JINDŘICHŮV HRADEC se zastávkou v PELHŘIMOVĚ
ZÁKLADNÍ CENA

SOBOTA 11.06.2022

390,- Kč/osoba

ZLEVNĚNÁ CENA 270,- Kč/osoba

Odjezd z Veverských Knínic v:

7:00 hod

Odjezd z Rosic v:

7:25 hod

Odjezd z Jindřichova Hradce (přejezd do Pelhřimova) v:

12:30 hod

Odjezd z Pelhřimova v:

17:00 hod

Bližší informace k navštíveným místům:

Jindřichův Hradec
leží ve východní části Jihočeského kraje, na březích řeky Nežárky. Nejstarší historie města
je spojena s panováním mocného šlechtického rodu Pánů z Hradce. Vznik města je svázán
s existencí hradu, který vyrostl na ostrožně nad soutokem Nežárky a Hamerského potoka
na počátku 13. století. Původně gotický hrad byl v druhé polovině 16. a začátkem
17. století přestavěn na honosný renesanční zámek. Po barokních dostavbách se zámek
rozrostl na rozlohu více než 3 ha.
Centrum historické části města původně obklopené hradbami tvoří náměstí Míru
s typickými měšťanskými domy. V roce 1950 bylo historické jádro města vyhlášeno
městskou památkovou rezervací.

Mezi kulturní a historické památky města patří: státní hrad a zámek, muzeum
Jindřichohradecka, proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie, kaple sv. Maří
Magdaleny, výstavní dům Stará radnice, kostel sv. Jana Křtitele s minoritským klášterem,
kostel Nejsvětější Trojice, kostel sv. Kateřiny, kostel sv. Jakuba s Černínskou hrobkou,
kostel sv. Václava, městská památková rezervace, měšťanské domy na hlavním náměstí.
Bližší popis některých z nich najdete níže.

Zámek Jindřichův Hradec
rezidence nejvyšších zemských úředníků

Monumentální soubor budov hradu a zámku v Jindřichově Hradci, prohlášený v roce
1996 národní kulturní památkou, je třetím největším památkovým komplexem v České
republice. S přiléhajícím městem se spojuje v harmonický celek, jehož historický ráz
a jedinečné stavební a umělecké památky tvoří městskou památkovou rezervaci,
vyhlášenou již v roce 1961.
Každá z prohlídkových tras v sobě skrývá interiéry a umělecké předměty, které lze spatřit
jen v jindřichohradeckém zámku. Patří k nim rytířský sál gotického paláce, jehož stěny
zdobí Legenda sv. Jiří, vymalovaná roku 1338, zvláště dobře dochovaná pozdně gotická
černá kuchyně, mimořádné zelené renesanční pokoje Adamova stavení nebo manýristický
hudební pavilon Rondel a mnohé další.
Prohlídkové okruhy:

Adamovo stavení (základní okruh - délka 50 minut)
Prohlídková trasa A prochází prvním patrem renesanční budovy Adamova stavení.
Přibližuje reprezentivní životní styl vysokých zemských úředníků pánů z Hradce, ale
i dobu, ve které z velkolepě vystavěné rezidence spravovali své rozlehlé panství Slavatové
a Černínové. Prohlídka je zakončena v hudebním pavilonu Rondelu.

Orientační vstupné: děti do 6 let zdarma, děti od 6 let 80Kč, dospěli 190 Kč,
senioři 150 Kč

Gotický palác (základní okruh - délka 70 minut)
Prohlídková trasa procházející Gotickým palácem je nově instalována, obohacena
o množství zajímavých exponátů, archeologických nálezů a opatřena novým osvětlením.
Atraktivním způsobem připomíná životní styl nejvyšších purkrabí, sudí a hejtmanů
Českého království, pánů z Hradce. Zvláštní význam má někdejší Rytířský sál s unikátně
dochovanými středověkými malbami představujícími Legendu sv. Jiří, a dále vysoce
cenná umělecká díla desková malba Jindřichohradecká Madona a pieta z Lodhéřova,
vystavená v klenotnici. Závěr prohlídky tvoří návštěva pozdně gotické Černé kuchyně.
Orientační vstupné: děti do 6 let zdarma, děti od 6 let 60Kč, dospěli 140 Kč,
senioři 110 Kč

