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PŘÍRODA 
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A POHODY

TURISTICKÁ OBLAST ČESKÁ KANADA

Na území 1200 km2 České Kanady 
najdete nespočet zajímavostí, cílů, 
atraktivit, zažijete příjemné chvíle 
a vytvoříte si nezapomenutelné vzpo-
mínky. Českou Kanadu si jednoduše 
řečeno zamilujete

V turistické oblasti Česká Kanada na 
vás čeká nejen divoká a krásná příro-
da, ale i množství významných histo-
rických a kulturních památek.
Víte, že Dačice jsou městem, kde vzni-
kl kostkový cukr, ale jsou také městem 
dvou zámků? Dačice si můžete pro-
hlédnout v plné kráse i z 51 metrů 
vysoké věže s vyhlídkovým ochozem. 
V Jindřichově Hradci navštivte státní 
hrad a zámek, který je třetím největ-
ším památkovým komplexem v Čes-
ké republice. V bývalé jezuitské koleji 
v současnosti sídlí Muzeum fotografi e 
a moderních obrazových médií, Dům 
gobelínů pak naleznete v budově 
bývalého pivovaru. Při toulání Čes-
kou Kanadou objevte i středověké 

a krásné Slavonice. Řemeslné tradi-
ce, kultura a umění tu na vás budou 
dýchat na každém kroku. V maleb-
ných uličkách se nachází sochařské 
ateliéry, textilní i keramické dílny a vy 
si můžete odvézt i vlastnoručně vyro-
bený suvenýr. Ojedinělou technickou 
památkou je již 120 let na území turis-
tické oblasti Česká Kanada jindřicho-
hradecká úzkokolejka.
Milovníky hradů a zámků Česká Ka-
nada prostě nadchne. Romantický 
vodní zámek Červená Lhota, mo-
hutný a tajemný hrad Landštejn, pro-
bouzející se Malá Hluboká, klasicistní 
zámek Dobrohoř, Dům u Giordanů 
a mnoho dalších památek, které če-
kají, až je objevíte.

Česká Kanada je doslova rájem pro 
cyklisty a skvělým místem pro aktivní 
dovolenou. Čekají vás mírné kopečky 
i větší stoupáky a dobrodružství kouká 
za každým balvanem. 

Přijeli jste bez kola? Nevadí. Informace 
o půjčovnách kol se dozvíte v kaž-
dém informačním centru. Pokud si 
chcete vypůjčit elektrokola, mají je 
k dispozici v Jindřichově Hradci 
v penzionu Na 15. poledníku nebo 
v Nové Bystřici v infocentru.

Pro plánování vašich výletů 
využijte webových stránek 
www.ckanada.cz.

Památky plné historie

Česká Kanada - nádherná, čistá 
a rozmanitá příroda. Typickými jsou 
pro ni hluboké lesy, nespočet rybní-
ků a ledabyle roztroušené kameny, 
které působí tajemným dojmem. Ně-
které roztroušené kameny vytvořily za-
jímavé útvary, které stojí za objevení. 
Nejznámější v České Kanadě je na-
příklad Ďáblův chléb nebo Ďáblova 
prdel. 

Na kole Českou Kanadou

Kde ji najdete?

Turistická oblast Česká Kanada se 
rozkládá na pomezí jižních Čech 
a jižní Moravy ve východní části 
Jihočeského kraje. 

Kde se vzal název Česká Kanada

Název je odvozen od přírodního cha-
rakteru krajiny, charakteristického 
početnými vodními plochami, roz-
sáhlými lesními komplexy s rozesetými 
balvany a poněkud sychravějším 
podnebným rázem, na základě 
podrobnosti místní krajiny s krajinou 
v Kanadě v Severní Americe.  Autorem 
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názvu byl jindřichohradecký rodák, 
novinář, cestovatel a propagátor 
aktivního života v přírodě Jaroslav 
Arnošt Trpák.

Přírodní park - srdce České Kanady

V rámci oblasti Česká Kanada je 
vymezeno území defi nované Jiho-
českým krajem, které požívá vyšší 
stupeň ochrany, a tím je Přírodní park 
Česká Kanada o rozloze 18700 ha 
s několika přírodními rezervacemi.

