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AKTIVNÍ DOVOLENÁ
v jižních Čechách

Jižní Čechy jsou tím nejlepším místem pro vaši
dovolenou i trávení chvil volna. V dnešní uspěchané
době je právě aktivní odpočinek tím nejlepším, co
můžete udělat pro své zdraví. A kde jinde relaxovat
v pohybu než v jižních Čechách? Jeden z nejčistějších
regionů v republice má rozhodně co nabídnout.
Nejen svěží vzduch, nedotčenou přírodu, ale i spoustu
příjemných možností, jak si protáhnout tělo.
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Active park Lipno

Všechny zážitky na jednom místě pro celou rodinu – to je
Active park Lipno. Koho omrzí zdolávání překážek v lanovém
parku nebo divoká jízda na bobové dráze, může si zahrát
frisbee, vystoupat na Stezku korunami stromů nebo zažít
dobrodružství v Království lesa. Všichni bikeři jistě ocení nový
Bike park se dvěma dráhami pro začátečníky i pokročilé.
Nejen děti bude bavit nová terénní cyklotrasa Floutrejl
a pumptracková dráha. A kdo nezkusí sjezd na koloběžce
z vrcholu Kramolína, jako by na Lipně nebyl. Můžete se
vydat i na vyhlídkovou plavbu po lipenské přehradě, zahrát
si adventure golf, s dětmi vyrazit do Hopsária a třeba vodní
radovánky si užít v Aquaworldu. To vše a mnohem víc na
vás čeká v Active parku Lipno. Veškeré potřebné sportovní
vybavení je možné zapůjčit na místě.
Kontakt:
Active park Lipno
Lipno nad Vltavou 87
382 78 Lipno nad Vltavou
+420 380 736 053
www.lipno.info

Adrenalin
a dobrodružství
4
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Amenity Sport Arena Lipno

Amenity Sport Arena Lipno nabízí nejvíce sportovních
aktivit pod jednou střechou. Protáhněte si tělo a nabijte
potřebnou energii ve fitness nebo na tenisových, squashových
či badmintonových kurtech. Zahrajte si plážový volejbal,
nohejbal nebo tenis na plážovém hřišti. Patříte-li mezi
milovníky lezení, můžete vyzkoušet krytou lezeckou stěnu
a zdolat 26 výstupových cest vhodných pro děti, amatérské
i profesionální lezce. Na golfovém simulátoru Full Swing Golf
si bez ohledu na počasí můžete zahrát na známých světových
hřištích.
Kontakt:
Amenity Sport Arena Lipno
Lipno nad Vltavou 999
382 78 Lipno nad Vltavou
+420 380 731 778
www.lipno.amenity.cz
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Sportovně relaxační areál Hluboká

Areál v hlubockém podzámčí nabízí nejen širokou nabídku
sportovního vyžití, ale také místo pro odpočinek a relaxaci.
Co všechno zde najdete? Adrenalin lanový park, adventure
minigolf, obří dětský dřevěný hrad, nejrůznější prolézačky
a skluzavky, nafukovací trampolínu a v neposlední řadě kurty
pro plážový volejbal, basketbal, badminton či stolní tenis.
Nově zde vzniklo i velké dětské centrum Špuntárium, dětský
lanáček se síťovým centrem a venkovní workout zóna, která
je vhodná i pro vozíčkáře. Ti, kteří chtějí relaxovat nebo
se slunit, mohou v podstatě po celém areálu roztáhnout
piknikové deky nebo lehátka. Dětem obzvláště v letních
měsících přijde vhod ochlazovací zóna.
Kontakt:
Sportovně relaxační areál Hluboká nad Vltavou
Sportovní 1276
373 41 Hluboká nad Vltavou
+420 602 746 746
www.areal-hluboka.cz
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Aktivity park Monínec

Areál Monínec nabízí vše, co jen si duše aktivního člověka
a turisty může přát. Prožijte den nebo týden plný zábavy.
Zakuste skutečný adrenalin v Bikeparku Monínec nebo
s dětmi vyrazte na hobby trať, vhodnou i pro ty nejmenší
sportovce. Pro děti je připraven lanový Junior park se 3 okruhy
a záchrannými sítěmi, kde mohou dovádět pod dohledem
rodičů. Dále zde najdete 100m dlouhou vodní skluzavku a 100
m dlouhou obří kuličkovou dráhu. Dospělí se zase zabaví ve
velkém lanovém parku. Zaskákejte si na bungee trampolíně,
zahrajte si discgolf, zastřílejte si z luku, vyzkoušejte tubing –
jízdu jako v ledovém korytě nebo mountainboarding – jízdu po
sjezdovce na prkně na kolečkách. Půjčit si můžete horská kola
nebo koloběžky a lanovkou se vydat na výlet do okolí. Osvěžit
se můžete v přírodním koupališti. V Hotelu Monínec si po tom
všem dopřejete wellness.
Kontakt:
Aktivity park Monínec
Jetřichovice 53
257 91 Sedlec-Prčice
+420 776 594 420
+420 314 004 539
leto.moninec.cz/aktivity-park
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Activity park médi Kubíka

Park, ve kterém se zabaví děti i dospělí, najdete ve Frymburku.
V Activity parku si užijete adrenalin, něco nového se naučíte,
zasoutěžíte si anebo můžete jen relaxovat na jednom z mnoha
odpočinkových míst. Sklouzněte se na obří vodní skluzavce,
vyzkoušejte summer tubing – jízdu člunem ve tvarovaném
korytě nebo jízdu ve frymburské zátoce na vodních lyžích,
wakeboardu či nafukovací duši. Nebo to jen pořádně rozjeďte
z kopce na terénních trojkolkách. Všichni se jistě pobaví také
při hře fotbalgolfu a (nejen) malé děti i na Kubíkově naučné
stezce.
Kontakt:
Activity park médi Kubíka
Frymburk 1052
382 79 Frymburk
+420 604 349 955
www.parkfrymburk.cz
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COP Slověnický mlýn

