ZOO Ohrada se nachází v těsné
blízkosti města Hluboká nad Vltavou,
přibližně devět kilometrů severně od Českých Budějovic.
K vidění je zde více než tři tisíce
zvířat zastupujících přibližně tři
stovky druhů z ČR, Evropy a mírného pásu Asie. Nechybí však
ani expozice fauny a flóry Austrálie, Ameriky či Afriky. Zvláštní pozornost
věnuje zahrada chovu ohrožených druhů. K dispozici je zde restaurace,
vzdělávací centrum a dětské hřiště.
+420 387 002 219, www.zoo-ohrada.cz
GPS: 49°2’30.902”N, 14°25’18.657”E

Zoologická zahrada se specializuje
na chov krokodýlů, aligátorů, kajmanů
a gaviálů, kterých je zde k vidění 22
druhů, včetně pěti kriticky ohrožených.
Součástí expozic je zoologické muzeum.
To nabízí více než 1200 exponátů
koster obratlovců, například kočkovitých šelem, medvědů, slonů, nosorožců, zoborožců a rozsáhlou sbírku hmyzu a dalších bezobratlých živočichů.
Zoo je otevřena celoročně.

+420 386 356 925, www.otacivehlediste.cz
GPS: 48°48’37.776”N, 14°18’27.635”E

+420 725 155 648, www.krokodylizoo.cz
GPS: 49°12’1.141”N, 14°13’3.212”E

8. Lanový park Landštejn
Lanový park se nachází v panenské
přírodě České Kanady a nabízí jedinečný
adrenalinový zážitek. K dispozici je zde 21
vysokých lanových překážek a nízké lanové překážky vhodné pro děti od pěti let.
Vysoké lanové překážky jsou určeny pro
každého po dosažení minimální tělesné
výšky 140 centimetrů. Park nabízí ubytování v cyklocampu, paintball, aquazorbing, lukostřelbu a bunde running pro
skupiny. Na bezpečnost dohlíží certifikovaní lektoři.
+420 734 158 111, www.coody.cz
GPS: 49°0’51.801”N, 15°15’8.000”E

14. Pohádková kovárna Selibov
Poblíž Tálínského rybníka, uprostřed
malebné vesničky Selibov, si dali
dostaveníčko čerti, hastrmani, víly,
skřítci a další pohádková havěť. Kdo
je chce spatřit na vlastní oči, musí
sebrat odvahu a vstoupit do tajemné
Pohádkové kovárny. Potká tu hastrmany, víly, Jeníčka s Mařenkou i zlou
Ježibabu, Červenou Karkulku, kováře, čerty a další pohádkové bytosti, které
se v tomto starobylém stavení usídlily. Selibovská kovárna stojí za návštěvu.
+420 724 913 100, www.pohadkovakovarna.cz
GPS: 49°15’7.164”N, 14°11’35.948”E

9. Dům přírody Třeboňska
3. Sportovně relaxační areál v Hluboké nad Vltavou
Areál v hlubockém podzámčí nabízí
možnost beach volejbalu, využití
víceúčelového hřiště s umělým
povrchem, zapůjčení kolečkových
bruslí, koloběžek nebo elektrokol.
Jeho hlavní součástí je Adrenalin
park s lanovým parkem a obří
skluzavkou přes celý areál. Pro
děti jsou k dispozici trampolíny či
oblíbené prolézací síťové centrum. Další žádanou atraktivitou je Adventure minigolf, který je vhodný pro celé rodiny, od dětí po seniory.
+420 720 582 724, www.areal-hluboka.cz
GPS: 49°2’34.7”N, 14°26’36.487”E

Víte, kde na Třeboňsku najdete Tři bratry,
písečné duny, nebo třeba Dračici? Uhodnete, která ryba má psí zuby, či odkdy
jsou v Třeboni lázně? Všechno se dozvíte
v moderně pojaté expozici, která seznamuje
návštěvníky s největšími přírodními zajímavostmi Třeboňska.
Za méně než jednu hodinu se dozvíte vše
o historii rybníkářství, lázeňství a zdejší chráněné krajině. Vstoupíte do 300 let
starého dubu a navštívíte vydří mláďata přímo v jejich noře.
+420 384 724 912 (duben až září)
+420 384 721 169 (říjen až březen)
www.dumprirody-trebonska.cz
GPS: 49°0’11.440”N, 14°46’10.250”E

15. Zážitkový park „Zeměráj“
Zážitkový park Zeměráj se nachází
v lokalitě Budař u Kovářova severně
od Milevska. Na ploše devíti hektarů
park nabízí více než stovku různých
her, hlavolamů a dobrodružných úkolů
podporujících kreativitu, pozornost,
zručnost, obratnost, rovnováhu či
schopnost měnit zažité stereotypy.
Zeměráj je ideálním místem zábavy a relaxace pro celou rodinu. K dispozici
jsou odpočinkové zóny, kryté prostory a stylové občerstvení.
+420 702 542 054, www.zemeraj.cz
GPS: 49°30’33.884”N, 14°18’14.242”E

