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Vltava a z druhé řeka Lužnice.

stezek a mírných kopců, svírá z jedné strany řeka

v cestovním ruchu. Kraj, plný pěších i cyklistických

2013 z iniciativy měst, obcí a místních podnikatelů

na pomezí jižních a středních Čech. Vznikla v roce

Turistická oblast s poetickým názvem se rozprostírá

TOULAVA

VLTAVSKÉ VYHLÍDKY

3.

PETROVICKO

5.

SEDLČANSKO

7.

ČERTOVO BŘEMENO

9.

SEDLEC-PRČICE

Pravý břeh Vltavy mezi Orlickou a Slapskou

Prastaré obří balvany, kamenné cesty, výhle-

Město Sedlčany je centrem severní části

Malebnou

obkružuje

Cíl slavného pochodu, město Sedlec-Prčice,

přehradou je plný strhujících výhledů na řeku.

dy do krajiny – to je Petrovicko, místo s přímo

Toulavy. Vstupte do Městského muzea, kte-

14 km dlouhá stezka Střezimířské výhledy,

je obklopen sítí pěších i cyklistických stezek.

Dechberoucí pohled poskytne Vyhlídka opata

mystickou atmosférou. Nedaleko Petrovic

ré nabízí nejen historii regionu, ale i expo-

která vás zavede k vyhlídkám na Sedlčansko,

Přímo na náměstí v Prčici si prohlédněte so-

Zavorala nedaleko keltského hradiště Hraza-

na Stezce krajem kamenů najdete největ-

zice o slavných osobnostech Jakubovi Krčí-

jižní Čechy nebo Vysočinu. Jižně od Střezi-

chu slavného prčického škrpálu. Ve městě

ny. Jen kousek odtud je pohádkový zámek Ra-

ší český viklan Husovu kazatelnu, největší

novi z Jelčan a Sedlčan a skladateli Josefu

míře leží Borotín, kde navštivte romantic-

navštivte pivovar Vítek z Prčice s památní-

díč. Stezka Drbákov-Albertovy skály u Nalžo-

středočeský volně položený balvan Vršká-

Sukovi. Nedaleký kostel sv. Martina ukrývá

kou zříceninu hradu známou z pohádky

kem slavných Vítkovců, kteří odtud pocháze-

vic, která vede i po příkrých skalních stěnách s

men nebo také rozhlednu Kuníček a ka-

vzácné středověké f resky. Ze Sedlčan se vy-

Honza málem králem a barokní dvůr. Ke zří-

li. Okolí Prčice projedete naučnou stezkou

pomocí řetězů, zase nabídne na šestikilometro-

menný kostel v Obděnicích, kde je prázdný

dejte Sukovou stezkou do Křečovic, rodné

cenině se projděte naučnou stezkou místní-

Od Vítkovské růže k zázračnému prameni.

vém okruhu hned deset vyhlídek. Nezapomeň-

hrob rybníkáře Jakuba Krčína. Přímo v Pet-

vsi tohoto hudebního skladatele. Po ces-

ho rodáka Jana Evangelisty Kypty. Obě obce

Pro aktivní vyžití je tu areál Monínec, který na-

te se zajít podívat k renesanční tvrzi Jakuba

rovicích se vydejte na dětskou lesní stezku

tě vystoupejte na rozhlednu Drahoušek.

leží na okraji přírodního parku Jistebnická

bízí v létě lanové parky, bikeové dráhy, koupá-

Krčína v blízkých Křepenicích. Rozhledna Mila-

s hřištěm i vyhlídkou. Doslova rájem pro ro-

U nedaleké obce Příčovy najdete největ-

vrchovina, který je nedotčený průmyslem

ní a další atrakce, a v zimě sjezdovky se sedač-

da u hráze Orlické přehrady a vyhlídka u Altá-

diny s dětmi je přírodní zážitkový park Ze-

ší zříceninu větrného mlýna holandského

a masovou rekreací. Jeho krásy můžete ob-

kovou lanovkou. Na vrcholu sjezdovky najdete

nu poskytnou jedinečný výhled na Solenickou

měráj u Kovářova, můžete zde hledat poklad

typu v Evropě. Relaxaci v přírodě nabízí park

jevovat třeba na Stezce přes vrch Dehetník,

Starou poštovnu ze Sněžky. Cestou do Prčice

podkovu. Za dalšími výhledy se vydejte třeba

nebo se projít stezkou naboso.

kolem zámku Červený hrádek i park Dra-

který je dominantou zdejší krajiny.