Velké množství outdoorových aktivit nabízí pro celou rodinu
i vyznavače adrenalinu areál Slověnický mlýn ve Slověnicích
u Lišova. Kromě přírodního vysokého a dětského lanového
parku, lanovkového světa, aquazorbingu, aquarolleru,
aquapaddleru, lukostřelby a paintballu tu můžete vyzkoušet
i v jižních Čechách ojedinělou novinku bumperball. Stačí jen
vlézt do nafouklé měkké plastové koule.
Kontakt:
Slověnický mlýn
Slověnice
373 72 Lišov
+420 774 060 600
www.slovenicky-mlyn.cz
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Lanový park Lipno

Lanový park se nachází v Lipně nad Vltavou, nad parkovištěm
u lanové dráhy, a je ideální odpočinkovou, avšak lehce
adrenalinovou aktivitou pro dospělé, děti i skupiny. Lanový
park poskytuje nádherný výhled na Lipno a nabízí přes 500 m
dobrodružství na lanových atrakcích všech obtížností. Při
překonávání překážek v různých výškách zažijete nevšední
zážitky a přesvědčíte se o své obratnosti i šikovnosti, to vše
za podpory a pod dohledem vyškolených instruktorů. Na děti
čeká dětský okruh a rovněž zábavné trampolíny. Opravdovou
adrenalinovou „specialitou“ je zakončovací 150 m dlouhý
sjezd „fly kladkou“ nad hladinou rybníka.
Kontakt:
Lanový Park Lipno
centrální parkoviště u Active Parku Lipno
382 78 Lipno nad Vltavou
+420 607 426 502
www.lipno.info
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Lanový park Libín

Pořádnou porci adrenalinu a zábavy nabízí Lanový park
Libín, který svou rozlohou 1 ha patří k největším v Česku i ve
střední Evropě. Na návštěvníky tu čeká 1,5 km dlouhý lanový
park s více než 80 překážkami a 6 trasami, z nichž si vybere
úplný začátečník i zkušený sportovec. Myšleno je i na ty
úplně nejmenší. Děti od 2 let se vydovádí v dětském lanovém
parku s více než 20 překážkami, který je postaven maximálně
v půlmetrové výšce, avšak svým charakterem připomínajícím
velký lanový park dává dětem pocit zcela jiné zábavy.
Kontakt:
Lanový park Libín
Hora Libín u Libínského Sedla
383 01 Prachatice
+420 736 676 565
www.lanovyparklibin.cz
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Lanový park Landštejn

Lanový park se svou jedinečnou polohou uprostřed panenské
přírody České Kanady slibuje jedinečný zážitek i prožitek.
Pro všechny odvážlivce s výškou nad 140 cm je připraveno
celkem 21 vysokých lanových překážek umístěných mezi
stromy. V nabídce nechybí ani nízké lanové překážky, které
mohou zdolávat děti od 5 let. V nedalekém cyklokempu na
vás čeká další dobrodružství: vyzkoušet můžete paintball,
aquazorbing, lukostřelbu nebo bungee running.
Kontakt:
Lanový park Landštejn
378 82 Staré Město pod Landštejnem
+420 777 111 767
www.coody.cz
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Lanové centrum Zadov
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Lanový park Vávrovka

Zábavu zažijete a svou odvahu a kondici prověříte v korunách
stromů Lanového parku Zadov. Přírodní lanový park na
Zadově, vytvořený výhradně na stromech pro větší spjatost
s přírodou, nabízí návštěvníkům několik okruhů. Základní
okruh po nízkých lanových překážkách pro všechny lezce, kde
se pod dohledem instruktora naučíte zacházet s lezeckým
materiálem a správnému jištění, a 2 výškové okruhy se
spoustou lanových přechodů, dřevěných lávek a parádních
sjezdů, z nichž nejdelší měří 50 m.

Uprostřed lesů mezi Kardašovou Řečicí a Veselím nad Lužnicí
je ve výšce 10-15 m nad zemí na stromech zavěšeno
21 lanových překážek různého stupně obtížnosti, z toho
18 překážek pro jednotlivce, 2 týmové překážky pro dva lezce
a tzv. Medvědí skok určený pro každého, kdo se nebojí skočit
na hrazdu z 12 m! V Lanovém parku Vávrovka není stanoven
minimální výškový limit pro lezce, většinu překážek zvládnou
i šestileté děti. Vždy je potřeba objednat se alespoň jeden den
předem.

Kontakt:
Lanový park Zadov
Zadov 162
384 73 Stachy
+420 734 785 445
www.lazadov.cz

Kontakt:
Lanový park Vávrovka
Újezdec 28
378 21 Újezdec
+420 606 363 656
www.outdoor-echo.cz
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Království lesa

V lipenském Království lesa na vás čeká bezpočet
nevšedních a nezapomenutelných zážitků. Tato oáza na
Šumavě je zasvěcena hrám, dovádění a zdokonalování
pohybových schopností, a to bez ohledu na věk. Připravte
si proto dostatek energie na desítky fantastických atrakcí.
Můžete se zabydlet v bludišti mezi mladými stromky, ztratit
se v mraveništi, anebo na velké trampolíně vyskočit až
k větvoví vzrostlých stromů. Najdete tu dále originální
lanovky, prolézačky, dřevěné domky, provazové sestavy,
stromová městečka, houpačky a další herní prvky, které jsou
přímo inspirovány lesem a životem v něm.
Kontakt:
Království lesa
Lipno nad Vltavou 307
382 78 Lipno nad Vltavou
+420 380 420 726
www.kralovstvilesa.cz
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Lezecké centrum Písek LezeTop

