11

Zajímavá místa na trase

Jindřichův Hradec
Jihočeské město ležící na řece Nežárce nabízí vše pro atraktivní dovolenou či prodloužený víkend. Pěkné historické centrum, hrad a zámek, který je třetím nejrozsáhlejším památkovým objektem v České republice, muzea, galerie, sportovní
i kulturní vyžití a také širokou nabídku ubytovacích a stravovacích služeb.

Letiště Jindřichův Hradec

Bývalý řečický hrad

Na tomto veřejném vnitrostátním letišti můžete navštívit restauraci s vyhlídkovou terasou a sledovat letecký provoz. Letiště nabízí i vyhlídkové lety a tandemové seskoky padákem.
Mimo letní sezónu doporučujeme ověřit možnost občerstvení
předem telefonicky na čísle: 384 321 009.

po jižních Čechách

Ze strážního hradu se dodnes částečně dochoval už jen zbytek valu a příkop. Hrad zanikl během 15. století za bojů pánů
z Hradce s husity a postupem času byl rozebrán.
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Kardašova Řečice
Obec byla původně nazývána Řečice. Přívlastek „Kardašova“
byl k názvu připojen až v 16. století podle nedalekého rybníku (kardaš = turecky bratr). Mezi zdejší zajímavosti patří
kostel svatého Jana Křtitele, jehož základ je ve starém románsko-gotickém chrámu. V obci stojí také barokní zámeček,
postavený v první polovině 18. století. Městské muzeum ve
mlýně můžete navštívit od dubna do září (minimálně 3 osoby)
dle telefonické objednávky – 725 053 386.

PĚŠKY

Rozhledna Rýdův kopec
33 metrů vysoká rozhledna je volně přístupná od března do
října, každý den od 8.00 do 20.00 hodin. Vyhlídková terasa
je umístěna ve výšce 24 m a návštěvníci na ni mohou vystoupat buď po točitém ocelovém schodišti čítajícím 102 schodů,
nebo po dřevěném schodišti o 128 schodech.

Svatá Barbora
Místo, jež bývalo pravděpodobně posvátným místem Keltů,
leží na soutoku několika podzemních pramenů. Ve 13. století zde vznikl poustevní kostelík, r. 1503 pak pozdně gotický
kostel a od r. 1888 zde stojí i myslivna ve švýcarském stylu.
Dnes je tento historický objekt díky soukromému majiteli
v překrásném stavu.

POHODOVÝ VÝŠLAP Z JINDŘICHOVA HRADCE

NA VYHLÍDKU I ZA PAMÁTKAMI

Občerstvení na trase
Jindřichův Hradec, Letiště Jindřichův Hradec, Kardašova Řečice.

WWW.JIZNICECHYPOHODOVE.CZ

11

Pohodový výšlap z Jindřichova
Hradce na vyhlídku i za památkami

VYSVĚTLIVKY
hlavní silnice
vedlejší silnice
zpevněná/nezpevněná
cesta
železnice se stanicí
a zastávkou

Celková délka – 16 km
Časová náročnost – 4,5 hodiny
Povrch – zpevněné lesní, polní i asfaltové cesty
Fyzická náročnost – nenáročná
Popis trasy
Z náměstí Míru se vydejte směr Balbínovo náměstí, kolem
Muzea Jindřichohradecka, Nežáreckou branou, na most přes
řeku Nežárku, až k rozcestníku turistických tras, který vás
nasměruje doprava, do kopce. Dále pokračujte po červené
turistické značce.
Poté, co projdete městskou zástavbou, uvidíte po pravé straně Mertovy sady, kterými vede křížová cesta, a objevíte zde
také novogotický kostel sv. Jakuba, v jehož sklepení je hrobka Černínů. Pokračujte dále po červené, kolem Letiště Jindřichův Hradec, projděte vesničkou Děbolín, na vrchol Rýdova
kopce, kde stojí vyhlídková věž.
Dále cesta vede kolem sv. Barbory, a přichází na asfaltovou
silnici, která vás dovede do malebné vesničky Mnich. Vesnicí

přírodní zajímavost
čerpací stanice,
autokemp
technická památka,
vodní mlýn
koupaliště, parkoviště

kostel, kaple, křížek

památný strom

hrad, zámek, zřícenina
všeobecně pozoruhodné
místo
národní kulturní
památka

jeskyně

hradiště, tvrziště

využité turistické
značené trasy
nevyužité turistické
značené trasy
naučná stezka

pomník, muzeum
židovská památka
památková rezervace,
lidová architektura
rozhledna, rozhledové
místo

nemocnice
restaurace, informace

kilometrář turistických
tras
značené cyklotrasy

PĚŠKY po jižních Čechách
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Destinační management Česká Kanada , z.s.
Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec
+420 724 801 129
info@ckanada.cz
www.ckanada.cz

Informační středisko města
Jindřichův Hradec
Panská 136, 377 01 Jindřichův Hradec
+420 384 363 546
info@jh.cz
www.infocentrum.jh.cz
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prochází modrá turistická trasa, na kterou se krátce napojíte, ale kousek za kapličkou z ní odbočujete doleva na starou
cestu do Kardašovy Řečice zvanou Zrádná cesta. Po 2,5 km se
ocitnete u rybníčku, u kterého zahnete doprava a dále pokračujete po jeho hrázi k bývalému řečickému hradu, a poté již
přicházíte do Kardašovy Řečice.
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Projekt „Podpora marketingových aktivit Jihočeské centrály
cestovního ruchu“ byl realizován za přispění prostředků státního
rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

