


Rozlehlé tajemné lesy, skaliska a balvany rozmanitých 
a zajímavých tvarů, charakteristické rybníky i vesničky 
a města plná života. Taková je krajina přírodního parku 
pojmenovaného Česká Kanada, který se rozkládá na 
pomezí jižních Čech a západní Moravy. Českou Kanadu nyní 
můžete důkladně prozkoumat i dalším způsobem - z nové 
stezky určené především pro dálkovou pěší turistiku.

Stezka Českou Kanadou měří 118 kilometrů a je díky 
charakteru krajiny rozdělena do osmi etap. Začíná  
v Jindřichově Hradci a přes Novou Bystřici, Staré Město 
pod Landštejnem a Slavonice vás zavede až do Dačic. 
Každá z osmi denních etap je něčím specifická 
a je na ní rozhodně co objevovat.

Trasa stezky je výsledkem mnoha hodin a dnů práce 
strávených zejména v českokanadské přírodě  a je navržena 
tak, aby vám umožnila z překrásné České Kanady poznat 
co možná nejvíce.

Na začátku stezky na vás čeká charakteristická cesta 
kolem meandrů Hamerského potoka a Jindřišské údolí.  
Odtud se kolem nejvyššího bodu Jindřichohradecka 
vydáte do Nové Bystřice a dál, cestami kolem majestátní 
zříceniny hradu Landštejn. Ze Starého Města pod 
Landštejnem vás zavedeme kolem bizoní farmy v Rožnově 
k rybníku Zvůle, k rozhledně U Jakuba a balvanu 
Ďáblova prdel.

Při cestě od opravovaného zámečku v Českém Rudolci 
poznáte místa, kde působil proslulý loupežník Grasel, 
i archeologické vykopávky na Pfaffenschlagu u Slavonic. 
Odtud už vás čeká poslední úsek, vedoucí po naučné Vydří 
stezce, lemující břehy řeky Dyje, až do Dačic.

Celou Stezku Českou Kanadou vám podrobně 
představujeme na následujících stránkách. Nezbývá, než 
vám popřát dobrý krok a pevné boty - a co nejvíce nových 
skvělých zážitků u nás v České Kanadě.

vaše fotografie ze stezky označujte: #stezkaceskoukanadou

Jindřichův Hradec
www.jh.cz

• Státní hrad a zámek

• Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel

• Zámecký mlýn

• Muzeum Jindřichohradecka

• Muzeum fotografie a moderních obrazových médií

• Výstavní dům Stará radncie

• Aquashow sv. Florián

• Hvězdárna a planetárium prof. Františka Nušla

• Městská vyhlídková věž

• Plavecký bazén a aquapak

• Městská plovárna Vajgar

• Discgolfové hřiště

• Jindřichohradecká úzkokolejka

Dačice
www.dacice.cz

• Státní zámek a zámecký park

• Žulový pomník kostky cukru

• Městské muzeum a galerie Dačice

• Letecké muzeum Viléma Götha

• Zahradní železnice – železnice plná páry

• Městská radnice

• Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského

• Kostel a vyhlídková věž sv. Vavřince

• Koupaliště Dačice

Nová Bystřice
www.novabystrice.cz

• Veteran muzeum

• Pivovar

• Šatlava

• Výstavní síň na radnici

• Regionální úzkokolejné muzeum

• Zaniklá vesnice Mnich

• Zámek Nová Bystřice

Slavonice
www.slavonice-mesto.cz

• Městská věž

• Slavonické podzemí

• Hřbitovní kaple sv. Kříže

• Luteránská modlitebna

• Freskový sál

• Špitálský kostel sv. Jana Křtitele

Možnosti ubytování
• Penzion Na 15. poledníku, J. Hradec, www.15polednik.cz, 775 222 223

• Ubytování U Kapličky, Malý Ratmírov, www.ratmirov.cz, 602 244 599

• Penzion Bejčkův Mlýn, Slavonice www.bejckuvmlyn.cz, 605 572 916

• Dům U Giordanů, Slavonice, www.dumugiordanu.cz, 603 545 135

Další tipy na ubytování a občerstvení najdete na www.ckanada.cz

Doprava
Na následujících stránkách najdete i možnosti dopravy 

z cílových míst. Doprava se řídí dle aktuálních platných 

jízdních řádů. Jindřichův Hradec je hlavním dopravním 

uzlem. Potkávají se zde autobusy a vlaková doprava 

včetně místní dráhy zvané úzkokolejka.



