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Statistické údaje
Počet obyvatel:

21 553 (k 1. lednu 2015)

Rozloha:		

74,27 km2

Poloha:		

15˚ východní délky a 49˚ severní šířky

Nadmořská výška:

478 m nad mořem

Vodní toky:		

Hamerský potok a řeka Nežárka

Rybník Vajgar:

49 ha

Město plné zážitků

Poznej Hradec

Historie

Interaktivní průvodce městem s tajenkou

Projděte se staletími a poznejte
historii města pánů z Hradce.

10. století

16. století

Počátky Jindřichova Hradce souvisejí
s existencí slovanského hradiska
ve výhodné poloze na ostrohu řeky
Nežárky a Hamerského potoka, které
bylo důležitým strategickým bodem
na jihu přemyslovského státu.

Za posledních pánů z Hradce dosáhlo město vrcholu svého rozvoje.
V té době se přestavují původní
gotické a staví nové renesanční měšťanské domy na náměstí i v přilehlých ulicích, za severními hradbami
se rozrůstá takzvané Nové město.
Měšťané těžili z rušného obchodního
a řemeslnického života, zejména
výroby a prodeje sukna.

12. století
Jihovýchodní Čechy dostal v úděl
Vítek z Prčice, jenž toto území
rozdělil mezi své syny, kteří se stali
zakladateli významných jihočeských
šlechtických rodů majících ve svých
erbech pětilisté růže: z Landštejna,
ze Stráže, z Ústí, Rožmberků a pánů
z Hradce.

13. století
Trasa interaktivního průvodce vám
každoročně představí město z jiného úhlu
a zároveň vás zavede na pět nejzajímavějších míst ve městě, která vám
budou postupně odhalovat slova
soutěžní tajenky.
Interaktivního průvodce můžete
využít v podobě mobilní aplikace
pro chytré telefony i v jeho
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tištěné verzi, kterou si můžete
vyzvednout v informačním středisku.
Vyluštěním tajenky je možné zúčastnit se slosování o hodnotné ceny.
Na každého úspěšného řešitele
bude navíc v informačním středisku
čekat drobná odměna.

Nejstarší dochovaná písemná
zpráva o Hradci pochází z roku 1220,
kdy jindřichohradecké panství vlastnil
zakladatel rodu pánů z Hradce, Jindřich I., nejstarší syn Vítka z Prčice.
Ten na místě dřívějšího hradiska vystavěl gotický hrad, který nazval Nový
hrad nebo Nový dům (Nova domus).
V jeho předhradí z původní řemeslnicko-obchodní osady vzniklo
v polovině 13. století město, které
nese jméno právě po Jindřichovi.

17. století
Význam města vzrůstal nejen hospodářsky, ale také vysokým postavením,
které na královském dvoře zaujímali
hradečtí Vítkovci a po nich Vilém
Slavata, do jehož rukou se dostává
vláda na Hradci v roce 1604. Po třicetileté válce roku 1654 byl mezi českými
městy Jindřichův Hradec se svými
405 domy na druhém místě hned za
Prahou. Nedlouho poté však ztratil své
významné politické postavení.
Od konce 17. století přestal být sídelním městem nových majitelů panství,
Černínů, a postupně pak klesal i jeho
význam hospodářský.

18. století
Požár v roce 1773 zničil značný počet
předměstských domů a velkou část
zámku.

19. století
Celé město znovu zachvátil mohutný
požár při výročním trhu v roce 1801.
Zničeno bylo 318 domů, proboštský
kostel, městský špitál, radnice, bývalá
jezuitská kolej. Povedlo se zabránit
rozšíření požáru na zámek. Následné
stavební úpravy přidaly domovním
průčelím zejména nové kamenické
detaily, štukový dekor. Byla zastavěna
všechna loubí domů na náměstí.
Zbouraly se brány Novoměstská
a Rybniční. Zrušila se část hradeb,
zasypal se městský příkop a tím bylo
umožněno založení velkého sadu na
rozhraní starého a nového města. Napojení parostrojní železnice z Prahy
na Vídeň budované mezi léty 1871
– 1887 se městu vyhnulo. Nastal vážný
zlom v dějinném vývoji města vedoucí až k postupné ztrátě obchodního
a kulturního významu.
Teprve roku 1887 bylo město napojeno na hlavní trať prostřednictvím tzv.
Českomoravské transversální dráhy
vedoucí z Veselí nad Lužnicí do Jihlavy. O deset let později byl zahájen
provoz úzkokolejné trati z Jindřichova
Hradce do Nové Bystřice. V roce 1887
zažilo město i první zkoušku
Křižíkových elektrických lamp
a Jindřichův Hradec se stal prvním
městem v Rakousku - Uhersku, kde
bylo zavedeno elektrické osvětlení
i do soukromých domů.

20. století
Marie Hoppe Teinitzerová zakládá
v roce 1910 ve městě unikátní
gobelínové dílny, které prosluly
po celém světě.
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Památky

Státní hrad
a zámek
Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec
se svou rozlohou řadí na třetí místo
v České republice hned za Pražský
hrad a zámek v Českém Krumlově.
Návštěvníci si v současnosti mohou
vybrat z celkem tří prohlídkových tras.
Trasa „A“ – Adamovo stavení
nabízí mimo jiné portrét Perchty
z Rožmberka, slavné to Bílé paní
tohoto zámeckého panství.
Mimořádně významnou uměleckou
památkou je nástěnná malba
Legenda o svatém Jiří zdobící
jednu z nejstarších místností
gotického paláce, kterou nabízí
prohlídková trasa „B“ – Gotický
hrad, stejně jako jednu z nejlépe
dochovaných hradních kuchyní
u nás - Černou kuchyni, v níž se
podle pověsti vařila známá sladká
kaše pro chudé.

Trasa „C“ – Apartmány 18. a 19.
století vám připraví nádhernou
podívanou v podobě prohlídky
hudebního pavilonu Rondelu, který
vyniká bohatou plastickou zlacenou
výzdobou ze 16. století.
Pro svou jedinečnou atmosféru je
Státní hrad a zámek vyhledávaným
místem pro konání významných
kulturních a společenských akcí.
Stěžejní akce na zámku:
Jindřichohradecká činohra
(červenec), Noční prohlídky hradem
a zámkem s Bílou paní (červenec,
srpen), Opera na zámku (srpen),
Adventní a Vánoční trhy
na zámku (prosinec).

