
ZA POZNÁNÍM
České Budějovice 

každý den



poznejte historii,
která je věčná…



České Budějovice každý den
Centrum žijící historie

Náměstí Přemysla Otakara II. 
Radnice

Koněspřežka 
Expozice historických motocyklů

Rabenštejnská věž
Černá věž

Věž Železná panna
Jihočeské muzeum

Jihočeské divadlo

Tradice piva
Masné krámy
Zbrojnice – Solnice
Pověst o kamenné žábě
Katedrální kostel svatého Mikuláše
Dominikánský klášter
s kostelem Obětování Panny Marie
Pověst o bludném kameni
Pověst o Železné panně
Pověst o statečné jeptišce
Slavní rodáci a osobnosti města
…poznejte ČB, mapka, CBsystem



České 
Budějovice
každý den

České Budějovice jsou zcela právem 
správním, kulturním i hospodářským 
centrem jižních Čech. Tuto roli jim 
mimo jiné předurčuje i jejich výhodná 
zeměspisná poloha. České Budějovi-
ce jsou odedávna městem přátelským 
a velmi pohostinným. V roce 1265 je 
založil král Přemysl Otakar II., čímž 
posílil svůj mocenský vliv na území 

jižních Čech, zvláště pak proti Vítkovcům. Během celé své historie se Budějovice vždy těšily přízni českých panovníků a zůstávaly jim 
zcela věrné.

Město si dodnes zachovalo původní středověký půdorys s pravoúhlou sítí ulic, v jehož centru je rozlehlé čtvercové náměstí se Samso-
novou kašnou uprostřed. Pro vnitřní město jsou charakteriské souvislé úseky podloubí, měštanské domy pocházející převážně z období 
renesance, baroka a klasicismu a čátečně se podařilo dochovat i někdejší městské opevnění. Za svůj pravidelný půdorys vděčí město           
i předměstí zejména téměř dokonalé rovině, na které leží. Stačí však přejet hranice města a krajina se člověku mění před očima. Pozvolně 
se začíná vlnit a tvoří tak příjemné pozadí jihočeské metropole.

České Budějovice se mohou pochlubit i řadou technických památek či světoznámých výrobků a osobností. Za všechny jmenujme 
například pozůstatky koněspřežní železnice, kterou všem zájemcům připomíná expozice Jihočeského muzea. Tradicí je zde i vaření piva, 
výroba tužek, nebo nezapomenutelný dobrý voják Švejk, jehož postava proslavila zdejší kasárna na Mariánském náměstí.

Ve 20. století se život všech zdejších obyvatel zásadně proměnil. Jejich počet stoupl téměř ke sto tisícům, začala se stavět moderní 
architektura. Město se stalo sídlem Jihočeské univerzity, řady odborných škol, vědeckých ústavů. Sídlí zde Jihočeské divadlo se svými 
čtyřmi soubory, Jihočeské muzeum a mnoho dalších soukromých muzeí a galerií.

Ačkoli České Budějovice samotné jsou nevyčerpatelným zdrojem poznávání a zábavy, byla by škoda nepodívat se i mimo ně. Jižní Čechy 
toho mají hodně co nabídnout, třeba zámek Hluboká nad Vltavou nebo dvě památky UNESCO - město Český Krumlov a obec Holašovice 
s lidovou architekturou "selské baroko". Zklamáni nebudou ani horliví turisté. Šumava, Blanský les a Kleť, Novohradské hory – to je jen část 
míst, kterými zde vedou turistické značky. Kolem Vodňan, Hluboké nad Vltavou a Třeboně je pak ideální krajina pro cyklistické výlety. 
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Centrum žijící 
historie

Je až k nevíře, kolik skvostů se dá najít v centru Českých 
Budějovic. Jen čtvercové náměstí Přemysla Otakara II. 
nás svými zajímavostmi zaměstná na dlouhou dobu. Jeho 
středu vévodí důstojná Samsonova kašna, pocházející            
z první poloviny 18. století. V její bezprostřední blízkosti si 
dávejte dobrý pozor! Stačí ujít jen několik kroků a můžete 
přejít „bludný kámen“, v jehož místě stávala středověká 
šibenice. Překročíte-li jej po desáté hodině večerní, pak 
podle pověsti zabloudíte a nenajdete cestu zpět.