Černá věž + Černá kuchyně (délka neomezeně)
Černou věž lze navštívit samostatně bez průvodce. Ač se vzhledem k rozsahu
jindřichohradeckého hradu a zámku nedá říci, že je věž jeho dominantou, významně
přispívá k jeho impozantnímu vzezření. V porovnání s jinými historickými vyhlídkovými
věžemi skýtá zdejší Černá věž panoramatický a malebný výhled na celé město a jeho
široké okolí. Nově si můžete užit i návštěvu pět set let staré Černé kuchyně.
Orientační vstupné: děti do 6 let zdarma, děti od 6 let 30Kč, dospěli 80 Kč, senioři 60 Kč

Výběrový okruh (délka 50 minut)
Výběrový okruh představuje větší část stavebního vývoje hrado-zámeckého areálu
Jindřichova Hradce. Návštěvníci projdou stavbami a interiéry pozdně gotickými až
vrcholně renesančními. Prohlídka začíná ve staré černé kuchyni, navštíví reprezentativní
pokoje stavitelů zámku a končí v unikátní manýristické stavbě, hudebním pavilonu
Rondelu.

Orientační vstupné: děti do 6 let zdarma, děti od 6 let 80Kč, dospěli 190 Kč,
senioři 150 Kč

Výstava „Kabinety Stuchlé“ a expozice
Černínové - diplomaté, cestovatelé, sběratelé
Výstava představuje dosud opomíjené téma diplomatických misí českých šlechticů
v 17.–20. století. Expozici doplňuje výstava pohyblivých loutek výtvarnice Stanislavy
Stuchlé.
Orientační vstupné: děti do 6 let zdarma, děti od 6 let 100Kč, dospěli 100 Kč,
senioři 100 Kč
Zdroj a více informaci: https://www.zamek-jindrichuvhradec.cz

Muzeum Jindřichohradecka (Balbínovo náměstí 19/I, Jindřichův Hradec)
Nabídka muzea v jezuitském semináři představuje veřejnosti širokou řadu sbírkových
předmětů v několika expozicích již od roku 1927. Jedním z nejvýznamnějších exponátů
jsou Krýzovy jesličky, které jsou největším lidovým mechanickým betlémem na světě,
zapsaným od roku 1998 v Guinnessově knize rekordů.
Mezi další expozice patří:
Gotické sochařství

Měšťanská a lidová kultura

Landfrasova tiskárna

Obrazová galerie

Malované ostrostřelecké terče

Síň Emy Destinnové

Holub ludens

Historie vytesaná do kamene

Jihočeské betlémy

Letecká bitva nad Jindřichohradeckem

Město pánů z Hradce

Cechy a řemesla

Jihočeská LADA

Lékárna "U Panny Marie Pomocné"

Orientační vstupné: děti do 6 let zdarma, základní vstupné 60 Kč, snížené 40 Kč
Více informaci na: https://www.mjh.cz

Jindřichohradecká
Úzkokolejka
(ze zástavky Jindřichův Hradec, Nábřežní směr Jindřichův
Hradec autobusové nádraží)
Více než století neodmyslitelně patří ke koloritu Jindřichohradecka dvě lokálky
s rozchodem kolejí pouhých 760 mm, zato s délkou úctyhodných 79 km. Obě tratě,
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 nelze nechat ujít.
Zdroj a více informaci: http://www.jhmd.cz/

Městská vyhlídková věž
Městská vyhlídková věž měří celkem 68,3 metru, z toho báň téměř 24 metrů. Koule
na vrcholu má průměr 1,2 metru a kříž na špici je 5 metrů vysoký. Návštěvník, který
vystoupí po 153 schodech až nahoru, si bude město prohlížet z výšky 35,3 metru a octne
se přitom ve výšce 513 metrů nad mořem. Vystoupat až na samý ochoz městské
vyhlídkové věže se rozhodně vyplatí. Pohled, který se odvážlivcům naskytne, určitě
za všechnu tu námahu stojí.
Orientační vstupné děti do 4 let zdarma, ostatní jednotné vstupné 20,- Kč/osoba

