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PIKTOGRAMY:
Přístupnost s kočárkem
Objekt vhodný pro věk
Objekt se nachází v historickém centru města
WC

V objektu je WC pro návštěvníky
Objekt je bezbariérový

1

2

Prohlídka města Tábora
zábavnou formou

„Kačeři v Táboře aneb Táborem snadno s GPS“
Dobrodružná hra na bázi geocachingu pro děti
i dospělé

P

rozkoumejte křivolaké uličky historického jádra, které se rozbíhají ze Žižkova náměstí do
všech světových stran. Prohlédněte si pamětihodnosti a poznejte přírodní zajímavosti v okolí centra města. Aby prohlídka byla zábavnější, zapůjčte
si v infocentru GPS přístroje. Zadejte souřadnice
podle instrukcí v letáčku a hledejte odpovědi na
otázky v místech, která se vám ukáží na mapě.
Když správně rozluštíte konečnou otázku, získáte drobnou odměnu v infocentru. Než vyrazíte
a ponoříte se do hry, pohlédněte na majestátní
budovu radnice a zvláštní ciferník na její věži.
Cestou občas zvedněte hlavu vzhůru, abyste se
pokochali krásou fasád a štítů nádherně zdobených měšťanských domů. Při své procházce jistě
narazíte i na kamenné kašny, které plnily v minulosti důležitou úlohu v zásobování města vodou.
Nezapomeňte se občas i zastavit, mohutné hradby nabízejí zajímavé výhledy na Jordán a údolí
řeky Lužnice. Až přijdete do infocentra vrátit GPS
přístroje, vyfoťte se s husitským zbrojnošem a vyrobte si přímo na místě ve fotokiosku pohlednici
na památku.

www.taborcz.eu

XX
na výběr je Okruh po pamětihodnostech

(1,5 km) nebo Okruh po přírodních
zajímavostech (10 km)
XX
letáček s otázkami získáte v infocentru;
GPS přístroj je zde k zapůjčení na vratnou
kauci 500 Kč; k dispozici je 10 GPS přístrojů
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1 Husitské muzeum

a středověké podzemí

P

roč vzniklo město Tábor? Kdo byl Jan Žižka?
Jak vypadají husitské zbraně? Z čeho se skládá
střelný prach? Nevíte? Pak by vaše první kroky měly
směřovat do Husitského muzea, kde najdete odpovědi. Dozvíte se něco o husitství prostřednictvím
filmu, textů, obrazů a exponátů. Pro děti jsou zde
připravené komiksové panely, tajné zásuvky a vtipné výjevy v kukátkách. Mohou si vyzkoušet, jak jim
padne kroužková košile či jak se sedí na královském
trůně. Po návštěvě expozice se vydejte na průzkum táborského podzemí. Propojené sklepy pod
Starým Městem chránily život našich předků před
nepřítelem, majetek před požárem a pivo před
ztepláním. Průvodce vás provede po trase dlouhé
přes půl kilometru, místy v hloubce až 12 metrů.

Husitské muzeum v Táboře
Žižkovo nám. 1, 390 01 Tábor
Tel. +420 381 254 286
objednavky@husitskemuzeum.cz
www.husitskemuzeum.cz
GPS: 49°24‘50.202“N, 14°39‘28.291“E
duben – září
říjen – březen

po - ne
st - so

9.00 – 17.00
9.00 – 17.00

CO NAVŠTÍVIT S DĚTMI

XX
vstup do Husitského muzea

a středověkého podzemí se nachází
v budově pozdně gotické radnice
na centrálním Žižkově náměstí
XX
muzeum pořádá tematické
programy a hry pro děti; v letní
sezóně kostýmované prohlídky
podzemí

Vstupné
expozice Husité
středověké podzemí
gotický sál
všechny objekty
rodinná vstupenka

(2 dospělí + nejvýše 3 děti)

základní
60 Kč
50 Kč
20 Kč
120 Kč

snížené*
40 Kč
30 Kč
10 Kč
80 Kč

*snížené - děti,
studenti, senioři nad
65 let, ZTP a ZTP/P,
děti do 6 let zdarma;
slevy pro skupiny
nad 20 os.

230 Kč

vstup i expozice jsou bezbariérové; vstup do gotického sálu je po schodech;
prohlídka podzemí s kočárkem není možná (kočárek lze nechat u pokladny muzea)
WC
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2 Bechyňská brána

a vyhlídková věž Kotnov

T

aké Tábor měl svůj hrad! Pozůstatkem této
nejstarší táborské památky je 25 m vysoká
vyhlídková věž a přilehlá Bechyňská brána. Po
zdolání 155 schodů na věž se vám otevře výhled
na křivolaké uličky a střechy Starého Města. Je tak
malebný, že okouzlí malé i velké. Na věži narazíte
na jednu zajímavost – odvětrávací komíny v dělových střílnách. V jediné dosud stojící městské
bráně se dozvíte, jak se žilo a pracovalo ve středověku. Každodenní život šlechty, církve, na vesnici
a v městském prostředí je přiblížen na základě
archeologických a historických výzkumů Táborska. Děti mohou expozici propátrat za pomoci
pracovního listu pro malé chytrolíny.