Náměstí je lemováno 48 domy s podloubím, jejichž 
styl spadá do doby renesance a baroka. Vévodí jim barokní 

budova radnice, která tuto podobu získala v letech 1728 až 1730. Naši pozornost okamžitě upoutá nepřehlédnutelná trojice věží v jejím průčelí. 
Mezi věžemi shlížejí dolů čtyři alegorické kamenné sochy představující měšťanské ctnosti – Spravedlnost, Statečnost, Moudrost a Opatrnost.

Když se rozhlédneme kolem sebe, nelze si nevšimnout majestátně se tyčící Černé věže, z níž je možné ve výšce 72 metrů kochat se výhledem 
nejen na město, ale i široké okolí. Věž, vybudovaná jako zvonice a hláska, je volně přístupnou a vyhledávanou památkou. Kdo se k ní dostane, měl 
by navštívit i sousední katedrálu svatého Mikuláše. Je to nádherná barokní stavba z poloviny 17. století, přičemž jejímu vzniku předcházel požár 
pozdně gotického chrámu. 

V ulicích Kněžská, Hroznová, Plachého, Krajinská či Česká se nabízí pohled na řadu rozmanitých a hlavně udržovaných měšťanských domů.      
K jedněm ze zásadních pro město patří například Wortnerův dům s Alšovou jihočeskou galerií. Na rohu Krajinské a Hroznové stojí skutečná 
ikona – renesanční Masné krámy, kde se dříve prodávalo maso, avšak dnes je toto místo vyhlášenou a vychvalovanou restaurací. Jen o kousek 
dál je i Piaristické náměstí, malebné a tiché zákoutí s dominikánským klášterem s gotickým chrámem Obětování Panny Marie z poslední 
třetiny 13. století. Jeho interiér zdobí nově zrestaurované středověké nástěnné malby a hlavní oltář s obrazem Panny Marie Budějovické, k níž 
vždy mířilo mnoho zbožných poutníků. Mimo kláštera najdeme na Piaristickém náměstí i bývalou městskou zbrojnici z roku 1531. Dříve tato 
budova sloužila i jako sklad obilí a soli, dnes je tu pro nadšené motoristy, neboť v ní můžeme navštívit expozici historických motocyklů.

Pokračujme však dál, do jedné z nejkrásnějších uliček lemujících náměstí, do Panské. Na jejím konci se pyšně tyčí Rabenštejnská věž, jedna 
ze dvou dosud dochovaných věží městského opevnění. Budeme-li hledat i jeho další zbytky, musíme podél slepého ramene Malše kolem zadní 
části kláštera, kde stojí půlkruhová bašta Otakarka a věž Železná panna. Biskupskou ulicí se potom kolem budovy biskupské rezidence pohodlně 
vrátíme zpět na hlavní náměstí.
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Náměstí Přemysla Otakara II.   Hlavní náměstí je díky svému půdorysu v podstatě 
unikátem. Má totiž téměř pravidelný čtvercový tvar, jeho rozloha je přes 1 hektar a z rohů vycházejí 
do všech světových stran dvojice na sebe kolmých ulic. Ve středu náměstí stojí Samsonova kašna      
z dílny kameníka Zachariáše Horna a sochaře Josefa Dietricha. Kašna, největší svého druhu v České 
republice, je zdobena sochou Samsona, ztvárněna je zde chvíle, kdy Samson zápasí se lvem. Velmi 
oblíbeným místem českobudějovického náměstí je do dlažby zasazený bludný kámen v místě, kde 
ve středověku stávala šibenice. Pozornosti návštěvníků by neměly uniknout ani řady renesančních a 
barokních měšťanských domů, z nichž nejvýraznější a také nejvýznamnější je budova městské radnice. 

