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Úvodem…
Už se vám také někdy stalo, že jste chtěli s přáteli vyrazit na výlet a nemohli 
jste nic vymyslet nebo vás nudí dlouhé hodiny vybírání toho pravého místa 
k návštěvě? Pokud ano, tato brožura vám jistě usnadní život! 
Najdete zde mnoho zajímavých míst na Českobudějovicku, Českokrumlovs-
ku, Novohradsku a v oblasti Dolního Rakouska. 
V brožuře najdete nejen historické a přírodní zajímavosti, ale také místa k re-
laxaci jako jsou kavárny, čajovny nebo cukrárny. Naleznete zde i tipy na místa, 
kde se dá dobře najíst. Nezapomněli jsme ani na milovníky nočního života – 
– v každé oblasti jsme vytipovali ty nejlepší bary, diskotéky a různá místa pro 
skvělou párty.

Einleitung
Ist es Ihnen auch schon mal passiert, dass Sie mit Freunden einen Ausflug 
unternehmen wollten und wussten einfach nicht wohin, oder hatten keine 
Lust, stundenlang nach einem geeigneten Zielort zu suchen? Falls ja, 
kann Ihnen diese Broschüre das Leben erleichtern! Sie finden hier viele 
interessante Orte in der Budweiser, Krumauer sowie Gratzener Region sowie 
in Niederösterreich. 
In dieser Broschüre finden Sie nicht nur historische Denkmäler und 
Naturschönheiten, sondern auch Orte, wo Sie sich entspannen und erholen 
können, wie Cafés, Teehäuser oder Konditoreien. Zusätzlich gibt es noch 
hilfreiche Restaurantempfehlungen. Auch Liebhaber des Nachtlebens 
kommen auf Ihre Kosten – sie finden hier viele Tipps, welche Bars, Discos 
oder Partyorte in der jeweiligen Region die besten sind.

By way of introduction…
Have you ever wanted to take a trip with friends and you could not figure 
out where to go, or do you just dislike when it takes too long to pick the right 
place to visit? If so, this brochure makes life easier! Here you can find many 
interesting places in the area of České Budějovice, Český Krumlov, Nové 
Hrady and Lower Austria.
In the brochure you find not only historical and natural attractions, but also 
places for relaxation such as cafés, tearooms or cake shops. You can also find 
tips on where to eat well. The lovers of nightlife also were not forgotten – we 
have picked out the best bars, discos and various places for a great party in 
each area.
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zámek Hluboká nad Vltavou
Schloss Hluboká nad Vltavou (Schloss Frauenberg)
Hluboká nad Vltavou castle

 � Bezproblémově dostupná atraktivita (autobusová doprava každých 
pár minut, včetně víkendů)

 � Otevřeno po celý rok (v zimních měsících po dohodě)
 � Vskutku nádherný, nevšední zámek
 � Pro příznivce procházek zámek nabízí park a zámeckou zahradu 

(různé trasy pro procházky)
 � Díky nevšednímu rázu této atraktivity jsou odtud překrásné foto-

grafie (selfie)
 � V případě pěkného počasí je možné každé pondělí navštívit zámec-

kou věž, z níž je úžasný výhled, který je možné spojit s fotografo-
váním okolní krajiny

 � Bohatá historie 
 � Krásný interiér, který společně s exteriérem navozuje pravou šlech-

tickou atmosféru (překrásná knihovna)
 � Milí a vstřícní průvodci
 � Pro milovníky umění je možné výlet spojit s návštěvou Alšovy galerie 

(různé umělecké výstavy)

 � Problemlos erreichbare Sehenswürdigkeit (Busverbindung alle paar 
Minuten, einschließlich Wochenenden)

 � Ganzjährig geöffnet (in Wintermonaten nach Vereinbarung)
 � wunderschönes, ungewöhnliches Schloss
 � verschiedene Routen im Park und Schlossgarten für Menschen, die 

gerne spazieren gehen
 � die besondere Umgebung bietet gute Möglichkeiten für schöne Fotos
 � bei Schönwetter montags Besuchen des Schlossturmes möglich, 

großartige Aussicht 
 � reiche Geschichte 
 � Schöne Innenräume, die gemeinsam mit dem Exterieur eine echte 

adlige Atmosphäre
 � Nette und freundliche Touristenführer
 � Kunstliebhaber können die Schlossbesichtigung mit einem Besuch der 

Mikoláš-Aleš-Galerie verbinden (verschieden Kunstausstellungen) 

 � This attraction is within an easy reach (bus transportation every 
few minutes, including weekends)

 � Open year-round (in winter months by prior arrangement)
 � Really beautiful, unusual castle
 � For fans of walks, the castle offers a park and a castle garden (va-

rious walking routes)
 � Thanks to the unusual character of this attractiveness, beautiful 

photos (selfies) can be taken there 
 � In case of good weather, it is possible to visit the castle tower 

every Monday, there is an amazing view that can be combined 
with taking photographs of the surrounding landscape

 � Rich history
 � Beautiful interior (beautiful library) together with the exterior 

create a true aristocratic atmosphere
 � Nice and helpful guides
 � For art lovers, this trip can be combined with a visit to the Aleš 

South Bohemian Gallery with diverse art exhibitions
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Černá věž
Schwarzer Turm (Černá věž)
Black Tower
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 � Nádherný výhled, který vám dodá pocit, že máte České Budějovice přímo 
na dlani.

 � Výhled je opravdu dech beroucí, což každý ze 225 schodů také, protože ces-
tou nahoru se člověk zapotí (aktivní trávení volného času)

 � Je to bývalá strážní věž a zvonice, která byla se svými 72 metry do nedávné 
doby nejvyšší stavbou ve městě

 � Věž má celkem 5 zvonů, z nichž největší má jméno Bumerin (1723 – hmot-
nost necelé 3,5 t) a nejmladší Budvar (zajímavé zejména pro milovníky piva)

 � Vstupné se platí až po vystoupání nahoru (není se tedy nutné bát, že 
v případě nezdolání schodů vyhodíte peníze)

 � Po cestě nahoru je možné prostudovat historii a další informace o věži z in-
formačních tabulí

 � Lidové vstupné a možnost zakoupení suvenýrů, pohledů nebo turistických 
známek

 � Eine wunderbare Aussicht, die Ihnen das Gefühl vermittelt, Budweis läge 
Ihnen zu Füßen.

 � Aktive Freizeitgestaltung möglich (225 Stufen nach oben für aktive 
Besucher) 

 � Es handelt sich um einen ehemaligen Wachturm und Glockenturm, der mit 
seinen 72 m bis vor kurzem das höchste Gebäude der Stadt war

 � Der Turm hat insgesamt 5 Glocken, von denen die größte Bumerin (1723 
– Gewicht fast 3,5 t) und die jüngste Budvar (interessant insbesondere für 
Bierliebhaber) heißt

 � Eintritt muss erst oben bezahlt werden  (also keine Sorge, falls Sie es nicht 
bis nach oben schaffen)

 � Infotafeln auf dem Weg nach oben informieren über die Geschichte
 � freundliche Eintrittspreise
 � Souvenir-, Ansichtskarten und Wandermarkenkauf möglich

 � A beautiful view that gives you the perfect sight over České 
Budějovice 

 � The view is really breath-taking, and breath-taking is also each 
of the 225 stairs (active leisure time activity)

 � It is a former watchtower and a bell tower, which, until recently, 
was the tallest building in town (72 metres tall)

 � The tower has a total of 5 bells, the largest of which has the name 
Bumerin (1723 – weight almost 3,5 t) and the youngest Budvar 
(interesting especially for beer lovers)

 � The admission is paid only after climbing up (you need not be 
afraid of throwing away money if you do not manage the stairs)

 � On your way up you can read about its history and other information 
about the tower on information boards 

 � Cheap entry and the option of buying souvenirs, postcards or tou-
rist stamps

© Turistické informační centrum České Budějovice

U Černé věže 70/2, 370 01 České Budějovice, Czech Republic
www.encyklopedie.c-budejovice.cz/clanek/cerna-vezGPS: 48.9755344N, 14.4756908E 98

http://www.encyklopedie.c-budejovice.cz/clanek/cerna-vez
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=48.9755344N, 14.4756908E


Státní hrad a zámek Český Krumlov
Burg und Schloss Český Krumlov
State castle and chateau of Český Krumlov

 � Druhý největší hradní a zámecký komplex v České republice 
 � Díky své architektonické úrovni, kulturní tradici a rozloze se řadí mezi  

nejvýznamnější památky střední Evropy
 � V komplexu je patrný architektonický vývoj od 14. do 19. století
 � Areál zámku zahrnuje čtyřicet budov a stavení
 � Sedm hektarů zámecké zahrady
 � Velkou atrakcí je také otáčivé hlediště v zahradách, kde se v letních měsících 

koná nespočet divadelních představení
 � Překrásné prostředí a nádherná okolní příroda
 � Je zde možnost pořídit nevšední fotografie
 � Úžasný výhled na celý Český Krumlov (krásná selfie)
 � Od roku 1992 je celý komplex v seznamu památek světového a kulturního 

dědictví UNESCO
 � Průvodci na zámku jsou velice příjemní a poskytují zajímavý a poutavý 

výklad
 � Vstupné je poměrně lidové
 � Možnost zakoupit suvenýry

 � Die zweitgrößte Burg- und Schlossanlage in der Tschechischen Republik 
 � Dank ihrer architektonischen Qualität, ihrer Kulturtradition und der Fläche 

gehört sie zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten Europas
 � In der Anlage kann die architektonische Entwicklung vom 14. bis zum  

19. Jahrhundert verfolgt werden
 � Die Schlossanlage besteht aus vierzig Häusern und Gebäuden 
 � Ein Schlossgarten von sieben Hektar
 � Eine große Attraktion ist die Drehbühne im Schlossgarten, wo viele Thea-

tervorstellungen in den Sommermonaten stattfinden
 � Herrliche Umgebung und wunderschöne Natur 
 � Hier können ungewöhnliche Fotos gemacht werden
 � Eine atemberaubende Aussicht auf ganz Český Krumlov (wunderbare 

Selfies)
 � Seit 1992 steht die ganze Anlage auf der Liste des Weltkulturerbes sowie 

des UNESCO- Kulturerbes
 � Die Schlossführer sind sehr nett und machen interessante, spannende 

Besichtigungen

 � Der Eintritt ist angemessen
 � Ein Souvenirladen

 � The second largest castle and chateau complex in the Czech 
Republic

 � Due to its architectural level, cultural tradition and area it is one 
of the most important sights of Central Europe

 � Architectural development from the 14th to the 19th century is  
evident in the complex

 � The premises of the castle include forty buildings
 � Seven hectares of castle garden
 � The revolving auditorium in 

the gardens is also a great 
attraction with numerous theatre 
performances taking place in the 
summer months

 � Beautiful surroundings and 
a beautiful surrounding nature

 � There is the chance to take 
extraordinary photos

 � Amazing view of the entire Český 
Krumlov (beautiful selfie)

 � Since 1992, the complex has been 
a UNESCO World Heritage site

 � The guides at the castle are 
very pleasant and provide 
an interesting and engaging 
interpretation

 � Admission is for reasonable price
 � Possibility to buy souvenirs
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Hrad Rožmberk
Burg Rožmberk (Rosenberg)
Rožmberk castle

 � Nejstarší sídlo Rožmberků – kolébka mocného rodu Rožmberků
 � Cesta na hrad je trochu strmější, proto se dá spojit s aktivním trávením vol-

ného času
 � Perchta z Rožmberka dala vzniknout pověsti o Bílé paní, která se zjevovala 

na zámku v Českém Krumlově, na Rožmberku a i na dalších rožmberských 
hradech. Pověst tvrdí, že pokud byla viděna s úsměvem na tváři, znamenalo 
to nadcházející šťastné období. Pokud ale měla černé rukavice a smutný 
výraz, znamenalo to, že se blíží neštěstí nebo smrt.

 � Milí průvodci, kteří jsou vzděláni jak o okolí hradu, tak i historii města
 � Nachází se zde rovněž zámecká prodejna suvenýrů, kde je možné zakoupit 

i výbornou kávu
 � Jedná se o menší hrad, který má však překrásný interiér a nabízí úžasný 

výhled z Anglické věže na meandr Vltavy

 � Der älteste Sitz des Geschlechts Rosenberg – die Wiege der mächtigen 
Familie Rosenberg

 � Der Weg zur Burg ist etwas steil, es handelt um eine aktive Freizeitgestaltung
 � Perchta von Rosenberg soll nach der Sage über die Weiße Frau im Schloss 

Český Krumlov, in der Burg Rožmberk sowie in anderen Rosenberg-
Burgen gespukt haben. Falls sie der Sage nach lachend gesehen wurde, 
bedeutete dies eine bevorstehende glückliche Zeit. Hatte sie aber schwarze 
Handschuhe an und eine traurige Miene, hieß es dann, Unglück oder Tod 
stünden bevor.

 � Es gibt hier nette Burgführer, die gute Kenntnisse sowohl über die 
Burgumgebung, also auch die Stadtgeschichte besitzen

 � Es gibt hier auch einen Schlossladen, wo Souvenirs und ausgezeichneter 
Kaffee zu bekommen sind

 � Es handelt sich um eine kleinere Burg mit wunderschönen Innenräumen, 
vom Englischen Turm aus eröffnet sich eine wunderbare Aussicht auf die 
Moldauschlinge

 � The oldest residence of the Rosenbergs – the cradle of the mighty 
Rosenberg family

 � The path to the castle is a bit steeper, so it can be combined with 
active leisure

 � Perchta of Rožmberk gave rise to a story about the White Lady who 
appeared at the castle in Český Krumlov, Rožmberk Castle and other 
Rosenberg castles. Legend claims that if she is seen with a smile on her 
face, it meant the upcoming season will be happy one. But if she has 
a black gauntlet and a sad expression, it meant that misfortune or 
death is coming.

 � Nice guides who are educated about the surroundings of the castle as 
well as the history of the town

 � There is also a castle souvenir shop, where you can buy delicious 
coffee

 � It is a smaller castle, but it has a beautiful interior and offers amazing 
views of the English Tower on the Vltava meander
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Kláštery Český Krumlov
Klöster Český Krumlov
Monasteries Český Krumlov

 � Unikátní trojklášteří, které zaujímá hned druhé místo co do rozlohy 
po krumlovském zámku

 � Velké lákadlo pro širokou veřejnost – k vidění je klášterní život, kultura, 
historie a umění daného období 

 � Rozhodně zajímavý a nevšední prostor pro poznání a zážitky
 � Nejen stálé expozice, ale také bohatý doprovodný program v podobě výstav, 

koncertů, řemeslných workshopů a dílen a komentovaných prohlídek
 � Během návštěvy si můžete vyzkoušet práci mnoha řemeslníků, například 

kováře, brašnáře anebo keramika 
 � Klášterní dobroty můžete ochutnat přímo od pekařky, kde se můžete doz-

vědět i něco o regionální kuchyni

 � Einzigartige Drei-Kloster-Anlage, die nach dem Schloss 
Český Krumlov flächenmäßig die zweitgrößte Anlage ist

 � Sehr attraktiv für die Öffentlichkeit – zu besichtigen sind 
das Klosterleben mit seine Kultur, Geschichte und Kunst 

 � Ein eindeutig interessanter und ungewöhnlicher Ort, 
um Neues zu erfahren und zu erleben

 � Es gibt hier nicht nur ständige Ausstellungen, sondern 
auch ein reiches Begleitprogramm, z. B. Ausstellungen, 
Konzerte, Handwerkerworkshops sowie kommentierte 
Besichtigungen

 � Während des Besuchs kann man die Arbeit 
verschiedener Handwerker ausprobieren, z. B. eines 
Schmieds, Täschners oder Keramikers

 � Klosterspezialitäten kann man direkt in der Bäckerei 
kosten, wo man auch etwas über die regionale Küche 
erfahren kann
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 � Unique triple-monastery, which is the second largest complex after 
Český Krumlov castle

 � A great attraction for the general public – visitors can see the monastic 
life, culture, history and art of the period

 � Definitely interesting and unusual space for knowledge and 
experience

 � Not only a permanent exhibition but also a rich accompanying 
program in the form of exhibitions, concerts, craft workshops and 
guided tours

 � During your visit, you can try the work of many craftsmen, e.g. 
blacksmith, bag or ceramics maker

 � You can taste the monastic delicacies directly from the baker where 
you can also learn something about regional cuisine
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GPS: 48.8133247N, 14.3180275E

Klášterní Dvůr 97, 381 01 Český Krumlov, Latrán, Czech Republic    |    klasteryck.cz

©  Kláštery Český Krumlov
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Hrad nové Hrady
Burg nové Hrady (deutsch Gratzen)
nové Hrady castle

 � Hrad provází řada legend a pověstí, jako například O statečném kováři, 
Polední duch v hradním archivu, O pokladu na Nových Hradech, Erbovní 
legenda pánů de Longueval z Buquoye, Založení poutního kostela v Libě-
jovicích

 � Od roku 2001 je hrad zařazen mezi národní kulturní památky
 � Nachází se zde nejhlubší středověká studna ze všech jihočeských hradů 
 � Prohlédnout si můžete jedinečné exponáty
 � Zajímavostí jsou fotografie hradu, které ukazují, jak hrad vypadal 

po odchodu Rudé armády po válce
 � Kousek od hradu je perfektní cukrárna, kde si můžete pochutnat na ko-

pečkové zmrzlině nebo zákuscích (i bezlepkových)
 � Vstup za přijatelnou cenu
 � Prohlídka trvá zhruba 45 minut
 � Možnost pořídit hezké fotografie
 � Velké množství zajímavých akcí pořádaných na hradě (např. Soutěž 

o nejkrásnější vánoční perníkový hrad) 

 � Viele Legenden und Sagen, wie z. B. Über den tapferen Schmied, 
Mittagsgeist im Burgarchiv, Über den Schatz in Nové Hrady, 
Erblegende der Herren de Longueval von Buquoy, Die Gründung der 
Wallfahrtskirche in Libějovice

 � Seit 2001 steht die Burg auf der Liste der nationalen Kulturdenkmäler
 � Hier befindet sich der tiefste mittelalterliche Brunnen von allen 

südböhmischen Burgen
 � Einzigartige Ausstellungsstücke zu besichtigen
 � Ausgestellte Fotos der Burg zeigen auf wie sie nach dem Abmarsch der 

Roten Armee nach dem Zweiten Weltkrieg aussah
 � Nicht weit von der Burg befindet sich eine ausgezeichnete Konditorei, 

wo man Eis oder verschiedene (auch glutenfreie) Desserts naschen 
kann

 � Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
 � Die Führung dauert ca. 45 Minuten
 � Ideal für schöne Fotos machen
 � Große Anzahl an interessanten Veranstaltungen in der Burg (z. B. 

Wettbewerb um die schönste Lebkuchenburg vor Weihnachten) 

 � The castle is accompanied by a number of legends, such as The 
Brave Blacksmith, The Midday Ghost in the Castle Archive, The 
Treasure in Nové Hrady, The Heraldic Legend of the Lords of de 
Longueval of Buquoy, The Establishment of the Pilgrimage Church 
in Libějovice

 � Since 2001 the castle has been included among the national cultural 
monuments

 � Find the deepest medieval well of all South Bohemian castles here
 � You can view unique exhibits
 � Photos of the castle, which show how the castle looked after the 

Red Army’s retreat after the war
 � Near the castle there is a perfect sweet shop, where you can enjoy 

an ice cream or desserts (even gluten-free)
 � Entry for a reasonable price
 � The tour takes about 45 minutes
 � The possibility to take beautiful photos
 � A large number of interesting events held in the castle (e.g. the Most 

Beautiful Christmas Gingerbread Castle Competition)
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Dürnstein

 � Jedná se o městečko s 877 obyvateli, které leží u Dunaje (v létě si zde můžete 
užít koupání)

 � Jedno z nejpopulárnějších míst v regionu Wachau
 � Město se těší své popularitě díky produkci vína, na místních vinících se 

pěstuje zejména víno bílé odrůdy
 � Za návštěvu rozhodně stojí zřícenina hradu Dürnstein, který byl postaven 

ve 12. století
 � U zříceniny hradu je přístupná naučná stezka
 � Nejlepší vyhlídka je z terasy těsně u hradeb, která vám umožni překrásný 

pohled na vinařskou krajinu a odhalí vám významné události evropských 
dějin (byl tu vězněn anglický král Richard Lví srdce)

 � K zřícenině se dá ze stejně nazvané vesnice dojít za zhruba 20 minut
 � Další zajímavostí je historická městská radnice
 � Od roku 2001 patří Dürnstein s Wachau do seznamu Světového kulturního 

dědictví UNESCO

 � Städtchen mit 877 Einwohnern an der Donau (Bademöglichkeiten im 
Sommer)

 � Einer der beliebtesten Orte in der Wachau
 � Populär wegen seiner Weinproduktion, in den hiesigen Weinbergen werden 

vor allem Weißweinsorten angebaut
 � Wichtige Sehenswürdigkeit Burgruine Dürnstein, die Burg wurde   

im 12. Jahrhundert gebaut
 � In der Nähe der Burgruine gibt es einen Lehrpfad
 � Wunderschöner Ausblick auf die Weingegend von der Stadtmauer. 

(Die Burg ist mit wichtigen Ereignissen der europäischen Geschichte 
verbunden, u. a. wurde hier der König von England Richard - genannt 
Löwenherz - gefangen gehalten)

 � Wanderung vom Dorf Dürnstein zu Fuß zur Burgruine möglich (ca. 
20 Minuten)

 � Historisches Rathaus in der Stadt
 � UNESCO- Weltkulturerbe seit 2001 (Dürnstein gemeinsam mit der Wachau)

 � It is a small town with 877 inhabitants, which is located near the 
Danube (you can enjoy swimming here in the summer)

 � One of the most popular places in the Wachau region
 � The town is popular thanks to the production of wine, in local 

vineyard is grown mainly white wine
 �  The ruins of Dürnstein Castle, built in the 12th century, are 

definitely worth a visit
 � The nature trail is accessible by the ruins of the castle
 � The best view is from the terrace near the walls, which give you 

a beautiful view of the wine landscape and reveal significant events 
of European history (King Richard Lionheart was imprisoned 
there)

 � The ruins can be reached in about 20 minutes from village with 
the same name

 � Another attraction is the historic town hall
 � Since 2001, Dürnstein and Wachau have been included   

in the UNESCO World Heritage List
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Grafenegg

 � Grafenegg je nejvýznamnější hradní komplex romantického historismu 
v Rakousku

 � Nachází se zhruba 14 km od města Křemže
 � Velkou pozornost si zaslouží kromě zámku samotného i třicetihektarový 

park, kde je k vidění několik sochařských děl
 � V parku se nachází přes 2 000 exotických stromů (některé z nich jsou až 

250 let staré)
 � Zajímavostí je, že park byl v roce 2008 vybrán pro zahradní výstavu jako 

ukázka zahradní krajiny 19. století (každý rok se zde koná dolnorakouská 
zahradní výstava)

 � Na zámku se koná řada koncertů, konferencí, přednášek a největší popular-
itě se těší slavnost zvaná Grafeneggský advent (v roce 2007 bylo dokončeno 
venkovní jeviště se 1750 místy k sezení a koncertní síň se 1300 místy 
k sezení)

 � Pro milovníky koní je určená jezdecká škola, pro milovníky vína je zde 
zámecká vinárna, která je součástí hotelu

 � Bedeutendste Schlossanlage des romantischen Historismus in Österreich
 � Etwa 14 km von der Stadt Krems entfernt
 � Dreißig-Hektar-großer Schlosspark mit vielen Skulpturen 
 � 2 000 exotische Bäume (einige davon sind über 250 Jahre alt) im Park
 � 2008 als Beispiel der Gartenlandschaft der 19. Jahrhunderts für eine Gar-

tenausstellung ausgewählt (jährliche niederösterreichische Gartenausstel-
lung findet hier statt)

 � Viele Konzerte, Konferenzen, Vorträge im Schloss, sowie der popu-
läre Grafenegger Advent (im Jahr 2007 wurden eine Außenbühne mit 
1750 Sitzplätzen und ein Konzertsaal 1300 Plätzen fertiggestellt)

 � Reitschule und Schlossweinstube, die zum Hotel gehören vorhanden

 � Grafenegg is the most significant castle complex of romantic his-
toricism in Austria

 � Located about 14 km from the town of Krems
 � In addition to the castle itself, a thirty-hectare park deserves a lot 

of attention, where several sculptures can be seen
 � There are over 2,000 exotic trees in the park (some of them are up 

to 250 years old)
 � Interestingly, the park was selected for the garden exhibition in 

2008 as an example of the 19th-century garden landscape (every 
year there is a Lower Austrian garden show)

 � A number of concerts, conferences, lectures are held at the castle, 
the most popular celebration is Grafenegg advent (in 2007 were 
completed an outdoor stage with 1750 seats and a 1300-seat con-
cert hall)

 � For horse lovers there is riding school, for wine lovers there is 
a castle wine bar, which is part of the hotel
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zámek Rosenburg
Schloss Rosenburg
Renaissance castle Rosenburg

 � Mottem této atraktivity je „Pocítit dějiny – (za)žít tradici”, které bylo zvoleno 
jako výstižné heslo pro zážitky turistů navštěvující zámek Rosenburg (vlast-
níci zámku si přejí, aby návštěvníci zažili dějiny na vlastní kůži)

 � Nachází se zde nové výstavní prostory, které informují o dějinách rodiny 
Hoyos

 � Zámek se pyšní největší soukromou sbírkou zbraní
 � Pro všechny je také připravena unikátní historická přehlídka sokolnictví, 

která se koná během otevírací doby na zámku
 � Každý rok na jaře se zde konají slavnosti nazvané Historický hradní rej 

a na podzim si nenechte ujít rytířský turnaj 
 � Další zajímavostí je, že tento zámek, který je považován za jeden z nejlépe 

zachovalých renesančních zámků v Rakousku, se stal velmi populární 
pro domácí i mezinárodní filmovou produkci

 � Můžete si stáhnout německo-anglicko-českou aplikaci, díky které se ještě 
hlouběji ponoříte do tajů zámku

 � Možnost kulinářských zážitků

 � Motto: „Geschichte spüren – Tradition (er)leben” (die Schlossinhaber 
wünschen sich, dass Besucher die Geschichte auf eigene Haut erleben)

 � Ausstellungsräumlichkeiten, die über die Geschichte der Familie Hoyos 
informieren

 � Größte private Waffensammlung 
 � Historische Falknerei-Schau, die in den Schlossöffnungszeiten stattfindet
 � Jeden Frühling findet hier das sogenannte Historische Burgreigen statt, 

jeden Herbst wiederum das faszinierende Ritterturnier 
 � Eines der besterhaltenen Renaissanceschlösser in Österreich 

