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Pojďte s námi poznávat Vodňansko! 
Malebný kraj plný rybníků a vzácných historických památek najdete přibližně na půli ces-
ty z Písku do Českých Budějovic. Jeho přirozenými centry jsou dvě historická města – 
Vodňany a Bavorov. V krajině předurčené k toulání a nenáročné turistice najdete desítky 
kilometrů značených turistických tras a cyklostezek, které vás spolehlivě dovedou k cíli. 
Užijte si toulání krajinou rybníků, ovocných sadů a jahodových plantáží. Prostě si s chutí 
užijte Vodňansko!

Come with us to get to know Vodňansko!
A picturesque region full of ponds and rare historical monuments is situated about 
halfway from Písek to České Budějovice. Its natural centers are two historical towns – 
Vodňany and Bavorov. In the landscape destined for wandering and easy hiking, you will 
find tens of kilometres of marked hiking trails and bike paths that will reliably lead you 
to your destination. Enjoy wandering the landscape of ponds, orchards and strawberry 
plantations. Just go and enjoy Vodňansko!

Vodňany – „České Benátky“ 
www.infocentrumvodnany.cz

Bývalé královské město, obklopené rybníky s bohatou 
historií, městské muzeum a galerie. 
Czech Venice – former royal town with a rich fishing 
and pond tradition. Municipal Museum and Gallery.

Malé světy 
www.ceskedomeckypropanenky.blogspot.com

Domečky pro panenky sesbírané za více než 40 let 
paní Gil Bomber.
Small Worlds. Dollhouses collected over 40 years by 
Mrs. Gil Bomber.

Helfenburk 
www.helfenburk.com

Jedna z největších zřícenin hradu v České republice.
One of the largest castle ruins in the Czech Republic.

Zámek Dub 
www.infocentrumvodnany.cz

Tvrz přestavěná na zámek.
Chateau Dub. A stronghold rebuilt into a chateau.

Chelčice
www.chelcice.cz

Obec s památníkem Petra Chelčického a přírodní 
zahradou.
A village with a monument and memory hall to Petr 
Chelčický and a natural garden.

Lesopark v Zátiší ve Vodňanech
www.infocentrumvodnany.cz 

Ráj pro celou rodinu. Dřevěné objekty, obří houby, 
Stezka čápa Vodňana. 
Forest Park at Zátiší in Vodňany. A paradise for the 
whole family. Wooden objects, giant mushrooms, 
Stork Vodňan’s trail.

Libějovická alej
www.infocentrumvodnany.cz

Jedna ze tří čtyřřadých alejí v České republice. Vede 
z Chelčic přes Libějovice na Lomec.
Libějovická Alley. One of the three four–row alleys in 
the Czech Republic. It leads from Chelčice through 
Libějovice to Lomec.

Lomec
www.lomec.cz

Proslulé poutní místo s kostelem a přilehlým klášte-
rem.
Famous pilgrimage site with a church and an 
adjacent monastery.

Libějovické zámky
www.infocentrumvodnany.cz

Starý a Nový zámek s přírodní rezervací Libějovický 
park.
Libějovice Chateaus. Old and New chateau with 
a nature reserve of Libějovice Park.

Židovský hřbitov – Pražák
www.infocentrumvodnany.cz

Hřbitov na okraji lesa s mystickou atmosférou a vy-
hlídkou na město Vodňany. 
Jewish Cemetery – Pražák. A cemetery at the edge 
of the forest with a mystical atmosphere and a view 
of the town of Vodňany.

Haniperk
www.infocentrumvodnany.cz

Celoročně otevřená rozhledna na Svobodné hoře 
vysoká 24,5 metru.
A 24.5 metres high lookout tower on Svobodná hora 
open all year round.

Švecburg
www.facebook.com/Svecburg/

Nejmladší hrad v ČR z roku 2007.
The youngest castle in the Czech Republic from 
2007.

Kratochvíle
www.zamek–kratochvile.cz

Rožmberský letohrádek vybudovaný ve stylu italské 
renesanční vily.
Summer house of the Rožmberks´built in the style of 
an Italian Renaissance villa.

Netolice
www.netolice.cz

Jedno z nejstarších měst jižních Čech s muzeem 
a archeoparkem.
One of the oldest towns in southern Bohemia with 
a museum and an archeopark.

Plástovice
www.sedlec.eu

Méně známá krása jihočeského selského baroka. 
The lesser–known beauty of the South Bohemian 
peasant baroque.

Vít Fučík – Kudlička
www.muzeumvodnany.cz

Putování po stopách bájného aviatika Víta Fučíka.
Wandering in the footsteps of the legendary aviator 
Vít Fučík.

Protivín
www.vyletdoprotivina.cz

Město, kde se vaří pivo, chovají krokodýli a své místo 
zde našlo i Království času.
The town where beer is brewed breeds crocodiles 
and houses even the Kingdom of Time.

Zelendárky
www.vyletdoprotivina.cz
Rozlehlý komplex přírodních památek, např. rybníček 
Uchcánek. 
A large complex of natural monuments, such as the 
Uchcánek pond.

Židovský hřbitov – Čichtice
www.infocentrumvodnany.cz

Hřbitov z poloviny 18. století s 230 náhrobky.
Jewish Cemetery – Čichtice. A cemetery from the 
middle of the 18th century with 230 tombstones.

Bavorov
www.infocentrum–mesta–bavorov.webnode.
cz

Gotická stavba kostela, muzeum v Panském domě.
Gothic church building, museum in the Manor 
House.

Vlachovo Březí
www.vlachovobrezi.cz

Město s panským pivovarem v zámku a křížovou 
cestou.
A small town with a manorial brewery at the castle 
and the Stations of the Cross.

Husinec
www.husinec.cz

Rodný dům otce české reformace, M. Jana Husa.
Birthplace of the father of the Czech Reformation, 
Master Jan Hus.
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