Bobová dráha se řadí svoji délkou
(1km) i rozmanitostí (21 zatáček,
2 tunely, a terénní zlomy) ke světové
špičce. Na start dráhy, který je
na kopci nad lipenským jezerem,
se dostanete pomocí vleku.
Dolů jedete nerezovým korytem na
speciálních bobech, kde si řídíte
rychlost sami. V areálu dráhy je
k dispozici stylová hospůdka “Bobovka”, rodinný altánek, dřevěné dětské hřiště a pobytová louka ideální
pro míčové hry. Celý areál je bezbariérový.
+420 380 736 363
www.slideland.cz
GPS: 48°38’47.377”N,
14°13’18.811”

20. Stezka korunami stromů
Na stezce dlouhé 675 metrů naleznete kromě jedinečné vyhlídky ze
40 metrové věže i spoustu dobrodružných zážitků. Celá stezka je
bezbariérová, takže je vhodná
pro dětské kočárky i vozíčkáře.
Z věže je fantastický výhled na téměř
celou část Lipenského jezera, okolí
Šumavy a Novohradské hory.
Přeje-li počasí, lze vidět i vrcholky
Alp. Milovníkům adrenalinu je určen
nejdelší suchý tobogán v České
republice dlouhý 52 metrů.
+420 388 424 145
www.stezkakorunamistromu.cz
GPS: 48°39’11.448”N,
14°13’51.301”E

vodní plochy; lesy

2. ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou

Otáčivé hlediště Český Krumlov je více
než půl století významným a ve světovém
měřítku i ojedinělým reprezentantem přírodního plenérového divadla s originálním
řešením a využíváním scénického prostoru. Každoročně se tu od června do září
odehraje průměrně osmdesát představení,
jež navštíví na 55 tisíc diváků z tuzemska
i zahraničí. Provozovatelem Otáčivého hlediště je Jihočeské divadlo se sídlem
v Českých Budějovicích.

19. Bobová dráha v Lipně nad Vltavou

hranice státu

+420 606 899 988, www.hopsarium.cz
GPS: 48°58’30¬.699”N, 14°29’53.405”E

13. Krokodýlí ZOO v Protivíně

dálnice

Největší rodinné hřiště v jižních
Čechách. Hopsat můžete bez
hranic celý den, tak zabalte
ponožky a hurá na šlapací auta,
trampolíny, velkou prolézačku,
děla s pěnovými míčky, sjezdovku
na nafukovací kruhy, míčkové bazény, nafukovací skákací atrakce…
prostě na to pravé místo plné
legrace a zábavy pro celou rodinu. Pro všechny rodiče a děti, které už
nebaví trávit čas u televize. Pro babičky a dědy, kteří ještě nepatří do
starého železa.

7. Otáčivé hlediště
v Českém Krumlově

dálniční tunel

1. Hopsárium v Českých Budějovicích

+43 5 7890-100, www.boehmerwald.at
GPS: 48°38’45.564”N, 13°58’12.144”E

dálnice ve výstavbě

+420 380 746 679, www.postovnimuzeum.cz
GPS: 48°37’7.25”N 14°18’33.19”E

víceproudá, rychlostní silnice

Expozice v areálu cisterciáckého
kláštera zachycuje na ploše téměř
dvou tisíc metrů čtverečních vývoj
poštovních služeb a jejich proměnu. Ke
zhlédnutí je zde velké množství autentických předmětů včetně poštovních
stejnokrojů, štítů, schránek, pokladen
a telekomunikačních přístrojů dokumentujících každodenní poštovní provoz. Historii poštovní dopravy představuje unikátní sbírka kočárů a saní.

Tato historická kulturní památka
v území, kde hraničí tři země, Horní
Rakousko, Německo a Česká republika, vznikla v 18. století. Ještě dnes
obdivují tento pionýrský čin překonání kontinentálního rozvodí mezi
Dunajem a Vltavou četní návštěvníci
při každoročním ukázkovém plavení.
K plavebnímu kanálu vedou i četné
turistické stezky a cyklostezky (vhodné i pro elektrokola).
Termín: od května do září.

silnice I. třídy

18. Poštovní muzeum ve Vyšším Brodě

23. Schwarzenberský plavební kanál

silnice II. třídy

+420 387 999 999, www.sladovna.cz
GPS: 49°18’30.343”N, 14°8’47.140”E

+420 602 697 207, www.muzeumlegatabor.cz
GPS: 49°24’54.022”N, 14°39’31.579”E

+43 (0)7763/2289-0
www.baumkronenweg.at
GPS: 48°26’53.630”N,
13°40’14.265”E

silnice III. třídy

+420 380 711 674, www.muzeumck.cz
GPS: 48°48’38.57”N 14°19’3.88”E

Ve Sladovně jsou trvale přístupné dvě
stálé expozice. Expozice Radka Pilaře,
píseckého rodáka a autora výtvarné
podoby Čtvrtkova Cipíska, a expozice “Po stopách ilustrace” zaměřená
na vývoj ilustrace dětské knihy. Mimo
zmíněné prostory stálých expozic jsou
k dispozici k výstavním účelům další
čtyři sály. Kulturní nabídku zpestřují také workshopy, semináře, koncerty atd.
Sladovna je prostorem, kde si společně hrají a tvoří děti i dospělí.