Vycházkový okruh historickou částí
Jindřichova Hradce (začátek a konec
na Masarykově náměstí u mapy sloužící
turistům k orientaci, délka 3 km)
Od této mapy se vydáte Klášterskou ulicí k františkánskému klášteru s kostelem sv.
Kateřiny. Proti klášteru se nachází klášteříček, který byl založen jako špitál s bekyněmi.
Před klášteříčkem je kovová branka, kterou vstoupíte do malého parku. Držte se
po cestách vlevo a vyjdete v Husově ulici. Vpravo je objekt gymnázia Vítězslava Nováka.
Naproti gymnáziu je areál bývalých kasáren, objekt sloužil vojenským účelům až
do osmdesátých let minulého století. Zchátralé objekty byly opraveny a slouží nyní jako
menza a koleje Vysoké školy ekonomické. Projdete areálem kolejí a v přímém směru
pokračujte kolem Základní umělecké školy do Husových sadů. V sadech zabočte vpravo
k soše Jana Husa. Kolem sochy sejdite po schodech na terasu pod hradbami. Naskytne se
vám výhled na zámecký komplex, především zaujme věž Menhartka, původně hradní věž,
přestavěná za Menharta z Hradce v 15. stol. Dominantou je obranná válcová věž, která je
nejstarší stavbou hradu, románského založení z počátku 13. stol. V přízemí věže kdysi
byla hladomorna. Pokračujte dolů po schodech cestou mezi hradbami a řekou Nežárkou.
Asi po 100 m stoupá vlevo vzhůru do hradeb schodiště. Vystoupejte po schodišti a uličkou
v přímém směru dojdete k dvoupatrové budově školní jídelny č.p. 31/I na Zakosteleckém
náměstí. Obejdete ji vlevo a pokračujte Liliovou ulicí podél vysoké zdi k proboštskému
kostelu Nanebevzetí Panny Marie, který je z druhé poloviny 14.stol. 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. Areál je
umělecko-historicky významný a vedle krumlovské koleje náleží k nejstarším
zachovaným v Čechách. V roce 1773 byla kolej přeměněna v kasárna. Rohovou stavbou je
kostel sv. Máří Magdaleny, jenž je nejstarším městským kostelem z 13. stol., v r. 1595
připojen k jezuitské koleji. Uvnitř se nachází bohatá štuková výzdoba. Kolem kostela
zabočte vpravo na Balbínovo náměstí. Zaujme vás empírová budova Landfrasovy tiskárny.
Proti tiskárně se nachází muzeum Jindřichohradecka. Vlevo od budovy muzea začíná
objekt pivovaru. U horní brány vedle muzea je pamětní deska. Ze starého mlýna, v objektu

