošli zámecký park. Akorát čas vystačil a už měli na
plánu další program a to prohlídku Třeboňského pivovaru Regent. Po ochutnávce piva
Regent a celkové prohlídce pivovaru se prošli do rozlehlého, krásného parku u lázní
Aurora, kde vyjeli na další vyhlídku výtahem přímo v lázních Aurora a kochali se
krásným výhledem na rybník Svět a Novohradské hory. Čas se nachýlil a studenti se
vrátili zpět do centra Třeboně, kde na ně čekala rezervace v restauraci Šupinka a Šupinka.
Studenti si objednali zážitkovou večeři v restauraci šupinka, kde na ně čekaly výborně
rybí a masové speciality. Výlet končí odjezdem zpátky do Prahy.
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3.2 Pivovar Regent Bohemia v Třeboni
Pivovar Bohemia Regent se nachází v historickém jádru města Třeboň. Je to rodinný
pivovar a zároveň nejstarší pivovar ve střední Evropě. Pivovar je vlastníkem ochranné
známky BOHEMIA REGENT. V tomto pivovaru se uskutečňují i exkurze, kde si
návštěvníci mohou prohlídnout prostor pivovaru, dále vaření piva a v neposlední řadě se
seznámí se, se schwarzenberskou architekturou, ale to bude zmíněno později v této
seminární práci.
Piva se v tomto pivovaru vyrábí zhruba 80 000 hl ročně pod značkou regent. Název
pivovaru Regent je odvozen od historické postavy rytíře Jakuba Krčína z Jelčan, který
tedy byl rožmberským úředníkem a dále i regentem rozsáhlého majetku pana Viléma
z Rožmberka. Pivo se pak tedy vaří tradiční technologii s využitím spilky, která je
v areálu pivovaru. K výrobě piva používají zásadně přírodní suroviny. Vyrábějí například
druh piva jako je – Pivo Petra Voka (alkohol 5,3 % objemu), dále Prezidenta (alkohol 6,0
% objemu), Kníže (alkohol 7,2 % objemu a neposlední řadě například Lady Vannilu
(alkohol 4,7 % objemu) a další.

3.3 Prohlídka pivovaru
Samotná prohlídka pivovaru trvá zhruba 70 minut. V rámci prohlídky se navštěvují
nejdůležitější provozní části pivovaru.
Prohlídka tedy začíná na pivovarském náměstí, kde je i nově zrekonstruovaná kašna, ze
které při slavnostních příležitostech teče pivo. Dále následuje varna, pak předvedení
dalších technologických zařízení dále prohlídka pokračuje do samotného historického
podzemí, kde pak pivo dozrává. Návštěvníci se během prohlídky seznámí se všemi fázemi
výroby či postupy vaření tradičního českého piva. Na konci prohlídka pak začíná samotný
gastronomický zážitek. Ve sklepení pivovaru pak návštěvníci mohou ochutnat jedinečně
nefiltrovaného a nepasterizovaného piva, která však ještě neopustilo sklepy pivovaru.
Dále pak po celkové prohlídce pivovaru návštěvníci mohou pokračovat buď do
restaurace, která se nachází téměř také v pivovaru nebo si pak dále mohou poblíž pivovaru
zakoupit suvenýry v obchůdku pro ně určený nebo sadu piv, která tam samozřejmě
prodávají také. A v neposlední řadě, když je hezké počasí mohou návštěvníci nebo
kdokoli jiný zavítat na terasu, která leží podél pivovaru, kde čepují hodně druhů piv,
přímo z pivovaru.
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3.4 Jiné atraktivity a další tipy na výlety po Třeboni
Jako první určitě stojí za zmínku Státní zámek v centru Třeboně, kde i návštěvníci mohou
zavítat dovnitř v podobě prohlídky. V blízkosti zámku je samotné historické centrum
Třeboně, kde sídlí bývalá radnice a dnes je používána jako krásná vyhlídka. Kolem
historického centra a zámku navazuje krásný zámecká park a na druhou stranu od
historického centra se nacházejí první lázeňský komplex Bertiny lázně. Oboje lázně se
v Třeboni soustředí na léčení pohybového aparátu. K různým procedurám zde používají
rašelinu, která se vyskytuje hodně v okolí Třeboně. Dále co se týče cyklistiky, tak v tomto
ohledu je Třeboň velmi oblíbená. Jsou zde oblíbené cyklistické trasy a to například okolo
rybníka Svět nebo rybníka Rožmberk. Třeboň tak pro cyklisty není až takový oříšek,
protože je všude rovinka, proto v Třeboni v letních měsících potkáme opravdu hodně
cyklistů. Zrovna na cyklistické trase kolem rybníka svět mohou návštěvníci zahlídnout i
Schwarzenberskou hrobku, ve které se také pořádají prohlídky. V letní sezóně pak
v Třeboni na náměstí bývají trhy, kde místní farmáři nebo podnikatelé nabízí své
produkty, ať už se jedná od potravin, přes sklářské výrobky, kožené výrobky, dřevěné
výrobky, batikovaného oblečení nebo dokonce i vína. V Třeboni se nachází i plno
restaurací, které se zaměřují zejména na rybí pokrmy. Nejproslavenější pokrm v Třeboni
nemůže být nic jiného než kapří hranolky, které jsou výborné v Šupině & Šupince sídlící
nedaleko centra Třeboně nebo Pivovaru Regent.

