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Turistická oblast PodKletí
Turistická oblast PodKletí se nachází v srdci jižních Čech. Dominantou oblasti 
je ze všech stran viditelná hora Kleť, která dala destinaci i své jméno. Osu úze-
mí tvoří historická Linecká stezka a  nachází se zde řada významných krajin-
ných, přírodních i historických památek, jako jsou CHKO Blanský les, národní 
kulturní památky klášter Zlatá Koruna, zámek Kratochvíle či památka UNESCO 
Holašovice.

Náš tip:
1.  Zbudovská Blata jsou známá rovinatou krajinou 

s řadou rybníků a jsou centrem lidové architektury, 
tzv. selského baroka. Území je protkáno řadou cyk-
lostezek. 

2.  Udělejte si krásný rodinný výlet, naučná stezka s in-
teraktivními prvky vás zavede ze Srnína na rozhlednu 
Granátník.

3.  Selské slavnosti Holašovice každoročně lákají na tra-
diční řemeslný jarmark tisíce návštěvníků z celé repub-
liky i zahraničí. Vždy je připraven bohatý kulturní pro-
gram, více než dvě stovky řemesel i s jejich ukázkami.

4.  Chelčicko-Lhenický region je proslulý ovocnářstvím. 
Na jaře se rozkvetlými sady koná cyklojízda. Sportov-
ně-společenská akce se opakuje i na podzim. O pár 
týdnů později následují Slavnosti plodů, ovocnářský 
jarmark. 

Seznam informačních center v turistické oblasti
Muzeum JUDr. O. Kudrny v Netolicích 
Mírové náměstí 248, 384 11 Netolice
 +420 380 421 268
Boršovské informační centrum
Obecní 52, 373 82 Boršov nad Vltavou
 +420 777 195 733
Informační centrum  
Jihočeského selského baroka  
Plástovice 9, 373 47 Sedlec
 +420 387 203 210

Infocentrum Holašovice
Holašovice 43, 373 84 Dubné  
 +420 387 982 145 

Krajské informační centrum
TIC Jižní Čechy
Nádražní 1759 (DOC Mercury)
370 01 České Budějovice
 +420 728 547 585
www.jiznicechy.cz

Jihočeský venkov, z.s. 
373 46 Pištín 56
#podkleti #jihoceskyvenkov

 @JihoceskyVenkovPodkleti  
 #jihoceskyvenkov

www.jihoceskyvenkov.cz

Turistickou mapu vydala:
Jihočeská centrála cestovního ruchu
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
#jiznicechy

 @jiznicechy
 #jiznicechy

www.jiznicechy.cz; www.jccr.cz

TOP 10

Holašovice
  Jedinečná vesnička ve stylu selského baro
ka zapsaná na seznamu UNESCO.

Hrad Dívčí Kámen
Mohutná zřícenina na vysoké skále nad 
soutokem Křemežského potoka a  řeky 
Vltavy.

Kuklov
Romantická zřícenina nedosta
věného kláštera nedaleko Brlohu.

Pomník rychtáře 
Jakuba Kubaty

Pomník rychtáře Jakuba Kubaty 
ve Zbudově na Blatech, který dle 
pověsti dal hlavu za Blata.

Zámek Kratochvíle
  Perla italského renesančního stavitelství 
nedaleko Netolic.

Lomec
Mariánské poutní místo, jeden z  nejvý
znamnějších barokních poutních areálů 
v jižních Čechách.

Klášter Zlatá Koruna
Cenný gotický klášter nad řekou Vltavou.

Lhenice – kostel sv. Jakuba
Gotický kostel v „zahradě jižních Čech“.

Kleť – rozhledna
  Nejstarší kamenná rozhledna v  Česku, 
na horu vede lanovka, 1083 m n. m.

Pištín – kostel sv. Vavřince
36 metrů vysoký pozdně románský kostel 
s věží ve středu obce. V místě je také vče
lařské muzeum.

Projekt Marketingové aktivity Jihočeské centrály cestovního ruchu 
byl realizován za  přispění prostředků státního rozpočtu České 
republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Víte, že ...
... v obci Plešovice nedaleko 

Zlaté Koruny se nachází 

nádherný zmenšený model 

jihočeské vesničky? 

... v PodKletí se natáčela řada 

filmů a pohádek? Například 

filmová trilogie Babovřesky, 

pohádka Čertoviny a další 

snímky od režiséra Zdeňka 

Trošky.

www.eshop.jiznicechy.cz

Navštivte 
nový e-shop

Jižní
Čechy
Mapy,
prospekty,
letáčky,
propagační  
materiály  
a mnohem více...