Tel. do expozice +420 381 252 788
Provozovatel: Husitské muzeum v Táboře
Žižkovo nám. 1, 390 01 Tábor
Tel. +420 381 254 286
objednavky@husitskemuzeum.cz
www.husitskemuzeum.cz
GPS: 49°24‘41.021“N, 14°39‘20.142“E
květen – září

po - ne

9.00 – 17.00

CO NAVŠTÍVIT S DĚTMI

XX
stálá expozice

Život ve
středověku
XX
vstup na
vyhlídkovou
věž Kotnov
a do expozice
v Bechyňské
bráně se nachází
v Klokotské ulici
XX
v letní sezóně
noční prohlídky
hradu

Vstupné
expozice
vyhlídková věž

základní

snížené*

30 Kč

20 Kč

všechny objekty

40 Kč

20 Kč

rodinná vstupenka

expozice 100 Kč, věž 50 Kč;
oba objekty 100 Kč

(2 dospělí + nejvýše 3 děti)

do expozice je obtížnější vstup s kočárkem (několik schodů)

*snížené - děti, studenti, senioři nad 65 let,
ZTP a ZTP/P,
děti do 6 let zdarma;
slevy pro skupiny
nad 20 os.
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3 Expozice

Táborský poklad

J

aká tajemství ukrýval dům městského písaře ve
Svatošově ulici? Staňte se na chvíli hledači pokladu a společně s archeology odkryjte přes 500
let starý příběh. Nejprve se seznámíte s historií
domu a prozkoumáte klenební zásypy ukrývající
první nález – unikátní gotické kachle z kamen,
jejichž repliku v původní velikosti spatříte o něco
dále. Poté nahlédnete pod podlahu, abyste odkryli džbány s 4000 stříbrných mincí z jagellonského období – kdo a proč je tam zakopal a kolik
to vlastně je? Napoví vám část výstavy věnující
se penězům a zboží na sklonku středověku. Na-

Tel. do expozice +420 381 215 401; 602 246 818
Provozovatel expozice: město Tábor
- Odbor kultury a cestovního ruchu,
Žižkovo nám. 2, 390 01 Tábor
Tel. +420 381 486 230-4 (infocentrum)
poklad@mutabor.cz
www.taborcz.eu
GPS: 49°24‘40.593“N, 14°39‘23.185“E

květen – září
říjen – duben

po - ne
po - so

9.00 – 12.00 13.00 – 17.00
10.00 – 12.00 13.00 – 16.00

CO NAVŠTÍVIT S DĚTMI
konec vás čekají nálezy z odpadní jímky patřící
převážně do vybavení domácnosti Václava Churáňka - městského písaře. Budete tak moci pocítit
atmosféru prostřeného stolu, či si prohlédnout
zbytky pergamenu a kožené obroučky na brýle.
Výstavu doprovází krátký film přímo z archeologických záchranných akcí. Ukažte svým dětem,
jak žili táborští měšťané.

XX
expozice se nachází

v budově sladovny
původního
táborského
pivovaru – projdete
nádvořím Hotelu
Dvořák (ul. Na
Parkánech); vstup
do expozice najdete
z levé strany
sladovny

Vstupné

základní
20 Kč

snížené*
10 Kč

*snížené - děti 6-15 let, studenti, senioři, ZTP;
děti do 6 let a ZTP/P - zdarma

expozice i vstup do ní jsou bezbariérové
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4 Vyhlídková věž

děkanského kostela

Děkanský kostel
Proměnění Páně na hoře Tábor
Provozovatel vyhlídky: Pavel Kroužek
Tel. +420 606 322 050
pavel.krouzek@volny.cz
www.volny.cz/faratabor
GPS: 49°24‘52.855“N, 14°39‘30.371“E
květen – červen
červenec – srpen
září
září (dle počasí)

po - ne
po - ne
so - ne
po - pá

10.30 – 16.00
10.00 – 17.00
10.00 – 17.00
11.00 – 16.00

CO NAVŠTÍVIT S DĚTMI

D

ěkanský kostel na Žižkově náměstí stojí na
kopci v nejvyšším místě v centru (451 m n. m.).
Po vystoupání 200 schodů na kostelní věž budete
mít Tábor jako na dlani. Cestou nahoru pozor na
hlavu! Budete muset podlézt zvon pojmenovaný
sv. Václav, který váží přes 2,5 tuny. Kostel v převážně
pozdně-gotickém slohu byl vystavěn na počátku
16. století na místě původního dřevěného kostela.
Chrámová věž se třemi barokními báněmi je vysoká 75 m. Interiér kostela je veřejnosti též přístupný.

Vstupné

základní
40 Kč

studenti, senioři děti do 15 let a ZTP
35 Kč
20 Kč
děti do 5 let - zdarma

nepřístupné (není prostor pro zaparkování kočárku); obtížnější výstup pro malé děti
a hůře pohyblivé osoby (příkré a úzké schodiště); cestou nahoru se podchází zvon

XX
na kostelní věž se dostanete

malými hnědými dvířky, která
se nacházejí na zadní straně
kostela
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5 Muzeum LEGA

U

ž jste někdy viděli milion kostiček lega pohromadě? Ne? Pak se určitě jděte podívat do
Muzea Lega, kde jsou na ploše 200 m2 k vidění
stovky originálních modelů z celého světa. Expozice je neustále rozšiřována a doplňována o další
raritní kousky. Mezi nejstarší exponáty patří Větrný
mlýn z roku 1964. Najdete zde i Sochu Svobody,
Tower Bridge, Eifellovu věž či indický Taj Mahal.
Starší děti zaujmou propracované modely kategorie Technic, jejichž fungování si mohou pomocí dálkových ovládání vyzkoušet, a světelná show
věnovaná tématu Star Wars. Zatímco si děti postaví svůj vlastní model v dětském koutku, máte
příležitost nakoupit stavebnice pro své ratolesti
nebo si dát občerstvení.

Špitálské nám. 275, 390 01 Tábor
Tel. +420 602 697 207
info@muzeumlegatabor.cz
www.muzeumlegatabor.cz
GPS: 49°24‘54.444“N, 14°39‘33.859“E
červenec – srpen
září – červen

po - ne
so
ne

10.00 – 18.00
10.00 – 17.00
11.00 – 16.00

prohlídky pro školy, školky a jiné skupiny
na objednávku i mimo otevírací dobu

CO NAVŠTÍVIT S DĚTMI

Vstupné

základní
100 Kč

rodinná vstupenka
(2 dospělí + 2 děti)

snížené*
80 Kč

310 Kč

expozice se nachází v přízemí historického domu,
u vstupu několik schodů; prohlídka možná i s kočárkem
WC

13

*děti nad 150 cm, senioři
a ZTP;
děti do 150 cm 70 Kč;
děti do 3 let - zdarma
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6 Muzeum čokolády

a marcipánu

N

echte se zlákat vůní kakaa a mandlí a vstupte
do sladkého světa čokolády a marcipánu! Seznámíte se s historií výroby a způsobem zpracování čokolády. Najdete zde sbírku plakátů a obalů
od čokolád, čokoládovou fontánu, šlechtický
salon či ukázku pěstování kakaovníků v pralese.
Druhá část expozice je věnována marcipánu. Zde
je k vidění marcipánový model táborského náměstí, marcipánové pohádkové a večerníčkové
postavičky. Šikovné ruce se vyřádí ve stálé dílně,
kde je možné modelovat z marcipánu nebo odlévat čokoládové figurky. Děti nadchne peklo a perníková chaloupka v pohádkovém sklepě. V čokolatérii, kde posedíte u kávy a zákusků, můžete skrz
okénko pozorovat ruce zručných cukrářů.