01 Jindřichův Hradec 
> Malý Ratmírov

Úzký skalnatý kaňon i širokou údolní nivu vymodeloval v této oblasti 
Hamerský potok. Stezkou po jeho březích se vypravíte z okraje 
Jindřichova Hradce až do rekreační oblasti Malý Ratmírov.

11,6 km 3 hodiny 30 minut

Vaše cesta začíná na okraji Jindřichova Hradce. Stačí jen během několika minut překonat podchod pod silnicí 
a poté, co překročíte na mostek přes Hamerský potok, můžete nechat všední starosti za hlavou.

Po pár desítkách minut dorazíte k chatové oblasti na Bobelovce, odkud kolem ochranné kamenné zdi u bývalé 
střelnice vstoupíte do Šajby (nebo také Městského lesa). Lesem, po louce a chvíli po silnici - a přes kamenný 
barokní mostek dorazíte do vesnice Jindřiš.

Dlouho se tu ale nezdržíte. První etapa stezky, která vede souběžně s Jindrovou naučnou stezkou, vás nasměruje 
do dechberoucího Jindřišského údolí. Vaše kroky povedou v těsné blízkosti meandrů Hamerského potoka, kolem 
takřka nedochované zříceniny Vítkova Hrádku a vesnicí Dvoreček.

Odtud vstoupíte do druhé, divočejší části Jindřišského údolí - a po jejím překonání se ocitnete ve vašem prvním cíli, 
na hrázi Ratmírovského rybníka.

Cíl trasy: Malý Ratmírov

V sezoně velmi vyhledávaná oblast nabízející vše od ubytování přes občerstvení až po sportovní vyžití. 
Koupání v Ratmírovském rybníku je možné doplnit o plavbu na paddleboardu nebo na šlapadle, na souši 
si zase užijete míčové hry na jednom z mnoha dostupných hřišť, saunu nebo vířivku. Přípravu na další 
cestu lze pak završit u studeného točeného piva.

Jindřichův Hradec > Jindřiš > Dvoreček > Malý Ratmírov

Vítkův hrádek. Na ostrohu nad Hamerským potokem pod vesnicí Blažejov se dají prohlédnout 
pozůstatky Vítkova hrádku, středověkého strážního sídla z první poloviny 13. století.

Hamerský potok. Na tabulích Jindrovy naučné stezky, které lemují první etapu stezky, 
se představují fauna i flora údolí Hamerského potoka.

Jindrova stezka. Jak Šajba, tak Jindřišské údolí jsou těmi nejoblíbenějšími vycházkovými destinacemi v těsném 
sousedství Jindřichova Hradce.

Doprava: Malý Ratmírov
• úzkokolejka > J. Hradec, Nová Bystřice / každý den

Jindřichův Hradec 
Denisova ulice

11,6 km / Jindrova naučná stezka

01 Jindřichův Hradec 
> Malý Ratmírov

Malý Ratmírov 
rozcestník Ratmírovský rybník

Start Cíl

Start

Cíl



02 Malý Ratmírov 
> Kaproun

Druhý úsek Stezky Českou Kanadou začíná v rekreační oblasti Malý Ratmírov. Od turisticky 
velmi oblíbeného Ratmírovského rybníka se cestou křižující koleje úzkokolejky dostanete 
až ke druhému významnému rybníku, nesoucímu jméno Krvavý.

Zhruba dva kilometry za Krvavým rybníkem se vám po pravici otevře rozlehlá louka, 
po níž trasou cyklostezky dorazíte až k vlakovému nádraží Kunžak - Lomy. Před ním 
rozhodně dávejte bedlivý pozor na přecházení rušné silnice.

Na další trase, která vede od nádraží po žluté turistické značce, se pomalu mění ráz 
krajiny - tady už začíná Česká Kanada. Stoupání Kunžackým lesem ukončíte u Vysokého 
kamene, nejvýše položeného místa Jindřichohradecka. Odtud už vás do cíle, do vesnice 
Kaproun, čeká jenom asi kilometrový sestup po místní silničce.

Cíl trasy: Kaproun

Malá vesnička Kaproun (součást obce Kunžak) je jednou z pomyslných bran 
do té skutečné České Kanady.

Známá je zejména díky zastávce Jindřichohradeckých místních drah, 
která je spojená s postavou Járy Cimrmana. Toho tady totiž vyhodili z vlaku, 
jak připomínají zřícená mohyla a památník nedaleko kolejí.

