
Výlet do Tábora se zastávkou v Písku

Orientační plán výletu:
Odjezd z Černošic (DPS) – 7.45 hod.
Příjezd do Tábora (Bechyňská brána) – 9.30 hod.
Odjezd z Tábora do Písku (Bechyňská brána) – 13.00 hod.
Příjezd do Písku – 14.00 hod.
Odjezd z Písku – 15.30 hod.
Příjezd do Černošic (DPS) 17.00 hod.
(zastávky pro výstup:  Černošice u restaurace Kazín, Mokropsy u samoobsluhy, 
Kamenný most, Slunečná, Vráž u transformátoru, Vráž u Tesca a DPS)

Historie města Tábor
Tábor je v České republice jedno z nejvýznamnějších měst se slavnou historií. V Táboře
je mnoho architektonických památek a v okolí naleznete velké množství přírodních krás. 
Město Tábor je také spojeno s husitským hnutím a jeho vznik je spojen s Janem Žižkou z 
Trocnova. Ve 13. Století byl na místě dávného osídlení vybudován hrad a město 
Hradiště. Město Tábor má strategickou polohu a husité této výhody využili a převedli 
zbytek obyvatel ze Sezinova Ústí na místo bývalého Hradiště. Husité na tomhle místě 
roku 1420 založili vojenské město, odkud prováděli vítězné výpravy. 

Město Tábor dnes
V Táboře stále můžete vidět zbytky opevnění Starého města, které připomínají bohatou 
minulost města Tábor na každém kroku. Na Žižkově náměstí v Táboře můžete 
shlédnout, pomník Jana Žižky. Toto náměstí obklopují velmi cenné měšťanské domy a v 
jeho středu se nachází renesanční kašna. Budova radnice je dominantní stavbou, která je 
gotického stylu. V prostorách radnice je umístěno Husitské muzeum. V radnici je také 
vstup do táborského podzemí. Z hradu Kotnov zbyla pouze zachovalá věž, na kterou 
můžete za poplatek vylézt. Z táborské věže lze vidět historická část města Tábor a také i 
chrám v Klokotech, který je barokního stylu. Několik kilometrů od města Tábor se 
nachází zřícenina Kozího hrádku, na hrádku pobýval Jan Hus. Toto místo je zajímavé tím, 
že zde Jan Hus dokončil dílo, Postila a sepsal na Kozím hrádku některá další svá díla. 

Historie vzniku Písku
Vznik královského města Písek a jeho následný vývoj lze odvozovat jen nepřímo z 
dostupných historických písemných pramenů a to s ohledem na skutečnost, že se 
nedochovala jeho zakládací listina. Nejstarší dosud známou zmínkou o Písku je listina 
krále Václava I. z roku 1243.
Osidlování území však začalo mnohem dříve. Archeologické nálezy dokládají, že již 
koncem 12. století vznikla na pravém břehu řeky Otavy rýžovnická osada (U vodárny) a 
v první polovině 13. století další osada situovaná v okolí kostela sv. Václava na místě 
dnešního Václavského předměstí, jehož historie je úzce spjata s vývojem vlastního města 
až do současnosti….



Několik tipů kam zajít v Táboře:

Husitské muzeum

Husitské muzeum se nachází na Žižkově náměstí. Můžete v něm navštívit podzemní 
chodby, gotický sál a nově zrekonstruovanou expozici Husité. – Doporučujeme!
Vstupné snížené: 60 Kč (za všechny objekty dohromady)

Bechyňská brána a vyhlídková věž Kotnov

Experimentální archeologická expozice se vztahuje k období konce středověku (13.–16. 
stol.) a představuje život sociálního prostředí vesnice, města, šlechty a církve. 
Prostorové výjevy ze života, které ukazují zemědělství, řemeslo, bydlení, kuchyni, 
zbraně, lov, obchod a dopravu, využívají současně archeologické nálezy a jejich 
rekonstrukce spolu s obrazovými panely.
Vstupné snížené: 20 Kč (vyhlídková věž a expozice)

Expozice Táborský poklad

Přáli jste si někdy objevit skutečný poklad? Ten táborský si můžete prohlédnout v nově 
otevřené expozici, ve které jsou vystaveny čtyři tisíce stříbrných mincí z jagellonského 
období. Mince spolu s dalšími předměty denní potřeby byly objeveny v jednom z 
táborských domů v historickém centru.
Vstupné snížené: 10 Kč
Expozice je umístěna v budově renesanční sladovny v areálu bývalého táborského hradu 
(národní kulturní památky). Vstup přes dvůr Hotelu Dvořák.

Botanická zahrada Tábor

Zajímavé místo k odpočinku i k poučení nabízí také botanická zahrada Střední 
zemědělské školy, která tvoří oázu klidu nedaleko nejrušnější části města. Ve sklenících 
a na záhonech zahrady se pěstuje přes 4 000 rostlin.
Vstupné: zdarma (skleníky – 20 Kč)

Jordán - vodní nádrž uprostřed města

Ke koloritu Tábora neodmyslitelně patří nejstarší údolní nádrž ve střední Evropě zvaná 
Jordán. Byla vybudována v roce 1492 jako zásobárna pitné vody pro město. Vodní nádrž 
má plochu asi 50 ha a maximální hloubka činí 14 metrů.
Vstupné: zdarma

Tip kam zajít v Písku:

Kamenný most v Písku

Kamenný most byl vybudován ve třetí čtvrtině 13. století, nicméně první písemné 
zmínky se o něm objevují až za vlády Karla IV. Traduje se, že byl postaven jako součást 
Zlaté stezky na příkaz krále Přemysla Otakara II. Ve své době byla stavba mostů 
finančně i technicky velmi náročná, proto jsou řídkým jevem i na úrovni celé střední 
Evropy. Gotický most dosahuje čisté délky 91,37 metrů, připočítáme-li rovněž zdi na 
levém předmostí, dospějeme k 109,75 m a šířce 6,25 metru.