Na ploše více než 200 metrů čtverečních, rozdělené do několika tematických okruhů, jsou k vidění stovky
originálních modelů z celého světa, na
jejich stavbu bylo použito přes milión
LEGO kostiček. Expozice je neustále
rozšiřována o další zajímavé a raritní
kousky. Nejen děti, ale i dospělé, zaujmou originální a propracované modely kategorie Technic, které je možné
za použití dálkových ovládání i vyzkoušet. K dispozici je dětský koutek
a občerstvení.

železnice

+420 381 211 784, www.cokomuzeum.cz
GPS-Koordinaten: 49°24’46.440”N, 14°39’29.230”E

17. Muzeum Lega v Táboře

vodní toky

Expozice, která se nachází v prostorách třech historických domů, představuje historii čokolády, její dovoz do
Evropy a následné zpracování.
Druhá část muzea se věnuje marcipánu. Návštěvnicí mohou na vlastní
oči vidět výrobu čokoládových pralinek
a ochutnat speciality místní cukrárny.

Putování korunami stromů – tuto
jedinečnou možnost nabízí Stezka
korunami stromů v Kopfingu.

hlavní město

11. Muzeum čokolády a marcipánu v Táboře

12. Sladovna v Písku

Regionální muzeum, které se nachází
v opravené barokní budově bývalého
jezuitského gymnázia, nabízí ucelený
historický obraz Českokrumlovska
od pravěku do konce 19. století.
Návštěvníkům tak přibližuje bohatý
dějinný vývoj regionu i města. Jedinečnou zachovalost historického centra Českého Krumlova, zapsaného v seznamu světového kulturního dědictví
UNESCO, přibližuje jeho unikátní keramický model v měřítku 1:200.

+420 388 385 716, www.nm.cz
GPS: 49°0’44.787”N, 13°59’52.877”E

22. Stezka korunami stromů

+420 387 981 504, www.borovanskymlyn.cz
GPS: 48°52’57.918”N, 14°37’37.124”E

6. Regionální muzeum v Českém Krumlově

+43 (0)7949/6800,
www.pferdeeisenbahn.at
GPS: 48°35’5.820”N, 14°28’14.159”E

město

Na nejmenší návštěvníky a jejich rodiče zde
čeká stálá výstava klasických českých pohádek
s výtvarnou dílnou. K vidění jsou zde stateční
princové, krásné princezny, víly, vodníci, čarodějnice, čerti a další pohádkové postavičky.
Součástí výstavy je pohádkový krámeček
s upomínkovými předměty, například ručně
vyrobenými strašidly a dalšími pohádkovými
bytostmi, pohlednicemi, výrobky z hlíny
a dalšími stylovými suvenýry.

V roce 1832 byla otevřena první
veřejná železnice na evropském
kontinentu mezi Českými Budějovicemi a Lincem-Urfahr. Na půl kilometru kolejové trasy můžete znovu
zažít jedinečný pocit “cestování jako
kdysi”. Otevřeno od května do října
i po čtyři adventní neděle.

městys

Jihočeši myslí také na nejmenší návštěvníky,
takže na každém kroku najdete dětská centra zábavy či pestrou paletu animačních programů. Samozřejmostí je široké spektrum
nabídky pro rekreační i aktivní sportovce,
stejně jako pro ty, kteří lační po poznání, ať
už jde o celé rodiny, či jednotlivce. Přijeďte
a uvidíte. Kdo jednou zavítá do jižních Čech,
rád se sem znovu vrátí.

5. Půda plná pohádek
v Borovanech u Českých Budějovic

+420 384 321 235, www.bazen.jh.cz
GPS: 49°8’34.256”N, 15°1’10.585”E

První část expozice je věnována historii
české loutky od nejstarších loutkářů
přes rodinná divadla až k profesionálním scénám. Setkáte se zde s loutkami vyrobenými podle předloh M.
Alše, V. Suchardy či J. Trnky. Ve druhé
části, v jediném cirkusovém muzeu
v Čechách, se ocitnete v cirkusové
manéži. Je tu i motocykl, na kterém jezdili Medvědi s Cibulkou. Nechybí
panoptikum s voskovými hlavami historických osobností a pohyblivou
mořskou pannou.

