
Kde je Česká Kanada?

Turistická oblast Česká Kanada je 
1200 km2 území, které se rozkládá 
ve východní části Jihočeského kra-
je, hraničí z jihu s Rakouskem a je vy-
mezena městy Jindřichův Hradec, 
Nová Bystřice, Slavonice a Dačice. 

Proč Česká Kanada?

Autorem názvu byl jindřichohra-
decký rodák, novinář, cestovatel 
a propagátor aktivního života 
v přírodě - Jaroslav Arnošt 
Trpák. Název ale také vychází 
z přírodního charakteru krajiny, 
charakteristického početnými 
vodními plochami, rozsáhlými les-

ními komplexy s rozesetými balva-
ny na základě podobností místní 
krajiny s krajinou v Kanadě v Se-
verní Americe. 

Jaká je Česká Kanada?

Příroda drsná, ale takékrásná. 
Omamná vůně hlubokých lesů pl-
ných hub, rozsáhlépastviny se stády 
dobytka, rozkvetlé louky, ledabyle 
roztroušené kameny, zrcadlící se hla-
diny jihočeských rybníků i bohatá 
historie a památky.
Vezme vás za srdce a dobije ener-
gií. Ať pojedete na kole, půjde-
te pěší stezkou, svezete se místní 
úzkokolejkou, vždy něco nového ob-
jevíte a  něco si zamilujete

ČAROKRÁSNÁ PŘÍRODA, HLUBOKÉ LESY 
A OBLÉ KAMENNÉ ÚTVARY

Skalní útvar Ďáblova prdel. Nejvyhledávanější balvan České Kanady.
 Autor: Martin Kozák
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Víte, že Dačice jsou městem, kde 
vznikl kostkový cukr, ale jsou také 
městem dvou zámků? Dačice si 
můžete prohlédnout v plné kráse 
také z 51 metrů vysoké věže s vy-
hlídkovým ochozem.
V Jindřichově Hradci navštiv-
te státní hrad a zámek, který je 
třetím největším památkovým 
komplexem v České republice. 
V bývalém jezuitské koleji v sou-
časnosti sídlí Muzeum fotografie 

a moderních obrazových médií, 
Dům gobelínů pak naleznete 
v budově bývalého pivovaru.
Při toulání Českou Kanadou ob-
jevte i středověké a krásné Slavo-
nice. Řemeslné tradice, kultura 
a umění tu na vás budou dýchat 
na každém kroku. V malebných 
uličkách se nachází sochařské 
ateliéry, textilní i keramické dílny 
a vy si můžete odvézt i vlastno-
ručně vyrobený suvenýr. Ojedi-

nělou technickou památkou je již 
120 let na území turistické oblasti 
Česká Kanada jindřichohradec-
ká úzkokolejka.

Milovníky hradů a zámků Čes-
ká Kanada prostě nadchne.

Romantický vodní zámek Červená 
Lhota, mohutný a tajemný hrad 
Landštejn, probouzející se Malá 
Hluboká, klasicistní zámek Dob-
rohoř, Dům u Giordanů a mnoho 
dalších památek, které čekají, 
až je objevíte.

Více o hradech a zámcích:

www.zamek-jindrichuvhradec.cz
www.zamek-cervenalhota.cz

www.zamek-dacice.cz
www.hrad-landstejn.cz

Dotkni se historie

Hrad Landštejn. Dominanta, která krajinu střeží již několik století.
Foto: Archiv DM Česká Kanada

V turistické oblasti Česká Kanada na vás 
čeká divoká a krásná příroda, i množství 
významných historických a kulturních památek.

Zdarma
Vydavatel: Destinační management Česká Kanada, z.s.

Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec

www.ckanada.cz
www.facebook.com/ckanada.cz
www.instagram.com/ckanada.cz
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Úzkokolejkou 
krajinou 
České Kanady
Jindřichohradecká 
úzkokolejka je nejstarší 
dráhou svého druhu 
ve střední Evropě.

Pokud máte duši romantika 
a milujete přírodu, zveme 
vás na jízdu stoletým 
historickým parním vlakem
do půvabných zákoutí
České Kanady.
Jednou z nejatraktivnějších 
zastávek je bezpochyby 
Kaproun na trati do Nové 
Bystřice.

Český velikán 
Jára Cimrman

Právě v těchto místech byl 
coby černý pasažér vyhozen 
z vlaku český velikán Jára 
Cimrman a na jeho počest 
je zde umístěn památník této 
události. Jindřichohradecká 
úzkokolejka je živoucí 
technickou památkou 
a dodnes slouží také svému 
původnímu účelu, každodenní 
osobní a nákladní dopravě.

www.jhmd.cz

Jízda párou, zážitek na celý život

Svezte se soupravou s parní lokomotivou, která jezdí napříč Českou 
Kanadou po úzkorozchodných kolejích.