(für einheimische sowie ausländische Filmproduktionen sehr beliebt)
 � Deutsch-englisch-tschechische App zum Download, um die Geheimnisse 

des Schlosses noch besser kennenzulernen 
 � Kulinarische Erlebnisse

 � The motto of this attraction is „Sense history – experience 
tradition”, which was chosen as a clear slogan for experience of 
tourists visiting the Renaissance castle Rosenburg (the owners of 
the castle wish to visitors experience history on their own)

 � There are new showrooms to inform about the history of the 
Hoyos family

 � The castle had the largest private collection of weapons
 � A unique historical show of falconry is also prepared for everyone 

and takes place during the opening hours of the castle
 � Every year in the spring there is festival called Historic Castle 

Activities and in the autumn do not miss a Knights’ Tournament
 � Another interesting thing is that this castle, which is considered 

one of the best preserved Renaissance castles in Austria, has 
become very popular for both domestic and international film 
production

 � You can download a German-English-Czech application which 
helps you reveal other secrets of the castle

 � The possibility of culinary experiences
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Gozzoburg

 � Je to městský pozdně-středověký hrad, nacházející se přímo ve středu města 
Kremže

 � Můžete obdivovat, jak vypadala tehdejší raně gotická architektura
 � Lákadlem jsou nejstarší fresky ve střední Evropě
 � Ke stažení je bezplatná aplikace Hearonymus, která slouží jako audio 

průvodce (nezapomeňte si vzít s sebou sluchátka) 
 � Revitalizace hradu je považována za natolik zdařilý příklad zachování kul-

turního dědictví, že to bylo v roce 2009 oceněno cenou Europa Nostra 
 � Název Gozzoburg je odvozen od jména Gozzo, což byl ve 13. století městský 

soudce
 � Od září 2017 v této středověké budově sídlí IMC Fachhochschule Krems
 � Za návštěvu rozhodně stojí restaurace Gozzo, která je otevřena každý den 

kromě neděle
 � V restauraci si můžete vychutnat obědové menu nebo si odpočinout u od-

polední kávy a domácích zákusků anebo vyzkoušet večerní gurmánskou 
nabídku

 � Spätgotische mittelalterliche Stadtburg im Zentrum von Krems 
 � Frühgotische Architektur zu bewundern
 � Die ältesten Fresken in Mitteleuropa
 � Kostenlose App Hearonymus dient als Audioguide (vergessen Sie nicht, 

Kopfhörer mitzunehmen) 
 � Die Revitalisierung der Burg gilt als gelungenes Beispiel für Erhaltung des 

Kulturerbes (Burg erhielt 2009 den Preis Europa Nostra)
 � Name der Burg vom Stadtrichter Gozzo abgeleitet (dieser war in Krems 

im 13. Jahrhundert tätig)
 � Seit September 2017 hat die IMC Fachhochschule Krems ihren Sitz in diesem 

mittelalterlichen Gebäude 
 � Restaurant Gozzo, das jeden Tag (außer Sonntag) geöffnet hat, bietet 

köstliche Speisen und Getränke, sowie ein Mittagsmenü, die Möglichkeit 
auf einen Nachmittagskaffee und selbstgemachte Kuchen oder ein Gourmet-
Abendangebot

 � It is a town-late-medieval castle located directly in the centre of the 
town of Krems

 � You can admire the early Gothic architecture
 � The attraction is the oldest frescoes in Central Europe
 � Download the free Hearonymus app that serves as an audio guide 

(to take your headphones with you)
 � The revitalization of the castle is considered to be such a good  

example of preserving the cultural heritage that it was awarded 
in 2009 with the Europa Nostra Award

 � The name Gozzoburg is derive from the name Gozzo, which meant 
a town judge in the 13th century

 � From September 2017, IMC Fachhochschule Krems is located 
in this medieval building

 � The Gozzo restaurant, which is open every day except Sundays, is 
definitely worth a visit

 � In the restaurant you can 
enjoy lunch menu or relax 
with afternoon coffee and 
homemade cakes or try an 
evening gourmet menu

cz

DE

En

foto: vlastní archiv

GPS: 48.4117819N, 15.6018758E


Hoher Markt 1, Krems an der Donau, Austria
www.gozzoburg.at 2524

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=48.4117819N, 15.6018758E
http://www.gozzoburg.at


muzea

zámek Hluboká nad Vltavou
Schloss Hluboká nad Vltavou (Schloss Frauenberg)
Hluboká nad Vltavou castle

Gozzoburg

Černá věž
Schwarzer Turm (Černá věž)
Black Tower

Státní hrad a zámek Český Krumlov
Burg und Schloss Český Krumlov
State castle and chateau of Český Krumlov

Hrad Rožmberk
Burg Rožmberk (Rosenberg)
Rožmberk castle

Kláštery Český Krumlov
Klöster Český Krumlov
Monasteries Český Krumlov

Hrad nové Hrady
Burg nové Hrady (deutsch Gratzen)
nové Hrady castle

Dürnstein

Grafenegg

zámek Rosenburg
Schloss Rosenburg
Renaissance castle Rosenburg
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návštěvnické centrum Budvar
Besucherzentrum Budvar
Visitor centre Budvar

 � Před samotnou prohlídkou si každý může projít moderní multimediální ex-
pozici s názvem „Příběh Budějovického piva“ a zažít virtuální výlet v kleci 
těžebního výtahu, jímž se dostanete do hloubky 300 metrů ke zdroji budě-
jovické hlubinné vody

 � Prohlídka výrobního procesu světoznámého ležáka Budweiser Budvaru
 � Nejznámějším pivem z nabídky pivovaru je světlý ležák Budweiser Budvar, 

který se vyváží do více než 70 zemí
 � Součástí prohlídky je také ochutnávka nepasterovaného a nefiltro-

vaného piva v ležáckých sklepech, kde teplota dosahuje pouhých 2-4 °C
 � Povedou vás odborně vyškolení průvodci
 � Možnost zvolit prohlídku v několika jazycích
 � Obchod se suvenýry, kde je možné zakoupit i různé druhy piv

 � Moderne multimediale Ausstellung mit dem Titel „Die Geschichte des 
Budweiser Biers“ und virtueller Ausflug im Käfig eines Bergbaulifts (300 
Meter tief unter der Erde zur Budweiser Tiefwasserquelle)

 � Besichtigung des Herstellungsprozesses des weltberühmten Lagerbiers 
Budweiser Budvar

 � Helles Lagerbier Budweiser Budvar als bekannteste Biersorte (wird in mehr 
als 70 Länder exportiert)

 � Nicht pasteurisiertes und ungefiltertes Bier aus Lagerkellern wird während 
der Besichtigung verkostet (Temperatur nur bei 2-4 °C)

 � Die Besichtigung wird von fachlich geschultem Führungspersonal angeboten
 � Verschiedene Sprachoptionen
 � Souvenirshop, mit großer Auswahl an Biersorten

 � Before the tour, everyone can go through a modern multimedia 
exposition titled „The Story of Budweiser Beer“ and experience 
a virtual trip in a mining lift cage, which takes you to a depth of 
300 meters to the source of deep water

 � Tour of the production process of the world-famous Budweiser 
Budvar Lager

 � The best-known beer of the brewery is the Budweiser Budvar 
Pale Lager, which is exported to more than 70 countries

 � Part of the tour is also tasting an unpasteurised and unfiltered 
beer in the lager cellars where the temperature reaches only 
2-4 °C

 � Professional guides will guide you
 � Possibility to choose a tour in several languages
 � Souvenir shop, where you can buy various kinds of beers
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Hradní muzeum
Burgmuseum
castle Museum

 � Muzeum vám nabídne poznání pánů z Krumlova, Rožmberků i další 
šlechtice, kteří sídlili v Českém Krumlově

 � Jedná se o nejstarší dochovanou část českokrumlovské rezidence
 � Možnost zhlédnout velké množství cenných exponátů ze zámeckých 

depozitářů
 � Místo slouží pro odpočinek, ale i vzdělání
 � V areálu je zřízena kavárna, kde si můžete pochutnat na dobré kávě, 

dále se zde nachází obchod s knihami a suvenýry
 � Celoroční provoz
 � Součástí prohlídky je i biograf. V pohodlných a stylových sedadlech 

je možné zhlédnout schwarzenberské snímky zejména z dvacátých 
a třicátých let 20. století. Je možné zhlédnout pohled na českokrum-
lovský zámek, výměnu stráže gardy nebo hon v hlubockých revírech

 � Muzeum je možné projít samostatně s průvodcovskými texty nebo 
s audio průvodcem

 � Das Museum bietet viele Informationen über die Herren von Krumau, 
Roseberg sowie andere Adelige, die in Český Krumlov residierten

 � Es handelt sich um den ältesten erhaltenen Residenzteil in Český 
Krumlov

 � Man kann viele wertvolle Exponate aus den Schlossbeständen 
besichtigen

 � Hier kann man sich nicht nur entspannen, sondern auch neue 
Kenntnisse erwerben

 � Im Museum gibt es ein Café, wo man guten Kaffee genießen kann, 
außerdem gibt es dort auch einen Souvenir- und Buchladen

 � Ganzjährig geöffnet
 � Im Rahmen der Führung kann man sich auch Filme ansehen. 

In bequemen und stilvollen Sitzen kann man Schwarzenberger Filme 
insbesondere aus den 1920er und 1930er Jahren sehen. Außerdem 
gibt es hier einen Blick auf das Schloss, den Wachwechsel oder eine 
Jagd in Jagdrevieren von Hluboká zu sehen

 � Das Museum kann auch individuell mit Begleittexten oder einem 
Audioguide besichtigt werden

 � The museum can offer you the cognition of the lords of Český 
Krumlov, Rosenberg family and other nobles who resided 
in Český Krumlov

 � This is the oldest preserved part of Český Krumlov residence
 � The possibility to see a large number of valuable exhibits from 

the castle depository
 � The place is for rest, but also for education
 � There is a café where you can enjoy good coffee and a shop with 

books and souvenirs
 � Year-round operation
 � A cinema is also part of the tour. In comfortable and stylish seats 

you can see Schwarzenberg images, especially from the 1920s and 
1930s. There it is also possible to see the view of Český Krumlov 
castle, the exchanging of the guards or the hunt in the districts

 � The museum can be visited individually with guidebooks or audio 
guides
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Skanzen ochrany státní hranice a železné opony
Freilichtmuseum des Grenzschutzes und des Eisernen Vorhangs
Open-air museum of the Protection of the State Border and the Iron curtain

 � Během roku 2013 byl kousek od bývalé celnice hraničního přechodu Nové 
hrady – Pyhrabruck vytvořen skanzen ochrany státní hranice

 � Jedná se o část Novohradského muzea
 � Exponáty jsou ze soukromého pohraničního skanzenu v Borovanech
 � Skanzen má za cíl vytvořit představu o vývoji ochrany hranic (jak to kdysi 

vypadalo)
 � Největší část je věnována ochraně státní hranice za období tzv. studené války
 � Vstupné je 30 Kč pro studenty a 40 Kč pro dospělé
 � Jedná se o významný kus české historie, kterou vám vyloží jeden z pamětníků
 � Krásný výlet do přírody
 � Exteriér tvoří hraniční stavby a překážky (původní drátěný plot, hraniční 

mezníky, strážní věž, …)
 � Součástí jsou názorné tabule s náčrty a také fotografie
 � Státní hranice byla do roku 1965 hlídána tzv. elektrickou stěnou (3 až 6 000 

Voltů)

 � Im Laufe des Jahres 2013 wurde das Freilichtmuseum des Grenzschutzes 
Nahe des ehemaligen Zollgrenzübergangs Nové hrady – Pyhrabruck errichtet

 � Es handelt sich um eine Zweigstelle des Gratzener Museums (Novohradské 
muzeum)

 � Ausstellungsstücke kommen aus dem privaten Grenz-Freilichtmuseum 
in Borovany

 � Das Ziel: die Entwicklung des Grenzschutzes zu zeigen (wie es früher aussah)
 � Der größte Teil der Ausstellung befasst sich mit dem Grenzschutz in der Zeit 

des Kalten Krieges
 � Der Eintritt kostet 30 CZK für Studenten und 40 CZK für Erwachsene
 � Bedeutender Teil der tschechischen Geschichte, über die man etwas von 

einem Zeitzeugen erfahren 
 � Ein schöner Ausflug ins Grüne
 � Außerhalb des Gebäudes befinden sich das Grenzgebäude und Hindernisse 

(ursprünglicher Stacheldrahtzaun, Grenzsteine, Wachturm, …)
 � Erklärungstafeln mit Grundrissen und Fotos vor ort
 � Die Staatsgrenze wurde bis 1965 durch eine elektrische Mauer (3 bis 6 000 

Volt) gesichert

 � During the year of 2013, a museum of protection of the state border was 
built near the former border crossing gate Nové Hrady– Pyhrabruck

 � This is part of Museum of Nové Hrady
 � The exhibits are from a private frontier museum in Borovany
 � The museum aims to create an idea of the development of border 

protection (as it once looked like)
 � The largest part is dedicated to the protection of the state border 

during the so-called Cold War period
 � Admission is 30 CZK for students and 40 CZK for adults
 � This is a significant piece of Czech history that one of the contemporary 

witnesses interprets for you
 � A beautiful trip to nature
 � The exterior consists of buildings and obstacles (original wire mesh 

fence, boundary landmarks, guard tower, …)
 � Visual boards with sketches as well as photographs are also included 
 � The state border was monitored by the so-called electrical wall 

(3 to 6,000 volts) until 1965
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Hraniční přechod Nové Hrady / Pyhrabruck, Czech Republic 
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http://www.kicnovehrady.cz/informacni-centrum/pamatky-a-expozice/skanzen-ochrany-statni-hranice-a-zelezne-opony
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=48.7802506N, 14.8083933E


novohradská kovárna
Gratzener Schmiede
nové Hrady Smithy

 � Nachází se v centru města Nové Hrady, na cestě z náměstí na hrad
 � Historická kovárna, kde je možné pozorovat řemeslníky při práci
 � Objekt se skládá z obytné části, chléva, stodoly a kovářské dílny
 � Součástí prohlídky je komentovaný výklad a ukázka různých kovářských 

výrobků a sbírka kovářského nářadí
 � Možnost zakoupení originálních suvenýrů
 � Pořádají se zde nejrůznější akce (např. Bramborování, Čertovské kování…)
 � Kovárna je nově zrekonstruovaná
 � Možnost aktivní účasti návštěvníků
 � Unikátní atmosféra, která představuje práci kováře na začátku minulého 

století
 � Milí a vstřícní průvodci
 � Vstupné pro dospělé = 60 Kč

 � Befindet sich im Stadtzentrum von Nové Hrady, auf dem Weg vom 
Marktplatz zur Burg

 � Eine historische Schmiedewerkstatt, wo man Schmiede bei der Arbeit 
beobachten kann

 � Das Objekt setzt sich aus einem Wohnteil, einem Stall, einer Scheune und 
einer Schmiedewerkstatt zusammen

 � Sprachbegleitete Führung, während der man verschiedene 
Schmiedeprodukte sowie Schmiedewerkzeug besichtigen kann

 � Angebot an originellen Souvenirs 
 � Verschiedene Veranstaltungen (z. B. Kartoffelfest, Teufelsschmiede…) 
 � Renovierte Schmiedewerkstatt 
 � Besucher können sich aktiv mit beteiligen
 � Einzigartige Atmosphäre, in welcher die Arbeit der Schmiede Anfang des 

20. Jahrhunderts präsentiert wird
 � Nette und hilfsbereite Touristenführer 
 � Eintritt für Erwachsene = 60 CZK

 � Located in the centre of Nové Hrady, on the way from the square 
to the castle

 � A historical forge where you can see craftsmen during work
 � The building consists of a living part, cowshed, barn and 

blacksmith’s shop
 � A guided interpretation and demonstration of various smithy 

products and a collection of smithy tools is a part of the tour
 � Possibility to purchase original souvenirs
 � Various events are taking place here (e.g. Bramborování, Devil’s 

blacksmithing…)
 � The smithy is newly renovated
 � Opportunity for visitors´ active participation
 � A unique atmosphere that represents the work of a blacksmith 

at the beginning of the last century
 � Responsive and pleasant guides
 � Entrance fee for adults is 60 CZK
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Kunstmeile Krems

 � Není to pouze jedna jediná budova, ale komplex více budov, které se nachází 
na trase o délce jedné míle (cca 1,6 km) 

 � Trasa pomyslně spojuje náměstí Minoritenplatz, Museumplatz a Dominikan-
erplatz v městečku Kremže

 � Mimo jiné se můžete těšit na vskutku jedinečné muzeum karikatury (Ka-
rikaturmuseum) anebo Kunsthalle prezentující současné umění Dolního 
Rakouska

 � Pokud máte chuť si udělat celodenní výlet za kulturou, je Kunstmeile na-
prosto ideální volbou

 � Navíc je Kunstmeile velmi blízko přístaviště, tudíž si od jara do podzimu 
můžete vychutnat i plavbu po Dunaji

 � Když se řekne Kunstmeile, nejsou to pouze galerie a muzea, ale též to zna-
mená různé kulturní akce jako jubilejní výstavy, festivaly 

 � Na trase Kunstmeile vás budou lákat kavárny, cukrárny a hospůdky k po-
sezení a kulinářským zážitkům

 � Gebäudekomplex (ca. 1,6 km)
 � Die Route verbindet den Minoritenplatz, den Museumplatz und den 

Dominikanerplatz der Stadt Krems
 � Karikatur-Museum oder die Kunsthalle, wo die zeitgenössischen Kunst 

Niederösterreichs präsentiert wird
 � Möglichkeit auf einen ganztägigen Kultur-Ausflug zu machen in die 

Kunstmeile
 � Nicht weit vom Anlegeplatz, so dass man vom Frühling bis Herbst auch eine 

Donaufahrt unternehmen kann
 � Abgesehen von Galerien und Museen, auch verschiedene 

Kulturveranstaltungen, wie zum Beispiel Jubiläumsausstellungen oder 
Festivals

 � Cafés, Konditoreien oder Pubs sorgen für eine entspannende Auszeit und 
kulinarische Verwöhnung

 � It is not just one single building but a complex of multiple buildings 
which is on the route which is one mile length (approx. 1,6 km)

 � The route notionally connects the Minoritenplatz, Museumplatz 
and Dominikanerplatz squares in the town of Krems

 � Among other things, you can look forward to the unique 
caricature museum (Karikaturmuseum) or Kunsthalle presenting 
the contemporary art of Lower Austria

 � If you want to spend all-day with culture, Kunstmeile is the 
perfect choice

 � In addition, Kunstmeile is very close to the quay, so you can also 
enjoy the Danube cruise from spring to autumn

 � Visit Kunstmeile does not mean to visit only galleries and 
museums, but also various cultural events such as jubilee 
exhibitions, festivals

 � There are cafés, sweet shops and pubs for dining and culinary 
experiences
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Winzer Krems

 � Jedná se o vinařství, které se nachází 70 km západně od rakouského 
hlavního města (Vídně)

 � Návštěvu vinařství je možné spojit s prohlídkou městečka Křemže, které 
leží v údolí Dunaje

 � Nachází se nedaleko jedné z nejkrásnějších evropských říčních krajin
 � V Rakousku je vinařství Winzer Krems považováno za jedno z nejvýznamně-

jších a nejúspěšnějších
 � Jejich vína pravidelně získávají nejvyšší národní a mezinárodní ocenění
 � Vinařství se zaměřuje na šetrné vinařské postupy jak k vinicím, tak k přírodě 

samotné
 � Hrozny se sbírají pouze ručně podle plánu sklizně, hrozny jsou poté 

rozděleny podle zralosti, obsahu cukru, kvality atd. 
 � Náročný proces sběru (zpracovávají se pouze ty hrozny, které nejsou 

poškozené), což zaručuje špičkovou úroveň vína
 � Největší produkce Veltlínského zeleného vína

 � Weingut, das 70 km westlich von der Hauptstadt Österreichs Wien liegt
 � Den Besuch – angeboten wird eine interaktive Erlebnisführung mit 

Kostproben der bedeutendsten Weine) kann man mit der Besichtigung der 
Stadt Krems verbinden, die im Donautal liegt

 � Eine der schönsten Flussgegenden Europas
 � In Österreich gilt das Weingut Winzer Krems als eines der bedeutendsten 

und erfolgreichsten
 � Seine Qualitätsweine werden regelmäßig mit höchsten nationalen sowie 

internationalen Preisen ausgezeichnet
 � Schonende, natur- sowie weinbergfreundliche Winzerproduktionsmethoden
 � Die Trauben werden nach einem Weinleseplan nur handgelesen, 

anschließend nach Reifegrad, Zuckergehalt, Qualität usw. sortiert 
 � Anspruchsvoller Leseprozess (es werden nur unbeschädigte Trauben 

verarbeitet), welcher höchste Weinqualität garantiert
 � Die beste Produktion von Grünem Veltliner 

 � It is a winery located 70 km west of the Austrian capital (Vienna)
 � A visit to the winery can be combined with a tour of the town 

of Krems, which lies in the Danube valley
 � Located near one of the most beautiful European river landscapes
 � Winzer Krems is considered one to be one of the most important 

and most successful winery in Austria
 � Their wines regularly win the highest national and international 

awards
 � Winery focuses on gentle wine-making practices both for 

vineyards and for nature itself
 � Grapes are harvested only manually according to the harvest 

schedule, the grapes are then divided according to ripeness, 
sugar content, quality, etc.

 � A demanding collection process (only those grapes that are not 
damaged are processed), which guarantees the highest level 
of wine

 � The largest production of GrünerVeltliner Wine
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Technické památky
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Buškův Hamr
Bušeks Hammerwerk
Buškův Hammer mill

 � Funkční a zachovalá technická památka obklopená překrásnou přírodou
 � Příjemná a zajímavá zastávka na toulkách po jižních Čechách
 � Atraktivita se nachází v blízkosti Trhových Svinů, kde se studenti mohou 

zastavit na náměstí na zmrzlinový pohár, popř. pivo
 � Možná prohlídka hamru i s průvodcem za symbolickou cenu
 � V areálu se nachází malé občerstvení, kde si návštěvníci mohou dát kávu, 

limonádu, pivo i něco malého k zakousnutí, například domácí klobása
 � Domácí prostředí 
 � Skvělou atrakcí je vstup do ohrady s možností krmení koz, k vidění jsou 

i jiná zvířata
 � Konání různých kulturních akcí (např. kovářské dny, kde si můžete vyz-

koušet život kováře, koupit medovinu nebo ručně vyráběné hrnečky či 
šperky) a lidových trhů

 � Možnost přijet na místo autem nebo na kole

 � Funktionsfähige und gut erhaltene technische Sehenswürdigkeit inmitten 
wunderschöner Natur

 � Interessante Station bei einer Wanderung durch Südböhmen
 � Nicht weit von der Stadt Trhové Sviny (Studenten Hotspot) 
 � Kommentierte Führung möglich
 � Kleiner Imbiss mit Snacks und Getränken am Gelände vorhanden
 � Häusliche Atmosphäre 
 � Kleiner Streichelzoo (Ziegen oder andere Tiere, die man füttern kann)
 � Diverse Kulturveranstaltungen (z.B. Schmiedetage um sich in die Rolle eines 

Schmiedes hinein versetzen zu können) und Volksmärkte
 � Zufahrt mit PKW oder Fahrrad möglich

 � A functional and preserved technical monument surrounded by 
beautiful nature

 � Pleasant and interesting stop on your wanderings around 
southern Bohemia

 � The attraction is close to Trhové Sviny, where you can stop in the 
square for an ice-cream sundae or a beer

 � Chance of taking a tour of the hammer with a guide for a symbolic 
price

 � There is a small refreshment café where the visitors can have 
coffee, lemonade, beer and something small to eat, such as 
a homemade sausage

 � Like-home environment
 � A great attraction is the entrance to the fold with the possibility 

of feeding goats and other animals can also be seen
 � Various cultural events (e.g. blacksmith’s days where you can try 

the life of blacksmith, buy mead or handmade mugs or jewellery) 
and folk markets

 � Arrival by car or bicycle
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Koněspřežka (koněspřežná dráha)
Pferdebahn (Pferdestraßenbahn)
Horsecar (Horse-drawn train)

 � Zde prezentovaná železniční trať byla budována jako první v konti-
nentální Evropě

 � Spojovala České Budějovice s městem Linz, které bylo součástí stejné 
říše (dnes je Linz významným rakouským městem)

 � Zajímavostí je, že stavba byla na území České republiky tak kvalitní, 
že mnohé úseky trasování původní dráhy jsou využívány dodnes jako 
součást nedávno modernizovaného spojení do Rakouska

 � Die hier präsentierte Bahn wurde als erste in Kontinentaleuropa 
erbaut 

 � Sie verband Budweis mit der Stadt Linz, die Teil desselben Reichs war 
(heutzutage ist Linz eine bedeutende österreichische Stadt)

 � Interessant ist, dass die Bahn auf der tschechischen Seite von so hoher 
Qualität war, dass manche Streckenabschnitte noch heute als Teil 
der unlängst modernisierten Zugverbindung mit Österreich benutzt 
werden

 � The railway line was the first one built in continental Europe
 � It connected the city of České Budějovice with the city of Linz 

(AT) that were at the time both a part of the same empire
 � It is fascinating that the construction was of such high quality that 

many sections of the original tracking are still being used as a part 
of the recently modernized railway connection to Austria today
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Lipenská přehrada
Lipno-Stausee
Lipno Dam

 � Jedná se o největší umělé jezero v České republice; je příznačně nazýváno 
jihočeským mořem

 � Délka je 44 km, největší vzdálenost břehů je 10 km (v Černé v Pošumaví)
 � V letních měsících nabízí přehradní nádrž krásné pláže, k mnoha z nich 

je možné dojet po cyklostezce
 � Jednou z oblíbených pláží je pláž v Lipně nad Vltavou, která je písčitá 

s postupným vstupem do vody, nachází se zde i občerstvení, dětské hřiště 
a půjčovna lodí a šlapadel

 � Další často vyhledávané pláže jsou v obci Frymburk nebo v Černé v Pošu-
maví

 � Pro mladé lidi vyhledávající zejména zábavu a plážové party nejvíce do-
poručujeme unikátní písčitou pláž nazvanou Windy Point, u nichž se na-
chází koktejl bar a bistro – jsou zde i sprchy, WC, převlékárna, půjčovna 
plážového vybavení, hřiště na beach volejbal, půjčovna paddleboardů, 
šlapadel a loděk (v létě se zde koná i velký počet akcí – diskotéky apod.)

