Ratibořské Hory
Kraj: Jihočeský

Okres: Tábor

Správní obvod: Tábor

GPS souřadnice: 49.462675N, 14.769807E

Nadmořská výška: 418 m n. m.

První pís. zmínka: 1515 (507 let)

Počet obyvatel: 750

PSČ: 391 42

Adresa URL: www.ratiborskehory.cz

O obci
Obec Ratibořské Hory se nachází v regionu Tábor, kraj Jihočeský. Jihočeská obec Ratibořské Hory,
k níž náleží místní části Dub, Malenín, Podolí, Ratibořice a Vřesce, se nachází
severovýchodním směrem od Tábora.

Historie obce
Již z roku 1515 se dochoval záznam o tavení stříbrných rud z Ratibořic a Vřesců v rožmberských
hutích v Českém Krumlově. Obec Ratibořské Hory (Bergstadtl), které vzniklo před čtyřmi sty
osmdesáti lety na severovýchod od husitského Tábora, bylo po několik

Ubytování a restaurace
Turistům nabízí příjemný odpočinek dvě restaurace na náměstí Ratibořských Hor a také místní
zámek, který nabízí i ubytování.

Okolí a příroda
Právě zde již začíná Českomoravská vrchovina s výskytem nerostů a rud, obsahujících stříbro.
Rozsáhlá hornická činnost oblasti Ratibořic obohatila místní krajinu o malebné ostrůvky hald zejména s
lesní vegetací. Právě tyto haldy, živé důkazy dolování ,

Současnost obce
V obci je vybudovaný vodovod a čistička odpadních vod, plynofikace není provedena. K rozvoji obce
přispívá škola, pošta, zdravotní středisko, veřejná knihovna, prodejna potravin a v neposlední řadě i
místní spolek Sokola, dobrovolných hasičů, SK Ratibořské Hory a myslivci.

Sportovní možnosti
Přes toto území vede cyklostezka zvaná „stříbrná osmička", která mapuje právě ty nejkrásnější
přírodní scenérie s dvanácti rybníky, které jsou obklopeny lučními porosty s chráněnými rostlinami například „vachtou trojlistou", což je jedna z bylin

Památky a zajímavosti
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Lokalitě dominuje místní zámek a zrekonstruované kostely sv. Bartoloměje v Ratibořicích a sv. Vojtěcha
v Ratibořských Horách.

Doprava
Obec je po celý rok dobře dostupná automobilem. Obyvatelé i návštěvníci mohou využít pravidelných
autobusových linek z nedalekého města Tábor.
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