pivovaru, byla r. 1886 vybudována elektrárna a v roce 1887 bylo v Jindřichově Hradci
jako druhém městě po Praze uvedeno do provozu elektrické osvětlení. Pokračujte okolo
muzea Nežáreckou branou. Přejdete most přes Nežárku. Za mostem odbočte první ulicí
vlevo. Na nároží domu, před kterým odbočujeme, je hlava – tzv. dům „U bradáče“. Jádro
domu je z počátku 16.stol. Štuková hlava údajně označuje, kam až kdysi sahala hladina při
povodni. Jiné vysvětlení je, že šlo o označení holičského krámku. Ulice pokračuje vzhůru
na svah nad řekou. Z dalšího úseku je široký výhled na zámecký komplex. Překrásnou
stavbou na pravém okraji je zámecký Rondel, původně hradební bašta přestavěná koncem
16. stol. na altán. Pro svou nádhernou štukovou výzdobu je označován jako perla
evropského manýrismu. Pod zámkem u řeky je vidět bývalé koželužské domky se
šindelovými střechami, posledním zděným objektem jsou umělecké dílny. Dvořiště
pod hradem, nejstarší panský dvůr zakoupila r. 1911 Marie Teinitzerová a založila zde
Uměleckou textilní dílnu. Gobelíny z této dílny jsou světově známé. Dojdete na první
rozcestí, kde se držte vlevo, pak všechna rozcestí procházíte v přímém směru. Sejdete
z kopce a cesta se zatáčí vlevo kolem zdi za níž je Landfrasova zahrada patřící k čp.
151/IV Landfrasově vile. Cesta se napojuje na silničku, po které přejdete most přes
Nežárku a pokračujte vlevo Mlýnskou ulicí, kterou vede i žlutá turistická značka. Vpravo
na domě je pamětní deska Dr. Procházky, který v polovině 19. stol. organizoval český
společenský život v Hradci. Ulicí pokračujte vzhůru podél kamenné zídky, přes kterou se
vám nabízí opět jiný pohled na zámecký komplex. Na konci zídky zabočte po žluté značce
vlevo a přejdete přes mostek nad stavidly. Z nábřeží Malého Vajgaru se vám nabízí
pohledy na město. Podél Vajgaru a náhonu do pivovaru dojdete před vchod do Státního
hradu a zámku. Zámek patří k nejstarším šlechtickým sídlům v jižních Čechách.
Pokračujte po žluté značce. Zaujme vás rohový dům s arkýřem gotického původu,
architektonicky cenný především nárožním arkýřem z počátku 16. stol., který je památkou
evropského významu. Stále po žluté značce vejdete na náměstí Míru. Dominantou náměstí
je sousoší Nejsvětější Trojice. Jde o největší památku barokního sochařství ve městě. Jeho
výška 20 m řadí sousoší na druhé místo za Olomoucké. Z domů na náměstí zaujmou
především radnice s městským znakem. Budova bývala užší, protože mezi domy č. 88 a 89
vedla ulička, kde se prodával chleba – odtud lidový název Chlebnice, který se dochoval.
Po r. 1607 byl průchod překlenut a radnice rozšířena. Na radnici je městský znak, který

od Vladislava II roku 1483 získalo město. Původní znak, zlatá pětilistá růže v modrém
poli, byl tehdy vylepšen dvěma zlatými lvy s královským W a korunkou. Dále zaujme
Langrův dům zdobený sgrafity. Dům č. 138–139 /I zvaný Langrův podle posledního
majitele. Čp. 139 je nejstarším domem ve městě z poč. 15. stol. a patřil vrchnosti.
Ve dvoře jsou arkády z 16. stol. Sgrafitová výzdoba fasády je z r. 1579. R. 1586 spojil oba
domy majitel Čech z Kozmáčova. Opusťte žlutou značku a kolem Langrova domu
a restaurace Zlatá husa pokračujte Svatojánskou uličkou ke kostelu sv. Jana Křtitele,který
je vedle zámku nejvzácnější raně gotická stavba. Byl založen ve 13. stol. řádem
německých rytířů. Po r. 1340 dostavěn na minoritský klášterní konvent a školu. Vpravo
ze schodiště je výhled na rybník Vajgar, jehož celková výměra je 49 ha, největší hloubka
5 m. Nepatří mezi typické rybníky, nemá nikde umělou hráz. Pokračujte ulicí Štítného
do Panské ulice a pak vpravo k Masarykovu náměstí. Na konci Panské ulice na pravé
straně je restaurace Střelnice. Původně zde byl hradební příkop, kde hradečtí ostrostřelci
konali svá cvičení. Měli zde dřevěnou boudu na úschovu zbraní a při slavnostních
příležitostech tu čepovali pivo. Po požáru r. 1801, kdy byla zbourána městská brána, zde
byla postavena budova o dvou poschodích, která se stala střediskem kulturního
a společenského života. V r. 1928 byl ke střelnici přistavěn biograf. Na Masarykově
náměstí vycházka končí.
Více zde: https://infocentrum.jh.cz/cs/turistika-a-volny-cas/pesi-turistika/vychazkovyokruh-historickou-casti-jindrichova-hradce.html

V městě se nachází i národní muzeum fotografie – (sídlí v prostorách jezuitské koleje,
ulice Kostelní 20/1)
K vidění jsou jak výstavy, tak expozice, tvořena unikátními sbírky fotografií českých
autorů a fotografické techniky. Navštívit zde lze vzdělávací fotografické kurzy/workshopy
pro děti, mládež a dospělé, tematické semináře k výstavám, jazzové koncerty, přijít na
fotografování v historických kostýmech, do knihovny či kavárny.
Více na: https://www.mfmom.cz

