
České Budějovice 

každý den

Tenis   
Sport, který prostě baví

Ať už si chcete rekreačně zahrát, nebo opravdu tvrdě 
pracovat na své kondici, vyjdeme vám vstříc!

Tenis ČB, Vltavské nábřeží 1
723 708 515, info@teniscb.cz

www.teniscb.cz

VSK Slavia, Na Sádkách 2
387 772 785, radim.kokes@seznam.cz

 www.zf-jcu.cz 

TJ Meteor, Jana Kollára 36
739 071 959, j.zita@seznam.cz

www.tjmeteor.wz.cz

SK Špaček, Osiková 3
730 848 519, skspacek@seznam.cz

www.skspacekcb.cz

Golf   
Jednoduše elegantní

Zařaďte se i vy mezi ty, kteří si hraní golfu užívají plnými 
doušky... Golf není zábavou zbohatlíků, je to jedinečný 
relaxační sport pro všechny, kdo jej chtějí zkusit. Jeho 
přidanou hodnotou jsou navíc striktní pravidla a důraz 
kladený na etiku hry.

Gol�lub České Budějovice, Na Sádkách 
733 113 177,  klub@gkcb.cz

www.gkcb.cz

Gol�lub Hluboká nad Vltavou, nám. ČSLA 26
776 826 376, recepce@gol�luboka.cz 

www.gol�luboka.cz

Sportovně-relaxační areál 
Hluboká nad Vltavou 
Tady sport žije

Adrenalin i relaxace pro aktivní jedince i celé rodiny. 
Vyberte si z celé řady sportovních činností, nebo si jen 
tak zalenošte a relaxujte.

Sportovní 1276, www.areal-hluboka.cz
723 584 866

Lanový park 
Adrenalin pro každého

Vyzkoušejte svoji zdatnost, mrštnost, odvahu a sílu! 
Hýbejte se, lezte a bavte se! Tři trasy překážek, tři trasy 
napětí, tři trasy zábavy i překonání sebe sama!

Sídliště Máj, www.parkmaj.cz
777 575 168, prokes@parkmaj.cz

Zimní a letní plovárna 
Osvěžení po celý rok

Využijte krytý i venkovní bazén, plavejte v každé roční 
době a za každého počasí. Českobudějovická plovárna 
má dlouhou tradici a je velmi oblíbeným a vyhledávaným 
místem. Návštěvníci mohou využít například plavecký 
bazén, skokanský bazén, dětský bazén nebo krytý 
tobogán. Pozornosti by neměla uniknout ani výřivka či 
parní komora.

Sokolský ostrov 4, www.cbsport.cz
386 107 113,  info@cbsport.cz

Zimní stadion – Budvar aréna
Stačí jediné slovo – hokej! 

Moderní Budvar aréna je tu pro všechny hokejové 
fanoušky a milovníky bruslení. V areálu zimního stadionu 
jsou provozovány dvě samostatné kryté haly s ledovou 
plochou a potřebným šatnovým a sociálním vybavením. 
V prostorách zimního stadionu je restaurace a denní 
bufet.

F. A. Gerstnera 8, www.cbsport.cz
386 107 113,  info@cbsport.cz

Hokejové centrum 
a veřejné bruslení Pouzar
Sport vrací chuť do života 

Je určeno pro všechny, kteří mají zájem si zasportovat, 
ať už sami nebo s celou rodinou.

Evžena Rošického 1756, www.hc-pouzar.cz
385 515 051, info@hc-pouzar.cz

Koncept Lanna
Místo nepřeberných možností 

Užijte si klid a pohodu v příjemné kavárně, pozvěte svého 
partnera do biografu, nebo uspořádejte s přáteli grilování. 
Romantici mohou využít luxusní ubytování či kompletní 
piknikové vybavení a milovníci pohybu zase půjčovnu 
motorových lodí, kol a běžek. 

Jiráskovo nábřeží 45, www.koncept-lanna.cz
607 030 500, info@kavarna-lanna.cz

Plážový volejbal 
Dynamika a zábava

Plážový volejbal jen tak někoho neomrzí. Hrajte a bavte 
se naplno!

TJ Meteor, Jana Kollára 36, 
739 071 959, j.zita@seznam.cz

www.tjmeteor.wz.cz

Sportcentrum Mrkáček, Dolní 11, Lišov
775 297 061, info@sport-mrkacek.cz 

www.sport-mrkacek.cz

Sportovně-relaxační areál Hluboká nad Vltavou 
Sportovní 1276, 720 582 724 

pujcovna@sport-hluboka.cz 
www.areal-hluboka.cz

Beach volejbal, Stromovka 1216/12, 
774 800 940, zichovav@email.cz

www.beachareal.cz

Hřiště bez bot
Bez bot je nejlépe 

Spousta legrace za každého počasí. Kryté hřište pro 
malé i velké, doprovodné akce, kurzy a mnoho jiného. 
Přijďte si s dětmi zařádit na klouzačkách, prolézačkách, 
na provazovém mostě nebo v míčovém bazénu. Čeká 
na vás i horolezecká stěna, nebo dětský koutek.