Radnice  Majestátní budova městské radnice se zvonkohrou pochází z období baroka. Za tímto 
architektonickým dílem stojí proslulý schwarzenberský stavitel Antonio Martinelli. Fasáda radnice     
je bohatě zdobená, budova byla od samého počátku reprezentativním místem. Sochař Josef Dietrich 
je autorem čtyř alegorických kamenných soch – Spravedlnosti, Statečnosti, Moudrosti a Opatrnos-
ti. Všímat si pouze výrazných a na první pohled viditelných prvků by však byla velká chyba. Mohli 
bychom přehlédnout železný pás, zazděný v nárožním pilíři radnice. Ten měří přesně jeden vídeňský 
loket (77 cm) a více než sto let sloužil na zdejších trzích jako míra pro prodejce látek. Projdeme-li až na 
nádvoří radnice, můžeme obdivovat sochu významné osobnosti dějin města, politika Augusta Zátky.

1



Koněspřežka   Hledáme-li opradový fenomén a unikát, který podtrhuje výjimečnost Čes-
kých Budějovic, pak je to koněspřežní železnice. Tato nejstarší železnice na evropském kontinentě 
byla vybudována na začátku 19. století, měřila více jak 128 kilometrů a jejím hlavním úkolem bylo 
zrychlit a zlevnit přepravu osob i nákladů mezi Českými Budějovicemi a Lincem. Dodnes můžeme 
na celé trase najít řadu památek – náspy, kamenné mosty, staniční budovy a další. Přímo na území 
města se dochoval solní sklad v České ulici, původní zájezdní hostinec U Zelené ratolesti na Husově 
třídě a strážní domek v Mánesově ulici, kde dnes můžeme navštívit expozici o historii koněspřežky. 
Jako muzeum slouží i další dochované místo, konkrétně bývalá přepřahací stanice v obci Bujanov.

Expozice historických motocyklů   Na Piaristickém náměstí najdeme v budově 
bývalé městské zbrojnice jednu z největších expozic historických motocyklů v České republice. 
Pro všechny motoristické nadšence je zde připraveno přes 90 historických motocyklů, dále motocy-
klové motory, dobová jízdní kola a modely letadel. Malí návštěvníci budou jistě nadšeni z dětských 
vozítek, koloběžek a modelů hraček. Muzeum vychází vstříc sběratelům historických vozidel, kteří 
zde mohou získat informace, rady a podklady z bohatě zásobeného archivu.
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Rabenštejnská věž
V dřívějších dobách potřebovaly České 

Budějovice samozřejmě i městské opevně-
ní. Zhruba na sklonku 14. století byla posta-
vena Rabenštejnská věž, která to stávající 
měla doplnit a zdokonalit. Na straně do 
ulice se dodnes zachovala původní část hra-
debního ochozu, vysazená na kamenných 
krakorcích. Do spodního prostoru věže 
nebylo původně možné dostat se jinak, než 
otvorem v podlaze vyššího patra. Díky tomu 
skvěle sloužil jako obecní vězení. V roce 
1828 byla realizována celková přestavba 
věže a došlo i k vybudování přímého vstupu. 
V současné době je Rabenštejnská věž pří-
stupná veřejnosti, protože je v ní umístěna 
expozice historických zbraní.

Černá věž
Každý, kdo navštíví České Budějovice, by 

měl zdolat 225 schodů nepřehlédnutelné re-
nesanční Černé věže. Tato dominanta města 
měří 72 m a  je již od roku 1577 považována za 
symbol města. Kromě reprezentace sloužila 
dříve i jako hláska a zvonice. Výstup je sice 
náročný na fyzičku, ale člověk při něm může 
obdivovat umění a zručnost mistrů tesařů, 
kteří pracně sestavovali dřevěnou konstrukci. 
Lákadlem je i možnost prohlédnout si zavě-
šené zvony se jmény Marta, Budvar, nebo 
Bumerin. Ve výšce 46 metrů pak můžeme 
vydechnout a kochat se výhledem nejen na 
město, ale i široké okolí.