Všichni, kteří mají radost z pohybu vertikálním směrem, si
jistě nenechají ujít návštěvu jednoho z největších lezeckých
center v České republice. Čeká na ně 1500 m2 plochy včetně
bouldrovky, stěny k lezení bez lana, a přes 150 lezeckých
cest všech obtížností, vhodných pro začátečníky i zkušené
lezce. Děti si mohou vyzkoušet vlastní stěnu. Doba lezení není
ničím omezena. Lezecké vybavení je možno si zapůjčit přímo
na místě. Kdo si netroufá rovnou na stěnu, může si techniku
lezení trénovat v takzvaném bouldru – bez jištění a v malé
výšce. Areál se nachází v prostorách bývalé textilky.
Kontakt:
Lezecké centrum LezeTop
U Vodárny 1506
397 01 Písek
+420 382 210 499
www.stenapisek.cz
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Lezecké centrum WALLclub

Bývalý areál kina Oko v Sezimově Ústí se proměnil v jedno
z největších lezeckých center na jihu Čech. Je tu pro vás
připravena bouldrová stěna se 100 značenými trasami
v různých stupních obtížnosti. Dále si můžete vyzkoušet
lezení po 7,5 m vysoké stěně s víceúrovňovými profily. Na
své si přijdou i začátečníci, mohou se tu totiž naučit lézt pod
dohledem zkušeného instruktora. Samozřejmostí je půjčovna
lezeckého vybavení. Energii po sportovním výkonu doplníte
ve stylové kavárně, která se nachází v prostorách areálu.
Kontakt:
WALLclub
Kánišova 239
391 01 Sezimovo Ústí I
+420 604 213 386
wallclub2014.wixsite.com/wallclub
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Via ferrata Bechyně – Zářečí

Bechyňská via ferrata patří se stupněm obtížnosti D/E
k nejtěžším v Česku a je vhodná pouze pro zdatné lezce.
K ferratě se dostanete od mostu v Bechyni – Zářečí po žluté
značce směr Židova strouha, záhy narazíte na šipky, které vás
k ferratě dovedou. Trasa začíná netypicky sestupem. Z velké
části vede po vodorovném, převislém traverzu přímo nad
řekou Lužnicí a obsahuje jen několik odpočinkových míst.
Součástí je i lanový most. Některé pasáže vyžadují nutnost
přecvakávat se v extrémním tahu a viset za jednu ruku. Trasa
není průchozí, a tak je třeba vrátit se po ferratě stejnou
cestou zpět.
Kontakt:
Via ferrata Bechyně
Bechyně - Zářečí
+420 603 288 230
www.ferratabechyne.cz
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Via ferrata Tábor

Milovníci skalního lezení si mohou v Táboře vyzkoušet krátkou
cvičnou ferratu. Jištěná skalní cesta via ferrata v hlubokém
údolí řeky Lužnice se nachází nedaleko poutního kostela
v Klokotech na cestě podél řeky směrem k legendární
restauraci Harrachovka. V Česku byla vybudována jako vůbec
první. Nicméně patří k těm lehčím. Cesta je po celé své délce
jištěna ocelovým lanem a s obtížností B/C je vhodná pro
začátečníky.
Kontakt:
Via ferrata Tábor
Pintova
390 01 Tábor
+420 381 486 230 (Infocentrum Město Tábor)
www.visittabor.eu/lezeni
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Lezecká oblast Radošovice u Strakonic

Radošovické skály se nacházejí asi 5 km jižně od Strakonic
u trati do Volyně, za obcí Radošovice. Skalní stěna je hustě
protkána liniemi a některé cesty mají doslova povinné
chyty, nicméně jsou to linie velmi pěkné a některé i dost
těžké. Stěna je téměř celá dobře zajištěna nýty a poskytuje
především technické lezení v kolmé plotně po lištách,
občasných dírkách a oblinách. Najdete zde i pár cest pro děti
i začátečníky. Jedná se sice o malou oblast, ale za jeden den
všechno vylézt nestihnete, takže neváhejte přijet na víkend.
Radošovické skály
Radošovice
386 01 Strakonice
www.horosvaz.cz/skaly-sektor-35
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18 Aktivně s handicapem:
Stezka korunami stromů Lipno

První stezka svého druhu v České republice o délce 675 m
nabízí kromě jedinečné vyhlídky ze 40 m vysoké věže
i spoustu dobrodružných zážitků. Celá stezka je bezbariérová,
a tak se po spirálově vedeném chodníku až na vrchol této
dřevěné stavby bez překážek dostane každý. Z věže se pak
naskýtá fantastický výhled na téměř celou část lipenského
jezera, část Šumavy, ale i Novohradské hory a za hezkého
počasí i na vrcholky rakouských Alp. Milovníky adrenalinu jistě
potěší nejdelší suchý tobogán v České republice o délce 52 m
vinoucí se středem vyhlídkové věže.
Kontakt:
Stezka korunami stromů
Lipno nad Vltavou 307
382 78 Lipno nad Vltavou
+420 388 424 145
www.stezkakorunamistromu.cz

Zážitek z jízdy
22
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Bobové dráhy Lipno

Bobovat za každého počasí a po celý rok můžete v areálu
Bobovka v Lipně nad Vltavou. Je to jediné místo v České
republice, kde najdete pohromadě horskou a korytovou
bobovou dráhu. Na zbrusu nové horské bobové dráze si
užijete jízdu tak trochu z ptačí perspektivy. Zlatým hřebem
jsou 2 zatáčky s téměř 360 stupni. Díky bezpečnostním pásům
a automatickým brzdám je tato dráha vhodnější pro rodiny
s dětmi. Původní kilometr dlouhou korytovou bobovou dráhu
ocení spíše sportovní jezdci. Rychlost si v obou případech
řídíte sami pomocí brzdy. Na start obou drah se dostanete
pohodlně pomocí vleků. Děti od 3 let jezdí s rodiči a od 8 let
mohou jezdit samy.
Kontakt:
Bobovka Lipno
LIPNO SLIDE a.s.
Slupečná 301
382 78 Lipno nad Vltavou
+420 380 736 363
www.slideland.cz