3.5 Šupina & Šupinka
Tyto rybí restaurace jsou nejznámější v Třeboni. Je to rodinná restaurace, kterou budují
už 27 let. První restauraci Šupinu založili v roce 1992 o pět let později otevřeli naproti
restauraci Šupina restauraci Šupinku. Však roku 2006 převzal štafetu syn rodiny Müllerů,
protože ti bohužel zemřeli při tragické autonehodě. Tak se jejich syn rozhodl, že po nich
převezme žezlo a bude dále budovat jejich restaurace. V restauraci Šupina návštěvníci
mohou ochutnat rybí speciality oproti v restauraci Šupinka návštěvníci mohou ochutnat
spíše gastronomicky zážitkové pokrmy. V těchto restauracích vznikl jedinečný recept
výborných kapřích hranolek. Má svou originální recepturu, ochranou známku, aby byl
chráněn a byl tak stále jedinečný jako je. Restaurace samozřejmě nabízí restaurační
poukazy a v roce 2017 byly restaurace oceněné certifikátem vyjímečnosti od
Tripadvisoru. Dále pak v roce 2012 kromě již zmiňovaných restaurací pan Müller otevřel
apartmány, které jsou velmi oblíbené. Tyto apartmány pojmenoval po třeboňských
12

rybníkách to například Láska, Víra, Naděje nebo Svět. Toto ubytování pak nabízí i různé
formy využití jako jsou například balíčky a poukazy. Jako pár příkladů balíčku jsou
například – Harmonizující odpočinek, narozeniny v Šupině, romantika, aktivní Třeboň či
Manažer na cestách. Tento poslední balíček se skládá z ubytování pro jednu osobu na
jednu noc, dále pak obsahuje poukaz na občerstvení v hodnotě 500 Kč, dále pak konopné
uvolnění, které nabízí peeling, koupel a celkovou masáž včetně obličeje. Takový balíček
tedy pro manažera na cestách stojí 3.499 Kč. Je to zajímavý a lákavý způsob, jak i na
cestách si příjemně odpočinout.
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4. Lipno nad Vltavou
Lipno nad Vltavou je jednou s nejatraktivnějších oblastí v Jižních Čechách. Rozléhá se
kolem řeky Vltava, a to od obce Stožec až po Rožmberk. Hlavní dominantou je vodní
hladina Lipenské přehrady, která se také nazývá českým mořem. Lipenská přehrada
neboli Lipno je dlouhá 42 km a její šířka je 10 km. Horní část Lipna nad Vltavou leží
v území Národního parku Šumava, která zůstává nedotčena. Nejvyšší horou celého Lipna
nad Vltavou je hora Plechý (1378 m). Tato turistická oblast je velmi vhodná pro
cyklistiku, turistiku, vodní sporty i zimní sporty. V okolí Lipna se rozprostírají nejdelší
stezky určené pro in-line bruslení nebo cyklistiku. Cyklisté si mohou objet celé Lipno
podél řeky, ale v lesích. Stezka podél celého Lipna má 70 km. Celé Lipno nabízí širokou
škálu sportovního vybavení, a to včetně kol, in-line bruslích, vodního a zimního vybavení.
Lidé sem jezdí nejen pro odpočinek, ale i za sportem a zábavou. Lipno také nabízí široky
výběr z různých atrakcí. Nejznámější a nejnavštěvovanější atrakcí je Stezka korunami
stromů. Dále Království lesa, dvě bobové dráhy, lanová centra, akvárium s podmořským
světem, nespočet vyhlídek i ozvučné Adventure minigolfové hřiště. Na Lipnu se také
pořádají i veřejné sportovní závody, které jsou bud‘ profesionální nebo poloprofesionální.
Konají se cyklistické závody, Lipno Sport Fest, Zimní Lipno Ice Marathon, závody na
běžkách, in-line bruslích nebo i masové závody Gigathlon, MTB Nova cup atd.

