
 

 

 
neděle 22. 7. Žebrák – Rokycany – Plzeň – Spálené Poříčí  89 km 

pondělí 23. 7. Sp. Poříčí – Horažďovice – Strakonice – Volyně – Husinec  96 km 

úterý 24. 7. Husinec – Chvalšiny – Kleť – Č. Krumlov  – Borovany  86 km 

středa 25. 7. Borovany – Třeboň – Haugschlag – Kunžak – Jindř. Hradec  83 km 

čtvrtek 26. 7. J. Hradec – Červená Lhota – Veselí n. Lužnicí – Sezimovo Ústí  63 km 

pátek 27. 7. Sez. Ústí – Tábor – Sedlec-Prčice – Sedlčany – Vlašim  95 km 

sobota 28. 7. Vlašim – Pacov – Pelhřimov – Jihlava  89 km 
 

 

 



Jak číst itinerář. 

 

      39 525  x Kájov          39 

 44 488 Český Krumlov restaurace Jelenka                 (12, 1169) [5] 

 47 617 Český Krumlov rozcestí Nový Dvůr    (1169) 

 50 803 rozcestí U Modrého obrazu         (1166) 

      55    1083 Kleť hvězdárna    (1166) [6] 

 60 803 rozcestí U Modrého obrazu        (1169) 

 
V prvním sloupečku jsou kilometry, ve druhém nadmořská výška. Na křižovatce u Kájova doleva po 

silnici    39    do Č. Krumlova. Zde u restaurace Jelenka doleva (na grafu výškového profilu je toto 

místo označeno číslem 5 ) po vedlejší nečíslované silnici, která je zároveň značenou cyklotrasou  12  a  

1169  . Z rozcestí Nový Dvůr po cyklostezce  1169   na rozcestí U Modrého obrazu, zde doleva po 

cyklostezce   1166    na Kleť (Kleť je v grafu výškového profilu označena číslem  6  ). Pak zpět stejnou 

cestou až na rozcestí U Modrého obrazu, atd.  

Pokud jsou odbočné body od sebe méně než 500 m, je v itineráři uveden stejný kilometr. 

 

Další vysvětlivky: 

  18     ,      =   po silnici č. 18, pak po vedlejší nečíslované silnici 

(5052), (5060)         =   cyklotrasa 5052, pak 5060 

(5052, 5060)   =  souběh dvou cyklotras 

           (5055) =  cyklotrasa vedená po silnici 

(5055) =  cyklostezka (bez aut) 

(    ) =  cyklostezka (rakouské místní značení) 

!!! =  nebezpečný úsek (silný provoz, obtížný terén…) 

 =  koupaliště, přírodní koupání (např. rybníky s minimálním ostatním  

     vybavením), kryté bazény 

 =  restaurace 

 =  občerstvení (nápoje, studená kuchyně) 

[8] =  bod v grafu výškového profilu 

Itinerář používejte zároveň s mapou. Hodí se turistické 1 : 100 000, cyklo-, příp. automapy. Oproti 

minulým letům je více tras vedeno po cyklostezkách, nájezdy na ně je však nutno pečlivě prostudovat 

v mapě, jinak je orientačně jednodušší zůstat na silnici. 

V itineráři jsou uvedeny telefony na některá infocentra. Případným zájemcům tam zodpovědí další 

otázky týkající se regionu (např. přístupnost a otvírací doba památek, turistických zajímavostí, apod). 

Kurzívou je uvedena bližší lokalizace popisovaných zajímavostí, případně další znaky usnadňující 

poznání objektu na místě (podle hesla „kde to najdu a jak to poznám“). 

Základní informace (hlavně pro úplné nováčky – další pikantnosti též na www.ebicykl.cz) 

Ebicykl se jede na kolech = ebicyklisty jezdící auty jako „technický doprovod pelotonu“ nebereme. 

Nepočítejte také s tím, že budete jezdit jako „závozník“ s vozovou hradbou na sedadle spolujezdce- toto 

sedadlo je vyhrazené pro případy nouze (jinak bývá zarovnané zavazadly až ke stropu). Trasa je daná 

itinerářem, zajížďky a zkratky se nevylučují. Večer před etapou probíhá nad mapami krátký briefing, na 

kterém se probírají podrobnosti o trase, časové a technické detaily, stravování, náměty co zajímavého 

lze cestou vidět a navštívit, apod. Jezdí se spíše v menších skupinách, které se během dne na trase 

potkávají a jejich členové se různě proplétají dle individuálních zájmů. Během etapy navštěvujeme tzv. 

pocestné hvězdárny, kam ebicyklisté dojíždějí také v menších skupinkách (rozptyl celého pelotonu 

čítajícího každoročně kolem 50 ebicyklistů,  činí asi 2 hodiny). Časové vymezení takové exkurze 

dohadujeme právě na briefingu a dohodnuté hodiny voláme ještě večer před etapou našim hostitelům. 

V místě noclehu obvykle bývá beseda s hostiteli, pozorování, apod., časový rozvrh se však dovíme až 

při dojezdu a nebývá nouze o překvapení. Někdy pro nás hostitelé připraví něco na zub, ale to se 

většinou také dovíme až na místě. Proto je dobré se navečeřet už při dojíždění do cíle (nebojte se, po 

namáhavé etapě zvládnete klidně i druhou nenadálou večeři). Shánění jídla po ubytování a očistě 

znamená většinou marnou pouť po zavírajících hospodách v deset či jedenáct večer. Etapy většinou 

nejsou příliš dlouhé, zařiďte si proto dojezd a jídlo tak, abyste se mohli zúčastnit večerního posezení. 

Spí se ve vlastních spacácích ve hvězdárně, tělocvičně nebo venku pod širákem. 



Zavazadla nám vozí vozová hradba (automobil), ten však není nafukovací! Do auta si můžete dát 

spacák, oblečení, které nebudete mít při etapě na sobě (ne celý šatník !), případně pár drobností. 

Celek by měl tvořit kompaktní zavazadlo, jde hlavně o co nejmenší objem. Na zavazadlo si dejte 

jmenovku, večer v přísálí tělocvičny se pak snadněji pozná, kdo ještě nedojel… K přepravě bude 

přijato jen jedno zavazadlo. Nevhodné jsou igelitky (pořád se z nich sypou ven nějaké věci), vůbec 

sem nepatří nádoby s tekutinami (mohou se otevřít nebo rozbít při nakládání a znečistí tak věci 

ostatním). Naprosto nevhodné jsou též krosny s konstrukcí a tlusté karimatky – zabírají příliš 

velký prostor. Pokud vozíte brašny na kolo, měly by zůstat na kole. 

Test: nabalte si věci na Ebicykl a ujeďte s nimi na kole 100 km,  po cestě určitě ještě něco vyhodíte… 

Se zbytkem pak můžete na start. 

 

Poznámky k letošnímu ročníku: 

náměty na etapové a „pocestné“ hvězdárny včetně kontaktů poskytli Milan Antoš, Jiří Grygar a Zdeněk 

Tarant. Zoom výjezdu na Kleť mohl být sepsán díky průzkumu Bohumíra Kratošky st., který tento úsek 

projel na kole dne 21. 4. 2007. 

Výškové profily v itineráři jsou pouze orientační, přesnější najdete na www.ebicykl.cz . Průjezdy městy 

jsou prosté (bez odboček k památkám, k hospodám, apod., bez hledání nájezdu na cyklostezky, které 

sice jdou mimo hlavní tepny, ale důsledně s vámi vymetou všechny kouty města). 

Při první etapě se bude projíždět Plzní křížem krážem. Od kilometru 50 do km 64 je trasa podrobně 

popsána v ZOOMu, město byste však museli projíždět s itinerářem v ruce. Doporučuji připravit si trasu 

i s nějakou mapkou již doma (také proto chodí itinerář měsíc před startem). Pozor - všude silný provoz, 

chodci, trolejbusy, kostky, silnice samá díra… 

Na průjezd přes cíp Rakouska budete potřebovat platný doklad (vozová hradba přes Rakousko 

nepojede). 

Doplňující informace k trasám jsou z různých průvodců, webu a soukromých sdělení platných na jaře 

2007. Sehnat je dalo dost práce, daleko víc než samotné trasy. Proto: Lidé – čtěte! 

 

Sraz Žebrák – sobota 21. 7.  2007 (spí se v tělocvičně Základní školy Žebrák, Sídliště 321) 

Z náměstí silnicí směr Točník, asi po 200 m u lékárny zatočit doleva ke škole. 

SOS pro ubytování: +420 731 411 936  (ředitel školy pan Ladislav Šnajdr) 

Na hvězdárnu se jde z náměstí pořád rovně asi 300 m na JJV (za apsidou kostela je směrovka). 

SOS: +420 602 530 515 (pan Vladislav Slezák, jednatel Sdružení Hvězdárna Žebrák) 

Na hvězdárně i ve škole s námi počítají po 15. hodině. První příchozí převezme od pana školníka 

informace o ubytování a klíče a bude směrovat dojíždějící ebicyklisty na ubytování, uložení kol, 

prohlídku hvězdárny, jídlo, apod. (tato funkce může být i putovní). 

Zahájení XXIV. ročníku Ebicyklu 2007 ve 21.30 na hvězdárně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ebicykl.cz/


1. etapa 

Neděle 22. července 

 

 0 342   Žebrák           (303) [1] 

 2 334 Točník                 (0005) 

 9 479 Týček                (0005) 

 12 443 Zbiroh     

 15 484 Plískov            ,   234 

 18 489 Lhota pod Radčem    

 21 541 sedlo Kněžský vrch [2] 

 22 509 Těškov            ,             (2153) 

 28 406 Volduchy            (2155),   232   (2155)  2 km před obcí vlevo (u kempu) 

 32 397 Rokycany hvězdárna 

 33 359 Rokycany centrum           605 [3] 

 34 360 Rokycany Plzeňské předměstí (kruhák)             183    (2127) 

 40 465 x sv. Martin                   (2127)  Lhůta (1 km jižně po   183   ) 

 45 447 sedlo Hradiště             (2127) [4] 

 47 396 x Letkov             (2127)                          

.   ..50 315 Plzeň Božkov most                 (přejet přes Úslavu)       !!! .   

 53 324 x Plzeň Železniční                                                  !!! . 

 54 318 x Plzeň most Radbuza – za mostem                !!! . 

 54 321 x Plzeň Americká – Mc Donald´s                !!! . 

 56 319 x Plzeň Skvrňany Domažlická            26    !!!   . 

 56 318 x Plzeň U dráhy hvězdárna      26     ,            !!!                                                      [5] . 

 60 318 x Plzeň most Radbuza          - pokračovat rovně, most se nepřejíždí   !!! . 

 63 314 x Plzeň jih Zborovská – Tyršův most (přejet přes Radbuzu)           (2125) . 

 64 336 Plzeň Poupovi             (2125)                                                                              . 

 66 340 Radobyčice                  (2151) 

 68 372 Černice              ,   180 [6] 

 72 346 Starý Plzenec               (31) 

 76 355 Šťáhlavy                (2039) 

 78 360 Kozel odb. k zámku                (2039),            Hotel Hájek (800 m od zámku) 

 80 388 x Šťáhlavice          19     (31) 

 82 377 Nezvěstice trať       19    U Šilhánků (za přejezdem),  Restaurace BON (v obci)

 89 416 Spálené Poříčí                                                                                                        [7] 

 

Dojezd hvězdárna Rokycany (Voldušská 721/II): 

po podjezdu dálnice   D5   jet ještě 500 m k jihu (hvězdárna je po vyjetí ze zářezu vidět vlevo), pak 

doleva  ulicí Ke hvězdárně. Po ujetí asi 200 m se dát mírně doleva zadní brankou ke hvězdárně. 

SOS: +420 608 478 902 (pan ředitel Karel Halíř), +420 371 722 622 + záznamník (hvězdárna) 

 

Dojezd hvězdárna Plzeň: viz ZOOM 

SOS: +420 605 943 630 (pan ředitel Lumír Honzík), +420 377 388 400 (hvězdárna) 

 

 
 



Průjezd Plzní - ZOOM 

50. kilometr 1. etapy (Plzeň Božkov most) = km 0,000 zoomu 

                               

  0,000 Plzeň Božkov most – od křižovatky za Letkovem jsme ujeli 2500 m. Držíme se pořád hlavníííííí    

            silnice. Za mostem přes Úslavu doprava (po trase trolejbusu č. 12) ulicí Sušickou, která nás……       

            zavede na most. přes trať (kostky)nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn…..                                                                                                                                       

  0,900 most přes trať, za mostem doprava ul. Sušickou a Lobezskou pořád rovně na SZ (vpravo občas ..           

            vidíme koleje) až na křižovatku s ulicí Železniční u Hlavního nádraží.  

  2,700  x Plzeň Železniční – Lobezská ulice tu pokračuje rovně na most přes nádraží, my těsně před   

            mostem sjedeme doprava dolů a zatáčkou doleva podjedeme Lobezskou do ulice Železniční.   

            Železniční ulicí jedeme k západu, nádraží je po pravé ruce  

  3,800 x Plzeň most Radbuza. Přejet most, hned za ním na světlech doprava (k severu). Podjedeme  

            dva železniční viadukty a jedeme Prokopovou ulicí až na křižovatku s Americkou (světla) s........ 

            Naproti přes křižovatku Big-Burger, vpravo na rohu Mc Donald´s,  

  4,100 x Plzeň Americká – Mc Donald´s – zde doleva (na západ) po Americké a Tylově ulici přes  

            několik křižovatek se světly (vlevo posléze Škodovka) až na křižovatku s Domažlickou ulicí  

  5,700 x Plzeň Skvrňany Domažlická (světla) – řadit se doleva a zatočit na Domažlickou (na  JZ).      .               