Informační středisko města Jindřichův Hradec se nachází na ulici Panská 136/I

PELHŘIMOV
Město leží na okraji Českomoravské vrchoviny a právem je označováno jako "Brána
Vysočiny".
Pelhřimov je ideálním místem pro milovníky historie. Jádro města je památkovou
rezervací. Za zhlédnutí stojí velké čtvercové náměstí, zámek pánů z Říčan, zbytky
opevnění města, dochované brány (Jihlavská, Rynárecká, Solní), kostely sv. Víta a sv.
Bartoloměje, kaple Panny Marie Sedmibolestné a kubistické domy projektované
architektem P. Janákem. Historie města začíná v roce 1144, kdy se dostalo na několik set
let do správy pražských biskupů.
Od roku 1437 přešel Pelhřimov do držení Mikuláše Trčky z Lípy. V 16. stol. se jeho
majiteli stávají Říčanští z Říčan. V roce 1572 se město vykoupilo z poddanství a v roce
1596 bylo povýšeno na město královské. Po požáru v roce 1766 byly domy postaveny
zcela nově, proto má historické jádro barokní řád. Díky rozmanitosti stavebních sloh byla
v Pelhřimově vytvořena naučná stezka, která vás provede po zajímavých stavbách.

Muzeum REKORDŮ A KURIOZIT (Dolní brána, Poděbradova 47)
Největší, nejmenší, nejdelší, nejtěžší nejrychlejší, nejvytrvalejší... To vše jsou přívlastky,
s nimiž se v expozici muzea mapujícího unikátní výkony českých a světových
rekordmanů, setkáte na každém kroku. K vidění je vše ze světa rekordů, kuriozit
a mezinárodního festivalu „Pelhřimov – město rekordů.“
Muzeum rekordů a kuriozit je jediné svého druhu ve Střední Evropě, zároveň je místem
pro všechny věkové generace, od těch nejmenších až po ty nejstarší a věřte, že je zde co
obdivovat! Na své si přijdou všichni – děti, dospělí i senioři.

Orientační vstupné: děti do 6 let zdarma, děti 7-15 let 160 Kč, dospělí 200 Kč,
senioři 130 Kč, rodinné vstupné (2+3) 520 Kč
Vstupné je společné pro Muzeum rekordů a Zlaté české ručičky.

Stezka REKORDŮ
Stezka s názvem Procházka českou knihou rekordů spojuje Muzeum rekordů a kuriozit
a Zlaté české ručičky. Při cestě mezi turistickými cíli, můžete spatřit nejrůznější rekordní
předměty a zpříjemnit si tak den procházkou po krásném Pelhřimově. Mluvící tabule Vám
dle Vašeho výběru poví to nejzajímavější z České knihy rekordů K vidění je třeba obří
bublifuk, největší turistický rozcestník, obří šachová figurka. A co dál? Přijeďte se podívat
sami.

Zlaté české ručičky
Základem expozice je unikátní kolekce více než 90 exponátů vyrobených ze zápalek
a zápalkových hlaviček - nejrozsáhlejší svého druhu na světě. K zápalkovým exponátům
se postupně přidávali další a další neuvěřitelné výkony českých, moravských
i slovenských rukou. Lze zde také vidět obřího plyšového medvídka "Kukyho" nebo
největší krasohled a spoustu dalších zajímavých exponátů. Součástí expozice je volně
přístupná zahrada, která se stává odpočinkovým místem pro školní výlety, ale i rodiny
s dětmi. K vidění na ní je třeba obří mamut z proutí nebo obří trychtýř, či konev.
Expozice „Stavby ze sirek“ umístěná v pelhřimovském Domě dobrých dnů je světovým
unikátem. 40 let života vložil do svých výrobků Tomáš Korda z Vrchlabí. V průběhu
neuvěřitelných 63.310 hodin čistého času práce vytvořil desítky staveb z neuvěřitelného
počtu 820.215 zápalek a zápalkových hlaviček! Nikde na světě není nic podobného
k vidění!