Obrázek č. 1
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4.1 Školní výlet do Lipna nad Vltavou
Čas

Místo

7:30

Sraz u školy v Praze

8:00

Praha – Lipno nad Vltavou

11:15

Lipno nad Vltavou

11:30

Hospůdka Bobovka

Komunikace

Km

Poznámka

D3, Silnice 3

205

Odjezd
Příjezd

Pěší zóna

1,5

Čas na oběd,
zábava

13:00

Stezka Korunami stromů, Království lesa

15:30

Stezka Korunami stromů, Království lesa

17:45

Hospůdka Bobovka

Pěší zóna

1,7

Čas na večeři

18:15

Lipno nad Vltavou – Praha

D3, Silnice 3

205

Odjezd

21:15

– Praha

Pěší zóna

1,7

Zábava
Čas na svačinu

Příjezd

21:30

4.2 Stezka korunami stromů
Stezka korunami stromů se nachází přímo na Lipně, a to od roku 2012. Je to první stezka
v České republice a jedna z nejnavštěvovanějších atrakcí Lipna. Její poloha je 900 m.n.m.
Stezka je 675 m dlouhá a je zakončena 40 m vysokou vyhlídkou. Ze stezky je vidět na
celé Lipno, Šumavu, Novohradské hory ale i Rakouské Alpy. Včetně stezky je i nejdelší
suchý tobogán v České republice s délkou až 52 m. Vstupy se mohou lišit podle Lipno
card, kde členové mají slevu. Dospělí s Lipno card mají vstup za 290,- a děti do 14 let a
osoby nad 65 let za 235,-. Cena bez registrace vychází na 320,- na dospělou osobu a 265,pro děti do 14 let a osoby nad 65 let. Cena za tobogán stojí 50,- na jednu jízdu. Ceny za
vstup se mohou lišit i při koupi společné vstupenky za Stesku korunami stromů a
Království lesa.
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Obrázek č. 2

4.3 Království lesa
Království lesa je zážitkový park, který je uprostřed Šumavského lesa na Lipně. Nachází
se nedaleko Stezky korunami stromů. Do Království lesa jezdí lanovka přímo ze Stezky
korunami stromů nebo Stezkabusem. Nabízí širokou škálu herních prvků nejen pro děti.
Království lesa má až 44 atrakcí. Atrakce jsou doprovázeny plánkem, který se nachází
hned u vstupu do areálu. V areálu je nejen zábava pro děti i dospělé, ale i občerstvení a
malá lesní ZOO s pár zvířaty. Království lesa nabízí velké lesní trampolíny, dětskou
lanovku, hradní stezky nebo překážkovou dráhu. Vstup do Království lesa se liší s Lipno
card, kde jsou ceny nižší. Cena pro dospělého člověka s Lipno card a pro děti do 14 let a
osoby nad 65 let je za 295,-. Bez Lipno je vstupné za 325,- pro všechny.

