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  Vykročme ze dveří za zdravím a poznáním! 

KČT, odbor Slovan Karlovy Vary 

 

 
 

  

S batohem na zádech povodím  

  NEŽÁRKY 
4. – 11. července 2020     

 

Ubytování: Jindřichův Hradec – Švecova kolej, Janderova 190/II 
Kolej dostala název po Josefu Jiřím Švecovi, který byl za I. světové války plukovníkem legií v Rusku. 
Čtyřlůžkové pokoje jsou buňkového typu, tj. dva pokoje mají společné sociální zařízení (sprcha, WC, 

umyvadlo). Každý pokoj je vybaven lednicí. Na patrech je kuchyňka vybavená elektrickým sporákem, 

mikrovlnou troubou a kuchyňskou linkou bez nádobí. Na všech pokojích jsou přípojky internetu. 

   

Doprava: Vlastní doprava. 

Cena: 265 Kč - osoba/noc. Možnost stravování v menze.  

Vede: František Wohlmuth (603 209 270; fjw@volny.cz). 

 

Předpokládaný program: 
(změna s ohledem na počasí vyhrazena) 

 
1. den sobota 4. července 2020                                                  Jindřichův Hradec  

Po příjezdu do Jindřichova Hradce 

a ubytování ve Švecově koleji pod-

nikneme vycházkový okruh po Jin-

dřichově Hradci. Začneme na Ma-

sarykově náměstí, vydáme se 

k františkánskému klášteru s koste-

lem sv. Kateřiny, v sadech zabočí-

me k soše Jana Husa a zajdeme do 

míst kudy prochází 15. poledník 

nedaleko proboštského kostela Pan-

ny Marie. Zaujme nás empírová 

budova Landfrasovy tiskárny, proti 

ní se nahází Muzeum Jindřichohra-

decka. Budeme pokračovat okolo 

muzea Nežáreckou branou k domu U Bradáče. Dalším našim cílem bude Dům gobelínů, 

gobelíny z této dílny jsou světově známé.  Dojdeme také k Landfrasově vile se zahradou a 

k řece Nežárce. Podél Malého Vajganu dojdeme před vchod do státního hradu a zámku. Poté 

dojdeme na náměstí Míru a Staré radnici a Langrově domu. Kolem kostela sv. Jana Křtitele 

s výhledem na rybník Vajgar se vrátíme tam, kde jsme vycházku začali.     
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2. den neděle 5. července 2020                                            Kamenice nad Lípou - Žirovnice  

Soutokem říček Kamenice a Žirovnice vzniká řeka Nežárka. 

Ráno odjedeme osobním vlakem v 9:06 

s příjezdem do Kamenice nad Lipou 

v 9:46. Zde bude možnost prohlídky zámku, 

Strašidelného bludiště a Jihlavské šatlavy, 

případně si zajít se podívat na židovský hřbi-

tov nebo k lomu Antonka. Poté se vydáme 

po červené kolem Podskalského rybníka do 

Rodinova a pak stále po červené do Štítné-

ho (rodiště Tomáše Štítného – předchůdce 

Jana Husa). Stejná značka nás dále dovede 

po komunikaci kolem rybníka Komora až do 

Žirovnice. Zde bude možnost prohlídky 

zámeckého areálu, Špýcharu nebo muzea 

v bývalém pivovaru. Ze Žirovnice odjedeme z náměstí busem v 16:18 (17:01) k žel. stanici 

Stojčín, odkud odjedeme rychlíkem ze stanice Počátky – Žirovnice v 16:33 (18.33) rychlíkem 

do Jindřichova Hradce. Celkem za den 15 – 20 km. 

 

3. den pondělí 6. července 2020                                                    Jindrova naučná stezka   

Hamerský potok napájí rybník Vajgar, který má přepad do řeky Nežárky. 

Dnes pojedeme úzkokolejkou z Jin-

dřichova Hradce v 9:23 směr Nová Bys-

třice do Malého Ratmírova, kam dora-

zíme v 9:48. Projdeme se po břehu Rad-

mírovského rybníka a vydáme se zpět 

po červené značce do Jindřichova Hradce 

po trase Jindrovy naučné stezky. Čeká 

nás příjemné putování podél Hamerské-

ho potoka. Naučná stezka vypráví o po-

toku samotném a o obyvatelích v jeho 

okolí. Naučné panely na stezce jsou dopl-

něny dětskou částí, kdy děti doprovází 

žabák Jindra. Trasa lemuje koleje vláčku 

úzkokolejky.  Celkem za den 15 km. 

  

4. den úterý 7. července 2020                              Stráž nad Nežárkou – Jindřichův Hradec 

Podél toku řeky Nežárky po žluté značce. 

Autobusem odjedeme z Jindřichova Hradce 

v 8:55 a do Stráže nad Nežárkou dojedeme 

v 9:20. Zde bude centrem našeho zájmu zá-

mek s expozicí věnované operní zpěvačce 

Emě Destinové.  Zpět do Jindřichova Hradce 

se vydáme po žluté turistické značce na le-

vém břehu řeky Nežárky. Projdeme postupně 

Dolní Lhotou, kolem Vaňkova mlýna až do 

Lásenice (možnost občerstvení). Zde pře-

jdeme na druhý břeh řeky Nežárky a pokra-

čuje stále po žluté značce přes Horní Lhotu 

až do Horního Žďáru. Odtud pokračujeme 

mezi rybníky do Rybnického předměstí se židovským hřbitovem a hvězdárnou. Do centra 

Jindřichova Hradce k rybníku Vajgar nám zbývá už jen několik kroků.  Celkem za den 18 km.  
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5. den  středa 8. července 2020                                                            Jindřichův Hradec                                                   

Odpočinkový den – program v Jindřichově Hradci. 