Věž Železná panna
Stejně jako Rabenštejnská věž byla i Že-

lezná panna součástí městského opevnění. 
Její stavba spadá do 14. století v rámci 
zdokonalení pevnostního systému. Dodnes 
na ni na pravé straně navazuje velmi dobře 
dochovaná část hlavní městské hradby              
i s dřevěnou konstrukcí ochozu. Věž má 
celkem čtyři patra s odsazeným posledním 
podlažím a celá stavba je překryta valbovou 
střechou. Dnešní tvar střechy je ale výsled-
kem přestavby ze 17. století, kdy věž 
zasáhl blesk a došlo k rozsáhlému požáru. 
Zajímavostí je, že jméno Železná panna 
pochází od mučicího nástroje, který zde 
byl podle pověsti umístěn. Dnes je možné 
prohlédnout si jeho repliku.



Jihočeské muzeum
V letech 1898 až 1901 byla v Dukelské 

ulici vystavěna přímo ukázkově repre-
zentativní budova Jihočeského muzea. 
Dokonalý styl novorenesance a okázalé 
průčelí jsou dokladem o tehdejší úctě 
k historii města, umění a uměleckému 
řemeslu vůbec. Za zmínku jistě stojí, že 
původní funkce muzea byla čistě umě-
lecko-průmyslová. Jejím úkolem tedy 
bylo vzdělávat a zdokonalovat výrobce a 
řemeslníky. V současné době je v muzeu 
umístěno několik expozic. Věnují se 
historii, národopisu a přírodě jižních 
Čech. Pro veřejnost jsou zde mimo 
jiné pořádány i zajímavé přednášky na 
nejrůznější témata.
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Jihočeské divadlo
Na břehu Malše v blízkosti Zlatého 

mostu stojí empírová budova Jihočeské-
ho divadla. Byla postavena na konci           
19. století a o sto let později zrekonstru-
ována a dostavěna. Divadlo samotné 
má čtyři soubory – činohru, operu, 
loutkohru a balet. V letních měsících 
je možné navštívit představení i na uni-
kátním otáčivém hledišti v zámeckém 
parku v Českém Krumlově. V průčelí 
budovy divadla stojí busta Josefa Kaje-
tána Tyla, jehož poslední vystoupení na 
jevišti se uskutečnilo právě zde. Na ná-
břeží v těsné blízkosti divadla je pomník 
věnovaný pěvkyni Emě Destinnové, 
která v Českých Budějovicích zemřela 
v roce 1930.
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Tradice piva
České Budějovice jsou s pivem neod-

myslitelně spjaty a ne nadarmo se jim 
říká město piva. Najdeme zde celkem 
dva pivovary – dřívější Samson, dnes 
známý jako Budějovický měšťanský pi-
vovar a potom také Budějovický Budvar. 
Ten první, Budějovický měšťanský pivo-
var, byl založen roku 1795 a v té době byl 
pivovarem německým. O sto let později 
došlo k založení Budějovického Budvaru. 
Pokud dorazíte právě tam, nenechte si 
ujít návštěvu multimediální expozice, 
kde se seznámíte nejen s historií pivova-
ru až po současnost, ale můžete vidět 
přímo samotnou výrobu jedinečného a 
také světoznámého zlatého moku.  

