
za historií piva Kam to bude teď? Přece po stopách tradice piva, 
protože pivo k Českým Budějovicím neodmyslitelně patří. Pivo se vařilo už v dobách, 

kdy střed Evropy obývali Keltové. Se zakládáním královských měst se výroba piva dále 
rozvíjela a ve středověku už začalo vznikat tradiční české pivo vyráběné tak, jak jej 
známe dnes – ze sladu a chmele. Díky králi Přemyslu Otakarovi II. máme od roku 1265 
nejen samotné město, ale i právo várečné a tudíž světoznámé českobudějovické 
pivovarnictví. Víte, že název „Budweiser“ pochází právě odsud a že zdejší pivo se vaří 
pouze z nejčistší vody čerpané z hlubin země, ze skvělého moravského sladu a 

výborného žateckého chmele, a tedy nejsou zapotřebí cizí produkty? Ve městě 
najdeme celkem dva pivovary a tři minipivovary. Jmenujme prvně dřívější Samson, 

dnes známý jako Budějovický měšťanský pivovar a potom Budějovický Budvar. Ten 
první, Budějovický měšťanský pivovar, byl založen roku 1795 a v té době byl pivovarem 

německým. O sto let později došlo k založení Budějovického Budvaru. A pokud dorazíte 
právě tam, nenechte si ujít návštěvu multimediální expozice, kde se seznámíte nejen s historií 

pivovaru až po současnost, ale můžete vidět přímo samotnou výrobu jedinečného zlatého moku. 
To, že je Budvar skutečně značkou prvotřídní kvality, vyzkoušejte buď  přímo v pivovaru v budvarské 

pivnici, nebo navštivte Masné krámy. V téhle vyhlášené historické restauraci v centru města vám k výborné 
kuchyni natočí výtečný kroužkovaný ležák přímo z tanku. S plným žaludkem pak nebudete vůbec pochybovat o tom, že České Budějovice 
mají přívlastek město piva plným právem. Řeč ale byla 
rovněž o minipivovarech. První českobudějovický 
minipivovar Kněžínek je součástí Rekreačního 
a kongresového centra Nové Dvory, dále 
Minipivovar Beeranek v České ulici, patřící 
ke kultovní restauraci Singer pub a do 
třetice je to Minipivovar Krajinská 27.

za historií koněspřežky I ve městě se dá zažít pořádné dobrodružství. Jak? Třeba tak, že se s celou 
rodinou vydáte za zdejšími zajímavostmi. Na začátku 19. století byla v Českých Budějovicích vybudována koněspřežní železnice. Úplně 
přesně to bylo v letech 1825 až 1832 a za jejím vznikem stáli pánové František Antonín Gerstner a Matyáš Schönerer. Dnes patří 
koněspřežka ke skutečnému technickému unikátu. Jejím hlavním 
úkolem bylo zrychlit a zlevnit přepravu osob i nákladů mezi 
Českými Budějovicemi a Lincem. K výměně koní byly na 
trati rozmístěny přepřahací stanice, pravidelně ve 
vzdálenosti dvaceti kilometrů. V roce 1870 však 
byla koňská síla definitivně překonána technikou a 
železnice se upravila pro parní provoz. Dodnes ale 
můžeme na celé trase najít řadu památek – 
náspy, kamenné mosty, staniční budovy a další. 
Přímo na území města, v okolí náměstí Přemysla 
Otakara II. se jich dochovalo několik. Hned zkraje 
České ulice stojí vedle budovy gymnázia bývalý 
solní sklad, odkud byly nakládány lodě plující po 
Vltavě do Prahy. Půjdeme-li Českou dál, na rohu    
s Piaristickou ulicí narazíme na Nisslův dům, před 
kterým bylo nástupiště a přímo v budově sídlily 
železniční kanceláře a osobní pokladna. Když projdeme 
až na Husovu třídu, můžeme se usadit v hostinci U Zelené 

ratolesti. Věděli jste, že dříve sloužil i jako skladiště a stáje pro koně, a zároveň byl nejsevernějším bodem trati? 
Stopy po koněspřežce najdeme ale i na druhé straně od centra, tedy v Mánesově ulici. Tam stojí 

někdejší strážní domek z roku 1828, kde bydlíval hlídač tehdejšího nákladového nádraží. Dnes si ve 
strážním domku můžeme prohlédnout zajímavou expozici o historii koněspřežky.  