Od ikonických rybníků Ratmírovský a Krvavý přes rozlehlé 
louky až k nejvyššímu bodu okolní krajiny vede úsek stezky, 
který se dá právem považovat za vstupní bránu do České 
Kanady. Vítejte!

12,3 km 3 hodiny 40 minut

Malý Ratmírov > Lomy > Kaproun

Krvavý i Ratmírovský rybník mají něco pro každého - ať už možnost osvěžení se, 
nabídku příjemné pauzy na členitých březích nebo nádherné výhledy na východ 
i západ slunce.

Louka před Lomy, kterou překonáte po cyklistické trase, se mění takřka 
každým dnem. A každá z jejích tváří přináší něco nového.

Doprava: Kaproun
• úzkokolejka > J. Hradec, Nová Bystřice / každý den

Malý Ratmírov 
rozcestník Ratmírovský rybník

vpravo po cyklostezce 
přes louku

nádraží Kunžak - Lomy 
rozc. Kunžak - Lomy, žst. 

pozor, přecházení rušné silnice

Rozcestník 
Pod Vysokým kamenem

Kaproun 
rozcestník

5,2 km

Start

1,1 km

2 km

4 km

02 Malý Ratmírov 
> Kaproun
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03 Kaproun 
> Nová Bystřice

Třetí etapa stezky začíná sestupem poutavou stezkou ze vsi Kaproun ke stejnojmenné zastávce úzkokolejky. Ve chvíli, 
kdy zde překročíte koleje, je potřeba pozorně sledovat mapu - tak, aby vás neznačené lesní cesty zavedly nejprve 
k bezejmennému rybníčku na okraji lesa a poté po rozlehlých lukách až do vesnice Senotín.

Kolem kapličky a také kolem plotu vyzdobeného bezpočtem hrníčků se vlevo, po pastvině, vydáte po žluté turistické 
značce k lesnímu kamennému poli a dále, už mimo lesní porost, k železniční zastávce Hůrky.

Graselova stezka vás odtud zavede přes vesnici Hůrky a krajinou milých výhledů až do Ovčárny, části Nové Bystřice. 
Odtud už zbývá dojít jen kousek po silnici - a během pár chvil se ocitnete na novobystřickém Mírovém náměstí, 
kde je rozhodně co poznávat.

Cíl trasy: Nová Bystřice

Město, které leží v těsném sousedství hranic s Rakouskem, má jistě co nabídnout. Ať už je to návštěva 
muzea veteránů, lokálního pivovaru či prostá procházka historickým centrem, nudit se tu určitě nebudete. 
Nová Bystřice je také konečnou zastávkou na jedné ze dvou tratí úzkorozchodné železnice.

Malebné vesničky plné místních příběhů, unikátní nádraží 
úzkorozchodných drah v Kaprouně a stezky nejznámějšího 
českokanadského loupežníka navštívíte při putování do Nové 
Bystřice.

15 km 4 hodiny 10 minut

Kaproun > Senotín > Hůrky > Nová Bystřice
Železniční zastávka Kaproun je spjatá s Járou Cimrmanem. Zdejší pomník 
připomíná, jak ho zde vyhodili z vlaku proto, že cestoval bez jízdenky.

Doprava: Nová Bystřice
• autobus > J. Hradec, Slavonice, Kunžak / všední dny
• úzkokolejka > J. Hradec / každý den

Kaproun 
rozcestník

vlevo po neznačené 
lesní a polní cestě

přes koleje po neznačené 
lesní cestě k přístřešku

Senotín 
rozcestník

po Graselově stezce 
přes Hůrky

po neznačené silnici 
do Nové Bystřice

Nová Bystřice 
rozcestník 

Nová Bystřice - náměstí

0,9 km

1,5 km

Start

6,7 km

1,5 km

2,7 km

2,6 km
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Graselova stezka. Johann Georg Grasel (4. dubna 1790, Nové Syrovice u Moravských Budějovic[1] – 31. ledna 1818, Vídeň, popraven), česky též Jan Jiří Grasel, byl loupežník 
a vrah, který působil na pomezí jižních Čech, jižní Moravy a Rakouska. Grasel pocházel z rodiny pohodného (rasa), což bylo tehdy všeobecně opovrhované povolání. Z důvodů 
všeobecného vyčlenění z venkovské selské společnosti se rasové stýkali s tuláky a zloději. Sami si také nezřídka dopomáhali krádežemi. Grasel byl veden k loupežnému řemeslu 
už svým otcem. Jeho odvaha z něj učinila brzy nebezpečného zločince a na jeho dopadení byla vypsána odměna.



