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Vyobrazení na obálce: Pohled od Rudolfova 
na České Budějovice a okolí s horou Kletí v pozadí.

ÚVOD

Českobudějovicko náleží mezi turisticky velmi přitažlivé oblas-
ti jižních Čech. Stojí zde nejen všeobecně známá a památná mís-
ta v podobě Hluboké, Dívčího Kamene, Zlaté Koruny, Holašo-
vic, Římova nebo Trocnova, ale stovky dalších, méně věhlasných. 
Na stránkách tohoto průvodce, určeného zejména turistům 
s vlastním dopravním prostředkem, se postupně setkáme se vše-
mi zajímavostmi, které České Budějovice a jejich okolí ukrývají. 
Z pestré nabídky si zde jistě vybere návštěvník, který tento kraj 
nezná a zavítá sem poprvé, stejně jako místní turista, který rád 
poznává nová místa ve svém okolí. 

Popisované území je vyčleněno spojnicí obcí Dříteň – Dívči-
ce – Sedlec – Strýčice – Brloh – Chvalšiny – Zlatá Koruna  – 
Netřebice – Trhové Sviny – Olešnice – Jílovice – Domanín – Slo-
věnice – Ševětín – Pořežany – Temelín. Zahrnuje tudíž nejen 
nejbližší okolí krajské metropole, ale také šumavské podhůří 
v podobě Blanského lesa, na severu se dotýká Vltavotýnska, na 
východě Třeboňska, na jihovýchodě Novohradských hor a na 
jihozápadě Českokrumlovska a Lipenska. V podstatě se jedná 
o území zobrazené na turistické mapě č. 72 (Českobudějovic-
ko) z edice Klubu českých turistů (nejnovější vydání z roku 
2009), pouze okrajové části najdeme na mapách č. 73 (Vltava 
pod Vyšším Brodem a Blanský les) a č. 75 (Třeboňsko a horní 
Lužnice). Doporučujeme vždy mít k dispozici nějakou podrob-
nější mapu, která ulehčí orientaci a může být dobrým pomoc-
níkem při zvoleném výletu. 

Knížka, která volně navazuje na průvodce o Novohradských 
horách (vydán 2009) a kopíruje jeho formu, je rozdělena do šes-
ti kapitol podle svého přirozeného střediska. V rámci každé kapi-
toly je nejprve představena historie a památky zvoleného cent-
ra, možnosti pěších výletů odtud a dále nabídka možných moto-
ristických tras do jeho okolí (s následnými dalšími pěšími  
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výlety). Kurzívou psaný text vždy 
podrobněji přibližuje pěší cestu 
k určitému cíli. Průvodce je doplněn 
mnoha fotografiemi a několika jedno-
duchými mapkami, které mají usnad-
nit orientaci zejména tam, kde je tře-
ba putovat mimo značené turistické 
nebo cykloturistické trasy. Na konci 
je připojen výběrový seznam literatu-
ry, místní rejstřík a seznam nejzajíma-
vějších míst uměleckohistorických, 
technických, přírodních a vyhlíd- 
kových. 

Závěrem musím srdečně poděkovat 
všem, kteří se nějakým způsobem 
podíleli na tvorbě této knížky a bez 
nichž by nikdy nespatřila světlo 
světa.
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CELKOVÁ MAPA
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1 – České Budějovice a okolí (s. 12)
2 – Hluboká a okolí (s. 55)
3 – Křemže a okolí (s. 97)
4 – Velešín a okolí (s. 129)
5 – Borovany a okolí (s. 167) 
6 – Lišov a okolí (s. 192)
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1. ČESKÉ BUDĚJOVICE A OKOLÍ

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Město bylo založeno při soutoku Vltavy a Malše v roce 1265 krá-
lem Přemyslem Otakarem II. k posílení královské moci na jihu 
Čech (podobně Písek, Bechyně nebo Zlatá Koruna). Své pojme-
nování převzalo po starší osadě Budivojovicích, která stávala opo-
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dál. Výrazný hospodářský rozvoj města nastal ve 14. století, kdy 
mu král Karel IV. udělil četná privilegia, rozmnožovaná násled-
ně i dalšími panovníky. Budějovice se vypracovaly na nejdůležitěj-
ší město v jižní části Čech, které vždy platilo za silnou katolickou 
baštu, stojící jak proti husitství, tak v následné nábožensky neklid-
né době na straně vládnoucích Habsburků (např. při povstání čes-
kých měst 1547). V 16. století město prudce ekonomicky prospe-
rovalo, k čemuž napomáhalo rozšíření pivovarnictví, rybníkář-
ství, obchodní styky s Rakouskem a nově také otevření stříbrných 
dolů u Rudolfova, založení mincovny (1569–1611) a splavnění Vlta-
vy. Získané peníze byly investovány např. do stavebních akcí 
v duchu módní renesance. Stoupal rovněž politický význam Budě-
jovic, kde několikrát zasedal zemský sněm (nejvyšší zastupitelský 
orgán království) a ve třicátých letech 17. století byly v kostele 
uschovány české korunovační klenoty. Stalo se tak v době třice-
tileté války (1618–1648), kdy byla Praha obsazena vojáky. Budějo-
vic se válka příliš nedotkla, více jim uškodil požár z roku 1641 
(shořelo 226 domů z celkového počtu 360), po němž se město 
vzpamatovávalo po celý zbytek 17. století. Na jeho konci se však 
už i tady stavělo v barokním stylu a zvyšoval se počet německy 

České Budějovice, letecký pohled na historické jádro města.

1. Náměstí Přemysla Otakara II.
2. Radnice
3. Mallnerův a Puklicův dům
4. Česká spořitelna
5. Černá věž a katedrála
6. Hotel Zvon
7. Palác Včela
8. Hotel Dvořák 
9. Nisslův dům
10. Dominikánský klášter
11. Hradební věž Rabenštejn
12. Zátkův dům 
13. Komerční banka
14. Masné krámy
15. Obchodní dům U Hájíčků
16. Wortnerův dům

17. Kneislův dům 
18. Bývalý kapucínský 

klášter a kostel sv. Anny 
19. Biskupství 
20. Hradební věž 

Železná panna
21. Obchodní dům 

Brouk a Babka
22. Jihočeské divadlo 

a herecké domy
23. Kulturní dům Slavie 
24. Jihočeské muzeum 
25. Dům kultury Metropol
26. Kostel sv. Rodiny 

a školní budovy
27. Dům U Ferrussů
28. Hlavní pošta 
29. Česká národní banka
30. Pomník Vojtěcha Lanny
31. Městský park 
32. Beseda 
33. Poliklinika Sever
34. Eggertova vila
35. Pomník Otakara Mokrého 
36. Kamenný rozcestník
37. Socha sv. Jana 

Nepomuckého 
38. Sokolský ostrov

Historické 
jádro ČESKÝCH 
BUDĚJOVIC, 
městský park 
a Senovážné 
náměstí 
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