24

AKTIVNÍ DOVOLOENÁ v jižních Čechách
20

Bikepark Lipno

Zábava na klopených zatáčkách, terénních vlnách, lavicích,
kamenných polích a dřevěných lávkách. To je Bikepark
Lipno! Čekají na vás celkem 3 km dobrodružné a zábavné
jízdy s množstvím klopenek a převýšením 180 m. Vybrat si
můžete ze dvou tras. Zatímco červená trasa o délce 1,2 km
je obtížnější a určená zkušeným borcům, modrá trať měří
1,8 km a zvládnou ji i začátečníci. Pohodlnou přepravu kol
zajistí čtyřsedačková lanovka Promenádní. Veškeré vybavení
je možné zapůjčit přímo u lanovky. Vhodné pro děti od 8 let,
začátečníky i pokročilé.
Kontakt:
Půjčovna Bikepark Rent
budova Chaty Lanovka (obchod Intersport) – parkoviště
u Active Park Lipno
+420 731 656 154
www.lipno.info/zazitky

25

AKTIVNÍ DOVOLOENÁ v jižních Čechách
21

Floutrejl Lipno

Pokud jste se na asfaltových cyklostezkách najezdili již
dosyta, zkuste něco nového. Vyzkoušejte Floutrejl Lipno,
který nabízí zcela nový zážitek z jízdy na kole. Lesem vedená
rodinná terénní cyklotrasa o délce 5 km, speciálně navržená
pro bezpečnou jízdu na horském kole, bude bavit nejen vaše
děti. Speciální kola na Floutrejl je možné zapůjčit v půjčovně
kol nedaleko Stezky korunami stromů. Neváhejte a vyrazte
s dětmi za dobrodružstvím a zábavou, kterou stezka v lese
nabízí. Sjezd bez problému zvládnou i menší děti.
Kontakt:
Půjčovna Floutrejl
+420 606 450 274
www.lipno.info/zazitky
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Koloběžky Kleť

Nezapomenutelným zážitkem pro aktivně založené i milovníky
adrenalinu je sjezd na koloběžce z hory Kleť (1084 m. n. m.).
Projeďte se krásnou přírodou CHKO Blanský les a zažijte
neopakovatelnou jízdu s převýšením až 630 m. Vybrat
si můžete ze tří tras a bez jediného šlápnutí tak dojet do
Českého Krumlova, Zlaté Koruny nebo do Krásetína na
parkoviště u lanovky.
Kontakt:
Koloběžky Kleť
+420 602 493 522
www.kolobezky-krumlov.cz
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Koloběžky Monínec
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Motokrosový areál Jinín

Netradiční zážitek z jízdy na koloběžce nabízí i areál Monínec.
Ve Sportcentru si půjčíte koloběžku, přilbu a mapu, nasednete
na lanovku, která vás i s koloběžkami vyveze na vrchol
Javorové skály (723 m n. m.) a pak si zvolíte jednu ze dvou
nabízených sjezdových tras: kratší poznávací trasu o délce
6 km nebo delší adrenalinovou trasu s délkou 9 km. Sjezd si
můžete okořenit návštěvou kempu Javorová skála se starou
českou poštovnou převezenou ze Sněžky, skalního útvaru
Čertovo břemeno opředeného pověstmi nebo bizoní farmy.

V Jiníně u Strakonic se nachází známý jihočeský motokrosový
areál, který je na úrovni evropského standardu. Je zde
vybudovaná středně náročná motokrosová dráha o délce
1920 m, s výškovým převýšením 37 m. Můžete projet až
11 terénních překážek - skoků. Povrch trati je hlinitý. Trať
vyhovuje jak profesionálům, tak začínajícím jezdcům. Součástí
areálu je také dětská motokrosová dráha. K trati patří zázemí
– sprchy, WC, mycí boxy. V areálu je též možnost ubytování
a kempování.

Kontakt:
Aktivity park Monínec
+420 776 594 420
leto.moninec.cz/aktivity-park

Kontakt:
MX-ENDURO PARK Jinín
Jinín 76
386 01 Strakonice
777 207 406
www.facebook.com/mxenduropark
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Na kole po jižních Čechách
Jižní Čechy jsou protkány hustou sítí cykloturistických cest
a stezek v celkové délce témeř 5000 km. Cyklisté se
tak mohou vydat po páteřních cyklotrasách podél toků
jihočeských řek Vltavy, Otavy, Volyňky, Lužnice a Nežárky
nebo si vyzkoušet svoji zdatnost při zdolání stezky Železné
opony Eurovelo 13. Ochuzeny nezůstanou ani rodiny s dětmi,
pro které jsou ideální cyklostezky na Lipensku, na Třeboňsku
nebo v okolí Hluboké nad Vltavou. Pohodovou jízdu krajinou
si užijí také senioři, pro které je připravena síť 14 půjčoven
elektrokol, kde si mohou kola zapůjčit za zvýhodněnou cenu.
Kontakt:
Nadace Jihočeské cyklostezky
B. Němcové 12/2
370 80 České Budějovice
+420 723 013 354
www.jihoceske-cyklostezky.cz

Na vodě
30
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Stezka Vltavy

V rámci Stezky řeky Vltavy se můžete plavit po 98 km dlouhé
vodní cestě z centra Českých Budějovic přes Hlubokou
nad Vltavou do Týna nad Vltavou a dále do Koloděj nad
Lužnicí, kde můžete navštívit i nově zrekonstruovaný zámek
Mitrowicz. Pro návštěvníky je připravena online rezervace
zážitků. Můžete se stát kapitánem lodi, účastníkem vyhlídkové
plavby, půjčit si kolo nebo si užít pohodu u vody na piknikové
dece. Skvělým zážitkem je ubytování na vodě v krásných
hausbótech, se kterými se můžete přepravovat a každou noc
trávit někde jinde. Pro své soukromé plavby si můžete vypůjčit
menší plavidla (loďky, rafty, kajaky, paddleboardy) a vydat se
sami za dobrodružstvím. Na Stezce najdete chráněný přístav
v Českém Vrbném a v Hluboké nad Vltavou. Krátkodobě lze
zakotvit v Českých Budějovicích, Purkarci nebo Týně nad
Vltavou.