Krajina, která vám dobije energii

Omamná vůně hlubokých lesů pl-
ných hub, rozsáhlé pastviny se stády 
dobytka, rozkvetlé louky, ledabyle 
roztroušené kameny, zrcadlící se 
hladiny jihočeských rybníků i boha-
tá historie a památky - to je Česká 
Kanada. Vezme vás za srdce a do-
bije energií. Ať pojedete na kole, 
půjdete pěší stezkou, svezete se místní 
úzkokolejkou, vždy něco nového 
objevíte a něco si zamilujete.

S dětmi po České Kanadě

Už tam budeme? Tuto situaci při ces-
tování s dětmi zvládnete hravě, proto-
že dobrodružství začíná již za humny.  
Děti mají rády zvířata, chtějí se někde 
vykoupat, něco zažít a také je, jako 
rodiče, chceme trochu vzdělat. Cca 
6 km od Jindřichova Hradce ve ves-
nici Dolní Pěna najdete rozkošnou 
soukromou zoologickou zahradu 
– Zoopark na Hrádečku, kde nalez-
nete na stovku zvířat různých druhů. 

Tato zoo je specifi cká tím, že je zde 
možné spatřit i hendikepovaná zvířa-
ta, kterých se zoopark ujal, a zachrá-
nil je tak z nevyhovujících podmínek. 
Ve stejné vísce o kousek dál si mů-
žete vyzkoušet trochu napětí v míst-
ním Obludišti – největším keřovém 
labyrintu ve střední Evropě.  12 km 
od Jindřichova Hradce směrem na 
jihozápad najdete v malé vesničce 
Roseč kukuřičné bludiště s písečnou 

pláží, kde, pokud se neztratíte, užijete 
si v celém areálu spoustu zábavy a 
rodiče relaxu. Pár kroků vedle můžete 
v Houbovém parku a Ráji skřítků ces-
tovat v čase napříč parkem, umístě-
ným ve starém stylovém statku a plnit 
za odměnu řadu úkolů. Při návratu do 
města, nejen kdyby náhodou pršelo, 
si můžete ve Výstavním domě Stará 
radnice vyzkoušet provoz na rozleh-
lém modelu kolejiště, coby expozice 
místní Jind řichohradecké úzkokolej-
ky. V lese nedaleko Slavonic navštiv-
te Cestu pohádkovým lesem, kde 
na děti čeká Zlatovláska nebo třeba 
Budulínek se zajímavými úkoly. Ces-
tou vás provede papírový průvodce 
nebo sledujte bílý erb se zlatou korun-
kou. Tak tedy vítejte, milí návštěvníci!
www.zoonahradecku.cz
www.obludiste.cz 
www.letovkukurici.cz
www.houbovypark.cz
www.stararadnice.jh.cz

Příroda - drsná,
ale krásnáMapu České Kanady 

se všemi informace-
mi najdete na 
www.ckanada.cz



Město Jindřichův Hradec je známé 
nejen díky bohaté a velmi zajímavé 
historii, ale především díky velkému 
množství atraktivit, které rozhodně 
zaujmou nejednoho návštěvníka. 
Na své si přijdou milovníci historie, 
kulturní nadšenci i příznivci aktiv-
ního trávení volného času. Každý 
si vybere, každý si najde to své.  

Ti, kteří se rádi toulají historií, si určitě 
nenechají ujít návštěvu státního hra-
du a zámku, jenž je třetím největším 
památkovým objektem v České re-
publice a za jehož zdmi ožívají příbě-
hy let dávno minulých prostřednic-
tvím zajímavých prohlídek a expozic. 
Ponoříte se do historie sahající od pů-
vodního osídlení města až po novější 
dějiny posledního vládnoucího rodu. 
Součástí celého komplexu je zámec-
ký mlýn, kde je mimo jiné připravena 