 � Es handelt sich um den größten künstlichen See in der Tschechischen 
Republik; er wird bezeichnenderweise als südböhmisches Meer genannt

 � Der Stausee ist 44 km lang, die größte Entfernung zwischen den Ufern 
beträgt 10 km (in Černá v Pošumaví, deutsch Schwarzbach)

 � In den Sommermonaten bietet der Stausee schöne Strände, viele sind mit 
dem Fahrrad auf Radwegen zu erreichen

 � Einer der beliebtesten Strände ist der in Lipno nad Vltavou, ein Sandstrand 
mit langsamen Wassereintritt. Hier gibt es einen Imbiss, Kinderspielplatz 
sowie Boots- und Tretbootverleih

 � Weitere beliebte Strände befinden sich in Frymburk oder Černá 
v Pošumaví

 � Jungen Menschen, die Spaß haben und Strandpartys veranstalten wollen, 
empfehlen wir den einzigartigen Strand namens Windy Point mit einer Bar 
und einem Imbiss, außerdem befinden sich hier auch Duschen, Toiletten, 
Umkleidekabinen, Strandbedarf-Verleih, Spielplatz für Beachvolleyball, 
Paddleboard-, Tretboot- und Bootverleih (im Sommer finden hier auch 
viele verschiedene Veranstaltungen – Diskos o. ä. statt) 

 � It is the largest artificial lake in the Czech Republic; is typically 
called the South Bohemian Sea

 � Its length is 44 km, the biggest distance of banks is 10 km (in Černá 
v Pošumaví)

 � In the summer months, the reservoir offers beautiful beaches, 
many of which can be reached by bike

 � One of the popular beaches is the Lipno nad Vltavou beach, which is 
sandy with gradual access to the water. There are also refreshments, 
a playground and a boat and paddle boat rental

 � Other popular beaches are in the village of Frymburk or in Černá 
v Pošumaví

 � For young people looking for fun and beach parties, we recommend 
the unique sandy beach called Windy Point, which has a cocktail 
bar and a bistro – there are also showers, changing room, beach 
equipment rental, beach volleyball court, paddleboards, paddle 
boats and boss rental (in the summer there is a large number 
of events - disco, etc.)
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Grafitový důl
Graphitmine
Graphite Mine

 � Před samotnou prohlídkou dolu vás pracovníci vybaví vhodným oblečením 
a důlní lampou

 � Do podzemí vás zaveze důlní vlak, který dříve sloužil pro dopravu horníků 
na šichtu

 � Od prvního stanoviště se poté pokračuje pěšky
 � Díky prohlídce si vyzkoušíte, jak a v jakých podmínkách horníci pracovali 

a které stroje k tomu používali
 � Průvodci vám řeknou, jak samotná těžba probíhala a jak se poté grafit zpra-

covával a co se z něho vyrábělo
 � Jedná se o jeden z posledních činných dolů na grafit 
 � Průvodci jsou velice informováni a odpoví na každou vaši otázku
 � Setkáte se zde s velmi vstřícným chováním personálu
 � V blízkosti je skvělá restaurace
 � Vstupné je rozumné

 � Vor der Besichtigung bekommt jeder Besucher geeignete Kleidung sowie 
eine Grubenlampe

 � In den Untergrund gelangen Sie mit einer Grubenbahn, die früher Bergleute 
zur Schicht beförderte 

 � Von der ersten Besichtigungsstation geht es dann zu Fuß weiter
 � Die Besichtigung ermöglicht Ihnen zu erfahren, wie und in welchen 

Bedingungen Bergleute arbeiteten und welche Maschinen sie dazu 
benutzten

 � Sie erfahren auch, wie die Graphitförderung verlaufen ist, wie der Graphit 
danach verarbeitet wurde und was daraus hergestellt wurde

 � Es handelt sich um eine der letzten funktionierenden Graphitminen 
 � Das Führungspersonal besitzt sehr gute Kenntnisse und beantwortet alle 

ihre Fragen
 � Das Personal ist sehr hilfsbereit
 � In der Nähe befindet sich ein hervorragendes Restaurant
 � Der Eintritt ist angemessen

 � Before the mine tour, staff equip you with appropriate 
clothing and mining lamp

 � You reach the underground by a mining train that 
previously served to transport the miners to their shift

 � From the first post you continue on foot
 � Through the tour, you try how and in what conditions 

the miners worked and which machines they used
 � The guides tell you how the mining itself went and how 

the graphite was processed 
 � This is one of the last active graphite mines
 � The guides are very knowledgeable and answer every 

question you have
 � You meet with a very friendly staff behaviour
 � There is a great restaurant nearby
 � Admission is reasonable

cz

DE En

foto: vlastní archiv

GPS: 48.8173233N, 14.3044058E Chvalšinská, 381 01 Český Krumlov, Czech Republic  |   www.grafitovydul.cz 4948

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=48.8173233N, 14.3044058E


zevlův mlýn
zevl-Mühle
zevlův Mill

 � Mlýn prošel kompletní rekonstrukcí (včetně technologie mlýna z přelo-
mu 19. a 20. století)

 � Součástí je i občerstvení – venkovní kiosek s otevřenou kuchyní (čerstvá 
jídla z grilu, ochutnávka piv z minipivovaru nebo zmrzlina)

 � Možnost zakoupení turistické známky
 � Součástí je i farma, která se zaměřuje na chov skotu v bio kvalitě (další zvířa-

ta: kozy, drůbež, ryby, daňci, lamy a pávi) 
 � Pivovar, který je založen na poctivém vaření piva z kvalitního českého i za-

hraničního chmele a sladu
 � Možnost navštívit funkční mlýnici (mlýnské kolo o průměru 5 metrů)
 � Další částí je muzeum zemědělství (uvidíte americké a evropské traktory 

z 30. a 40. let, které jsou pořád funkční)
 � Výstava zemědělského vybavení je zdarma 
 � Konání různých událostí (např. Velikonoční mletí)

 � Die Mühle wurde komplett renoviert (einschließlich der Mühletechnik 
während der Wende des 19. und 20. Jahrhunderts)

 � Es gibt hier auch einen Imbiss mit offener Küche (frische Grillgerichte, 
Bierverkostung einer Mini-Brauerei oder Eis)

 � Verkauf von Wandermarken 
 � Bauernhof, der sich auf Biorinderzucht konzentriert (weitere Tiere: Ziegen, 

Geflügel, Fische, Damhirsche, Lamas und Pfauen) 
 � Brauerei, die gegründet wurde, um Bier aus hochwertigem tschechischem 

sowie ausländischem Hopfen und Malz redlich zu brauen
 � Funktionsfähige Mühle (das Mühlrad von 5m Durchmesser) 
 � Eine weitere Attraktion ist das Landwirtschaftsmuseum mit kostenlosem 

Eintritt (hier werden amerikanische und europäische noch funktionsfähige 
Traktoren aus den 1930er und 1940er Jahren ausgestellt)

 � Es finden hier verschiedene Veranstaltungen statt (z. B. Ostermalen)

 � The mill underwent a complete reconstruction (including 
the technology of the mill from the turn of the 19th and 20th 
centuries)

 � Snacks are available – outdoor kiosk with an open kitchen (fresh 
grilled dishes, mini-brewery beer, tasting or ice cream)

 � Possibility to purchase a tourist stamp
 � There is also a farm that focuses on organic cattle breeding (other 

animals: goats, poultry, fish, deer, lamas and peacocks)
 � Brewery based on honest beer brewing from high quality Czech 

and foreign hops and malt
 � The possibility to visit a functioning mill room (mill wheel with 

diameter of 5 metres)
 � Another part is the Museum of Agriculture (you can see American 

and European tractors from the 30s and 40s, which are still 
functional)

 � The agricultural equipment exhibition is free of charge
 � Organizing various events (e.g. Easter milling)
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Haubiversum – Bread World

 � Vydejte se za poznáním starého řemeslného umění a moderních výrobních 
procesů 

 � Prohlídka Haubiversum World of Bread je naprosto nezapomenutelným 
zážitkem, ukazující zákulisí výroby pečiva

 � Jedná se o rodinný podnik
 � Je to doslova pekařské království o rozloze přes 16 000 m²
 � Můžete se sami podílet na vzniku nejdůležitějších potravin
 � Krása spočívá v tom, že si můžete sami přivonět, vzít do rukou nebo ochut-

nat (od obilí přes mouku a koření, těsta až po hotový chléb) = je to zkrátka 
zážitek pro všechny smysly

 � Výklad je zajímavý hlavně díky informovanému a milému průvodci
 � V blízkosti se nachází restaurace, kde se dobře najíte
 � Otevřeno sedm dní v týdnu
 � V nabídce jsou i kurzy pečení

 � Alte Handwerkskunst sowie moderne Produktionsprozesse 
 � Die Besichtigung von Haubiversum World of Bread bietet einen 

unvergesslichen Einblick hinter die Kulissen der Brotherstellung 
 � Familienunternehmen
 � Bäckerei auf mehr als 16 000 m²
 � Besucher können sich an der Entstehung des wichtigsten Lebensmittels 

beteiligen (verkosten, in die Hand nehmen oder Teig riechen (vom Getreide 
über Mehl und Gewürze, Teig bis zum fertigen Brot) es handelt sich einfach 
um ein Erlebnis mit der Beteiligung von allen Sinnen)

 � Interessante Besichtigung mit professionellem und freundlichem Guide
 � Populäres Restaurant in der Nähe
 � Rund um die Woche geöffnet
 � Backkurse angeboten

 � Take a look at old craftsmanship and modern production 
processes

 � The Haubiversum World of Bread tour is an unforgettable 
experience, showing the backstage of bakery production

 � It is a family business
 � It is literally a baker kingdom covering over 16,000 m²
 � You can take part in production the most important food
 � You can smell everything by yourself, take it in your hand or taste 

it (from grain through flour, spice, and dough to baked bread) = it 
is simply an experience for all senses

 � Interpretation is especially interesting thanks to informed and 
nice guides

 � There is a restaurant where you can eat well
 � Open seven days a week
 � Baking courses are also available
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Kristallium

 � Je to místo, které slibuje jedinečný zážitek ze světa skla a skleněného 
zboží

 � Rodinné podnikání s působivou historií
 � Skvělé místo, přímo nabité zajímavými informacemi o výrobě skla
 � Součástí přibližně hodinové prohlídky je poutavý film, který přibližuje 

začátky sklářské huti v oblasti Waldviertel
 � Ve speciální dílně můžete obdivovat, jak se sklo brousí, a zároveň si to 

pak sami i vyzkoušet
 � S využitím moderní techniky si můžete též poslechnout, jak libozvučně 

sklo zní
 � Fascinující výrobky, včetně vázy pro Královnu Alžbětu II.
 � Na tomto místě se historie setkává s vášní pro sklo – budete zkrátka 

okouzleni dechberoucí krásou skla 
 � Odpočinout si můžete v Kristallium café, kde si vychutnáte domácí 

speciality typické pro oblast Waldviertel

 � Erlebnis aus aller Welt in Zusammenhang mit Glas und Glasprodukten 
 � Familienunternehmen mit beeindruckender Geschichte
 � Herrlicher Ort mit vielen interessanten Informationen über 

Glasherstellung
 � Ca. einstündige Besichtigung mit interessantem Film, welcher Anfänge 

der Glashütte im Waldviertel zeigt
 � In einer Werkstatt kann man bewundern, wie Glas geschliffen wird, 

oder es auch selbst ausprobieren
 � Mithilfe moderner Technik kann man auch hören, wie harmonisch Glas 

klingt
 � Faszinierende Produkte, einschließlich einer Vase für Königin Eli-

sabeth II.
 � Hier trifft die Geschichte auf die Glasleidenschaft – hier werden Sie von 

der atemberaubende Schönheit von Glas bezaubert
 � Kristallium Café bietet eine nette Auszeit und typische selbstgemachte 

Spezialitäten des Waldviertels 

 � It is a place that promises a unique experience of the world of 
glass and glassware

 � Family business with impressive history
 � A great place, packed with interesting information about glass 

production
 � Part of hour-long tour is catchy movie that illustrates the 

beginnings of the glassworks in Waldviertel 
 � In a special workshop, you can admire how to grind glass and try 

it yourself
 � With the use of modern technology, you can also listen to how 

mellifluous glass sounds
 �  Fascinating products, including a vase for Queen Elizabeth II.
 � In this place, history meets with passion for glass - you will be 

enchanted by the breathtaking beauty of glass
 � You can relax in the Kristallium café, where you can enjoy typical 

home-made Waldviertel specialties
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Přehrada Ottenstein
Stausee Ottenstein
Ottenstein Dam

 � Přehrada Ottenstein je největší ze tří nádrží řeky Kamp (Stausee Dobra, 
Thurnberger Stausee a přehrada Ottenstein)

 � Za 69metrovou přehradou je uchovávána voda z řeky Kamp
 � Když je nádrž plná, obsahuje 73 milionů m³ vody, vodní plocha činí 4,3 km² 

a rozšiřuje se až na Abbey Zwettl
 � Jednotlivá rozvětvená ramena připomínají severské fjordy, a tak se můžete 

cítit jako ve Skandinávii
 � Oblast slepého ramene je částečně umístěna na území, kde byla během na-

cistické doby vojenská oblast Allentsteig
 � Přehrada byla postavena v 50. letech 20. století
 � Jsou zde čtyři Francisové turbíny, každá s kapacitou 12 MW; celkový jmeno-

vitý průtok je 100 m³/s
 � Zpracovaná voda proudí přímo do Dobry
 � Nad přehradou stojí hrad Ottenstein a zřícenina Lichtenfels
 � Samotná přehrada oživila cestovní ruch v regionu (je zde možné sportovat 

a jsou zde postaveny rekreační domy)

 � Der Ottensteiner Stausee ist der größte der drei Kamp-Stauseen (Stausee 
Dobra, Thurnberger Stausee und Stausee Ottenstein)

 � Im 69-Meter hohem Stausee wird Wasser vom Fluss Kamp gespeichert
 � Wenn der Stausee voll ist, beinhaltet er 73 Millionen m³ Wasser, die 

Wasserfläche beträgt 4,3 km² und reicht bis zum Stift Zwettl
 � Einzelne verzweigte Flussarme ähneln nordischen Fjorden, die 

an Skandinavien erinnern
 � Teilweise befindet sich der Flussarm auf dem Gebiet, wo sich in der Nazizeit 

das Militärgebiet Allentsteig befand
 � In den 1950er Jahren gebaut
 � Vier Francis-Turbinen, jeweils von 12 MW Kapazität; der Gesamtnennstrom 

beträgt 100 m³/s
 � Das verarbeitete Wasser fließt direkt in den Stausee Dobra
 � Burg Ottenstein und die Burgruine Lichtenfels in unmittelbarer Nähe
 � Der Stausee trug zur Belebung des Fremdenverkehrs in der Region bei (es 

gibt hier Sportmöglichkeiten, es wurden Ferienwohnungen gebaut)

 � The Ottenstein Dam is the largest of the three river Kamp 
reservoirs (Stausee Dobra, Thurnberger Stausee a Ottenstein 
Dam)

 � Water from the River Kamp is kept behind the 69meter dam
 � When the reservoir is full, contains 73 million m³ of water, 

the water surface is 4.3 km² and extends to Abbey Zwettl
 � The individual branched arms resemble the Nordic fjords, so 

you can feel like in Scandinavia
 � The area of the billabong is partly located in the territory 

where the Allentsteig military area was during the Nazi era
 � The dam was built in the 1950s
 � There are four Francis turbines, each with a capacity 

of 12 MW; total nominal flow is 100 m³/s
 � Processed water flows directly into Dobra
 � Above the dam there is the Ottenstein Castle and 

the Lichtenfels ruin
 � The dam itself has revived tourism in the region (it is possible 

to sport here and there are built holiday homes)
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Buškův Hamr
Bušeks Hammerwerk
Buškův Hammer mill

Koněspřežka (koněspřežná dráha)
Pferdebahn (Pferdestraßenbahn)
Horsecar (Horse-drawn train)

Lipenská přehrada
Lipno-Stausee
Lipno Dam

Grafitový důl
Graphitmine
Graphite Mine

zevlův mlýn
zevl-Mühle
zevlův Mill

Haubiversum – Bread World

Kristallium

Přehrada Ottenstein
Stausee Ottenstein
Ottenstein Dam
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Staré časy
Restaurant Staré časy (Alte zeiten)

 � Bezkonkurenční staročeská hospůdka na soutoku Malše a Vltavy
 � Hospoda s pěkným výhledem na řeku a příjemnou obsluhou
 � Hospůdka se nachází na cyklostezce, ideální pro posezení venku za slun-

ných dnů
 � Možnost ochutnat specialitu, a to lahodné malinové pivo
 � Interiér působí, jako by se zde zastavil čas 
 � Rozumné ceny

 � Altböhmische Schenke am Zusammenfluss der Maltsch und der Moldau 
 � Kneipe mit schöner Aussicht auf den Fluss und sympathischen 

Bedienungspersonal
 � Schenke befindet sich an einem Radweg, an sonnigen Tagen kann man 

draußen sitzen
 � Leckeres Himbeerbier als Spezialität im Angebot
 � Antike Innenausstattung
 � Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

 � An unrivalled Old Bohemian pub at the confluence of Malše and Vltava
 � The pub has a nice river view and a friendly service
 � The pub is located on a cycle path, ideal for sitting outdoors during sunny days
 � Taste their specialty: a delicious raspberry beer
 � The interior looks as if the time has stopped here
 � Reasonable prices
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Masné krámy
Restaurant Masné krámy (Fleischbänke)

 � Vyhlášená tradiční restaurace, která je kulturní památkou České republiky
 � Objekt byl v minulosti prodejnou masa (uvnitř restaurace je dosud patrné 

členění na bývalé krámky řezníků)
 � Výborná kuchyně, která vás přesvědčí o tom, že obyčejné jídlo může být 

neobyčejným požitkem
 � Možnost ochutnat klasické staročeské jídlo
 � Obsluha vám natočí pivo Budvar s vysokou precizností, a nejspíš právě pro-

to zde ochutnáte nejlepší kroužek v Českých Budějovicích
 � Pivo výborné i v nealkoholické podobě
 � Masné krámy nabízejí bohatou historii, navíc zde mají nádherné pivní skle-

nice s letopočty
 � Jedná se o podnik se skvělou lokací a dobře vypadajícím interiérem
 � Místa v bočních kójích jsou výborně izolována od okolního ruchu i při napl-

něné restauraci
 � Velice příjemný a pohotový personál

 � Bekanntes traditionelles Restaurant als Kulturdenkmal der Tschechischen 
Republik

 � Früher gab es hier Fleischbänke (im Restaurant ist noch eine Aufteilung 
in Metzger- und Fleischhauerstände vorzufinden) 

 � Ausgezeichnete Küche, die Sie davon überzeugt, dass einfaches Essen auch 
ein Genuss sein kann

 � Klassische altböhmische Gerichte im Angebot
 � Bier Budvar wird mit größter Präzision gezapft, um die beste Bierschaumkrone 

České Budějovice zu bekommen
 � Auch ausgezeichnetes alkoholfreies Bier
 � Reiche Geschichte und besondere Biergläser mit Jahreszahlen
 � Lokal in wunderbarer Lage und mit gutaussehender Innenausstattung
 � Plätze in Nebenboxen sind akustisch gut isoliert 
 � Sehr nettes und hilfsbereites Bedienungspersonal

 � A renowned traditional restaurant that is a cultural monument 
of the Czech Republic

 � In the past the building was a meat shop (inside the restaurant 
the structure of a former butcher’s shop is still evident)

 � Excellent kitchen will convince you that ordinary food can be 
an extraordinary pleasure

 � A chance to taste classic Old Bohemian food
 � The service draws Budvar beer with high precision and that’s 

probably why here you can taste the best beer called Kroužek 
in whole town

 � Excellent beer even in its non-alcoholic form
 � Masné krámy offers a rich history and in addition the restaurant 

has wonderful old beer glasses
 � This place is perfectly located and has a good looking interior
 � The seats in the side boxes are perfectly isolated from the 

surrounding hustle even in case of full restaurant
 � Very friendly staff
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Horká vana
Horká vana (Heiße Wanne)

 � Legendární budějovický prostor pro setkání přátel vyhledávající nejen 
hospodskou zábavu, ale i kulturní vyžití, jako jsou přednášky (např. Levně 
po Karibiku nebo Zahrady pro motýly od pana Martina Němce), koncerty 
(např. Bubenický soubor Jambo Afrika), popř. pohádky (Kolotoč pohádek)

 � V nabídce i akce pro studenty Erasmu (Erasmus day), které jsou vhodné 
pro setkání s místními i zahraničními studenty

 � Místo vhodné na neformální setkání
 � Velice oblíbené u studentů s různými kulturními a zábavnými programy
 � Interiér má jedinečný vzhled a navíc navozuje perfektní atmosféru
 � Podle mnohých tato kavárna/klub vyjadřuje jedinečnost Českých Budějovic
 � Pořádá se zde hospodský kvíz pro ty, kteří chtějí zažít víc než jen přátelské 

popovídání u piva – každé pondělí (56 otázek, týmy 1-8 hráčů)

 � Legendärer Treffpunkt (Bier mit Freunden, diverse Kulturveranstaltungen, 
wie Vorträge, Konzerte oder Märchen)

 � Angeboten werden auch Veranstaltungen für Erasmus-Studenten (Erasmus 
day)

 � Geeignet für informelle Treffen
 � Sehr beliebt bei Studenten wegen verschiedener Kultur- und 

Unterhaltungsprogramme
 � Einzigartiger Innenraum, der besondere Atmosphäre schafft
 � Bringt die Einzigartigkeit von České Budějovice zum Ausdruck
 � Immer montags Pub Quiz (56 Quizfragen, Teams von 1-8 Spielern)

 � The legendary place for meeting friends searching not only for 
pub entertainment but also for cultural activities such as lectures 
(e.g. the Caribbean at low cost or Butterfly Gardens from Martin 
German), concerts (e.g. Jambo Africa Drum ensemble) or fairy 
tales (Fairy tales wheel)

 � Events for Erasmus students (Erasmus Day) that are ideal for 
meeting local and foreign students

 � Suitable for an informal meeting
 � Very popular with students with its various cultural and 

entertainment programs
 � The interior has a unique look and in addition creates the perfect 

atmosphere
 � According to many, this café/club expresses the uniqueness 

of  České Budějovice
 � Pub quizzes for those who want to experience more than 

a friendly chat with beer – every Monday (56 questions, teams 
of 1-8 players)
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zAPA BAR

 � Bar poskytuje kvalitní a rozsáhlou nabídku alkoholických i nealkoholických 
míchaných nápojů

 � Panuje zde skvělá atmosféra, ojedinělý interiér, který k atmosféře perfektně 
pasuje (atmosféra je umocněna úchvatným barem, který je zasazen přímo 
do skály, jenž tvoří část zdí interiéru) 

 � Příprava nápojů přímo před vašima očima
 � Barmani jsou mistři ve svém oboru, dobře poradí při výběru
 � Setkáte se zde s kreativními koktejly
 � Skvělý absint a rum
 � Vstřícná a milá obsluha a velmi příjemná hudba
 � Otevřeno každý den

 � Reiches Angebot an hochwertigen alkoholischen sowie alkoholfreien 
Mischgetränken

 � Tolle Atmosphäre durch einzigartige Innenräume (atemberaubende 
Bartheke im Felsen) 

 � Barkeeper sind Meister in ihrem Fach, die Sie bei der Auswahl gut beraten 
und die Getränke vor Ihnen mischen

 � Kreative Cocktails, wunderbarer Absinth und Rum
 � Hilfsbereites und nettes Bedienungspersonal sowie sehr angenehme Musik
 � Täglich geöffnet

 � The bar provides good and extensive range of alcoholic and 
non-alcoholic mixed drinks

 � There is a great atmosphere, a unique interior that fits perfectly 
into the atmosphere (it is enhanced by a breath-taking bar that 
is set directly into the rock forming a part of the interior walls)

 � Preparing drinks right in front of your eyes
 � Bartenders are masters in their field, they advise you well during 

choosing
 � You find creative cocktails here
 � Great absinthe and rum
 � Friendly and nice service and very pleasant music
 � Open every day
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Rytířská krčma Markéta - zámecká jízdárna
Ritterschenke Markéta – Schlossreitschule
Tavern Markéta – castle Riding School

 � Krčmu Markéta najdete přímo v areálu Státního hradu a zámku 
Český Krumlov – krčma je součástí zámecké zahrady

 � Budete si připadat jako ve středověku
 � Jídla vám připraví přímo před vámi na ohni, a to vše v domě tehdej-

ších zámeckých zahradníků
 � Zajímavý interiér – historická výzdoba
 � Vstřícná a milá obsluha, která vás přivítá v dobovém oblečení
 � Rozsáhlá nabídka pokrmů 
 � Na objednání je možné rožnění selat, drůbeže, jehňat a dalších 

zvířat 
 � Nabídka kvalitních slovinských vín + pivo Rohozec z Českého ráje
 � Možnost ochutnat perfektní medovinu
 � Rozumné ceny

 � Die Schenke Markéta befindet sich direkt im Schlossgarten der Burg- 
und Schlossanlage Český Krumlov

 � Mittelalter-Flair
 � Gerichte werden direkt vor Ihnen auf offenem Feuer, und zwar 

im Haus der damaligen Schlossgärtner zubereitet
 � Interessante Innenräume – historische Ausstattung
 � Freundliches und nettes Bedienungspersonal, das mittelalterliche 

Kleidung trägt 
 � Breites Angebot an Speisen (auf Vorbestellung auch gegrilltes 

Spanferkel, Geflügel, Lamm etc.)
 � Angebot an hochwertigen slowenischen Weinen + Bier Rohozec aus 

dem Böhmischen Paradies
 � Leckerer Met zu kosten
 � Vernünftige Preise

 � You can find Tavern Markéta directly in the area of the State Cas-
tle and Chateau of Český Krumlov – the tavern is part of the castle 
garden

 � During your stay you feel like in the Middle Ages
 � Meals are prepared right in front of you on the fire, all in a house 

in the former castle gardeners
 � Interesting interior – historical decorations
 � Friendly and nice service welcome you in period clothing
 � Extensive menu
 � Grilled pork, poultry, lamb and other meat can be ordered
 � Range of quality Slovene wines + Rohozec beer from Bohemian 

Paradise
 � The possibility to taste the perfect mead
 � Reasonable prices
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Krčma v Šatlavské ulici
Schenke in Krčma v Šatlavské ulici
Tavern Šatlava

 � Krčma se nachází v zrekonstruované renesanční stavbě s terasou
 � Najdete ji v centru Českého Krumlova v Šatlavské ulici
 � Otevřeno je každý den
 � Krčma vám může nabídnout pohoštění a středověké hostiny (pro malé, 

střední a velké skupiny lidí), roštovaná jídla (jedná se o jídla, které jsou 
připravovány na otevřeném ohni přímo před vašima očima) 