AKTIVNÍ DOVOLOENÁ v jižních Čechách
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Lipno LINE

Poznejte krásu lipenské přehrady z paluby výletní lodi! Denně
od července do srpna vyplouvají lodě se zastávkami v Lipně
nad Vltavou, Frymburku, Horní Plané a Černé v Pošumaví.
Vybrat si můžete buď ze dvou okružních plaveb, přičemž
každá trvá přibližně 2 hodiny nebo se můžete vydat přes
celou přehradu z Horní Plané až do Lipna nad Vltavou. Na lodi
Adalbert Stifter se v určitých dnech pořádají večerní plavby
za poslechu živé hudby, stejně tak bývá v některých dnech
připraven dětský program pro ty nejmenší.
Kontakt:
Rosenberger – Lipno-Line, spol. s r. o.
Přístav 71
382 78 Lipno nad Vltavou
+420 602 403 364
www.lipno-line.com

Kontakt:
Stezka Vltavy
České Vrbné
370 11 České Budějovice
+420 607 030 510
www.stezkavltavy.cz
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Marina Orlík

Rekreační areál Marina Orlík se nachází v lese nad zátokou
orlické přehrady přímo naproti zámku Orlík. V marině je
možné se stylově ubytovat nebo si půjčit motorovou obytnou
loď či plachetnici. Na většinu zde nabízených lodí nemusíte
mít kapitánský průkaz Vůdce malého plavidla.
Kontakt:
Marina Orlík
Chrást
399 01 Kovářov
+420 601 129 849
www.marinaorlik.estranky.cz
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Lipno Windsurfing

Svou rozlohou a nadmořskou výškou se Lipno řadí mezi
nejlepší lokality vhodné pro windsurfing v České republice.
Individuální výuku nabízí škola windsurfingu s více než
dvacetiletou zkušeností se sídlem v Černé v Pošumaví.
Instruktoři se zde věnují začátečníkům i pokročilým
surfařům. Výuka začíná na mělčině a s nabývajícími
zkušenostmi žáka se pokračuje ve vodě. Při slabém nebo
příliš silném větru se výuka přeruší, a zákazník tak platí
vždy jen skutečně využitý čas. U školy funguje i půjčovna
s veškerým potřebným vybavením.
Kontakt:
Lipno Windsurfing
Černá v Pošumaví 139
382 23 Černá v Pošumaví
+420 602 640 935
www.lipno-windsurfing.cz
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29 Yacht Club Lipno – jachting
a plachetnice na Lipně

Loděnice Lipno nabízí jachting s nejlepším zázemím v ČR –
jachtařské kurzy, jachtařskou školu pro dospělé i mládež,
dětské jachtařské tábory a soustředění, pronájem plachetnic,
kajaků, veslic, paddleboardů, dračích lodí, surfů a dalšího
vybavení. Jachtařský oddíl je určen zejména dětem, které
najdou ve vodních sportech nejen zábavu, ale také smysl pro
týmovou práci a odvahu soutěžit. Děti jsou seznamovány
s pravidly jachtingu, znalostmi ze světa lodí, moří a zeměpisu.
Naučí se závodit na plachetnicích a zlepší své fyzické
a motorické dovednosti.
Kontakt:
Loděnice Lipno
Lipno nad Vltavou 1000
382 78 Lipno nad Vltavou
www.lodenicelipno.cz

36

AKTIVNÍ DOVOLOENÁ v jižních Čechách
30

Yacht Club Barrandov

Kdysi podnikové rekreační zařízení se změnilo na areál,
který nabízí ubytování v penzionu a bungalovech. Yacht
Club Barrandov se momentálně řadí mezi největší jachtařské
přístavy v Čechách a nabízí zázemí velkému počtu lodí a jejich
posádkám. Garantován je komfort a vysoká kvalita služeb.
Pronajmout si lze řadu lodí na víkend či týden.
Kontakt:
Yacht Club
Kožlí u Orlíka
398 07 Orlík nad Vltavou
+420 382 275 194
www.yachtclubbarrandov.cz
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Rafting v Českém Vrbném

Vodácký areál Lídy Polesné, pojmenovaný po vynikající
československé slalomářce, najdete v Českém Vrbném
u Českých Budějovic, hned u cyklostezky vedoucí z Českých
Budějovic do Hluboké nad Vltavou. Na umělé slalomové dráze
si můžete vyzkoušet jízdu na raftu nebo zkusit zdolat divokou
vodu na kajaku, kánoi či SUP, a to i pod vedením zkušených
instruktorů. Areál nabízí také půjčovnu vodáckého vybavení.
Hlavním prvkem areálu je umělá slalomová dráha s mobilními
překážkami. Ty je možné přesouvat, čímž lze trať výrazně
přestavět a změnit její charakter i obtížnost. Trať je použitou
technologií i svým charakterem v České republice naprosto
jedinečná, a proto si zde každoročně měří své schopnosti
profesionálové z celé Evropy včetně českých reprezentantů.
Kontakt:
Vodácké centrum České Budějovice
České Vrbné 1995
370 11 České Budějovice
+420 731 410 796
www.raftingcb.cz
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Wakeareál Frymburk

