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Mosty a můstky v Bechyni

Úvod
S paní učitelkou Mašterovou a Bočkovou jsme šli místo výtvarné výchovy 21. dubna přes
několik mostů, můstků, které jsou v blízkosti Bechyně, a vyfotili jsme je. Šli jsme dvě hodiny
abychom, těch mostů vyfotili co nejvíce. Fotili jsme buď na mobil, nebo na fotoaparát podle
toho kdo si co vzal.

Mosty a můstky
Most I – most do Hvožďan
K hvožďanskému mostu jsme přišli
z Plechamru. Vyfotografovali jsme
ho od říčky Smutné, prošli jsme pod
mostem a vystoupali na vozovku,
která vede po mostě. Most jsme si
vyfotografovali společně

Most II – Zelená lávka přes Smutnou
. Ze silnice vedoucí do Hvožďan jsme odbočili
vlevo mezi domy a pokračovali jsme po polní
cestě lesíkem vedoucím k Bechyni. Zelená
lávka byla skrytá téměř neviditelná a hned na
druhém břehu říčky smutné se za plotem pásl
kůň.
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Most III - můstek u Obůrky
Od zelené lávky přes Smutnou jsme se vydali po cestičce, kde jsme u rozbořeného domu
odbočili vpravo. Putovali jsme úzkou cestou směrem k zámku v Bechyni a vyšli jsme na
Větrovech.

Most IV – Zelený most s barákem
Tento most je zelený. Tento most je zelený.
Tento most je zelený. Tento most je zelený.
Tento most je zelený. Tento most je zelený.
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Most V – Rezavý most přes Smutnou
Most je velmi rezavý a je v rekonstrukci.
Most je velmi rezavý a je v rekonstrukci.
Most je velmi rezavý a je v rekonstrukci.
Most je velmi rezavý a je v rekonstrukci.
Most je velmi rezavý a je v rekonstrukci.
Most je velmi rezavý a je v rekonstrukci.
Most je velmi rezavý a je v rekonstrukci.

Most VI – Modrý most v Zářečí
Tento most jsme vyfotili po rezavém mostu a je také postaven přes smutnou. Je to most
v Zářečí a je modrý. Tento most jsme vyfotili po rezavém mostu a je také postaven přes
smutnou. Je to most v Zářečí a je modrý. Tento most jsme vyfotili po rezavém mostu a je také
postaven přes smutnou. Je to most v Zářečí a je modrý.
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Most VII – Most Duha
Náš nejznámější most v Bechyni zvaný
duha. Fotili jsme ho z velké dálky a po
mostě jezdí vlak. Náš nejznámější most
v Bechyni zvaný duha. Fotili jsme ho
z velké dálky a po mostě jezdí vlak. Náš
nejznámější most v Bechyni zvaný duha.
Fotili jsme ho z velké dálky a po mostě
jezdí vlak.

Most VIII – Zelený most u Pouště
Tenhle most jsme fotili samostatně a
nachází se v Poušti. Tenhle most jsme fotili
samostatně a nachází se v Poušti. Tenhle
most jsme fotili samostatně a nachází se
v Poušti. Tenhle most jsme fotili samostatně
a nachází se v Poušti.
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Most IX – Most u Cihelny
Tento most jsme si také fotili samostatně a
nachází se u cihelny. Tento most jsme si také
fotili samostatně a nachází se u cihelny. Tento
most jsme si také fotili samostatně a nachází se u
cihelny. Tento most jsme si také fotili samostatně
a nachází se u cihelny.
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Přehled mostů a můstků
Tabulka mostů v Bechyni a v jejím blízkém okolí.
Mosty
Most I
Most II
Most III
Most IV
Most V
Most VI
Most VII
Most VIII
Most IX

Místo

Barva
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Most přes Židovu strouhu.
Tento most nám vyfotila paní učitelka
Mašterová, abychom mohli dokončit
práci. Most se nachází na Židovce.

Visutá lávka
Tuto lávku nám také vyfotografovala paní
učitelka. Nachází blízko mostu přes
Židovku.

Pohled na oba můstky

Toto je pohled na oba můstky zároveň, ale lépe jde vidět vysutá lávka.
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Most mezi Nuzicemi a Bechyní
Toto je betonový most přes Židovu
strouhu. Pod tímto mostem jsme
měli pauzu na svačinu.

Starý most přes Židovu strouhu v lese u Nuzic
Menši betonový most, pod kterým
jsme se poté fotili.
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Starý most přes Židovu strouhu v lese u Nuzic

Stejný most jak před tím a už se fotíme pod ním. Tento most se nachází v lese.
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