Obrázek č. 3
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Závěr
V této seminární práci byl popsán Jihočeský kraj jako takový. Byla popsána jeho poloha
jako například s jakými městy či kraji sousedí. Bylo zjištěno, že Jihočeský kraj patří mezi
nejkrásnější kraj v České republice. Tento kraj se pyšní krásnou krajinou, zříceninami,
zámky, hrady dokonce zde jsou i dvě památky, které jsou zapsány na listu UNESCO jako
je Český Krumlov a vesnická rezervace Holašovice s velkým množstvím staveb ve stylu
jihočeského selského baroka. Dále se v Jihočeským kraji nachází spousta rybníků. Za
nejznámější rybníky se považují rybník Rožmberk či Svět na Třeboňsku. Dále bylo
zjištěno, že nejnavštěvovanější letní rekreační místa v ČR patří Vodní nádrž Lipno. A
v neposlední řadě se v Jihočeském kraji nachází nejstarší lázně v republice a to lázně
Bechyně a dále pak například Bertiny lázně či Aurora v Třeboni. Dále se zde popisoval
jednodenní výlet s adrenalinovým zážitkem. Tento výlet si pěti-členná skupinka
dospělých lidí organizovala sama. Jako první navštívila zámek Orlík nad Vltavou, kde ho
skupinka objevovala, jak z venku, tak i zevnitř, kde byla na hodinové prohlídce. Dále pak
už okusila pár adrenalinových sportů jako byl například flyboarding nebo bungee
jumping. V průběhu zkoušení těchto adrenalinových sportů si skupinka odběhla na hrad
Zvíkov, kde se také zúčastnili prohlídky. Dále v této seminární práci byl sepsán další výlet
samostatné skupinky a to do lázeňského města Třeboň. Tento výlet byl orientován na
gastronomické zážitky. Skupinka si také sestavila vlastní program. Nejprve objevovali
krásy Třeboně jako je například rybník Svět, krásné náměstí, zámecký park a tak dále.
Poté navštívili Třeboňský pivovar Bohemia Regent, která končila ochutnávkou piva a
jako poslední gastronomický zážitek měli ve vyhlášené restauraci Šupina & Šupinka, kde
na ně čekalo výborné zážitkové menu. A jako poslední část této seminární práce se
věnovala jedné z nejatraktivnějších oblastí a to Lipno nad Vltavou. Hlavní dominantou
Lipna nad Vltavou je vodní hladina Lipenské přehrady, která se také nazývá českým
mořem. Byl zde popsán školní výlet, který navštívil nádherné stezky korunami stromů a
zážitkový park, který se nachází uprostřed Šumavského lesa na Lipně a nese jméno
Království lesa. V parku se nachází přibližně 44 atrakcí a lze v něm navštívit i malou
ZOO.
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Souhrn
V této seminární práci byl Jihočeský kraj by vyhodnocen jako nejkrásnější kraj v České
republice. Tento kraj nabízí mnoho památek, přírodních atraktivit jako jsou zříceniny,
rybníky, chráněné krajinné oblasti, zámky, hrady, dvě památky UNESCO a v neposlední
řadě lázně. Naše seminární práce se zaměřovala na typy výletů spojené se zážitky. První
typ výletu byl spojený s adrenalinovými zážitky v oblasti Orlíka nad Vltavou. Další typ
výletu byl spojený s gastronomickým zážitkem, kde se skupinka studentů vydala
objevovat krásy Třeboně a v ní ochutnat pivo přímo v pivovaru Bohemia Regent a rybí
vyhlášenou restauraci Šupina & Šupinka, kde si pochutnala na výborném menu. Jako
poslední typ výletu zde byl školní výlet, který se vydal do Lipna nad Vltavou, kde si prošli
stezku korunami stromů a následně výlet zakončili v parku, který se jmenuje Království
lesa.
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