9



Masné krámy
Dnes už si asi těžko dokážeme před- 

stavit, že Masné krámy byly původně 
dřevěnými kotci na hlavním náměstí a 
sloužily k prodeji masa. Ve 14. století 
došlo k jejich přesunu do dnešní Krajinské 
ulice a v 16. století už získaly podobu, ve 
které je známe dnes. V této jednopatrové 
budově bazilikálního typu s původními 
kotci po obou stranách je nyní vyhlášená 
restaurace. Můžete do ní zajít na jihočes-
ké speciality a pivo Budvar čepované 
přímo z tanku. Uvnitř restaurace se docho- 
val fragment fresky medvěda uvázaného 
u kůlu. Jedná se o historickou satiru paro- 
dující obchodní vztahy mezi městem a 
rodem Rožmberků.
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Zbrojnice – Solnice   Gotická městská zbrojnice stojí na klidném Piaristickém náměstí hned vedle kláštera. Budova je svou výškou 
a stupňovitým štítem výraznou dominantou tohoto místa. Postavena byla v roce 1531 a mimo zbrojnice sloužila také jako sklad obilí a později soli, 
což vedlo k tomu, že se jí říká také solnice. Známá je však hlavně kvůli svému průčelí. Na tom jsou mimo střílen i tři obličeje, o jejichž smyslu a 
původu můžeme pouze spekulovat. Podle staré a oblíbené pověsti jde ale o sťaté hlavy tří lupičů, kteří se pokusili vykrást klášterní kostel.
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Pověst o kamenné žábě
Na stěně Dominikánského kláštera je vysoko do zdi zasazena velmi zvláštní ozdoba       

v podobě žáby. Vždy vzbuzovala pozornost a lidé se snažili objasnit její původ. Díky tomu 
vznikla i následující pověst o kamenné žábě...

Stavba klášterního kostela byla velmi náročná. Ať se dělníci snažili sebevíc, zdi, které 
přes den postavili, se přes noc vždy zhroutily. Všichni si nad tímto nepříjemným úkazem 
lámali hlavu, až jednoho dne zjistili nevídanou věc. V základech kostela se ukrývala 
obrovská žába. Veškerá snaha zahnat nebezpečné zvíře však byla marná. Pomohly až 
modlitby a zaklínání, poté žába zmizela a mohlo se stavět dál. Na památku této události 
byla po dostavbě kostela na severní stranu umístěna kamenná žába, která každý rok leze 
po kostelní zdi výš a výš. Pověst praví, že jakmile vyleze až nahoru a spadne, zřítí se také 
kostel a jeho trosky se rozpadnou na prach. Další z variant říká, že pokud žába spadne, 
bude konec světa. Jiná zase, že žábu spolkne drak, který je také umístěn na zdi kláštera. 
I v tomto případě prý nastane konec světa.  



Katedrální kostel sv. Mikuláše
Již ve 13. století byl postaven katedrální kostel sv. Miku-

láše. Svou dnešní barokní podobu dostal však až v 17. století, 
neboť ten původní téměř celý podlehl silnému požáru. Celá 
stavba je jednoduše a skromně řešena, její význam pro 
historické České Budějovice je ovšem nedozírný. Vstupní 
průčelí zdobí mohutný štít a sochy svatých patronů země 
a města, sv. Mikuláš, Václav a Auricián. I interiér kostela 
je řešen jednoduše a nejvýraznějšími prvky jsou zde hlavní 
oltář, rokoková kazatelna a barokní oltáře v bočních kaplích. 

Mnohé z nás určitě překvapí zjištění, že v okolí kostela 
se od 13. do 18. století rozprostíral hřbitov určený zejména 
pro zdejší měšťanské rodiny. V roce 2001 zde byl prováděn 
archeologický výzkum, který odhalil vskutku zajímavou 
výbavu těchto hrobů. Nalezeny byly šperky, medailonky, 
nebo křížky.
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Dominikánský klášter
s kostelem Obětování 
Panny Marie

Klášterní kostel Obětování Panny Marie je nejcen-
nější umělecko-historickou památkou Českých Budě-
jovic. Stejně jako samotné město byl založen v roce 
1265 a jeho budování trvalo několik desetiletí. Nyní je 
ale skutečnou chloubou Piaristického náměstí. Jeho 
interiér zdobí nově zrestaurované středověké nástěnné 
malby a hlavní oltář s obrazem Panny Marie Budějovic-
ké. Z jižní venkovní strany přiléhá ke kostelu klášterní 
budova s gotickým ambitem. Každý návštěvník bude 
jistě obdivovat i Bílou věž z pozdně gotického období 
s barokní bání. V zahradě kláštera je instalováno pět 
barokních sochařských děl z rukou Josefa Dietricha.
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Pověst o bludném kameni
Další českobudějovická pověst je spojená s bludným kamenem na hlavním náměstí. Za 

