
Navštivte Jindřišské údolí

Mnoho dalších krásných míst na naši  
pomoc teprve čeká. Podpořte i Vy  
kampaň Místo pro přírodu. 
Přispějte na konto 9999922/0800.

Cílem programu Místo pro přírodu je záchrana míst 

dosud přírodně bohatých a cenných a návrat přírody 

do míst, kde byla v minulosti zničena. Mnohdy  

jedinou možností, jak takováto místa ochránit  

a dlouhodobě zabezpečit, je jejich odkoupení.  

Právě na výkupy těchto pozemků použijeme váš dar. 

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
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http://www.mistoproprirodu.cz
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Vladimír Vrabec, Jan Vaněk, design: Jana Štěpánová 
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Jindřišské údolí leží na dálkové červeně značené 

turistické stezce z Jindřichova Hradce přes 

Kunžak na Landštejn. Z centra Jindřichova 

Hradce je to na začátek (respektive vzhledem  

k toku potoka konec) údolí cca 5 km.

Návštěvu Jindřišského údolí můžete  

také vhodně spojit s výletem jindřichohradeckou 

úzkokolejkou. Vlak staví v Blažejově i v Jindřiši 

– tedy na začátku a na konci údolí.

O lokalitu pečuje a případnou odbornou exkurzi 

ochotně zajistí  

občanské sdružení Hamerský potok 

Nežárecká 103/IV

377 01 Jindřichův Hradec 

tel.: 384 320 846 

http://www.hamerskypotok.cz

Jindřišské
údolí

zelená perla 
 jindřichohradecka

Generální partner ČSOP

Generální partner kampaně Mapové podklady zdarma poskytl



Jindřišským údolím se nazývá romantická  

soutěska Hamerského potoka mezi 

Ratmírovským rybníkem a Jindřiší nedaleko 

Jindřichova Hradce. Potok si tu na své pouti  

z Jihlavské vrchoviny k Nežárce prořezává cestu 

místními rulami a vytváří tak velice členité  

a rozmanité partie, oblíbené již řadu desetiletí 

jak turisty, tak přírodovědci. Svoje unikáty tu 

nacházejí výzkumníci zabývající se hmyzem, 

houbami, květinami… Není divu, vždy  údolí 

tvoří jakýsi most mezi drsnou Českou Kanadou  

a vlhkým Třeboňskem. Řada zdejších druhů se 

nikde jinde v širokém okolí nevyskytuje. 

Občanské sdružení Hamerský potok vybudovalo 

Jindřišským údolím naučnou stezku.  

Informační tabule s bohatou a názornou 

grafikou jistě zaujmou nejen dospělé, ale i děti. 

Průvodcem jim bude maskot stezky (a celého 

sdružení) žabák Jindra, který si pro ně připravil 

speciální úkoly. Stezka začíná v Jindřichově 

Hradci a vede až k Ratmírovskému rybníku.

Víte třeba, jak vypadá udatna? Nebo co je to  

a jak funguje rybochod? Že v horní časti údolí se 

ukrývají zříceniny hrádku z 13. století?  

Že světluška není jediným broukem, který 

světélkuje? No tak přijte!

Český svaz ochránců přírody je vlastníkem  

9,1 ha lesních a lučních pozemků v dolní části 

údolí. Koupil je proto, aby zde pomohl  

zachovat unikátní rozmanitost zdejší přírody. 

Dobrý pozorovatel tu na malé ploše  

(stačí se na lávce přes potok pořádně  

rozhlédnout kolem sebe) napočítá nejméně  

osm různých společenstev.  

Vedle již zmiňovaného potoka, jeho břehových 

porostů a skal porostlých mechy a lišejníky je 

to kosená louka a louka postupně zarůstající 

lužním lesem, jedlina, suový listnatý les, 

smrčina… Není problém nalézt zde keříky 

vzácného lýkovce jedovatého, zimolezu 

černého či zimolezu pýřitého, hnízdí tu datel,  

žije vydra, na jaře rozkvétá silně ohrožený  

(vrbě trochu podobný) bazanovec kytkokvětý.
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Hamerský potok Jindrova naučná stezka

Lesy, skály, louky…
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