
Zajímavosti v okolí Číměře

Horní Pěna: Zoopark Na Hrádečku (5,5 km)

V zooparku o rozloze 10 ha naleznete na 80 druhů zvířat. Uvidíte drápkaté opice, lemury, velbloudy, 
lamy, klokany, osly, pštrosy, nosály, mývaly, dikobrazy, varany, krokodýly a další. Návštěvu je třeba si 
předem telefonicky objednat.

Úzkorozchodná trať Jindřichův Hradec - Nová Bystřice (5 km)

Nová Bystřice (6,4 km): Regionální úzkokolejné muzeum, Muzeum veteránů

Jindřichův Hradec (10 km):

historické centrum, klášter Minoritů, městská věž, 15.poledník, Křižíkova vodní elektrárna, Rondel

Hrad a zámek 

Komplex budov hradu a zámku je třetím nejrozsáhlejším a jedním z nejnavštěvovanějších 
památkových objektů u nás. 

Jindřich z rodu Vítkovců využil k založení hradu v 1. polovině 13. století výhodné obranné polohy mezi 
řekou Nežárkou a rybníkem Vajgarem. Jádro gotického hradu s válcovou věží se dochovalo dodnes. 
V 16. století byl přistavěn renesanční zámek pod vedením italských mistrů. 

Interiéry zámku vynikají vzácnými malbami, pozoruhodný je renesanční zahradní altán - rondel. 
Jsou zde pro vás připraveny 3 prohlídkové okruhy, rozdělené podle jednotlivých stavebních etap.

Slavonice (21 km):  historické centrum

Hrad Landštejn (11,8 km):

Královský hrad Landštejn založil po roce 1222 český král Přemysl Otakar I. jako strážní hrad k obraně 
zemské stezky a hranice s Rakouskem. Ve 13. století pak přešel pod správu Vítkovců, jejichž jedna 
větev je dokonce označována jako páni z Landštena. Za přestavbou hradu na pohodlnější renesanční 
sídlo stojí rod Krajířů. Po nich rychle střídal majitele a pustl. Největší ranou byl pak požár obytné části v
roce 1771. Nyní je ve vlastnictví státu a po rozsáhlé rekonstrukci je od roku 1990 přístupný veřejnosti.

Hrad představuje ojedinělý románský komlex a je jednou z nejvýznamějších památek tohoto druhu v 
Evropě. Vyšší vež je upravena jako vyhlídková plošina s kruhovým rozhledem do širokého okolí.

Při samostatné prohlídce si můžete projít nejen unikátně funkční architekturu hradu i kapli svatého Jiří, 
ale také expozici místních archeologických nálezů.

Kaproun (5,9 km):

Památník Járy Cimrmana

Hned u vlakové zastávky Kaproun nalezneme Cimrmanův památník společně s kamennou mohylou. 
Na tomto místě byl údajně Cimrman vyloučen z vlakové přepravy a v roce 1930 zde pak na přání 
kaprounských občanů byla zřízena vlaková zastávka. 

Ohniště Járy Cimrmana

Na stromě je umístěna tabulka s nápisem:
Podle uhlíkové analýzy byly určeny stopy DNA Mistrova potu v této lokalitě. Amatérští cimrmanologové 
tak nezvratně dokázali, že na místě dnešního stálo ohniště původní z období kolem roku 1900 (s 
přesností na 112 let). Zde si Mistr hřál své prostydlé údy poté, co se probral z mdloby po své 
detrainizaci.


