
II. PUTOVÁNÍ S LOKOMOTIVOU  

„ŽIDOVA STROUHA“ 
 

Pro velký ohlas, na naší zatím jedinou túru jsem se rozhodl zkusit naplánovat další turistickou 

akci tentokráte do méně známé destinace Židova strouha.  

Trasa je rozdělena na několik částí: 

První etapa:  

Židova Strouha (rozcestí) – Bechyně (Zářečí)  8,7 km  

Druhá etapa: 

Bechyně (Zářečí) – Koloděje nad Lužnicí 6,6 km 

Celková trasa měří  16,5 km (dle portálu mapy.cz)   

 -  pro zobrazení trasy na mapy.cz klikni na turistu - 

 

Jak pojedeme?  

No, přeci Lokobusem s panem Hanzlíkem (klimatizovaný autobus s WC- tak o tom si nechte 

zdát) 

Odjezd :  

28. 9.2016 u Česko-anglického gymnázia (ČAG) v 7:00 hod. 

Zastávky:  
u Lucerny (nebo na Sadech), Möbellix – vše zastávky MHD 

Příjezd:  
okolo 18:00 hod. 

 

Kolik to bude koštovat?  
100,- Kč registrovaný člen TJ  + děti do 12 let  

150,- Kč všichni ostatní  

(pokud nás bude málo – možnost navýšení o pár korunek) 

Jak uhradit? 
pouze hotově a do pěti dnů od přihlášení uhradit, poplatek jinak budete vyškrtnuti. Poplatek 

se vrací pouze po předložení lékařské zprávy  nebo při zrušení akce pořadatelem. 

            V případě nepřízně počasí se akce ruší s vrácením peněz (odoláme větru dešti) 

 

Celkem se zdá pohodová trať,  

 však plná nástrah a mokřin. Doporučuji ještě jedny 

botky sebou.  

 

https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=14.4718764&y=49.2620784&z=15&rc=9hKnXx8IEkd6Gx8Vdo9hAECx8J1.&rs=coor&rs=stre&rs=ward&ri=&ri=131676&ri=4654&mrp={"c":22,"tt":3}&mrp={"c":22,"tt":3}&mrp={"c":22,"tt":3}&rt=&rt=&rt=


ZAJÍMAVOSTI PO CESTĚ 

Trasa  

0,00 km Židova strouha – Mlýn na strouze 

- je romantické kaňonovité údolí potoka, 3 km jižně od Bechyně nedaleko Nuzic, kterým 

prochází žlutá turistická trasa. Za vyššího stavu vody je obtížně broditelná. Při ústí do 

Lužnice lemují Židovu strouhu mohutné skalní masivy.  

Své jméno údolí získalo po Židech, kteří se v nepřístupných stráních schovávali, když 

byli vypovězeni z Čech za vlády českého krále Vratislava II. Židova strouha je dlouhá 

20,5 km a odvodňuje území o rozloze 74 km čtverečních.  

Na pěší výlet Židovou strouhou se vydejte raději za pěkného počasí, nikoliv při vyšším 

stavu vody a po vydatných deštích. Při svém výletu Židovou strouhou budete muset 

mnohokrát přebrodit potok. S sebou si nezapomeňte vzít vydatnou svačinu, protože 

cestou nenarazíte na žádné občerstvovací zařízení. Pramení nedaleko Bzí, pod Bechyní 

vytváří romantický kaňon s rozeklanými skalami a jeskyněmi a vlévá se do Lužnice. 

Právě jeho poslední úsek je nejkrásnější a má neopakovatelnou atmosféru. V roce 1988 

byl vyhlášen přírodní památkou.  

Podél Židovy strouhy vede žlutá turistická značka, 

lze se na ni napojit od silnice Týn nad Vltavou – 

Tábor, před obcí Březnice. Po trase podél Židovy 

strouhy je nutné překonávat drobné terénní 

překážky, zejména na konci trasy i potok přecházet, 

je vhodné trasu absolvovat za hezkého počasí (při 

deštích může být hladina potoka vyšší, v létě může 

být u břehů na části toku vyšší tráva, cesty mohou 

být za mokra špatně schůdné).  

K nejhezčí závěrečné části Židovy strouhy je možné 

dojít od Nuzic – po modré turistické značce nebo 

zahnout za Nuzicemi na lesní křižovatce vlevo od 

silnice Týn nad Vltavou – Bechyně. 

7,00 km Židova strouha – ústí 

9,30 km Bechyně – Zářečí (možný nástup na etapu nebo její ukončení – případné přezutí 

obuvi) 



- Zářečský most  

Poté co starý most v Zářečí dosloužil, byl v roce 2004 

postaven most nový. Tento typ mostní konstrukce je 

ojedinělý a v České republice byl použit poprvé. Původní 

příhradová konstrukce byla nahrazena zcela novou mostní 

konstrukci s elegantními ocelovými oblouky a dolní 

mostovkou. Toto řešení působivě zapadá do okolního 

prostředí a dotváří jeho architektonický vzhled. 

- možnost občerstvení v Restauraci penzionu Pod Skalou www.penzionpodskalou.cz 

 

12,1 km  Občerstvení - chatový tábor Hvožďany – bez záruky 

14,5 km Občerstvení Kemp Cabrov mujweb.cz/cabrov/cz/index.html – bez záruky 

16,5 km Koloděje nad Vltavou  

- Ves na dolní Lužnici prvně doložena r. 1295, pův. zvaná Kaladý, od 19. stol. současný 

název, nyní část města Týn nad Vltavou. Původní renesanční tvrz barokně přestavěna 

po r. 1740 na zámek. Zámecká kaple sv. Anny z r. 1741 s nástěnnými malbami. 

- Zámek Mitrowicz - barokní zámek vznikl přestavbou renesanční tvrze za Františka 

Karla z Mitrowicz v letech 1737-41. Současně byla k zámku přistavěna kaple sv. Anny.  

Z tvrze se na mnoha místech fasády dochovaly fragmenty psaníčkového sgrafita.  

Na zámku se můžete zúčastnit nejrůznějších tematických akcí, koncertů, přednášek a 

dalších společenských událostí. 

 

Naplněnost budete moci sledovat od 1. 9.2016 na stránkách 

www.hazenacb.cz 

 

http://www.penzionpodskalou.cz/
http://mujweb.cz/cabrov/cz/index.html
www.hazenacb.cz
http://www.mestobechyne.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=632511&x=900&y=675&hash=171c2db0dfaabf01f7787d830d9b6fe8&ratio=1