Sousoší
Nejsvětější Trojice

Sousoší Nejsvětější Trojice (Nanebevzetí
Panny Marie) na náměstí Míru pochází
z let 1764 - 1766 a postavil jej dačický
sochař Matouš Strachovský.
Dvacet metrů vysoký sloup je typickým produktem
baroka, jeden z mnoha takzvaných mariánských
sloupů (morových), stavěných s podporou katolické
církve na našich náměstích.

Nežárecká brána
Brána, dříve zvaná též Linecká, se jako
jediná dochovala z původních tří bran, jež
byly součástí městského opevnění.
V roce 1879 byly v bráně instalovány věžní hodiny
jindřichohradeckého hodináře Martina Rezka.
Interiér Nežárecké brány není přístupný, prostory
využívá Muzeum Jindřichohradecka.

Zajímavost: Monumentální soubor budov hradu a zámku v Jindřichově
Hradci byl v roce 1996 prohlášen národní kulturní památkou a může
se pyšnit zřejmě nejkrásnějším číslem popisným ve městě 1/I.

Státní hrad a zámek J. Hradec
Dobrovského 1/I
377 01 Jindřichův Hradec
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+ 420 384 321 279
jindrichuvhradec@npu.cz
www.zamek-jindrichuvhradec.eu
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Kostel
sv. Jana Křtitele

Gotický kostel, na jehož místě
stávala původně románská
svatyně, vznikal postupně
od začátku 13. století.
V následujícím století byla postavena
kaple sv. Mikuláše, jež bývá někdy
označována za perlu vrcholné gotiky
v jižních Čechách, a zahájena
stavba kláštera. Kostel, který je ve
správě jindřichohradeckého muzea,
byl v nedávné době zpřístupněn,
rovněž budova kláštera prošla
rekonstrukcí. Kostel slouží jako
koncertní síň, jižní boční loď využívá
muzeum k výstavním účelům.

Zajímavá architektura vytváří z celého komplexu ojedinělou
památku středoevropského významu. Ke kostelu přiléhají budovy
bývalého minoritského kláštera a později přistavěného špitálu.

Kostel
Nanebevzetí Panny Marie

Na nároží kostela, jehož 68,3 m
vysoká věž tvoří dominantu
celé staré části Jindřichova
Hradce, je vyznačen
15. poledník východní délky.
Původně gotický kostel byl postaven
ve 2. polovině 14. století, o sto let
později byl opravován a rozšířen
o tzv. Špulířskou kapli.
Při velkém požáru se zachránila
pouze kamenná křtitelnice z r. 1525
a ostatky sv. Hypolita, patrona města,
dnes uložené v prosklené tumbě pod
náhrobkem Jáchyma z Hradce.

Dům gobelínů

Přesně v roce 1910 založila ve městě své
dílny pro tkaní a restaurování tapiserií
Marie Hoppe Teinitzerová.
Po více než sto letech se
unikátní rukodělná technika
dočkala důstojného zázemí ve
zrekonstruovaném objektu bývalého
zámeckého pivovaru. Pro návštěvníky
je zde připravena expozice Muzea

Jindřichohradecka s názvem Život
a dílo Marie Hoppe Teinitzerové
a také živá expozice, kde zručné
tkadleny nechají dospělé i dětské
zájemce nahlédnout do tajů výroby
a restaurování tapiserií.

Zajímavost: Marie Teinitzerová byla zakladatelkou dílensky tkané
tapiserie v Československu. Roku 1925 se zúčastnila světové výstavy
dekorativních umění v Paříži, kde získala Grand prix za cyklus tapiserií
s názvem „Řemesla“ podle návrhu F. Kysely. Tento velký úspěch
odstartoval její mezinárodní ohlas.
Dům gobelínů
Dobrovského 202/I
377 01 Jindřichův Hradec
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Muzea
a galerie

+420 384 370 880
info@dumgobelinu.cz
www.dumgobelinu.cz
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Muzeum
Jindřichohradecka

Muzeum Jindřichohradecka sídlí ve
dvou budovách, a to na Balbínově
náměstí a ve Štítného ulici a jeho
historie se píše od roku 1882.
Většina expozic je situována do
objektu bývalého jezuitského
semináře na Balbínově náměstí.
Nejznámějším exponátem Muzea
Jindřichohradecka je největší lidový
mechanický betlém na světě –
Krýzovy jesličky, více na straně 14.
Muzeum dále nabízí např. expozici
malovaných ostrostřeleckých terčů
a terčových zbraní, síň věnovanou

světoznámé operní pěvkyni
Emě Destinnové nebo expozici
s názvem Letecká bitva nad
Jindřichohradeckem, stálou výstavu
prezentující výrobu šicích strojů Lada,
kolekci vrcholně a pozdně gotické
dřevořezby, představení historie
cechů a řemesel nebo ojedinělou
sbírku památek na nejvýznamnější
mimopražskou tiskárnu 19. století Landfrasovu tiskárnu.

Zajímavost: Muzeum Jindřichohradecka uchovává ve své sbírce
přes 50 tisíc položek, což představuje více než 100 tisíc sbírkových
předmětů mimořádné historické, umělecké a dokumentační
hodnoty.

Muzeum Jindřichohradecka
Balbínovo náměstí 19/I
377 01 Jindřichův Hradec
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+420 384 363 660
muzeum@mjh.cz
www.mjh.cz

Muzeum fotografie
a moderních
obrazových
médií

Bývalá jezuitská kolej,
která byla pro účely muzea rozsáhle
zrekonstruována, se stala místem pro
setkávání laické i odborné veřejnosti.

Ve sbírkách Muzea fotografie a moderních
obrazových médií mají své zastoupení
práce předních domácích i zahraničních
autorů, ale i neznámých fotografů.
Velmi oblíbené jsou především
u nastupující generace fotografů tematicky
zaměřené fotografické workshopy.
Zajímavost: Při rekonstrukci
objektu bývalé jezuitské koleje
byla pod téměř padesáti vrstvami
nátěru objevena stropní malba
pitvy, šokující překvapení nejen
pro restaurátora Tomáše Švédu,
ale i pro pracovníky z historického
ústavu a lékařské fakulty.
Jezuité totiž měli zakázáno
zacházet s lidským tělem, takže se
ukázalo, že je zde absolutní rarita
celosvětového významu.