Rádi byste zdolali Českou Kanadu, 
ale nejste si jistý svou vytrvalostí? Ne-
mějte obavy a půjčte si elektrokolo. 
V penzionu Na 15. poledníku v Jiři-
chově Hradci si jej půjčíte.

www.15polednik.cz

Další půjčovny elektrokol najdete 
například v Nové Bystřici na infor-
mačním centru nebo v Deštné na 
městském úřadě.

Město Jindřichův Hradec je 
známé nejen díky bohaté a vel-
mi zajímavé historii, ale přede-
vším díky velkému množství 
atraktivit, které rozhodně zau-
jmou nejednoho návštěvníka.

Na své si přijdou milovníci historie, 
kulturní nadšenci i příznivci aktivní-
ho trávení volného času. Každý si 
vybere, každý si najde to své.
Díky vycházkovému okruhu Stez-
ka zámeckých pánů se ponoříte 
do historie sahající od původního 
osídlení města až po novější dějiny 
posledního vládnoucího rodu.

Ti, kteří se rádi toulají historií, si urči-
tě nenechají ujít návštěvu státního 
hradu a zámku, jenž je třetím nej-
větším památkovým objektem v 
České republice a za jehož zdmi 
ožívají příběhy let dávno minulých 
prostřednictvím zajímavých prohlí-
dek a expozic.
Součástí celého komplexu je zá-
mecký mlýn, kde je mimo jiné při-
pravena stálá expozice zaměřená 
na historii rybníkářství a lesnictví na 
Jindřichohradecku. 

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

Stezkou zámeckých pánů 
až na hrad a zámek

Vynechat byste rozhodně ne-
měli návštěvu Domu gobe-
línů, interaktivního muzea 
pro děti i dospělé s ukázkou 
ručního tkaní.

Výroba tapiserií má ve městě dlou-
holetou tradici a proslavila jej na 
počátku 20. století Marie Hoppe 
Teinitzerová. Stejně tak zajímavá je 
návštěva Muzea Jindřichohradec-
ka s největším lidovým mechanic-

kým betlémem na světě Krýzovými 
jesličkami nebo návštěva Muzea 
fotografie a moderních obrazo-
vých médií, které nabízí výstavy 
děl českých i zahraničních autorů. 
V zámeckém mlýně s Křižíkovou 
vodní elektrárnou v Jindřichově 
Hradci se můžete dozvědět něco 
o historii lesnictví, rybníkářství a vo-
roplavby na Jindřichohradecku.

www.vkcjh.cz, www.mjh.cz
www.muzeum.khl-jhradec.cz

Obdivujeme předky, 
milujeme tradice

Stezka začíná v Jindřichově 
Hradci, v centru turistické ob-
lasti. Vede nádhernou přírodou 
a protíná města Novou Bystřici, 
Slavonice, malebné obce a míjí 
historické památky a další za-
jímavosti a končí v Dačicích. 
Na 110 kilometrech poznáte ma-

gická místa a romantická zákoutí 
České Kanady a odnesete si spous-
tu nezapomenutelných zážitků. 
Pro snadnější zdolání 110 kilometrů 
je stezka rozdělena do osmi etap 
tak, aby vždy na konci etapy na-
bídla ubytování či možnost snadné 
přepravy do většího města.

1. Údolím 
Hamerského potoka

Z Jindřichova Hradce se vydáte 
podél Hamerského potoka, po 
stezce vedoucí nádherným Jindřiš-
ským údolím. Tato část etapy kopí-
ruje Jindrovu naučnou stezku, turis-
tu provede meandry Hamerského 
potoka kolem zříceniny Vítkova 
Hrádku až do Malého Ratmírova.  

2. Brána do České Kanady

Druhý úsek Stezky Českou Kanadou 
začíná v rekreační oblasti obklopu-
jící klidný rybník Malý Ratmírov. Po-
stupně se měnícím rázem krajiny se 
objevujete v pravé, divoké České 
Kanadě až u nejvyššího bodu Jind-
řichohradecka, Vysokého kamene.

3. Malebnými vesničkami

Ze vsi Kaproun vyrazíte ke stejno-
jmenné zastávce úzkokolejky, kte-
rou proslavil Jára Cimrman Lesními 
cestami, kolem rybníků do vesnice 
Senotín, malebnou návsí po Grase-
lově stezce až do Nové Bystřice.

4. Historií 
pohraničního kraje

Z Nové Bystřice záhy dojdete 
ke kostelu Nejsvětější Trojice 

v Klášteře. Dechberoucí stavba 
zasazená do malebné krajiny 
v každém zanechá velmi sil-
ný zážitek. Těsným okolím roz-
lehlých pastvin se dostanete 
do lesů, které v sobě ukrývají 
zříceninu hradu Landštejn, je-
den z nejvyhledávanějších cílů 
České Kanady. Etapa pak končí 
pod kopcem, ve Starém Městě 
pod Landštejnem.