   Na Domažlické (silnice    26    ) po chvíli vidíme vpravo na sloupu směrovku „HVĚZDÁRNA“  

  6,300 x Plzeň U Dráhy hvězdárna – odbočka je na následujících světlech. Zatočíme doprava kolem   

   parkoviště do ulice U Dráhy č. 11/306 – ZDE!  hvězdárna a planetarium (označeno cedulí)  

  Zpět až k mostu přes Radbuzu (ale pozor, některé ulice jsou jednosměrné):  

  9,900 x Plzeň most Radbuza – nepřejíždět! Dát se podél řeky po ulicích Doudlevecké a Zborovské   

   pořád k jihu (Radbuza občas v dohledu po levé ruce) až na křižovatku s ulicí E. Beneše   

   u Tyršova mostu. Zde doleva na Tyršův most (150 m od křižovatky)  

12,800 x Plzeň jih Zborovská – Tyršův most – přejet most, hned za mostem doleva podél Radbuzy  

            k Meditační zahradě   

13,400 Meditační zahrada. Po prohlídce zpět na silnici k Tyršovu mostu   

13,900 silnice u Tyršova mostu – zatočit doleva (na jih)  

14,500 Plzeň Poupovi  – parcela vpravo u silnice v  mírném kopečku (předtím se jede kolem hřbitova)                                                                                      

     

   

Plzeň - návštěva Meditační zahrady – Památníku obětem zla - zahrádkářská oblast Na Kramlíku (u 

Tyršova mostu). Dojezd viz ZOOM Plzeň. 

Životní dílo politického vězně 50. let Luboše Hrušky. Za 40 let zde vznikl ojedinělý areál se stovkami 

vzácných jehličnanů. Koncerty, pravidelné bohoslužby. 

 

Dojezd Spálené Poříčí (spí se v místní sokolovně): na vjezdu do obce míjíme odbočku silnice  117   

na Blovice (tudy se následující den odjíždí). Za odbočkou 150 m vpravo hospoda U Vötterů (možnost 

večerního stravování). Dojedeme na náměstí, u kostela odbočíme doprava (k jihu) a po 100 m vidíme 

vlevo budovu sokolovny. Hvězdárna je ještě asi o 200 m dál na jih po téže silnici (vlevo - čp. 238). 

SOS: +420 602 494 697 (pan Josef Mucha, Republikánská 238, Spálené Poříčí) 

 

Žebrák 

   - kostel sv. Vavřince (uprostřed náměstí) - pův. got., přest bar. 1780, – jednolodí se čtvercovým 

presbytářem, sakristií a věží nad západ. průčelím. V int. obraz od I. Raaba, p. got. reliéf 

Oplakávání Krista a got. dř. socha Madony z let 1380 - 90 

   - cenné bar. domy (čp. 1 – původní radnice) – na náměstí 

   - empírové litinové náhrobky z Komárovských železáren – na hřbitově 

   - hvězdárna – ulice z východního konce náměstí směrem k jihu vede přímo ke hvězdárně. Ebicykl 

tu byl v r.1993 
   - hrad Žebrák – u obce Točník - založen 1280 na cestě Praha – Norimberk, často zde nocoval Karel 

IV., hrad však nevyhoval zcela královským potřebám. Velký požár r. 1532, pak zpustnul. Z věže 

rozhled. 

 



Točník 

   - hrad Točník - stavebníkem byl Václav IV. (1395), v 16. st. upr. renes. Památkové úpravy začaly  

ve 30. letech 20. století. Stojí na skalnatém bradle (456 m) nad zříceninou Žebráku 

Zbiroh      i     +420 371 784 621  (na náměstí) 

   - rodiště K. V. Sládka, pobýval zde také Fráňa Šrámek. Alfons Mucha zde maloval Slovanskou 

epopej 

   - zámek – při příjezdu od Týčku v ose silnice vykukuje z lesa na kopci nad městem – první zmínky 

kol. 1230, střídání majitelů, dnes Colloredo – Mansfeldové. Hrad rozšířen  v 16. – 17. st., 

zmodernizován1869 – 70. 

Lhota pod Radčem 
   - vesnická památková zóna (lidové stavby) 

Rokycany      i    Městské infocentum     +420 371 727 745   (na Masarykově náměstí) 

   - střed města MPR (od r. 1992), zbytky gotických hradeb. Elektrifikace celé plzeňské trati  

 1986, po dálnici obchvatem kolem města se jezdí od r. 1994. Početná romská komunita, 

 narodila se tu např. Vera Bílá 

   - Dumetovský dům (náměstí čp. 88) ze 16. st. s rokokovou fasádou, v kartuši reliéf Madony 

   - kostel P. Marie Sněžné pův. got., přest. 1784 – 8 (špičatá věž); barokní mariánský sloup (18. st.) 

 (na náměstí); radnice 1804 – 10 od J. Palliardiho (na náměstí – budova s věží a hodinami) 

   - masné krámy (náměstí J. Urbana 172/I, které sousedí na severu s Masarykovým nám.) – 

připomínané1460, ale byly tu pravděpodobně již dříve 

- židovský hřbitov (u hvězdárny) – založ. koncem 19. st., z té doby nejst. náhrobky. Posl. pohřeb 

během 2. svět. války, restaur. 1975 

   - hvězdárna – „stará“ od r. 1947, nová od r.1961, rekonstr. 1992 – 6 a 2003 (severně od centra) 

 Ebicykl tu byl v letech 1984, 1993 

Tymákov 
   - vesnická památková zóna – čp.1 - roubená stavba „ v kožichu“ (bývalá rychta),  

 čp. 71 – částečně roubená stavba z r. 1858, čp. 58 – klasicistní usedlost z r. 1868 

Plzeň    i    Městské infocentum     +420 378 035 330 (nám. Republiky) 

             i    Městské infocentum     +420 377 360 951 (pobočka na Hlavním nádraží)  

   - centrum je MPR s 90 chráněnými objekty. Náměstí Republiky 193 x 135 m 

   - kostel sv. Bartoloměje (nám. Republiky) – got. dokončen r. 1480, s největší (104 m) věží 

 v Čechách. V int.: opuková socha Madony (konec 14. st.), kamenná kazatelna (kol. 1500), 

 p. got. dřevěné sochy z let 1460 – 1510 a další cenné vybavení. 

   - františkánský kostel Nanebevzetí P. Marie (jižně od nám. Republiky) – poutní z konce 13. st. –  

 trojlodní gotická bazilika s přilehlými kaplemi, věží a souborem dalších budov 

   - radnice renes. (nám. Republiky) – 1556 – 8 přest 1849, 1907 restaur. Morový sloup s plastikami 

světců (před radnicí) z let 1681 a 1714 

   - Císařský dům (nám. Republiky vedle radnice) – renes. – je v něm infocentrum, Dům u božího 

 oka  s bar. průčelím (nám. Republiky), Chotěšovský dům (nám. Republiky)  

   - domy s Alšovými sgrafity: Dům U Červeného srdce s obrazem dvou rytířů - 1894 (nám. 

Republiky čp. 36), dům se sgrafitem zobrazujícím sběr léčivých rostlin (nám. Republiky čp. 23) 

 Ebicykl tu byl v r. 1990 (ještě ve starých prostorách Nad Hamburkem blízko nádraží) 

Černice 

   - vesnická památková zóna s uchovanými památkami lidové architektury 

Starý Plzenec  i    +420 377 966 605, +420 377 966 679 (K-centrum Smetanova 932)  

   - radnice – 19. st., kostel sv. Jana Křtitele – 14. st., mariánský sloup (1721), empírová kašna – 1857 

(centrum , levý břeh Úslavy).  

   -  Reprezentační prodejna Bohemia sekt (Smetanova 220 – hlavní ulice při průjezdu městem směr 

Šťáhlavy)   

   - čtvrť Malá Strana (pravý břeh Úslavy – SZ okraj města) s kostelem Nanebevzetí P. Marie - pův. 

rom. z 12. st. přest. got. 1351 s pozdějšími renes. a bar. úpravami,opraven 1977. Gotické malby  

 (v presbytáři). Hospoda Lidový dům (klasická česká hospoda a obchod).  

   - rotunda sv. Petra (na kopci Hůrka severně od města – přístup odbočkou ze silnice   180 



 od mostu přes Úslavu) – válec o průměru 6,5 m z křemencových kvádrů s apsidou na východě 

 - konec 10. st. , upr. v 16. st. . Stojí v areálu přemyslovského hradiště, poblíž ještě základy kostelů 

sv. Vavřince a sv. Kříže ( 11. st.) 

    - zřícenina Radyně (567 m) (z centra od městského úřadu jižním směrem po žluté nebo po silnici po 

cyklotrase (2124), (2126) – zajížďka 4 + 4 km) – hrad vznikl ve 14.st., převzal správní a obrannou 

funkci po dožívajícím hradišti Hůrka. Vyhořel v 16. st., znova pak 1866, od r. 1920 postupná 

obnova. Na věž 27 m vysokou 118 schodů (rozhled). 

   - Starý rybník (vlevo vedle silnice na Šťáhlavy) – vzácné rostliny a ptactvo 

   - Andrýska – přírodní zajímavost – obnažená buližníková skála se spec. rostlinnými druhy (jižně od 

města směr Radyně – vede tam naučná stezka) 

   - Plzenecká železnice –od r.1994 muzeum úzkorozchodné železnice – okruh asi 300 m kolejí 

 o rozchodu 600 mm s vagónky a lokomotivami. Jde o bývalou dětskou železnici, která fungovala 

v Plzni mezi výstavištěm a ZOO. Dnes příležitostné jízdy – info  +420 777 887 528 

Šťáhlavy 

   - renes. zámek (kol. 1600) s psaníčkovými sgrafity, v posl. době využ. hospodářsky 

   - bar. kostel sv. Vojtěcha – pův. kaple rozšířená staviteli z okruhu K. I. Dienzenhofera 

   - most přes Úslavu – tech. památka (východně od centra na silnici   183  na Rokycany)     

Zámek Kozel 

   - pův. lovecký zámeček post. 1784 –1789 – čtyřkřídlá budova v p. rokok. slohu,  1791 – 5 přist. 

další budovy. Nejzajímavější je kaple ve stylu Ludvíka XVI. U zámku anglický park (1870 – 90) 

se vzácnými dřevinami 

Nezvěstice 

   - kostel Všech svatých – 1. pol. 14. st. ve stylu cisterciácké gotiky, upr. p. got. 1606 – 7 s bar. 

nástavbou věže. V presbytáři křížová klenba, v sakristii trámový strop a dřevěný portál z r. 1606, 

 v lodi fragment gotické fresky sv. Kryštofa (pol. 15. st.). Vybav. přev. barokní, zajímavé renes. 

náhrobníky Příchovských a Kokořovců 

Spálené Poříčí    i    +420 605 368 410 (náměstí čp. 138) 

   - řádilo zde několik velkých požárů – odtud název. Od r. 1992 městská památková zóna 

   - čtyřkřídlý zámek – vznikl z pův. tvrze z 15. st., rozšiřován  1680. Psaníčková sgrafita, na nádvoří 

dva bohatě zdobené renes.portály. V zámku expozice „Život na vesnici“, koncertní sál se stropní 

malbou ze 17. st. 

   - kostel sv. Mikuláše – pův. got. přest. bar. koncem 17. st., věž 1704. V parku u kostela 3 sochy 

z 20. let 18. st. 

   - domy se štíty ve stylu vesnického baroka (na náměstí) 

   - židovský hřbitov (150 m SZ od náměstí za nákupním střediskem) – nejst. náhrobek 1801, posl. 

pohřeb před r. 1943 

   - hvězdárna pana Josefa Muchy -  Ebicykl tu bude poprvé 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. etapa 

Pondělí 23. července 

 

 0 416 Spálené Poříčí     117 [1] 

 3 482 Štítov     117 [2] 

 7 385 Blovice                    (31) [3] 

 13 458 sedlo Buková hora             (31) [4] 

 18 428 x Dvorec            191 

 21 463 Nepomuk              (2041) [5] 

 24 447 Mileč 

 28 482 Nekvasovy                   (2046) 

 32 540 Milčice                    (2046) [6] 

 37 540 Pačejov                   (2046) 

 45 430 Horažďovice      22      !!!  Aquapark *)  

 57 410 Katovice      22      !!!           **),  U Vondrášků   

 64 397 Strakonice           4     ,              (1070) [7] 

 74 513 Hoštice              ,    4 [8] 

 78 467 Volyně              144 

 84 529 Předslavice     144 

 88 532 Újezdec      144     (121) [9] 

 92 547 Vlachovo Březí          144 

 96 510 Husinec   přehrada (2 km jižně) [10] 

 

*) asi 500 m západně od náměstí 

**) Otava v Katovicích, příp. rybník Střela ve stejnojmenné obci asi 1 km za Katovicemi vlevo u silnice 

 

 
 

Dojezd Husinec (spí se v tělocvičně místní školy):   

1) ke škole: u kostela zatočit kolem kostela mírně doprava a po ujetí asi 200 m se dát první odbočkou 

doprava ke škole (dalších asi 300m). Naproti škole je obchod (potraviny). 