Kotnovská 138, 390 01 Tábor
Tel. +420 381 211 784
recepce@cokomuzeum.cz
www.cokomuzeum.cz
GPS: 49°24‘46.432“N, 14°39‘29.286“E

květen – září

po – ne

9.00 – 19.00

duben a říjen

po – ne

9.00 – 17.00

listopad – březen

po – ne

10.00 – 17.00

CO NAVŠTÍVIT S DĚTMI
XX

XX

děti od 6 do 14 let;
ZTP a ZTP/P*
130 Kč
90
rodinná vstupenka (děti do 6 let - zdarma)
2 dospělí + 2 děti
370 Kč
2 dospělí + 1 děti
270 Kč
1 dospělý + 2 děti
250 Kč
Vstupné

základní

senioři
100 Kč

* doprovod ZTP/P zdarma
muzeum je v historickém domě ve třech patrech; kočárek možno nechat u vstupu;
návštěva čokolaterie je bezbariérová; v horním patře se nachází přebalovací pult
WC
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7 Strašidelné

podzemí a Skřítkov

B

ojíte se rádi? Jestli ano, přijďte se bát do strašidelného podzemí! V chodbách s tajemnou atmosférou narazíte na mnoho strašidelných stvoření např. alchymistu a jeho dílnu, bílou paní, kata, mumii
a další! Pozor, kdo vás to chytil za nohu? A komu patří
ty kosti na zemi? V centru Tábora je takových sklepů
nepočítaně a v každém se jistě schovává nějaké to
strašidlo. A určitě je už pár set let staré. Sklepy pod
domy v dnešním historickém centru vznikly totiž už
ve středověku!
Pro nejmenší děti je vedle strašidelného podzemí
otevřena poetická expozice Skřítkov.
XX
vstupy do strašidelného podzemí

a expozice Skřítkov se nacházejí vedle sebe;
najdete je za kostelem na Žižkově náměstí

Hrnčířská 295, 390 01 Tábor
(vstup do podzemí ze Žižkova náměstí za kostelem)
Tel. +420 777 264 551
ivaduva@centrum.cz
www.strasidelnepodzemi.wz.cz
nebo FB
GPS: 49°24‘52.767“N, 14°39‘30.880“E
červenec – srpen
září – červen

denně kromě pátku

10.00 – 12.00

so – ne (dle počasí)

13.00 – 16.00

13.00 – 16.00

(doporučujeme telefonicky ověřit)

prohlídky mimo otevírací dobu po předchozí telefonické domluvě

CO NAVŠTÍVIT S DĚTMI

Vstupné
strašidelné podzemí
rodinná vstupenka
(2 dospělí + 2 děti)

Skřítkov

základní
60 Kč

snížené*
40 Kč

180 Kč
jednotné vstupné 30 Kč

Strašidelné podzemí je nepřístupné pro kočárek
(není prostor pro zaparkování kočárku);
Skřítkov je přístupný (omezený prostor)
Strašidelné podzemí
Skřítkov

*snížené - děti, senioři
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8 Táborská hvězdárna

N

avštivte třetí nejstarší hvězdárnu v České
republice, z které lidé pozorovali planety už
v roce 1938. V závislosti na ročním období budete
moci pozorovat Jupiter a jeho čtyři měsíce, Saturn
s prstencem a měsícem Titanem, Mars a při troše
štěstí i jeho polární ledovou čepičku a také Venuši,
Merkur a Měsíc. Zážitkem je i prohlídka samotné kupole o průměru 3,5 metru a krásný výhled na město
z pozorovací plošiny vybudované na střeše budovy
městské knihovny.

Jiráskova 1775, 390 02 Tábor
Tel. +420 381 254 469
hvezdarna@mutabor.cz
www.taborcz.eu
GPS: 49°41‘34.111“N, 14°66‘77.511“E
Vstupné

zdarma*

pro kočárek nepřístupné, nutno vystoupat několik
pater schodů

CO NAVŠTÍVIT S DĚTMI

Pravidelná pozorování s výkladem pro veřejnost se konají
na táborské hvězdárně každý čtvrtek za jasné oblohy:
v lednu

v 18:00 hod (SEČ)

v únoru

v 18:30 hod (SEČ)

v březnu

v 19:20 (SEČ ) / 20:50 (SELČ)

v dubnu

od 21:30 (SELČ)

od května do srpna

ve 22:00 (SELČ)

v září

ve 20:30 hodin (SELČ)

v říjnu

v 19:30 (SELČ) / 18:00 (SEČ)

v listopadu a prosinci

v 18:00 (SEČ)

*Denní pozorování Slunce pouze po domluvě.
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9 Housův mlýn - zážitkový

husitský skanzen

Z

ažijte středověk na vlastní kůži! Poznejte, jak žili,
hodovali a válčili husité! Vypravte se do Housova
mlýna, který stojí pod starobylými hradbami města
na pozůstatcích mlýna ze 13. století. Co vás v Housově mlýně čeká? V ojedinělé zbrojnici si můžete vyzkoušet zbroje i zbraně, které si zahrály ve známých
filmech. Neradno je pouštět si pusu na špacír, abyste
neskončili ve zdejší mučírně. Raději svůj bystrý zrak
ověřte v lukostřelnici. Letní víkendy zde jsou jako
stvořené pro rodiny s dětmi. Za doprovodu bratra
husity si vyzkoušíte průlez husitským vozem, metání
sekerou nebo hod do chřtánu. Vyslechnete pár hrůzostrašných legend a v husitské krčmě si nacpete
bříška nějakou grilovanou dobrotou. A než opustíte
Housův mlýn, nezapomeňte si vyrazit pár mincí na
památku.