Ve wakeparku na Lipně si užijete moře zábavy a adrenalinu!
K vodnímu lyžování a wakeboardingu není potřeba motorový
člun, k tažení jezdce je využíván dvousloupový vlek
Wakemaster. Předností tohoto vleku je možnost přizpůsobení
se individuálním schopnostem každého jezdce – jak
profesionálům, tak začátečníkům všech věkových kategorií.
Vybrat si můžete vodní lyže, wakeboard, wakeskate nebo
speciální nafukovací kruh. Veškeré potřebné vybavení je
k zapůjčení na místě (helmy, vesty, wakeboardy, vodní lyže,
neopreny, apod.).
Kontakt:
Activity park médi Kubíka
Frymburk 1052
382 79 Frymburk
+420 604 349 955
www.parkfrymburk.cz
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RY:BAR

Volnočasový areál pro všechny věkové kategorie nabízí
mnoho aktivit, ať už na vodě či na souši. Vyzkoušejte
wakeboarding, vodní autodrom nebo zorbing, k zapůjčení
jsou nejrůznější plavidla a parníčky i pro malé děti od 3 let.
Neopreny a plovací vesty k dispozici. Nejste milovníkem
vodních aktivit? Zahrajte si pétanque, kroket, líný tenis nebo
se jen tak pohodlně usaďte do lehátek a pozorujte cvrkot
na vodní hladině. Děti jistě ocení velké venkovní hřiště a
dospělí zase bistro plné rybích specialit. Doprovodný program
v podobě letního kina, koncertů a workshopů nejen pro děti je
zárukou zábavy pro celou rodinu.

Náš tip

AKTIVNÍ DOVOLOENÁ v jižních Čechách
Vodáctví na jihočeských řekách

Co Čech, to vodák! Ať už na raftu, kajaku či kanoi, sjet jednu
z jihočeských řek je zkrátka povinnost. Mezi nejoblíbenější
cíle vodáků v jižních Čechách patří zlatonosná Otava, Lužnice
nebo česká vodácká klasika – Vltava.
www.jiznicechy.cz

Kontakt:
RY:BAR
Lipno nad Vltavou 199
382 78 Lipno nad Vltavou
+420 605 226 720
www.rybarlipno.cz
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Discgolf

Discgolf je jedním z nejrozšířenějších sportů s létajícím
diskem odvozeným z klasického golfu. Cílem hry je podobně
jako v golfu dokončit jamku s co nejmenším počtem hodů.
Ke hře se používá disk různých typů a cíleným místem je
nadzemní kovový koš. Discgolf představuje ideální sportovní
aktivitu pro celou rodinu. Diskem se naučíte házet za pár
minut a nezáleží na věku ani fyzické zdatnosti – stačí jen
dobrá nálada a chuť hrát. Jako rekreační sport v sobě discgolf
spojuje pobyt v přírodě s fyzickou i psychickou aktivitou
a pomáhá tak k udržení dobré tělesné kondice i k odreagování
se od starostí všedních dnů. Tato poutavá hra láká svou
jednoduchostí a zábavou současně. Výhodou jsou jasná
pravidla a herní prostředí.
České Budějovice: DiscGolfPark Stromovka
Na Zlaté stoce (park Stromovka)
GPS: N48.9730989 E14.4553714
Jindřichův Hradec: DiscGolfPark Mertovy Sady
Bratrská
GPS: N49.1467703 E14.9966369
Kubova Huť: Discgolf hřiště Kubova Huť
lyžařský areál
GPS: N48.9831228 E13.7712814
Lipno nad Vltavou: Discgolf park Lipno
vrchol Kramolín – na výstupní stanici lanové dráhy Jezerní
GPS: N48.6440820 E14.2211080
Tábor: Discgolf hřiště město Tábor
Havanská
GPS: N49.3932790 E14.6801670
Monínec: Discgolf Monínec
Sportcentrum Monínec
GPS: N49.5503640 E14.5202440

Golf
pro každého
42
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Minigolf
34

Adventure minigolf Hluboká

Hřiště Adventure minigolfu se skládá z 18 jamek různé
obtížnosti. Jamky jsou umístěné v upraveném terénu
s několika jezírky, aby vás po celý čas obklopovaly přírodní
prvky. Hra není nijak fyzicky náročná a zahrát si zde může
skutečně každý včetně těch nejmenších. Žádný dress code
a velmi jednoduchá pravidla, to je Adventure minigolf pro
celou rodinu. Neobvyklý zážitek plný dokonalé romantiky
nabízí hra ve večerních hodinách, kdy je hřiště krásně
osvětleno.
Kontakt:
Sportovně relaxační areál Hluboká nad Vltavou
Sportovní 1276
373 41 Hluboká nad Vltavou
+420 602 746 746
www.areal-hluboka.cz
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Funspot Lipno – Adventure golf

Golfové hřiště s 18 jamkami zasazenými do členitého terénu
botanické zahrady s vodopádem a dvěma okrasnými jezírky
s krásnou flórou a faunou. To je Adventure golf Lipno, který se
nachází na Kobylnici hned naproti Sport aréně. Adventure golf
není nijak fyzicky náročný, a tak si jej může vyzkoušet každý,
bez rozdílu věku. Zahrát si můžete i ve večerních hodinách
pod umělým osvětlením s příjemnou hudbou či holografickou
projekcí.
Kontakt:
Adventure golf Lipno
Lipno nad Vltavou 934
382 78 Lipno nad Vltavou
+420 776 188 739
www.funspotlipno.cz
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Adventure golf Selský štít