Po stopách našich předků

Vynechat byste rozhodně neměli 
náv štěvu Domu gobelínů, interaktiv-
ního muzea pro děti i dospělé s ukáz-
kou ručního tkaní, které má ve městě 
dlouholetou tradici a proslavila jej na 
počátku 20. století Marie Hoppe Tei-
nitzerová. 
Stejně tak je zajímavá i návštěva Mu-
zea Jindřichohradecka s největším 
lidovým mechanickým betlémem 
na světě Krýzovými jesličkami nebo 
návštěva Muzea fotografi e a moder-
ních obrazových médií, které nabízí 
výstavy děl českých i zahraničních 
autorů. V zámeckém mlýně s Křižíko-
vou vodní elektrárnou v Jindřichově 
Hradci se můžete dozvědět něco 
o historii lesnictví, rybníkářství a voro-

plavby na Jindřichohradecku.
Jen patnáct kilometrů od Jindřichova 
Hradce se nachází Letecké muzeum 
v Deštné. Expozice muzea představu-
je československé letce, kteří bojovali 
za 2. světové války, ale i rozvoj civilní 
a vojenské aviatiky především na jihu 
Čech. 
Právě v Deštné si můžete udělat za-
stávku ještě v Provaznickém muzeu. 
Historie provaznictví v této obci sahá 
do 70. let 18. století a je těsně spjata 
s celkem sedmi generacemi rodiny 
Kliků. 
www.vkcjh.cz
www.mjh.cz
www.muzeum.khl-jhradec.cz
www.spolekjhlr.estranky.cz

stálá expozice zaměřená na historii 
rybníkářství a lesnictví na Jindřicho-
hradecku.

www.infocentrum.jh.cz
www.zamek-jindrichuvhradec.cz

S otevřeným srdcem napříč Jindřichovým Hradcem

Jindřichohradecká úzkokolejka 
aneb zažij cestování jako za dob 
našich prababiček

Máte duši romantika a milujete pří-
rodu? Pak právě vás zveme na jízdu 
stoletým historickým parním vlakem 
do půvabných zákoutí České Kana-
dy.  Jednou z nejatraktivnějších zastá-
vek je bezpochyby Kaproun na trati 
do Nové Bystřice. Právě v těchto mís-
tech byl coby černý pasažér vyhozen 

Úplnou novinkou letošní turistické se-
zóny v Jindřichově Hradci je otevře-
ní planetária. Z původní hvězdárny 
F. Nušla vzniklo moderní zařízení ev-
ropských rozměrů, které bude sloužit 
návštěvníkům ke vzdělávání, pozná-
vání i k zábavě. Pomocí nejmoder-
nějších technologií si zájemci budou 
moci zblízka prohlédnout vesmírné 
objekty jak v kopuli dalekohledy, tak 
v podobě 3D modelů v planetáriu.
www.vkcjh.cz

Vzhůru 
k nebesům

Ojedinělým zážitkem je aquashow 
ve sv. Floriánu. Jedná se o kombinaci 
hudby, světelných efektů a videopro-
jekce, která je jedinou svého druhu 
v České republice a druhou v Evro-
pě. K vidění je každou celou hodinu 
v Obchodně medicínském centru sv. 
Florián v Růžové ulici.
www.svfl orian.cz

Úchvatná 
podívaná mezi 
kapkami vody

Poznávej a bav 
se s Jindrou 
na naučné 
stezce

Jindrova naučná stezka je příjem-
ným putováním podél Hamerského 
potoka v délce 10 kilometrů spojující 
město Jindřichův Hradec a rekreační 
oblast u obce Malý Ratmírov. Dětské 
návštěvníky na panelech na stezce  
provádí žabák Jindra. Na jednotli-
vých zastaveních představuje faunu 
a fl óru krásné a nespoutané přírody 
turistické oblasti Česká Kanada.
www.hamerskypotok.cz

Jindřichův Hradec z jiné 
perspektivy

Již řadu let se snaží v co možná nej-
rychlejším čase zdolat stovky nad-
šenců 153 schodů městské věže. Vy 
nemusíte běžet, ale užít si poklidný 
výstup a o to krásnější výhled na his-
torické jádro města i rybník Vajgar. 
Ač se vzhledem k rozsahu jindřicho-
hradeckého hradu a zámku nedá 
říci, že je věž jeho dominantou, vý-
znamně přispívá k jeho impozant-
nímu vzezření. V porovnání s jinými 
historickými vyhlídkovými věžemi 
skýtá zdejší Černá věž panoramatic-
ký a malebný výhled na celé město 
a jeho široké okolí. Atypické konstrukč-
ní řešení rozhledny Rýdův kopec u 
Jindřichova Hradce je založeno na 
ideji rovnoramenného trojúhelníku, 
který tvoří půdorys rozhledny. Vyhlíd-
ková terasa je umístěna ve výšce 24 
metrů a nabízí možnost vychutnat si 
výhledy do krajiny.  
www.infocentrum.jh.cz www.mjh.cz
www.zamek-jindrichuvhradec.cz