 � Nabízí se vám zde i možnost rožnění selat, zvěřiny a kuřat
 � V nabídce jsou velice kvalitní moravská vína, jedná se jak o archivní vína, 

tak o sudová vína
 � Pivo je zde světlé i tmavé od Budvaru
 � Během hodování si budete moci vychutnat dobovou hudbu nebo cikánskou 

kapelu
 � Stylový interiér a milá obsluha
 � Ve srovnání s obvyklými podmínkami v centru města se zde najíte za ro-

zumné ceny
 � Pokud budete mít čas, udělejte si rezervaci předem, krčma je velice často 

plná, což svědčí o tom, že vás čeká neobvyklý zážitek

 � Befindet sich im renovierten Renaissancegebäude mit Terrasse 
 � Im Stadtzentrum von Český Krumlov in der Straße Šatlavská
 � Täglich geöffnet
 � Die Schenke bietet Bewirtung und mittelalterliche Festmahle (für Gruppen 

jeder Größe), gegrillte Gerichte (direkt vor Ihnen am offenen Feuer 
zubereitet) 

 � Möglichkeit, Spanferkel, Wild oder Hähnchen zu grillen
 � Angeboten werden hochwertige mährische Weine, sowohl Archiv-, und 

Fassweine
 � Helles sowie dunkles Bier Budvar
 � Während des Essens können Sie zeitgenössische Musik oder eine 

Zigeunerkapelle genießen
 � Stilvolle Innenräume und nette Bedienung
 � Im Vergleich zum Stadtzentrum können Sie hier zu vernünftigen Preisen essen
 � Reservierung empfohlen

 � The tavern is located in a renovated Renaissance building with 
a terrace

 � You find it in the centre of Český Krumlov in Šatlavská street
 � Open every day
 � The pub can offer entertainment and medieval feasts (for small, 

medium and large groups of people), grilled meals (these are 
prepared on an open fire right in front of your eyes)

 � There is also the choice of grilled piglets, game and chickens
 � High quality Moravian wines are on offer, there are both 

vintage wines and cask wines
 � Dark or pale Budvar Beer
 � During the feast, you can enjoy period music or a gypsy band
 � Stylish interior and nice service
 � You can eat at reasonable prices compared to the usual prices 

in the town centre
 � If you have time, make a reservation in advance, the tavern is very 

often full, indicating an unusual experience

cz

DE
En

foto: vlastní archiv

GPS: 48.8106956N, 14.3158894E Masná 157, 381 01 Český Krumlov, Vnitřní Město, Czech Republic  |  www.satlava.cz 7170

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=48.8106956N, 14.3158894E


Stropnická hospoda
Dorfkneipe Stropnická hospoda
Pub in Horní Stropnice

 � Klasická vesnická restaurace
 � Nabízí chutná tradiční jídla
 � Lidové ceny
 � Vstřícná a milá obsluha
 � Velice příjemné prostředí s pravou vesnickou atmosférou
 � Dobré zmrzlinové poháry a dezerty
 � Vynikající pivo a další alkoholické a nealkoholické nápoje
 � Stropnická hospoda je otevřena každý den

 � Klassische Dorfkneipe
 � Hier werden leckere traditionelle Gerichte angeboten
 � Volkspreise
 � Hilfsbereites und nettes Bedienungspersonal 
 � Eine sehr angenehme Umgebung mit echter Dorfatmosphäre 
 � Leckere Eisbecher und Desserts
 � Ausgezeichnetes Bier und weitere alkoholische sowie alkoholfreie Getränke
 � Die Kneipe ist täglich geöffnet

 � Classic village restaurant
 � Offers delicious traditional dishes at very affordable prices
 � Friendly and nice service
 � Very pleasant environment with a real village atmosphere
 � Good ice cream sundae and desserts
 � Excellent beer and other alcoholic and non-alcoholic beverages
 � The pub in Horní Stropnice is open every day
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XO Bar & Lounge

 � Malý, ale velice útulný cocktail bar
 � Nachází se ve středověké části města Křemže
 � Vskutku rozsáhlá nabídka pro milovníky koktejlů
 � Každou středu koktejlové akce (dva koktejly za cenu jednoho)
 � Jste-li spíše milovník vína, určitě si vyberete z nabídky výborných vín z míst-

ního regionu 
 � Pokud řídíte, vyzkoušejte nealkoholické koktejly
 � Bar má otevřeno každý den od 19:00 do 4:00

 � Kleine, aber gemütliche Cocktailbar im mittelalterlichen Teil der Stadt Krems
 � Sehr breites Cocktailangebot 
 � Jeden Mittwoch Cocktail-Veranstaltungen (zwei Cocktails zum Preis von 

einem)
 � Für Weinliebhaber: Ausgezeichneter regionaler Wein im Angebot
 � Für Autofahrer gibt es eine große Auswahl an alkoholfreien Cocktails
 � Täglich von 19:00 bis 4:00 geöffnet

 � A small but very cosy cocktail bar
 � Located in the medieval part of town of Krems
 � Extensive offer for cocktail lovers
 � Each Wednesday special offer for cocktails (two cocktails for the price of one)
 � If you are a wine lover, you definitely choose from a selection of excellent 

wines from the local region
 � If you drive, try good non-alcoholic cocktails
 � The bar is open daily from 19:00 until 04:00
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Staré časy
Restaurant Staré časy (Alte zeiten)

Masné krámy
Restaurant Masné krámy (Fleischbänke)

Horká vana
Horká vana (Heiße Wanne)

zAPA BAR

Rytířská krčma Markéta - zámecká jízdárna
Ritterschenke Markéta – Schlossreitschule
Tavern Markéta – castle Riding School

Krčma v Šatlavské ulici
Schenke in Krčma v Šatlavské ulici
Tavern Šatlava

Stropnická hospoda
Dorfkneipe Stropnická hospoda
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K2
club K2

 � Nově zrekonstruovaný taneční klub, který má 21letou tradici (jedná se o nej- 
déle fungující klub v Českých Budějovicích)

 � Velké množství různých akcí (Kapely, DJs, vystoupení, tematické party)
 � Jedinečný multikulturní klub
 � Nejedná se o klub s vyhraněným hudebním stylem (každý si zde může najít 

svůj druh muziky, popř. akcí)
 � Vystupují zde i zahraniční interpreti
 � Nejlepší klubový zvuk v jižních Čechách
 � Dobré točené pivo
 � Konají se zde nejrůznější akce přes víkend, ale rovněž i přes týden, a to ze-

jména studentské akce
 � Přijatelné ceny alkoholických a nealkoholických nápojů
 � Koná se zde letní festival nazvaný Středy před K2, který se koná každou 

středu před klubem, kde vyroste pódium a hrají zde nejrůznější kapely

 � Neu renovierter Tanzclub mit einer 21-jährigen Tradition (der am längsten 
funktionierende Club in České Budějovice)

 � Viele verschiedene Veranstaltungen (Bands, DJs, Auftritte, Themenpartys)
 � Einzigartiger multikultureller Club
 � Verschiedene Musikstile im Veranstaltungsprogramm
 � Auch internationale Musiker
 � Bester Clubsound in Südböhmen
 � Gutes Zapfbier 
 � Verschiedene Veranstaltungen (insbesondere für Studenten) sowohl 

am Wochenende als auch unter der Woche
 � Günstige Preise für alkoholische und alkoholfreie Getränke
 � Sommerfestival (“Mittwoche vor K2”), jeweils mittwochs vor dem Club, wo 

es eine Bühne gibt und verschiedene Bands spielen

 � A newly renovated club, which has a 21-year tradition (it is the 
longest active club in České Budějovice)

 � A large number of different events (Bands, DJs, performances, 
theme parties)

 � Unique multicultural club
 � This is not a club with a decided musical style (everyone can find 

own kind of music or event)
 � Foreign artists also perform here
 � The best club sound in South Bohemia
 � Good draught beer
 � Various events are held over the weekend and many also 

on weekdays, especially student events
 � Acceptable prices of alcoholic and non-alcoholic beverages
 � There is a summer festival called Wednesdays before K2, which 

takes place every Wednesday in front of the club, there is outdoor 
stage where various bands play
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Bar Broukárna

 � Skvělý taneční klub v centru Českých Budějovicích s velmi útulným 
prostředím, který je ve městě velmi vyhledávaný

 � Velmi vstřícná, pohodová a pohotová obsluha
 � Zkušení barmani, kteří vám namíchají nepřeberné množství koktejlů 

(v případě, že nějaký drink není v nabídce, jsou ochotní a vstřícní 
k vašim požadavkům)

 � Velký výběr alkoholických i nealkoholických drinků
 � Týdenní akce na drinky (super příležitost ochutnat něco jiného)
 � Perfektní výběr populární muziky (kvalitní DJs, kteří se během 

týdne střídají)
 � Dobře ozvučené místo
 � Několikrát do měsíce se konají různé akce (vyžití i pro milovníky 

retro, oldies nebo latino muziky)
 � V rámci bezpečnosti má Broukárna velmi profesionální ochranku
 � Otevírací doba od středy do soboty
 � Vstup od 18 let

 � Wunderbarer Tanzclub im Stadtzentrum von České Budějovice mit 
gemütlicher Atmosphäre, sehr beliebt in der Stadt

 � Sehr hilfsbereites, nettes und schnelles Bedienungspersonal
 � Erfahrene Barkeeper
 � Großes Angebot an alkoholischen (u.a. Cocktails) und alkoholfreien 

Getränken
 � Wöchentliche Sonderangebote an Drinks (tolle Gelegenheit auch 

mal was anderes auszuprobieren)
 � Großartige Auswahl an Pop-Musik (gute DJs, die sich unter der 

Woche abwechseln)
 � Gute Akustik
 � Mehrmals monatlich verschiedene besondere Veranstaltungen 

(Retro, Oldies oder Latinomusik)
 � Die Bar verfügt über eigene Profi-Security 
 � Mittwoch bis Samstag geöffnet
 � Eintritt ab 18 Jahren

 � A great dance club in the centre of České Budějovice with a very 
cosy environment that is very popular in the town

 � Very friendly, relaxed and quick service
 � Experienced bartenders who mix a variety of cocktails for you 

(in case your favourite drink is not offered, they are willing and 
responsive to your requirements)

 � Large selection of alcoholic and non-alcoholic drinks
 � Weekly special offers for drinks (great opportunity to taste 

something new)
 � Perfect choice of popular music (quality DJs who change during 

a week)
 � Place with nice sound
 � Varied events take place several times a month (events also for 

the lovers of retro, oldies or Latino music)
 � Broukárna has a very professional security
 � Opening hours from Wednesday to Saturday
 � Entry from 18 years of age
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Media bar

 � Nejlepší karaoke bar ve městě, který se nachází přímo na náměstí Přemysla 
Otakara II.

 � Velmi příjemná, ochotná a pohotová obsluha
 � Hned po příchodu se dostanete do útulného a příjemného prostředí
 � Nabídka velkého množství kvalitních koktejlů i dalších alkoholických a neal-

koholických nápojů
 � Happy hour na alkoholické i nealkoholické koktejly každý den od 20:00 

do 21:00 (v neděli zavřeno)
 � Nápoje je možné objednat ve džbánku, kýblu či vaně (výhodnější ceny pro 

skupiny)
 � Panáky v soupravě (např. 3x chupito, 4x ferrari…)
 � Velký výběr písní od českých i zahraničních interpretů pro ty, co si rádi za- 

zpívají

 � Beste Karaokebar der Stadt, direkt auf dem Platz náměstí Přemysla   
Otakara II.

 � Sehr hilfsbereites und schnelles Bedienungspersonal
 � Gemütliche und schöne Innenräume
 � Großes Angebot an erstklassigen Cocktails sowie weiteren alkoholischen 

und alkoholfreien Getränken
 � Täglich Happy Hour für alkoholische und alkoholfreie Getränken 
 � Sonntags geschlossen
 � Getränke werden in verschiedenen Größen – Krug, Eimer oder Badewanne 

serviert (Gruppenrabatte)
 � Shots im Set (z.B. 3x Chupito, 4x Ferrari…)
 � Große Auswahl an Songs tschechischer sowie ausländischer Musiker

 � The best karaoke bar in the town, located in the Přemysl Otakar  II. 
square

 � Very pleasant, willing and quick service
 � Right after entering, you get into a cosy and pleasant environment
 � Their offer contains a large number of quality cocktails and other 

alcoholic and non-alcoholic beverages
 � Happy hour for alcoholic and non-alcoholic cocktails every day 

from 8 - 9 p.m. (Sunday closed)
 � Drinks can be ordered in a jug, bucket or bath (better prices for 

groups)
 � Shots in the set (e.g. 3x chupito, 4x ferrari ...)
 � A great selection of songs from Czech and foreign artists for those 

who like to sing
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city Lounge

 � Je to jedinečný bar a taneční club v centru města Český Krumlov
 � Jde o klub, který se nachází v budově městského opevnění ze 13. století
 � Klubu dodává na zajímavosti dochovaná strážní věž, která je u hlavního 

vchodu
 � V soutěži CZECH BAR AWARDS se klub umístil jako druhý v kategorii klubů 

(v roce 2012)
 � Čekají na vás zkušení barmani, obsluha je profesionální, milá a velice vstřícná 
 � Ke zpestření slouží zajímavý a atraktivní program, doplněný o rozsáhlou 

nabídku DJs a různých tematických akcí
 � Zajímavý interiér a příjemná atmosféra
 � Můžete se těšit na Happy hour 

 � Einzigartige Bar und Tanzclub im Stadtzentrum von Český Krumlov
 � Der Club befindet sich in einem Gebäude der Stadtbefestigung aus dem  

13. Jahrhundert 
 � Erhaltener Wachturm am Clubeingang
 � Bei den CZECH BAR AWARDS 2012 belegte der Club den zweiten Platz in der 

Clubkategorie
 � Es erwarten Sie hier erfahrene Barkeeper, nette und sehr entgegenkommende 

professionelle Bedienung 
 � Interessantes und attraktives Programm mit vielen DJs und verschiedenen 

Themenveranstaltungen
 � Interessante Innenräume und angenehme Atmosphäre
 � Happy Hour 

 � It is a unique bar and a dance club in the centre of Český Krumlov
 � The club is located in a town fortification building from the 13th 

century
 � The club is even more interesting due to a preserved guard tower, 

which is at the main entrance
 � In the CZECH BAR AWARDS competition the club won second 

place in the category of clubs in 2012
 � Experienced bartenders are waiting for you, the service is 

professional, nice and very responsive
 � For variety’s sake there is an interesting and attractive program, 

accompanied by a wide range of DJs and various thematic events
 � Interesting interior and pleasant atmosphere
 � You can look forward to the Happy hour
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cikánská jizba
Restaurant zigeunerstube (cikánská jizba)

 � Jedná se o cikánskou jizbu s dvacetiletou tradicí
 � V nabídce je pivo Eggenberg (světlé a černé), v letních měsících kvasnicové 

pivo, též nesmí chybět pivo Plzeň
 � Samozřejmostí jsou i klasické alkoholické a nealkoholické nápoje
 � Můžete se zde i dobře najíst, v nabídce jsou tradiční česká jídla z domácí 

kuchyně a specialitou je rómská kuchyně (doporučení: Halušky s masem, 
zelím a nivou)

 � Jídla do 150 Kč
 � O víkendech se můžete těšit na rómské muzikanty (nástroje: kontrabas, 

housle, klarinet, akordeon a akustická kytara)
 � Dále je zde možnost ubytování ve vybavené chalupě (cca 15 minut jízdy 

autem od centra města Český Krumlov), zajímavostí je vnitřní bazén vy-
hřívaný na 30 °C nebo venkovní posezení u krbu

 � Jelikož se chalupa nachází na okraji vesnice, můžete si při pobytu užít at-
mosféru českého venkova

 � Zigeunerstube mit zwanzigjähriger Tradition
 � Angebot von verschiedenen Bieren ((helles und dunkles) Bier Eggenberg, 

Pilsner Bier und in den Sommermonaten auch Weißbier) sowie klassische 
alkoholische und alkoholfreie Getränke

 � Traditionelle böhmische Speisen, Spezialität ist die Roma-Küche (Empfehlung: 
Kartoffelgnocchi („halušky“) mit Fleisch, Kraut und Blauschimmelkäse)

 � Speisen bis 150 CZK
 � An Wochenenden gibt es hier Roma-Musik (Instrumente: Kontrabass, Geige, 

Klarinette, Akkordeon und akustische Gitarre)
 � Unterkunftsmöglichkeit in einem möblierten Bauernhaus (ca. 15 Fahrminuten 

vom Stadtzentrum von Český Krumlov) mit beheiztem Innenpool (Wasser 
30 °C) und Grillmöglichkeit

 � Da das Bauernhaus sich am Rande des Dorfes befindet, kann man echte 
böhmische ländliche Atmosphäre erleben

 � A gypsy pub with a twenty-year tradition
 � Eggenberg Beer (pale and black), fine yeast beer in the 

summer and Pilsen beer
 � Classic alcoholic and non-alcoholic beverages are 

commonplace
 � You can also eat well, traditional Czech dishes from 

homemade cuisine are on offer and the specialty is Roma 
cuisine (recommendations: Halušky with meat, cabbage 
and blue cheese)

 � Meals up to 150 CZK
 � At weekends you can enjoy Roma musicians (instruments: 

double bass, violin, clarinet, accordion and acoustic guitar)
 � A possibility of accommodation in a furnished cottage 

(about 15 minutes by car from the centre of Český 
Krumlov), a point of interest is the indoor pool heated to 
30 °C or an outside seating around a fireplace

 � As the cottage is located on the outskirts of the village, you 
can enjoy an atmosphere of Czech countryside
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Music cocktail Bar

 � Údajně nejvíce navštěvovaný koktejl bar v Českém Krumlově
 � Těšit se můžete na rozsáhlou nabídku míchaných nápojů, jež jsou připravo-

vány pouze z čerstvých surovin, které vám personál připraví za skvělé ceny
 � Rozsáhlá nabídka nápojů nezahrnuje pouze velkou vinotéku, ale také nej-

lepší třtinové rumy a single whisky
 � Netradiční interiér vám nabídne hned tři bary a taneční parket o 160 mís-

tech
 � Možnost vyzkoušet karaoke

 � Meistbesuchte Cocktailbar in Český Krumlov
 � Breites Angebot an Mischgetränken mit ausschließlich frischen Zutaten und 

sehr preiswert
 � Reichliches Getränkeangebot mit großer Vinothek, besten Rumsorten und 

Single Whisky
 � Ungewöhnliche Innenräume mit drei Bars und einer Tanzfläche mit 160 

Plätzen 
 � Karaoke

 � Allegedly the most frequented cocktail bar in Český Krumlov
 � You can look forward to a wide range of blended beverages that are prepared 

with fresh ingredients only and for great prices
 � A wide range of drinks includes not only a large wine shop, but also the best 

cane rum and single malt whiskey
 � The non-traditional interior offers three bars and a dance floor with 160 

seats
 � An opportunity to try karaoke
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Penzion Kamínek
Pension Kamínek
Boarding House Kamínek

 � Jde o zrenovovanou starou usedlost
 � Ubytování má kapacitu 41 lůžek (jednolůžkový pokoj, dvoulůžkové pokoje, 

čtyřlůžkové pokoje, pětilůžkové pokoje a bungalovy)
 � Možnost využité vnitřních a venkovních prostor (po dohodě)
 � Zahrada s pergolou
 � Parket a venkovní posezení (pro 150 osob)
 � Součástí penzionu je i restaurace
 � Různé akce a pobytové balíčky
 � Pobyt je možné zpestřit wellness programem (finská sauna, venkovní lázně, 

masáže, koupací sud)
 � Penzion pořádá řadu koncertů (např. Stromboli, Michal Prokop)
 � Pracovníci penzionu vám mohou také zařídit výlet na nedalekou střelnici
 � Nádherná okolní příroda
 � Personál je profesionální, příjemný a vstřícný
 � Ideální pro milovníky procházek v přírodě, jízdy na kole
 � Během letních měsíců se můžete zchladit v nedaleké vodní nádrži

 � Ein renoviertes altes Anwesen
 � Unterkunftskapazität beträgt 41 Betten (Einbett-, Doppelbett-, Vierbett- und 

Fünfbettzimmer sowie Bungalows)
 � Innen- und Außenräume können nach Absprache genutzt werden
 � Garten mit Pergola
 � Parkett und Sitzgelegenheiten draußen (für 150 Personen)
 � In der Pension befindet sich auch ein Restaurant
 � Verschiedene Veranstaltungen und Sonderangebote
 � Wellness-Angebot (finnische Sauna, Freibad, Massagen, Bade-Fass)
 � In der Pension werden viele Konzerte veranstaltet (z. B. Stromboli, Michal 

Prokop)
 � Ausflug zum nahegelegenen Schießstand möglich
 � Wunderschöne umliegende Natur
 � Professionelles, nettes und hilfsbereites Personal
 � Ideal für Wanderungen, Fahrradtouren
 � In den Sommermonaten gibt es eine Bademöglichkeit im nahegelegenen 

Baggersee

 � This is a renovated old manor house
 � The accommodation has a capacity of 41 beds (single room, 

double rooms, four-bed rooms, five-bed rooms and bungalows)
 � Possibility to use indoor and outdoor spaces (upon agreement)
 � Garden with pergola
 � Dance floor and outside seating (for 150 people)
 � There is also a restaurant
 � Various events and stay packages
 � The stay can be combined with a wellness program (Finnish 

sauna, outdoor bath, massage, bathing barrel)
 � The boarding house organizes a number of concerts (e.g. 

Stromboli, Michal Prokop)
 � The staff can also arrange a trip to a nearby shooting range
 � Beautiful surrounding nature
 � The service is professional, friendly and responsive
 � Ideal for walking in the nature and cycling 
 � During the summer months, you can refresh in a nearby water tank
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Q-Stall

 � Q-Stall je místem pro ty, kteří si rádi zajdou zatančit a rádi si zajdou 
na pořádnou party

 � Široký sortiment alkoholických a nealkoholických nápojů
 � Hudba je rozmanitá, kombinují se zde nejnovější skladby
 � Nemusíte se bát, že party skončí moc brzy, obvykle je zde otevřeno 

do pozdních ranních hodin
 � Bar se nachází v historickém centru města Křemže, jen pár kroků 

od Quba a XO Bar & Lounge
 � Parkovací plocha je dostatečně velká přímo u Pfarrplatz a Hoher 

Markt
 � Otevírací doba od úterý do soboty (od 20:00 do 4:00 do rána)
 � Velký výběr akcí, např. Jahodové panáky po celou noc pouze za 1,50 

EUR, 1 láhev Absolut Vodky a 3 Red Bull za pouhých 49 EUR, každý 
standardní drink do 23:00 jen za 2,90 EUR

 � Q-Stall ist ein Ort für diejenigen, die gerne tanzen und tolle Partys 
mögen

 � Breites Angebot an alkoholischen sowie alkoholfreien Getränken
 � Abwechslungsreich Musik und neue Partyhits
 � Bis zu späten Morgenstunden geöffnet
 � Befindet sich im historischen Stadtzentrum von Krems, nur ein paar 

Schritte von Quba und XO Bar & Lounge
 � Große Parkfläche direkt am Pfarrplatz und Hohen Markt
 � Geöffnet von Dienstag bis Samstag (von 20:00 bis 4:00 morgens)
 � Große Auswahl an Angeboten (z.B. 1 Flasche Absolut Vodka und 3 Red 

Bull nur für 49 EUR, jeder Standard-Drink bis 23:00 nur für 2,90 EUR)

 � Q-Stall is a place for those who like to dance and enjoy a party
 � A wide range of alcoholic and non-alcoholic beverages
 � Music is varied, combining the latest songs
 � Do not be afraid that the party ends too early, usually this place 

does not close early (perfect for late birds)
 � The bar is located in the centre of the historic town of Kremže, 

just few steps from Quba and XO Bar & Lounge
 � The parking space is big enough at Pfarrplatz and Hoher Markt
 � Opening hours from Tuesday to Saturday (from 20:00 to 4:00 

in the morning)
 � A large selection of events, such as strawberry shots for all night 

just for 1,50 EUR, 1 bottle of Absolut Vodka and 3 Red Bull just for 
49 EUR, each standard drink until 23:00 just for 2,90 EUR
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Čajírna & Kafírna
Tee- und Kaffeehaus Čajírna & Kafírna

 � Vhodné pro milovníky čaje, kávy a vodní dýmky
 � Nabízí útulné prostředí jak pro osamělé návštěvníky, kteří hledají 

chvilku pro sebe a relax, tak pro různé skupiny lidí, kteří chtějí volný 
čas trávit společně

 � Během teplých dní je možné využít místní zahrádku se zastřešeným 
altánkem

 � Možnost zapůjčení mnoha knih a stolních her
 � Čajírna & Kafírna pro milovníky dobré kávy nabízí espresso, které je 

připraveno z čerstvě pražené kávy z českých pražíren, nebo arabskou 
kávovou specialitu nazvanou džezva

 � Pro ty, kteří preferují čaj, je v nabídce velký výběr čajů z celého světa 
(navíc každý měsíc nabídka čerstvě sklizených čajů)

 � V nabídce je i mnoho pochutin, jako jsou kešu oříšky, mandle v čokoládě 
apod.

 � Z oblasti vodních dýmek je nabízena řada skvělých tabáků Golden Pipe

 � Geeignet für alle, die Tee, Kaffee und Wasserpfeifen lieben
 � Gemütliche Atmosphäre sowohl für einzelne Besucher, die Ruhe und 

Entspannung für sich suchen, als auch für Gruppen
 � Garten mit überdachter Gartenlaube
 � Bücher und Brettspiele zu verleihen
 � Guten Kaffee aus frischgerösteten Kaffeebohnen aus tschechischen 

Röstereien oder die arabische Kaffeespezialität Cezve
 � Für Teetrinker gibt es hier eine breite Auswahl von Teesorten aus aller 

Welt (jeden Monat werden darüber hinaus frisch geerntete Teesorten 
angeboten)

 � Knabbersnacks, wie Cashewnüsse, Schokomandeln usw. 
 � erstklassige Tabaksorten (Golden Pipe) für Shishas

 � Suitable for lovers of tea, coffee and water pipes
 � It offers a cosy environment for both individual visitors looking 

for a moment for themselves and relaxation and for different 
groups of people who want to spend time together

 � During warmer days it is possible to peruse the local garden with 
a covered arbour

 � Many books and board games may be borrowed
 � Čajírna & Kafírna offers an espresso for the lovers of good coffee, 

prepared from freshly roasted coffee from Czech coffee-roasting 
plants, or an Arabian coffee specialty called džezva

 � For those who prefer tea, there is a large selection of teas from all 
over the world (in addition, every month there are new freshly-
harvested teas)

 � There are also many snacks, such as cashew nuts, chocolate 
almonds, etc.