Lhenická 611, www.bezbot.cz
774 423 873 /4, info@bezbot.cz

Hopsárium
Kdo neskáče... ať začne! 

Svět rodinné zábavy, v létě, v zimě, kdykoli. Hopsat 
můžete bez hranic celý den. Hurá na šlapací auta, 
trampolíny, velkou prolézačku, děla s pěnovými míčky, 
sjezdovku, míčkové bazény, skákací atrakce… prostě na 
to pravé místo plné legrace a zábavy pro celou rodinu.

Vrbenská 2290, www.hopsarium.cz
606 899 988, info@hopsarium.cz

Skatepark 
Užij si jízdu na prkně  

Prostor nabízející možnost jízdy na skateboardech a 
kolečkových bruslích. Skateboarding patří  ke známým  
a oblíbeným sportům. Někdy je označován jako extrémní, 
ale jezdit na skateboardu se může naučit v podstatě 
každý. Ve Stromovce si to můžete vyzkoušet i vy.

Stromovka 
České Budějovice

Paintball
Bojuj a vyhraj 

Nejlepší paintball v Českých Budějovicích a na jihu 
Čech. Hřiště s více jak 10 000 m2. Pořádáme akce pro 
10 až 100 hráčů, vybírat je možné z mnoha typů her.          
K dispozici jsou budovy i venkovní prostory, volná 
prostranství s bunkry a překážkami.

Roberta Bosche 1, www.paintballcb.cz 
724 367 407, info@paintballcb.cz

Vodácký areál Lídy Polesné
Pro všechny vodní nadšence 

Vodácký areál  se nachází v Českém Vrbném u Českých 
Budějovic a je domovem SK vodní slalom ČB. Plocha 
areálu je velmi rozsáhlá, proto je ideální pro pořádání 
sportovních i kulturních akcí. Hlavním prvkem areálu je 
umělá slalomová dráha.

České Vrbné 1995, www.slalom.cz
731 410 796, rafting@slalom.cz

Lezecká stěna
Lezu, lezeš, lezeme 

Lézt může každý, aneb lezení pro malé i velké. Nebojte 
se a pojďte to zkusit. Jsou připraveny stěny pro úplné 
začátečníky i pro zdatné horolezce. Můžete si u nás 
zapůjčit veškeré potřebné vybavení a samozřejmě vám 
rádi pomůžeme ve vašich lezeckých začátcích.

Lannova 2, www.stenalanovka.cz
604 308 097, info@stenalanovka.cz

Bowling – Pouzar
Profesionalita na každém kroku 

V našem centru Fitness Pouzar si můžete zahrát také 
bowling, který je oblíbeným sportem nejen pro pracovní 
kolektivy, ale i pro celé rodiny nebo skupinky přátel. 
Mimo bowlingu lze využít celé řady dalších sportovních 
aktivit, které Fitness Pouzar provozuje.

Dlouhá 35, www.fitnesspouzar.cz
774 95 34 34, fitness.pouzar@tiscali.cz

Bowling – Mercury
Bowling v pohodlí 

Zahrajte si bowling v DOC Mercury, kde máte možnost 
parkování zdarma (dle pravidel DOC Mercury). Půjčíme 
vám bowlingovou obuv, můžete posedět v pohodlných 
měkkých pohovkách a dát si i něco dobrého k jídlu. 

Nádražní 1759, www.bowlingmercury.cz
 777 889 471, info@bowlingmercury.cz

Bowling – Cinestar
Bowling pro celou rodinu  

Prostor bowlingového centra nabízí deset drah AMF 
profi-line s výsuvnými mantinely, které umožňují hru         
i rodinám s dětmi. Technické zařízení bowlingových 
drah je vybaveno speciálními glow-e�ect UV lampami. 
Při hře mohou zákazníci využít široké nabídky baru.

Milady Horákové 1498, 
www.campusbowling.cz, 385 799 966
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České Budějovice 

každý den

České Budějovice jsou jistě každému známy jako bezedná 
studnice historických památek a turistických zajímavostí. 
Tohle město ale nabízí mnohem víc. Co přesně? Přece 
aktivitu! Samotné město i jeho okolí v sobě ukrývají v podstatě 
nevyčerpatelné možnosti, jak trávit čas aktivně a mimo své 
duše a mysli zaměstnat (a někdy i potrápit) tělo. Je jedno, 
zda máte rádi rychlé a dynamické sporty, nebo jestli je vám 
dobře u relaxačního a pohodového cvičení. Svou aktivitu si 
v Českých Budějovicích najde každý.