Vodní radovánky nejen 
pro Radovany 

Pro milovníky vodních radová-
nek nabízí město Jindřichův Hra-
dec možnost relaxovat v maleb-
né historické městské plovárně 
u rybníka Vajgar. Na své si přijdou 
i vyznavači adrenalinové zábavy 
v podobě vodního lyžování nebo 
wakeboardingu.
Nejen pro rodiny s dětmi je ideálním 
místem pro trávení horkých letních 

dnů aquapark v Jindřichově Hradci, 
který nabízí vodní atrakce, včetně 
brouzdaliště pro nejmenší návštěvní-
ky. Za každého počasí si můžete užít 
služby, které nabízí plavecký bazén. 
V relaxační části jsou to masážní 
trysky, protiproud, parní kabina, fi nská 
a bylinková infrasauna, včetně 25 m 
dlouhého plaveckého bazénu.
www.bazen.jh.cz

Aktivní 
odpoledne 
v centru města?

Ano. Vezměte celou rodinu a přijďte 
si do Mertových sadů v centru Jind-
řichova Hradec vyzkoušet discgolf, 
který může hrát opravdu každý a je 
ideální sportovní aktivitou pro celou 
rodinu. Discgolf je odvozen od kla-
sického golfu, kdy cílem je dokončit 
jamku, tady koš, co nejmenším po-
čtem úderů, tedy hodů. Veškeré po-
třebné vybavení vám zapůjčí místní 
infocentrum.
www.infocentrum.jh.cz

Chuť tradice
Při návštěvě Jindřichova Hradce 
nesmíte vynechat ochutnávku růz-
ných lihovin a likérů v rodinné li-
kérce Hill’s Liquere. Ty si můžete 
vychutnat během poutavého vy-
právění o zajímavé rodinné tradici.
www.hillsabsinth.cz

Zpomalte každodenní tempo, dopřej-
te si dlouhé hodiny spánku, vypněte 
mobilní telefony a vnímejte přírodu 
nejen při projížďkách na koních. 
Vychutnejte si pobyt ve stylových 
apartmánech Alpaka v Dobré Vodě 
nedaleko Nové Bystřice.
www.apartmany.farmaalpaka.cz

Farma, kde se 
zastaví čas

z vlaku český velikán Jára Cimrman 
a na jeho počest je zde umístěn pa-
mátník této události.
Jindřichohradecká úzkokolejka je 
živoucí technickou památkou a do-
dnes slouží svému původnímu účelu, 
každodenní osobní a nákladní do-
pravě.                             www.jhmd.cz



Nová Bystřice s přírodou 
na dosah ruky

Nová Bystřice, město nedaleko hra-
nic s Rakouskem, je součástí dvou 
přírodních parků - Česká Kanada 
a Homolka - Vojířov. Ve svém okolí 
nabízí nedotčenou přírodu pro milov-
níky pěších výletů. V Nové Bystřici na-
jdete nádherný zámek, ve kterém si 
můžete domluvit prohlídku. V blízkosti 

zámku leží kostel sv. Petra a Pavla.
Mnoho zajímavostí najdete i v okolí 
města. Pro milovníky kol je připraven 
Bikepark v obci Hradiště. V nedale-
kém Klášteře stojí kostel Nejsvětější 
Trojice, ve kterém najdeme opravdo-
vý unikát - oltář obrácený na západ.
www.novabystrice.cz

Americké káry v Kanadě

V Nové Bystřici, v prostorách bývalé 
textilní továrny, najdete největší mu-
zeum amerických předválečných 
automobilů v České republice. Expo-
zice vám nabídne více než 50 vozidel 
a těšit se můžete na legendární ame-
rické křižníky, kino s dobovou projek-

Máte hlad? 
Co takhle dát 
si bizona?