2) ke hvězdárně pana Ludvíka Friedbergera: u kostela pořád rovně, asi po 200 m přejíždíme most 

přes Blanici. Silnice se stáčí doleva (k východu), my z ní odbočíme za autobusovým nádražím doprava 

a pokračujeme po místní komunikaci – Chelčického ulici až ke stromům - hvězdárna se schovává za 

nimi na kopci (je asi 300 m od mostu na JJV). 

3) na večeři: je s námi počítáno v restauraci Na Šumavě (na náměstí) 

SOS: +420 605 775 320 (pan starosta Robert Klesner), +420 606 611 217 (Obecní úřad) 

 

Blovice 

   - bar. kostel sv. Jana Evangelisty z let 1760 – 67 upr. 1844 se šesti sochami českých patronů  

 v průčelí. Na stěně vedle okna sluneční hodiny - pův. asi z roku 1780 

   - kaple sv. Kříže (u kostela) – na místě dřívějšího hřbitova s hrobkou Kolovratů a Pálffyů 

   - socha sv. Jana Nepomuckého (na náměstí) – jedna z nejstarších v Čechách (1707) – odhalena 

ještě před svatořečením r. 1729 

   - pseudorenes. radnice (1893) a bar. a pozd. klasic. domy (na náměstí)  

   - židovský hřbitov (700 m východně od města na Jiříkovském potoce na svahu před rybníkem) – 

založ. 1683, nejst. náhrobky z 2. pol 18. st., posl. pohřeb před r. 1943 



   - zámek Hradiště vyst. 1704 na místě tvrze, přest. 1775 a 1873. Do r. 2000 bylo v budově SOU, 

nyní Muzeum jižního Plzeňska. Park se stromy až 400 let starými je přístupný veřejnosti 

přírodní park Buková hora – Chýlava  (vlevo vedle silnice Blovice – Nepomuk za obcí Ždírec) 

 25,9 ha chráněné bučiny se vzácnou květenou 

x Dvorec 

   - v obci budova býv. železárny (1839) – tech. památka 

Nepomuk    i    Městské infocentrum     +420 371 592 546 (náměstí A. Němejce 126) 

   - narodil se zde Jan Nepomucký někdy v letech 1340 – 1345 

   - kostel sv. Jakuba (Přesanické náměstí) – pův. opevněná rom. – got. svatyně ze 13. st. 

 ( z té doby se dochoval jižní portál), později několikrát přestavován, samostatně stojící zvonice 

z r. 1746 

   - kostel sv. Jana Nepomuckého (dvouvěžový kostel na Němejcově  náměstí  na místě, kde stál rodný 

domek světce) – bar. z 2. pol. 17. st., dneš. podoba z let 1733 – 8 z úprav patrně podle  

 K. I. Dienzenhofera 

   - zámek Zelená Hora  (na kopci 456 m n. m. severně od Nepomuku) – v r. 1818 tu byl „nalezen“ 

známý zelenohorský rukopis. Zámek je z 2. pol. 17. st., v 50. letech minulého století zabrán 

armádou, odehrává se tu děj románu „Černí baroni“. Blízko zámku je pův. r. got. kostel 

Nanebevzetí P. Marie. Příčná loď s kříž. klenbou z r. 1464, přestavby kostela 1688 (bar. trojlodí) 

   - zbytky cisterciáckého kláštera z r. 1144 (v obci Klášter severně od  Nepomuku) - zničen husity 

kol. 1420. Zbytky rom. a got. zdí patrné ve stávající zástavbě 

Mileč 

   - bar. kostel sv. Petra a Pavla (1764), upr. 1909 

   - lípa 350 let stará s obvodem 497 cm (na návsi) 

Milčice  

   - Olšany – 2 km za Milčicemi – bar. lid. architektura blatského typu; Kozčinský rybník (104 ha) – 

největší v západních Čechách 

Horažďovice   i    Městské infocentrum      +420 376 511 999 (v areálu zámku) 

                            i   Turistické centrum Prácheň    +420 376 513 418 (kiosek východně 

                                   od Mírového nám.)               

   - měst. pam zóna s část. zachov. hradbami a dvěma branami (Pražskou a Dolní) 

   - v 15. a 16. st. chov perlorodek, později ještě 1775 (přeneseny do mlýnského náhonu, kde se jim 

dobře dařilo) 

   - mariánský sloup (1725) a p. got. kašna (1503), uprav. v 17. st. (Mírové náměstí)  

   - kostel sv. Petra a Pavla (Mírové náměstí) – 1260 – 73, post. jako bazilikální trojlodí, přest. 1316 a 

menší bar. úpravy. Cenné vnitřní vybavení 

   - zámek (SZ od kostela u Otavy) přest. v 2. pol. 15. st. z got. hradu (z té doby zbytek válcové věže 

obestavěné zdivem barokní kaple). Další úpravy v 16. a 17. st. (renes. a bar.). Dnes muzeum.  

 Za zámkem bar. zahrada (konec 17. st.) s glorietem 

   - bývalý klášter minoritů (východně od Mírového náměstí) s kostelem P.Marie (sv.Michala) založ. 

1504 přest. a upr.barokně a pak ještě několikrát v l9. st. V kostele mramorový figurální náhrobník 

Půty Švihovského 

   - zřícenina hradu Prácheň (asi 1,5 km západně od města) – post. ve 14. st., zpustnul v 16. st. 

Střelské Hoštice 

   - renes.zámeček z 2. pol. 16. st., 1721 přest. a zvýšen, 1928 rekonstr. s p. bar. dvorem a empír. 

branou 

   - kostel sv. Martina (uprostřed návsi) – klasic. jednolodí z r. 1819, oltář 1863, pravoúhlý presbytář 

   - fara z r. 1838; velká barokní sýpka 

Katovice 

   - kostel sv. Filipa a Jakuba –pův. got. (pol. 13. st.) přest. 1580 – 7, bar. úpr. oken, hl. oltáře a 

kazatelny v r. 1761 

   - fara (čp. 1 naproti kostelu) – 13. st. se štítem ve stylu selského baroka 

   - další bar. stavby (čp. 2, 9, 12, 14, 25) 

   - pěkné sluneční hodiny (na štítu stodoly) 



   - Katovická hora (též Kněží hora) – 493 m n. m. – od r.1985 přír. rezervace 13,51 ha teplomilné 

doubravy a lesního společenstva – nejteplejší v jižních Čechách  

   - Žižkův most (možná z jeho doby) na Březovém potoku pod Katovickou horou  – přístup po 

cyklostezce (1066) a červené značce SZ směrem podle Otavy – asi 2 km z centra obce 

Strakonice  i    Městské infocentrum     +420 383 700 700 (Velké náměstí) 

                    i    Turistické a mapové centrum      +420 383 323 400, +420 383 323 500 (zámek) 

   - čtvrté největší město v Jihočeském kraji na soutoku Vltavy a Volyňky 

   - vodní hrad na ostrohu mezi řekami založ. poč. 13. st., přest. 1260 – 80, upr. renes. 1515 - 22;  

          věž Rumpál (válcová s ochozem); věž Jelenka ( v jižní části) 

   - zámek nebyl po vleklých sporech vrácen restituentům a je využíván kulturně (ZUŠ, knihovna, 

infocentrum). Na budově v nádvoří sluneční hodiny (pův. z r. 1834?) s dlouhým nápisem 

   - kostel sv. Markéty (centrum – ul. sv. Markéty) – renes. 1583 upr. v 18. a 19. st. 

   - měšťanské klasic. domy (pol. 18. st.) 

   - židovský hřbitov - při silnici do Pracejovic- nejstarší náhrobek 1736 

   - bar. mariánský sloup (1730 – 40) -  náměstí 

   - pseudorenes. radnice – sgrafita podle návrhů M. Alše - náměstí 
   - masné krámy s bar. štítem (1700), reliéf ve štítu představuje porážku býka - náměstí 

   - Městská spořitelna – secese 1906 s kresbami Václava Malého – náměstí 

   - hřbitovní kostel sv. Václava (u nádraží) – v jádře got. (konec 13. st.), přest. bar. 1720 - 30 
   - od r. 1812 práva na výrobu fezů 

Hoštice 

   - kostel Narození P. Marie z r. 1593 (neorientovaný), v 18. st. upr. bar.; bývalá fara (1790 -7) 

   - r. bar. zámek (pod kostelem) , přest. 1777 a 1870 – 80 (soukromý majetek) 

   - hrob Michala Tučného (1946 – 1995) - na hřbitově – u zdi vlevo od vstupu – pomník ve tvaru 

klobouku; rodiště režiséra Zdeňka Trošky, dějiště trilogie „Slunce, seno…“ 

   - žid. hřbitov – na svazích Kalného vrchu SZ od obce 

Volyně 

   - měst. pam zóna (náměstí) 

   - Volyňská tvrz – Zámecká ul. – dvoupatrová z lom. kamene, založ. ve 13. st. (obranná a obytná 

funkce) s renes. portálem. Po r. 1620 opuštěna, ve 20. st. rekonstr. pro muzeální účely. Kdysi zde 

bylo hradiště, později knížecí hrad, ve sklepech obj. kostrové hroby z 12. a 13. st. 

   - kostel Všech svatých (v sousedství tvrze) – sloh. čistá got. stavba bud. po r. 1327, 1460 – 70 přest. 

na halové dvoulodí se síťovou klenbou. Jižní ústupkový portál ze 13. st. 

   - na náměstí: renes. radnice (1521 – 9)  s hřebínkovou klenbou a věží se šindelovou bání a 

arkádovým podloubím; dům s renes. lunetovou klenbou – čp. 34; dům sp. got. portálem a 

kamennými krakorci – čp. 37; dům s got.portálem a domovním znamení – čp. 143; dům se 

studnou, rozlehlou síní, komorou, střílnovými okénky a sklepy vytesanými ve skále (původně 

sladovna) – čp. 150 

   - památný strom jírovec maďal (u fary – Lidická ulice z centra na západ na Čestice) – asi 150 let 

starý, 23 m vysoký, obvod 305 cm 

   - Černětice (asi 4 km za Volyní) - několik usedlostí ve stylu selského baroka; bar. zámek (přelom 

17. a 18. st.) později přestavován  

Předslavice 

   - kostel Nejsvětější Trojice a sv. Václava – pův. rom., přest. got. ve 14. st., upr. bar. 1655 – 60, věž 

1839 

   - jednopatrová fara s valbovou střechou 

   - několik staveb ve stylu selského baroka od zednického mistra Jakuba Bursy - čp. 4, čp. 18 

 Vlachovo Březí 
   - jméno po vladykovi Vlachu Malovcovi; MPR 

   - zámek - ze 17. st. na základech tvrze vypál. 1468 a později renes. upr. V areálu pivovar – tech. 

památka se štíty z r. 1711 

   - r. bar.kostel Zvěstování P.Marie - (na náměstí) – 1665 – 9 na místě pův. rom. svatyně (zbytky 

odkryty 1930), v r. 1735 přist. kaple sv. Jana Nepomuckého a sv. Barbory, v int. p. got. křtitelnice 

(16. st.) 



   - několik zajímavých měšťanských domů (na náměstí) 

   - židovský hřbitov - (poblíž kostela) – založ. před r. 1724, náhrobky z 1. pol. 18. st. 

   - dům s motivy vesnického baroka (při silnici na Strakonice) od zednického mistra Jakuba Bursy, 

který zde byl v r. 1831 přijat do cechu zednického, stavěl spoustu domů v okolí. 

Husinec 

   - v domě čp. 36 se narodil Mistr Jan Hus někdy v r. 1371, dnes památník. V 17. st. 2x vyhořel 

   - radnice – pův. got. přest. renes. v 16. st. a později upravována 

   - kostel Povýšení sv.Kříže –pův. got., přest. 1802 

   - chráněná lípa srdčitá (při silnici na Vimperk) – obvod 450 cm 

   - hvězdárna pana Ludvíka Friedbergera – otevřena v r. 1996. Ebicykl tu ještě nebyl 

 

3. etapa 

Úterý 24. července 

 0 515 Husinec   (121),           (121) [1] 

   7 576 Prachatice     143     (1139) 

 14 761 Chroboly    143     (1139) [2] 

 16 665 Záhoří potok      143    (1139) [3] 

 19 730 sedlo Příslop     143     (1139) [4] 

 22 693 Smědeč       166     (1139) 

 29 596 Střemily rybníky      166     (1139) [5] 

 31 661 sedlo Kraví vrch     166     (1139) [6] 

 33 568 Chvalšiny      166      

. 34 549 x Chvalšiny         [7] 

     45     1083  Kleť hvězdárna          (1166) (prvních asi 500 m + žlutá, červená, modrá) [8] 

 50 803 rozcestí U Modrého obrazu                 (1166, 1169) 

 53 617 Český Krumlov rozcestí Nový Dvůr – hájovna, parkoviště               (12, 1169) 

 55 542 žst. Český Krumlov - trať            (12, 1169) 

 56 488 Český Krumlov Chvalšinská ul. - restaurace Jelenka        39 [9] 

 61 462 x Rájov    39 

 63 538 x Horní Třebonín        155 [10] 

 70 482 Římov     155  pod přehradou 

 75 423 Pašínovice Stropnice most     155 [11] 

 79 536 Strážkovice    155   (1121) [12] 

 80 516 Trocnov nádraží ČD        po modré  (1122) 

 82 493 Trocnov památník    (1122), po červené 

 83 475 Trocnov památník silnice                (1122) [13] 

 84 480 x Borovany západ                 (1123)     *)   **) 

 86 511 Borovany [14] 

 

  *) Nový rybník -  z  křižovatky po žluté asi 500m na východ 

**) Restaurace a penzion Borovanský mlýn – u Nového rybníka  

 

Příjezd hvězdárna Kleť: viz ZOOM 
SOS: +420 380 711 242 (hvězdárna Kleť) 

 

Dojezd Borovany (spí se v místní Základní škole, ul. Petra z Lindy 13): při vjezdu do města je vlevo 

hřiště, za ním odbočit doleva (k severu) ke škole. Poblíž je Hotel Alf – Z.D.E! možnost stravování, 

severně od Žižkova náměstí ještě penzion Valeš. 