ztraťte se 
v městské zeleni 
Sokolský ostrov Na soutoku 
Malše a Vltavy najdeme rozlehlý areál 
Sokolského ostrova. Čas se svou rodinou, 
známými nebo přáteli zde můžete trávit 
mnoha způsoby. Travnaté plochy s lavičkami 
lákají k odpočinku, relaxaci, procházce, nebo třeba 
pikniku. U mostu pro pěší a cyklisty je vystavěno hřiště 
s prolézačkami a houpačkami a nelze přehlédnout výrazné dominanty Sokolského ostrova – zimní a letní plovárnu, sportovní atletický 
stadion a budovu Sokolovny. Díky své rozloze a umístění je Sokolský ostrov ideálním místem pro konání oslav a slavností, venkovních 
výstav, open air festivalů nebo třeba sportovních soutěží. 

Stromovka Pouhých pět minut chůze od centra 
Českých Budějovic stačí k tomu, aby se člověk dostal 

do největšího českobudějovického parku, jehož 
výměra je celých 68 hektarů. Park Stromovka 

je důležitou rekreační zónou, zároveň je 
chráněn jako významný krajinný prvek. 
Svým návštěvníkům toho nabízí opravdu 
hodně. Celý park je totiž protkaný sítí 
asfaltových i nezpevněných stezek, na 
kterých se můžete do sytosti vyřádit na 
inline bruslích nebo kolech. Pamatováno 

bylo i na malé děti a ve východní části je pro 
ně tzv. Oranžové hřiště se vším, co na každém 

správném hřiští má být. Dospělí mohou využít 
asfaltová hřiště pro volejbal a basketbal. Na své si 

přijdou i milovníci rybářství nebo umění. U rybníku 
Bagr je možné věnovat se sportovnímu rybolovu nebo 

se jen tak opalovat. V celém areálu Stromovky je rozmístěno 
několik dřevěných soch.  

Park Na Sadech I samotné centrum města nabízí příjemné posezení ve stínu stromů. Park Na Sadech o výměře 3,5 hektaru 
spojuje dvě náměstí – Senovážné a Mariánské. Tvoří téměř kilometrový úsek a můžeme jej rozdělit na tři části. V té první, u Senovážného 
náměstí, je umístěn pomník Adalberta Lanny. Středovou část známe 
jako Besední sad a právě u budovy Besedy českobudějovické 
můžeme posedět u rozkošné fontány s jezírkem. Poslední 
část parku, směřující k Mariánskému náměstí a sousedící             
s Rabenštejnskou věží, se pyšní zajímavou architekturou 
zvanou Naše Benátky.  

Park Háječek a Krumlovské aleje 
V místě, kde se dnes můžeme volně procházet, 
bývala dříve voda. Teprve na začátku 19. století byl 
vypuštěn Krumlovský rybník a místo něj nyní na 
soutoku Malše a Vltavy leží krásný park Háječek          
a Krumlovské aleje. V areálu parku se nacházejí dva 
známé a velmi zajímavé objekty. Jedním je letní kino        
a druhým Hvězdárna a planetárium, kde můžeme díky 
projekčnímu přístroji sledovat umělou hvězdnou oblohu.  
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každý den

… v Budějovicích by chtěl žít každý. :)

Koněspřežní dráha České Budějovice – Linz byla nejstarší železniční dráhou na evropském kontinentě.
Patronem města je svatý Auracián, jehož ostatky jsou uloženy v kostele sv. Mikuláše.
V únoru 1929 byla u Českých Budějovic naměřena nejnižší teplota -42,2 °C.
26. září 1948 se zde narodil Vladimír Remek, první a jediný československý kosmonaut.
V ČB byla židovská synagoga, která byla v roce 1942 srovnána se zemí.

„KROUŽEK“ je pojem pro specialitu Budějovického Budvaru  - počáteční postup výroby kroužkovaného ležáku je stejný 
jako u vaření ležáku, ovšem rozdíl spočívá v tom, že do hotového piva v konzumní jakosti se před stáčením přidá nová kultura 
pivovarských kvasinek (tzv. "kroužků") v nejlepší kondici a nový podíl extraktu. V transportním obalu (sudy KEG) tak dojde               
k dalšímu stupni dokvašování piva, které přinese odlišnou senzorickou a biologickou jakost, lišící se od tradičního ležáku. 
Kroužek je ovšem k dostání jen v českobudějovických podnicích, jako jsou např. Masné krámy, Malý pivovar, Zlatá hvězda aj.