Dominantou v poklidné přírodě ne-
daleko Českého Rudolce je Bison 
Ranch, který před lety vznikl z ruiny 
starého statku. Dnes se zde může-
te ubytovat, a také si pochutnat na 
steaku z bizona. Kolem statku je roz-
sáhlá ohrada bizonů, kde můžete 
spatřit i vůdce stáda. 
www.bisonranch.cz

Malé městečko obklopené zajímavostmi
Staré Město pod Landštejnem, město 
z 12. století, je výchozím bodem k ob-
jevování okolní krajiny. V přilehlém 
lese malebného městečka najdete 
trojmezní kámen, který označuje his-
torické trojmezí Čech, Moravy a Ra-
kouska. V blízkosti městysu najdete 
také nově opravený zámek Dobro-
hoř. Z města se rovněž můžete pěšky 
vydat na hrad Landštejn, nebo obje-
vovat přírodní krásy Hadího vrchu.

www.staremestopl.cz

Zřícenina hradu 
Landštejn
Hrad Landštejn z 13. století je zasa-
zen do drsné krajiny České Kanady. 
Románský hrad obklopují hluboké 
lesy, louky, pole a potůčky. Historie 
hradu, jenž je unikátní svou stavbou, 
propojením dvou věží palácem 
a v jehož srdci najdete zachovalou 
kapli, je zahalena tajemstvím. V pod-
hradí navštivte románský kostel s čás-
tečně odkrytými románskými malba-
mi.                 www.hrad-landstejn.cz

Přírodní park Javořická vrchovina

Hledáte místa, která nejsou zahlcena 
turisty? Máte rádi klid, přírodu, pro-
cházky či vyjížďky na kole? Vydejte 
se z Dačic severozápadním směrem 
přes Volfířov, Radlice, Velkou Lhotu 
a Brandlín do Studené. Ve Velké Lho-
tě uvidíte dva evangelické kostely 

a v jednom z nich výstavu o odka-
zu české reformace. Ze Studené se 
vydejte naučnou stezkou „Poznej 
kraj Pod Javořicí“, která vás seznámí 
s cennými krajinnými prvky přírodní-
ho parku „Javořická vrchovina“. 
www.studena.cz

Kunžak, 
Strmilov, 
Studená

Na jaře a v létě rozkvetlé louky, rybní-
ky lákající ke koupání, lesy plné hub 
a borůvek. Na podzim nádherně 
zbarvená krajina a v zimě možnost 
lyžování. Oblast protkaná hustou 
sítí cyklotras a turistických cest. Ma-
jestátní kamenné útvary, které jako 
němí svědci historie střeží zdejší kraji-
nu. To je severovýchodní část České 
Kanady. A co tu ještě můžete vidět? 
Po domluvě je možné navštívit  Tkal-
covnu Kubák ve Strmilově, výborné 
sýry ochutnáte v Horních Dvorcích 
a o kousek dál v Popelíně vaří pivo 
tradičním českým postupem.

Český Rudolec a okolí 
vás překvapí

V samotném Českém Rudolci se na-
chází zámek „Malá Hluboká“, který 
čeká již mnoho let na opravu a smy-
sluplné využití. Původně vodní tvrz, 
později přestavěná na renesanční 
zámek, byla v polovině 19. století ve 
stylu tudorovské novogotiky. Směrem 
na Stálkov objevíte celodřevěnou 
vodní pilu v Peníkově. 

V sezóně zde probíhají ukázky poře-
zu dřeva. 
Cestou na Zvůli za senzačním přírod-
ním koupáním přes Radíkov, Nový 
Svět a Terezín budete projíždět ma-
lebnou krajinou, posetou žulovými 
balvany, rybníky a hlubokými lesy, 
typickou pro Českou Kanadu. 
www.ceskyrudolec.cz

cí, automobily z počátku 20. století, 
fi lmová auta a mnoho dalších strojů. 
Nejmenší návštěvníky určitě potěší 
dětský koutek, zatímco vy si vychut-
náte kávu ve stylové kavárně.
www.muzeumveteranu.cz

Rozhledna U Jakuba – ráj 
pro malé i velké 

Hledáte tip na rodinné odpoledne? 
Rozhledna vysoká 40,7 m ve tvaru 
tužky v srdci České Kanady, nedale-
ko Valtínova, je tou správnou volbou. 
V jejím okolí najdete lesopark s na-
učnými stezkami a na Ďáblovu prdel 