Muzeum fotografie
a moderních obrazových médií
Kostelní 20/I
377 01 Jindřichův Hradec
+420 384 362 459
mfmom@mfmom.cz
www.mfmom.cz

11

Muzeum čs. armády 1938
Muzeum je věnováno československé armádě ze září roku
1938 a naleznete ho na Státním
hradu a zámku.

Nejmladší návštěvníci zde mají
možnost vyzkoušet si pušku, lehký
kulomet, přilby, plynové masky,
obléknout si uniformu
a vyfotografovat se v ní.

Muzeum čs. armády 1938
Dobrovského 1/I
377 01 Jindřichův Hradec
+ 420 606 102 350
svitak.miloslav@seznam.cz
www.bunkry-jh.cz

GALERIE

Stará
radnice

Galerie Inspirace
Výstavní a prodejní galerie v prostorách Langrova domu. Konají se zde
také koncerty a komorní divadelní představení.

Galerie Špejchar

Výstavní dům Stará radnice
na náměstí Míru zve návštěvníky
k objevování různých příběhů.

Stálé výstavy obrazů, koláží a fotografií s možností posezení v Čínské
restauraci.

Jeden z interaktivních sálů nabízí
výpravu do historie i současnosti
českých večerníčků a výtvarníků,
kteří tvoří pro děti. Další část
budovy se přístupnou a zábavnou
formou věnuje lokální raritě,
Jindřichohradeckým místním
drahám.

Malá soukromá galerie poblíž zámku nabízí výstavy děl nejrůznějších
autorů.

Městská galerie

Prostory radnice také představují
historii Jindřichova Hradce
poutavými expozicemi

Součástí Staré radnice je také
galerie, která je pronajímána
začínajícím i známým umělcům.

Galerie Magdalena

nebo formou zábavných kvízů
na interaktivní tabuli.

Galerie Inspirace
Nám. Míru 138/I
377 01 Jindřichův Hradec
+420 605 266 969
inspirace@esnet.cz
www.langruv-dum.cz
Galerie Špejchar
Dolní Skrýchov 1154/II
377 01 Jindřichův Hradec
+420 724 200 217
jodrle53@gmail.com
www.josef-andrle.cz
Galerie Magdalena
Náměstí Míru 6/I
377 01 Jindřichův Hradec
+420 605 752 368

Prohlídku nově zrekonstruovaného
domu můžete završit návštěvou
obřadní síně architekta Jana Kotěry.

Zajímavost: Městská radnice na tomto místě stávala pravděpodobně
již ve středověku, podle dochovaných pozdně gotických
architektonických prvků nejpozději na počátku 16. století.
Původní budova bývala užší, protože mezi radnicí a vedlejším domem
č. 89 vedla ulička s krámky na prodej chleba – odtud dodnes užívané
označení pro průchod „Chlebnice“.

Výstavní dům Stará radnice
Náměstí Míru 88/I
377 01 Jindřichův Hradec
+420 384 390 977
stararadnice@jh.cz
www.stararadnice.jh.cz
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15. poledník
východní
délky

Zážitky
a relax

Plavecký bazén
a aquapark

Krytá část plaveckého areálu nabízí
uzavřené dětské bazény s atrakcemi,
25 metrů dlouhý plavecký bazén
a relaxační část, kde naleznete
tobogán, protiproud, masážní trysky
a parní kabinu. Komplex služeb
zahrnuje finskou, bylinkovou a
infrasaunu, rychlé občerstvení
a restauraci.

15. poledník je vyznačen na
nároží proboštského kostela
Nanebevzetí Panny Marie
v samotném centru města.
S nadsázkou by se tak dalo
konstatovat, že Jindřichohradečáci
znají odpověď na naprosto přesný
středoevropský čas.

Krýzovy jesličky
Největší lidový
mechanický
betlém na světě
patří k nejnavštěvovanějším
expozicím muzea.
Velkolepý betlém, který jeho tvůrce,
punčochářský mistr Tomáš Krýza,
vytvářel více než šedesát let.
Jesličky obsahují 1398 figurek lidí
a zvířat, z nichž se 133 pohybuje.

Více se nejen o 15. poledníku dozvíte
na Hvězdárně Františka Nušla.
Zajímavost: Figurky
v Krýzových jesličkách jsou
vyrobeny z kašírovací hmoty
nebo ze dřeva.
Původně ruční pohon
mechanismu jesliček je nyní
nahrazen elektromotorem.
Muzeum Jindřichohradecka
Balbínovo náměstí 19/I
377 01 Jindřichův Hradec
+420 384 363 660
muzeum@mjh.cz
www.mjh.cz

Aqua show sv. Florián

Zajímavost: Při překročení
15. poledníku v kterémkoliv
místě by si měl návštěvník
něco přát a dle legendy
se mu přání do roka
a do dne splní.

K celému areálu náleží hřiště pro
plážový volejbal, dětské prolézačky
a velká louka ke slunění s výhledem
na rybník Vajgar a starobylou část
města.

Hvězdárna Františka Nušla
Hvězdná 51
377 01 Jindřichův Hradec

Plavecký bazén a aquapark
Jáchymova 865/III
377 01 Jindřichův Hradec

+ 420 384 322 564
jana.jirku@hvezdarnajh.cz
www.hvezdarnajh.cz

+ 420 384 321 236
bazen@smjh.cz
www.bazen.jh.cz

Unikátní světelná
podívaná,

Městská plovárna u Vajgaru

v níž se prolínají světelné efekty,
videoprojekce a obrazce
tvořené kapkami padající vody
s tóny působivé hudby.

Malebné prostory historické
Městské plovárny nabízejí
plata a trávníky na opalování,
převlékací kabinky, sociální
zařízení a v létě i bufet.