21. Koněspřežka

obec

Jihočeský kraj nabízí pestře modelovanou
krajinu se zachovalou přírodou s množstvím rybníků, řek, potoků a potůčků. Krajinu
orámovanou vrcholky Novohradských hor
a Šumavy, plnou kulturních a historických
památek, malebných vesniček s typickou
jihočeskou architekturou. Unikátní hrady
a zámky i sportovní a kulturní vyžití. Je zkrátka tím nejlepším místem pro rodinnou dovolenou, při níž je možné propojit sport, kulturu, pobyt v přírodě, zábavu či adrenalinové
zážitky tak, aby se vešly třeba i do jediného
dne.

+420 604 675 031, www.muzeum.wz.cz
GPS: 49°10’25.429”N, 14°29’46.335”E

Zrekonstruovaná budova plaveckého
bazénu v Jindřichově Hradci a nově
přistavený aquapark potěší celé rodiny.
Je zde plavecký bazén (25m) se zvedacím zařízením pro invalidy, dva dětské bazény a relaxační bazén s vířivkou,
chrličem a divokou řekou a dva relaxační bazény pro dospělé. Součástí
relaxačních bazénů jsou chrliče, divoká řeka, protiproud, relaxační vzduchové
lavice, dvě vířivky, 45 metrový tobogán parní kabina apod.

16. Muzeum české loutky a cirkusu v Prachaticích

dálniční sjezd (exit)

Zorganizovat rodinnou dovolenou, která
uspokojí všechny její členy, bývá velice
náročné. Často je nutné splnit celou řadu
rozmanitých přání při současném zachování
klidu a pohody všech zúčastněných. Zdá
se to nemožné? Ale kdeže. Stačí přijet do
jižních Čech. Zde si při trávení své společné
dovolené přijdou na své ruku v ruce mladí
i staří, stejně jako peciválové či hyperaktivní
jedinci.

V muzeu jsou k vidění nákladní a osobní
automobily, koňské kočáry, bryčky,
sáně, motocykly, jízdní kola, stará
zemědělská technika, nářadí, modely
vlaků, automobilů a letadel i psací
a šicí stroje. To vše na 1900 metrech
čtverečních výstavní plochy ve tříposchoďové budově. Jedním z vystavovaných exponátů je například 250 let
starý kočár z filmových pohádek Princezna ze mlejna, Nejkrásnější hádanka,
Z pekla štěstí aj.

10. Aquapark Jindřichův Hradec

Vydala:
Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR) v roce 2014
Text: Jihočeská centrála cestovního ruchu,
Oberösterreich Tourismus, Tourismusverband Ostbayern
Fotografie: archiv Jihočeská centrála cestovního ruchu, archiv Oberösterreich
Tourismus, archiv Tourismusverband Ostbayern, archiv jednotlivých cílů
Grafické zpracování a sazba: Inpress a. s., Tisk: Inpress a. s.
www.jiznicechy.cz
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4. Muzeum historických vozidel
a staré zemědělské techniky v Pořežanech

CZE

24. Sklářská manufaktura
Svobodného pána Poschingera ve Frauenau
Sklářská manufaktura Svobodného
pána Poschingera ve Frauenau je
nejstarší sklárna Bavorského lesa
s jednou z nejstarších rodinných
tradic na světě. Pod vedením
odborníků si mohou velcí a malí
návštěvníci manufaktury denně
v rámci prohlídky manufaktury vyhotovit u pece skleněný suvenýr.
+49 9926 94010
www.poschinger.de
GPS: 48°59’04.4”N 13°18’09.2”E

25. Statek Aiderbichl
Místo setkání mezi člověkem
a zvířetem v jednom z nejhezčích
míst Bavorska. Statek Aiderbichl
je útočištěm pro zvířata, která jsou
osvobozena a zachráněna z rizikových a nouzových situací. Mimo
jiné statek vykupuje zanedbaná,
opuštěná zvířata či zvířata, která
mají být utracena. Primárním cílem
je ale, dle vlastních údajů, dosahovat porozumění mezi člověkem
a zvířetem v chráněném prostředí.

RODINNÁ DOVOLENÁ

+49 9901 903298, www.gut-aiderbichl.de
GPS: 48.817149, 13.021576

26. Muzeum dějin lesa St. Oswald
Muzeum dějin lesa St. Oswald
patří k národnímu parku Bavorský
les. Muzeum vypráví dějiny krajiny
a člověka v Bavorském lese. Jádro
muzea, které bylo znovu otevřeno
v září 2010, tvoří pochozí strom,
spojující na třech poschodích různé
výstavy.
+49 8552 974 8890
www.nationalpark-bayerischer-wald.de
GPS: 48°53’29.7”N 13°25’41.2”E