Pod Holečkovými sady 383
390 01 Tábor
Tel. +420 775 630 665
info@housuvmlyn.cz
www.housuvmlyn.cz
GPS: 49°24‘55.35“N,14°39‘15.9“E

Filmová zbrojnice

červenec, srpen
denně

10.00, 13.00
a 16.00 hod.

květen, červen a září
denně

(doporučujeme
telefonicky ověřit)

15.00 hod.

skupiny nad 10 osob po předchozí domluvě i mimo otevírací dobu

CO NAVŠTÍVIT S DĚTMI
XX
Prázdninový program denně

10-18 hod. - filmová zbrojnice,
herní stanoviště, občerstvení
XX
Husitské hry s programem
(červenec – srpen, sobota
a neděle, 14-18 hod.)
XX
Večery s medovinou
a krvelačnými husity v husitské
krčmě (červenec – srpen, pátek
a sobota, 19-21 hod.)
XX
přístupová cesta k Housovu
mlýnu je značena od jordánské
hráze a ze Žižkova náměstí;
parkování možné v areálu

Filmová zbrojnice, Strašidelné táborské legendy
Vstupné

základní
75 Kč

rodinná vstupenka
(2 dospělí + 2 a více dětí)

snížené
35 Kč

200 Kč

děti do výše meče zdarma
přízemí s husitskou krčmou je bazbariérové;
zbrojnice se nachází ve II. patře
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10 ZOO Tábor

T

áborská ZOO je největší zahradou v jižních
Čechách! Zaměřuje se na ochranu ohrožených druhů zvířat. Při návštěvě tak můžete spatřit vzácného Tygra ussurijského, Rysa ostrovida, Medvěda hnědého, Sovici sněžnou, Puštíka
bradatého nebo například Výra velkého. V zoo
nechybí ani král zvířat (Lev pustinný), makak
a klokan, nádherně zbarvení papoušci či kachny.
Při návštěvě na Vás čeká přes dvě stě zvířat, mnoho exotických, jako například kapybara! Že nevíte,
jak vypadá? Udělejte si výlet do ZOO Tábor a prožijte příjemný den ve světě zvířat.

Tel. +420 233 372 021
zoo@zootabor.eu
www.zootabor.eu
Tábor – Větrovy 10 (areál ZOO)
390 02 Tábor

GPS: 49°23‘17.573“N, 14°38‘57.090“E

Korespondenční adresa:
Zoologická zahrada Tábor, a.s. Dukelských hrdinů 19, 170 00 Praha
duben - srpen

po – ne

9.00 – 18.00

září - říjen

po – ne

9.00 – 17.00

listopad - březen

so – ne

9.00 – 16.00

CO NAVŠTÍVIT S DĚTMI

XX
součástí areálu ZOO Tábor je restaurace
XX
ZOO Tábor pořádá celoročně různé akce

zaměřené nejen na děti – např. komentované
krmení zvířat či nejrůznější soutěže pro děti

Vstupné

základní

snížené*

děti do 15 let

110 Kč

80 Kč

60 Kč

rodinná vstupenka

(2 dospělí + 2 děti do 150 cm)

*studenti (ISIC), senioři nad 70 let a TP/ZTP
děti v kočárku, ZTP/P + doprovod,
vozíčkáři, psi zdarma;
parkovné zdarma

zoo je bezbariérová
WC

280 Kč

23

24

11 Botanická zahrada Tábor

C

htěli byste vidět jednu z nejvzácnějších dřevin
na světě, která pamatuje dinosaury? Vypravte
se do Botanické zahrady, která je zeleným ostrovem v rušné části města. Udělejte si hodinu přírodovědy a seznamte se s masožravými rostlinami,
orchidejemi, mučenkami, kaktusy, subtropickými
či tropickými rostlinami, které najdete ve sklenících. Zajímavá je i rozsáhlá sbírka hospodářských
rostlin ve venkovních expozicích zahrady, v níž se
dozvíte něco o užitkových plodinách. Než vstoupíte do arboreta s mnoha cizokrajnými dřevinami
a jezírkem, pozdravte i malé obyvatele zahrady
– výra, kohouta, káňata, morčata a zvířátko s rezavým kožíškem. Ano, uhádli jste, tady je i mé teritorium - vaše liška Sisi. Přijďte se na mne podívat!
Nám. T. G. Masaryka 788, 390 02 Tábor
Tel. +420 774 128 073
botgarden@seznam.cz
http://szestabor.cz/botanicka
GPS: 49°24‘49.209“N, 14°40‘5.411“E

červenec – srpen

po - pá

7.00 - 16.30

so – ne

10.00 - 17.00

duben - červen, září - říjen

po – pá

7.00 - 16.30

listopad - březen

po – pá

7.00 - 16.00

od března do června otevřeno o víkendech nepravidelně – více na webu

CO NAVŠTÍVIT S DĚTMI

XX
zahrada vznikla v r. 1866 při Královské české vyšší hospodářské

a průmyslové zemské škole (dnešní VOŠ a Střední zemědělské
škole v Táboře) a je druhou nejstarší v ČR
XX
zahrada byla r. 1994 vyhlášena významným krajinným prvkem
a od r. 2000 je spolu s budovou školy kulturní památkou
XX
hlavní vstup do Botanické zahrady je z Jiráskovy ulice; další vstup
je z Dobrovského ulice
XX
zahrada je volně přístupná veřejnosti; do skleníků se platí
symbolické vstupné; výklad pro skupiny po předchozí objednávce
(délka 45-60 min.)