se zastavte na místě bývalého hradu Zvěři-

vesničku

Střezimíř

pod Dubový vrch, na vyhlídku Bukačovka

ma Věků ve Štětkovicích, kde si děti zado-

nec, kde si projděte naučnou stezku věnova-

či ke skalnímu útvaru Roviště.

vádí také na dopravním hřišti s mašinkou.

nou spisovateli Karlu Hynku Máchovi.
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Dominantou městyse je majestátní hrad Vyso-

První česká pěší trasa, která byla zařazena

Křížové cesty nabízejí kromě duchovní pouti

Největším pokladem Kamýku nad Vltavou je

Vydejte se na více jak stokilometrovou pouť

ký Chlumec, který se tyčí na kuželovitém kopci.

na seznam nejlepších stezek Evropy, vede

i krásné výhledy do krajiny. Naučnou stezku

zřícenina královského hradu Vrškamýk s vy-

mezi třemi významnými sakrálními památka-

Ten je sice veřejnosti nepřístupný, ale můžete

údolím řeky Lužnice z Plané nad Lužnicí do

propojenou s jednou z nich najdete v Jese-

hlídkovou věží. Další vyhlídku na Kamýk pak

mi. Na západním okraji města Tábor navštivte

@Toulava.cz

www.toulava.cz

si vychutnat výhledy na hrad z okolních kopců.

Týna nad Vltavou. Je dlouhá 55 km a má čtyři

nici, jen kousek odtud je areál Hulín, kde si

naleznete ve stráni na pravém břehu řeky.

barokní poutní místo Klokoty. Křížová cesta

denní etapy. Její zdolání vám přinese řadu ne-

zasportujete a děti zabavíte v minizoo. Ka-

V Kamýku si v sezóně vyzkoušíte plavbu

vás od kostela dovede ke kapli Panny Ma-

@Toulava

info@toulava.cz

Pro milovníky venkovského života a architektury je tu skanzen Vysoký Chlumec, kde najdete

zapomenutelných zážitků. Navštivte husitské

menná křížová cesta stoupá v Petrovicích

na voru po Vltavě. Jen kousek odtud stojí kos-

rie Klokotské. Pod kaplí vyvěrá léčivá voda,

dochované chalupy z oblasti Povltaví a sezná-

město Tábor s Husitským muzeem, hradem

na vrch Kuní. Vycházku po netradičních za-

tel sv. Jana Nepomuckého ve Svatém Janu,

ke které chodili poutníci už ve 14. století. Dal-

míte se s životem venkovského obyvatelstva. V

Kotnov nebo Muzeem čokolády. Projděte se

staveních spojte s výstupem na rozhlednu

který je dominantou místní krajiny. Děti si

ší zastávkou je románská bazilika v klášteře

nedalekých Počepicích si zahrajte adventure

po visutých lávkách u zříceniny hradu Pří-

Kuníček. V Počepicích na vrch Radešín se

užijí v Centru ochrany fauny v Hrachově. Ná-

Milevsko. Objevit tento nejstarší klášter v již-

golf. Neopakovatelný zážitek nabízí pravidelná

běnice a u Bechyně, ve které si prohlédněte

projděte cestou lemovanou kříži s malbami

vštěvu centra spojte s procházkou k Hrachov-

ních Čechách můžete při jednom ze dvou pro-

jazzová noc u herce Karla Rodena na zámku

renesanční zámek, klášter anebo Muzeum

od dětí z místní školy. V Jistebnici vystou-

ským menhirům nebo k akustické soše Pub-

hlídkových okruhů. Jeho prozkoumání spojte

Skrýšov.

turistiky. Překonejte své limity na via ferra-

pejte ke kapli sv. Magdaleny s výhledem

lic jukebox, která procestovala celou Evropu.

s návštěvou Milevského muzea maškar. Tro-

tách v Táboře a Bechyni. Po cestě na vás čeká

až na Šumavu a v Chotovinách vás kříže

Kulturu a výstavy nabídne Váchův špejchar

jici uzavírá gotický františkánský klášter v Be-

i Stádlecký řetězový most – poslední svého

provedou zdejším lesem.

v Drážkově. Do Hříměždic se vydejte na festival

chyni. Pouť doplňte ještě o zastávku u barok-

extrémních skoků do vody Highjump.

ního kostela v Sepekově.

druhu u nás – a zřícenina hradu Dobronice.
Odpočinek si dopřejte na zámku Mitrowicz.
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