EUROPEAN UNION
European Regional
Development Fund
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj
(ERDF), Státním rozpočtem ČR a Jihočeským krajem.
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ZOO Ohrada se nachází v těsné
blízkosti města Hluboká nad Vltavou,
přibližně devět kilometrů severně od Českých Budějovic.
K vidění je zde více než tři tisíce
zvířat zastupujících přibližně tři
stovky druhů z ČR, Evropy a mírného pásu Asie. Nechybí však
ani expozice fauny a flóry Austrálie, Ameriky či Afriky. Zvláštní pozornost
věnuje zahrada chovu ohrožených druhů. K dispozici je zde restaurace,
vzdělávací centrum a dětské hřiště.
+420 387 002 219, www.zoo-ohrada.cz
GPS: 49°2’30.902”N, 14°25’18.657”E

Zoologická zahrada se specializuje
na chov krokodýlů, aligátorů, kajmanů
a gaviálů, kterých je zde k vidění 22
druhů, včetně pěti kriticky ohrožených.
Součástí expozic je zoologické muzeum.
To nabízí více než 1200 exponátů
koster obratlovců, například kočkovitých šelem, medvědů, slonů, nosorožců, zoborožců a rozsáhlou sbírku hmyzu a dalších bezobratlých živočichů.
Zoo je otevřena celoročně.

+420 386 356 925, www.otacivehlediste.cz
GPS: 48°48’37.776”N, 14°18’27.635”E

+420 725 155 648, www.krokodylizoo.cz
GPS: 49°12’1.141”N, 14°13’3.212”E

8. Lanový park Landštejn
Lanový park se nachází v panenské
přírodě České Kanady a nabízí jedinečný
adrenalinový zážitek. K dispozici je zde 21
vysokých lanových překážek a nízké lanové překážky vhodné pro děti od pěti let.
Vysoké lanové překážky jsou určeny pro
každého po dosažení minimální tělesné
výšky 140 centimetrů. Park nabízí ubytování v cyklocampu, paintball, aquazorbing, lukostřelbu a bunde running pro
skupiny. Na bezpečnost dohlíží certifikovaní lektoři.
+420 734 158 111, www.coody.cz
GPS: 49°0’51.801”N, 15°15’8.000”E

14. Pohádková kovárna Selibov
Poblíž Tálínského rybníka, uprostřed
malebné vesničky Selibov, si dali
dostaveníčko čerti, hastrmani, víly,
skřítci a další pohádková havěť. Kdo
je chce spatřit na vlastní oči, musí
sebrat odvahu a vstoupit do tajemné
Pohádkové kovárny. Potká tu hastrmany, víly, Jeníčka s Mařenkou i zlou
Ježibabu, Červenou Karkulku, kováře, čerty a další pohádkové bytosti, které
se v tomto starobylém stavení usídlily. Selibovská kovárna stojí za návštěvu.
+420 724 913 100, www.pohadkovakovarna.cz
GPS: 49°15’7.164”N, 14°11’35.948”E

9. Dům přírody Třeboňska
3. Sportovně relaxační areál v Hluboké nad Vltavou
Areál v hlubockém podzámčí nabízí
možnost beach volejbalu, využití
víceúčelového hřiště s umělým
povrchem, zapůjčení kolečkových
bruslí, koloběžek nebo elektrokol.
Jeho hlavní součástí je Adrenalin
park s lanovým parkem a obří
skluzavkou přes celý areál. Pro
děti jsou k dispozici trampolíny či
oblíbené prolézací síťové centrum. Další žádanou atraktivitou je Adventure minigolf, který je vhodný pro celé rodiny, od dětí po seniory.
+420 720 582 724, www.areal-hluboka.cz
GPS: 49°2’34.7”N, 14°26’36.487”E

Víte, kde na Třeboňsku najdete Tři bratry,
písečné duny, nebo třeba Dračici? Uhodnete, která ryba má psí zuby, či odkdy
jsou v Třeboni lázně? Všechno se dozvíte
v moderně pojaté expozici, která seznamuje
návštěvníky s největšími přírodními zajímavostmi Třeboňska.
Za méně než jednu hodinu se dozvíte vše
o historii rybníkářství, lázeňství a zdejší chráněné krajině. Vstoupíte do 300 let
starého dubu a navštívíte vydří mláďata přímo v jejich noře.
+420 384 724 912 (duben až září)
+420 384 721 169 (říjen až březen)
www.dumprirody-trebonska.cz
GPS: 49°0’11.440”N, 14°46’10.250”E

15. Zážitkový park „Zeměráj“
Zážitkový park Zeměráj se nachází
v lokalitě Budař u Kovářova severně
od Milevska. Na ploše devíti hektarů
park nabízí více než stovku různých
her, hlavolamů a dobrodružných úkolů
podporujících kreativitu, pozornost,
zručnost, obratnost, rovnováhu či
schopnost měnit zažité stereotypy.
Zeměráj je ideálním místem zábavy a relaxace pro celou rodinu. K dispozici
jsou odpočinkové zóny, kryté prostory a stylové občerstvení.
+420 702 542 054, www.zemeraj.cz
GPS: 49°30’33.884”N, 14°18’14.242”E

