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Navštivte 
nový e-shop

Jižní
Čechy
Mapy,
prospekty,
letáčky,
propagační  
materiály  
a mnohem více...

Turistická oblast Toulava
Krajina na pomezí jižních a středních Čech, kde kdysi zněly husitské chorály a kde 
se zrodil mocný rod Vítkovců, svým podmanivým kouzlem vždy lákala turisty. Na jih 
od centra regionu, historického Tábora, se k Bechyni táhne hluboké údolí řeky Luž-
nice. Na sever se zvedají malebné zelené kopce Jistebnicka a Sedlčanska, skrývající 
romantické zříceniny a zapadlé vísky. Na západě se za Milevskem vzdouvají vody 
Vltavy. Je to krajina jako stvořená k toulání a objevování, proto jsme tento kout naší 
země nazvali Toulavou – od Tábora až k nám…

Náš tip:
1.  Toulava je srdcem pěší turistiky. Objevte stezku okouzlujícím 

údolím řeky Lužnice z Plané do Týna, toulejte se na vysokých 
skalách podél řeky Vltavy nebo se vydejte z Tábora, Milevska, 
Sedlčan či Mladé Vožice až do Prčice.

2.  Projděte se poutní stezkou Toulavy, propojující tři jedinečné 
sakrální památky – Klokoty v Táboře, klášter v Milevsku a klášter 
v Bechyni. Získejte certifikát poutníka a bude na Vás pamatováno 
v modlitbách a při mši svaté (www.toulava.cz/poutnik).

3.  Celá oblast je rájem pro rodiny s  dětmi. Navštivte Zeměráj 
u Kovářova nabízející celodenní vyžití s úkoly v přírodě, zažij-
te Hravé peklo u Bernartic, filmovou zbrojnici na táborském 
Housově mlýně nebo mlsejte čokoládu v  Muzeu čokolády 
v  Táboře. Všude můžete využít zážitkovou kartu Toulavka 
(www.toulava.cz/karta). 

4.  V Toulavě najdete více než 15 rozhleden a vyhlídkových věží. 
Jsou to např. věž hradu Šelmberk, Hýlačka u Tábora, Kuníček, 
Drahoušek a Milada na Sedlčansku, Čermákův vrch v Krátošicích, 
městské věže v Táboře a Bechyni a mnoho dalších.

Seznam informačních center v turistické oblasti
Infocentrum Město Tábor 
Žižkovo nám. 2,  390 01 Tábor  
 +420 381 486 230
Městské IC Bechyně  
nám. T. G. Masaryka 140  
391 65 Bechyně  
 +420 778 545 509
TIC Bechyně
nám. T. G. Masa ryka 5
391 65 Bechyně  
 +420 602 843 442
Informační středisko města 
Soběslav, nám. Republiky 1 
392 01 Soběslav  
 +420 601 339 095

IC Sezimovo Ústí  
nám. T. Bati 701  
391 02 Sezimovo Ústí II  
 +420 736 523 288
TIC Planá nad Lužnicí 
ČSLA 1 391 11 Planá nad Lužnicí  
 +420 730 161 028
TIC Milevsko, nám. E. Beneše 6  
399 01 Milevsko  
 +420 383 809 101
IC Chýnov, Gabrielovo nám. 7  
391 55 Chýnov  
 +420 381 297 647
Mladá Vožice, Žižkovo nám. 80 
391 43 Mladá Vožice  
 +420 381 201 921 
www.mu-vozice.cz
TIC Sedlec ‑Prčice  
Vítkovo nám. 69, 257 92 Sedlec-
-Prčice,  +420 317 834 328

TIC Sedlčany
nám. T. G. Masa ryka 34
264 01 Sedlčany
 +420 318 821 158
IC Vysoký Chlumec  
262 52 Vysoký Chlumec 14  
 +420 318 865 574
TIC Klučenice, Klučenice 69 
262 56 Krásná Hora nad Vltavou 
 +420 737 013 700
TIC Kamýk nad Vltavou  
262 63 Kamýk nad Vltavou 69
 +420 318 677 171 
Krajské informační centrum
TIC Jižní Čechy
Nádražní 1759 (DOC Mercury)
370 01 České Budějovice
 +420 728 547 585
www.jiznicechy.cz

TOULAVA, o.p.s., Vančurova 1946 
390 01 Tábor
#toulava #srdceturistiky

 @Toulava.cz  
 #Toulava

www.toulava.cz

Turistickou mapu vydala:
Jihočeská centrála cestovního ruchu
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
#jiznicechy

 @jiznicechy
 #jiznicechy

www.jiznicechy.cz; www.jccr.cz
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Historické město Tábor
Město založené husity nabízí historii, 
úchvatné výhledy, středověké uličky, zá
žitky pro děti, zoo i špičkovou gastronomii.

Milevsko
Ve městě proslulém maškarami najdete 
kromě muzea zasvěceného právě jim také 
nejstarší jihočeský klášter.

Hrad Choustník
Unikátní dvouhrad s  úchvatným výhledem 
do kraje.

Čertovo břemeno
Přírodní lokalita s dominantou stejnojmenného skalní
ho útvaru. Najdete tu hrad Borotín, městečko Jistebnice, 
lyžařský areál Monínec či golfový resort.

Stezka údolím Lužnice – Toulavou
TOP evropská pěší stezka z Plané nad Luž
nicí do Týna nad Vltavou vede hlubokým 
údolím řeky kolem romantických zřícenin 
a starých mlýnů (www.toulava.cz/stezka
luznice).

Skanzen Vysoký Chlumec
Jedinečný komplex lidových staveb nedale
ko města Sedlčany – mlýn, kovárna, katrová 
pila i sýpka.

Bechyně
Perla Toulavy, lázeňské město postavené 
na vysoké skále, se pyšní skvostným rene
sančním zámkem a legendárním mostem 
zvaným Duha.

Vltavské vyhlídky 
a Orlická přehrada

Soubor čarokrásných vyhlídek na Vltavu 
a Orlickou přehradu, stezka Drbákov, Al
bertovy skály, Podkova u Solenic, vyhlídka 
na Zvíkov.

Soběslavská Blata
Soubor pohádkových vesnic mezi Soběslaví 
a Veselím nad Lužnicí. Ve Smrčkově domě 
v Soběslavi je umístěna expozice o životě 
na Blatech.

Chýnovská jeskyně
První zpřístupněná jeskyně v  ČR skrývá 
mramorový labyrint.

Projekt Marketingové aktivity Jihočeské centrály cestovního ruchu 
byl realizován za  přispění prostředků státního rozpočtu České 
republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Víte, že ...
... Tábor se kromě husitství může pyšnit 

hned několika historickými NEJ - nejstarší 

vodní nádrží ve střední Evropě, nejstarší 

elektrifikovanou železnicí v Rakousku-

Uhersku, nebo největší středoevropskou 

filmovou zbrojnicí v Housově mlýně?

... Stezku Lužnice z Tábora do Příběnic 

postavil KČT s podporou hraběte Harracha 

už v roce 1899?