Vstupné

základní

do areálu zahrady
do skleníků

snížené*

ZDARMA
20 Kč

10 Kč

poplatek za výklad průvodce 150 Kč (na objednávku)

*děti do 15 let, ZTP a studenti ve skupinách;
děti do 6 let zdarma; ZTP/P + doprovod zdarma

zahrada je přístupná pro kočárek (nikde nejsou schody)
WC
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ZA SPORTEM, DO PŘÍRODY, NA VÝLETY
12
Odpočinkový areál Komora

Na Bydžově 3122, Sídliště nad Lužnicí, 390 05 Tábor
Tel. +420 383 835 723
Provozovatel: Tělovýchovná zařízení města Tábora
tzmt@tzmt.cz
www.tzmt.cz

Komora je e
skvělá na in-lloin!
brusle i ko

volně přístupný rekreační areál na břehu
XX
řeky Lužnice

XX
asfaltový ovál pro cyklistiku, běh, in-line

bruslení (délka 994 m)

XX
travnaté plochy pro míčové hry, plážový

volejbal, pétanque, přírodní posilovna

XX
cesta pro pěší s planetární stezkou
XX
písečná pláž, dětská zastavení s posezením
XX
nekuřácká restaurace „Na Komoře“ s letní

terasou

XX
relaxační centrum Komora – sauna, parní

komora, vířivá vana, infrakabina

XX
v plánu je vybudování discgolfového hřiště
GPS: 49°23‘34.527“N, 14°40‘48.219“E

13
Plavecký stadion a venkovní aquapark
s tobogánem
Kvapilova 2500, 390 03 Tábor
Tel. +420 381 406 123
Provozovatel: Tělovýchovná zařízení města Tábora
tzmt@tzmt.cz
www.tzmt.cz

ZA SPORTEM, DO PŘÍRODY, NA VÝLETY
XX
krytý plavecký bazén

GPS: 49°25‘7.963“N, 14°39‘53.223“E

14
Zimní stadion
Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor
Tel. +420 381 231 088; 381 231 121
tzmt@tzmt.cz
www.tzmt.cz
XX
veřejné bruslení ve vymezené časy

(najdete na webu)

XX
kluziště s umělým povrchem ve

venkovních prostorách zimního
stadionu pro širokou veřejnost
(v provozu v zimě)

GPS: 49°25‘24.266“N, 14°39‘6.163“E

(25 x 16,7 m) a dětský
bazén (6 x 9 m)
XX
venkovní plavecký
areál s vodními
atrakcemi - bazén
25 x 16 m, tobogán,
dětský bazének,
skluzavka, protiproud,
zatravněné plochy,
lehátka, občerstvení
XX
Nedaleko bazénu je
možno navštívit volně
přístupnou jordánskou
pláž s hygienickým
zázemím - přírodní
koupání.
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ZA SPORTEM, DO PŘÍRODY, NA VÝLETY
15
Geologická expozice Pod Klokoty
Mezi skalami v údolí řeky Lužnice se nachází
expozice pod širým nebem, kde se seznámíte
s horninami, které nás obklopují a jsou součástí
neživé přírody. Některé kameny jsou sestavené
tak, že připomínají prehistorické ještěry. Vystavené
exponáty hornin jsou opatřeny informační tabulkou
s popisem. Pokud budete pokračovat procházkou
dále po proudu řeky, dojdete k výletní restauraci
Harrachovka, která je otevřena celoročně.
XX
volně přístupná expozice se nachází na

pravém břehu řeky Lužnice v prostorách
bývalého kamenolomu; 2 km ze Žižkova
náměstí; dostupná automobilem

www.taborcz.eu/html/geo/
GPS: 49°24‘42.551“N, 14°38‘27.934“E

16
Harrachovka
Ideálním výletním cílem pro cyklisty a rodiny s dětmi je
restaurace Harrachovka (www.harrachovka-tabor.cz),
ke které vede od Švehlova mostu asfaltová cesta
podél řeky Lužnice. Dnešní Harrachovka byla
vybudována v 60. letech minulého století. Původní
Harrachova besídka však stála na protějším břehu
a vznikla již v roce 1901 spolu s turistickou stezkou
do Vlčího dolu. Zatímco se občerstvíte, vaše děti
se vyřádí na hřišti s dřevěnou lodí, skluzavkou
a houpačkou. Přejít na druhý břeh můžete po lávce,
která je asi o 300 m dále po proudu řeky a vrátit se do
Tábora - Čelkovic po červené turistické stezce.
XX
Lužnickým údolím (z Pintovy ul. až

k Harrachovce) se projedete i na in-line
bruslích
XX
restaurace se nachází na pravém břehu
řeky Lužnice; vzdálenost ze Žižkova
náměstí 3,5 km; dostupná automobilem
GPS: 49°24‘30.991“N, 14°37‘47.064“E

ZA SPORTEM, DO PŘÍRODY, NA VÝLETY
17
Lesopark Pintovka
Klidný kout stranou od městského ruchu je
příjemným místem pro delší procházku nejen
s kočárkem. V lesoparku je vybudována naučná
stezka se třemi vycházkovými okruhy a lesokoutek
se zvířaty.
XX
vzdálenost ze Žižkova náměstí 1 km; směr

Bechyně; vpravo za Švehlovým mostem
XX
výchozím místem pro výletníky
s kočárkem jsou Nové Horky, Lesní ulice
GPS: 49°24‘16.507“N, 14°39‘0.837“E

18
Rozhledna Hýlačka
Skoro 100 let střežila vrch na Větrovech dřevěná
rozhledna ve tvaru husitské hlásky, v roce 2012
však tragicky shořela, na jejím místě vznikla nová s
kovovou konstrukcí. Podívat se z ní můžete nejen
na město, ale také třeba na Čertovou hrbatinu a
Choustník.
XX
vzdálenost ze Žižkova náměstí 4 km;

dostupná automobilem
XX
přístupná v návštěvních hodinách
www.kct-tabor.cz
GPS: 49°38´87.414 N, 14°64´31.917 E

