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JIŽNÍ ČECHY 

• Jihočeský turistický region je rozsáhlé území ohraničené městy 

Strakonice, České Budějovice, Jindřichův Hradec a Tábor. 

• Jedná se o pánevní oblast v povodí řek Vltava, Otava a Lužnice. 

• V historii byla pro Jižní Čechy typická vláda silných šlechtických 

rodů, které vtisknuly území svůj otisk. Nejmocnějšími byly 

Rožmberkové, pánové z Hradce a Schwarzenbergové. 

• Mimořádně velké množství kulturních památek a zachovalých 

historických měst. Hlavním slohem Jižních Čech je renesance. 

• Oblast je spjata s husitským hnutím. 

• Rybniční oblast, velké množství rybníků a umělých vodních děl. 

• Turisticky velmi vyhledávaná oblast, její oblíbenost stále stoupá. 

• Významná je rovněž vodácká turistika.  



JIŽNÍ ČECHY 



České Budějovice 

• Hlavní město Jihočeského kraje. 

• Opora královské moci vůči šlechtickým rodům – královské město. 

• Biskupské město – biskup je představitelem jihočeské diecéze. 

• Město leží na soutoku Malše s Vltavou, závěrečná zastávka při sjíždění 

Vltavy.  

• Hospodářské centrum – Budvar, výstava Země živitelka. 



Černá věž - 72 m vysoká věž 

se stala symbolem Českých 

Budějovic 
Samsonova kašna z 18. stol. 

znázorňuje Samsona zápasícího se 

lvem. V pozadí radnice. 



Pozdně gotická Solnice 

na Piaristickém náměstí, 

dnes muzeum motocyklů 

Dominikánský klášter  

na břehu Vltavy 



Restaurace  

Masné krámy 

Pivovar Budvar 



Hluboká nad Vltavou 
• Zámek přestavěný v novogotickém slohu v 

letech 1840-1871 

• Jeden z nejnavštěvovanějších objektů v ČR. 

• Sídlo rodu Schwarzenbergů, po 2. válce bylo 

ukradeno na základě tzv. Lex Schwarzenberg. 

• ZOO 

 



Hroch Tomík s Maruškou 

Zvířátka ze ZOO pro nás vyfotila Eliška Jílková 



Bechyně 
• Historické město nad řekou Lužnicí. 

• Renesanční zámek, historické centrum. 

• Klášter s pozdně gotickou sklípkovou klenbou – přístupný. 

• Lázně Bechyně – léčba pohybového ústrojí. 

• Historická křižíkova elektrifikovaná trať z Tábora do Bechyně. 



Bechyňská duha 

 Železniční most přes údolí 

Lužnice z roku 1928. 

 



Kratochvíle 
• Lovecký zámeček, 

nejoblíbenější sídlo Petra z 

Rožmberka 

• V Čechách ojedinělý příklad 

italské renesanční vily, stojící na 

ostrově v uměle vytvořeném 

jezeře. 



Temelín 
• Novodobá dominanta 

Jižních Čech 

• Stále oblíbenější 

turistický cíl – v roce 

2012 jej navštívilo  

32 000 návštěvníků. 

 



Holašovice 
• Vesnice ve stylu tzv. 

selského baroka, postavená 

v 70. letech 19. století. 

• Památka chráněna 

UNESCO. 

• Zdobené a profilované 

štíty napodobovaly 

architekturu městských 

domů. 



Třeboň 
• Renesanční město v centru Třeboňské pánve mezi rybníky Svět a 

Rožmberk. 

• Velké množství historických památek. 

• Lázně – slatinné zábaly a koupele, léčba rašelinou. 

• Významné turistické centrum a v létě oblíbený výletní cíl miliard komárů 

z okolních rybníků. 

 



Náměstí s renesančními 

domy 

Schwarzenberská 

hrobka 



Pivovar Regent 



Rybník Rožmberk 
• Rozlohou 489 ha je 

největším rybníkem v Čechách. 

• Vybudoval jej Jakub Krčín z 

Jelčan, který teď s čertem po 

nocích oře jeho hladinu. 

• Jednou za dva roky se konají 

výlovy, na které přijíždějí tisíce 

lidí. 



ZDROJE: 

http://www.jiznicechy.tourism.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=113890 

http://www.vyletnik.cz/fotogalerie/jizni-cechy/trebonska-a-budejovicka-panev/10798/ 

http://www.fotoalpy.cz/galerie/ceske-budejovice-04-2009-ii/ 

http://www.hotelgarnicb.cz/okoli-hotelu/masne-kramy-3.html 

http://foto.mapy.cz/original?id=305663 

www.ahaonline.cz 

http://www.tbs.cz/information-centre?lang=cz&kap=8&id=5 

http://www.stezkanaonensvet.cz/fotogalerie/foto-ochutnavka-zajimavych-mist/ 

http://www.sps-tabor.cz/cz/skola/udalosti/reportaz-z-exkurze-v-jaderne-elektrarne-

temelin 

http://www.archiweb.cz/news.php?action=show&type=1&id=5554 

http://lazne-trebon.webnode.cz/ 

http://www.pivovar-regent.cz/cz/prodej-piva/prodejna-pivnice?yes=yes 

http://www.trebon.rybarstvi.cz/vylov-rozmberka-2012 

 


