Týn nad Vltavou
Kraj: Jihočeský

Okres: České Budějovice

Správní obvod: Týn nad Vltavou

GPS souřadnice: 49.223397N, 14.420568E

Nadmořská výška: 362 m n. m.

První pís. zmínka: 1229 (792 let)

Počet obyvatel: 7 879

PSČ: 375 01

Adresa URL: www.tnv.cz

O obci
Město Týn nad Vltavou, které tvoří místní části Hněvkovice, Koloděje nad Lužnicí, Malá Strana,
Netěchovice, Nuzice, Předčice a Vesce, leží severně od Českých Budějovic na řece Vltava.

Historie obce
O pravěkém osídlení Vltavotýnska, nejčetnějším ve střední a mladší době bronzové, svědčí
archeologické nálezy přímo ze samotného Týna i okolních obcí: Hostů, Neznašova, Bohunic, Litoradlic a
dalších.

Ubytování a restaurace
Ve městě Týn nad Vltavou se nachází ubytovací kapacity hotelového typu, penziony, ubytování v
soukromí, chatové tábory a kempy. Například - Hotel Zlatá loď, Hotel Blanice, Hotel Nový Dvůr, Penzion
Plzeňka, Zámecký penzion, Penzion restaurace Vorař,...

Okolí a příroda
Návštěvníci Vltavotýnska mohou obdivovat nádherné přírodní scenérie podél řek Vltavy a Lužnice,
procházet se krásnými lesy podél obou řek i zavítat do přírodního parku Písecké hory. Asi 2 km od
Týna je naučné arboretum a botanická zahrada,

Současnost obce
Město Týn nad Vltavou má veškerou městskou infrastrukturu a občanskou vybavenost. Ve městě se nachází
pošta, knihovna, kino, přírodní amfiteátr, dvě muzea, galerie, dvě kulturní zařízení, zdravotnické
zařízení, množství sportovišť, obchodů a služeb.

Sportovní možnosti
Městem prochází červená a žlutá turistická trasa i několik cyklostezek. Městem Týn nad Vltavou prochází
několik turistických tras například - trasa po památkách v historickém centru města, Týnem po týnských
mostech, okolo Týna nad Vltavou

Památky a zajímavosti
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Turisticky je velmi zajímavé náměstí s kostelem sv. Jakuba, budova radnice a budova zámku v němž sídlí
muzeum. Zde si můžete prohlédnout sbírku vltavínů. V muzeu je také k vidění rozsáhlá výstava loutek
tematicky spjatá se slavným loutkářským

Doprava
Město Týn nad Vltavou je po celý rok dobře dostupné automobilem. Dopravní obslužnost v lokalitě
zajišťují vlakové i autobusové spoje. Vlakové nádraží je umístěno na okraji města, asi 20 minut pěší
chůze od centra. Ve městě je také lodní vyhlídková trasa.
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