19
Tismenické údolí
Relaxační prostor pod Holečkovými sady, kde
si můžete zahrát v přírodním amfiteátru, opéct
dobrotu na dvou grilech (dřevěné uhlí je nutno mít
vlastní), seznámit se s akustickými zrcadly a proplést
se vrbovým tunelem.
XX
údolím prochází městská cyklostezka E
XX
vzdálenost ze Žižkova náměstí 1,5 km, pro

kočárky přístup od parkoviště v Jordánské
ulici

GPS: 49°41´24.322 N, 14°65´37.178 E
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ZA SPORTEM, DO PŘÍRODY, NA VÝLETY
20
Kozí Hrádek
XX
nevelká zřícenina známá jako místo

pobytu M. J. Husa; přístupná v návštěvních
hodinách
XX
dostupná automobilem směr Měšice a dále
ulice 6. července (6 km od Tábora)
www.sezimovo-usti.cz; tel.: +420 381 276 707
GPS: 49°38´98.736“N, 14°72´33.747“E

21
Chýnovská jeskyně
XX
přístupná v návštěvních hodinách
XX
dostupná automobilem směr Chýnov a

dále Dolní Hořice (16 km od Tábora)

www.volny.cz/jeskynechynov; tel.: +420 381 299 034
GPS: 49°42´93.006“N, 14°83´33.239“E

22
Soběslavsko-veselská blata
XX
blata proslula lidovou architekturou

označovanou jako jihočeské selské
baroko. Soubory zdobených domů se
zachovaly v obcích Mažice, Borkovice,
Záluží, Zálší, Klečaty, Komárov a dalších.
V Záluží je přístupný malý skanzen s
kovárnou a muzeem loutek (http://www.
kovarnazaluzi.cz, tel.: +420 736 157 722)
XX
u obce Mažice je parkoviště (27 km od
Tábora), ze kterého se můžete vydat na NS
Borkovická blata přibližující těžbu rašeliny
GPS: 49°22´65.383“N, 14°63´68.789“E

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ

23
Velký Šanc na Tržním náměstí
– historické centrum (3-14 let)
XX
v krásně upraveném prostoru mezi

hradbami se nachází dřevěná prolézačka se
sítí, houpačka, pískoviště, lavičky (v zimním
období může být prostor uzavřen)

24
Pod Tržním náměstím
– historické centrum (6-15 let)
XX
volně přístupná herní sestava pro starší

děti (otočná tyč a otočné kolo) na okraji
Holečkových sadů

31
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DĚTSKÁ HŘIŠTĚ

25
Holečkovy sady
– historické centrum (3-15 let)
XX
ve stínu stromů se nachází částečně

oplocené hřiště s dřevěnou herní sestavou hrad Mrakoň, dvojhoupačky, houpačky na
pružině, hrazdy, lavičky a totem Žižka

26
Dopravní a dětské hřiště u vodní nádrže
Jordán – Nové Město (3-14 let)
XX
volně přístupné dopravní hřiště pro děti

a oplocené dětské hřiště pro nejmenší
– pískoviště, houpačka, prolézací
žebřík, hrazda aj.; možnost občerstvení
v sousední restauraci Černá perla
(www.cerna-perla.cz) s bezbariérovým
přístupem a dětským koutkem; parkoviště
v těsné blízkosti

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
27
Pražské sídliště – U Popraviště (2-20 let)
XX
volně přístupné dětské hřiště

v rozlehlém parku na Pražském sídlišti
(ul. Václava Soumara, naproti Zimnímu
stadionu) s velkým množstvím herních
prvků – houpačky, točidla, velký
lanový cirkus, lavičky aj.; parkoviště
v těsné blízkosti

28
Hřiště na Pintovce (3-14 let)
XX
velké hřiště s mnoha herními prvky,

dřevěná sestava se skluzavkou, houpačky,
posezení s lavičkami, parkoviště v těsné
blízkosti
XX
200 m od hřiště se nachází lesopark
Pintovka s naučnou stezkou
Podrobný přehled všech dětských hřišť na území
města Tábora najdete na webu města Tábora
www.taborcz.eu v odkazu Životní prostředí
– Dětská hřiště.

33

HERNY, MINIŠKOLIČKY, HLÍDÁNÍ DĚTÍ

34
29

Človíčkov
– dětské hřiště pod střechou

XX
herna bez bot o rozloze

Obchodní dům Dvořák, II. patro
Tř. 9. května 2886, 390 02 Tábor
Tel. +420 775 858 030
clovickov@clovickov.cz
www.clovickov.cz

30
Rodinné centrum Radost, o. p. s.
Kpt. Nálepky 2393, 390 03 Tábor
Tel. +420 775 779 323
koordinatorka@rcradost.cz
www.rcradost.cz
XX
volně přístupná herna, hlídání dětí,

zázemí pro nejmenší děti, možnost
přípravy jídla, přírodní zahrádka,
bezplatná poradna, kroužky pro děti,
kurzy pro rodiče

31
Mateřské a dětské centrum Mufík
Špitálská 284, 390 01 Tábor
Tel. +420 728 060 015
madc.mufik@seznam.cz
www.madcmufik.cz
XX
miniškolička pro děti 1-3 roky,

hlídání dětí, kroužky pro děti

130 m2, autodráha,
kuchyňka, skluzavky,
houpačky, trampolína,
kočárky, panenky,
stavebnice...,
kavárna pro rodiče

HERNY, MINIŠKOLIČKY, HLÍDÁNÍ DĚTÍ
32
Dětský klub Janíček
Klokotská 116, 390 01 Tábor
Tel. +420 777 093 211
adelaslachova@seznam.cz
www.janicekops.cz
XX
miniškolička pro děti 3-6 let

33
Safari herna dětem
Vančurova 2904, 390 01 Tábor
(budova Jihočeské univerzity)
Tel: +420 602 619 461
safaritabor@email.cz
www.safarihernadetem.cz

volně přístupná herna (200m2),
XX
volnočasové aktivity, kavárna
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KDE SE NAJÍST S DĚTMI

restaurace a cukrárny

Staré Město (historické centrum)

34
XX
dětská židlička uvnitř

Všechny
jí
restaurace měa
minimáln
jednu dětskou
židličku.