Zhlédnout ji můžete v pasáži
Obchodně - medicínského centra
sv. Florián každý den vždy v celou
hodinu od 9.00 do 19.00 hodin. Najdete
zde také stylové obchůdky, provozovny
služeb, restaurace a kavárny.
Zajímavost: Aqua show
v budově sv. Floriána byla
nainstalována jako druhá
svého druhu v Evropě.
Obchodně - medicínské
centrum sv. Florián
Růžová 41/II, 377 01 J. Hradec
+ 420 777 321 262
jana.blabolilova@rbbinvest.cz
www.svflorian.cz
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V aquaparku je nejmenším
návštěvníkům k dispozici
brouzdaliště, dospěláci mohou využít
vodní atrakce včetně protiproudu,
perličkové masáže, chrličů
a venkovního tobogánu.

Nechybí zde ani volejbalový
a tenisový kurt, kanoistická loděnice,
pískoviště a brouzdaliště pro
nejmenší. Půjčovna lodiček vybízí
k romantickým projížďkám po
rybníku Vajgar, který je poprvé

zmiňován roku 1399. Vyplout můžete
až doprostřed rybníka k uměle
vytvořenému ostrovu, který nechal
vybudovat Jaromír Černín pro
svoji manželku Karolínu k jejím 40.
narozeninám v letech 1858 až 1860.

Discgolf
Discgolf je jedním z nejrozšířenějších
sportů s létajícím diskem.
Je odvozen od klasického golfu,
kdy cílem hry je podobně jako
v golfu dokončit jamku co nejmenším
počtem úderů – tedy hodů.
Discgolf může hrát každý a je ideální
sportovní aktivitou pro celou rodinu.

V Jindřichově Hradci, v Mertových
sadech, tak vznikla další příležitost
pro nevšední využití volného času.
Disky pro hru k prodeji i k zapůjčení
vám budou poskytnuty
v Informačním středisku.

Informační středisko města
Jindřichův Hradec
ul. Panská 136/I
377 01 Jindřichův Hradec
+420 384 363 546
info@jh.cz
www.infocentrum.jh.cz
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Jiná
perspektiva

Městská
vyhlídková věž
Měří celkem 68,3 metrů.
Návštěvník, který vystoupí
po 153 schodech až
nahoru, si bude město
prohlížet z výšky 35,3 metrů
a octne se přitom ve výšce
513 metrů nad mořem.
Zajímavost: Již řadu let se 153 schodů městské
vyhlídkové věže snaží v co možná nejrychlejším
čase zdolat stovky nadšenců. Soutěž s názvem
„Běž na věž“ se pravidelně koná v měsíci
květnu u příležitosti Mezinárodního dne muzeí
a pokaždé se těší velkému zájmu veřejnosti.
Městská vyhlídková věž
Kostelní 80/I, 377 01 Jindřichův Hradec
+ 420 384 363 660, muzeum@mjh.cz, www.mjh.cz

Černá věž,
hladomorna
Věž je jednou z nejstarších
staveb zámeckého areálu
z doby po roce 1220.
Je vysoká 32 metrů, zdi jsou silné místy až 3,5 metru.
Během výstupu na věž lze nahlédnout do interiéru
nejstarší hradní kuchyně, objevené při nedávných
opravách. Na ochoz věže, ze kterého se otevírá pohled
na celé město a okolí, vede 149 schodů. Věž také
sloužila jako vězení.
Zajímavost: Za zradu krále Albrechta
Habsburského byl do věže roku 1438 vsazen
Zikmund z Vartenberka, který zde zemřel hlady.
Odtud plyne název pro tuto věž – Hladomorna.
Státní hrad a zámek J. Hradec
Dobrovského 1/I, 377 01 Jindřichův Hradec
+ 420 384 321 279
info@zamek-jindrichuvhradec.eu
www.zamek-jindrichuvhradec.eu
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Rozhledna
Rýdův kopec
Rozhledna Rýdův kopec stojí za obcí Děbolín, 6 km
od Jindřichova Hradce. Její celková výška je 33 metrů.
Rozhledna stojí v nadmořské výšce
551,5 metrů, vyhlídková terasa
je umístěna ve výšce 24 metrů.
Návštěvníci na ni mohou vystoupat
buď po točitém ocelovém
schodišti čítajícím 102 schodů,

nebo po dřevěném schodišti
o 128 schodech. Architektonické
a konstrukční řešení rozhledny je
založeno na ideji trigonometrických
bodů, které polohopisně
a výškopisně měří volnou krajinu.

Informační středisko města
Jindřichův Hradec
ul. Panská 136/I
377 01 Jindřichův Hradec
+420 384 363 546
info@jh.cz
www.infocentrum.jh.cz
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Vycházkový
okruh městem

sahala hladina při povodni, nebo
označovala holičský krámek. Ulice
pokračuje vzhůru na svah nad řekou.
Z dalšího úseku je široký výhled
na zámecký komplex. Překrásnou
stavbou na pravém okraji je zámecký
Rondel, perla evropského manýrismu
z 16. století. Pod zámkem u řeky jsou
vidět bývalé koželužské domky.
Nejstarší panský dvůr zakoupila
roku 1911 Marie Hoppe Teinitzerová
a založila zde Uměleckou textilní
dílnu. Gobelíny z této dílny jsou
světově známé a nyní jejich slávu
připomíná Dům gobelínů.

Přibližně tříkilometrová trasa vás
provede malebnými zákoutími města.
Vycházka začíná na Masarykově
náměstí u mapy sloužící turistům k
orientaci. Od této mapy se vydáme
Klášterskou ulicí k františkánskému
klášteru s kostelem sv. Kateřiny.
Před klášterem zahneme vlevo
a vstoupíme do malého parku.
Držíme se po cestách vlevo
a vyjdeme v Husově ulici. Vpravo
je objekt Gymnázia Vítězslava
Nováka. Projdeme areálem kolejí