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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             míří do podhůří Blanenského lesa do obcí Lipí 
a Litvínovice.

              po této trase dojedete přes Dubné až do Holašovic, 
památky UNESCO.          

               směřuje do přírodní rezervace Vrbenské rybníky, 
kterou projíždí.           

           vychází z města směrem na Staré Hodějovice a 
Ledenice.
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Zábavná městská doprava
Sedněte na kolo a jeďte! :)

České Budějovice leží v rovině a proto obyvatelé rádi 
využívají k dopravě po městě kolo. Cyklistika navíc není 
jen ekologická, je taky zábavná! Cyklotrasy jsou označeny 
písmeny A – L.

      okruh okolo městského centra uzavírajícího část 
okruhu tvořeného cyklistickou stezkou číslo dvanáct. 
Začátek cyklotrasy je připojen na cyklistickou stezku 
číslo 1018 na nábřeží řeky Malše u Jihočeského divadla. 
Trasa je vedena ulicemi Jirsíkova, Dukelská a Karla IV., 
poté přechází do souběhu s Mlýnskou stokou a prochází 
parkem Na Sadech.     

      propojuje centrum města s obchodní zónou na  
Strakonické.

          je vedena radiálně od centra města Jírovcovou 
ulicí – budoucí návaznost  na trasu D mezi Pražským 
předměstím a Husovou kolonií.

       vedena tangenciálně po severním okraji vnitřního 
města, propojuje cyklotrasy B a C.

     spojuje centrum města a centrum čtvrti Suché 
Vrbné a dále pokračuje až na Rudolfovskou třídu.     

         spojuje centrum města se Stromovkou a směrem 
k sídlišti Máj po stezce číslo 1100.

      spojení centra města přes Dlouhý most se sídlišti 
Šumava a Máj.       

         zprostředkovává spojení pomocí trasy G se sídlištěm 
Vltava.      

         propojuje cyklotrasy H a B.

           vedena při okrajích stávajících místních komunikací,  
propojuje cyklotrasu I s cyklistickou stezkou číslo 122                
a dále s cyklotrasou B.  

         vede po levém břehu řeky Malše směrem do 
Roudného.   

        vede po levém břehu řeky Vltavy směrem do 
Litvínovic.

Šlápněte do pedálů
Chcete spojit příjemný pohyb s poznáním? Vydejte se na 
cyklovýlet! Podmínky jsou ideální – městem prochází  
9 cyklotras, které vás provedou krásnými místy regionu:

A

B

C

D

E

F

G

H

I
J

K

L

         prochází směrem severojižním podél řeky Vltavy a 
je součástí mezinárodní cyklostezky z Německa do 
Rakouska.           

            vede v severní části města po pravém břehu Vltavy 
a pokračuje na Borek a do Třeboně.  

            je vedená podél pravého břehu řeky Malše směrem 
na Římov.               

              spojuje město s Dobrou Vodou a pokračuje až do 
Nových Hradů.        

            vede do bývalého hornického města Rudolfov.      
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122 Šlápněte do pedálů 

Nordic Walking Centrum
Přirozený pohyb pro každého 

Vyšlápněte si pro zdraví i lepší kondici. Nordic Walking 
neboli severská chůze je pro svou přirozenost v oblibě 
po celém světě. Naučte se správnou techniku chůze       
v různorodém terénu, zjistěte, jak dobře spalovat při 
hubnutí a jak nabrat svalovou hmotu.

Tyršova 16, www.nwsport.cz
602 377 319, info@nwsport.cz

Jízdárna Vondrov
Objevte ušlechtilost koní  

Přijďte se přesvědčit, že nejkrásnější pohled na svět je 
ten z koňského hřbetu. Vondrov nabízí jezdecký výcvik, 
ustájení, pronájem haly, řadu sportovních akcí a mnoho 
dalšího. Vítáni jsou velcí i malí návštěvníci.

Vondrov 762, www.konevondrov.cz
602 738 988, info@konevondrov.cz
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Počátek vašich zážitků 

Aby vaše jihočeské zážitky byly opravdu perfektní, jsou 
zde pro vás celkem tři místa nabízející kompletní turistické 
služby. V InfoPointVltava.cz (České Budějovice, České 
Vrbné, Hluboká) vám poskytneme sportovní vybavení, 
mapy, informační materiály a bezpečně uschováme vaše 
zavadla. Využít můžete i WiFi připojení, nebo občerstvení 
formou TO GO. Pro děti máme připravený dětský koutek 
a samozřejmostí je i prodej doplňkového sortimentu.

InfoPointVltava.cz
info@infopointvltava.cz

www.infopointvltava.cz
—

České Budějovice, Kavárna Lanna 
Jiráskovo nábřeží 45e, 607 030 500 
České Vrbné - přístav, 607 030 510

Hluboká nad Vltavou, zahájení 
provozu v roce 2015

Infocentrum

Ve městě

Na okraji města

V blízkém okolí

Sportovní hala
Sport a kultura pod jednou střechou 

Sportovní hala stojí v těsné blízkosti centra Českých 
Budějovic. Dostanete se k ní pohodlně pěšky, jedete-li 
autem, můžete parkovat na rozlehlém parkovišti, které 
je přímo před ní. „Sportovka“ nabízí halu pro míčové 
sporty, atletický koridor, hernu stolního tenisu a také 
halu s tribunami s kapacitou 2500 sedících. Mimo 
sportovních aktivit se zde s velkým úspěchem konají          
i kulturní akce.

Stromovka 695/12, www.cbsport.cz
386 107 113,  info@cbsport.cz