 � A range of great Golden Pipe tobaccos are offered for the water pipes
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café Datel

 � Přes den café, večer bar
 � Můžete zde ochutnat výběrovou kávu od baristů s mezinárodním certi-

fikátem SCAE
 � V nabídce jsou také domácí dorty a zákusky, polévky a pochutiny k pivu 

(vždy čerstvé a sezónní)
 � V rámci alkoholové nabídky je možné ochutnat perfektní giny, whisky, rumy 

a absinty a různá piva z malých pivovarů
 � Dobré nealkoholické nápoje (např. domácí limonády)
 � Otevřeno každý den (i v neděli)
 � Café Datel se nachází v centru města, pár metrů od náměstí Přemysla Ota-

kara II.
 � Jedná se o velmi útulné místo se skvělou atmosférou a velice milou obsluhou
 � Vládne zde skvělá atmosféra, ve které se dá relaxovat, ale zároveň v klidu 

pracovat 
 � Nabídka excelentních snídaní, např. vejce do skla, pažitková pomazánka 

s kváskovým chlebem, šunka od kosti (vše čerstvé, chléb se podává ještě 
teplý a šunka má vysokou kvalitu)

 � Tagsüber Café, abends Bar
 � Ausgezeichneter Kaffee von Baristas mit internationalem Zertifikat SCAE
 � Hausgemachte Torten und Kuchen, Suppen und kleine Snacks zum Bier 

(immer frisch und nach Saison)
 � Gin-, Whisky-, Rum- oder Absinth-Sorten sowie verschieden Biersorten aus 

kleinen Brauereien im Angebot
 � Gute alkoholfreie Getränke (z.B. selbstgemachte Limonaden)
 � Täglich geöffnet (auch sonntags)
 � Mitten im Stadtzentrum, ein paar Schritte vom Platz náměstí Přemysla 

Otakara entfernt
 � Es handelt sich um einen sehr gemütlichen Ort mit wunderbarer Atmosphäre 

und sehr netter Bedienung
 � Es gibt hier eine großartige Atmosphäre, in der man sich sowohl entspannen, 

als auch in Ruhe arbeiten kann 
 � Angebot an erstklassigen Frühstücksvarianten, z. B Eier Benedict, 

Schnittlauch-Aufstrich mit Sauerbrot, Knochenschinken (alles frisch, das 
Brot wird noch warm serviert, der Schinken ist von hoher Qualität)

 � A café during the day, a bar during the night
 � You can sample a selection of exclusive coffees from baristas with 

an international SCAE certificate
 � There are also home-made cakes and desserts, soups and snacks 

for beer (always fresh and seasonal)
 � Perfect gin, whiskey, rum and absinthe and various beers from 

small breweries
 � Good non-alcoholic beverages (such as home-made lemonade)
 � Open every day (even on Sundays)
 � Café Datel is located in the town centre, a few meters from 

Přemysl Otakar II. square
 � It is a very cosy place with a great atmosphere and very good 

service
 � You can relax or work in peace
 � Excellent breakfast, e.g. egg in glass, chive spread with yeast 

bread, ham (all fresh, bread is still warm and high quality ham)
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zmrzlina-café
Eiscafé zmrzlina-café

 � Kavárna, která je umístěna v centru Českých Budějovic, pár metrů 
od hlavní Lannovy třídy

 � Nabízí velký výběr perfektní zmrzliny a bezkonkurenční zákusky
 � Personál je velice sympatický a ochotný
 � Prostředí je velmi moderní a má velice příjemnou atmosféru, díky 

nově zrekonstruovanému interiéru
 � Nabídka chutných pohárů, které nebudete moci dojíst (velkorysé 

porce)
 � V zimních měsících si pochutnáte na skvělé horké čokoládě, kterou 

si je možné dát se zmrzlinou
 � Výběr z kvalitní kávy (v letních měsících vás potěší ledová káva 

se zmrzlinou)

 � Ein Café im Stadtzentrum von České Budějovice, ein paar Schritte 
von der Straße Lannova třída entfernt

 � Ein großes Angebot an perfektem Eis und konkurrenzlosen Desserts 
 � Sympathisches und hilfsbereites Personal
 � Sehr moderne Innenräume mit angenehmer Atmosphäre dank neu 

renovierter Innenausstattung
 � Angebot an leckeren Eis-Bechern, die man kaum essen kann 

(großzügige Portionen)
 � In Wintermonaten kann man ausgezeichnete Trinkschokolade 

genießen, die man auch mit Eis bestellen kann
 � Auswahl an Qualitätskaffee (in Sommermonaten kann man sich mit 

Eiskaffee abkühlen)

 � The café is located in the centre of České Budějovice, a few meters 
from the main street Lannova třída

 � Offers a great selection of perfect ice creams and unrivalled 
desserts

 � Staff is very pleasant and willing
 � The environment is very modern and has a very nice atmosphere 

thanks to the newly renovated interior
 � Offers tasty ice-cream sundae that you will not be able to finish 

(generous portions)
 � In the winter months you can enjoy great hot chocolate, which 

can be served with ice cream
 � Choice of high-quality coffee (in the summer you can enjoy ice-

coffee with ice cream)
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Dobrá čajovna
Gutes Teehaus Dobrá čajovna

 � Čajovna se nachází u Červené brány, která vede k prvnímu nádvoří zámku 
v Českém Krumlově

 � V nabídce jsou kvalitní druhy čajů z celého světa
 � Čaje jsou připravovány profesionální obsluhou, která pomůže s výběrem
 � Otevřeno celoročně (v létě je nabídka rozšířena o studené speciality a čajové 

koktejly)
 � Z čajovny je přístup do romantické klášterní zahrady
 � K čaji si můžete objednat i lehké pokrmy nebo něco malého k zakousnutí
 � Vodní dýmky je možné si vychutnat ve speciálním salonku přes den 

a ve večerních hodinách v celém prostoru čajovny 
 � Možnost volby dýmek s mnoha příchutěmi (používá se dřevěné nebo 

kokosové uhlí)
 � Konají se zde přednášky, malé výstavy, koncerty a workshopy
 � Dobrá čajovna se nachází i v Českých Budějovicích
 � Některé druhy čajů si můžete zakoupit i v dárkovém balení

 � Das Teehaus befindet sich neben dem Roten Tor (Červená brána), das zum 
ersten Schlosshof in Český Krumlov führt

 � Hochwertige Teesorten aus aller Welt
 � Der Tee wird von professionellem Personal zubereitet, das bei der Teeauswahl 

helfen kann
 � Ganzjährig geöffnet (im Sommer werden auch kalte Spezialitäten und 

Tee-Cocktails angeboten)
 � Vom Teehaus aus kommt man in den romantischen Klostergarten 
 � Zum Tee kann man auch leichte Gerichte oder nur etwas Kleines bestellen
 � Wasserpfeifen können tagsüber in einer speziellen Lounge und abends 

im ganzen Teehaus genossen werden 
 � Bei Wasserpfeifen kann von vielen Aromen ausgewählt werden (es werden 

Holz- oder Kokoskohlen benutzt)
 � Hier finden auch Vorträge, kleine Ausstellungen, Konzerte und Workshops 

statt
 � Einige Teesorten sind auch in Geschenkverpackung zu bekommen
 � Ein gutes Teehaus gibt es auch in České Budějovice

 � The tea shop is located at Červená brána leading to the first 
courtyard of the Castle of Český Krumlov

 � Quality teas from all over the world
 � Teas are prepared by professional staff who help you with your 

selection
 � Open all year round (in summer the offer also includes cold 

specialties and tea cocktails)
 � Access to the romantic monastery garden from the tea shop
 � You can also order light dishes or bits to eat with your tea
 � Water pipes can be enjoyed in a special lounge during the day and 

in the evening in the whole tea shop
 � Large choice of water pipe flavours (using wood or coconut coal)
 � Lectures, small exhibitions, concerts and workshops are held 

here
 � A branch of Dobrá čajovna is also located in České Budějovice
 � Some types of tea can also be bought in a gift box
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cafe le Jazz

 � Jedná se o úžasné místo, kde je možné v klidu posedět venku a sle-
dovat okolní dění (např. vodáky) nebo relaxovat

 � Místo s dobrým výhledem na řeku a krumlovský zámek
 � Můžete si zde vychutnat dobré pivo nebo skvělé jídlo
 � Setkáte se zde s perfektní obsluhou
 � Zahrádka je vybavena velkými slunečníky, které vám poskytnou 

ochranu před sluncem při horkém letním dni
 � V nabídce jsou výborné domácí limonády

 � Es handelt sich um einen wunderbaren Platz, wo man in Ruhe 
draußen sitzen und beobachten, was da in der Umgebung passiert 
(z. B. Wassersportler), oder sich einfach nur ausruhen kann 

 � Gute Aussicht auf den Fluss und das Schloss von Český Krumlov
 � Gutes Bier, leckere Speisen und hausgemachte Limonaden
 � Kompetentes Bedienungspersonal
 � Garten mit großen Sonnenschirmen

 � This is an amazing place with outside seating where you can sit 
and watch the surrounding bustle (e.g. kayakers) or just relax

 � A place with good views of the river and Castle of Český Krumlov
 � You can enjoy good beer or great meal here
 � Perfect service
 � The outside seating is equipped with large umbrellas to provide 

sun protection during hot summer days
 � Excellent home-made lemonade
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Kafírna na Starém Plešivci
café Kafírna na Starém Plešivci

 � Rozsáhlá nabídka dezertů od rakviček přes kremrole až po mrkvový dort 
nebo koláče

 � K objednání je také výborná káva
 � Velmi příjemné prostředí s domácí a netradiční atmosférou 
 � Skvělý a příjemný interiér, který na vás dýchne domácí atmosférou (kavárna 

je zařízena ve stylu 30. let)
 � Příjemná kavárna v retro stylu
 � Nachází se mimo rušné centrum, ale není to z centra daleko, dá se dojít 

pěšky
 � Nabídka množství luxusních snídaní 
 � K pití si můžete vychutnat milkshaky nebo domácí limonády
 � Energická a vstřícná obsluha
 � Na každém stole připraven džbán s čistou vodou zdarma
 � Možnost objednání jakékoliv kávy s mlékem bez laktózy, což potěší hlavně 

alergiky
 � Malé, ale příjemné posezení venku
 � Občasné pořádání zajímavých akcí, jako např. secondhand

 � Umfangreiches Angebot an Desserts (Spezialität „Särgchen“ - Baiser-Biskuit 
mit Schlagobers) 

 � Ausgezeichneter Kaffee
 � Ein angenehmes Café im Retro-Stil der 1930er Jahre
 � Befindet sich außerhalb des lauten Stadtzentrums (dieses ist zu Fuß 

erreichbar) 
 � Großes Angebot an ausgezeichneten Frühstücksvarianten 
 � Milkshakes und selbstgemachte Limonaden erhältlich
 � Energisches und hilfsbereites Bedienungspersonal 
 � Kostenloses Leitungswasser
 � Alle Kaffees können mit laktosefreier Milch bestellt werden, was insbesondere 

für Allergiker wichtig ist
 � Kleine, aber gemütliche Sitzmöglichkeiten draußen
 � Gelegentlich interessante Veranstaltungen, wie z.B. Secondhand

 � Extensive offer of desserts such as the éclairs, cream rolls, carrot 
cakes or pies

 � Coffee is also excellent
 � Very pleasant environment with home-like and non traditional 

atmosphere
 � A great and inviting interior (the café is decorated in the 30’s 

style)
 � Located further from the bustling streets, not far from the centre, 

it can be reached on foot
 � A range of luxury breakfasts
 � You can enjoy milkshakes or home-made lemonades
 � Energetic and friendly service
 � A jug of clean water is prepared on each table
 � The possibility of ordering any coffee with lactose-free milk
 � Small but pleasant outside seating
 � Occasionally interesting events such as second-hand market are 

organized here
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Domácí kavárna Kousek, Vinný bar Kousek
Hauscafé Kousek, Weinbar Kousek
café Kousek, Wine bar Kousek

 � Jedná se o kavárnu, kde je možné posedět na terase (příjemné posezení 
na čerstvém vzduchu na předzahrádce)

 � Kavárnu naleznete v překrásném městě Nové hrady, a to v předhradí starého 
hradu

 � Příjemná a kouzelná atmosféra
 � V nabídce je široký výběr kvalitní kávy
 � Velká nabídka alkoholických a nealkoholických nápojů (tuzemská a za-

hraniční vína)
 � Vlastní cukrářské dobroty (klasická zmrzlina, zmrzlinové poháry a další 

mražené pochoutky)
 � Rozsáhlá nabídka dortů, zákusků, dortíků, závinů, štrúdlů, můžete ochutnat 

také palačinky a domácí pralinky
 � Možnost spojení návštěvy kavárny s prohlídkou novohradského hradu nebo 

návštěvou funkční staročeské kovárny
 � Velmi milá a vstřícná obsluha, která vám pomůže s výběrem

 � Ein Café, in welchem man auf einer Terrasse sitzen kann
 � Befindet sich in der wunderschönen Stadt Nové hrady, und zwar in der 

Vorburg der alten Burg
 � Angenehme und magische Atmosphäre
 � Angebot vieler hochwertiger Kaffeesorten 
 � Reiches Angebot an alkoholischen und alkoholfreien Getränken (einheimische 

und ausländische Weine)
 � Selbstgemachte Konditoreiprodukte (klassisches Eis, Eisbecher sowie 

weitere kühle Leckereien)
 � Umfangreiches Angebot an Torten, Kuchen, Desserts, Strudeln, sowie 

Pfannkuchen und selbstgemachten Pralinen
 � Der Besuch kann mit der Besichtigung der Burg von Nové Hrady oder dem 

Besuch der funktionsfähigen altböhmischen Schmiedewerkstatt verbunden 
werden

 � A café where you can sit on the terrace (pleasant outside seating 
on fresh air)

 � The café is located in the beautiful town of Nové Hrady, near 
the old castle

 � Pleasant and magical atmosphere
 � A wide choice of quality coffee 
 � A wide range of alcoholic and non-alcoholic beverages (domestic 

and foreign wines)
 � Own confectionery (classic ice cream, ice cream sundae and other 

frozen delicacies)
 � Extensive offer of cakes, desserts, strudel, you can also taste 

pancakes and homemade pralines
 � You can combine the café visit with a tour of the Nové Hrady 

castle orthe functional old-time blacksmith’s shop
 � Very nice and responsive service who help you with the selection
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GPS: 48.7895819N, 14.7788750E - vinný bar
48.7892833N, 14.7761108E - Kavárna Kousek nám. Republiky 11, 373 33 Nové Hrady - Vinný bar

Komenského 432, 373 33 Nové Hrady - kavárna Kousek, Czech Republic
www.cafekousek.cz



© Vinný bar Kousek
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Hagmann café Krems

 � Jedná se o pěknou rodinnou cukrárnu a kavárnu, která byla založena roku 
1836

 � Tato kavárna a cukrárna reprezentuje Dolní Rakousko a zejména cukrář-
skou tradici Wachau

 � Cukrárna a kavárna se považuje za strážce starých receptů a tradic, nicméně 
nabízí i moderní speciality

 � Sortiment produktů zahrnuje klasické pečivo a koláče, ručně dělanou 
čokoládu, pralinky a perníky, stejně jako kávu a zmrzlinové speciality

 � Čokoládu si firma dělá sama ze surovin z Wachau a Waldviertel
 � Personál vám rád poradí s výběrem a splní speciální přání
 � Otevírací doba je od pondělí do pátku (7:00 – 18:30), v sobotu (7:00 – 17:30) 

a v neděli je otevřeno pouze od března do června a od října do prosince 
(13:30 – 18:00) 

 � Anglicky mluvící personál
 � Uprostřed pěší zóny
 � Při pěkném počasí můžete posedět rovněž venku

 � Schöne Familienkonditorei und Café, gegründet im Jahr 1836 
 � Repräsentiert Niederösterreich und die Konditoreitradition der Wachau
 � Bewahrung alter Rezepte und Traditionen, jedoch auch moderne Spezialitäten 

werden angeboten
 � Produktsortiment reicht von klassischen Backwaren und Kuchen, über 

handgemachte Schokolade, Pralinen und Lebkuchen bis Kaffee und 
Eisspezialitäten

 � Selbstgemachte Schokolade aus Zutaten aus der Wachau und dem Waldviertel
 � Freundliches Personal welches gerne bei der Auswahl berät und jegliche 

Sonderwünsche erfüllt (sprechen auch Englisch) 
 � Geöfftnet von Montag bis Freitag (7:00 – 18:30), Samstags (7:00 – 17:30), 

Sonntags können die Öffnungszeiten abweichen 
 � Direkt in der Kremser Fußgängerzone
 � Bei Schönwetter kann man auch draußen sitzen

 � This is a nice family sweet shop and café, which was founded in 1836
 � This café and sweet shop represents Lower Austria and 

particularly, the Wachau confectionary tradition
 � The sweet shop and café is considered to be the guardian of old 

recipes and traditions, but it also offers modern specialties
 � The range of products includes traditional bread and cakes, 

handmade chocolate, pralines and gingerbread, as well as coffee 
and ice cream specialties

 � The company makes its own chocolate from raw materials from 
Wachau and Waldviertel

 � Staff is happy to advise you with selection and fulfil special wishes
 � Opening hours are from Monday to Friday (7:00 - 18:30), Saturday 

(7:00 - 17:30) and open on Sundays only from March to June and 
from October to December (13:30 - 18:00)

 � English-speaking staff
 � In the middle of the pedestrian area
 � In good weather, you can also sit outdoors
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foto: vlastní archiv

GPS: 48.4113464N, 15.6015247E Untere Landstraße 8, 3500 Krems an der Donau, Austria  |  hagmann.co.at 111110

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=48.4113464N, 15.6015247E
http://hagmann.co.at


café conditorei Raimitz

 � Pokud hledáte místo pro odpolední posezení u kávy a zákusku, do-
poručujeme navštívit právě tuto kavárnu

 � Káva i zákusky jsou v nabídce po celý den
 � Velké a chutné zákusky a dorty (opravdu široký sortiment zákusků, 

např. jablečný štrúdl)
 � Pro milovníky zmrzliny jsou zde připraveny zmrzlinové poháry
 � Možnost ochutnat regionální speciality (jablečný štrúdl je ze všeho 

nejlepší, ten určitě musíte ochutnat)
 � Je to tradiční cukrárna, jejíž historie se začala psát v 19. století 
 � V blízkosti vlakového nádraží (pokud budete čekat na vlak, je tato 

kavárna ideálním využitím vašeho času)
 � Působivá a uvolněná atmosféra a dobře vypadající interiér
 � Za teplého počasí si můžete užít kávu a zákusek ve venkovním po-

sezení
 � Můžete si dát oběd formou bufetu – nenabízí zde jenom sladké, ale 

i saláty, pizzy, nudle a jiné snacky

 � Perfekter Platz um einen Nachmittags-Kaffee mit Kuchen genießen 
zu können

 � Köstliche Desserts und Torten (ein wirklich reiches Angebot 
an Mehlspeisen, z. B. Apfelstrudel)

 � Für eine leckere Erfrischung sorgen Eisbecher
 � Regionale Spezialitäten
 � Traditionelle Konditorei, deren Geschichte bereits ins 19. Jahrhundert 

reicht 
 � Es befindet sich nicht weit vom Bahnhof (beim Warten auf Ihren Zug 

können Sie Ihre Zeit ideal in diesem Café verbringen)
 � Eindrucksvolle und lockere Atmosphäre sowie schöne 

Innenausstattung
 � Bei schönem Wetter kann man Kaffee und Kuchen draußen genießen
 � Zur Mittagszeit gibt es hier ein Mittagsbuffet – neben Kuchen 

werden hier auch Salate, Pizzen, Nudeln oder andere kleine Gerichte 
angeboten

 � If you are looking for a place for afternoon coffee and dessert, we 
recommend visiting this cafe

 � Coffee and desserts are offered throughout the day
 � Great and delicious desserts and cakes (a really wide range 

of desserts, such as apple strudel)
 � For ice cream lovers, ice-cream sundae are prepared here
 � The opportunity to taste regional specialties (apple strudel is 

the best of all, you have to try it)
 � It is a traditional sweet shop of which history began in the 19th 

century
 � Close to the train station (if you wait for a train, this cafe is 

the ideal use of your time)
 � Impressive and relaxed atmosphere and nice looking interior
 � In warm weather you can enjoy your coffee and dessert 

in the outside seating
 � Lunch in form of buffet - not only sweet, but also salads, pizzas, 

noodles and other snacks
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foto: vlastní archiv

GPS: 48.4113125N, 15.5993556E, 48.4094575N, 15.6039764E Kirchengasse 1, 3500 Krems, Austria / Bahnhofplatz 12, 3500 Krems, Austria
www.raimitz.at 113112
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Čajírna & Kafírna
Tee- und Kaffeehaus Čajírna & Kafírna

café Datel

zmrzlina-café
Eiscafé zmrzlina-café

Dobrá čajovna
Gutes Teehaus Dobrá čajovna

cafe le Jazz

Kafírna na Starém Plešivci
café Kafírna na Starém Plešivci

Domácí kavárna Kousek, Vinný bar Kousek
Hauscafé Kousek, Weinbar Kousek
café Kousek, Wine bar Kousek

Hagmann café Krems
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Beko Fresh festival

 � Největší český gurmánský festival, který se zaměřuje na milovníky 
dobrého jídla a pití

 � Možnost ochutnat gastronomii nejen ze všech koutů České repub-
liky, ale i z celého světa

 � Jedná se o zážitkovou gastronomii
 � Můžete se zde setkat s vyhlášeným kuchařem Zdeňkem Pohlreichem
 � Uvidíte zde nezapomenutelné kuchařské show
 � Nechybí ani zajímavé workshopy a doprovodný program
 � Akce se účastní kvalitní a vyhlášené restaurace (20 Top restaurací)
 � V nabídce je i skvělé pivo, události se účastní 11 pivovarů, které 

dohromady nabízejí 50 druhů piv
 � Účastní se také 10 vinařství a 4 pražírny kávy

 � Das größte Gourmetfestival in Tschechien, das Liebhaber guter 
Gerichte und Getränke Freude macht

 � Angebot an gastronomischen Spezialitäten aus aller Ecken 
der Tschechischen Republik sowie der Welt

 � Neben unvergesslichen Kochshows kann man hier auch den 
berühmten Koch Zdeněk Pohlreich treffen

 � Es mangelt nicht an interessanten Workshops und Begleitprogramm
 � An den Veranstaltungen nehmen erstklassige berühmte Restaurants 

(20 Top-Restaurants) teil
 � Angeboten wird auch leckeres Bier, am Festival nehmen 

11 Brauereien teil, die insgesamt 50 Biersorten anbieten
 � Auch 10 Weingüter a 4 Kaffeeröstereien nehmen daran teil

 � The largest Czech gastronomic festival, which focuses on lovers 
of good food and drink

 � The opportunity to taste gastronomy not only from the Czech 
Republic, but also from all over the world

 � Fine dining
 � Here you can meet a renowned Czech chef Zdeněk Pohlreich
 � You can also see an unforgettable culinary show here
 � There are interesting workshops and additional program
 � The event is attended by a quality and renowned restaurants 

(20 Top restaurants)
 � There are also great beers, 11 beer breweries together offer 

50 kinds of beers
 � There are also 10 wineries and 4 coffee-roasting plants
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GPS: 48.9789233N, 14.4608800E Husova třída 523/30, 370 05 České Budějovice, Czech Republic 
festival.fresh.iprima.cz 117116

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=48.9789233N, 14.4608800E
http://festival.fresh.iprima.cz


Buskers fest

 � Mezinárodní festival pouličního umění 
 � Každoročně se události účastní okolo 200 pouličních umělců z České repub-

liky i ze zahraničí
 � Festival se koná na několika místech v centru Českých Budějovic, a to na 

náměstí Přemysla Otakara II, Piaristickém náměstí, nábřeží a dalších mís-
tech historického centra

 � Vystupují zde muzikanti, divadelníci, kejklíři, básníci i další pouliční umělci
 � Snahou celého festivalu je zpříjemnit lidem např. cestu do školy, do práce 

nebo jen procházku
 � Myšlenkou je, aby se návštěvníci na chvíli zastavili, zhlédli vystoupení a od-

počinuli si od celodenního shonu všedního dne
 � Tím, že se festival nachází na několika místech historického centra, vytváří 

jedinečnou, až skoro magickou atmosféru

 � Ein internationales Festival der Straßenkunst 
 � Jedes Jahr nehmen etwa 200 Straßenkünstler aus der Tschechischen 

Republik und aus dem Ausland an dieser Veranstaltung teil
 � Das Festival findet an mehreren Orten im Stadtzentrum von České 

Budějovice statt, und zwar auf dem Platz náměstí Přemysla Otakara II., auf 
dem Piaristenplatz (Piaristické náměstí), am Flussquai sowie anderen Orten 
des historischen Stadtzentrums 

 � Hier treten Musiker, Theaterschauspieler, Jongleure, Dichter sowie andere 
Straßenkünstler auf 

 � Das Ziel des Festivals ist es, den Menschen z.B. den Weg zur Arbeit, zur 
Schule oder nur einen Spaziergang angenehmer zu machen

 � Die Besucher sollen eine kurze Pause machen, sich eine Vorstellung 
anschauen, um sich von der Alltagshektik zu entspannen

 � Da das Festival an mehreren Orten der historischen Altstadt stattfindet, 
schafft es eine einzigartige, fast magische Atmosphäre

 � International Street Art Festival
 � Every year, around 200 street artists from the Czech Republic and 

from abroad participate in the event
 � The festival takes place in several locations in the centre of České 

Budějovice – in the Přemysl Otakar II. square, the Piaristické 
square, the waterfront and other places of the historical centre

 � Musicians, theatre makers, jugglers, poets and other street artists 
perform here

 � The aim of the whole festival is to make the way to school, to work 
or just walk more pleasant for people

 � The idea is for the visitors to pause for a while, watch the show 
and relax from the all-long hustle and bustle of every day

 � The fact that the festival is located in several places of the  historical 
centre creates a unique, almost magical atmosphere
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© Buskers fest 2018

GPS: 48.9789233N, 14.4608800E České Budějovice (Czech Republic): Lannova třída, náměstí Přemysla Otakara II, 
Piaristické náměstí, park Na Sadech, nábřeží, scéna u Jihočeského divadla
buskersfestbudejovic.wixsite.com/buskersfest2018
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Budvar fest
Budvar-Fest

 � Jednodenní hudební festival, který pořádá Budějovický Budvar
 � Zajištěn dokonalý pivní servis 
 � Zvláštností je pivní ruleta: žetony na ruletu dostanete za každé 3 kro-

užky a soutěžíte o zajímavé ceny
 � Nabídka i dalších alkoholických a nealkoholických nápojů
 � Každoročně se festivalu účastní skvělé kapely a interpreti (např. Man-

drage, Arakain a další)
 � Akce nabízí i další skvělý doprovodný program
 � V areálu se nachází i foto koutek, kde se můžete na památku nechat 

s přáteli vyfotografovat s party rekvizitami

 � Ein eintägiges Musikfestival, das von der Brauerei Budějovický Budvar 
veranstaltet wird