VÍTE, 
ŽE …



máme rádi zvířata Kdo by to řekl, 
že v těsné blízkosti velkého sídliště je možné najít místo plné 

zvířat a rostlin? A přece tomu tak je. Zemědělská fakulta 
Jihočeské univerzity otevřela ve svém areálu naučnou 
stezku. Pokud se rozhodnete ji celou projít, čeká vás 
celkem 12 informačních panelů, rozmístěných kolem 
celé Zemědělské fakulty. Na této trase plné poznání 

navštívíte experimentální pozemky a ohrady se zvířaty, vracet se budete 
přes stromovou alej k pavilonu B ZF. Každý z informačních panelů nabízí 
srozumitelným způsobem zajímavé informace z oblasti genetiky, ochrany 
zvířat a rostlin, myslivosti, nebo třeba kvality potravin. Tato naučná stezka 
funguje po celý rok.  

domov motýlů i bujné 
vegetace Vrbenské 
rybníky 

Stačí urazit jen kousek cesty severozápadně 
od města a ocitneme se v opravdu překrásné 
přírodní rezervaci Vrbenské rybníky. Zde 
se na 246 hektarech můžeme díky naučné 
stezce s deseti zastaveními kochat fascinujícím 
světem přírody. Rezervaci obývá celá řada 
ohrožených druhů rostlin a živočichů. Určitě se 
vyplatí vybavit se na cestu atlasem ptáků, protože 
těch tu můžeme rozpoznat něco přes  osmdesát druhů. 
Věřili byste, že je to více než třetina všech ptačích druhů 
hnízdících na jihu Čech? Tím ale výjimečnost rezervace zdaleka 
nekončí. Podařilo se dochovat i komplex mokřadního lesa, v němž žije zcela unikátní fauna motýlů. Vrbenské rybníky přejí i vegetaci, takže 
na své procházce zkrátka musíme obdivovat rybniční hráze lemované alejemi dubů, slatinná luka, vysoké ostřice nebo volné vodní hladiny. 

meditujte v oáze klidu zahrada Rudolfov Pojďte s námi společně navštívit oázu klidu, ráj motýlů,    
vůní a barevných květin, kde zapomeneme na každodenní     

starosti a spěch. Zahrada se nachází přibližně 6 km od 
centra Českých Budějovic východním směrem. 

Na zhruba půlhektarové rozloze je možné 
vidět vodní biotop, suché zídky, trvalkové     

a bylinkové záhony, víceúčelový skleník, 
ukázkovou pasivní stavbu, meditační kapli 
a léčebnou pyramidu. Vše je uspořádáno 
podle estetických pravidel a zákonitostí 
Feng-shui. Celá zahrada je prostoupena 
uměním. Pasivní stavba tzv. Měsíčnice 
funguje jako školicí centrum a také jako 

zázemí pro návštěvníky zahrady. Pro 
rodiny s dětmi je v zahradě instalována 

Vílí stezka. Postupně naleznete 15 víl,        
z nichž každá vypráví svůj příběh a učí tak 

děti formou pohádky zákonitosti přírodních 
zahrad.
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projděme se historií hornictví Naučná stezka v Rudolfově nabízí velmi zajímavý a fundovaný 
pohled, zejména pro návštěvníky odjinud. Svým zaměřením a zpracováním navazuje na sbírky a aktivity Hornického muzea v Rudolfově. 
Jejím tématem, jak název napovídá, je hornictví. Informační 
panely nabízejí ucelený přehled o počátcích hornictví na 
Rudolfovsku a jeho rozvoji až do konečného úpadku. 
Přestože jde o monotématicky zaměřenou stezku, je 
velmi poutavá a obsahuje celou řadu zajímavých 
informací z různých oborů. Za zvláštní zmínku 
určitě stojí dobové ilustrace reprodukované na 
jednotlivých panelech. Stezka se věnuje nejen 
technické stránce dolování, ale i životu havířů. 
Seznámíte se s počátky zdejšího kutání, jeho 
vrcholnou fází i aktivitami, které následovaly po 
úpadku zdejšího hornictví na počátku 17. století. 
Doporučujeme stezku procházet ve směru od 
kostela v Rudolfově (výchozím bodem je zastávka 
MHD u kostela) přes rybník Mrhal do Rudolfova 
(části zvané Amerika). Délka je přibližně 5 km a 
potřebný čas pro projití činí 4 hod. 

Turistické informační centrum
Info, propagační materiály, rady a tipy

Náměstí Přemysla Otakara II. č. 1,2
370 92  České Budějovice
T +420 386 801 413, T/F +420 386 801 414
info@c-budejovice.cz, www.inbudejovice.cz
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