5. Srdcem České Kanady

Ze Starého Města pod Landštej-
nem se dostanete po červené 
značce opět k hradu Landštejn. 
Pohodovou procházkou dorazíte 
k Bizoní farmě Rožnov, k Ďáblovu 
chlebu a odtud už jen kousek k vy-
hledávanému rybníku Zvůle. 

6. Ze Zvůle 
na Malou Hlubokou

Cestou ze Zvůle přes Terezín až 
k Ďáblově prdeli, ikonickému skal-
nímu útvaru, se můžete kochat 
českokanadskou krajinou plnou 
balvanů. Dojdete na Havlovu horu 
- k areálu rozhledny U Jakuba až 
do Českého Rudolce s částečně 
zrekonstruovaným zámečkem, pře-
zdívaným Malá Hluboká.

7. Domovinou 
loupežníka Grasela

Cestou z Českého Rudolce nalez-
nete v lesích ukryté zajímavosti – 
například tajuplný psí hřbitov nebo 
technickou památku vodní pilu 
v Peníkově, Graselovu sluj, Graselo-
vu koupelnu. Stezka dále pokraču-
je přes Pfaffenschlag, středověkou 
vypálenou vesničkou až do ikonic-
kého města Slavonice.

8. Kolem řeky 
Moravská Dyje

Ze Slavonic přijdete k poutnímu 
kostelu Bolestné Panny Marie 
Montserratskéa průchodem přes 
vesničku Mutná dorazíte až na 
začátek naučné Vydří stezky. Její 
trasa kopíruje tok Moravské Dyje 
a nabízí nepřeberné množství 
výhledů, ať už na okolní přírodu, 
nebo na pětici říčních mlýnů až do 
Dačic, poslední destinace Stezky 
Českou Kanadou.

Po zdolání 153 schodů měst-
ské věže kostela Nanebevzetí 
Panny Marie se vám naskytne 
krásný výhled na historické já-
dro města i rybník Vajgar.

Ač se vzhledem k rozsahu jindři-
chohradeckého hradu a zámku 
nedá říct, že je věž jeho dominan-
tou, významně přispívá k jeho im-
pozantnímu vzezření.
V porovnání s jinými historickými 
vyhlídkovými věžemi skýtá zdejší 
Černá věž panoramatický a ma-

lebný výhled na celé město a jeho 
široké okolí.
Atypické konstrukční řešení roz-
hledny Rýdův kopec u Jindřicho-
va Hradce je založeno na ideji 
rovnoramenného trojúhelníku, 
který tvoří půdorys rozhledny. Vy-
hlídková terasa je umístěna ve 
výšce 24 metrů a nabízí možnost 
vychutnat si výhledy do okolní 
krajiny.

infocentrum.jh.cz , www.mjh.cz
www.zamek-jindrichuvhradec.cz
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PĚŠÍ STEZKA 
ČESKOU 
KANADOU

S OTEVŘENÝM SRDCEM NAPŘÍČ 
JINDŘICHOVÝM HRADCEM

Turistická oblast Česká Kanada přichází 
s novinkou pro milovníky dálkových pěších 
tras. Během loňského roku připravil Destinační 
management Česká Kanada, z.s. zbrusu 
novou dálkovou pěší trasu, která protíná 
celou oblast a návštěvníkům představuje 
to nejhezčí na více než 110 kilometrech cesty.

Na své si přijdou milovníci historie, 
kulturní nadšenci i příznivci aktivní-
ho trávení volného času. Každý si 
vybere, každý si najde to své.
Ti, kteří se rádi toulají historií, si 
určitě nenechají ujít návštěvu 
státního hradu a zámku, jenž je 
třetím největším památkovým 
objektem v České republice 
a za jehož zdmi ožívají příběhy 
let dávno minulých prostřed-
nictvím zajímavých prohlídek 

a expozic. Ponoříte se do historie 
sahající od původního osídlení 
města až po novější dějiny posled-
ního vládnoucího rodu. Součás-
tí celého komplexu je zámecký 
mlýn, kde je mimo jiné připravena 
stálá expozice zaměřená na histo-
rii rybníkářství a lesnictví na Jindři-
chohradecku.

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

Město Jindřichův Hradec je známé nejen díky 
bohaté a velmi zajímavé historii, ale především 
díky velkému množství atraktivit, které rozhodně 
zaujmou nejednoho návštěvníka.