SOS: +420 776 088 987 (styčná důstojnice paní Marta Kratošková) 

 



 
 

Chvalšiny – Kleť ZOOM. 

34. kilometr 3. etapy (x Chvalšiny) = km 0,000 zoomu 

  0,000 549 x Chvalšiny - doleva (k severu) mírně do kopce po asfaltce a červené kolem zámku..…  

  1,200 595 rozcestí u rybníka–zde se asfaltka stáčí doprava (na východ), rybník je posléze………        

.    vidět vpravo. Jedeme po vrstevnici. Asi 200 m za rybníkem se asfaltka stočí opět naws.                                

                          sever (doleva)fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc………………..... 

  1,700 588 hájovna - vpravo vedle cesty - kolem ní jedeme do kopce pořád k severur…………….       

  2,500 662 odb. Hubert – asfaltka se tu stáčí obloukem doprava téměř do protisměru  – držímeqW  

                  se na ní. Ze zatáčky odbočuje v tomto místě doleva (k severu) cesta značená jako jakoq     

                          „Penzion Hubert“. Od odbočky pokračujeme dál lesem do kopce směrem k východu..... 

  4,400 762 odb. Penzion – Občerstvení – cedule s tímto označením je vlevo a ukazuje téměřqqqq.  

   do protisměru. My jedeme doprava, po chvíli vidíme mírně pobořené kamenné……  …  

   patníky s lany. Od odbočky mírné klesání, pak téměř po vrstevnicig.……………   …...                              

  5,500 756 odpočivadlo – vpravo vedle silnice lavička a stolek.   .…………………………………   

  7,400 780 x zelená – zde doleva (na sever) po široké prašné silnici přímo proti kopci po zelené    .   
   značce   …………………………………………………………………………………..  

  8,100 879 cyklotrasa 1166 – nová asfaltka Č. Krumlov – Kleť. Zde doleva, napřed téměř po     ...  
   vrstevnici, pak pořád do kopce až na vrchol. Po této cyklotrase se pak pojede z Kleti   .. 

   zpět do Č.Krumlova.                                                                                                         . 

11,400  1083 Kleť hvězdárna   ……………………………………………………………           …..    
 

přehrada Husinec 

   - vyst. 1934 – 39 na Blanici. Hráz 34 m vys., 197 m dl., hloubka max. 25 m, plocha 68 ha, od r. 

1950 i elektrárna 

Prachatice   i    Městské infocentrum    +420 388 312 563  (Velké náměstí čp. 1) 

   - na Zlaté (Solné) stezce, cenné historické jádro je MPR 

   - domy na náměstí: radnice (čp. 1) dnes Městský úřad – renes. z r. 1571 s figur. malbami na 

fasádě, chioroscurem a arkádami; Nová radnice (čp. 2 – 3) – novorenes. (1903); Sittrův dům (čp. 

13) dnes Okresní muzeum – renes. (16. st.) s vysokou atikou a sgrafity; dům Jiříka Bozkovského -  

někdejší rychtář) - (čp. 45) – got., přest. renes. 1572 se sgrafitovou výzdobou spojený s nárožními 

masnými krámy; Knížecí dům (čp. 169) – p. got. přest. renes. s bodovaným portálem a pásy 

figurálních sgrafit na boč. průčelí; Rumpálův dům (čp. 41) – kol. 1500 se sgrafity s bitevními 

výjevy 

   - moderní sluneční hodiny (v předpolí u Dolní brány) 

   - kašna s renes. sochou Spravedlnosti z r. 1583 (na náměstí) 

   - Husův dům (čp. 71 východně od náměstí) – zde bydlel Mistr Jan Hus během svých studií 



   - kostel sv. Jakuba (SZ od náměstí) – založ. ve 14. st. – z té doby presbytář, částečně i dvojice věží 

a obvodové zdivo trojlodí.V předsíni síťová klenba, v lodích p. got. hvězdová klenba a hodnotné 

got. vybavení 

   - dům se sgrafitem „Večeře Páně“  (ul. Děkanská čp.31 – u kostela) z r.1563 – nejkrásnější  

 v Prachaticích 

Chroboly 

   - kostel Nanebevzetí P.Marie – pův. got.,přest. bar v 18. st. 

    přír. památka Tisy u Chrobol (vlevo u silnice asi 1 km před obcí) – smíšený lesní porost 

s výskytem tisu červeného 

Záhoří potok 

   - starobylý Keplův mlýn (na potoce asi 1 km před obcí) 

Záhoří – v obci dochovaný soubor pošumavských německých patrových zděných domů z 19.st. 

s valbovými střechami 

Smědeč  

   - soubor mohutných šumavských chalup (18.- 19.st.) s valbovými střechami a bar. štíty 

Chvalšiny 

   - rodiště inženýra Josefa Rosenauera – projektanta šumavského Schwarzenberského kanálu (projekt 

schválen 1779); Muzeum Schwarzenberského kanálu 

Kleť 

   -    nejvyšší vrchol Blanského lesa (1083 m). Rozhledna z r. 1825 – nejstarší v Čechách 

   -  hvězdárna se stavěla v letech 1957 – 8. Ebicykl tu nocoval  8. / 9. 7. 1987 

   - televizní vysílač – původní se stavěl 1957 – 9, nynější 1974 – 7 (výška 172 m) 

   - sedačková lanovka z Krasetína na vrchol 

   - sluneční hodiny (1973) na skalisku blízko hvězdárny poblíž geodetického vrcholu hory 

Český Krumlov   i  Městské infocentrum    +420 380 704 622 (nám. Svornosti 2 – Vnitřní město) 

   - MPR, součást světového kulturního dědictví UNESCO 

Vltava obtéká svými meandry tři „poloostrovy“: 

 -na severním je komplex hradu, klášter minoritů, býv. kostel sv. Jošta 

 -ve středním převážně městská zástavba (tzv. Vnitřní město) – architektonicky velmi cenné 

 -v jižním další měst. zástavba 

 Sever: 

   - Dolní hrad neboli Hrádek s charakteristickou válcovou věží z 2.pol. 13. st. s vysokou renes. 

helmicí 

   - Horní hrad – západně od Dolního – 1. pol. 14.st., rozšíř. kol. 1440. Mezi oběma hrady je nádvoří, 

staré rožmberské purkrabství, renes.konírny, bar. mincovna a věž Máselnice (pův. got., dneš. 

podoba renes.). Oba hrady jsou spojené mostem přes příkop (1574 -5), z Horního hradu je přístup 

přes další most Na Plášti (39 m vysoký) a dále chodbou do parku k letohrádku Bellaria a 

k divadlu (zde proslulé otáčivé hlediště) 

   - býv. kostel sv.Jošta („severní“ poloostrov, u mostu přes Vltavu do Vnitřního města) – založ. před 

r. 1334, přest. renes. 1596. Koncem 18. st. přest. na měšť. dům s právem várečným, zač. 19. st. 

kasino a výčep. I dnes obchodní využití. 

    Vnitřní město 

   - chráněné hradbami se třemi branami: na severu Dolní, na východě Horní a na jihu Kájovskou. 

Velké množství vzácných památkově chráněných staveb 

   - kostel sv.Víta – věž s ostrou špicí – pův. r. got., zcela přest. 1402. Trojlodní halová stavba, v int. 

síťová klenba – jedna z nejstarších u nás 

   - domy s got. jádrem renes. přestavěné se sgrafitovou výzdobou (v  ulicích. Radniční, Široká, 

Masná, Horní, Kájovská, Dlouhá, Soukenická…) 

    Sluneční hodiny v Českém Krumlově –  1) Hotel Růže Horní ul. 154 (Vnitřní město – ulice 

z náměstí k východu); 2) Budějovická brána ( severní vstup do Krumlova  z Chvalšinské ul.); 

několikeré další jsou v areálu zámku 

   - grafitový důl – těžba 1865 – 1926 (nad Rybářskou ulicí – Vnitřní město) a od r. 1974 v měst. části 

Nové Dobrkovice (při příjezdu od Kájova vlevo asi 1 km před odbočkou do centra a na Kleť) – 

nyní je zde muzeum (možnost jízdy důlním vláčkem, prohlídka s výkladem) 



Zlatá Koruna - klášter cisterciáků – NKP 

 (odbočka 1 + 1 km z x Rájov)  i    +420 380 743 275 ( obci v budově OÚ u kostela) 

   - klášter založ. 1263, vypálen husity, obnov. v 17. st. v baroku, 1785 zrušen a přeměněn na továrnu, 

1909 začátek obnovy. Stojí na území obtékaném meandrující Vltavou 

   - klášterní kostel Nanebevzetí P. Marie – podélná osa téměř ve směru S – J. Presbytář a příčná loď 

z doby kol. 1300, trojlodí 1340 – 70, na jižní straně křížová chodba a rajský dvůr. V příč. lodi 

cenné rozetové okno (kol. 1350) 

   - kříž. chodba (konec 13. st. s pozdějšími úpravami) – 28 klenebních polí. Na její severní straně 

kapitulní síň  (1280 – 1300) s kříž. klenbou drženou dvěma got. pilíři 

   - kaple Andělů strážných (severně od klášter. komplexu) – 80. léta 13. st., patrová, v obou 

podlažích žebrová klenba. R. got. sloupkový portál s ornament. výzdobou tympanonu. S kaplí je 

spojen tzv. malý konvent, severně stojí ještě budovy opatství a pivovaru 

Římov 

   - Bar. poutní komplex post. na popud jezuity J. Gurra (nad návsí), kolem několik staletých lip. 

 V komplexu je: 

    špičatá zvonice (zvon z r. 1948) se vchodem do nádvoří. Uprostřed nádvoří bar. loretánská kaple 

z let 1648 - 53 (podle vzoru v italském Loretu) s ústředním objektem uctívání – soškou P. Marie 

Římovské z r. 1679 (s černou tváří). Kolem nádvoří ambity se 34 obrazy ze života P. Marie a  

 32 obrazy poutních míst. Z vých. části ambitu vstup do kostela sv. Ducha (1672 – 97) s obrazy 

údajně od K. Škréty. Kolem komplexu Křížová cesta (tzv. Římovské pašije) – celkem 25 kapliček 

na okruhu asi  5 km dlouhém (severně od obce) 

   - bar. zámek (pův. jezuitská rezidence) 1672 – 85, věž 1691. Záp. křídlo je zbytkem tvrze 

   - přehrada na Malši (1971 – 78) – pitná voda – zákaz koupání a vod. sportů. Sypaná hráz 290 m, 

výška 47 m, zátopová plocha 210 ha, délka vzdutí 13 km 

   - troje sluneční hodiny 1) před budovou Povodí Vltavy - před obcí odbočit doprava k přehradě 

 2) Římov čp. 227 – za hřbitovem v obci odbočit doprava a dojet k jezu  3) Římov, Třeboňská 51 – 

velký dům vlevo vedle silnice   155    před mostem přes Malši( na odjezdu z obce směr Borovany) 

Trocnov 

   - v 2. pol. 14. st. tu stály 2 dvorce, na jednom hospodařili Žižkovi rodiče, na druhém jeho strýcové. 

Jan Žižka se tu narodil někdy kolem r. 1360. Všechna důležitá místa spojuje místní žlutě značený 

asi 1 km dlouhý okruh 

   - památník – adaptován z hájovny, ještě předtím tu stál klášterní dvůr postavený mnichy 1678 - 9. 

    Blízko jsou oba bývalé dvorce zkoumané archeologicky v minulém století 

   - místo narození J. Žižky – pod velkým dubem je památník z velkých kamenů (od r. 1908) 

   - velká socha J. Žižky od sochaře J. Malejovského a arch. A Benše (výška 13 m) 

Borovany 
   - ložiska křemeliny (pórovitý materiál využívaný na výrobu různých filtrů) 

   - domy ve stylu selského baroka (konec 18. a poč.19. st.) 

   - býv. klášter augustiniánů, založ. 1455 (got. konvent, kostel Navštívení P. Marie z let 1458 – 66 

zbarok. v 18. st. 

   - býv. prelatura (dneš. podoba z let 1760 – 70) – po zrušení klášterů byla r. 1785 upr. na zámek. 

Dnes škola. 

   - dřín více jak 300 let starý (u vchodu do zámecké zahrady) 

   - soukromý skanzen Železné opony (dům pana Marka, Borovany 237- při příjezdu do Borovan 

před železničním přejezdem vlevo u silnice) – zátarasy, ostnaté dráty, strážní věže, apod. Součástí 

je též naučná stezka „Totalita rozděluje“ (opevnění, bunkr…) - trasa dlouhá asi 6 km (jižně od 

Borovan 

   - bydliště sedmi ebicyklistů – jedna z největších koncentrací v Československu - 5. místo 

v celkovém pořadí (po Praze, Hradci Králové, Brně a Veselí nad Moravou). Ebicykl tu bude 

nocovat poprvé. 