 � Für perfektes Bierservice ist gesorgt 
 � Eine Besonderheit ist das Bier-Roulette: man bekommt Roulettenjetons 

für jeweils 3 Bierschaumkreise und es gibt interessante Preise zu 
gewinnen

 � Angebot an weiteren alkoholische sowie alkoholfreuen Getränken
 � Jedes Jahr nehmen tolle Bands und Sänger (z. B. Mandrage, Arakain und 

weitere) am Festival teil
 � Im Rahmen des Festivals gibt es auch ein großartiges Begleitprogramm
 � Auf dem Gelände gibt es auch eine Fotoecke, wo man ein Foto mit 

Freunden mit verschiedenen Partyrequisiten als Andenken machen kann

 � One-day music festival organized by Budweiser Budvar
 � Excellent beer service
 � Special Beer Roulette: Roulette chips you get for every 3 beers 

called Kroužek, you can compete for interesting prizes
 � There is an offer of other alcoholic and non-alcoholic beverages
 � Every year, the festival hosts great Czech bands and performers 

(e.g. Mandrage, Arakain and others)
 � The event also offers great accompanying program
 � There is also a place where a professional photographer takes 

a photo of you and your friend with interesting party with props
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GPS: 48.9789233N, 14.4608800E Husova třída 523/30, 370 05 České Budějovice, Czech Republic 
www.vcb.cz/navstevnici/akce/budvar-fest-83.html 121120
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https://www.vcb.cz/navstevnici/akce/budvar-fest-83.html


Festival vína Český Krumlov
Weinfestival in Český Krumlov
Wine Festival of Český Krumlov

 � Festival se koná v centru Českého Krumlova s unikátními kulisami his-
torického města 

 � Je možné se setkat i se znalci vína (jedná se o velice milé posezení u skleničky 
vína s profesionálními sommeliéry a vinaři) 

 � Možnost ochutnání tuzemských i zahraničních vín
 � Ochutnávka místních gastronomických specialit (Svatomartinské menu, 

studené i teplé pokrmy)
 � Skvělá svatomartinská vína
 � Nezaměnitelné prostředí a příjemná atmosféra
 � Kulturní zážitky (příjezd sv. Martina, umožněna prohlídka sklepa a mecha-

nismu v objektu tzv. Paraplíčka)
 � Součástí je i Zámecká slavnost vína, kde se můžete setkat s více než 300 

vzorky různých vín
 � Zvýhodněné ceny vín za festivalové ceny
 � V programu je např. rovněž Izraelský večer, který ukazuje, že tato svatá 

země má i bohatou historií, jež je spojena s vínem

 � Das Festival findet im Stadtzentrum von Český Krumlov in den einzigartigen 
Kulissen des historischen Stadtkerns statt

 � Man kann hier professionelle Sommeliers, Winzer und Weinkenner antreffen 
 � Kostprobe von in- und ausländischen Weinen
 � Kostprobe lokaler gastronomischer Spezialitäten (St.-Martins-Menu, kalte 

und warme Speisen)
 � Ausgezeichnete St. Martins-Weine
 � Einzigartige Umgebung und angenehme Atmosphäre
 � Kulturerlebnisse (St. Martins Ankunft, Kellerbesichtigung im Gebäude des 

sog. Paraplíčko)
 � Teil des Festivals ist auch das Schlossweinfest, wo mehr als 300 Weinproben 

vorgestellt werden
 � Ermäßigte Weinpreise 
 � Auf dem Programm steht z.B. Israelischer Abend, wo die reiche mit Wein 

verbundene Geschichte des Heiligen Lands präsentiert wird

 � The festival takes place in the centre of Český Krumlov with the 
unique backdrop of the historical city

 � It is also possible to meet wine connoisseurs (this is a very nice 
get-together with a glass of wine with professional sommeliers 
and winegrowers)

 � Degustation of domestic and foreign wines
 � Tasting local gastronomic specialties (St. Martin’s menu, cold and 

hot meals)
 � Great St. Martin’s wines
 � Unmistakable ambience and pleasant atmosphere
 � Cultural experiences (arrival of St. Martin, possibility to visit 

the wine cellar and the see mechanism in the object – so called 
Paraplíčko)

 � The Castle wine celebration, where you can find more than 300 
samples of different wines, is also a part of this festival

 � Reduced festival prices of wine
 � The program also includes an Israeli evening, which shows that 

the Holy Land also has a rich history associated with wine
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GPS: 48.8107419N, 14.3153589E; 
48.8121403N, 14.3176144E Náměstí Svornosti, Český Krumlov;  Zámecká jízdárna Český Krumlov (Czech Republic)

www.festivalvinack.cz/docs/cz/festivalvinack.xml 123122
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Svatováclavské slavnosti
St. Wenzel-Festlichkeiten
St. Wenceslas celebrations

 � Centrum historického města Český Krumlov (na několika místech 
města)

 � Jedná se o jedinečný soubor podzimních slavností, jež jsou připomínk-
ou sv. Václava, který je nejenom patronem české země, ale i pivovar-
níků a vinařů

 � Spojeno s kulturními akcemi a gastronomickými specialitami
 � Součástí je i přehlídka folklórních skupin nebo Svatováclavský jar-

mark (nabídka tradičních produktů a všemožných pochutin) 
 � Večerní návštěva muzeí a galerií, která je propojena se skvělým do-

provodným programem
 � Ve vybraných přilehlých restauracích na vás čeká speciální Svatová-

clavské menu (= výjimečná nabídka českých pokrmů k příležitosti 
oslav sv. Václava)

 � Tanec a hudba (koncerty, různé hry)
 � Setkání Václavů a Václavek

 � Im historischen Stadtzentrum von Český Krumlov (an mehreren Orten)
 � Mehrere Herbstfeste, zum Gedenken an den heiligen Wenzel, 

(Schirmherr unseres Landes, der Bierbrauer und Winzer) 
 � Die Festlichkeiten werden von verschiedenen Kulturveranstaltungen 

und gastronomischen Spezialitäten begleitet
 � Im Rahmen der Feste finden auch eine Folkloregruppenschau 

oder der Wenzel-Jahrmarkt (traditionelle Produkte sowie allerlei 
Leckerbissen) statt

 � Abendliche Besichtigungen von Museen und Galerien, die mit einem 
wunderbaren Begleitprogramm verbunden ist

 � In ausgewählten umliegenden Restaurants wartet auf Sie ein spezi-
elles St.-Wenzel-Menu (= außerordentliches Angebot an böhmischen 
Gerichten anlässlich der St. Wenzel-Feierlichkeiten)

 � Tanz und Musik (Konzerte, verschiedene Spiele)
 � Treffen von Personen namens Václav und Václavka

 � Organized in the centre of the historical town of Český Krumlov (in 
several places of the town)

 � A unique set of autumn festivals, which are a reminder of St. 
Wenceslas, who not only is a patron of the Bohemia but also 
of brewers and winemakers

 � Associated with cultural events and gastronomic specialties
 � There is also a folklore groups’ show or the St. Wenceslas fair 

(offering a range of traditional products and all kinds of delicacies)
 � Evening visit to museums and galleries, which is accompanied by 

a greatprogram
 � A special St. Wenceslas menu is waiting for you at selected adjacent 

restaurants (an exceptional offer of Czech dishes to celebrate 
St. Wenceslas)

 � Dance and music (concerts, various games)
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Slavnosti pětilisté růže Český Krumlov
Rosenfest Český Krumlov
Five-Petalled Rose celebrations Český Krumlov

 � Oslava historie Českého Krumlova, která začala v roce 1990
 � Událost je situována do 16. století 
 � Oslava rodu Rožmberků – zejména Viléma a Petra Voka (hlavně za jejich 

vlády se město velmi rozvinulo)
 � Každý rok je jinak tematicky orientován (podle zajímavých a významných 

událostí)
 � Nejzajímavější a největší událostí této oslavy je slavnostní průvod (možnost 

půjčení kostýmů)
 � Průvodu se účastní až 1500 lidí, kteří jsou v dobových kostýmech
 � Doprovodný program (zhruba 150 vystoupení), kterého se účastní až 700 

umělců 
 � 100 dobových stánků
 � Velká návštěvnost – až 20 000 lidí
 � Průvody jsou doprovázeny trubači, bubeníky a dalšími hudebníky
 � Můžete se těšit na velkolepý ohňostroj
 � Slavnost získala cenu Akce roku 2010 v České republice (pořádané agentur-

ou Czech Tourism)

 � Fest zur Geschichte von Český Krumlov findet seit 1990 statt
 � Das Fest wird ins 16. Jahrhundert eingebettet
 � Gefeiert wird das Geschlecht Rožmberk – insbesondere Vilém und Petr Vok 

(denn unter ihrer Regierung entwickelte sich die Stadt am stärksten)
 � Jährlich wechselndes Motto
 � Großer Festumzug mit 1500 Teilnehmern in historischen Kostümen 

(Kostümverleih vor Ort)
 � Begleitprogramm (etwa 150 Veranstaltungen), an dem bis 700 Künstler 

teilnehmen 
 � 100 historische Stände
 � Hohe Besucherzahlen – bis 20 000 Menschen
 � Umzüge werden von Bläsern, Trommlern und anderen Musikern begleitet
 � Großartiges Feuerwerk
 � Das Fest wurde mit dem Preis Veranstaltung des Jahres 2010 in der Tschechischen 

Republik ausgezeichnet (veranstaltet von der Agentur Czech Tourism)

 � The event, which first took place in 1990, celebrates the history 
of Český Krumlov

 � Takes place in the 16th century
 � Celebration of the Rosenbergs - especially Vilém and Petr Vok 

(the town developed greatly mainly under their rule)
 � Thematically oriented each year (according to interesting and 

significant events)
 � The most interesting and greatest event of this celebration is 

the parade (the possibility of renting costumes and taking part)
 � The parade is attended by up to 1500 people who are in period 

costumes
 � Accompanying program (about 150 performances) attended by up 

to 700 artists
 � 100 period stalls
 � High attendance – up to 20,000 people
 � The parades are accompanied by trumpeters, drummers and other 

musicians
 � Enjoy the spectacular fireworks
 � The event was awarded with an Event of the year 2010 in the Czech 

Republic (organized by the Czech Tourism Agency)
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novohradské hraní
Kulturfestival novohradské hraní 

 � Jedná se o kulturní festival, který je určen pro všechny věkové kategorie
 � Festival nabízí velké množství aktivit jako například malování, tanec, divad-

lo, hudbu nebo letní kino
 � V letním kině se promítá řada českých filmů, každý rok se obměňují 

(v roce 2018 byla tato akce nazvaná Kinematograf Bratří Čadíků), jedná 
se o promítání pod širým nebem v zámeckém parku (výtěžek jde navíc na 
charitativní účely)

 � Událost vrcholí živým koncertem pod noční oblohou na novohradském 
náměstí (každý rok různé hudební skupiny)

 � Kulturfestival, welches für alle Alterskategorien geeignet ist
 � Bietet eine Menge Aktivitäten, wie z.B. Malen, Tanz, Theater, Musik oder 

Sommerkino
 � Im Sommerkino werden viele tschechische Filme gezeigt, jedes Jahr gibt 

es andere Filme (im Jahr 2018 hieß diese Veranstaltung Kinematograf der 
Gebrüder Čadík). Es handelt sich um eine Filmvorführung unter freiem 
Himmel im Schlossgarten (der Erlös ist für Wohltätigkeitszwecke bestimmt)

 � Das Festival gipfelt mit einem Live-Konzert unter dem Nachthimmel auf dem 
Stadtplatz (jedes Jahr gibt es andere Bands)

 � It is a cultural festival that is designed for all ages
 � The festival offers a wide range of activities such as painting, dancing, 

theatre, music or a open air cinema
 � In the open air cinema, a number of Czech films are screened, each year 

there are different movies (in 2018 this event was called Kinematograf 
Bratří Čadíků), it is an open-air screening in the castle park (proceeds from 
cinema is for charity purposes)

 � The event culminates with a live concert under the night sky in Nové Hrady 
Square (different music groups each year)
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Jazz Festival St. Pölten

 � Festival se koná ve městě St. Pölten na přelomu května a června 2019 
pod záštitou Marianne Mendt

 � Je to spojeno se soutěží podporující mladé jazzové hudebníky 
a zpěváky, kteří mají šanci předvést před živým publikem svůj talent, 
a to za podpory profesionálů 

 � Talentovaní mladí lidé se mohou hlásit na konkurzy probíhající ve vy-
braných rakouských městech, přičemž ten/ta nejlepší vystoupí přímo 
na Jazz Festivalu ve městě St. Pölten

 � Máte-li rádi jazz, vychutnáte si jej plnou měrou právě zde

 � Das Festival findet Ende Mai und Anfang Juni 2019 unter der 
Schirmherrschaft von Marianne Mendt in der Stadt St. Pölten

 � Es ist mit einem Wettbewerb verbunden, der junge Jazz-Musiker und 
Sänger unterstützen soll, die hier eine Möglichkeit bekommen vor 
Live Publikum ihr Talent zu zeigen und zwar mit Unterstützung von 
Profimusikern 

 � Begabte junge Leute können an Wettbewerben in ausgewählten 
österreichischen Städten teilnehmen, indem der/die beste von ihnen 
dann beim Jazz Festival in St. Pölten auftreten wird

 � The festival is held in St. Pölten at the turn of May and June 2019 under 
the auspices of Marianne Mendt

 � It is connect with a competition supporting young jazz musicians and 
singers who have a chance to show their talents to the live audience, 
with the support of professional

 � Talented young people can apply for auditions in selected Austrian 
cities, and the best performing at the Jazz Festival in St. Pölten

 � If you like jazz, you can fully enjoy it here
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FM4 Frequency Festival

 � FM4 Frequency Festival, také Frequency Festival nebo krátce jen Frequency, 
dříve Vienna City Festival, je hudební festival

 � Do roku 2008 se konal poblíž Salzburgu v Rakousku, obvykle v srpnu, v roce 
2009 se festival přestěhoval do St. Pölten

 � V roce 2019 se festival bude konat v termínu 15. – 17. srpna 
 � Festival je pořádán jednou z rakouských národních rozhlasových stanic FM4 

a obecně je spojen s alternativní částí mainstreamové hudby
 � Série obsahují akty různých žánrů, jako jsou rock, electronica a hip hop
 � Setkáte se zde s interprety z Rakouska a Německa nebo také se známými 

mezinárodními interprety 
 � Pokud neradi spíte v obvyklém stanu, můžete si zabookovat tzv. možnost 

Glamour-Camping (stanování v luxusních stanech), další možností jsou FQ 
Bungalovy (chata pro dvě osoby), Fiver (Beduinský stan až pro pět osob) 
nebo FreQmansion (dřevěná chata až pro čtyři osoby) 

 � Podrobné informace a lístky naleznete na oficiálních webových stránkách 
festivalu

 � Das FM4 Frequency Festival, oder Frequency Festival oder nur kurz Frequency, 
früher auch Vienna City Festival genannt, ist ein Musikfestival

 � Bis 2008 fand es bei Salzburg in Österreich, üblicherweise im August statt, seit 
2009 findet das Festival in St. Pölten statt

 � Im Jahr 2019 findet das Festival vom 15. – 17. August statt 
 � Das Festival wird von einem der österreichischen nationalen Rundfunksender 

FM4 veranstaltet, allgemein wird es mit alternativem Teil der Mainstreammusik 
verbunden

 � In Sektionen werden verschiedene Musikgenres gespielt, wie zum Beispiel 
Rock, Electronica und Hip-Hop

 � Es kommen Künstler aus Österreich und Deutschland, es treten aber auch 
international berühmte Künstler auf

 � Wenn Sie nicht gerne im Zelt übernachten, können Sie das sog. 
Glamour-Camping (Übernachtung in Luxuszelten) reservieren, weitere 
Übernachtungsmöglichkeiten sind FQ Bungalows (Bungalow für zwei 
Personen), Fiver (Beduinenzelt bis für fünf Personen) oder FreQmansion 
(Holzhaus für maximal vier Personen) 

 � Ausführliche Informationen sind auf den offiziellen Festival-Webseiten zu finden

 � The FM4 Frequency Festival, also the Frequency Festival or shortly 
only Frequency, formerly the Vienna City Festival, is a music festival

 � Until 2008, it was held near Salzburg in Austria, usually in August, 
in 2009 the festival moved to St. Pölten

 � In 2019, the festival will be held from 15th to 17th August
 � The festival is organized by one of the Austrian national radio 

stations FM4 and is generally linked to an alternative part 
of mainstream music

 � The series contain various genres, such as rock, electronica and 
hip hop

 � You meet artists from Austria and Germany, as well as famous 
international artists

 � If you do not like sleeping in the usual tent, you can book the so-
called Glamor-Camping option (camping in luxurious tents), FQ 
Bungalows (two-person cottage), Fiver (Bedouin tent for up to five 
people) or FreQmansion (wooden cottage for up to four people)

 � Detailed information and tickets can be found on the official 
website of the festival

cz

DE
En

© Heimo Spindler

GPS: 48.1780469N, 15.6227708E Kelsengasse 9, 3100 St. Pölten, Austria  |  www.frequency.at 131130

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=48.1780469N, 15.6227708E
https://www.frequency.at


Donaufestival

 � Jedná se o každoroční hudební festival, který je multižánrový
 � Jde o jeden z nejpopulárnějších uměleckých festivalů Evropy
 � Poprvé se konal v roce 1988
 � Pořádá se dva po sobě jdoucí víkendy v dubnu nebo květnu (organi-

zátoři zvolili tuto variantu, protože jde o umělecký festival a chtějí 
reprezentovat velké množství projektů z oblasti performance, hudby 
a instalací, takže tento způsob se jeví jako nejvýhodnější) 

 � Koná se ve městě Křemže
 � Těšit se můžete například na experimentální, elektronickou hudbu 

nebo na post-rock
 � V roce 2005 zde vystupoval Alvin Curran, v roce 2009 Sonic Youth, 

v roce 2011 John Cale a v roce 2014 Robert Henke

 � Alljährliches Multigenre-Musikfestival in Krems
 � Eines der beliebtesten Kunstfestivals in Europa
 � Zum ersten Mal fand es 1988 statt
 � Es findet an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden im April oder 

Mai (die Veranstalter entschieden sich für diese Variante, weil es sich 
um ein Kunstfestival handelt und sie eine große Anzahl von Projekten, 
Performances, Musik und Installationen präsentieren möchten

 � Experimentelle, elektronische Musik oder Post-Rock
 � Im Jahr 2005 trat Alvin Curran hier auf, 2009 Sonic Youth, 2011 John 

Cale und 2014 Robert Henke

 � This is an annual music festival that is multi-genre
 � It is one of Europe’s most popular art festivals
 � For the first time it was held in 1988
 � It is organized two consecutive weekends in April or May 

(the organizers chose this option because it is an art festival and 
they want to represent a large number of performance, music and 
installation projects, so this way makes it more advantageous)

 � It is held in the town of Krems
 � You can enjoy, for example, experimental, electronic music or post-

rock
 � In 2005, Alvin Curran performed here, in 2009 Sonic Youth, John 

Cale in 2011 and Robert Henke in 2014
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Beko Fresh festival

Buskers fest

Budvar fest
Budvar-Fest

Festival vína Český Krumlov
Weinfestival in Český Krumlov
Wine Festival of Český Krumlov

Svatováclavské slavnosti
St. Wenzel-Festlichkeiten
St. Wenceslas celebrations

Slavnosti pětilisté růže Český Krumlov
Rosenfest Český Krumlov
Five-Petalled Rose celebrations Český Krumlov

novohradské hraní
Kulturfestival novohradské hraní
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Adrenalinové sportovní vyžití

135134



Sportovně relaxační areál Hluboká nad Vltavou
Sport- und Erholungspark Hluboká nad Vltavou
Sports relaxation compound Hluboká nad Vltavou

 � Jedná se o jeden z největších areálů v jižních Čech
 � Skvělá dostupnost autem i po cyklostezce (cyklostezka spojuje České Budějo-

vice a Hlubokou nad Vltavou – možnost spojit s projížďkou na kole, popřípadě 
na kolečkových bruslích)

 � Nedaleko od zámku Hluboká nad Vltavou
 � Dobře udržovaný areál za přiměřené ceny
 � Určeno pro všechny věkové kategorie
 � Možnost přejet celý areál lanovým přejezdem
 � V areálu se nachází i občerstvení
 � Výborné pivo
 � Kvalitní mini golf (18jamkové hřiště)
 � Adrenalinovou novinkou jsou speciální mechanické překážky technického 

okruhu
 � V letních měsících je možné zapůjčení paddleboardů nebo si můžete zahrát 

plážový volejbal
 � Nachází se zde i perfektní bungee trampolíny
 � V areálu se nachází i půjčovna, kde si je možné zapůjčit motorovou loďku, elek-

tro kola, skákací boty apod.

 � Es handelt sich um eine der größten Anlagen in Südböhmen
 � Einfach mit dem Auto oder mit dem Rad zu erreichen (der Radweg verbindet 

České Budějovice mit Hluboká nad Vltavou – so dass man diesen Ausflug mit 
einer Radtour, eventuell einer Skating-Tour verbinden kann)

 � Der Park befindet sich unweit des Schlosses Hluboká nad Vltavou
 � Eine sehr gut gepflegte Anlage zu angemessenen Preisen
 � Geeignet für alle Altersgruppen 
 � Es besteht die Möglichkeit, über die ganze Anlage mit einer Seilrutsche zu fahren
 � Im Gelände gibt es auch einen Imbiss 
 � Leckeres Bier
 � Gute Minigolfbahn (18-Loch-Bahn)
 � Eine Adrenalinneuheit sind spezielle mechanische Hindernisse am technischen 

Ring
 � In Sommermonaten Paddleboard-Verleih oder Platz für Beach-Volleyball 
 � Hier gibt es auch perfekte Bungee-Trampoline
 � Auf dem Gelände gibt es auch einen Verleih, wo Motorboote, Elektrofahrräder, 

Sprungschuhe usw. zu leihen sind

 � It is one of the largest compounds in South Bohemia
 � Great accessibility by car or by bike on a cycling trail (connecting 

České Budějovice and Hluboká nad Vltavou – possibility to combine 
the trip with cycling or roller-skating)

 � Not far from the castle Hluboká nad Vltavou
 � Well maintained compound for reasonable prices
 � Designed for all ages
 � Possibility to cross the whole compound by cable crossing
 � Compound also offers refreshments
 � Great beer
 � Quality mini golf (18-hole course)
 � An adrenaline innovation are some special mechanical obstacles 

of the technical circuit
 � In the summer months, paddleboards can be rented or you can play 

beach volleyball
 � Perfect bungee trampolines
 � There is also a rental facility where you can rent a motorboat, electric 

bikes, jumping boots, etc.
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Rekola

 � Díky růžovým rekolům neztrácíte čas, nemusíte čekat na spoje, nemačkáte 
se v (trolej)buse, když je krásné počasí, nemusíte čekat na noční spoj, když 
se vracíte z party, a navíc po centru je často kolo rychlejší než jezdit (trolej)
busem nebo jít pěšky

 � Díky fyzické aktivitě budete méně marodit (každý den po škole můžete 
na chvíli sednout na kolo a dojet na nejbližší zastávku + nemusíte hledat 
čas na návštěvu fitness centra)

 � Možnost zapůjčení až 4 kol najednou (můžete si s přáteli zajet k vodě či 
za město do přírody)

 � V případě vzniku problému nic neřešíte, jen dané kolo nahlásíte a půjčíte 
si kolo jiné 

 � Pokud vám pauza na oběd nebo pauza mezi hodinami ve škole dává 
dostatečný časový prostor, můžete si půjčit kolo a dojet si na oběd klidně 
někam dál a poznat tak něco nového

 � Kola jsou srandovně pojmenovaná (např. Štětináč nebo Lichotník)

 � Dank rosaroten Fahrrädern verlieren Sie keine Zeit, müssen nicht auf 
öffentliche Verkehrsmittel warten, bei schönem Wetter müssen Sie sich nicht 
in (Oberleitungs-)Bussen drängeln, nicht auf Nachtverbindung warten, wenn 
Sie von einer Party nach Hause fahren, und außerdem ist es oft schneller, 
durch das Stadtzentrum mit dem Fahrrad unterwegs zu sein als mit dem 
(Oberleitungs-)Bus zu fahren oder zu Fuß zu gehen

 � Dank physischer Aktivität werden Sie weniger krank sein (jeden Tag können 
Sie nach dem Unterricht kurz Rad fahren und zur nächsten Haltestelle 
kommen + Sie brauchen keine Zeit für das Fitness-Studio zu suchen)

 � Es ist möglich, 4 Fahrräder auf einmal auszuleihen (somit können Sie mit 
Freunden zum Freibad oder einfach ins Grüne außerhalb der Stadt fahren)

 � Bei Problemen müssen Sie sich um nichts kümmern, denn Sie melden einfach 
nur das Fahrrad und leihen sich ein anderes 

 � Wenn Sie in der Mittagspause oder einer Pause zwischen den 
Unterrichtsstunden Zeit haben, können Sie ein Fahrrad ausleihen, zum 
Mittagessen etwas weiter wegfahren, und somit etwas Neues kennenlernen

 � Die Fahrräder tragen lustige Namen (z. B. Borstentier oder Schmeichler)

 � You do not waste time with the pink Rekola, you do not have 
to wait for the public transport, you do not crowd into the (trolley) 
bus when the weather is nice, you do not have to wait for the night 
connection when you return from the party, and in the centre the 
bike is often faster than the (trolley) bus or going on foot

 � Thanks to the physical activity you will be less ill (you can use 
a bike and go to the nearest bus stop + you do not need to look for 
time to visit the fitness centre)

 � An option to borrow up to 4 bikes at one time (you can go to the 
river or out of the town to nature)

 � In case any problems occur, you do not solve anything, you just 
report the bike and borrow another bike

 � If your lunch break or break between classes in school gives you 
enough time, you can borrow a bicycle and go for lunch, to enjoy 
and get to know something new 

 � Bikes are funny named (e.g. Bristle or Flatterer)
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Paintball cB

 � Pobavení pro skupinu přátel, spolužáků nebo spolupracovníků, kteří si chtě-
jí rozproudit krev v žilách

 � Bezkontaktní adrenalinový sport
 � Cílem je vyřadit ze hry protihráče, a to zasažením kuličkou s barevnou nápl-

ní z paintballové zbraně (tj. značkovače)
 � Skvělá možnost aktivního a zajímavého trávení volného času 
 � Možnost bojovat o vlajku, zastřelit nadřízeného nebo zachránit rukojmí
 � Jedná se o nejlepší paintball v Českých Budějovicích a v jižních Čechách 

vůbec
 � V nabídce je možnost zapůjčení si mobilního hřiště nebo vám ho sami přivezou
 � Až 16 kusů nafukovacích překážek, které můžete postavit téměř kdekoliv 