Hřiště splňuje parametry certifikovaného hřiště pro pořádání
oficiálních turnajů. Tvoří ho 18 greenů s jamkami. Najdete zde
různé terénní nerovnosti, předěly a vyvýšeniny, kameny, vodní
a písečné překážky, které se co nejvíce podobají skutečnému
terénu, jenž musí hráč při klasickém golfu překonávat. Povrch
greenů je z umělé trávy a ke hře slouží pouze golfová hůl
zvaná „PUTTER“. Cílem hry je, podobně jako u golfu, dopravit
míček s co nejmenším počtem úderů do jamky. Vítězem se
stává hráč s nejmenším součtem úderů na všech jamkách.
Mohou ho hrát jednotlivci nebo skupiny hráčů. Pro hru není
nutná žádná registrace, může hrát kdokoli. Vybavení je
k zapůjčení v restauraci v areálu.
Kontakt:
Selský štít
Olešník 11
373 50 Olešník
+420 731 826 453
www.selskystit.cz
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Golf

Golfové resorty v jižních Čechách využívají krásu a reliéf
krajiny, která dává jednotlivým hřištím unikátní tvar
a náročnost. Díky tomu spousta golfistů vybírá pro svůj
sportovní zážitek právě tuto lokalitu. Není proto divu, že se
celá řada prestižních golfových soutěží a turnajů pořádá na
jihu Čech.
37

Golf Resort Bechyně

Nejstarší 9jamkové hřiště v jižních Čechách naleznete 6 km
od romantického městečka Bechyně. Celý golfový areál je
citlivě zasazen do přírodní památky Černické obory, kde jamky
vedou částečně lesem. Nejen hráči golfu se mohou ubytovat
přímo na hřišti v Residenci Golf s vlastní restaurací, a tak se
ideálně hodí pro skupinu toužící po klidném a exkluzivním
pobytu.
Bechyně 2010
Muži

PAR
72

CR
71,3

SR Délka
Ženy
134 5738

PAR
72

CR
73,9

SR Délka
130 5164

PAR
36

CR
36,9

SR Délka
130 2582

Bechyně 2010 – 9 jamek
Muži

PAR
36

CR
35,6

SR Délka
Ženy
134 2869

Kontakt:
Golf Resort Bechyně
Sudoměřice u Bechyně 43
391 65 Sudoměřice u Bechyně
+420 777 213 474
www.panstvi-bechyne.cz/golf
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Golf Klub Čertovo břemeno

39

Pokud máte rádi romantiku, krásu jarní nebo podzimní
přírody, hravá hřiště s příběhem a moderní architekturou,
pak by ve vašem kalendáři neměla chybět návštěva Aleniny
Lhoty nedaleko Tábora. Jiří Velden umístil zdejších 18 jamek
do jihočeské krajiny s velkým citem a architekt Stanislav
Fiala navrhl klubovnu, která získala architektonické ocenění
„Stavba roku 2011“. Již při příchodu do areálu poznáte, že
zdejší čertovský areál je otevřen bez rozdílu všem. Rádi
zde přivítají začínající golfisty, stejně jako ty, kteří už golfu
propadli definitivně.

Golf Club Český Krumlov

18jamkové golfové hřiště ve Svachově Lhotce nabízí
originální jihočeskou kombinaci rovnějších i více zvlněných
greenů. Hráči zde nemusí hrát první ranou 250 m – je to
hřiště o rozhodující ráně do greenu a bylo postaveno tak,
aby si i ti s vyšším hendikepem zahráli par častěji než na
ostatních hřištích. Hráči i hosté jistě ocení, že přímo uprostřed
hřiště stojí zrekonstruovaný hotel s kompletním wellness
programem, minipivovarem, destilérkou a restaurací, kde
čepují vlastní pivo Glokner.
Český Krumlov 2013

Čertovo Břemeno 2011
Muži

PAR
70

CR
67,2

SR
131

Délka
Ženy
5001

PAR
70

CR
70,3

SR Délka
137 4702

PAR
35

CR
35,1

SR
141

Délka
2376

PAR
35

CR
35,3

SR
131

Délka
2326

Čertovo Břemeno 2011 – 1/9
Muži

PAR
35

CR
33,4

SR Délka
Ženy
133 2509

Čertovo Břemeno 2011 – 2/9
Muži

PAR
35

CR
33,7

SR Délka
Ženy
129 2492

Kontakt:
Golf Klub Čertovo břemeno
Alenina Lhota 5
398 55 Jistebnice
+420 775 913 338
www.cebr.cz
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Muži

PAR
71

CR
68

SR
119

Délka
Ženy
5027

PAR
71

CR
69,3

SR
118

Délka
4378

PAR
35

CR
33,4

SR
112

Délka
2073

Český Krumlov 2013 – 1. devítka
Muži

PAR
35

CR
32,7

SR
112

Délka
Ženy
2388

Kontakt:
Golf Club Český Krumlov
Svachova Lhotka 6
382 32 Mirkovice
+420 606 754 570
www.gcceskykrumlov.cz
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Golfový klub Hluboká nad Vltavou

41

Nádherné přírodní prostředí golfového resortu s úžasným
výhledem na zámek Hluboká se rozprostírá na ploše 68 ha.
Zahrát si můžete na 18jamkovém mistrovském hřišti PAR 72
nebo na 9jamkovém veřejném hřišti PAR 30. Hřiště je poseto
záludnými vodními kanály, jezírky a písečnými bunkery.
K dispozici je také oboustranný a krytý driving range.
O víkendech zde probíhají golfové kurzy pro začátečníky
i pokročilé pod vedením golfových profesionálů. Veškeré
vybavení je možno zapůjčit na místě. Pořádá se zde nespočet
golfových turnajů a golfových akademií pro skupiny
i jednotlivce.
Chcete si golf jen vyzkoušet a bojíte se na velké hřiště?
K dispozici je vám driving range Švábův Hrádek v Českých
Budějovicích (za Jihočeskou univerzitou).
Hluboká – 18 jamek
Muži