vlády krále Jiřího z Poděbrad přišel do Budějovic německý mečíř, kolem nějž se sdružovala 
skupina spiklenců proti králi. Patřil mezi ně i provaznický tovaryš Filip. Mečíř vypracoval 
plán povstání a všichni jeho kumpáni museli přísahat, že nic nevyzradí. Jenže Filip to 
nevydržel a všechno pověděl své milé. Netušil, že vše o zákeřném plánu náhodou vyslechl 
i její otec, který neváhal a hrozbu povstání nahlásil rychtáři. Bylo rozhodnuto ještě téhož 
večera vpadnout do hostince, kde se spiklenci scházeli, tam je zajmout a odsoudit. Jenže 
nic nevyšlo tak, jak bylo plánováno. Strhla se nelítostná bitka, rychtáře někdo bodl a ten 
svému zranění podlehl. Protože se k činu nikdo nepřiznal, soud předal katovi všechny. Za 
pár dní se na šibenici na náměstí konala poprava. Všichni již byli sťati, když k popravčímu 
špalku přistoupil Filip. Jeho milá jej prosila, aby všem řekl, že on rychtáře nebodl. Ten ale 
zůstal věrný svým popraveným kumpánům a byl sťat také. Na místo, kde šibenice stála, 
byl pak vsazen kámen, kterému se říká bludný. Kdo jej překročí, ten bude bloudit jako Filip 
a stejně jako on již nenajde cestu k lidem.



Pověst o statečné jeptišce   Král Přemysl Otakar II. založil ve městě klášter, který obývaly jeptišky. Jednoho večera se 
jeptiška Aloisie modlila v klášterním kostele, když tu byla náhle přepadena třemi zakuklenými lupiči. Chtěli ukrást mariánský poklad a 
tak po Aloisii požadovali klíče. Jeptiška neztratila duchapřítomnost a zavedla je do sakristie, kde se nacházelo nevídané množství zlatých 
a stříbrných předmětů. Lupiči byli pohledem na poklad zcela ohromeni, takže Aloisie bez váhání vyběhla ze dveří a zavřela je na závoru. 
Pak rozhoupala zvon kostela, aby přivolala pomoc. Nebezpeční lupiči byli zajati, odevzdáni soudu a popraveni. Jejich podoby najdeme na 
fasádě městské solnice, kam byly pro výstrahu zazděny.

Pověst o Železné panně  I věž Železná panna je spojena s pověstí. Prý tam kdysi existoval stejnojmenný popravčí nástroj, 
jakási soustava obručí s noži. Podle pověsti byl použit jen jednou, když se Jan Žižka pokusil podrobit si České Budějovice. Město bylo naštěstí 
ochráněno a Žižka se musel vrátit s nepořízenou. Ze Zlaté Koruny, kam mířil, však zanedlouho přispěchal posel s úpěnlivou žádostí o pomoc. 
A tak byl vypraven oddíl, který vedl Prokop z Dubného, což byl ale bohužel příznivce husitů. V noci se sešel s husitským mnichem Benou, 
záměry budějovických mu prozradil a druhý den celou výpravu zdržoval, aby do Zlaté Koruny dorazila pozdě. To se mu podařilo, protože když 
záchranný oddíl do kláštera dorazil, našel jej vypleněný a husité byli dávno pryč. Prokop se chtěl následně k husitům připojit, ale v noci si 
spletl městský oddíl právě s tím husitským a prozradil se. Byl tedy zajat, zavřen do Železné panny a následně vsazen do popravčího nástroje, 
u nějž stačilo, aby kat zmáčkl páku. Tato Železná panna však po Prokopově popravě zmizela a dnes po ní zbyla jen pověst a jméno pro věž.