04 Nová Bystřice 
> Staré Město pod Landštejnem

Dál z Nové Bystřice opět vyrazíte po Graselově stezce. Ta vás po zhruba sedmi kilometrech, strávených 
převážně v lese a mezi pastvinami, zavede ke kostelu Nejsvětější Trojice v Klášteře - tato impozantní stavba i její 
malebné okolí rozhodně stojí za bližší prohlídku.

Po dalším kousku Graselovy stezky pak doputujete do vesnice Blato. Odtud se opět těsným okolím rozlehlých 
pastvin dostanete do lesů, které v sobě ukrývají zříceninu hradu Landštejn. Jistě oceníte i skrytá zákoutí těchto 
lesů - od ukrytých rybníčků a tůněk až po studánky s křišťálově čistou vodou.

Tato etapa Stezky Českou Kanadou pokračuje přes Pomezí, podhradí Landštejna, až k místu zvanému U Kříže. 
Až si dostatečně užijete vyhlídek na překrásná panoramata v okolí Starého Města pod Landštejnem, sestoupíte 
do něj po silnici, po červené turistické značce.

Cíl trasy: Staré Město pod Landštejnem

Několik kilometrů pod majestátní zříceninou hradu Landštejn se nachází Staré Město, cílová 
destinace čtvrtého úseku Stezky Českou Kanadou. Někdejší osada, založená ve 12. století, se dnes 
pyšní poměrně vzácným titulem “městys”. V jeho okolí se nachází značná síť turistického značení, 
cyklostezek a pro milovníky zimních sportů také zimních běžeckých tras.

Po této cestě lesy a pastvinami České Kanady se nabídnou výhledy, 
které nikde jinde neobjevíte - kostel Nejsvětější Trojice v Klášteře, 
ukryté lesní studánky a rybníky a majestátní zřícenina Landštejn 
jsou jen některými z nich.

19,2 km

Nová Bystřice > Klášter > Blato > Pomezí > Staré Město pod Landštejnem

5 hodin 30 minut

Zřícenina kostelíka sv. Jana Křtitele v Pomezí 
kontrastuje s rozlehlou zříceninou hradu Landštejn.

Kostel Nejsvětější Trojice v Klášteře vystavěli v letech 1668 až 1682. Řadí se k nejvýznamnějším památkám 
jihočeské raně barokní architektury.

Doprava: Staré Město pod Landštejnem
• autobus > Slavonice, N. Bystřice, J. Hradec / všední dny

Staré Město pod Landštejnem  Nynější městys byl zalo-
žen v 12. století jako trhová osada pod hradem Landštejn.

04 Nová Bystřice 
> Staré Město pod Landštejnem

9,7 km

Nová Bystřice 
rozcestník Nová Bystřice - náměstí

Start

Blato 
rozcestník

U kříže 
rozcestník

Staré Město pod Landštejnem 
rozcestník

1

7,9 km 1,5 km

2 Cíl

Start

1

2

Cíl

po Graselově stezce přes Klášter



05 Staré Město pod Landštejnem 
> Zvůle

Ze Starého Města pod Landštejnem se po cyklostezce a přes louku vrátíte zpátky k vyhlídce U Kříže. 
Odtud vás červená turistická značka s několika zajímavými zastaveními dovede k hradu Landštejn.

Dalších zhruba pět kilometrů se vydáte po modré turistické značce. Až si dostatečně užijete procházku 
měnícími se lesy a zastávku u rybníků Bochník a Pišta, dorazíte k Bizoní farmě Rožnov. Majestátní bizony 
takřka vždy najdete hned na nejbližších pastvinách.

Trasa páté etapy vede dál až k Mosteckému polesí, odkud místo modré začnete následovat červenou. 
Od Ďáblova chleba, zajímavého skalního útvaru, už vám zbývá jen kousek cesty do cíle - do turistické 
oblasti u rybníku Zvůle.

Cíl trasy: Zvůle

Potůčky, borůvkové podrosty, zajímavé skalní útvary a balvany a také lesy, které kůrovcová kalamita 
v posledních letech změnila k nepoznání. Tím vším je obklopena Zvůle, místní část Kunžaku, nesoucí 
stejné jméno jako zdejší vyhlášený rybník. Kromě klasických kempů, chatek a několika možností 
občerstvení vás upoutají i zdejší kaplička či myslivna.