PAR
72

CR
70,9

SR Délka
Ženy
137 5786

PAR
72

CR
73

SR
95

PAR
60

CR
60,8

SR Délka
134 5082

Hluboká – Public
Muži

PAR
60

CR
60,3

Délka
Ženy
3316

Kontakt:
Golfový klub Hluboká nad Vltavou
nám. Čsl. armády 26 (hřiště je v ulici Sportovní)
373 41 Hluboká nad Vltavou
+420 776 826 376
www.golfhluboka.cz
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SR
95

Délka
3140

Golfresort Monachus

Kdysi tu stála osada jménem Mnich, po odsunu Němců to byl
nepřístupný hraniční prostor. Teď se tu hraje golf na paloucích
uprostřed lesa. Hřiště „Mnich“ tvoří společně s 9jamkovým
hřištěm „Nová Bystřice“ Golfresort Monachus. Obě hřiště jsou
vedle sebe, asi 2 km od centra Nové Bystřice. V Golfresortu
Monachus najdete vše, co od golfového resortu čekáte –
restauraci s prostornou terasou a výhledem na hřiště, golfový
obchod nebo služby trenéra pro začátečníky i pokročilé
hráče.
Mnich 2009
Muži

PAR
73

CR
71,9

SR Délka
Ženy
129 5955

PAR
73

CR
74,4

SR Délka
130 5414

SR
112

PAR
62

CR
63,1

SR Délka
105 3582

PAR
31

CR
31,5

SR Délka
105 1791

Nová Bystřice 2010
Muži

PAR
62

CR
61

Délka
Ženy
3764

Nová Bystřice 2010 – 9 jamek
Muži

PAR
31

CR
30,5

SR
112

Délka
Ženy
1882

Kontakt:
Golfresort Monachus
Mnich 811
378 33 Nová Bystřice
+420 602 130 905
www.golfmonachus.cz
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Golf Resort Písek

Mezi městy Písek a Strakonice se nachází na okraji obce
Kestřany golfový resort Písek s 18jamkovým hřištěm na
místě původního ovčína. Celý areál je zasazen do prostředí
na rozhraní lesů a polí, na jeho ploše se rozprostírá několik
rybníků a je doplněn moderní klubovnou s kompletním
zázemím a restaurací.
Písek 2012
Muži

PAR
72
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Fotbalgolf

Fotbalgolf je mladý, rychle se rozvíjející sport určený pro
všechny věkové kategorie – od dětí přes dospělé až po
seniory. Hraje se na hřišti podobnému golfovému, které tvoří
přírodní i umělé překážky. Cílem hry je co nejméně kopy
dostat míč do jamky.
43

CR
70,9

SR Délka
Ženy
126 5621

Kontakt:
Golf Resort Písek
Kestřany 70
398 21 Kestřany
+420 724 576 976
www.golfresortpisek.cz

PAR
72

CR
73,5

SR Délka
130 5048

FotbalPark Hluboká nad Vltavou

Certifikované hřiště FotbalPark Hluboká nad Vltavou se
rozkládá v překrásné krajině jižních Čech přímo pod
zámeckých vrchem, s výhledem na zámek Hluboká a hosínský
novorománský kostel sv. Petra a Pavla. FotbalPark je tvořen
18 jamkami a přírodními překážkami. Hřiště je koncipované
dle pravidel Světové fotbalgolfové asociace a Česká
fotbalgolfová asociace na ně udělila licenci. Díky tomu se
zde mohou pořádat oficiální turnaje a zápasy v rámci České
fotbalgolfové ligy i mezinárodní soutěže.
Kontakt:
FotbalPark Hluboká nad Vltavou
Hrdějovice 599, Závlahy
373 41 Hluboká nad Vltavou
+420 775 882 086
www.fotbalparkhluboka.cz
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FotbalPark Frymburk

Fotbalgolfové hřiště médi Kubíka se nachází hned vedle
Activity parku médi Kubíka ve Frymburku. 18jamkové
hřiště je tvořené jak z přírodních, tak umělých překážek.
Fotbalgolf je určen pro širokou veřejnost všech věkových
kategorií. V případě potřeby se animační programy Activity
parku postarají o zábavu vašich ratolestí a vy si tak užijete
nerušenou hru.
Kontakt:
Activity park médi Kubíka
Frymburk 1052
382 79 Frymburk
+420 604 349 955, +420 775 882 087
www.fotbalparkfrymburk.cz

Náš tip

AKTIVNÍ DOVOLOENÁ v jižních Čechách
Pěšky po Zlaté stezce

Všichni milovníci pěší turistiky se mohou v průběhu roku 2018
těšit na nově vyznačenou síť turistických tras. Budou mít
jedinečnou možnost poznat „Zelenou střechu Evropy“
a vydat se na cestu krásnou přírodou Jihočeského a Plzeňského
kraje od Českých Budějovic po Chodovu Planou. V rámci
jednoho systému turistických tras, tvořeného trasou páteřní
a přístupovými značenými turistickými stezkami, budou mít
pěší turisté šanci prozkoumat nejen horské oblasti na
česko-německé hranici – Šumavu a Český les, ale i hlubší
vnitrozemí obou regionů. Turisté mohou doslova zajít na
návštěvu k našim západním sousedům do Bavorska, neboť trasa
v Čechách navazuje na již fungující síť pěších stezek, které
vedou po druhé straně hranic od Marktredwitz do Pasova.
Kontakt:
Jihočeská centrála cestovního ruchu
B. Němcové 1824/8
370 01 České Budějovice
+420 387 201 283
www.jiznicechy.cz
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