Bobová dráha se řadí svoji délkou
(1km) i rozmanitostí (21 zatáček,
2 tunely, a terénní zlomy) ke světové
špičce. Na start dráhy, který je
na kopci nad lipenským jezerem,
se dostanete pomocí vleku.
Dolů jedete nerezovým korytem na
speciálních bobech, kde si řídíte
rychlost sami. V areálu dráhy je
k dispozici stylová hospůdka “Bobovka”, rodinný altánek, dřevěné dětské hřiště a pobytová louka ideální
pro míčové hry. Celý areál je bezbariérový.
+420 380 736 363
www.slideland.cz
GPS: 48°38’47.377”N,
14°13’18.811”

20. Stezka korunami stromů
Na stezce dlouhé 675 metrů naleznete kromě jedinečné vyhlídky ze
40 metrové věže i spoustu dobrodružných zážitků. Celá stezka je
bezbariérová, takže je vhodná
pro dětské kočárky i vozíčkáře.
Z věže je fantastický výhled na téměř
celou část Lipenského jezera, okolí
Šumavy a Novohradské hory.
Přeje-li počasí, lze vidět i vrcholky
Alp. Milovníkům adrenalinu je určen
nejdelší suchý tobogán v České
republice dlouhý 52 metrů.
+420 388 424 145
www.stezkakorunamistromu.cz
GPS: 48°39’11.448”N,
14°13’51.301”E

vodní plochy; lesy

2. ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou

Otáčivé hlediště Český Krumlov je více
než půl století významným a ve světovém
měřítku i ojedinělým reprezentantem přírodního plenérového divadla s originálním
řešením a využíváním scénického prostoru. Každoročně se tu od června do září
odehraje průměrně osmdesát představení,
jež navštíví na 55 tisíc diváků z tuzemska
i zahraničí. Provozovatelem Otáčivého hlediště je Jihočeské divadlo se sídlem
v Českých Budějovicích.

19. Bobová dráha v Lipně nad Vltavou

hranice státu

+420 606 899 988, www.hopsarium.cz
GPS: 48°58’30¬.699”N, 14°29’53.405”E

13. Krokodýlí ZOO v Protivíně

dálnice

Největší rodinné hřiště v jižních
Čechách. Hopsat můžete bez
hranic celý den, tak zabalte
ponožky a hurá na šlapací auta,
trampolíny, velkou prolézačku,
děla s pěnovými míčky, sjezdovku
na nafukovací kruhy, míčkové bazény, nafukovací skákací atrakce…
prostě na to pravé místo plné
legrace a zábavy pro celou rodinu. Pro všechny rodiče a děti, které už
nebaví trávit čas u televize. Pro babičky a dědy, kteří ještě nepatří do
starého železa.

7. Otáčivé hlediště
v Českém Krumlově

dálniční tunel

1. Hopsárium v Českých Budějovicích

+43 5 7890-100, www.boehmerwald.at
GPS: 48°38’45.564”N, 13°58’12.144”E

dálnice ve výstavbě

+420 380 746 679, www.postovnimuzeum.cz
GPS: 48°37’7.25”N 14°18’33.19”E

víceproudá, rychlostní silnice

Expozice v areálu cisterciáckého
kláštera zachycuje na ploše téměř
dvou tisíc metrů čtverečních vývoj
poštovních služeb a jejich proměnu. Ke
zhlédnutí je zde velké množství autentických předmětů včetně poštovních
stejnokrojů, štítů, schránek, pokladen
a telekomunikačních přístrojů dokumentujících každodenní poštovní provoz. Historii poštovní dopravy představuje unikátní sbírka kočárů a saní.

Tato historická kulturní památka
v území, kde hraničí tři země, Horní
Rakousko, Německo a Česká republika, vznikla v 18. století. Ještě dnes
obdivují tento pionýrský čin překonání kontinentálního rozvodí mezi
Dunajem a Vltavou četní návštěvníci
při každoročním ukázkovém plavení.
K plavebnímu kanálu vedou i četné
turistické stezky a cyklostezky (vhodné i pro elektrokola).
Termín: od května do září.

silnice I. třídy

18. Poštovní muzeum ve Vyšším Brodě

23. Schwarzenberský plavební kanál

silnice II. třídy

+420 387 999 999, www.sladovna.cz
GPS: 49°18’30.343”N, 14°8’47.140”E

+420 602 697 207, www.muzeumlegatabor.cz
GPS: 49°24’54.022”N, 14°39’31.579”E

+43 (0)7763/2289-0
www.baumkronenweg.at
GPS: 48°26’53.630”N,
13°40’14.265”E

silnice III. třídy

+420 380 711 674, www.muzeumck.cz
GPS: 48°48’38.57”N 14°19’3.88”E

Ve Sladovně jsou trvale přístupné dvě
stálé expozice. Expozice Radka Pilaře,
píseckého rodáka a autora výtvarné
podoby Čtvrtkova Cipíska, a expozice “Po stopách ilustrace” zaměřená
na vývoj ilustrace dětské knihy. Mimo
zmíněné prostory stálých expozic jsou
k dispozici k výstavním účelům další
čtyři sály. Kulturní nabídku zpestřují také workshopy, semináře, koncerty atd.
Sladovna je prostorem, kde si společně hrají a tvoří děti i dospělí.