  

 

 

 



4. etapa 

Středa 25. července 

 

 0 495 Borovany     155 [1] 

 2 465 Chrastský potok     155 

 4 507 sedlo Cikánov    155    (1097) 

 5 459 Petrovice     155     (1097) [2] 

 10 486 sedlo hájovna Kalinová    155    (1097) [3] 

 17 437 Třeboň           , modrá + zelená značka              rybník Svět – sev. i již. břeh 

 18 429 Třeboň Lesní ulice (u  x Na Kopečku)        24    /     E49    !!! [4] 

 19 440 Holičky        24      /    E49    !!! 

 30 445 Chlum u Tř. nádraží ČD          153     (122) 

 35 463 Chlum u Tř. rybník Hejtman            (1014)      rybník Hejtman 

 39 493 Chlum u Třeboně st. hr.           pěší, cyklisté, jezdci na koních 6.00 – 22.00 [5] 

 39 493  Schlag Grenze     

 42 520 x Josefsthal              (    ) 

 44 570 x Waldhäuser 

 45 600 sedlo Brennesselberg [6] 

 47 570 Haugschlag 

 48 596 Haugschlag Grenze       
 48 596 Smrčná st. hr.         pěší, cyklisté, jezdci na koních, lyžaři, golf. vozíky  8.00 – 20.00 

 49 602 Smrčná                  (32) , + zelená značka 

 51 582 Nová Bystřice          152     (1116) [7] 

 54 623 x Terezín           151     (1116)                   rybník Osika (1 km rovně po  152  ) 

 62 688 Kaproun      151     (1116),  + červená značka 

 63 707 sedlo Vysoký kámen     151     (1116) [8] 

 67 577 Kunžak           164 

 72 548 Člunek     164                      Kačležský rybník (vlevo u silnice asi 1,5 km za obcí)  

 76 530 Hospříz     164 

 82 478 x Jindřichův Hradec Vídeňská     34         Aquapark *) 

 83 478 x Jindřichův Hradec jih pumpa Benzina      

 83 480 Jindřichův Hradec hvězdárna [9] 

                                                                 

*) JV břeh rybníku Vajgar – odbočit doprava (na sever) po    34    /    E 551    asi 500 m před pletencem 

na Vídeňské 

 

   

Příjezd Kunžak: z náměstí vyjet jihovýchodním rohem (Havlíčkova ulice) a odbočit hned první úzkou 

ulicí doprava (k jihu). Za prvním domem vlevo je vchod na zahradu s pozorovatelnou pana Ladislava 

Schmieda. 

SOS: +420 384 399 079 (pan Ladislav Schmied, Havlíčkova 151, Kunžak). 

 

 

 

 



Dojezd Jindřichův Hradec (spí se na hvězdárně): jižním obchvatem města až na křižovatku u pumpy 

Benzina (vpravo). Zde doprava téměř vracečkou, hvězdárna už je vidět vlevo. První ulicí u obchoďáku 

Penny Market (Hvězdná) doleva ke hvězdárně (pozor, je to jednosměrka!). Na večeři s námi počítají 

v restauraci poblíž hvězdárny. 

SOS: +420 606 633 439 (paní ředitelka Jana Jirků) 

 

Mladošovice (asi 1 km za Petrovicemi) 

   - kostel sv. Bartoloměje – 1. pol. 14. st., věž přist. 1499, patrová bar. předsíň (1785) se znakem 

třeboňského kláštera. V presbytáři křížová a paprsčitá klenba, vybav. bar. a klasic. 

   - lid. architektura (čp. 34) – 1864 

Třeboň    i    Městské infocentrum    + 420 384 721 169, +420 724 064 504 (náměstí čp.103) 

   - MPR, oblast kolem Třeboně biosférická rezervace UNESCO. Rybníkářství od pol. 14. st., - 

největší rybník Rožmberský – 489 ha (asi 3 km severně), Svět – 201 ha (jižně)  

   - dům U Bílého koníčka (čp. 97 – náměstí) z r. 1544 s loubím, bohatě členěnou atikou, věžičkami a 

cimbuřím (dnes hotel) 

   - radnice z r. 1566 (náměstí, naproti Koníčku) – rozšíř. v 17. st. 

   - mariánský sloup (uprostřed náměstí) z r. 1780 – členitý trojboký pylon s plastikami P.Marie, sv. 

Vojtěcha, sv. Alžběty a sv.Petra 

   - Hradecká brána (východní konec náměstí) -1527, upr. 1875. Pův. součást opevnění, za ní už je 

mostek přes Zlatou stoku 

   - Zlatá stoka – napájela vodou z Lužnice velké rybníky mezi Třeboní a Veselím n. L. Vybud. 1506 

– 20 Štěpánkem Netolickým. Délka 48 km, hloubka 1 – 1,5m, šířka 2 – 4m  

   - augustiniánský klášter (severně od náměstí u hradeb) – založ. 1367, s kostelem sv. Jiljí (dnes 

Královny P. Marie a sv.Jiljí) z let 1367 – 1384. Síňový prostor rozdělen čtyřmi sloupy na 

dvoulodí. Pro oltář zhotoveny kol. r. 1400 deskové obrazy od Mistra třeboňského oltáře (originál 

v pražské NG) a opuková socha Madony s děckem, chórové lavice (1722) zhotoveny 

v Bamberku. 

   - Budějovická brána (západně od kláštera) – 1605 – 12 

   - zámek (západní konec náměstí) – na místě panského sídla ze 14. st., rozšiřován 1456, 1429 – 82, 

1519 – 24. Po požáru 1562 přest.na renes. zámek. Dvoupatrová čtyřkřídlá budova s hranol. věží, 

asi 120 místností, v části je Třeboňský archiv. U zámku park, severně na něj navazují městské 

sady. Nad vstupní branou a na 2. zámeckém nádvoří pěkné sluneční hodiny 

   -    Svinenská brána (jižně od náměstí) – renes. 1525 – 7 s nepatrně lomeným obloukem a sgrafity 

   - Novohradská brána (jižně od náměstí, ještě o něco dál než Svinenská) -1512 – 27 

   - pivovar Regent (východně od Svinenské a Novohradské br.) – bar. 1699 - 1712, upr. romant. 1861 

– 8. 

   - lázně – léčí se zde nemoci pohybového ústrojí (mimo jiné rašelinovými koupelemi a zábaly, 

rašelina se dováří z polesí Barbora): 

    1) Bertiny lázně (severně od centra u Zlaté stoky a blízko zastávky ČD Třeboň –lázně) 

    2) lázně Aurora (na severním okraji rybníka Svět).  

   - Schwarzenberská hrobka (vlevo od silnice    155   při příjezdu do Třeboně od Borovan). 

 Centrální dvoupatrový cihlový objekt s předsunutou věží a dvouramenným schodištěm,oltář 

novogot. Stavělo se 1873 – 7, při stavbě bylo nejprve nutno udělat odvodňování, poblíž byla post. 

cihelna vyrábějící zvláště odolné cihly. Postupně sem byly uloženy ostatky 27 příslušníků rodu 

Schwarzenbergů 

Chlum u Třeboně 

   - dvoupatrový zámek z r.1710 (na hrázi rybníka Hejtman) - v letech 1881 – 4 přest. do dnešní 

podoby, další úpravy 1901 – 2, u zámku park 20 ha se vzác. dřevinami. Nyní soukromý majetek. 

   - pův. poutní bar. kostel Nanebevzetí P. Marie (na vyvýšenině nad obcí) – post. 1737 – 45 na 

půdorysu řeckého kříže po vzoru poutního kostela v rakouském Mariazell. V r. 1805 centrální 

svatyně přest. na trojlodí se sakristií. Od zámku ke kostelu vede křížová cesta 

   -  na konci 18. st. tu byly jedny z největších železáren v Čechách, vyráběly se tu i kolejnice pro 

koněspřežku Č. Budějovice – Linec. Výr. železa ukončena 1900 



   - od r. 1891 sklárna – až dokonce 20. st. vyráběla luxusní olovnatý křišťál a kalíškovinu. Od r. 2004 

majetek spol. České sklo a porcelán Stasek Petr – zaměstnává zlomek pův. počtu zaměstnanců 

   - rybník Hejtman (85 ha) – hráz dlouhá 600 m, vysoká 8 m  

Nová Bystřice   i    Městské infocentrum     +420 384 386 909 (Mírové náměstí 53) 

   - hrad založ. koncem 13. st., 1420 vypálen husity, po požáru 1607 přeměněn na renes. sídlo. Další 

požár 1704, pak chátral, koncem 19. st. dokonce záměrně poškozen. Po r. 1871 vyst. směrem do 

náměstí nové křídlo – nyní čtyřkřídlý, na sev. a již. straně dochov. zbytky hradeb (západně od 

náměstí) 

   - kostel sv.Petra a Pavla (sousedí na jihu se zámkem) – pův.got. ze 14.st. (presbytář), později 

zbarok. Ve zdi byla nalezena schrána se srdcem Adama Pavla Slavaty 

   - kašna se sochou sv. Lukáše a sloup Nejsvětější Trojice (na náměstí) 

   - kostel sv.Kateřiny (v severně od náměstí při silnici   128   na Jindřichův Hradec) – 1585, později 

částečně zbarok. 

   - úzkorozchodka 760 mm N. Bystřice – J. Hradec a  J. Hradec – Obrataň – od r. 1897, dnes 

soukromá (Jindřichohradecké místní dráhy). Celkem 79 km, 30 zastávek (většina na znamení), 

max . rychlost 50 km/h, max. sklon 17 ‰, nejvyšší bod 670 m n. m.  

Výňatek z jízd. řádu (platný v den jízdy Ebicyklu - 25. 7. 2007): 

          Nová Bystřice     odj. 14.13 15.32P 16.08 Kunžak - Lomy  ---- 14.54 

 Hůrky                  odj. 14.29 15.48P 16.24 Hůrky 14.30P 15.16 

 Kunžak – Lomy  odj. 14.56 16.15P  16.47 Nová Bystřice 14.44P 15.30 

 U zastávek Hůrky a Kunžak – Lomy kříží trasa Ebicyklu trať úzkorozchodky. 

 P  = parní vlak        Obyčejné jízdné N. Bystřice – Kunžak = 12,- Kč, párou 80,- Kč, kolo 

 v obou vlacích 30,- Kč. Jízdenky do parního vlaku jedině u průvodčích vlaku. 

Kunžak 

   - kostel sv. Bartoloměje – založ. kol. 1370, 3x vyhořel, několikrát přest., naposledy 1808. Věž  

 z r. 1556, v parku u kostela socha sv.Jana Nepomuckého (1740) 

   -  kašna (na náměstí) vytesaná z jediného žulového bloku, již r. 1665 sem byla přiváděna dřevěným 

potrubím voda z pramene Javorka 

   - sloupková boží muka (u kostela) – typická pro zdejší oblast (tato sem byla přenesena z Leštiny a 

Kaprounu) 

   - most s bar sochou sv. Jana Nepomuckého (v obci na silnici   151   směr Mosty, Dačice) 

   - hvězdárna pana Ladislava Schmieda – zakreslování Slunce od r. 1948, v r. 1976 proběhla 

výstavba a otevření hvězdárny. Ebicykl se tu zastavil v letech 1992 a 2001. 

Hospříz  
   - lid. p. bar kaple (1817) 

   - lid. architektura – dvouštítové statky z 1. pol. 19. st. (např. čp. 15 – 16 se vzác. dochov. černou 

kuchyní, čp. 26  a 44 s empír. branou) 

   - kamenný česko-německý rozcestník (2 km za obcí u odbočky na Blažejov vpravo vedle silnice) 

Jindřichův Hradec  i  Městské infocentrum    +420 384 363 546 (Panská 136 – SV roh náměstí) 

   - zámek (západní konec náměstí) – rozsáhlý komplex se třemi nádvořími. Pův. rom. hrádek (zač. 

13. st.), 1260 - 70 r. got. hrad s dvopupatr. palácem, kaplí a mohutnou válc. věží. V 16. st. přest. 

renes. Unikátní zahradní altán (rondel) z konce 16. st. 

   - náměstí Míru s řadou honosných renes. domů: čp. 138 – 9 – dvojdům spojený arkádovou pavlačí, 

s p. got arkýřem, renes. sklípkovou klenbou a sgrafity; čp. 88 – měst. radnice, v dneš. podobě p. 

bar. (přest. po požáru 1801) 

   - sloup Nejsvětější Trojice (na náměstí před radnicí) – 1764 – 8 s bohatou sochařskou výzdobou 

   - proboštský kostel Nanebevzetí P.Marie (severně od náměstí) – 60. a 70. léta 14.st., rozšiřovaný a 

upravovaný až do 17.st. V int. vzácná Špulířská kaple s boh. zdob. krouženou klenbou. Na desce 

u vchodu vyznačen 15. poledník 

   - jezuitská kolej s kostelem sv. Maří Magdaleny (SZ od náměstí naproti proboštskému kostelu) –  

 p. renes., později upr. na kasárna. Kostel, svého času nejstarší ve městě, zrušen 1788 

   - jezuitský seminář a gymnázium (malé Balbínovo náměstí západně od nám. Míru) – dnes sídlo 

Měst. muzea. V muzeu k vidění Krýzovy jesličky – největší pohyblivý betlém na světě 



   - klášter minoritů s kostelem sv.Jana Křtitele (východně od náměstí Míru na břehu velkého 

Vajgaru) – označ. odborníky jako nejvzácnější památka města. Založ. v době Přemysla  

 Otakara II, po r. 1340 vyst. minority klášter a později přeměněn na špitál pro chudé. V int. kostela 

vzácné got. nástěnné malby 

   - klášter františkánů s kostelem sv. Kateřiny (asi 500m severně od náměstí) – 2.pol. 15. st., přest. 

bar., spoj. krytou chodbou s p. got. klášteříčkem 

   - špitální kostel sv. Alžběty (jižně od náměstí za mostem přes Vajgar) – got. stavba z r. 1399, přest. 

v 15. st. a později ještě barokně. R. 1788 kostel zrušen a přeměněn na kovárnu, v posl. době 

citlivě restaurován. 