Další své krásy odhaluje Česká Kanada při putování ze Starého Města pod 
Landštejnem k rybníku Zvůle. Čekají zde hluboké lesy, stáda pasoucích 
se bizonů i skalní útvar Ďáblův chléb v místech, které kůrovcová kalamita 
posledních let proměnila k nepoznání.

17 km

Staré Město pod Landštejnem > Landštejn > Rožnov > Zvůle

5 hodin

Ďáblův chléb získal své jméno podle toho, že balvany 
připomínají rozříznutý bochník chleba.

Rožnov. V divoké krajině České Kanady leží malá osada 
Rožnov. Není to osada ledajaká, je to údolí, kde se prohání 
stádo bizonů.

Doprava: Zvůle – zastávka Mosty/Kunžak vzdálená cca 2 km
• autobus > Dačice, Jindřichův Hradec / všední dny, víkendy omezeně

05 Staré Město p. L. 
> Zvůle

Rybník Zvůle obklopený úchvatnou krajinou České Kanady 
je jako stvořený k relaxaci.

Staré Město 
pod Landštejnem 

rozcestník

1,5 km

po neznačené cestě

0,8 km

1

U kříže 
rozcestník

2,2 km

2

U Vitíněvsi 
rozcestník

9,1 km

3

Mostecké polesí 
rozcestník

3,4 km

4

Zvůle - rybník 
rozcestník
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06 Zvůle 
> Český Rudolec

Šestý úsek Stezky Českou Kanadou je tím nejkratším - to ale víc než kompenzují zastávky, 
které vás na něm čekají.

Až od Zvůle dorazíte do Terezína (po červené) a budete chvíli pokračovat po zelené, čeká vás 
už jen malá odbočka neznačenou cestou a ocitnete se u Ďáblovy prdele - ikonického balvanu 
zdejší oblasti.

Naučná stezka vás odtud zavede kolem obory a kaskády rybníků až na Havlovu horu - k areálu 
rozhledny U Jakuba. Až rozhlednu i její bohaté okolí důkladně prozkoumáte, vypravíte se dál, 
Graselovou stezkou, přes Horní Radíkov až do Českého Rudolce. V cíli můžete poznávat buď 
zdejší známý zámeček - nebo sousední zámecký pivovar.

Cíl trasy: Český Rudolec

Nazývat českorudolecký zámek jako “Malá Hluboká” rozhodně není nijak od věci. 
Přesvědčíte se o tom sami ve chvíli, kdy před právě opravovaným charakteristickým 
stavením sami stanete. Zajímavostí je, že Český Rudolec (ke kterému patří dalších 
devět okolních vesnic a osad), leží při historické hranici Čech a Moravy a v historii 
byl jednou z nejzápadnějších moravských obcí.

Takřka na každém kroku tohoto úseku Stezky Českou Kanadou je co 
objevovat - poznáte mimo mnoha dalšího i proslavenou Ďáblovu prdel, 
okolí rozhledny U Jakuba na Havlově hoře a v cíli také známý zámeček 
v Českém Rudolci.

10,5 km

Zvůle > Terezín > Horní Radíkov > Český Rudolec

3 hodiny

Lesopark s rozhlednou U Jakuba nabízí množství aktivit pro velké i malé návštěvníky. 
Bližší informace naleznete na: www.ceskakanadazvysky.cz

Skalní útvar Ďáblova prdel je považovaný za nejznámější a nejcharakterističtější pro oblast 
České Kanady.

Doprava: Český Rudolec
• autobus > Slavonice, Dačice, Jindřichův Hradec / všední dny, víkendy omezeně 
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07 Český Rudolec 
> Slavonice

Chvíli po začátku tohoto úseku, v kopci za Českým Rudolcem, se vám otevře výhled na 
zdejší hřbitov a kapli sv. Kříže. Při další cestě po modré značce (a zároveň po Graselově 
stezce) naleznete v lesích ukryté zajímavosti - tajuplný psí hřbitov nebo Francouzský 
kámen. Za zastávku jistě stojí i vodní pila v Peníkově.

Od ní vás Graselova stezka zavede k balvanům a dalším objektům, nesoucím jméno 
právě tohoto známého loupežníka. Navštívíte jeho koupelnu, sluj či jeho “trojmužnou 
předovku”.