Na ploše více než 200 metrů čtverečních, rozdělené do několika tematických okruhů, jsou k vidění stovky
originálních modelů z celého světa, na
jejich stavbu bylo použito přes milión
LEGO kostiček. Expozice je neustále
rozšiřována o další zajímavé a raritní
kousky. Nejen děti, ale i dospělé, zaujmou originální a propracované modely kategorie Technic, které je možné
za použití dálkových ovládání i vyzkoušet. K dispozici je dětský koutek
a občerstvení.

železnice

+420 381 211 784, www.cokomuzeum.cz
GPS-Koordinaten: 49°24’46.440”N, 14°39’29.230”E

17. Muzeum Lega v Táboře

vodní toky

Expozice, která se nachází v prostorách třech historických domů, představuje historii čokolády, její dovoz do
Evropy a následné zpracování.
Druhá část muzea se věnuje marcipánu. Návštěvnicí mohou na vlastní
oči vidět výrobu čokoládových pralinek
a ochutnat speciality místní cukrárny.

Putování korunami stromů – tuto
jedinečnou možnost nabízí Stezka
korunami stromů v Kopfingu.

hlavní město

11. Muzeum čokolády a marcipánu v Táboře

12. Sladovna v Písku

Regionální muzeum, které se nachází
v opravené barokní budově bývalého
jezuitského gymnázia, nabízí ucelený
historický obraz Českokrumlovska
od pravěku do konce 19. století.
Návštěvníkům tak přibližuje bohatý
dějinný vývoj regionu i města. Jedinečnou zachovalost historického centra Českého Krumlova, zapsaného v seznamu světového kulturního dědictví
UNESCO, přibližuje jeho unikátní keramický model v měřítku 1:200.

+420 388 385 716, www.nm.cz
GPS: 49°0’44.787”N, 13°59’52.877”E

22. Stezka korunami stromů

+420 387 981 504, www.borovanskymlyn.cz
GPS: 48°52’57.918”N, 14°37’37.124”E

6. Regionální muzeum v Českém Krumlově

+43 (0)7949/6800,
www.pferdeeisenbahn.at
GPS: 48°35’5.820”N, 14°28’14.159”E

město

Na nejmenší návštěvníky a jejich rodiče zde
čeká stálá výstava klasických českých pohádek
s výtvarnou dílnou. K vidění jsou zde stateční
princové, krásné princezny, víly, vodníci, čarodějnice, čerti a další pohádkové postavičky.
Součástí výstavy je pohádkový krámeček
s upomínkovými předměty, například ručně
vyrobenými strašidly a dalšími pohádkovými
bytostmi, pohlednicemi, výrobky z hlíny
a dalšími stylovými suvenýry.

V roce 1832 byla otevřena první
veřejná železnice na evropském
kontinentu mezi Českými Budějovicemi a Lincem-Urfahr. Na půl kilometru kolejové trasy můžete znovu
zažít jedinečný pocit “cestování jako
kdysi”. Otevřeno od května do října
i po čtyři adventní neděle.

městys

Jihočeši myslí také na nejmenší návštěvníky,
takže na každém kroku najdete dětská centra zábavy či pestrou paletu animačních programů. Samozřejmostí je široké spektrum
nabídky pro rekreační i aktivní sportovce,
stejně jako pro ty, kteří lační po poznání, ať
už jde o celé rodiny, či jednotlivce. Přijeďte
a uvidíte. Kdo jednou zavítá do jižních Čech,
rád se sem znovu vrátí.

5. Půda plná pohádek
v Borovanech u Českých Budějovic

+420 384 321 235, www.bazen.jh.cz
GPS: 49°8’34.256”N, 15°1’10.585”E

První část expozice je věnována historii
české loutky od nejstarších loutkářů
přes rodinná divadla až k profesionálním scénám. Setkáte se zde s loutkami vyrobenými podle předloh M.
Alše, V. Suchardy či J. Trnky. Ve druhé
části, v jediném cirkusovém muzeu
v Čechách, se ocitnete v cirkusové
manéži. Je tu i motocykl, na kterém jezdili Medvědi s Cibulkou. Nechybí
panoptikum s voskovými hlavami historických osobností a pohyblivou
mořskou pannou.