Slavní rodáci a osobnosti města



Otakar Jeremiáš 
(1892 - 1962)
hudební skladatel a pedagog. 
Mimo jiné i ředitel zdejší 
hudební školy a výrazná 
osobnost hudebního života.

Vojtěch (Adalbert) 
Lanna  (1805 – 1866)
jeden z nejvýznamnějších 
podnikatelů, předseda 
Obchodní a průmyslové 
komory. Zasloužil se o regulaci 
českých řek a také o výstavbu 
železniční sítě, aj.

August Zátka 
(1847 – 1935)

český politik s velkými 
zásluhami o českobudějovické 
školství, obchod a průmysl. 
Stál u zrodu všech tamních 
výrazných podniků.

Jan Valerián 
Jirsík (1798 – 1883)

tento biskup se skutečně 
mimořádně zasloužil o zdejší 
školství, oddaně se věnoval 
charitativní činnosti. Založil  
české gymnázium a ústav 
hluchoněmých.

Ema Destinnová
(1878 – 1930)

světově známá operní  
pěvkyně, několikrát 
vystupovala v Českých 
Budějovicích, zde také  
zemřela.

Vlastimil Rada 
(1895 – 1962) 

známý národní umělec,       
malíř a ilustrátor.

Marta Kubišová
(1942), zpěvačka populární 
hudby.

Vladimír Remek
(1948), první československý 
kosmonaut.

Petr Jirmus (1957) 
několikanásobný mistr 
Československa v letecké 
akrobacii, dvojnásobný 
absolutní mistr světa.

Ludmila Polesná
(1934 – 1988), stala se 
mistryní republiky ve vodním 
slalomu, byla nositelkou          
19 medailí z mistrovství světa,       
z toho dokonce 6 zlatých.
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Infocentrum

Radnice
Nám. Přemysla 
Otakara II. č. 1,2
48°58'27.526"N,
14°28'23.249"E

Koněspřežka 
Mánesova 44/10
48°58'6.384"N,
14°28'18.444"E

Expozice motocyklů
Piaristické náměstí
48°58'33.705"N,
14°28'18.300"E

Rabenštejnská věž
Panská 207/4
48°58'39.423"N,
14°28'18.879"E

2

1

4

3

Černá věž 
U Černé věže 70/2
48°58'31.924"N,
14°28'32.487"E

Věž Železná panna 
Zátkovo nábřeží 15
48°58'22.606"N,
14°28'23.366"E

Jihočeské muzeum 
Dukelská 242/1
48°58'21.108"N,
14°28'36.012"E

Jihočeské divadlo 
Dr. Stejskala 424/19
48°58'20.849"N,
14°28'29.332"E

Budějovický Budvar 
K. Světlé 512/4
48°59'36.858"N,
14°28'34.309"E
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Masné krámy 
Krajinská 29/13
48°58'33.263"N,
14°28'24.995"E

Zbrojnice - Solnice 
Piaristické náměstí
48°58'33.705"N,
14°28'18.300"E

kostel sv. Mikuláše
U Černé věže
48°58'31.037"N,
14°28'33.176"E

Dominikánský klášter
Piaristické náměstí
48°58'32.832"N,
14°28'18.580"E
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Městský rezervační systém 
CBsystem nabízí rychlou a snadnou rezervaci vstupenek na kulturní, historické a sportovní akce v Českých 

Budějovicích a okolí. Vstupenky je možné zakoupit prostřednictvím dvaceti prodejních míst nebo 
prostřednictvím internetu.

V CBsystemu najdete nejen představení Jihočeského divadla a Otáčivého hlediště, ale i zápasy 
fotbalového klubu SK Dynamo, oblíbené koncerty v Café klubu Slavie, nebo třeba muzikály 
v Hluboké nad Vltavou a ještě mnohem více. U nás si vybere celá rodina. Nabízíme pohádky, 
koncerty, komedie i vážnější kusy, vycházky za historií, muzikály a sport.

www.cbsystem.cz



Turistické informační centrum
Info, propagační materiály, rady a tipy

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