Stezka dále pokračuje přes Pfaffenschlag (místo významných archeologických 
vykopávek), kolem lesních rybníků a pevnostního areálu věnovaného československému 
opevnění až do města Slavonice.

Cíl trasy: Slavonice

Díky skvostně zachovanému historickému jádru města se Slavonicím přezdívá 
„malá Telč“. Při jejich návštěvě by však byla škoda neopustit náměstí a přilehlé 
uličky. Za návštěvu rozhodně stojí (nejen) hřbitovní kaple svatého Kříže, poutní 
kostel Božího Těla nebo slavonické podzemí, tajemný a dodnes ne zcela 
zmapovaný systém gotických chodeb a sklepů.

Psí hřbitov, vodní pila, místa působení loupežníka Grasela nebo 
Pfaffenschlag, místo archeologických vykopávek - to jsou jen 
některé zajímavosti stezky mezi Českým Rudolcem a Slavonicemi, 
ohraničené skrytými vyhlídkami na dvojici zdejších kostelů.

13,4 km

Český Rudolec > Graselovy kameny > Pfaffenschlag > Slavonice

3 hodiny 50 minut

Na psím hřbitově naleznete kameny, pod něž pohřbíval 
rudolecký rytíř van Pichioni své lovecké psy. Nejzajímavější 
je kámen s vytesaným lidským obličejem.

Graselova sluj je žulovým převisem, který měl v první 
polovině 19. století sloužit jako jedna ze skrýší loupeživé 
bandy pod vedením J. G. Grasela.

Doprava: Slavonice

Pfaffenschlag je zaniklá středověká vesnice nedaleko 
Slavonic, která byla během husitských válek vypálena.

07 Český Rudolec 
> Slavonice

• autobus > Dačice, Nová Bystřice, Jindřichův Hradec / všední dny, víkendy omezeně 
• vlak > Dačice / každý den
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08 Slavonice 
> Dačice

Značení osmého a posledního úseku Stezky Českou Kanadou je prosté - Slavonice a Dačice, náš cíl, 
spojuje zelená turistická značka. Ze Slavonic vás vyvede po silnici, kde je potřeba dávat dobrý pozor 
na své kroky.

Po zastávce u poutního kostela Bolestné Panny Marie Montserratské a průchodu vesničkou Mutná 
dorazíte až na začátek naučné Vydří stezky. Její trasa kopíruje tok Moravské Dyje (místy krátce vede 
po silnici) a nabízí množství zajímavých výhledů - ať už na okolní přírodu, nebo na pětici říčních mlýnů.

Vydří stezka vás zavede až do Dačic. Zde projdete kolem kláštera bosých karmelitek a kostela 
sv. Antonína Paduánského, po mostě přes Dyji až na Palackého náměstí.

Cíl trasy: Dačice

Dačice se proslavily zejména kostkovým cukrem. Fakt, že ve zdejší rafinerii v roce 1841 vyrobili 
první kostkový cukr na světě, připomíná žulový pomník u věže farního kostela 
svatého Vavřince.

Dačice ale nabízejí i mnoho dalšího - například zámek, v každé roční době nádherný zámecký 
park či specifické náměstí plné hospůdek, obchodů i architektonických památek.

Zelená turistická značka vás ze Slavonic zavede kolem Montserratu 
zavede až k Louckému mlýnu na řece Moravské Dyji. Odtud se údolím 
řeky, po naučné Vydří stezce, vypravíte až do Dačic - města, 
které dalo světu kostkový cukr.

18,2 km

Slavonice > Mutná > Hradišťko > Dačice

5 hodin 10 minut

Doprava: Dačice

Dačice jsou městem, které v roce 1843 dalo světu první kostku cukru.

Renesanční město Slavonice známé nejen sgrafitovým fasádám 
domů, ale i středověkým podzemím, které původně sloužilo jako 
odvodňovací systém.

• autobus > Slavonice, Kunžak, Jindřichův Hradec / všední dny, víkendy omezeně 
• vlak > Slavonice, Telč, Jihlava / každý den

08 Slavonice 
> Dačice

Start
Slavonice 

rozcestník náměstí

8,7 km

U Louckého mlýna 
rozcestník

9,4 km

1

Zvůle - rybník 
rozcestník

Cíl

Start

Cíl

1



Vydal: Destinační management Česká Kanada, z.s.  2021