(kuriózní kamenný útvar charakteris-
tického tvaru) je to odsud, co by ka-
menem dohodil. Děti potěší lesopark 
s mnoha zajímavými zákoutími.  
www.ceskakandazvysky.cz



V Dačicích objevíte malý žulový po-
mník kostky cukru nedaleko centra. 
V r. 1843 zde totiž byla vyrobena prv-
ní kostka cukru na světě. Co tomuto 
sladkému vynálezu předcházelo, 
se dozvíte při návštěvě městského 
muzea a galerie, které se nachází 
v 1. patře státního zámku. Státní zá-
mek Dačice, venkovské šlechtické 
sídlo, nabízí klasickou prohlídku re-
prezentativních sálů a pokojů šlech-
tického rodu Dalbergů. Kromě dvou 
unikátních knihoven ukrývá i další 
skvost. Je jím portrét šlechtičny Tere-
zie Dalberg, nadané básnířky, dcery 
jednoho z bývalých majitelů zámku, 
který vytvořil posmrtně dle fotografi e 
v roce 1894 světoznámý malíř Franti-
šek Kupka. Dačice si zamilujete, ať 

Dačice - město první kostky cukru na světě Naučnou stezkou kolem Dačic
Pro milovníky přírody a pěší turistiky 
byla v Dačicích vyznačena 13 km 
dlouhá Naučná stezka kolem Dačic, 
na níž se setkáte s přírodními zají-
mavostmi města a okolí. Propojuje 
především přírodní památky Toužín-
ské stráně, Moravská Dyje a Dubová 
stráň.

Ponořte se ve Slavonicích do časů 
renesance...

Ve Slavonicích na vás dýchne re-
nesance na každém rohu. Pozoru-
hodně dochované pozdně gotické 
a renesanční domy na obou náměs-
tích, jejich vzácné sgrafi tové fasá-
dy, freskové sály a složité sklípkové 
klenby v interiérech, vás vtáhnou 
zpět v čase. Luteránská modlitebna 
v domě U Giordanů s výjevy z bible 

Na kole do Rakouska 
i do zaniklých vesnic
Okolí Slavonic je protkáno mnoha 
cyklotrasami. Zajímavou cyklostezkou 
je ta, které vznikla na bývalé železnici 
do Rakouska – Thayarunde. Tuto cyk-
lostezku lze využít i na inline bruslích. 
Dětříš, Košlák, Pernárec, Rajchéřov, 
Leštnice – to jsou názvy některých za-
niklých vesnic a osad na Staroměst-

Po stopách Grasela...
V okolí Slavonic a Nové Bystřice se po-
hyboval obávaný loupežník Grasel. 
Pokud se vydáte krásnou přírodou po 
jeho stopách, na Novobystřicku uvidí-
te přírodní rezervaci Blanko, židovský 
hřbitov, monumentální kostel v Klášte-
ře nebo dráhu úzkokolejky. U Slavonic 
naopak můžete navštívit Graselovu 
sluj, Francouzský kámen, Psí hřbitov 
nebo třeba Český Rudolec. 
www.grasel.eu

Ďáblova prdel
Jeden z nejkurióznějších žulových 
balvanů České Kanady má charak-
teristický tvar. Skalní útvar Ďáblova 
prdel je součástí zachovalé a čisté 
přírody v blízkosti obce Valtínov.

Kostelní Vydří:
relaxace v areálu kláštera

Karmelitánský klášter s kostelem Pan-
ny Marie Karmelské je nepřehlédnu-
telnou dominantou Kostelního Vydří 
nedaleko Dačic. Vydejte se naučnou 
stezkou z Dačic kolem rybniční kaská-
dy do 3 km vzdálené obce, zažijte ge-
nia loci tohoto výjimečného poutního 
místa a načerpejte v areálu kláštera 
nebo ve stínu památných lip novou 

energii. Součástí areálu je i prodej-
na karmelitánského nakladatelství 
a před klášterem se nachází hrobka 
Dalbergů, pánů z Dačic. V dolní části 
obce najdete další kostel Navštíve-
ní Panny Marie a kamenný most se 
sochami sv. Josefa a sv. Jana Nepo-
muckého z roku 1730.
www.kostelni-vydri.cz