Restaurace Beseda

XX
předzahrádka

Žižkovo náměstí 5
Tel.: +420 381 253 723
www.restaurace-beseda.cz

XX
v době oběda 11-13 hod.

Restaurace Škochův dům

XX
uvnitř hračky k zapůjčení

Žižkovo nám. 22, Tábor
Tel. +420 381 251 221
www.skochuvdum.com

35
nekuřácká restaurace

36
Restaurace U Zlatého lva
Žižkovo nám. 16, Tábor
Tel. +420 381 252 397
www.pizzatime.cz
XX
dětský koutek uvnitř

v nekuřácké části
restaurace, předzahrádka

KDE SE NAJÍST S DĚTMI
37
Café Bar Havana
Žižkovo nám. 17, Tábor
Tel. +420 381 253 383
www.kafehavana.cz

38
Restaurace U Zeleného stromu
Arbeiterova 53, Tábor
Tel. +420 608 955 811
http://uzelenehostromu-tabor.cz

39
Kavárna a bageterie
FRESH & GOOD
Klokotská 126, Tábor
Tel. +420 608 702 715, Facebook

40
Kaffe bar Klid
Žižkovo nám. 14 , Tábor
Tel. +420 606 886 636

nekuřácká restaurace,
XX

k zapůjčení hračky,
omalovánky, předzahrádka

XX
nekuřácká restaurace

do 20 hod., uzavřená
zahrádka, hračky
k zapůjčení

XX
nekuřácká kavárna

s vlastní pekárnou, dětský
koutek, přebalovací pult,
uzavřená zahrádka

XX
nekuřácká kavárna, dětský

koutek uvnitř, knihovna,
předzahrádka

41
Café Budík

XX
dětská židlička

Kotnovská 174/18, Tábor
Tel. +420 602 112 835
http://www.cafebudik.cz/

XX
přebalovací pult

42
Cukrárna a kavárna Moccacafé
Pražská 232 , Tábor
Tel. +420 725 054 239
www.moccacafe.cz

XX
dětský koutek uvnitř,

předzahrádka

37

38

KDE SE NAJÍST S DĚTMI

restaurace a cukrárny
Nové Město

43
Restaurace Slunce
Purkyňova 2961, Tábor
Tel. +420 720 158 023

44
Restaurace Černá perla
Šafaříkova 3123, Tábor
Tel. +420 739 161 361
www.cerna-perla.cz

dětský koutek v nekuřácké
XX

části, bezbariérový přístup
a WC

XX
dětský koutek uvnitř,

bezbariérový přístup
a WC, terasa s výhledem
na dětské dopravní hřiště
a rybník Jordán

45
Cukrárna Ovocenka Sandra
Havlíčkova 626, Tábor
Tel. +420 381 253 433

XX
dětský stoleček

se židličkami

46
Hotel Palcát Tábor
9. května 2471, Tábor
Tel. +420 773 796 568
www.hotelpalcat.cz

XX
nekuřácká restaurace,

pastelky k zapůjčení

KAM ZA KULTUROU S DĚTMI

47
Divadlo Oskara Nedbala
Divadelní 218, 390 01 Tábor
Tel. +420 381 254 701, pokladna Tel. +420 381 254 070
info@divadlotabor.cz, www.divadlotabor.cz

pravidelná divadelní představení pro děti,
XX
školní představení

XX
bezbariérový vstup, bezbariérové WC

48
Kino Svět
nám. Fr. Křižíka 1291, 390 01 Tábor
Tel. +420 381 252 200, kinosvettabor@cmail.cz
www.kinosvettabor.cz

pravidelná promítání pohádek pro
XX

nejmenší děti o víkendech od 15.00 hod.

XX
bezbariérový vstup, bezbariérové WC,

místa pro vozíky v hledišti

49
Městská knihovna Tábor
Jiráskova 1775, 390 01 Tábor, Tel. +420 381 200 580
knihovna@mkta, www.knihovnatabor.cz

oddělení pro dospělé, děti, hudební odd.
XX
XX
čítárna, studovna, infomační servis, internet
XX
bazbariérové přízemí knihovny (internet,

odd. pro dospělé)

39
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KAM ZA KULTUROU S DĚTMI

Městské galerie
pravidelné vánoční a velikonoční výstavy
autorské výstavy, některé zaměřené na děti
Tel. +420 381 486 304, galerie@mutabor.cz
www.galerietabor.cz

50
Galerie U Radnice

Martínka Húsky 54, Tábor, Tel. +420 381 252 232
celoročně
po – ne

9.00 - 12.00

13.00 - 17.00

51
Galerie 140

Koželužská 140, Tábor, Tel. +420 381 486 304
celoročně
po – ne

9.00 - 12.00

13.00 - 17.00

52
Galerie Vodárenská věž

Žižkova ul., Tábor, Tel. +420 381 486 304
květen – září
st – ne

10.00 - 12.00

13.00 - 17.00

KULTURNÍ AKCE
ÚNOR
Dětský karneval
Pořádá: město Tábor – Odbor kultury a cestovního
ruchu, www.taborcz.eu

BŘEZEN
Táborské Velikonoce
Velikonoční bříza, velikonoční jarmark, divadelní
představení, výstava, velikonoční koncert...
Pořádá: město Tábor – Odbor kultury a cestovního
ruchu, www.taborcz.eu

DUBEN
Den plný pohádek s pohádkovým hostem
Pohádky, soutěže, atrakce pro celou rodinu
Místo konání: nádvoří hradu Kotnov
Pořádá: město Tábor – Odbor kultury a cestovního
ruchu, www.taborcz.eu