V sadech zabočíme vpravo k soše
Jana Husa. Kolem sochy sejdeme
po schodech na terasu pod
hradbami. Naskytne se nám výhled
na zámecký komplex. Pokračujeme
dolů po schodech cestou mezi
hradbami a řekou Nežárkou.
Asi po 100 m stoupá vlevo vzhůru
do hradeb schodiště. Vystoupáme
po schodišti a Liliovou uličkou
v přímém směru dojdeme
k proboštskému kostelu Nanebevzetí
Panny Marie. Proti vyústění uličky je
na zdi kostela deska upozorňující,
že v těchto místech prochází
15. poledník, jenž je vyznačen
v dlažbě. Po pravé straně se nachází
objekt bývalé jezuitské koleje patřící
k nejstarším zachovaným v Čechách.
Rohovou stavbou je kaple sv. Maří
Magdaleny, jež je nejstarším
městským kostelem z 13. století.
Kolem kaple zabočíme vpravo na
Balbínovo náměstí. Zaujme nás
empírová budova Landfrasovy
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Dojdeme na první rozcestí, kde se
držíme vlevo, pak všechna rozcestí
procházíme v přímém směru.
Sejdeme z kopce a cesta se zatáčí
vlevo kolem zdi, za níž je Landfrasova
zahrada patřící k Landfrasově vile.
Cesta se napojuje na silničku, po
které přejdeme most přes Nežárku
a pokračujeme vlevo Mlýnskou ulicí,
kterou vede i žlutá turistická značka.

naproti gymnáziu a v přímém
směru pokračujeme kolem Základní
umělecké školy do Husových sadů.

Ulicí pokračujeme vzhůru podél
kamenné zídky, přes kterou se nám
nabízí opět jiný pohled na zámecký
komplex. Na konci zídky zabočíme
po žluté značce vlevo a přejdeme
přes mostek nad stavidly.
Podél Malého Vajgaru a náhonu
do pivovaru dojdeme před vchod
do Státního hradu a zámku. Zámek
patří k nejstarším šlechtickým sídlům
v jižních Čechách. Původní hrad byl
založen počátkem 13. století Vítkovci.
Z prvních majitelů, pánů z Hradce,
přešel zámek počátkem 17. století
do držení Slavatů a koncem 17. století
do držení Černínů. Po roce 1945 byl
zámek zestátněn.
Pokračujeme po žluté značce. Na
Dobrovského náměstí nás zaujme
rohový dům s arkýřem gotického
původu, architektonicky cenný
především nárožním arkýřem
z počátku 16. století, který je
památkou evropského významu.
Poté dojdeme na náměstí Míru.

Z budov na náměstí zaujme
především výstavní dům s galerií
Staré radnice a Langrův dům
zdobený sgrafity.
Opustíme žlutou značku a vydáme se
kolem Langrova domu a restaurace
Zlatá husa. Zde strávil poslední
noc na cestě do vyhnanství K. H.
Borovský v roce 1851. Pokračujeme
Svatojánskou uličkou ke kostelu
sv. Jana Křtitele, který je vedle zámku
nejvzácnější raně gotickou stavbou.
Vpravo ze schodiště je výhled na
rybník Vajgar. Pokračujeme ulicí
Štítného do Panské ulice a vpravo
zpět na Masarykovo náměstí, kde
vycházka městem začala.
Informační středisko města
Jindřichův Hradec
ul. Panská 136/I
377 01 Jindřichův Hradec
+420 384 363 546
info@jh.cz
www.infocentrum.jh.cz

tiskárny. Proti ní se nachází Muzeum
Jindřichohradecka, bývalé jezuitské
gymnázium, mezi jehož expozice
patří například světoznámé
pohyblivé Krýzovy jesličky.
Pokračujeme okolo muzea
Nežáreckou branou. Přejdeme
most přes Nežárku. Za mostem
odbočíme první ulicí vlevo. Na nároží
domu je vyobrazena hlava – tzv.
dům „U Bradáče“. Štuková hlava
údajně označuje, kam až kdysi
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Kultura a akce
Možností k aktivnímu i pasivnímu odpočinku nabízí Jindřichohradecko velkou řádku. Kulturní, společenské, sportovní
a další akce mají většinou dlouholetou tradici a obyvatelům
i návštěvníkům regionu poskytují smysluplné a inspirativní
využití volného času.

Turistický
TOP týden

Opera
na zámku

Přímo uprostřed sezóny na přelomu
měsíců července a srpna si návštěvníci Jindřichova Hradce mohou užít
spoustu nevšedních zážitků během
turistického TOP týdne. Celá akce
nabízí řadu kulturních a společenských událostí od koncertů, přes
výstavy, divadla, fotografování
v historických kostýmech a vrcholí
tradiční zábavní poutí s atrakcemi,
zvanou Porcinkule. Součástí Top týdne bývá i pokus o vytvoření rekordu,
který celou akci zahajuje.

Pravidelně se v měsíci srpnu koná
v Jindřichově Hradci opera pod
širým nebem. Třetí nádvoří Státního
hradu a zámku hostí členy Opery
Národního divadla, v jejichž podání
jsou návštěvníkům servírována
nejznámější operní díla.

Několikadenní červencový festival
si za dobu své existence získal věhlas
a oblibu u příznivců folkové muziky
i u samotných účinkujících. Ti koncertují na hlavní scéně na III. zámeckém
nádvoří, ale i na dalších místech,
jako je kaple sv. Maří Magdaleny
nebo atrium Muzea Jindřichohradecka. V rámci festivalu probíhá řada
doprovodných akcí.

Den města

Město dětem

Každoročně v červnu probíhají
v Jindřichově Hradci městské slavnosti. Situovány jsou do centra města
a především do areálu Státního
hradu a zámku.

aneb loučení dětí s prázdninami
Městský park ožívá v poslední
srpnový víkend při akci „Město dětem
aneb loučení dětí s prázdninami“.

Concertino
Praga
patří k nejprestižnějším hudebním
akcím v České republice. Mezinárodní rozhlasová soutěž Českého
rozhlasu mladých hudebníků
z celého světa již pět desetiletí vrcholí
červnovým Jihočeským festivalem
vítězů a laureátů. Jeho hostitelem je
právě Jindřichův Hradec - přesněji
Rytířský sál Státního hradu a zámku.
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Informační
středisko
ul. Panská 136/I
377 01 Jindřichův Hradec
+420 384 363 546
info@jh.cz
www.infocentrum.jh.cz

Folková růže

Přes kopec
na Hradec

Advent
na zámku

Velikonoční
veselice

aneb Jindřichohradecký pedál
Jindřichohradecko patří mezi časté
cíle cykloturistů, a proto se stalo tradicí vítat v Jindřichově Hradci každou
novou turistickou sezónu hromadnou
vyjížďkou na kolech. Zdolávání různě
obtížných tras bývá doprovázeno
zábavnými akcemi a také losováním
o hlavní cenu - jízdní kolo. Zatímco
zahájení sezóny připadá na květen,
její ukončení – rovněž spojené s cyklistickou vyjížďkou – se odehrává
v měsíci říjnu.