ve vás zanechají nezapomenutelné 
pocity. Dobrodružství zažijete v pod-
zemních chodbách, protínajících je-
dnu stranu náměstí s druhým. Nelze 
vynechat ani návštěvu městské věže, 
ze které se vám naskytne pohádkový 
výhled na celé renesanční město. 
www.i.slavonice-mesto.cz
www.dumugiordanu.cz

sku. Tyto vesnice se nacházely za 
hranicí tzv. Železné opony, což bylo 
pro vesnice zkázou. Budovy byly vyra-
bovány a jejich okolí se na dlouhou 
dobu stalo nepřístupným. Dnes jsou 
z nich zajímavé cíle na přeshranič-
ním okruhu určeným pro cyklisty.  

Pevnostní areál Slavonice

Pevnostní areál Slavonice je ukázkou 
části obranné pevnostní linie Česko-
slovenské republiky budované v le-
tech 1935 −1938. Je tvořen jedenácti 
objekty vz. 37  a jedním vz. 36-C, zre-
konstruovaných do původní podoby, 

Letní osvěžení 
na koupališti v Dačicích
Vyzkoušejte koupaliště v Dačicích! 
K dispozici jsou plavecký i rekreační 
bazén, divoká řeka, masážní lavice 
a chrliče. Děti zabaví třídráhová sklu-
zavka, tobogán a brouzdaliště pro 
nejmenší. Občerstvení a sportovní vy-
žití je v areálu samozřejmostí. Vstupné 
je možné platit i kartou a velké bez-
platné parkoviště je vám k dispozici 
přímo u koupaliště. 
www.dasport.cz

Za domácími 
zvířátky do 
mlejna
Bejčkův mlýn u Slavonic je skvělým 
místem pro strávení krásného odpo-
ledne nebo rovnou celé dovolené. 
V penzionu najdete klid a pohodu a 
také přírodu na dosah ruky. V areálu 
penzionu je k dispozici minizoo s do-
mácími zvířátky. 
www.bejckuvmlyn.cz

Vychlazené 
víno ze 
středověkého 
sklepení
Toužíte po degustačním zážitku? 
V hotelu U Růže ve Slavonicích vám 
ho splní. Ve sklepě tohoto hotelu se 
nachází bohatá vinotéka, kterou vás 
provede majitel hotelu. Ochutnáte 
skvělá vína a dozvíte se parádní pří-
hody. 
www.hoteluruze.cz

Pěšky 
romantickým 
Podyjím

Turistickou oblastí Česká Kanada pro-
téká řeka Moravská Dyje. Z Dačic se 
můžete kolem Dyje vydat Vydří stez-
kou (10 km) po zelené turistické znač-
ce od mlýna k mlýnu až k rozcestníku 
u Louckého mlýna nedaleko Starého 
Hobzí. Odtud je možné pokračovat 
do Slavonic nebo sledovat dále tok 
Dyje po žluté turistické stezce. Janov-
ské údolí, jeden z nejhezčích úseků 
s řadou romantických zákoutí při bře-
zích Dyje, vás jistě nezklame. Písečné 
je poslední vesnicí, kterou Dyje proté-
ká, než opustí Českou republiku. Na-
jdete zde opravený zámek, který je 
v soukromém vlastnictví, a poměrně 
rozlehlý židovský hřbitov. Empírovou 
hrobku rodu Collaltů (původních ma-
jitelů zámku v Písečném) z roku 1824 
můžete obdivovat v nedalekých No-
vých Sadech. Autentickou náves No-
vých Sadů si zvolili fi lmaři pro natoče-
ní některých scén fi lmu Po strništi bos.
www.vydristezky.cz

už při pohledu z 51 m vysoké rene-
sanční věže, při procházce naučnou 
stezkou, na vyhlídku U Třech křížů či 
zámeckým parkem, ale i při koupání 
na místním koupališti.
www.dacice.cz
www.zamek-dacice.cz

včetně pěti, které jsou veřejnosti pří-
stupné. V době přítomnosti provozo-
vatele mají nainstalovanou dobovou 
výstroj a výzbroj. Jedná se o význam-
nou vojenskou technickou památku.
www.slavonicebunkry.eu
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