Dobčická tvrz 1945
Dobčice je malebná vesnička 19 km od Českých Budějovic s oválnou návsí
situovanou v kopci. Uprostřed ní se nachází překrásný rybníček s vodníkem
a vedle malý kostelík. Náves je lemovaná krásnými vesnickými staveními,
jejichž ráz připomíná Holašovice. Na rozdíl od turisticky vyšperkovaných
Holašovic působí ale vesnička přirozeněji a vlídněji. V horní části návsi se
nachází muzeum "Dobčická tvrz 1945", kde se můžeme od místního
nadšence dozvědět o osvobozování Československé republiky americkými
vojsky na konci války. Prohlídku je nutné si objednat předem.
https://www.jiznicechy.cz/turisticke-cile/1577-dobcicka-tvrz-1945

Útulek pro týraná zvířata

Druhou zajímavostí Dobčic je místní útulek pro týraná zvířata všeho druhu, který najdete, budete-li pokračovat
od muzea po cestě dále po naší trase. Narazíte asi po 200 m nalevo na ohradu s kozami, ovcemi a prasaty.
Budete-li mít štěstí, najdete tam paní, která se o tato zvířata pečlivě stará a ta vám poví
mnoho zajímavých věcí. Největší raritou je gigantický čuník Jája, který by se zasloužil dostat
pro svou váhu do Knihy rekordů a který nikdy nebude sněden.
Od útulku se již vydáte na náš 12 km okruh prostřední cestou na tzv. "startovní roztrojce".
Vpravo minete krásný srub a za ním uvidíte zajímavý strom - jakousi obdobu lipenské cesty v
korunách stromů, kde si majitel srubu dopřává krásné výhledy do okolí.
Vy budete pokračovat stále vzhůru po asfaltce a posléze po široké lesní cestě, kde narazíte
na modrou značku.
Po té půjdete asi 5 km, kde najdete u křižovatky cest krásné posezení, které má v lese
vybudované Myslivecké sdružení
Jaronín a kde si můžete příjemně odpočinout a
posvačit. Poté vyrazíte opět po modré značce, minete
Hantlovu studánku a dojdete na rozcestí " Pod
Buglatou".
Tam je polovina cesty za vámi a vy se budete vracet z
kopce po červené značce. Asi po 1,5 km se ale
červená odkloní a vy budete pokračovat stále rovně po
Dobčické cestě až do Dobčic. Cesta sice není
značená, ale podle mapy se snadno zorientujete. V
dolní části cesty si užijete krásný výhled na Dehtář a
Hlubokou.

Věřím, že se vám výlet bude líbit.
V těsném sousedství Dobčic se dále nachází tzv. Dobčické
rybníčky, což je zajímavost, kterou si můžete sami projít anebo si je
nechat na další výlet stejně jako já.

Dobčické rybníčky