Jestliže v průběhu letní sezóny je
Státní hrad a zámek v Jindřichově
Hradci cílem tisíců turistů především
pro svou krásu, rozlehlost a neoddiskutovatelné kulturní a historické
bohatství, pak v období adventu láká
návštěvníky sváteční atmosférou,
umocněnou prostředím s mnohdy
pohnutými dějinami. V průběhu jednoho prosincového víkendu mohou
návštěvníci ochutnat dobové pokrmy
i nápoje, zhlédnout živý betlém nebo
provoz proslulé Černé kuchyně.

Oslava příchodu jara a Velikonoc
v centru města spojená s průvodem,
velikonočními tradicemi, výtvarnými dílnami, hudbou a tradičním
jarmarkem.

Běž na věž!

Živý Hradec

Večerní
toulky
bájným
Hradcem

Sportovně zábavná soutěž
pořádaná Muzeem Jindřichohradecka se koná již od roku 1998,
a to u příležitosti květnového
Mezinárodního dne muzeí.
Co možná nejrychleji zdolat 153
schodů městské vyhlídkové věže
se každoročně pokoušejí desítky
závodníků.

Multižánrový hudební festival
oslavující příchod léta a letní
slunovrat.

Netradiční výlety do historie
Jindřichova Hradce, zaměřené
na pověsti a zajímavé události.

Festival
pouličního
umění

Noční
prohlídky
s Bílou paní

V polovině srpna zhruba na týden
obsadí frekventovaná místa v centru
Jindřichova Hradce pouliční umělci –
hudebníci, divadelníci, artisté a další
umělci, kteří předvádí svá vystoupení
za peníze do klobouku.

Tajuplné divadelní pohádkové
romance pro dospělé i děti na
Státním hradu a zámku Jindřichův
Hradec.

Kulturní dům Střelnice
divadelní sál a kino

Masarykovo náměstí 107/I
377 01 Jindřichův Hradec
+420 384 497 474, +420 384 497 473
strelnice@jh.cz
www.kino.jh.cz
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Jindřichohradecko

Česká Kanada

Jindřichohradecká
úzkokolejka

Česká Kanada je oblast rozkládající se přibližně mezi městy
Kunžakem, Dačicemi, Slavonicemi, Novou Bystřicí
a Jindřichovým Hradcem o rozloze téměř 300 km2.

Více než století neodmyslitelně patří ke koloritu České Kanady
a Jindřichohradecka dvě tratě lokálky s rozchodem kolejí
pouhých 760 mm, zato s délkou úctyhodných 79 km.

V rámci této oblasti je
vymezeno území definované
nařízením Jihočeského
kraje, které používá vyšší
stupeň ochrany, a tím je
Přírodní park Česká Kanada
o rozloze 18 700 ha s několika
přírodními rezervacemi.
Praví se, že místopisný název je
odvozen od přírodního charakteru
krajiny, charakteristického početnými
vodními plochami, rozsáhlými lesními
komplexy s rozesetými balvany
a poněkud sychravějším podnebným
rázem, nižšími průměrnými teplotami
a vydatnými srážkami a tudíž i na
základě podobnosti místní krajiny
s krajinou v Kanadě.

Obě tratě jindřichohradecké
lokálky, Jindřichův Hradec
- Nová Bystřice i Jindřichův
Hradec - Obrataň, dodnes
slouží svému původnímu účelu,
každodenní osobní a nákladní
dopravě.

Jsou však také významnou technickou památkou a jednou z nejnavštěvovanějších turistických zajímavostí
regionu. Jízda stoletým historickým
parním vlakem do půvabných zákoutí České Kanady je nejen jedinečným
výletem do minulosti, ale i zážitkem,
který si prostě nemůžete nechat ujít.

Jindřichohradecké
místní dráhy, a.s.
Nádražní 203/II
377 01 Jindřichův Hradec
+ 420 384 361 165
office@jhmd.cz
www.jhmd.cz

Zajímavost: Obě tratě jsou lemovány malebnými nádražíčky a zastávkami, ze kterých vychází hustá síť turistických
i cykloturistických tras. Tou vůbec nejatraktivnější zastávkou je bezpochyby Kaproun na trati do Nové Bystřice.
Právě v těchto místech byl coby černý pasažér vyhozen z vlaku český velikán Jára Cimrman. Na jeho počest je
zde umístěn památník této události.

Ráz krajiny je ideální pro pěší
i cyklistické výlety, návštěvu památek,
ale i klidné toulky přírodou.
Množství zdejších rybníků je často
využíváno ke koupání, rybaření
i k vodním sportům.
Pro své mírně drsnější podnebí
a vyšší nadmořskou výšku má
Česká Kanada velmi dobré
i sněhové podmínky. Oblast nabízí
velké množství běžeckých tras
a najdete zde i dva lyžařské vleky.
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Skalní útvar
Ďáblova prdel
Toto seskupení balvanů připomínající
zadnici je považováno za nejznámější a nejcharakterističtější skalní útvar
přírodního parku Česká Kanada.

Landštejn

Nachází se v lese poblíž rozhledny
U Jakuba, v trojúhelníku osad Terezín,
Nový Svět a Valtínov.

Dominantou regionu Česká Kanada je hrad Landštejn,
průsečík turistických tras, cyklotras, vyhledávané místo
návštěvníků Jindřichohradecka.
Hrad byl vybudován na počátku
13. století zřejmě moravskými Přemyslovci jako opěrný bod území na
trojmezí Čech, Moravy a Rakouska.
Svým pojetím dvou věží propojených
palácem představuje ojedinělý
komplex svého druhu v Čechách
a je jedním ze tří dochovaných

románských hradů u nás a jednou
z nejvýznamnějších románských
památek ve střední Evropě.
Horní část vyšší věže je upravena jako
vyhlídková a z ní se otevírá pohled na
hluboké lesy České Kanady. V době
sezóny se zde konají Landštejnské
slavnosti.