   - hvězdárna prof. Nušla (již. okraj města) – astronomický kroužek v r. 1953, stavba hvězdárny 

1956 – 61. Ebicykl  tu byl v letech 1992 a 2001 

  
5. etapa 

Čtvrtek 26. července 

 

 0 480 Jindřichův Hradec hvězdárna [1] 

 2 470 Jindřichův Hradec rybník Vajgar     128    (32) 

 7 502 x                 (32) 

 11 586 sedlo Cihelný vrch            ( 32) [2] 

 15 483 Pluhův Žďár                 (32) 

 18 494 Červená Lhota zámek                  (32) [3] 

 22 466 Dírná                (1136) 

 26 446 Lžín                  (1195) 

 29 453 Záhoří - žst. Doňov                (1195) + žlutá (podle trati) 

 34 440 Zlukov              (1195) 

 38 407 Veselí nad Lužnicí         603 ,     3     !!!    Veselské pískovny *),  **) [4] 

 47 407 Soběslav         135  (1180),          (1180)    pískovna Roudná ***) 

 55 452 x Košice                  (32) 

 60 396 Planá nad Lužnicí            409 

 61 416 x     

 63 417 Sezimovo Ústí [5] 

 

*) od hvězdárny ulicí Jindřichohradeckou a Československé armády do centra. Za mostem přes     

    Nežárku (asi 500 m od hvězdárny) doleva (na jih) podle Nežárky ulicí Hamerskou. Asi po 2 km  

    před viaduktem trati na Třeboň (mezitím se po mostě přejede budějovická trať) je po pravé straně    

    vidět parkoviště u první pískovny 

**) spousta možností je na třídě Československé armády  =  silnice   603   z náměstí na východ přes       

    Lužnici a Nežárku, která se pak stáčí k severu - výpadovka na Soběslav 

***) v Myslkovicích (mezi Soběslaví a Košicemi) doleva do obce Roudná 

 

 
 

Příjezd hvězdárna pana Ladislava Hejny Veselí nad Lužnicí U vodárny 56: 

při dojezdu po vedlejšce od Zlukova se přejíždí napřed trať na Třeboň (před přejezdem je křižovatka se 

silnicí    147   ), po dalších 300 m další trať (budějovická). Hvězdárna je 200 m za 2. přejezdem vlevo 

na křižovatce ulic Jindřichohradecká a U vodárny. 

SOS: +420 775 276 593 (pan Ladislav Hejna)  

          +420 381 581 293 + záznamník (pan Ladislav Hejna) 



Dojezd Sezimovo Ústí (část Sezimovo Ústí 2 – východně od silnice      3     /   E55    ):  

spí se v tělocvičně 1. ZŠ, Školní náměstí (budova s rovnou střechou).  Pozor – naproti, za blokem 

domů, je ještě jedna škola se stanovou střechou – tam ne!  

Dojezd bude značen šipkami. Ve škole ubytování, uložení kol, očista. Na hvězdárnu pěšky  

(asi 300 m severně) - v okolí je velký pohyb lidí a špatně by se tam hlídala kola. Zde prohlídka 

hvězdárny a v 18.30 večeře (Anihilační guláš) v restauraci Hilton vedle hvězdárny. Od 19.30 tamtéž 

beseda s trenérem cyklistů Čestmírem Kalašem a s exmistrem světa v cyklokrosu Karlem Camrdou. 

SOS: +420 731 329 451 (Eddy), +420 732 160 965 (Dáša Samaritánka Soldátová) 

 
Pluhův Žďár 

   - kostel Nanebevzetí P. Marie (uprostřed hřbitova) – k pův. renes. kapli z r. 1542 přist. r. 1717  

 bar. loď a zvýšena věž. V presbytáři lomená okna – ještě v 16. st. got. prvky. Na hřbitově žulový 

mezník zapuštěný do země s tesaným křížem (kol. 1300) 

   - zámek s rysy got. tvrze z 12. st. – její jádro pojato do severního traktu renes. zámku ze 16. st., 

v letech 1717 – 47 upr. bar. Čtyřkřídlá patrová budova s lichoběžníkovým nádvořím, na bráně 

zbytky kladek padacího mostu, na stěnách zbytky psaníčkových sgrafit. Posl. majitel byl synovec 

prez. Beneše. Objekt v r. 1994 vrácen synovi býv. majitele, od té doby probíhají opravy 

Červená Lhota 

   - pův. tvrz u potoka, po přehrazení potoka vznikl ostrůvek se zámkem uprostřed rybníka 

   - most z r. 1622 byl pův. dřevěný padací. Tvrz přest 1530 na renes. zámek, na konci 16. st.dostal 

červenou omítku – odtud název. V pol. 19.st. upr. novogot., 1912 – 13 renov. do pův. vzhledu. 

Int. rokokový a renes. s cenným zařízením ze 17. – 19. st. U zámku angl. park s kaplí Nejsvětější 

Trojice 

Dírná 

   - pův. got. vodní tvrz ze 14. st. přest. na zámek, 1636 požár (shořel i kostel a celá ves). Bar. úpr. 

v pol. 17. st. a pak 1759, r. 1990 byl zámek vrácen pův. majitelům – dnes zámecký penzion 

   - got. kostel (2. pol. 14. st.) upr. v 16., 17. a 19.st. 

   - bar. fara, bar. boží muka (17.st.) na toskánském sloupku 

   -     Lžín (asi 5 km za Dírnou) – novorenes zámek (2. pol. 19. st.; bar. kaple sv. Václava (1797) 

Zlukov 

   - malebná náves obestavěná selskými usedlostmi, uprostřed rybníček, nad ním pseudoslohová 

kaple sv. Jana Nepomuckého (19. st.) 

Veselí nad Lužnicí    i  Městské infocentrum    +420 381 548 180  (náměstí TGM 25) 

   - renes. radnice (2.pol. 16. st.) přest. p. renes. po požáru poč. 17. st. Po dalším požáru 1764 průčelí 

upr. bar. a doplněno věží 

   - renes. Weisův dům ze 16. st. (náměstí čp. 111 vedle radnice) s atikou a oblouč.štíty. Při 

restaurování ve 20. st. opatřen novorenes. sgrafitovou omítkou (dnes muzeum) 

   - dům čp. 22 (západní strana náměstí) se třemi renes. štíty ze 16. st. Bývala zde jedna z nejstarších 

poštovních stanic 

   - kostel Povýšení sv. Kříže (na vyvýšenině nad hl. silnicí) – pův. got. (před 1261), kol. 1360 přist. 

presbytář, 1542 – 4 již. předsíň. Po požáru 1655 nové klenby, bar. upr. 1724. Hodnotné bar. 

vybavení 

   - hvězdárna pana Ladislava Hejny - Ebicykl se zde zastaví poprvé. 

Soběslav    i  Městské infocentrum    +420 381 508 105 (knihovna, nám. Republiky čp.1) 

                   i  Info    +420 381 508 116 (Městský úřad – náměstí Republiky) 

   - got. kostel sv. Petra a Pavla (na náměstí se 68 m vysokou hranolovitou věží) – kol. 1280 (z té doby 

sakristie), obvod. zdivo 1380 – 90. Síťové a sklípkové klenby 1499 – 1501 

   - býv. špitální kostel sv. Víta (na náměstí - vysoká tenká věžička na střeše) – 1375 – nejcennější 

jihočeské dvoulodí s kříž. klenbami. Věžička je bez základů, post. přímo na vítězném oblouku 

   - kašna sv. Floriána (střed náměstí), a mariánský sloup (1713) 

   - stará radnice (na náměstí – červená budova se dvěma štíty) - v jádře p. got. (konec 15. st.), upr. po 

1719 a v pol. 19. st. 



   - Rožmberský dům (ul. Petra  Voka) – 1581 – koupen Petrem Vokem spolu se sous. objektem pro 

Zuzanu Vojířovou (dnes muzeum) 

   - Dům U černého orla (též Smrčkův dům – podle primátora) – z r. 1564 (čp. 107 na náměstí). Dnes 

husitské muzeum 

   - býv. hřbitovní kostel sv. Marka (r. bar. z pol. 17. st.) - slouží dnes kulturním účelům 

   - pův. hrad ze 13. st., přest. p. got. kol. 1390, v 15. st. zpustl, v 17. st. tu byl pivovar. Zachovala se 

okrouhlá hláska (kol. 1510) a zbytky opevnění 

   - výroba impregnovaných sloupů a pražců 

   - přír. památka – Nový rybník s plovoucími ostrovy (severně od města) 

Planá nad Lužnicí 

   - kostel sv. Václava – pův. got., přest. bar. 1796, z té doby i věž a fara. Na kostele slun. hodiny 

   - kovové sluneční hodiny na stěně domu U Rudolfa – Galerie R. Hrušínský (třída ČSLA – hlavní 

průjezdní trasa městem) 

   - zámek (v části Strkov – na  příjezdu od Košic vpravo u silnice) – 1903 s angl. parkem 

   - Strkovské lípy a dub (vpravo při příjezdu od Košic - na louce pod zámečkem) – 3 lípy s obvodem 

392 – 456 cm asi 300 let staré; dub s obvodem 331 cm 150 let starý 

   - Strkovský dub (uprostřed hráze Strkovského rybníka – vpravo při příjezdu od Košic) – obvod  

 471 cm, stáří 300 let 

   - několik domů s ozdob. štíty 

Sezimovo Ústí 

   - jméno podle Sezemy z rodu Vítkovců. Býval tu dominik. klášter. Město znič. husity r. 1420, 

obnov. až 1827 díky úsilí učitele A. Svatoše – nazývalo se také Svatošov 

   - vila a hrob prezidenta E. Beneše (1884 – 1948) - v parku u Lužnice část Sezimovo Ústí 1. 

   - kostel Povýšení sv. Kříže (pozdně empírový 1835 - 38) 

   - zajímavě řešené sluneční hodiny (nám. T. Bati naproti obchodnímu domu) – čas ukazuje stín 

koule, kterou drží v ruce čtyřmetrová socha Světlonoše (číselník 19x20 m) 

   - hvězdárna Františka Pešty – otevřena 1964, astronomický kroužek od r. 1950. Ebicykl tu 

nocoval v letech 1987 a 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. etapa 

Pátek 27. července 

 

 0 417 Sezimovo Ústí    (1173) + žlutá značka [1] 

 6 415 Tábor           ,    19 [2] 

 11 474 x Všechov           123 [3] 

 20 576 Jistebnice        122     (0074)                   rybníky (severně od města) [4] 

 23 644 Chlum      122      (0074) [5] 

 26 647 Cunkov                     !!!  U Bizona - stylová hospůdka [6] 

 31 404 Sedlec – Prčice      121   (11)  vých. od města (modrá zn.) [7] 

 32 411 Sedlec - Prčice sever              (0042) 

 34 417 Divišovice jih     

 34 417 Divišovice radary    dál JZ směrem po neznačené cestě až na silnici   120 

 36 391 Měšetice sever         120    (11) 

 40 367 Jesenice     120    ,    105 

 48 352 Sedlčany                     (11)  několik možností na náměstí [8] 

     u silnice před vjezdem do města 

 51 385 Kosova Hora             (112) 

 55 452 Vojkov               (112) 

 62 480 Martinice              (112),     121    (112) 

 68 493 x Votice východ      150     (112) [9] 

 70 570 sedlo Větrov      150      (112) [10] 

 74 504 Jankov     150      (112) 

 86 405 Louňovice pod Blaníkem          125     (101) [11]     

 91 420 Kondrac      125    (101)   U Matoušků 

 92 469 sedlo Jinošov       125     (101)                                                                       [12] 

      95 380 Vlašim  [13] 

 

Příjezd hvězdárna Tábor (Jiráskova ulice): cyklostezkou ze Sezimova Ústí podél Lužnice do Tábora. 

Podjede se trať, na nejbližší křižovatce doprava ulicí Údolní – cyklotrasa (11) - 750 m na východ až na 

křižovatku se světly. Zde doleva Budějovickou a po 250 m na 2. světlech šikmo doprava. Dál ulicemi 

Bílkova a  9. května 700 m až na křižovatku s Jiráskovou ulicí, zde doprava (těsně před odbočením je 

vpravo parčík u Zemědělské školy). Hvězdárna je na vysokém domě vlevo, kopule je vidět už od 

Zemědělské školy. 

SOS: +420 381 254 469 (hvězdárna – pan Břetislav Vonšovský) 

 

Exkurze do Radiokomunikačního družicového střediska Sedlec (příjezd viz itinerář „Divišovice 

radary“). 

Podrobnosti na Ebicyklu. 

 

Příjezd hvězdárna Sedlčany (jižně od města na kopci Cihelný vrch): 

před vjezdem do centra na křižovatce s   18   zatočit doleva rovně do táhlého kopce směr Příbram. 

Přesně po 1 km od křižovatky, těsně předtím, než se silnice    18   začne stáčet doprava, zahnout 

doprava na účelovou komunikaci vedoucí k domkům. Hvězdárna je na zalesněném kopci vlevo, posléze 

narazíte na lesní cestu, která k ní vede. 

