
Přátelé přírody, z. s. – skupina Malá liška 

pořádá podzimní turisticko–poznávací pobyt v jižních Čechách 

 

Běží Liška k Táboru 
čt – ne 27. – 30. 10. 2022 │ Tábor a jihočeské okolí 

 

Křivolaké uličky a zákoutí, mohutné městké hradby, jedinečná gotická radnice, hrad Kotnov, romantické 

podzemí, Muzeum čokolády a Lega, Skanzen Housův mlýn, kde je středověk stále živý, a všudypřítomný duch 

husitství a samozřejmě Jan Žižka, který na město shlíží - to všechno je Tábor, jedno z nejkrásnějších českých 

měst. Malebnou atmosféru jihočeské krajiny okolo města spoluvytvářejí četné rybníky a zachovalá příroda 

vůbec. Pojeďme si to všechno prohlédnout v podzimním hávu! 

 

 
 

Ubytování: Hostel Bernarda Bolzana, 2- a vícelůžkové pokoje, postele s povlečením, společná koupelna a WC. 

Web hostelu: www.skolabolzano.cz/hostel. Stravu si zajišťují účastníci sami, v hostelu je vybavená kuchyňka. 

Bydlíme v centru města, kde je dostatek obchodů, restaurací a jiných zdrojů potravin. 

Doprava: Podle zájmu vytvoříme společnou vlakovou skupinu, účastníci můžou přijet i individuálně. 

Cena: 750 Kč člen / 1050 Kč nečlen spolku Přátelé přírody, z. s. 

(V ceně 3× nocleh, k tomu nutno připočítat náklady na dopravu.) 

Přihlášky, pokyny k platbě a storno podmínky jsou na 

www.malaliska.cz/tabor2022 

Organizátorky: Helena Polášková a Antonie Caleková 

Kontakt: 739 047 632, helamodra@seznam.cz 
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Plán programu 
 

Čtvrtek 27. října 

Odjezd z Olomouce podle domluvy účastníků, příjezd do Tábora a ubytování v hostelu. Odpolední procházka 

historickým centrem Tábora. 

 

Pátek 28. října (státní svátek) 

Stádlecký řetězový most (nahoře na obrázku): poslední dochovaný empírový řetězový most v Česku. Mezi lety 

1848–1960 překlenoval Vltavu u Podolska, v roce 1975 přemístěn do Stádlece, kde stojí nad korytem řeky 

Lužnice.  

Po prohlídce mostu budeme pokračovat ke zřícenině hradu Příběnice a projdeme se po visuté lávce nad řekou 

Lužnicí, pokračujeme po modré TZ do obce Malšice na vlak. Celkem ujdeme 13 km. 

 

Sobota 29. října 

Návštěva Chýnovské jeskyně, nejdéle veřejně přístupné jeskyně v Česku. Přírodní rezervace Pacova hora, 

významné mineralogické naleziště s výskytem chráněných druhů živočichů a rostlin. Železniční viadukt u Chýnova 

z r. 1888 s devíti mostními polokruhovými otvory. Celkem ujdeme 9 km. 

 

Neděle 30. října 

Před odjezdem stihneme navštívit rozhlednu Hýlačka, postavenou v roce 2015 na místě původní vyhořelé 

dřevěné rozhledny, která měla tvar husitské hlásky. Varianta: Zoo Tábor. Projdeme se po červené TZ údolím 

řeky Lužnice do Tábora. Celkem ujdeme 7 km za 2h. Poslední oběd a jdeme na vlak domů. 

 

 

Mokrá varianta: Písek, Jindřichův Hradec, Zámek Bechyně, Milevsko 