Státní hrad Landštejn
378 81 Slavonice
+420 384 498 580
landstejn@npu.cz
www.hrad-landstejn.eu

Zajímavost: Ve své době měly Landštejn a Hradec stejnou šanci stát se centrem moci v jihovýchodních Čechách.
Odkloněná obchodní cesta a nepříznivý osud hradních pánů způsobily, že jeden z nich dozrál do velkolepé
renesanční podoby, zatímco druhý je jen udržovanou zříceninou.

Rozhledna U Jakuba
Překrásný pohled na velkou část České Kanady se vám
naskytne z rozhledny U Jakuba na Havlově hoře u obce
Valtínov.
Rozhledna je svou celkovou výškou 40,7 m (vyhlídka 33,3 m)
jednou z nejvyšších vyhlídkových staveb z dřevěných lepených profilů u nás a zároveň je nejvyšší dřevěnou stavbou
tohoto druhu v České republice.

Rozhledna U Jakuba
+420 602 791 166
ceskakanadazvysky@seznam.cz
www.ceskakanadazvysky.cz
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Rodinné
aktivity

Muzeum veteránů
Nová Bystřice

Klášter
u Nové Bystřice

Muzeum
čs. opevnění Klášter

Klášter byl v letech 1501 - 1507 zbudován
při klášteru paulánských mnichů.
Kostel je jedinečný svou prostorovou
koncepcí.

Opevnění bylo vybudováno k obraně státní hranice v roce
1938. Zrenovovaný expoziční objekt je vybaven dobovým
zařízením, výzbrojí a výstrojí československých vojáků. V okolí
pevnůstky se nachází mnoho dalších nevybavených objektů
i zachované zákopy z mobilizace roku 1938.

V průčelí kostela se nachází jeden z největších
dřevěných oltářů ve střední Evropě. V blízkosti
kostela je údajně léčivá studánka a rašelinná
louka. Z Nové Bystřice vede do Kláštera modrá
turistická značka (vzdálenost 5 km).

Je prvním a největším muzeem amerických
předválečných automobilů v Čechách.

Muzeum čs. opevnění Klášter
+420 606 102 350, 728 043 746
svitak.miloslav@seznam.cz
www.bunkry-jh.cz

Muzeum Nová Bystřice
Vídeňská 136,
378 33 Nová Bystřice

Málokteré prostory se hodí k procházce historií tak, jako
stará industriální textilka. Technická náplň muzea se
snoubí s architekturou fabriky a je více než snadné vžít
se do dob, které vám muzeum představuje.

+420 777 004 699
info@muzeumveteranu.cz
www.muzeumveteranu.cz

Regionální
úzkokolejné muzeum

Hrady a zámky Jindřichohradecka
Státní zámek Červená Lhota
www.zamek-cervenalhota.eu

Muzejní expozice zachycuje vývoj jindřichohradeckých a gmündských úzkokolejek, uvidíte zde tiskařský stroj na výrobu Edmondsonových lepenkových
jízdenek značky Goebl z roku 1895.
Vystaveny jsou zde také služební čepice drážních zaměstnanců a svítilny výpravčích z celého 20. století, k prohlédnutí jsou
pro místní dráhy typické nákladní vozy.
V zadní části pravé lodi výtopny je dílna, kde se prováděla
běžná údržba vozů i lokomotiv. K levé lodi výtopny přiléhá
budova vodárny, která dosud slouží ke zbrojení parních
lokomotiv vodou. V jejím přízemí je instalována expozice
návěstidel. Návštěvníkům je zpřístupněna dieselová
lokomotiva T 47 020.
Areál nádraží Nová Bystřice
+420 739 503 408
office@jhmd.cz
www.jhmd.cz
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Černínský lovecký zámek Jemčina
www.jemcinazamek.cz

Hrad a zámek Stráž nad Nežárkou
www.zamekstraz.cz

Státní zámek Dačice
www.zamek-dacice.eu

Zámek Kamenice nad Lipou
www.kamenicenl.cz
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Provaznické
muzeum
Deštná
Expozice místního Provaznického muzea Karla Klika
(jediná v Čechách) představuje historii i současnost
provaznického řemesla i provaznických rodů.

Malování
mařížské keramiky

Výtvarná dílna
Romany Hulíkové

Maříž - autorská originální keramika s. r. o. je celoživotním
dílem akademického malíře Kryštofa Trubáčka, který
v malebné vesničce Maříž, nacházející se 3 km od
Slavonic, v roce 1991 založil keramickou dílnu. Návštěvníci
zde mají možnost si vlastnoručně namalovat svůj hrnek,
misku, čajovou konev nebo například talířek. Součástí oázy
Maříž je také stylová restaurace s příjemným venkovním
posezením, prostornou zahradou a zázemím pro děti.

Výtvarná dílna Romany Hulíkové se stylovým penzionem
Keramika v Děbolíně, cca 4 km od Jindřichova Hradce,
je ideálním tipem na pohodový výlet, zejména pro
rodiny s dětmi. Vlastnoručně si vytvoříte originální užitkové
a dekorativní výrobky. Vyzkoušíte si malování na keramiku,
sklo, hedvábí a textil, točení na hrnčířském kruhu, výrobu
šperků a mnohé další. K dotvoření dle vlastní fantazie je
na místě připraveno více než 200 nejrůznějších polotovarů.

Provaznické muzeum Karla Klika Deštná
Náměstí Míru 95, 378 25 Deštná
+420 384 384 231, +420 723 518 377
provaznickemuzeum@destna.cz
www.provaznickemuzeum.destna.cz

Maříž, autorská originální keramika s.r.o.
keramická dílna pro veřejnost
Maříž 21, 378 81 Slavonice / +420 384 493 337
oazamariz@aokmariz.cz, www.keramika-mariz.cz

Penzion s keramickou dílnou
Děbolín 26, 377 01 Jindřichův Hradec
+ 420 602 476 331
info@penzionkeramika.cz, www.penzionkeramika.cz

Muzeum
motorových kol
v Horní Radouni
Vystaveno je zde 71 motorových kol především
předválečné výroby, která doplňuje nespočet předmětů
souvisejících s historií motorismu. Součástí sbírky je také
unikátní počet více než třiceti tří motokol s motorem
značky Sachs. Pro děti je zde připraven dětský koutek
a venkovní hřiště.