SOS: +420 777 285 444 (pan ředitel František Lomoz) 

 

Dojezd Vlašim (spí se na hvězdárně): 

hvězdárna je vpravo u silnice při vjezdu do města. 

SOS: +420 607 835 434 (pan Jan Urban), +420 317 842 390 (hvězdárna) 



 

 Tábor    i  Městské infocentrum    +420 381 486 230, 232 – 4 (Žižkovo náměstí čp. 2) – proti 

záloze 500,- Kč půjčuje audioprůvodce po městě 

   - MPR od r. 1961 (hist. jádro) 

   - Žižkovo náměstí – zde se  shromažďoval lid a vojsko. Jsou zde následující objekty: 

              - got. radnice (1440 – 1516), v r. 1878 uprav. novogot. Její nejcennější částí je velký sál tvaru        

                 nepravid. dvoulodí se síťovu klenbou a nejstaršími plastikami M. Jana Husa a J. Žižky  

                (Husitské muzeum – zde i vstup do středověkých chodeb a dvou- až třípatrových sklepů) 

              - kostel Proměnění Páně na Hoře Tábor (1440 – 52) se sklípkovou klenbou presbytáře. Před        

                 kostelem sousoší z doby kol. 1770 (I. Platzer) 

              - pomník J. Žižky - 1884 J. Strachovský. R. 1877 byl odhalen Myslbekův bronzový, avšak byl  

                 brzy potom snesen kvůli vadě materiálu 

              -  renes. kašna s plastikou Rolanda  

              -  řada got. a renes. domů: čp. 22 – Skochův dům (místní kupec) – p. got. štít s plaménkovými  

                 ornamenty; čp. 18 – dneš. podoba z konce 18. st. (medailony a štuky ve stylu Ludvíka  

                 XVI.); čp. 19 – sgrafita a obloučkový štít; čp. 17 – dům s podloubím, které „vstupuje“ do  

                 náměstí, průčelí z poč. 17. st.; čp. 5 – Lichvicovský dům (za pomníkem J. Žižky) – renes.  

                (1532); čp. 6 – Ctiborův (za pomníkem J. Žižky vpravo) -  post. kol. 1532, - nádherný p. got.  

                 štít s plaménkovým vzorem, v int. trámový strop 

   - zbytky zámku (JZ od náměstí) – dochovala se válcová věž Kotnov. Část hradu přest. v 17. st. na 

pivovar, ostatní budovy zničeny. Z parkánových zdí výhled do údolí Lužnice 

   - poutní místo Klokoty (asi 1 km západně od náměstí na okraji města) – bar. kostel P. Marie (1701 

– 4) na místě někdejší got. tvrze a kostela. U něj komenda premonstrátského řádu s nádvořím, 

ambity, dvěma branami, nárožní kaplí a rezidencí. Dominanta města – vede k ní kříž. cesta, která 

pak pokračuje k bar. kapli Dobrá voda. 

   - hvězdárna – pozorovatelna na domě už zde byla v r. 1945. Ebicykl se tu zastavil v letech 1987 a 

1999. 

Vlásenice (asi 3 km před Jistebnicí) 

   - Holubova lípa – stará několik set let, obvod u země téměř 12 m, ve výšce prsou 9 m - považ. za 

nejstarší strom na Táborsku 

Jistebnice 

   - pravid. kolonizační půdorys kolem náměstí s řadou pův. renes. domů s dochov. mázhauzy a 

portály. Vznikl zde Jistebnický kancionál – iluminovaný zpěvník (1. pol. 15. st.) – obsahuje mimo 

jiné i text a notový záznam písně „Ktož sú boží bojovníci“ 

   - Starý zámek (zv. též Vlašský dvůr nebo Zámeček) – pův. renes. (2. pol. 16. st.), později přest. 

barokně 

   - Nový zámek s angl. parkem a dvěma rybníky (1878 – 82) ve stylu tudorské gotiky 

   - Rožmberská tvrz (za Novým zámkem) – 15. st. se dvěma půlkruhovými baštami, další baštou a 

přístavkem ve dvoře 

   -  kostel sv. Michala archanděla (severně od náměstí) – got. z let 1380 – 85 na místě rom. stavby. 

Přest. bar. 1718, z rom. období je půlkruh. ústupkový portál (jižní strana lodi). Dochovalo se i 

několik got. oken a klenba 

   - sluneční hodiny (možná z r. 1750) – na faře (čp. 92) 

   - kaple sv. Maří Magdaleny (na výšině Vyšehrad – 635 m n. m. - JZ od města) – pseudogot.  

 z r. 1861, která nahradila pův. dřevěný kostel  založ. v 1. pol. l4. st. Od kaple výhled 

   -  přír. park s řetězem rybníků (severně od města vpravo vedle do Prčic) – možnost koupání 



Sedlec – Prčice 

   - dvojměstí odděl. potokem, pěší pochody od r. 1966, nejvíce až 35 000 lidí. 

1) Sedlec (jižně) – měst. pam. zóna 

   - kostel sv. Jeronýma – v jádru rom. z 12. st. s got. presbytářem, přest. novorom. 1898 – 9 

   - 7. 5. 1945 byla oddíly SS vypálena škola a postříleno 23 občanů (pomník) 

2) Prčice (severně) – měst. pam. zóna (má se říkat „ta Prčice“) 

   - pův. rom. kostel sv. Vavřince (1170 – 80), got. presbytář ze 14. st., 1730 kostel zbarok. 

   - zámek z doby kol. 1730 (čp. 170), přest 1800, s angl. parkem, v něm památný dub porostlý 

břečťanem a skupina smrků – obvod kmenů až 410 cm 

   - žid. hřbitov z r. 1724 (1,5 km severně na okraji lesa nedaleko silnice do Heřmaniček u rybníka 

Pabiánek) – nejst. náhrobky 1782, posl. pohřeb 1939 nebo 1940. Kamenná márnice s půlkruh. 

zaklenutým vstupem a sedlovou střechou rekonstr. 2000 - 2002 

   - kašna (na náměstí) se sochami sv. Isidora a sv. Jana Nepomuckého (18. st.) 

   - most 1815 – 23 (tech. památka) se sochami sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého (I. Platzer) 

   - kamenná lávka přes Sedlecký potok – dvě velké kamenné desky podepřené balvanem v korytě    

Jesenice 

   - pův. got. kostel Nejsvětější Trojice s věží z r. 1617, přest. p. bar. 1799, v jižní zdi náhrobek 

klečícího Jana Černína, v severní opuk. náhrobník Diviše Černína 

   - statek čp. 15 (u kameného mostu) se sochou sv. Jana Nepomuckého z konce 18. st. 

   - památná lípa malolistá (na návsi před vchodem na hřbitov) 

Sedlčany 

   - připom. již 1057 – jedno z nejstarších sídlišť v Čechách 

   - pův. got. kostel sv. Martina (konec 13. st.) se štíhlou hranol. věží a sdruž. román. okny, r. 1374 

přest. na dvoulodí a připoj. presbytář, r. 1862 novogot. přístavek. V int. plastiky sv. Václava a sv. 

Ludmily z dílny J. Brokoffa. 

   - mariánský sloup sv. Immaculaty (1713); novorenes. radnice 

   - hvězdárna Josefa Sadila – stavěla se 1958 – 1962, astronomický kroužek od r. 1956. Ebicykl tu 

byl v letech 1984 a 1987. 
Červený Hrádek (2 km za Sedlčany směr Kosova Hora) – zámek pův. z 15. st. se dvěma věžemi, ke 

kterým byla přistavěna křídla. R. 1675 požár, 1711 už jen účel. obnov. (pobyt panských 

úředníků), 1844 romant. přest., pak ještě upr. 1894 – 6 podle projektu Jana Kotěry (tehdy ještě 

studenta), 1991 vrácen majitelům 

Kosova Hora 

   - pův. rom.-got. farní kostel sv. Bartoloměje (14. st.), upr. v 18. st., hranol. věž 1761 – 2 s p. bar. 

předsíní, sakristie s oratoří v 1. patře. Vnější zdivo sgrafit. kvádrování  

   - renes. zámek (17. st.) přest. z tvrze ze 14. st., dneš. podoba z 19. st., v r. 1950 vyzdob. sgrafity 

tvaru terčů 

   - židovská čtvrť (při příjezdu od Sedlčan); synagoga (čp. 131) - 1740; židovský hřbitov (400 m JJV 

od obce, poblíž silnice   18    ) – nejst. náhrobek 1780, posl. pohřeb 1940 

Vojkov 

   - zámek z pův. tvrze (pol. 16. st.), 1872 zvýšen o druhé patro, rozšířen a zmodernizován. V parku 

78 druhů dřevin, u zám. zdi památný dub (obvod 650 cm) 

Martinice 

   - rodiště významného šlecht. rodu 

   - tvrziště – kužel násyp s příkopem a valem – chrán. archeol. pam. 

   - kostel Nanebevzetí P. Marie (1. pol. 13. st.) přest. koncem 16. st.  

   - bar. kamenný most (1709) – význ. tech. pam. (JZ od obce u rybníka Velký Mastník) 

Votice 

   - r. bar. zámek (1648), r. 1653 přist. křídla, 1746 upr. na pivovar 

   - klášter z r. 1627, vydrancovaný Švédy r. 1645, přest. 1771 a později využit hospodářsky 

   - Nový zámek – vznikl přestavbou domu v 18. st. (poblíž kláštera)  

   - bar. radnice (1661) s věžičkou a hodinami, int. moderní, vedle vlevo moderní přístavek. V obou 

budovách úřadovny MÚ 

   -  mariánské sousoší (1. pol. 18. st.); budova spořitelny (1909) 

   - morový sloup (na náměstí) – bar. 1715 (M. J. Brokoff), polygonální kašna z r. 1885 



   - pův. got. kostel sv. Václava (zač. 14. st.) s kaplí sv Jana Nepomuckého, přest. 1731. V int. sv. Vít 

a sv. Josef od M. J. Brokoffa. U kostela pomník blanických rytířů (Č. Vosmík 1937) 

   - býv. františkánský klášter s kostelem sv. Františka – poutní místo – r. bar. (1627 – 9), upr.  

 1940 – 43. Na klášterním hřbitově je kaple křížové cesty a cenná kopie jeruzalémského Božího 

hrobu (1685) opravená 1852 a 1968 – 9. Dům čp. 4 u hřbitova je údajně nejst. budova ve městě 

zachov. v pův. stavu 

   - židovský hřbitov – založ. před r. 1538, nejst. náhrobek 1705, posl. pohřeb 1962 (východní část 

obce, asi 500 m od náměstí) 

Jankov 

   - hodn. rom. kostel Narození sv. Jana Křtitele (1. pol. 12. st.), prodloužen koncem 13. st., koncem 

17. st. přist. sakristie, oratoř a nadstaveno patro věže. V int. vzác. rokok. hl. oltář s p. got. 

sousoším 

   - rokok. osmiboká kaplička (na návsi) se sochou sv. Jana Nepomuckého 

   - mlýn (čp. 38) – obdél. zděná patr. stavba s polovalbovou střechou a prkennými štíty, strop 

podepírají vyřezávané sloupy 

Ratměřice (3 km za Jankovem) 

   - zámek z r. 1705, přest. po r. 1838. V parku (9,3 ha) dvě americké sekvoje 36 m vys. s obvodem 

přes 500 cm a další vzác. dřeviny 

   - rom. kostel sv. Václava (1. čtvr. 13. st.), presbytář připoj. ve 2. pol. 14. st., v r. 1865 kostel přest., 

1865 přist. sakristie a naproti oratoř. Před kostelem rokok. socha sv. Jana Nepomuckého (2. pol. 

18. st.) 

Zvěstov (6 km za Jankovem) 

   - bar. osmiboká kaple se zvoničkou; sv. Jan Nepomucký – rokok. socha (2. pol. 18. st.) 

Libouň (asi 2 km před Louňovicemi)  

   - zámek – r. bar., vyhořel 1801, pak již nebyl obnoven v celém rozsahu, část adapt. na sýpku 

   - kostel sv. Václava – rom. rotunda (1. pol. 13. st.) s apsidou a hranol. věží – renov. 1907 – 8, místy 

odkryty pův. fresky. U rotundy socha sv. Jana Nepomuckého (1728) a dvě pam. lípy s bizarními 

kmeny  

   - Roudný (jižně od obce) – již ve 13. st. těžba zlaté rudy, nejvíce 1909 – 30 = 5770 kg ryzího zlata. 

Hloubka jámy 450 m, ještě v r. 1927 200 dělníků 

Louňovice pod Blaníkem   i  Městské infocentrum    +420 317 862 022 (v zámku) 

 - již ve 12. st. klášter premonstrátek, za husitů vypálen, tvrz na jeho místě později přest. na renes. 

zámek s nárož. věžemi. Bar. upr. Valdštejny 1675, v r. 1985 po rekonstr. muzeum (na návsi) 

   - kostel Nanebevzetí P. Marie (naproti zámku) – jediný objekt, který zůstal z kláštera (stál u záp. 

brány) – pův. got., zbarok. v 2. pol. 17. st.- zaklenut a doplněn kryptou. Zbytky kláštera odkryty 

při archeol. výzkumu u čp. 20, 21, 22 a 39 

   - 3 lípy srdčité (u kostela )- obvod 240 – 310 cm, výška 15 – 20m, stáří 150 – 350 let 

   - rokok. kaple (na náměstí poblíž zámku) s dř. sochou sv. Jana Nepomuckého 

   -  renovovaná budova velkého statku (na návsi) 

   - sluneční hodiny (na stěně Hostince pod Blaníkem) 

   - Blaník – 2 vrcholy oddělené sedlem, kudy prochází silnice do Načeradce. Vrchol Velkého 

Blaníku (severně – 638 m) osídlen již asi ve 3. st. př. n. l. Dnes na vrcholu dř. rozhledna tvaru 

husitské hlásky (od r. 1940). Na Malém Blaníku (jižně – 580 m) zříc. poutní kaple sv. Maří 

Magdaleny 

   - louňovická alej (8x lípa srdčitá a 1x jilm habrolistý) – obvody 220 -590 cm, výšky 23 – 29m, stáří 

150 – 350 let - přímo u silnice   125   Louňovice – Kondrac asi 1 km za Louňovicemi  

 u Podlouňovického mlýna 

- lípa v Olešné (u statku Olešná mezi Louňovicemi a Kondrací vlevo vedle silnice   125    ) – lípa 

srdčitá s obvodem 648 cm, výškou 27m, stáří 250 – 400 let 

Kondrac 

   - kostel sv. Bartoloměje (kol. 1200), presbytář a sakristie s got. klenbami z konce 14. st., bar. upr. 