Vice informaci: www.dobryden.cz

Muzeum strašidel
Masarykovo nám. 17

Unikátní expozice strašidel vyskytujících se v minulosti i současnosti na Vysočině.
Můžete zde zhlédnout nejen draka, ale i třeba plivníka či skřítky mezulíny... Exponáty jsou
převážně z vosku a ve skutečné velikosti.
Vstupné: děti 20 Kč, dospělí 30 Kč

Zdroj:www.pelhrimovsko.cz/strasidla

Pelhřimovské peklo – Masarykovo náměstí 10
Ve známé pohádce se říká, že s čerty nejsou žerty.
Přesvědčit se o tom můžete v "Pelhřimovském
pekle", kde není radno zpochybňovat peklo a jeho
moc. Co na vás v pekle čeká a zda se vyplatí být
hodný či zlobivý se rozhodněte vy. Každopádně
v "Pelhřimovském pekle" si můžete zkusit, jaké je to být v pekelném kotli, nebo jak se spí
na "Záhořově loži". Ti odvážnější mohou okusit "Luciferův trůn. Pro nejodvážnější
hříšníky je zde pekelná váha, která hned napoví, jak velký hříšník jste. Co na vás v pekle
ještě čeká a zda jste nenapravitelný hříšník nebo naopak nad vámi peklo nemá žádnou
moc, se přijďte přesvědčit sami!
Vstupné: děti 20 Kč, dospělí 30 Kč

Muzeum Vysočiny Pelhřimov Masarykovo nám. 12
Expozice věnovaná dějinám města a jeho významným
osobnostem je umístěna v zámku pánů z Říčan
a v pozdně renesančním Šrejnarovském domě. Každý
měsíc se zde pořádají různé tematické výstavy.
V bývalé šatlavě je umístěna expozice vězeňství.
Zdroj:www.muzeumpe.cz

Vyhlídková věž kostela sv. Bartoloměje
Masarykovo náměstí, Děkanská ul.

Z ochozu věže z výšky třiceti metrů je nádherný výhled na město i okolní krajinu. Celkem
148 schodů věže můžete zdolat i s kozami rekordmankami Rózou a Rézou, které byly
návštěvníky věže vyneseny již do výšky nad 164 000 metrů n. m.
Vstupné: dospělí 30 Kč, děti a senioři 20 Kč

MÚZYum Lipských
Jako hold svým slavným rodákům vy-tvořili pelhřimovští Síň Lipských aneb První české
MÚZYum, které je umístěno do přízemí čp. 10 (tzv. Šrejnarovského domu) na
pelhřimovském Masarykově náměstí. Do podvědomí lidí se z rodu Lipských dostali
zejména režisér Oldřich Lipský a jeho bratr herec Lubomír, ale mnoho práce v divadle či
televizi odvedli i další členové této slavné umělecké dynastie. Expozice je rozdělena do tří
částí. V první se dozvíte o životě a dílu, druhá část je věnována filmové tvorbě a třetí nám
zábavnou formou připomíná slavné filmy vytvořené O. Lipským. Návštěva této expozice

jistě v každém zanechá kousek moudra či radosti, které členové této dynastie kolem sebe
rozdávali a rozdávají.
Vstupné: dospělí 30 Kč, děti a senioři 20 Kč

Naučná stezka „Městské sady“
Přírodní charakter parku s pestrou skladbou dřevin a za-jímavá historie vzniku městských
sadů byly podnětem pro vybudování okruhu naučné stezky informující o zajímavostech
parku samotného i přírody Pelhřimovska.

Stezka po stavebních slozích Královské město Pelhřimov oplývá mnoha objekty
postavenými v rozličných stavebních slozích, po kterých nás provede stezka zaměřená na
jednotlivé prvky slohů. Stezka označená tabulkami provází po dvou okruzích: vnitřním
městem a předměstím. Výchozím místem pro stezku je dům č. p. 10 na Masarykově
náměstí (TIC), kde jsou k dispozici propagační materiály

Zdroj a více informaci www.pelhrimovsko.cz