21. Koněspřežka

obec

Jihočeský kraj nabízí pestře modelovanou
krajinu se zachovalou přírodou s množstvím rybníků, řek, potoků a potůčků. Krajinu
orámovanou vrcholky Novohradských hor
a Šumavy, plnou kulturních a historických
památek, malebných vesniček s typickou
jihočeskou architekturou. Unikátní hrady
a zámky i sportovní a kulturní vyžití. Je zkrátka tím nejlepším místem pro rodinnou dovolenou, při níž je možné propojit sport, kulturu, pobyt v přírodě, zábavu či adrenalinové
zážitky tak, aby se vešly třeba i do jediného
dne.

+420 604 675 031, www.muzeum.wz.cz
GPS: 49°10’25.429”N, 14°29’46.335”E

Zrekonstruovaná budova plaveckého
bazénu v Jindřichově Hradci a nově
přistavený aquapark potěší celé rodiny.
Je zde plavecký bazén (25m) se zvedacím zařízením pro invalidy, dva dětské bazény a relaxační bazén s vířivkou,
chrličem a divokou řekou a dva relaxační bazény pro dospělé. Součástí
relaxačních bazénů jsou chrliče, divoká řeka, protiproud, relaxační vzduchové
lavice, dvě vířivky, 45 metrový tobogán parní kabina apod.

16. Muzeum české loutky a cirkusu v Prachaticích

dálniční sjezd (exit)

Zorganizovat rodinnou dovolenou, která
uspokojí všechny její členy, bývá velice
náročné. Často je nutné splnit celou řadu
rozmanitých přání při současném zachování
klidu a pohody všech zúčastněných. Zdá
se to nemožné? Ale kdeže. Stačí přijet do
jižních Čech. Zde si při trávení své společné
dovolené přijdou na své ruku v ruce mladí
i staří, stejně jako peciválové či hyperaktivní
jedinci.

V muzeu jsou k vidění nákladní a osobní
automobily, koňské kočáry, bryčky,
sáně, motocykly, jízdní kola, stará
zemědělská technika, nářadí, modely
vlaků, automobilů a letadel i psací
a šicí stroje. To vše na 1900 metrech
čtverečních výstavní plochy ve tříposchoďové budově. Jedním z vystavovaných exponátů je například 250 let
starý kočár z filmových pohádek Princezna ze mlejna, Nejkrásnější hádanka,
Z pekla štěstí aj.

10. Aquapark Jindřichův Hradec

Vydala:
Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR) v roce 2014
Text: Jihočeská centrála cestovního ruchu,
Oberösterreich Tourismus, Tourismusverband Ostbayern
Fotografie: archiv Jihočeská centrála cestovního ruchu, archiv Oberösterreich
Tourismus, archiv Tourismusverband Ostbayern, archiv jednotlivých cílů
Grafické zpracování a sazba: Inpress a. s., Tisk: Inpress a. s.
www.jiznicechy.cz
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4. Muzeum historických vozidel
a staré zemědělské techniky v Pořežanech

CZE

24. Sklářská manufaktura
Svobodného pána Poschingera ve Frauenau
Sklářská manufaktura Svobodného
pána Poschingera ve Frauenau je
nejstarší sklárna Bavorského lesa
s jednou z nejstarších rodinných
tradic na světě. Pod vedením
odborníků si mohou velcí a malí
návštěvníci manufaktury denně
v rámci prohlídky manufaktury vyhotovit u pece skleněný suvenýr.
+49 9926 94010
www.poschinger.de
GPS: 48°59’04.4”N 13°18’09.2”E

25. Statek Aiderbichl
Místo setkání mezi člověkem
a zvířetem v jednom z nejhezčích
míst Bavorska. Statek Aiderbichl
je útočištěm pro zvířata, která jsou
osvobozena a zachráněna z rizikových a nouzových situací. Mimo
jiné statek vykupuje zanedbaná,
opuštěná zvířata či zvířata, která
mají být utracena. Primárním cílem
je ale, dle vlastních údajů, dosahovat porozumění mezi člověkem
a zvířetem v chráněném prostředí.

RODINNÁ DOVOLENÁ

+49 9901 903298, www.gut-aiderbichl.de
GPS: 48.817149, 13.021576

26. Muzeum dějin lesa St. Oswald
Muzeum dějin lesa St. Oswald
patří k národnímu parku Bavorský
les. Muzeum vypráví dějiny krajiny
a člověka v Bavorském lese. Jádro
muzea, které bylo znovu otevřeno
v září 2010, tvoří pochozí strom,
spojující na třech poschodích různé
výstavy.
+49 8552 974 8890
www.nationalpark-bayerischer-wald.de
GPS: 48°53’29.7”N 13°25’41.2”E

EUROPEAN UNION
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Investice do vaší budoucnosti.
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