1735, později vybud. mezi zděnými i dřevěná věž pro zvon. V r. 1918 udeřil do dř. věže blesk, 

kostel vyhořel a zvon při pádu poškodil klenbu rom. tribuny, věž již znova neobnovena. Záp. 

průčelí tvoří dnes dvě válc. věže se sdruž. rom. okny, v int. zbytky nást. rom malby (na stěnách 



 a tribuně) 

   - dub letní – obvod 451 cm, výška 18m, stáří 220 let v polích po levé straně silnice   125   před 

vjezdem do Kondrace 

   Vlašim    i  Městské infocentrum    +420 317 847 207 (na nádvoří zámku) 

   - hrad kol. 1318, dnes zachov. válc. věž a část sev. křídla. Na poč 17. st. přest. na renes. zámek 

s kaplí a divadlem, kol. 1755 angl. park. Dnes v zámku přírodověd. expozice a expozice 

střelectví, v parku čínský pavilon a pseudogot. starý zámek 

   - kostel sv. Jiljí (východně od zámku) – 1522 – 23, věž zvýš. 1830 – 31, přist. bar. oratoř. Poblíž 

bar. děkanství a Husův sbor církve československé (1924 – 6) 

   - bývalá synagoga – poč. 19. st. 

   - hvězdárna post. 1961, r. 1991 založ. občanské sdružení Vlašimská astronomická společnost. 

 Ebicykl tu nocoval v letech 1984, 1987 a 2001. 

 

 
7. etapa 

Sobota 28. července 

 

 0 380 Vlašim      112     (0069),            (0069) [1] 

 6 508 Vracovice                  (0069) [2] 

 8 485 Malovidy           127     (0069) 

 14 597 Buková 

 17 605 Horní Lhota             (161) [3] 

 22 588 Lukavec           128 [4] 

 25 692 sedlo sv. Jan     128 [5] 

 35 558 Pacov                 (321, 1219) [6] 

 39 569 Pošná     

 41 533 Zahrádka      

 46 610 Čížkov           19 [7] 

 56 493 Pelhřimov             (5129) [8] 

 64 709 sedlo Křemešník             (5129) [9] 

 69 603 Nový Rychnov [10]                

 71 671 x Milíčov    [11] 

 75 605 Dušejov          602 [12] 

 76 601 x     

 78 555 Ježená 

 82 495 Rantířov             (5215) 

 89 518 Jihlava              Vodní ráj (na severu u Kauflandu, Hypernovy a Baumaxu) [13] 

 

 
 

Pelhřimov – položení květin na hrob ebicyklisty Vaška Slavíka. Sraz na náměstí, pak společně na  

kolech na hřbitov – podrobnosti na Ebicyklu. 

 

 

 



Dojezd Jihlava (spí se v tělocvičně, která je v budově Magistrátu města Jihlavy): 

při příjezdu od Rantířova pořád rovně na východ Žižkovou ulicí přes několik křižovatek se světly až do 

centra na Masarykovo náměstí. Magistrát je v SV rohu, vjezd je z náměstí ulicí Hlubokou.  

Slavnostní zakončení EBI 2007 proběhne v sále Muzea Vysočiny – SZ roh Masarykova náměstí. 

Potom beseda s jihlavskými astronomy - proběhne v sídle Jihlavské astronomické společnosti v Bráně 

Matky Boží (od kašny v severní - horní - části Masarykova náměstí ulicí Matky Boží na JZ asi 200 m) 

SOS: +420 728 880 930 (pan Miloš Podařil) 

 
Loreta 
   - asi 4 km za Vlašimí - bar. poutní kaple 1703 – 6 s členěnými fasádami a věží stojící na terase 

Pravonín (asi 3 km za Malovidy) 

   - tvrz post 1578 – 1616, v 17. st. zpustla, 1756 zámek, upr. 1765, do dneš. podoby přest. v 1. pol. 

19. st. 

   - kostel sv. Jana Křtitele – pův. rom. rotunda (kol. 1200) 

   - synagoga – nyní stodola; žid. hřbitov s náhrobky z 1. pol. 19. st. 

Horní Lhota 

   - kruh. bar. kaple se zvonicí (na návsi) – 18. st.; další obdélná p. bar. kaple (na okraji vsi) 
Lukavec 
   - pův. tvrz s vod. příkopy, později přest. got. a v 16. st. renes. na zámek – dneš. podoba z pol. 18. 

st. a z úprav 1915 – 17. Čtyřkřídlý objekt s vnitř. dvorem a dvoupatr. věží, příkopem a valy 

obklop. angl. parkem s klasic. pavilonem z konce 18. st. pro svůj vzhled nazývaným Hříbek 

   - p. bar. kostel sv. Václava obnov. pseudoslohově po požáru r. 1865 

   - památná lípa (na návsi) 

   - žid. hřbitov (asi 250 m severně od návsi ) - 1. čtvrť 18. st., nejstarší čitelný náhrobek 1725. 

Pacov    i  Městské infocentrum    +420 608 302 065  (Hronova 1078) 

   - kostel sv. Michala archanděla (volně stojící na náměstí) – založ. koncem 13. st., got. dvojlodí 

zaklenuto koncem 15. st., další úpravy v 1. pol. 16. st., bar úprava po r. 1727. V int. náhrobek 

Hrona z Pacova z přelomu 13. a 14. st. – jeden z nestarších dochov. u nás  

   - renes. zámek (severně od náměstí a kostela) přest. poč. 17. st. z vladyckého sídla připom. r. 1316, 

po r. 1666 přest. na klášter bosých karmelitánů, zrušen r 1785. V zám. parku habr vyjímečný 

věkem i tvarem: jen 1 m vys., rozvětvuje se do plazivých větví, které znova zakořeňují 

   - bar. klášterní kostel sv. Václava (u zámku) - 1727 – 32, v posl. letech rekonstr. na koncertní sál 

   - sluneční hodiny (na budově ZŠ severně od náměstí a zámku) -  několik číselníků pro různá města 

světa (!) 

   - hřbit. kaple sv. Barbory (JZ od centra u hřbitova při silnici   128  ) - bar. 1681; židovský hřbitov 

(asi 500 m SV od centra vpravo vedle silnice   129   směr Hořepník) založ. 1680, nejst. náhr. 

1796, posl. pohřeb 1969; býv. synagoga (zač. 19. st.) – byla využita jako sklad (čp. 77) 

Pošná 

   - r. got. kostel sv. Bartoloměje (2. pol. 13. st.), bar. přest. po 1680, v int. got. nást. malby 

Pelhřimov  i  Městské infocentrum    +420 565 326 924 (Masarykovo náměstí 10) 

   - MPR, dochov. část hradeb, Dolní a Horní brána (obě z 15. st.), Solní brána (u zámku) 

   - zámek renes. (1549 – 54), přest. bar. v 18. st., od r. 1850 soud, od r. 1910 muzeum 

   - děkanský kostel sv. Bartoloměje (14.st. a pozdější přest.) 

   - pův. got. kostel sv. Víta (pol. 13. s.) přest. bar. 1739 – 40 – dnes koncertní sál a výstavní síň 

   - na náměstí řada domů s got. a renes. jádry: čp. 1 – radnice; čp 10 – Švejnarovský dům s částí 

muzejních sbírek; čp. 17 – purkrabský dům z r. 1561; čp. 13 – nárožní s kubistickými prvky 

   - kostel sv. Kříže (JZ od středu města) – 1671, r. 1883 přest. novogot. 

   - p. bar. kaple P. Marie Bolestné (1710 – 13), na terase a v ambitech lapidárium (smírčí kříže a 

náhr. kameny ze 16. st.) 

Vrch Křemešník  - 765 m 

   - jedno z nejnavštěvovanějších míst Českomoravské vrchoviny – významný cíl katol. procesí. Ve 

středověku se tu dolovalo stříbro 

   - poutní kostel (na vrcholu) – nahradil v letech 1710 – 20 starší stavbu, kolem bar. ambity a dvě 

nárož. kaple z roku 1734. Poblíž nedokonč. romant. stavba Větrný zámek 



   - rozhledna (1993) – výška 53 m; kolem vrcholu přír. rezervace – chrání typická rostlinná 

společenstva Českomor. vrchoviny 

Nový Rychnov 

   - renes. zámek 1543 – 61 vznikl přest. tvrze ze 14. st., 1675 část. přest. a zbarok., v levém křídle 

zachov. renes. rámování oken a zbytky sgrafit 

   - pův. got. kostel Nanebevzetí P. Marie (1343 – 63), poškoz. v třicetileté válce, v 18. st. část přest. 

bar. U kostela smírčí kámen s vytes. křížem a sekyrou. Památný dub letní 

Jihlava   i  Městské infocentrum    +420 567 168 158 – 9 (Masarykovo nám. 2) 

   - MPR, opevnění kolem hist. jádra (14. – 15. st.) s pův. got. branou Matky Boží (západně od 

náměstí blízko minoritského kostela) upr. renes. 

 Zač. 13. st. obj. ložiska stříbra, r. 1249 dostalo město městské a horní právo, ražba mincí 

   - Masarykovo náměstí – plocha 3,66 ha – jedno z největších v Evropě: got. radnice (SV roh 

náměstí, zde infocentrum – čp. 2) - přest. po požáru v pol. 16. st. renes. a 1786 bar.; Patricijský 

dům; dům soukenického cechu (SZ roh náměstí - čp. 55) - dnes Muzeum Vysočiny – největší 

jihlavský „krytý dvůr“ s arkádovou chodbou na toskán. sloupech; dům čp. 7 (východní strana 

náměstí )- v jádru got. s nárožním arkýřem „ na noze“ přist. v 2. pol. 16 st. s reliéfem vousaté 

hlavy (upevňovala se na ni kontrolní tržní míra); Bavorův dům čp. 39  (západní strana náměstí) – 

z doby kol. 1260, podloubí zazděno na konce 14. st., obj. a obnov. po r. 1985; dům Znojemská 

čp. 2 (nárožní - jižní strana náměstí) -  řada dalších domů s arkýři, vysokými štíty, se zdob. 

portály a sgrafity, mariánský sloup (1690) a dvě kašny (1797).  

   - farní kostel sv. Jakuba Většího (východně od náměstí) – pův. got. z doby před 1257, dostavěný ve 

2. pol. 14. st., v bar. kapli figurky horníků (1. pol. 18. st.) 

   - kostel Povýšení sv. Kříže (SV od náměstí) – pův. součást kláštera dominikánů z doby kol. 1260, 

klenby z doby vrcholné gotiky 

   - minoritský kostel Nanebevzetí P. Marie (západně od náměstí) - kol. 1250 s p. got. chórem a 

freskou znázorňující přepadení města Sokolem z Lamberka r. 1403 

   - kostel sv. Ignáce z Loyoly (SV roh náměstí) – jezuitský (1680 – 89),  v int. vzácné varhany z r. 

1732, u něj jezuit. kolej (konec 17. st.) dnes městská knihovna – z jejího nádvoří je vstup do 

katakomb 

   - Jihlavská astronomická společnost od r. 2004. Ebicykl tu dosud nebyl. 

 

S kým se na EBI 2007 (možná) uvidíme: 

 

Antoš Milan  Janata Miroslav       Poupa Martin 

Bačo Pavel  Janata Martin Pravda Alexander 

Balík Jan   Jedinák Ludvík Prokop Petr 

Bejček Karel  Jedináková Lila Prokopová Jaroslava 

Bejček Pavel  Jelínek Viktor Soldát Zdeněk 

Boháčová Martina Jelínková Vlasta Strašil Karel 

Cáb Jiří   Kaděrka Petr Strašilová Marie 

Dlabola Luděk  Kleczek Pavel Šmelcer Ladislav 

Dobrovoda Luboslav Knapp Viliam Šmelcerová Dana 

Dostál Víťa  Komrska Jiří Štědroň Martin 

Drhová Lucie  Konečná Anna Štědroň Petr 

Elišková Michaela Koráb Miroslav Štorek Zdeněk 

Gábor Pavel  Kracíková Olga Tarant Zdeněk 

Grygar Jiří  Kratoška Bohumír st. Trutnovský Karel 

Hájek Karel st.  Kratoška Bohumír ml. Vaclík František 

Hájek Karel ml.  Krejsa Jiří Vallo Dušan 

Hájková Ilona  Lemež Petr Vallová Kaja 

Homola Vladimír Olchava Hynek Žilinská Katka 

    Pokorný Pavel Žilinský Vladko 

         

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