Houbový park a ráj skřítků
Houbový park a ráj skřítků je
malý park s hrami, scenériemi
a soutěžemi, kde prožijete
zábavný den s celou rodinou.

Celou expozicí provází Hujerova naučná stezka,
obsahující mnoho vynálezů tohoto zapomenutého génia.
Muzeum motorových kol v Horní Radouni
Horní Radouň 91, 377 01 Jindřichův Hradec
+ 420 777 264 169
muzeumradoun@gmail.com, www.muzeumradoun.cz

Cestováním v čase napříč parkem
objevujete pohádkový svět, ve kterém

plníte mnoho zajímavých úkolů. Čeká
na vás i nově otevřené Botanicum,
hledání zcela originálního pokladu
či detektivní zápletka. V Muzeu fosílií
objevíte chronologicky sestavenou
unikátní sbírku zkamenělin. Vyřádit se
lze i ve výtvarných dílničkách.

Houbový Park Ráj Skřítků
a Muzeum Fosílií
Roseč 3, 378 46 Roseč
+ 420 604 247 389
info@houbovypark.cz
www.houbovypark.cz

Letecké muzeum
Deštná
V Deštné na Jindřichohradecku najdete muzeum
s expozicemi zaměřenými především na naše letce na
frontách 2. světové války a na historii letectví na jihu
Čech. Základ expozice tvoří sbírky Klubu historie letectví,
který zajišťuje kompletní expozici, ale také dary
či zápůjčky. Expozice je každoročně upravována.
Letecké muzeum Deštná
Náměstí Míru 61, 378 25 Deštná
+420 384 384 231, +420 721 415 581
leteckemuzeum@destna.cz
www.leteckemuzeum.destna.cz
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Léto v kukuřici
Děti mají možnost projít kukuřičným
labyrintem a získat tak ceny za
vyřešené úkoly. Spoustu legrace si
užijí na hřišti ze slámových balíků
a nechybí ani sedmimetrový bazén

První kukuřičné bludiště v malebné krajině mezi
Jindřichovým Hradcem a Třeboní.

s písečnou pláží. Ti nejmenší si mohou
vyzkoušet míčové hry jako fotbal,
badminton, pétanque, volejbal,
zajezdit si na autodráze nebo
překonat slámovou pyramidu.

Roseč u Jindřichova Hradce
+420 772 721 062
info@veverci-dvur.cz
www.letovkukurici.cz
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Bison Ranch Rožnov
V divoké krajině České Kanady
leží malá osada Rožnov. Zde si
přijdou na své jak děti, tak rodiče.
Neopakovatelným zážitkem je výlet
mezi bizony. Pro děti na ranči nechybí
ani trampolína, prolézačka, nafukovací
hrad či kuželky. Rodiče jistě ocení
zajímavé menu a posezení ve stylové
restauraci.

Vybrat si mohou jak z tradičních jídel,
tak z místních specialit, jako je bizoní
steak, burger či klobása.
Bison Ranch Rožnov
Rožnov 1, 378 81 Český Rudolec
+420 725 124 884, 724 937 113
info@bisonranch.cz
www.bisonranch.cz

Lanové a outdoorové
centrum Landštejn
Lanový park Landštejn najdete
v České Kanadě.
Jeho jedinečná poloha v panenské
přírodě slibuje neopakovatelný zážitek
a prožitek. Pro všechny odvážlivce jsou
připraveny vysoké lanové překážky,
ale i nízké překážky vhodné pro děti
od pěti let. Nechybí ani zázemí pro hru

paintball. V nedalekém cyklokempu
na vás čeká další dobrodružství:
aquazorbing, lukostřelba nebo
bungee running.
Coody Outdoor, s. r. o.
378 82 Staré Město p. Landštejnem
+ 420 603 183 603
info@coody.cz, www.coody.cz

Farma Alpaka Dobrá Voda
Na farmě je možno celoročně spatřit
několik alpak, ovce, kozy a především
koně plemene Irský cob. Tito krásní,
zajímavě chlupatí koně jsou díky
přátelské povaze a širokému hřbetu
ideálním plemenem pro jízdu dětí,
které se na nich cítí bezpečně.

Farma Alpaka
Dobrá Voda 20,
378 33 Nová Bystřice
+420 737 453 157, 602 115 120
tomasludvik@centrum.cz
www.farmaalpaka.eu

Pohádková
říše Fábula

Zoopark
Luďkova
Na Hrádečku hračkolna

Pohádková říše Fábula je skvělým
místem pro rodinný výlet s dětmi.
Za každého počasí totiž spolehlivě
zabaví nejen děti, ale i dospělé, kteří
se společně přenesou do jedinečného
pohádkového světa a prožijí nečekaná
dobrodružství i pohádkový příběh
psaný samotnou pohádkovou říší
a jejími obyvateli.

V soukromém zooparku s rozlohou
10 ha můžete vidět 8 druhů drápkatých
opic, lemury, velbloudy, lamy, klokany,
osly, 3 druhy pštrosů, nosály, mývaly,
dikobrazy, varany, krokodýly a další.

Pohádková říše Fábula
v Kamenici nad Lipou

Zoopark Na Hrádečku
v Horní Pěně

Masarykova 362, 394 70 Kamenice n. L.
+420 608 601 500
info@skritek-fabula.cz
www.pohadkova-rise.cz

Horní Pěna 51, 378 31 Horní Pěna
+420 732 353 340
romanaliskova@seznam.cz
www.zoonahradecku.cz
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Luďkova hračkolna v Lodhéřově nabízí
stálou výstavu výjimečných
autorských dřevěných stavebnicových
hraček Luďka Fialy, kde každá je díky
ručnímu zpracování originálem.
Kromě hraček je dětem k dispozici
rovněž kryté pískoviště.

Luďkova hračkolna v Lodhéřově
Lodhéřov 15,
378 26 Lodhéřov
+ 420 721 365 827
ludek-fiala@seznam.cz
www.hrackyfiala.cz
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