(staré budovy, lesy, louky)
 � Herními zbraněmi jsou poloautomatické značkovače

 � Spaß für eine Gruppe von Freunden, MitschülerInnen oder KommilitonInnen 
sowie KollegInnen, die Zeit aktiv miteinander verbringen wollen

 � Eine kontaktlose Adrenalinsportart 
 � Das Ziel ist es, den Gegner zu markieren, und zwar konkret ihn mit einem 

sog. Markierer mit einer Farbkugel zu treffen
 � Eine interessante aktive Freizeitaktivität 
 � Man kann um eine Flagge kämpfen, seinen Vorgesetzten markieren oder 

Geisel retten
 � Es ist der beste Paintball in České Budějovice sowie in Südböhmen überhaupt
 � Im Angebot ist auch die Möglichkeit, ein Mobilspielfeld zu leihen oder sich 

eins bringen zu lassen
 � Bis 16 Stück aufblasbarer Hürden, die fast überall aufgestellt werden können 

(alte Gebäude, Wälder, Wiesen)
 � Spielwaffen sind halbautomatische Markierer

 � Entertainment for a group of friends, classmates or co-workers 
who want to experience an adventure

 � Contactless adrenaline sport
 � The goal is to eliminate the opponent from the game by hitting 

him/her with a ball with a coloured charge from a paintball gun 
(i.e. a marker)

 � Great opportunity to spend your leisure time actively and 
interestingly

 � A chance to fight for a flag, shoot a superior or save hostages
 � It is the best paintball in České Budějovice and South Bohemia
 � There is an option of renting a mobile playground or it can be 

brought to you
 � Up to 16 inflatable obstacles that you can use almost anywhere 

(old buildings, forests, meadows)
 � Game weapons are semi-automatic markers
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Outdoor Český Krumlov

 � Rozsáhlá nabídka různorodých outdoorových aktivit, u kterých 
se využívá přírodních podmínek Českého Krumlova, okolí Lipna 
a dalších zajímavých míst

 � Možnost vytvořit skupinové programy a různé soutěže
 � Setkáte se zde s velmi vstřícným přístupem, který je velmi profe-

sionální a zároveň osobní
 � Věnovat se vám budou profesionální lektoři a instruktoři
 � Zajišťují kompletní akce, včetně ubytování, dopravy, jídla apod.
 � Přizpůsobí se vašim požadavkům
 � Nepřeberné množství netradičních aktivit (noční rafting pod zám-

kem v Českém Krumlově, vodní zorbing, vodní duše, petanque, seg-
way)

 � Velké množství adrenalinových zážitků (bumperball, lanové dráhy, 
lukostřelba, chůdy, slackline, koloběžky – z Kletě)

 � Breites Angebot an verschiedenen Outdoor-Aktivitäten in der Natur 
von Český Krumlov, der Umgebung von Lipno-Stausee und an anderen 
interessanten Orten

 � Es können Gruppenprogramme und verschiedene Wettbewerbe 
erstellt werden

 � Hilfsbereites, professionelles Personal bietet individuelle Erlebnisse
 � Es werden komplette Veranstaltungen, einschließlich Unterkunft, 

Transport, Verpflegung, usw. angeboten
 � Man passt sich Ihren Anforderungen an
 � Unerschöpfliche Anzahl von ungewöhnlichen Aktivitäten 

(Nachtrafting am Fluss unter dem Schloss in Český Krumlov, 
Wasserzorbing, Wasserreifen, Petanque, Segway)

 � Große Anzahl an Adrenalinerlebnissen (Bumperball, Seilbahn, 
Bogenschießen, Stelzen, Slackline, Roller – in Kleť)

 � The company offers extensive and diverse outdoor activities using 
the natural surroundings of Český Krumlov, the surroundings 
of Lipno and other interesting places

 � The possibility to create group programs and various competitions
 � You are met with a very friendly approach, which is both very 

professional and personal
 � The company provides complete events, including 

the accommodation, transport, meals, etc.
 � All adapted to your requirements
 � Infinite number of non-traditional activities (night rafting under 

Český Krumlov Castle, water zorbing, water tube, petanque, 
segways)

 � Large number of adrenaline experiences (bumper-ball, canopy 
tour, archery, stilts, slack line, scootersfrom Kleť)
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Active park Lipno

 � Možnost vyzkoušet si více aktivit na jednom místě 
 � Skiareál Lipno (11,8 kilometrů sjezdovek, 3 čtyřsedačkové lanovky, 

možnost autobusové dopravy na místo, večerní lyžování, Sjezdovka K Yet-
timu pro sportovní nadšence)

 � Stezka korunami stromů Lipno (délka 675 metrů a 40 metrů vysoká vyhlíd-
ková věž s nezapomenutelným výhledem, 52 metrů dlouhý suchý tobogán, 
11 adrenalinových zastávek, didaktické stanice po cestě)

 � Snowpark Lipno (pro freestyle snowboarding nebo freeski, určený jak 
pro začátečníky, tak pro zkušené jezdce)

 � Skicross (oddělená část sjezdovky o délce 1250 metrů)
 � Bruslení na jezeře (trasa je dlouhá 38 kilometrů)
 � Bobová dráha (dvě bobové dráhy – horská a korytová)
 � Běžecké trasy (jedná se o 40 kilometrů dlouhé strojově upravované tratě)
 � Sauna (finská sauna s bylinnou esencí)
 � Aquaworld Lipno

 � Mehrere Aktivitäten an einem Ort ausprobieren 
 � Skipark Lipno (11,8 Kilometer Skipisten, 3 Viersitzerlifte, Busverbindung bis 

zum Gelände, Abendskifahren, Skipiste zum Yetti für Sportfans)
 � Baumwipfelpfad Lipno (Länge 675 m, 40 m hoher Aussichtsturm mit 

unvergesslicher Aussicht, 52 m langer trockene Rutsche, 11 Adrenalin-
Stationen, Lehrstationen unterwegs)

 � Snowpark Lipno (für Freestyle-Snowboarden oder Free-Ski, für Anfänger 
und Fortgeschrittene)

 � Skicross (abgetrennter Skipistenteil von 1250 m)
 � Eislaufen auf dem See (die Strecke ist 38 km lang)
 � Bobbahn (zwei Bobbahnen – Gebirgsbahn und Rodelbahn)
 � Loipen (es handelt sich um 40 km lange, maschinell aufbereitete Loipen)
 � Sauna (finnische Sauna mit Kräuteraufguss)
 � Aquaworld Lipno

 � A chance to try more activities in one place
 � Ski Resort Lipno (11,8 kilometres of ski slopes, 3 chair lifts, bus 

transport to the place, evening skiing, the Yeti ski slope for sports 
enthusiasts)

 � Lipno Treestop Walkway (length of 675 meters and a 40 meters 
high observation tower with unforgettable views, 52 meters 
long helter-skelter, 11 adrenaline stops, didactic stations along 
the way)

 � Snowpark Lipno (for freestyle snowboarding or free-ski, designed 
for both beginners and experienced riders)

 � Skicross (a separate section of the ski slope, 1250 meters long)
 � Ice skating on the lake (38 kilometres long)
 � Bobsleigh Track (two bobsleigh track- Alpine coaster and 

Bobsleigh Track)
 � Running Routes (these are 40 kilometres long machined routes)
 � Sauna (Finnish sauna with herbal essences)
 � Aquaworld Lipno
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Slideland Bobová dráha Lipno
Slideland Bobbahn Lipno
Slideland Bobsleigh track Lipno

 � Možnost bobování za každého počasí (celý rok)
 � 2 typy bobových drah (horská a korytová – vzájemně propletené)
 � V České republice jde o jediné místo, kde jsou tyto dvě dráhy dohromady
 � Korytová bobová dráha je kilometr dlouhá
 � Zajímavostí jsou dvě zatáčky se skoro 360 stupni 
 � Bezpečnější díky bezpečnostním pásům a automatickým brzdám
 � Rychlost si korigujete sami pomocí brzdy
 � K dráhám se dostanete vlekem
 � Poblíž dřevěná hospoda s názvem Bobovka
 � Dobré pivo
 � Celý areál je bezbariérový
 � Louka určená pro míčové hry
 � Jedná se o areál, který je mezi certifikovanými zařízeními nadace „Cyklisté 

vítáni“
 � Ideální pro aktivní trávení volného času
 � Zábava pro všechny věkové kategorie
 � Hezké okolí (možnost spojení s dalším sportovním či rekreačním vyžitím)

 � Ganzjähriges Bobfahren möglich bei jedem Wetter 
 � 2 Bobbahntypen (Gebirgsbahn und Rodelbahn – miteinander verbunden)
 � Einziger Ort in der Tschechischen Republik mit beiden Bahnen zusammen
 � Die Rodelbahn ist einen Kilometer lang mit zwei Kurven von fast 360° 
 � Für Sicherheit der Bahn sorgen Sicherheitsgurte und automatische Bremsen 
 � Die Geschwindigkeit kann mit einer Bremse selbst reguliert werden
 � Zu den Bahnen gelangt man mit einem Schleppzug/Skilift
 � Unweit befindet sich die Kneipe Bobovka mit gutem Bier
 � Das ganze Gelände ist behindertengerecht gestaltet
 � Es gibt auch eine Wiese für Ballspiele und andere Aktivitäten
 � Der Sportpark gehört zu zertifizierten Anlagen der Stiftung „Cyklisté vítáni“ 

(Radfahrer willkommen)
 � Ideal für aktive Freizeitaktivitäten
 � Spaß für alle Alterskategorien 
 � Schöne Umgebung (der Besuch kann mit weitere Sport- oder 

Erholungsaktivitäten verbunden werden)

 � All-weather bobsledding (all year long)
 � 2 types of bobsleigh tracks (Alpine coaster and Bobsleigh Track – 

intertwined)
 � In the Czech Republic, this is the only place where these two tracks 

are combined
 � Bobsleigh Track is a kilometre long
 � There are two bends with almost 360 degrees
 � Safer thanks to safety belts and automatic brakes
 � You can control the speed yourself using the brake
 � You can reach the tracks by lift
 � A wooden pub called Bobovka nearby with good beer
 � The whole compound is barrier-free
 � A meadow designated for ball games
 � It is an compound that is among the certified facilities 

of the „Cyclists welcome“ foundation
 � Ideal for active leisure activities
 � Entertainment for all ages
 � Nice surroundings (possibility to combine it with other sports 

or recreational uses)
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Řada cyklotras
Viele Radwege
Many cycle routes

 � Novohradsko nabízí řadu cyklotras, podle dostupných informací se jedná o 7 tras 
(všechny začínají ve Svébohách, kde také končí – ideální pro zaparkování auta)

 � 1. trasa začíná ve Svébohách, vede přes Horní Stropnici, Šejby, Nové Hrady, Janovku, 
Žás, Žumberk a poté zpět do Svéboh, délka trasy je 33 km, trasa je méně náročná 
(doporučení po cestě: restaurace Tereza přímo na náměstí města Nové Hrady)

 � 2. trasa také začíná ve Svébohách, ale je delší než trasa první, délka je 54 km a je 
vhodná spíše pro zdatnější cyklisty – velice náročná trasa (doporučení po cestě: 
bufet v Žofíně, koupání v Pohorském Rybníku, kde je panensky čistá rašelinová 
voda)

 � 3. trasa je sice kratší, tj. 21 km, ale jedná se opět o náročnou trasu (doporučení: 
rozhledna na Kraví hoře, kde na vás čeká dech beroucí výhled na celé Novohradsko)

 � 4. trasa je středně náročná o délce 49 km (doporučení: hora Kohout a protržená 
přehrada na Děkanských Skalinách, kde se můžete občerstvit)

 � 5. trasa je po rovině, nicméně je náročná, o délce 64 km (doporučení: cukrárna 
Tomasko v Českých Velenicích, město Gmünd, pískovna v Halámkách, vodopád 
v Terčině údolí u Nových Hradů)

 � 6. trasa je též po rovině, ale jedná se o náročnější trasu, délka je 48 km (doporučení: 
projížďka na koních ve městě Weitra, hrad a zámek v Nových Hradech)

 � 7. trasa je nenáročná trasa po rovině, délka je 44 km (doporučení: rašeliniště 
na hranicích CHKO Třeboňsko).

 � Pokud nemáte vlastní kolo, na Dobré Vodě je možné zapůjčení kol za 150 Kč/
den, dále je možné zapůjčení kol v Penzionu Kamínek nebo v Českých Velenicích 
u Českých drah, kde je výhodou možnost vrátit jízdní kola i na jiné železniční stanici

 � Die Region Novohradsko bietet viele Radwege, mit gesamt 7 Strecken (alle beginnen 
und enden in Svébohy – hier kann man idealerweise auch das Auto parken)

 � 1. Strecke beginnt in Svébohy, führt über Horní Stropnice, Šejby, Nové Hrady, Janovka, 
Žás, Žumberk und dann zurück nach Svébohy, die Strecke ist 33 km lang, ist nicht 
so anspruchsvoll (Empfehlung für unterwegs: Restaurant Tereza direkt auf dem 
Stadtplatz von Nové Hrady)

 � 2. Strecke beginnt auch in Svébohy, ist aber länger als die erste, und zwar 54 km und 
ist eher für fittere Radfahrer geeignet – eine sehr anstrengende Strecke (Empfehlung 
für unterwegs: Imbiss in Žofín, Bademöglichkeit in Pohorský Rybník mit ursauberem 
Torfwasser)

 � 3. Strecke ist zwar kürzer, d. h. 21 km, aber es handelt sich wieder um eine 
anspruchsvolle Strecke (Empfehlung für unterwegs: Aussichtsturm in Kraví hora mit 
einem atemberaubenden Blick auf die ganze Region)

 � 4. Strecke von 49 km ist mittelschwer (Empfehlung für unterwegs: Berg Kohout und 
durchbrochener Damm in Děkanské Skaliny, wo es eine Erfrischungsmöglichkeit gibt)

 � Area of Nové Hrady offers a number of cycle routes – there are 7 routes, all 
begin in Svébohy, where they also end – ideal for parking the car

 � The1st route starts in Svébohy, leads through Horní Stropnice, Šejby, 
Nové Hrady, Janovka, Žás, Žumberk and then back to Svébohy, the length 
of the route is 33 km, the route is less demanding (recommendation: 
restaurant Tereza which is directly in the Nové Hrady square)

 � The 2nd route also starts in Svébohy, but is longer than the first one, 
the length is 54 km and is suitable for more proficient cyclists – a very 
demanding route (recommendation: buffet in Žofín, swimming in Pohorský 
rybník with the virgin pure peat water)

 � The 3rd route is shorter, i.e. 21 km, but again it is a demanding route (re-
commendation: a observation tower in Kraví hora with a breathtaking view 
of the entire area of Nové Hrady)

 � The 4th route is medium-demanding with a length of 49 km 
(recommendation: Kohout Mountain and the burst dam in Děkanské 
Skaliny where you can refresh)

 � The 5th route is flat, but it is demanding, with a length of 64 km 
(recommendation: Tomasko sweet shop in České Velenice, Gmünd, sand pit 
in Halámky, waterfall in Terčino údolí near Nové Hrady)

 � The 6th route is also flat, but it is a more demanding route, the length is 
48 km (recommendation: horse riding in Weitra, castle and chateau in Nové 
Hrady)

 � 7th route is an easy route – flat, the length is 44 km (recommendation: peat 
bog on the border of the Třeboňsko Protected Landscape Area)

 � If you do not have your own bicycle, you can rent bicycles for 150 CZK / 
day in Dobrá Voda, you can rent bicycles in Boarding House Kamínek or 
České Velenice at České Dráhy: with anadvantage of returning the bicycles 
at adifferent railway station
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 � 5. Strecke ist zwar flach, aber trotzdem anspruchsvoll, sie hat 64 km 
(Empfehlung für unterwegs: Konditorei Tomasko in České Velenice, Stadt 
Gmünd, Baggersee in Halámky, Wasserfall in Terčino údolí bei Nové Hrady)

 � 6. Strecke ist auch flach, aber es handelt sich ebenfalls um eine anspruchsvollere 
Strecke, sie ist 48 km lang (Empfehlung für unterwegs: Ausritt in Weitra, Burg 
und Schloss in Nové Hrady)

 � 7. Strecke ist eine einfache flache Route, 44 km lang (Empfehlung für 
unterwegs: Torfmoore im Grenzgebiet im Naturschutzgebiet Třeboňsko).

 � Fahrradverleih in Dobrá Voda, ein Fahrrad kostet 150 CZK/Tag, weiters gibt 
es einen Fahrradverleih in der Pension Kamínek oder in České Velenice bei 
der Tschechischen Bahn (von Vorteil ist: dass das Fahrrad auch an einem 
anderen Bahnhof zurückgegeben werden kann)

GPS: 48.7807842N, 14.7223594E Začátek i konec Svébohy, Czech Republic |  www.novehrady.info/nase-tipy-na-kolo 149148

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=48.7807842N, 14.7223594E
http://www.novehrady.info/nase-tipy-na-kolo


cyklistika v Dolním Rakousku
Fahrradsport in niederösterreich
cycling in Lower Austria

 � V Dolním Rakousku se nachází bohaté kulturní dědictví a krásná příroda
 � Hustá síť cyklostezek - více než 4200 kilometrů cyklostezek (různě náročné 

trasy)
 � Cyklotrasy naleznete v těch nejkrásnějších oblastech země, např. cyklostezky 

podél Dunaje, skrze lesy v regionu Waldviertel anebo regionem Mostviertel 
 � Je možné si vybrat mezi dlouhými až několikadenními trasami nebo mezi 

trasami rozdělené na jednotlivé kratší úseky
 � Trasa podél Dunaje je součástí trasy EuroVelo 6, jde o nejvíce využívanou 

trasu v Evropě
 � Trasa Wachau World Heritage Trail vám odkryje rozlehlé údolí kolem řeky 

Dunaj 
 � Další možností je cyklostezka Thayarunde, která vede podél řeky Dyje a vede 

po trase bývalé železnice
 � Existuje řada cestovních kanceláří a agentur, které vám zařídí zajímavé denní 

nebo několikadenní organizované vyjížďky na kolech
 � Pro jízdní kolo si zajděte např. do půjčovny Nextbike

 � In Niederösterreich findet man ein reiches Kulturerbe sowie wunderschöne Natur
 � Ein dichtes Radwegenetz – mehr als 4200 Kilometer Radwege (unterschiedlich 

anspruchsvoll)
 � Radwege gibt es in den schönsten Gebieten, z. B. Radwege an der Donau, 

in Wäldern des Waldviertels oder im Mostviertel 
 � Sie können zwischen langen bis zu mehrtägigen Strecken und Strecken mit 

mehreren kürzeren Etappen wählen
 � Der Radweg an der Donau ist Bestandteil der Route EuroVelo 6, es handelt 

sich um die meist befahrenste Route in Europa
 � Die Route Wachau World Heritage Trail zeigt Ihnen das breite Donautal 
 � Eine weitere Möglichkeit ist der Radweg Thayarunde, die den Fluss Thaya 

entlangführt und die ehemalige Bahnstrecke kopiert
 � Es gibt eine Reihe von Reisebüros und Reiseagenturen, die für Sie interessante 

eintägige oder auch mehrtägige organisierte Radtouren veranstalten
 � Fahrräder können z.B. im Fahrradverleih Nextbike ausgeliehen werden

 � In Lower Austria there is a rich cultural heritage and beautiful 
countryside

 � Dense network of cycle routes - more than 4200 kilometres 
of cycleway (differently demanding routes)

 � Cycle routes can be found in the most beautiful regions 
of the country, such as the Danube cycle route, through the forests 
of the Waldviertel region or the Mostviertel region

 � It is possible to choose between long to several-day routes or 
between routes divided into individual shorter sections

 � The Danube route is part of the EuroVelo 6 route, it is the most 
used route in Europe

 � The Wachau World Heritage Trail reveals you a vast valley around 
the Danube river

 � Another option is the Thayarunde cycle route, which goes along 
the Dyje River and goes along the route of the former railway

 � There are a number of travel operators and agencies which arrange 
an interesting day or few days’ organized bicycle trips for you

 � You can rent a bicycle e.g. in Nextbike rental
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Lyžařské oblasti v Dolním Rakousku
Skigebiete in niederösterreich
Ski areas in Lower Austria

 � V zimních měsících nabízí Dolní Rakousko velké množství lyžařských oblastí 
(celkově 32 lyžařských oblastí)

 � Lyžařská oblast Aichelberglifte Karlstift: celková délka sjezdovek je 8,6 km
 � Lyžařská oblast Annaberg: celková délka sjezdovek je 12,5 km
 � Lyžařská oblast Mönichkirchen – Mariensee: celková délka sjezdovek je 

13,5 km
 � Lyžařská oblast Gemeindealpe: celková délka sjezdovek je 15,5 km
 � Dalším zimním vyžitím v Dolním Rakousku je běžkování 
 � Běžkování je možné na perfektně udržovaných, dlouhých a rozmanitých 

stop určených pro běžkování
 � Skvělé na běžkařských trasách je množství typických hospůdek nabízející 

regionální speciality (díky tomu zažijete i pravou venkovskou atmosféru)
 � Nejpopulárnější místa pro běžecké lyžování jsou v regionech Mostvier-

tel (až 70 km běžeckých tras) a Waldviertel (podél hranice s ČR, až 240 km 
běžeckých tras)

 � In den Wintermonaten kann man sich in Niederösterreich in einem der 
32 Skigebieten austoben

 � Das Skigebiet Aichelberglifte Karlstift: Pistengesamtlänge beträgt 8,6 km
 � Das Skigebiet Annaberg: Pistengesamtlänge beträgt je 12,5 km
 � Das Skigebiet Mönichkirchen – Mariensee: Pistengesamtlänge beträgt 

13,5 km
 � Das Skigebiet Gemeindealpe: Pistengesamtlänge beträgt 15,5 km
 � Niederösterreich bietet perfekte Bedingungen für Langlaufliebhaber 
 � Fürs Langlaufen gibt es hier lange, abwechslungsreiche Loipen 
 � An den Loipen gibt es viele typische Gaststätten, die regionale Spezialitäten 

anbieten (hier kann man richtige ländliche Atmosphäre erleben)
 � Die beliebtesten Langlauf-Gebiete gibt es im Mostviertel (bis zu 70 km 

Loipen) und Waldviertel (an der Grenze mit der Tschechischen Republik, 
bis zu 240 km Loipen)

 � In the winter months, Lower Austria offers a large number of ski 
areas (a total of 32 ski areas)

 � Aichelberglifte Karlstift ski area: the total length of the slopes is 
8,6 km

 � Annaberg ski area: the total length of the slopes is 12,5 km
 � Mönichkirchen – Mariensee ski area: the total length of the slopes 

is 13,5 km
 � Gemeindealpe ski area: the total length of the slopes is 15,5 km
 � Another winter sport activity in Lower Austria is cross-country 

skiing
 � Cross-country skiing is possible on perfectly maintained, long and 

varied trails designed for cross-country skiing
 � Great thing about cross-country skiing trails are a number 

of typical pubs offering regional specialties (thanks to which you 
experience the genuine rural atmosphere)

 � The most popular places for cross-country skiing are in regions 
of Mostviertel (up to 70 km of cross-country skiing trails) and 
Waldviertel (along the border with the Czech Republic, up to 240 
km of country skiing trails)
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Wachau marathon

 � Maraton, který se bude konat 29. září 2019 ve Wachau v Dolním Rakousku
 � Wachau je vinařská oblast, takže v rozumné míře můžete maraton spojit 

s ochutnávkou vín v místních vinařstvích
 � Tato událost přitahuje tisíce amatérských běžců, zejména kvůli krásnému 

prostředí
 � Začátečníci zvláště ocení, že se jedná o trasu bez kopců nebo hor
 � Tyto ideální topografické podmínky běžcům umožňují snadněji dosáhnout 

svých osobních cílů
 � Na druhou stranu, Wachau marathon může nabídnout ideální podmínky 

pro přípravu na rychlý závod
 � Můžete si vybrat trasu podle Vaší kondice: celý maraton, půlmaraton, čtvrt-

maraton anebo můžete běžet štafetu
 � Díky spolupráci s velkým množstvím partnerů organizátoři zajišťují 11 hy-

dratačních / energetických stanic na trase maratonu
 � Každý závodník, který dokončí závod, dostane po dosažení cílové linie me-

daili (uznání běžeckého úspěchu) 
 � Der Marathonlauf findet am 29. September 2019 in der Wachau 

in Niederösterreich statt
 � Die Wachau ist ein Winzergebiet, so dass man den Marathon mit 

Weinkostprobe in hiesigen Weingütern verbinden kann
 � Diese Sportveranstaltung ist für tausende Amateurläufer, insbesondere 

wegen der schönen Umgebung attraktiv
 � Anfänger werden es schätzen, dass es ein Gelände ohne Hügel oder Berge ist
 � Solche idealen topografischen Bedingungen ermöglichen es den Läufern, 

persönliche Rekorde zu erreichen
 � Andererseits kann der Wachauer Marathon eine ideale Trainingsmöglichkeit 

für einen schnellen Wettlauf sein
 � Man kann je nach der Kondition von mehreren Strecken wählen: ganzer 

Marathon, Halbmarathon, Viertelmarathon oder Staffellauf
 � Durch die Zusammenarbeit mit vielen Partnern können die Veranstalter 

11 Trinkstationen / Energiestationen auf der Marathonstrecke zur Verfügung 
stellen

 � Jeder Wettläufer, der es ins Ziel schafft, erhält eine Medaille (als Anerkennung 
des Lauferfolgs) 

 � Marathon which will take place in Wachau, Lower Austria on 
29 September 2019

 � Wachau is a wine-growing region, so you can combine the marathon 
with a wine tasting at local wineries

 � This event attracts thousands of amateur runners, especially due 
to the beautiful environment

 � Especially beginners appreciate that this is a route without hills 
or mountains

 � These ideal topographic conditions allow runners to easily achieve 
their personal goals

 � On the other hand, the Wachau marathon can offer ideal conditions 
for preparation for a fast race

 � You can choose a route according to your condition: the whole 
marathon, the half marathon, the quarter marathon, or you can 
run the relay

 � Thanks to the cooperation with a large number of partners, 
the organizers provide 11 hydration / energy stops on the 
marathon route

 � Every competitor who finishes the race receive a medal (recognition 
of running success) after reaching the finish line
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Sportovně relaxační areál Hluboká nad Vltavou
Sport- und Erholungspark Hluboká nad Vltavou
Sports relaxation compound Hluboká nad Vltavou

Rekola

Paintball cB

Outdoor Český Krumlov

Active park Lipno

Slideland Bobová dráha Lipno
Slideland Bobbahn Lipno
Slideland Bobsleigh track Lipno