Možnosti: Návštěva státního hradu a zámku; 

Dům gobelínů; Muzeum Jindřichohradecka; Mu-

zeum fotografie a moderních obrazových medií 

v bývalé jezuitské koleji; Zámecký mlýn 

s expozicí zaměřenou na historii rybníkářství, 

lesnictví a voroplavby; Muzeum čs. armády 

1938; Výstavní dům Stará radnice; Krýzovy jes-

ličky; Městská vyhlídková věž; Černá věž, hla-

domorna; Aqua show sv. Florián; Plavecký bazén 

a aquapark, Městská plovárna na Vajganu. 

 

                                                                                                          

6. den čtvrtek  9. července 2020                     Veselí nad Lužnicí – Kardašova Řečice                                                                                         

K soutoku Lužnice s Nežárkou.  

Ráno v 8:59 odjedeme v 7:55Sp 

(8:59R) vlakem do Veselí nad Lužni-

cí. Prohlédneme si město a zajdeme se 

podívat k místu, kde se Nežárka vlévá 

do Lužnice. Od soutoku se vypravíme 

po modré značce, která sleduje tok 

Nežárky. První naší zastávkou bude 

tvrz Hamr u jezu na řece. Nyní pře-

jdeme na zelenou značku, po které 

dojdeme až k rozcestníku Metel. Od-

tud už budeme stále pokračovat po 

modré. Projdeme lesy k rybníku Pope-

lov a pak podél říčky Řečice dojdeme 

k židovskému hřbitovu a ke zbytkách 

hradu Babka. To už budeme téměř na předměstí Kardašovy Řečice s rozsáhlým barokním 

zámkem (nepřístupný), která je našim dnešním cílem. Odtud se navrátíme vlakem do Jindři-

chova Hradce (16:44R; 17:47Sp).  Celkem za den 20 km.  

 

7. den  pátek  10. července 2020             Rybník Holná – Jemčina - Stráž nad Nežárkou                                                                                         

Napříč CHKO Třeboňsko k řece Nežárce. 

Ráno v 8:59 odjedeme v 7:55Sp (8:59R) 

vlakem do zastávky Mnich. Od želez-

niční zastávky projdeme po modré obcí 

Mnich až na styk s červenou značkou. 

Zde se dáme doprava po červené 

k velkému rybníku Holná. Na břehu 

v Holenské Baště je možnost občerstve-

ní a koupání. Červená značka nás dále 

dovede rozlehlými lesy až k zámku 

Jemčina (dnes hotel). Pokračujeme po 

červené nedalekou chráněnou alejí až 

k řece Nežárce. Po jejím břehu následně 

dojdeme až do Stráže na Nežárkou 

(hrad a zámek). některým z autobusů v 15:58, 17:10, 17:51 se navrátíme do Jindřichova 

Hradce. 
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8. den sobota 11. července 2020                                                   Rozhledna Rýdův kopec  

Při návratu předpokládám zastavení u rozhledny Rýdův kopec neda-

leko Jindřichova Hradce u obce Děbolín. Rozhledna Rýdův kopec se 

nachází za obcí Děbolín, cca 6 km od Jindřichova Hradce. Je volně 

přístupná každý den od 8:00 do 20:00 hodin v období od dubna do 

října. Rozhledna o celkové výšce 33 m stojí v nadmořské výšce 

551,5 m n. m. a je dominantou širokého okolí. 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. Architektonické a konstrukční řešení roz-

hledny je založeno na ideji rovnostranného trojúhelníku (trigonu), 

který tvoří půdorys rozhledny. 

 

Řeka Nežárka 
je největším přítokem řeky Lužnice, do níž se vlévá zprava ve Veselí nad Lužnicí. Vzniká 

spojením říček Kamenice a Žirovnice u Jarošova nad Nežárkou severovýchodně od Jindři-

chova Hradce. Krátce za soutokem obou pramenných větví protéká Nežárka městem Jindři-

chův Hradec a pokračuje jihozápadním směrem otevřeným údolím ke Stráži nad Nežárkou. 

Zde se její tok zvolna stáčí k severozápadu. Poblíž Jemčiny přibírá zleva Novou řeku, kanál 

vybudovaný k regulaci průtoku Lužnice rybniční oblastí na Třeboňsku. Od Stráže nad Nežár-

kou pokračuje řeka k Veselí nad Lužnicí, kde končí svůj tok ústím do Lužnice. Nežárka je 

typická nížinná řeka s pomalým proudem, zadržovaným na svém toku četnými jezy. Je oblí-

bená mezi vodáky, sjízdná je zejména na středním a dolním toku. Vyniká velkou čistotou vo-

dy, a proto je velmi často vyhledávána k rekreaci a koupání. Od pramene až k soutoku s Luž-

nicí měří její tok 56 km. Odvodňuje území o rozloze 1.007 km čtverečních. Část toku od Jin-

dřichova Hradce do Stráže nad Nežárkou zpřístupňuje trasa žluté turistické značky. Mezi 

Stráží nad Nežárkou a Jemčinou sleduje tok řeky červená značka, od Jemčiny k osadě Hamr 

vede kolem Nežárky zeleně značená stezka. Kolem zbývající částí toku až k soutoku s Lužnicí 

ve Veselí nad Lužnicí turisty provází modrá značka. 


