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Mìsto památek a architektury
U nás se mùžete projít staletími a prohlédnout si památky
a stavby mnoha architektonických stylù. Renesanèní radnici
s arkádovým podloubím a mìšanské domy, gotický kostel
s barokní dostavbou, faru a arcibiskupský zámek, secesní
poštu i funkcionalistickou spoøitelnu. O kus dál ranì barokní
kostelík sv. Víta nebo obchodní dùm ve funkcionalistickém
stylu. Zajímavá je i pøístavba Hotelu Zlatá Loï ze sedmdesátých let 20. století nebo moderní cílová kanoistická vìž z roku
2002. Tím ale výèet sakrálních a historických památek
zdaleka nekonèí.

Mìsto s historickým podzemím
Vltavotýnské námìstí získalo svoji podobu v druhé polovinì 13. století a pùvodní dispozice lemovaná mìšanskými domy se zachovala dodnes. V prùbìhu støedovìku
došlo k propojení sklepení mìšanských domù do spletité
sítì podzemních chodeb, jejichž èást je po prùzkumu,
odvodnìní a úpravách opìt prùchozí a byla v délce
160 metrù zpøístupnìna veøejnosti.

Mìsto se železným mostem
Železný most pøes Vltavu byl postaven v roce 1892
na místì pùvodního døevìného mostu strženého døenicí
v bøeznu 1891. Unikátní ocelovou nýtovanou konstrukci
vyrobila Pražská èeskomoravská mostárna. Most je národní technickou památkou s nebývale silným geniem
loci. Jeho konstrukce zrcadlící se v øece Vltavì neodmyslitelnì patøí k panoramatu mìsta.

Mìsto na soutoku živých øek
Nedaleko Týna nad Vltavou se stékají dvì nejvìtší jihoèeské øeky Vltava a Lužnice. Pøímo na soutoku uvidíte
romantická boží muka „Štátuje sv. Jana Nepomuckého“.
V této lokalitì odhalili archeologové sídlištì až ze starší
doby bronzové. Podle nálezù bylo významným centrem
obchodu. V posledních letech se realizuje projekt opìtovného splavnìní Vltavy z Èeských Budìjovic až do Prahy
a významnì se rozvíjí lodní doprava.

Mìsto voraøské tradice
Voraøství je jedním z tradièních øemesel Vltavotýnska.
První zprávy o nìm jsou již z doby Jana Lucemburského.
Vory plavily do Prahy zboží, sùl a døevo. Zaniklo v druhé
polovinì 20. století v dùsledku výstavby vltavské kaskády.
Solnice na levém bøehu Vltavy je z roku 1708. Jejím stavitelem byl zøejmì italský stavitel Antonio de Alfieri.
V 19. století ji vlastnil èeskobudìjovický loïmistr Vojtìch
Lanna. Na fasádì solnice jsou zajímavé fresky znázoròující moøskou pannu a dva lvy se solnými beèkami.

Mìsto kanoistiky
V roce 1949 byl v Týnì nad Vltavou založen Kanoistický Klub Jiskra. Klub s 80 èleny a pøibližnì 40 závodníky poøádá v Týnì mezinárodní soutìže. Závodní
dráha svìtových parametrù je situovaná na dvou øekách, Vltavì a Lužnici. V centru mìsta je pak zázemí
se startovním molem, lodìnicí a cílovou vìží od architekta Jiøího Kobery. Tra byla v uplynulých patnácti letech dìjištìm úspìšných svìtových pohárù, mistrovství
republiky, mistrovství Evropy a mistrovství svìta v kanoistickém maratónu a kvadriatlonu.

Mìsto s židovskou historií
Na Vltavotýnsku žila v minulosti silná židovská komunita. Pøímo v Týnì nad Vltavou sídlili Židé až do morové
epidemie v 17. století, kdy byli vysídleni za hranice panství. Usadili se také v Kolodìjích nad Lužnicí. Ty se staly
dokonce židovským ústøedím pro celou táborskou a budìjovickou oblast a kolodìjský rabi byl vrchním duchovním pro oba zmiòované kraje. Do Týna se vrátili na poèátku 20. století. Konec židovskému obyvatelstvu pøinesl
holocaust v prùbìhu 2. svìtové války. V Kolodìjích
a Neznašovì najdete zachovalé a tajemné židovské
høbitovy.

Mìsto divadla a Laterny Magiky
Na høbitovì je zde pohøben Matìj Kopecký, nestor
èeského loutkáøství, které má i v Týnì dlouholetou tradici.
S mìstem a blízkými Kolodìjemi n. Lužnicí jsou spojeni
také Emil a Alfréd Radokovi (tvùrce Laterny Magiky).
Expozici loutkáøství a bratrù Radokových najdete
v mìstském muzeu. Více než 150 let pracuje také divadelní spolek Vltavan. Tradicí jsou každoroèní letní pøed/
stavení na unikátním otáèivém hledišti postaveném
v roce 1983 ochotníky na místì bývalého týnského hradu.

Mìsto spolkù, sdružení a tradic
Týn nad Vltavou je bohatý na spolkovou èinnost a dlouholeté tradice. Pracují zde baráèníci, veteráni, okrašlovací spolek, stanice pomoc pøírodì, spolek pro rozvoj regionu, divadelníci, sportovní kluby, dobrovolní hasièi, rybáøi,
vèelaøi, chovatelé a další sdružení.Každoroènì se také
v prosinci schází již více než pùl století amatérští muzikanti a zpìváci, aby pøi pùlnoèní mši zahráli z kùru
vltavotýnského chrámu Èeskou mši Vánoèní Jana Jakuba
Ryby za doprovodu vzácných barokních varhan.

Mìsto vltavínù
V mìstském muzeu se mùžete podívat na nejvìtší
expozici Vltavínù, horniny natavené pøi dopadu meteoritù.
Nálezy pocházejí z Vltavotýnska, jižních Èech. Uvidíte ale
i moravské vltavíny a tektity z celého svìta. Sbírka èítá
tisíc kusù vltavínù.

Mìsto cyklistù a inline bruslení
Vltavotýnsko je protkáno krásnými cyklotrasami a cyklostezkami, jedna z nich vás do mìsta pøivede od Èeských
Budìjovic a Hluboké nad Vltavou. V samotném mìstì
byla nedávno zprovoznìna 2,5 kilometrová asfaltová cyklostezka po bøehu øeky Vltavy, kterou mohou využít také inline bruslaøi.
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