Řada cyklotras
Viele Radwege
Many cycle routes

cyklistika v Dolním Rakousku
Fahrradsport in niederösterreich
cycling in Lower Austria
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Lyžařské oblasti v Dolním Rakousku
Skigebiete in niederösterreich
Ski areas in Lower Austria
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Stezka korunami stromů
Baumwipfelpfad
Lipno Treestop Walkway

 � Jedná se o unikátní a první stezku svého druhu v Čechách
 � Jedinečné zasazení stezky do okolní krajiny
 � Jeden z nejdelších suchých tobogánů
 � Můžete se těšit na několik interaktivních didaktických zastávek
 � Čeká vás neobyčejný výhled na celé Lipno a šumavskou přírodu, No-

vohradské hory a rakouské Alpy
 � 675 metrů dlouhá lávka do výše 40 metrů (aktivní vyžití)
 � Na konci stezky se nachází 40 metrová devítihranná vyhlídková věž, která je 

jedinečná svým vzhledem, a to právě díky vzdušné architektonické podobě, 
bezbariérovým přístupem a způsobem výstavby

 � Nahoru ke stezce je možné se svést lanovkou, Stezkabusem nebo vyšplhat 
po turistické trase, popř. cyklotrase 

 � Cestou dolů si je možné zapůjčit terénní koloběžky a zpestřit si tak cestu 
zpět

 � Součástí jsou i adrenalinové a vzdělávací zastávky

 � Es handelt sich um einen einzigartigen und ersten derartigen Pfad in Tschechien 
 � Einzigartige Einbindung des Pfads in die umliegende Landschaft 
 � Eine der längsten trockenen Rutschen
 � Interaktive Lernstationen vorort
 � Es erwartet Sie eine ungewöhnliche Aussicht auf den ganzen Lipno-Stausee 

sowie die Natur im Böhmerwald, Novohradské hory (Freiwald) und auf die 
österreichischen Alpen

 � 675 m langer Pfad in Höhe von 40 m (aktive Freizeitgestaltung)
 � Am Pfadende befindet sich ein 40m hoher neunseitiger Aussichtsturm, der 

durch seine Gestaltung einzigartig ist, und dies gerade dank der luftigen 
architektonischen Form, behindertengerechtem Zugang sowie der Bauart

 � Nach oben zum Pfad gelangen kann man mit einer Seilbahn, einem Pfad-Bus 
(Stezkabus) oder auf einem Wander- ggf. einem Radweg 

 � Für den Weg nach unten können Landschafts-Roller ausgeliehen werden, die 
den Weg vereinfachen

 � Es gibt hier auch Adrenalin- und Lernstationen

 � It is a unique and first walkway of its kind in Bohemia
 � Unique placing of the walkway in the surrounding landscape
 � One of the longest helter-skelters
 � You can look forward to several interactive and didactic stops
 � Expect an extraordinary view of the whole Lipno and Šumava 

nature, Novohradské mountains and Austrian Alps
 � 675 meter long footbridge up to 40 meters
 � At the end of the walkway, there is a 40 meter long nine-point 

observation tower that is unique thanks to its airy architectural 
form, barrier-free access and construction

 � Up to the walkway you can use a cable car, Stezkabus, or climb 
the hiking trail or the cycle path

 � You can borrow off-road scooters for your way down and make 
your route back more interesting

 � There are also adrenaline and educational stops
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Kleť – přírodní rezervace
naturschutzgebiet Kleť
Kleť – nature reserve

 � Po zdolání kopce na vás čeká nejstarší kamenná rozhledna v Čechách na-
zvaná Josefova věž

 � Nedotčená příroda a jedinečný výhled do okolí (z rozhledny je vidět Hluboká 
nad Vltavou, Český Krumlov, České Budějovice, Blanský les, Lipenská pře-
hradní nádrž a Temelín)

 � Nejvyšší hora Blanského lesa (nadmořská výška 1 084,2 m. n. m.)
 � Nachází se 6 km od Českého Krumlova a 18 km od Českých Budějovic
 � Možnost si na cestu dolů zapůjčit terénní koloběžky
 � Perfektní odměnou po pořádném výšlapu budou skvělé polévky a pivo
 � V restauraci vám nabídnou domácí pokrmy nebo sezonní limonády
 � Možnost navštívit hvězdárnu s prohlídkou
 � Perfektní výlet na celý den
 � Je možné využít i lanovku
 � Několik tras, jak se dostat k vrcholu (lanovka je dlouhá 1 792 m a překonává 

převýšení 383 m, jízda trvá zhruba 15 minut)

 � Über dem Hügel gelangt man zum ältesten Steinaussichtsturm in Böhmen 
namens Josefova věž (Joseph-Turm)

 � Intakte Natur und eine einzigartige Aussicht (auf Hluboká nad Vltavou, Český 
Krumlov, České Budějovice, Blanský les, Lipno-Stausee und Atomkraftwerk 
Temelín)

 � Der höchste Berg des Gebirges Blanský les (Blansker Wald) mit Höhe 
1 084,2m ü. d. Meeresspiegel

 � Es befindet sich 6 km von Český Krumlov und 18 km von České Budějovice
 � Für den Weg nach unten können Landschafts-Roller ausgeliehen werden
 � Eine perfekte Belohnung nach einer anstrengenden Wanderung sorgen 

leckere Suppen und Bier im Restaurant, sowie Hausmannskost oder 
selbstgemachte Saisonlimonaden 

 � Sprachbegleitete Führung durch die Sternwarte möglich
 � Perfektes Ziel für einen Tagesausflug
 � Seilbahn vorhanden
 � Mehrere Strecken zum Gipfel (Seilbahn ist 1 792 m lang und überwindet eine 

Überhöhung von 383 m, die Fahrt dauert ca. 15 Minuten)

 � After climbing the hill you find the oldest stone lookout tower 
in Bohemia called the Josef’s Tower

 � Unspoiled nature and a unique view of the surroundings (from 
the lookout tower you can see Hluboká nad Vltavou, Český 
Krumlov, České Budějovice, Blanský les, the Lipno dam and the 
nuclear power plant Temelín)

 � The highest mountain of Blanský les (altitude 1,084 above the sea 
level)

 � Located 6 km from Český Krumlov and 18 km from České 
Budějovice

 � Off-road scooters can be rented down the road
 � A great bonus after a proper hike are great soups and beers
 � The restaurant offers homemade dishes or seasonal lemonades
 � An opportunity to visit the astronomical observatory with a tour
 � Perfect all day trip
 � The cable car can also be used
 � Several routes leading to the top (the cable car is 1,792 m long and 

exceeds the elevation of 383 m, the ride lasts about 15 minutes)
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Terčino údolí 
Terčino údolí (deutsch Theresiental)

 � V roce 1992 prohlášeno za národní přírodní památku
 � Rozloha 139,29 ha
 � Populace chráněných rostlin, ptáků a letité dřevinné porosty 
 � Součástí je naučná stezka, která je středně náročná, má 12 zastávek 

a je dlouhá přibližně 7 km (trasu lze podle potřeb zkrátit)
 � Příjemné a nenáročné trávení volného času pěšky nebo na kole
 � V areálu se nachází původní Hamerský mlýn, Václavovy lázně (současně 

jsou označovány jako Lázničky), Modrý dům, umělý vodopád (napá-
jen náhonem z říčky Stropnice), průhledy (průhled do bočního jižního 
údolí), tvrz Cuknštejn, romantické stavby, luční prostory, Švýcarský 
dům (nyní skautská základna, nabízená rovněž k pronájmu – mladí 
lidé zde slaví narozeniny, pořádají různé akce)

 � Možnost parkování před vstupem, autobusová zastávka Tereziino 
údolí

 � Im Jahr 1992 zum nationalen Naturdenkmal erklärt 
 � Fläche von 139,29 ha
 � Geschützte Pflanzen, Vögel und alte Waldbestände 
 � Es gibt hier ein Lehrpfad, der mittelschwer ist, hat 12 Stationen und ist 

etwa 7 km lang (die Strecke kann nach Bedarf auch verkürzen)
 � Angenehme und einfache Freizeitgestaltung, Wanderung oder Radtour
 � Sehenswürdigkeiten: Hamerský mlýn (Hammermühle), Václavovy 

lázně oder Lázničky (Wenzelsbad), Modrý dům (Blaues Haus), 
künstlicher Wasserfall (gespeist durch den Mühlgraben des Flusses 
Stropnice), Durchblicke (Durchblick in das südliche Seitental), Festung 
Cuknštejn, romantische Bauten, Weisen, Švýcarský dům (Schweizer 
Haus, heutzutage Pfadfinder-Haus, welches als Veranstaltungszentrum 
dient)

 � Parkmöglichkeit vor dem Eingang, Bushaltestelle Tereziino údolí

 � In 1992 it was declared a national natural monument
 � Area of   139,29 ha
 � Population of protected plants, birds and aged woody cover
 � The nature trail, which is med-demanding, has 12 stops and is 

approximately 7 km long (the route can be shortened if necessary)
 � Pleasant and easy spending of free time on foot or by bike
 � In the compound there is the original Hamerský mill, Václavovy spa 

(it is called Lázničky), Modrý dům, artificial waterfall (supplied by 
Stropnice rivulet), vista (view to the side south valley), Cuknštejn 
fortress, romantic buildings, Švýcarský House (now it is scout base, 
and also offered for rent – young people celebrate their birthday 
here or organize various events)

 � Parking in front of the entrance, bus stop Tereziino údolí
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Žofínský prales
Žofínský prales (deutsch Sophien-Urwald)
Primeval Forest Žofín

 � Jedná se o chráněné území, které je zařazeno do nejvyšší kategorie ochrany 
(jde o národní přírodní rezervaci)

 � Nachází se ve střední části Novohradska
 � Spolu s pralesem Hojná Voda je to nejstarší rezervace ve střední Evropě
 � Skvělá ukázka horských květnatých bučin a jedlových bučin
 � Na téměř většině plochy je možné doložit nepřetržitý a přirozený vývoj pra-

lesa, a to bez lesnických zásahů
 � Složení stromového patra je 81 % buk, 14 % smrk, 4 % jedle, vzácně javor 

klen a jilm drsný
 � Jsou zde k vidění i velice staré stromy: 300 – 400 let staré jedle a smrky
 � Klidné a tiché místo pro relaxaci nebo procházku (ideální pro ty, co potřebu-

jí utéct od ruchu města)
 � Z důvodu nenarušení vývoje prasečího ekosystému je samotný prales 

pro veřejnost nepřístupný, prohlédnout si ho ale můžete z cyklostezky č. 34 
z Žofína k Huťskému rybníku nebo lesní cestou ze Žofína

 � Naturschutzgebiet, das der höchsten Schutzkategorie angehört 
 � Der Urwald befindet sich im mittleren Teil der Region Novohradsko
 � Gemeinsam mit dem Urwald Hojná Voda handelt es sich um das älteste 

Reservat in Mitteleuropa
 � Rotbuchenwälder und Eiche-Buchenwälder 
 � Natürliche Urwaldentwicklung, und zwar ohne forstwirtschaftliche 

Interventionen nachgewiesen
 � Baumanteil: 81 % Buche, 14 % Fichte, 4 % Tanne, selten Berg-Ahorn und 

Bergulme
 � 300 – 400 Jahre alte Tanne und Fichten
 � Ruhiger Ort zum Entspannen oder Spaziergang (ideal für alle, die dem 

Alltagsstress und lauten Stadtleben entkommen wollen)
 � Um das Schweineökosystem nicht zu stören, ist der eigentliche Urwald für 

die Öffentlichkeit nicht zugänglich (er kann jedoch von der Radstrecke Nr. 
34 von Žofín zum Teich Huťský rybník oder vom Waldweg von Žofín aus 
besichtigt werden)

 � It is a protected area that is included in the highest category 
of protection (it is a national nature reserve)

 � Located in the central part of Nové Hrady area
 � Together with the Hojná Voda primeval forest it is the oldest 

reservation in Central Europe
 � Great example of mountain flowery beech wood and fir beech 

wood
 � Nearly all of the area is able to prove the continuous and natural 

development of the primeval forest, without forestry interventions
 � The composition of the tree floor is 81 % beech, 14 % spruce, 

4 % fir, rarely Acer pseudoplatanus and Ulmus glabra
 � There are also very old trees: 300 – 400 years old fir and spruce 

trees
 � Quiet place for relaxation or walk (ideal for those who need 

to escape the city rush)
 � In order to not disturb the development of the piggish ecosystem, 

the primeval forest itself is inaccessible for the public but can be 
seen from the cycle route no. 34 from Žofín to the Huťský rybník 
or from the forest path from Žofín
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Der Heldenberg

 � Jedná se o zajímavou turistickou atraktivitu v blízkosti Vídně
 � Můžete se těšit na mnoho rozmanitých zážitků na jednom místě
 � Lipicáni na Heldenbergu – 81 boxů pro ustájení hřebců, výstava kočárů
 � Další zajímavostí je poznání dravých ptáků – nejvíce zajímavou částí celého 

programu sokolníků je ukázka letu dravců (např. sokol stěhovavý, raroh 
velký, poštolka obecná, sovy…)

 � Vesnice z doby kamenné s kruhovým příkopem – mnoho budov z neolitu, 
ukázka běžného života lidí v té době 

 � Pomník Radeckého – prohlídka, který začíná multimediálním představením 
života polního maršála hraběte Radeckého, k vidění jsou různí exponáty 
z této doby

 � Když už se nebudete chtít kochat přírodou, můžete se podívat na jedinečnou 
sbírku historických aut, jízdních kol, motorek a traktorů

 � Během návštěvy se můžete zdržet v přilehlé kavárně
 � Novinkou je vinotéka, ve které můžete ochutnat místní vína z okolních obcí

 � Es handelt sich um eine interessante Touristensehenswürdigkeit nicht weit 
von Wien

 � Es erwarten Sie viele unterschiedliche Erlebnisse an einem Ort
 � Lipizzaner auf dem Heldenberg – 81 Boxen für Hengste, Kutschenausstellung
 � Weiter gibt es hier viele Raubvögel – vom Falkner-Programm ist eine 

Demonstration von Raubvogelflug am interessantesten (z. B: Wanderfalke, 
Sakerfalke, Turmfalke, Eule…) 

 � Es gibt hier ein Dorf aus der Steinzeit mit Kreisgraben – viele Gebäude aus 
der neolithischen Zeit, wo das Leben in dieser Zeit gezeigt wird

 � Das Radetzky-Denkmal – die Besichtigung beginnt mit einer multimedialen 
Präsentation des Lebens vom Feldmarschall Graf Radetzky, zu besichtigen 
sind auch viele Exponate aus dieser Zeit

 � Wenn man keine Lust auf Natur hat, kann man sich eine einzigartige Sammlung 
historischer Automobile, Fahrräder, Motorräder und Traktoren anschauen

 � Während des Besuchs kann man sich im anliegenden Café erfrischen 
 � Neu ist eine Vinothek, wo man hiesige Weine aus umliegenden Dörfern 

kosten kann

 � It is an interesting tourist attraction near Vienna
 � You can enjoy many varied experiences in one place
 � Lipizzans in Heldenberg - 81 boxes for stallions stabling, carriage 

exhibition
 � Another interesting thing is the cognition of birds of prey - the most 

interesting part of the whole falconry program is a demonstration 
of the birds of prey (e.g. peregrine falcon, saker falcon, common 
kestrel, owl...)

 � The Stone Age village with a circular moat - many Neolithic 
buildings, demonstration of the common life of people living in 
this time

 � The Radetzky memorial - a tour that begins with the multimedia 
presentation of Field Marshal Josef Count Radetzky life, you can 
also see various exhibits of this time

 � If you do not want to enjoy nature, you can take a look at the unique 
collection of historical cars, bicycles, motorbikes and tractors

 � You can stay in the adjacent café during your visit
 � A novelty is a wine shop where you can sample local wines from 

nearby villages
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národní park Donau-Auen (Dunajské luhy)
nationalpark Donau-Auen
national park Donau-Auen

 � Národní park Donau-Auen se nachází mezi dvěma městy, a to Vídní a Bra-
tislavou

 � Tok Dunaje je v tomto místě životodárnou tepnou a vytváří tak životní pros-
tředí pro mnoho vzácných rostlin a živočichů

 � Mimořádný přírodní zážitek
 � Návštěvnické centrum se nachází v zámku Orth
 � Zkušení průvodci vás provedou pěšími túrami či splavy
 � Průvodci mluví slovensky, německy a anglicky 
 � Rozloha je větší než 9 600 ha (65 % lužní les, 15 % mokřadové louky, 20 % 

vodní plochy)
 � Zajímavostí je, že i přes velkou rozlohu park plánuje další rozšíření
 � 800 druhů vyšších rostlin, 30 druhů savců, 100 druhů hnízdících ptáků, 

8 druhů plazů, 13 druhů obojživelníku a 60 druhů ryb 
 � V areálu je centrum národního parku – zámek Orthe, Au- Terrasse, dále se 

můžete těšit na mnoho turistických tras nebo na výlety lodí

 � Der Nationalpark Donau-Auen liegt zwischen Wien und Bratislava
 � Die Donau stellt in diesem Gebiet eine lebensspendende Ader, die gute 

Lebensbedingungen für viele seltene Pflanzen und Lebewesen bietet
 � Ein außerordentliches Naturerlebnis
 � Das Besucherzentrum befindet sich im Schloss Orth
 � Mit erfahrenen Touristenführern kann man Wanderungen machen oder 

Schleusen besichtigen
 � Die Touristenführer sprechen Slowakisch, Deutsch und Englisch 
 � Der Nationalpark erstreckt sich auf der Fläche von mehr als 9 600 ha (65 % 

Auenwald, 15 % Sumpfwiesen, 20 % Wasserfläche)
 � Erweiterung des Nationalparks ist geplant
 � Heimat von 800 höhere Pflanzenarten, 30 Säugetierarten, 100 Nistvogelarten, 

8 Reptilienarten, 13 Amphibienarten und 60 Fischarten 
 � Im Areal gibt es das Nationalparkzentrum (Schloss Orth), die Au-Terrasse, 

viele Wanderwege und Schiffahrten

 � The Donau-Auen National Park is located between two cities, 
namely Vienna and Bratislava

 � The flow of the Danube is a life-giving artery at this point, creating 
an environment for many rare plants and animals

 � Extraordinary natural experience
 � The Visitor Centre is located in Orth Castle
 � Experienced guides can show you this place by walking or weirs
 � The guides speak Slovak, German and English
 � The area is more than 9 600 ha (65 % floodplain forest, 15 % 

wetland meadows, 20 % body of water)
 � Interestingly, despite the large area, the park plans to expand 
 � 800 species of higher plants, 30 species of mammals, 100 species 

of breeding birds, 8 reptiles, 13 amphibian species and 60 species 
of fish

 � There is the centre of the National Park - Orth Castle, Au-Terrasse, 
you can also enjoy many hiking trails or boat trips
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Donauwarte

 � Donauwarte je vyhlídková věž na kopci Braunsdorfer Berg
 � Nachází se nedaleko města Křemže a vyhlídka vám umožní se pokochat 

údolím Dunaje – oblasti Wachau
 � Krajinu budete mít jako na dlani, a tak si určitě nezapomeňte udělat fotografii
 � Ideální cíl pro pěší výlet
 � Pokud vyjdete z obce Stein an der Donau (nedaleko města Křemže) a vydáte 

se po červené turistické stezce, jsou to cca 2 kilometry cesty na vyhlídku 
(stoupání je přes 200 metrů)

 � Případně se na výlet můžete vydat rovnou z města Křemže – v takovém 
případě je jedna cesta dlouhá cca 4 kilometry

 � Die Donauwarte ist ein Aussichtsturm auf dem Braunsdorfer Berg
 � Sie befindet sich unweit von der Stadt Krems und dank der Aussicht kann 

das Donautal in der Wachau bewundern
 � Ein idealer Zielort für eine Wanderung
 � Wenn Sie vom Dorf Stein an der Donau (nicht weit von der Stadt Krems) 

losgehen und die rote Wanderstrecke nehmen, sind es etwa 2 Kilometer bis 
zum Aussichtsturm (der Aufstieg hat über 200 m)

 � Eventuell können Sie auch direkt von Krems aus losgehen – in diesem Fall 
hat der Weg etwa 4 km

 � Donauwarte is an observation tower on the Braunsdorfer Berg hill
 � Located near the town of Krems and thanks to the view you can enjoy 

the valley of the Danube – Wachau region
 � It provides beautiful view that gives you perfect sight over the landscape, so 

make sure to take a photo
 � Ideal for a hiking trip
 � If you leave the village of Stein an der Donau (near the town of Krems) and 

go along the red tourist trail, it is about 2 km long (the climb is over 200 
meters)

 � Alternatively, take a trip directly from Kremže - in this case, one way is about 
4 kilometres long
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Stezka korunami stromů
Baumwipfelpfad
Lipno Treestop Walkway

Donauwarte

Kleť – přírodní rezervace
naturschutzgebiet Kleť
Kleť – nature reserve

Terčino údolí 
Terčino údolí (deutsch Theresiental)

Žofínský prales
Žofínský prales (deutsch Sophien-Urwald)
Primeval Forest Žofín
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národní park Donau-Auen (Dunajské luhy)
nationalpark Donau-Auen
national park Donau-Auen

Der Heldenberg

1. Zámek Hluboká nad Vltavou | Schloss Hluboká nad Vltavou | Hluboká nad 
Vltavou Castle

2. Černá věž | Schwarzer Turm | Black Tower
3. Návštěvnické centrum Budvar | Besucherzentrum Budvar | Visitor Centre 

Budvar
4. Buškův Hamr | Bušeks Hammerwerk | Buškův Hammer mill
5. Koněspřežka | Pferdebahn (Pferdestraßenbahn) | Horsecar
6. Staré časy | Restaurant Staré časy (Alte Zeiten)
7. Masné krámy | Restaurant Masné krámy (Fleischbänke)
8. Horká vana (Heiße Wanne)
9. K2 | Club K2

10. Bar Broukárna
11. Media bar
12. Čajírna & Kafírna | Tee- und Kaffeehaus Čajírna & Kafírna
13. Café Datel
14. Zmrzlina-cafe | Eiscafé Zmrzlina-café
15. Beko Fresh festival
16. Buskers fest
17. Budvar fest | Budvar-Fest
18. Sportovně relaxační areál Hluboká nad Vltavou | Sport- und Erholungspark 

Hluboká nad Vltavou | Sports relaxation compound Hluboká nad Vltavou
19. Rekola
20. Paintball CB

ČESKOBUDěJOVIcKO - REGIOn BUDWEIS - AREA OF ČESKé BUDěJOVIcE
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1. Státní hrad a zámek Český Krumlov | Burg und Schloss Český Krumlov | State Castle and Chateau 
of Český Krumlov

2. Hrad Rožmberk | Burg Rožmberk (Rosenberg) | Rožmberk Castle Kláštery Český Krumlov
3. Kláštery Český Krumlov | Klöster Český Krumlov | Monasteries Český Krumlov
4. Hradní muzeum | Burgmuseum | Castle Museum
5. Lipenská přehrada | Lipno-Stausee | Lipno Dam
6. Grafitový důl | Graphitmine | Graphite Mine
7. ZAPA BAR
8. Rytířská krčma Markéta - Zámecká jízdárna | Ritterschenke Markéta – Schlossreitschule | Tavern 

Markéta – Castle Riding School
9. Krčma Šatlava | Schenke in Krčma v Šatlavské ulici | Tavern Šatlava
10. City Lounge
11. Cikánská jizba | Restaurant Zigeunerstube

12. Music Cocktail Bar
13. Dobrá čajovna | Gutes Teehaus Dobrá čajovna
14. Cafe le Jazz
15. Kafírna Na Starém Plešivci | Café Kafírna Na Starém Plešivci
16. Festival vína Český Krumlov | Weinfestival in Český Krumlov | Wine Festival of Český Krumlov
17. Svatováclavské slavnosti | St. Wenzel-Festlichkeiten | St. Wenceslas celebrations
18. Slavnosti pětilisté růže Český Krumlov | Rosenfest Český Krumlov | Five-Petalled Rose 

Celebrations Český Krumlov
19. Outdoor Český Krumlov
20. Activ park Lipno
21. Slideland Bobova Draha Lipno | Slideland Bobbahn Lipno | Slideland Bobsleigh track Lipno
22. Stezka korunami stromů | Baumwipfelpfad | Lipno Treestop Walkway
23. Kleť - Přírodní rezervace | Naturschutzgebiet Kleť | Kleť – Nature reserve

ČESKOKRUMLOVSKO - REGIOn KRUMAU - AREA OF ČESKý KRUMLOV

nOVOHRADSKO - GRATzEnER REGIOn - AREA OF nOVé HRADy

1. Hrad Nové Hrady | Burg Nové Hrady (deutsch Gratzen) | Nové Hrady Castle
2. Skanzen ochrany státní hranice a železné opony | Freilichtmuseum des Grenzschutzes und des 

Eisernen Vorhangs | Open-air museum of the Protection of the State Border and the Iron Curtain
3. Novohradská kovárna | Gratzener Schmiede | Nové Hrady Smithy
4. Zevlův mlýn | Zevl-Mühle | Zevlův Mill
5. Stropnická hospoda | Dorfkneipe Stropnická hospoda | Pub in Horní Stropnice
6. Penzion Kamínek | Pension Kamínek |Boarding House Kamínek

7. Domácí kavárna Kousek, Vinný bar Kousek | Hauscafé Kousek, Weinbar Kousek | 
Café Kousek, Wine bar Kousek

8. Novohradské hraní | Kulturfestival Novohradské hraní 
9. Řada cyklotras | Viele Radwege | Many cycle routes
10. Terčino údolí |  Terčino údolí (deutsch Theresiental) 
11. Žofínský prales | Žofínský prales (deutsch Sophien-Urwald) | Primeval Forest 

Žofín

© Seznam.cz, a.s.
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DOLní RAKOUSKO - nIEDERöSTERREIcH - LOW
ER AUSTRIA

1. 
Dürnstein

2. 
Grafenegg

3. 
Zámek Rosenburg | Schloss Rosenburg | Renaissance castle Rosenburg

4. 
Gozzoburg

5. 
Kunstmeile Krems

6. 
Winzer Krems

7. 
Haubiversum – Bread World

8. 
Kristallium

9. 
Přehrada Ottenstein | Stausee Ottenstein | Ottenstein Dam

10. XO Bar & Lounge
11. Q-Stall
12. Hagmann Café Krems
13. Café Conditorei Raimitz
14. Jazz Festival St. Pölten
15. FM4 Frequency Festival
16. Donaufestival
17. Cyklistika v Dolním Rakousku | Fahrradsport in Niederösterreich | Cycling in Lower 

Austria

18. Lyžařské oblasti v Dolním Rakousku | Skigebiete in Niederösterreich | 
Ski areas in Lower Austria

19. Wachau marathon
20. Der Heldenberg
21. Národní park Donau-Auen (Dunajské luhy) | Nationalpark Donau-Auen 

| National park Donau-Auen
22. Donauwarte
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