KVĚTEN
Otevření turistické sezóny v Táboře
Kulturně-zábavný program pro celou rodinu |
koncerty | turistický pochod pro rodiny s dětmi za
pohádkou | cyklistické výlety
(start 9.00 – 10.00) | adrenalinové sporty |
prezentace partnerských měst
Místo konání: Žižkovo náměstí, Tábor
Pořádá: město Tábor – Odbor kultury a cestovního
ruchu, www.taborcz.eu
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KULTURNÍ AKCE
KVĚTEN/ČERVEN
Husitské dny
Určeny zejména žákům ZŠ. Divadelní hra o životě
M. Jana Husa, ukázky ze středověkého života,
hry a soutěže.
Místo konání: Housův mlýn, Tábor
Pořádá: město Tábor – Odbor kultury a cestovního
ruchu, www.taborcz.eu ve spolupráci se Sdružením
Housův mlýn, www.housuvmlyn.cz

Oslava Mezinárodního dne dětí
Zábavné odpoledne nejen pro děti
Místo konání: lesopark Pintovka (Tábor - Horky)
Pořádá: město Tábor – Odbor kultury a cestovního
ruchu, www.taborcz.eu

ČERVEN
Festival Léto nad Lužnicí
Tábor – Sezimovo Ústí – Planá nad Lužnicí
Zábavně–sportovní den na KOMOŘE | OŽIVENÉ
NÁMĚSTÍ – hudba pod širým nebem | KEJKLÍŘI
POD HVĚZDAMI a další zábavné a sportovní
pořady | DRAČÍ LODĚ – Autokemp Knížecí rybník |
HUDEBNÍ PODVEČER na zahradě Střelnice |
SPOLEČNÁ PLAVBA na lodích z Plané nad Lužnicí
do Tábora a další akce
Pořádá: město Tábor – Odbor kultury a cestovního
ruchu, www.taborcz.eu,
město Planá nad Lužnicí, www.plananl.cz,
MSKS Sezimovo Ústí, www.sezimovo-usti.cz

ČERVENEC - SRPEN
Táborské kulturní léto
Koncerty vážné hudby | promenádní koncerty |
dětská zábavná odpoledne | pohádky pod širým
nebem | rockové koncerty | historické večery |
výstavy | vystoupení zahraničních souborů |
kinematograf na cestách | Jordánská bludička |
pouliční divadlo
Sledujte samostatný program!
Pořádá: město Tábor – Odbor kultury a cestovního
ruchu, www.taborcz.eu

KULTURNÍ AKCE
ZÁŘÍ
TÁBORSKÁ SETKÁNÍ
Pochodňový průvod | ohňostroj | středověké tržiště |
šermířské souboje | staročeský jarmark | vystoupení českých
i zahraničních souborů | ohňová show | pouliční divadlo | dětský ráj
| historická bitva | rytířský turnaj | Den otevřených dveří památek |
v rámci festivalu probíhá Běh Starým Městem
Pořádá: město Tábor a Nadační fond Město Tábor – Táborská setkání,
Předprodej vstupenek a informace: Infocentrum Město Tábor
www.taborskasetkani.eu

ŘÍJEN
Mezinárodní festival outdoorových filmů
Soutěžní putovní přehlídka dobrodružství,
adrenalinu, extrémů a cestopisů | projekce filmů
z různých míst naší planety
Pořádá: OUTDOOR FILMS s. r. o. ve spolupráci
s městem Tábor – Odborem kultury
a cestovního ruchu, www.taborcz.eu
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KULTURNÍ AKCE
Den republiky
Oslava dne vzniku samostatného
československého státu
Místo konání: Společenský dům Střelnice, Tábor
Pořádá: město Tábor – Odbor kultury a cestovního
ruchu, www.taborcz.eu

LISTOPAD/PROSINEC
Táborské Vánoce
Slavnostní nasvícení vánočního stromu na Žižkově náměstí | bohatá
kulturní nabídka pro děti i pro dospělé | Čertovské rojení pro děti
| adventní koncerty | Staročeský vánoční trh s kulturním programem, živým
betlémem, ukázkami vánočních zvyků a prodejem řemeslných výrobků
koncert „Hej, mistře!“ | vánoční výstava betlémů, vánočních ozdob a cukroví
Pořádá: město Tábor – Odbor kultury a cestovního ruchu
www.taborcz.eu

MAPOVÁ ČÁST

Legenda k mapám
Prohlídková trasa historickým centrem s kočárkem (bez bariér)
délka 1,5 km
Prohlídková trasa Novým Městem a po nábřeží Jordánu (bez bariér)
délka 2 km
Prohlídková trasa parkem a kolem hradeb
délka 1,4 km
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20-22
23-28
29-33
34-46
47
48
49
50
51
52

Husitské muzeum a středověké podzemí
Bechyňská brána a vyhlídková věž Kotnov
Expozice Táborský poklad
Vyhlídková věž děkanského kostela
Muzeum LEGA
Muzeum čokolády a marcipánu
Strašidelné podzemí a Skřítkov
Táborská hvězdárna
Housův mlýn – husitský skanzen
ZOO Tábor
Botanická zahrada Tábor
Odpočinkový areál Komora
Plavecký stadion a aquapark
Zimní stadion
Geologická expozice Pod Klokoty
Harrachovka
Lesopark Pintovka
Rozhledna Hýlačka
Tismenické údolí
Tipy na výlety
Dětská hřiště
Herny a miniškoličky
Restaurace a cukrárny
Divadlo Oskara Nedbala
Kino Svět
Městská knihovna
Galerie U Radnice
Galerie 140
Galerie Vodárenská věž

Infocentrum
Hradby
Vyhlídkové místo
Schody
Veřejné WC
Parkovací dům
Parkoviště
Autobusové nádraží
Vlakové nádraží
Nemocnice
Poliklinika
Lékárna

© Vydalo město Tábor – Odbor kultury a cestovního ruchu
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Tel. +420 381 486 230; Fax: +420 381 486 239;
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Text: Ing. Lucie Vančurová, Ing. Lucie Pekárková (Infocentrum Město Tábor)
Foto: Zdeněk Prchlík, Roman Růžička, Pedram Dilmaghani, fotoarchiv Odboru KaCR
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Historické centrum
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Prohlídkové trasy s kočárkem
Prohlídková trasa historickým centrem s kočárkem (bez bariér)
délka 1,5 km
Prohlídková trasa parkem a kolem hradeb
délka 1,4 km
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