Pohled na zámek Jindřichův Hradec přes rybník Vajgar.
Autor: Archiv města Jindřichův HradecJindřichův Hradec 

z ptačí perspektivy 

Pro milovníky vodních radovánek 
nabízí město Jindřichův Hradec 
možnost relaxovat v malebné his-
torické městské plovárně u rybníku 
Vajgar. Můžete si zapůjčit paddle-
boardy a šlapadla, k dispozici jsou 
také nohejbalové či tenisové kurty 
nebo plovoucí sauna. V letních 
měsících se zde pořádají pravidel-
né koncerty.
Nejen pro rodiny s dětmi je ideál-
ním místem pro trávení horkých let-

ních dnů aquapark v Jindřichově 
Hradci, který nabízí vodní atrakce 
včetně brouzdaliště pro nejmenší 
návštěvníky. Za každého počasí si 
můžete užít služby, které nabízí pla-
vecký bazén.
V relaxační části jsou to masážní 
trysky, protiproud, parní kabina, fin-
ská a bylinková infrasauna, včetně 
25 metrů dlouhého plaveckého 
bazénu.

www.bazen.jh.cz

Vodní ráj u rybníka Vajgar

Už jste hráli 
discgolf?
Ano. Vezměte celou rodinu a 
přijďte si do Mertových sadů 
v centru Jindřichova Hradec 
vyzkoušet discgolf, který může 
hrát opravdu každý a je ideální 
sportovní aktivitou pro celou 
rodinu. Discgolf je odvozen 
od klasického golfu, kdy cílem 
je dokončit jamku, tady koš, 
co nejmenším počtem úderů, 
tedy hodů. Vše potřebné 
vybavení vám zapůjčí místní 
infocentrum.

infocentrum.jh.cz

Kouzelná 
podívaná mezi 
kapkami vody

Ojedinělým zážitkem je 
aquashow ve sv. Floriánu. 
Jedná se o kombinaci 
hudby, světelných efektů 
a videoprojekce, která je 
jedinou svého druhu v České 
republice. K vidění je každou 
celou hodinu v Obchodně 
medicínském centru sv. Florián 
v Růžové ulici.

www.svflorian.cz

Jindrovou 
stezkou
Jindrova naučná stezka je 
putováním podél Hamerského 
potoka v délce 10 kilometrů 
spojující Jindřichův Hradec 
a rekreační oblast u obce Malý 
Ratmírov. Děti stezkou provádí 
žabák Jindra a představuje 
krásu zdejší nespoutané přírody.

www.hamerskypotok.cz

Noc 
v Concertinu
Ubytujte se v historickém 
centru Jindřichova Hradce 
v hotelu Concertino - Zlatá 
Husa, užijte si relaxování, 
skvělou večeři a atmosféru 
podvečerního centra.

www.concertino.cz

 Autor: Archiv města Jindřichův Hradec

Krýzovy jesličky. Největší lidový mechanický betlém najdete v muzeu Jindřichohra-
decka. Autor: Archiv města Jindřichův Hradec

Snímky z putování Stezkou 
Českou Kanadou na sociálních 
sítích označujeme:
#stezkaceskoukanadou
Těšíme se i na vaše fotografie 
s tímto hashtagem.

NA KOLE ČESKOU KANADOU

Turistická oblast Česká Kanada 
je protkána na stovku cyklistic-
kých tras, které Vás zavedou 
na místa známá i neznámá. Při 
výběru svého dobrodružství se 
určitě nespletete, ať už vybere-
te jakoukoli trasu.

Z Jindřichova Hradce 
po České Kanadě

Vyhněte se frekventovaným silni-
cím a vydejte se po cestě, která je 
bezpečnější a svou rozmanitostí Vás 
určitě překvapí. Vyrazte z Jindřicho-
va Hradce a zdolejte 68 km až do 
Nové Bystřice. Z centra České Ka-
nady kolem průzračných rybníků, 

například kolem Kačležského a dál 
se nechte zavést do přírody České 
Kanady. Odtud už pár šlápnutí do 
pedálu a jste u Vysokého kamene, 
nejvyššího bodu České Kanady.
Chcete navštívit legendární místo, 
kde leží Cimrman? Máte jedineč-
nou možnost, jste jen kousek od 
vlakové zastávky Kaproun, kde 
údajně Cimrman vyskočil z vlaku 
jako černý pasažér. Co by kame-
nem dohodil, jste u rybníku Zvůle, 
rybník obklopený drsnou přírodou 
České Kanady, kde je celé léto 
skvělé koupání.  Tady je zapotře-
bí si odpočinout a načerpat síly, 
čeká Vás jízda krajinou typickou 
pro Českou Kanadou, přes Terezín, 
Nový Svět a dál do srdce této kra-

jiny. Pokud vám síly stačí, vyšláp-
něte si až na rozhlednu U Jakuba. 
Pak dál do Rožnova pozdravit bi-
zony a pořád drsnou, ale krásnou 
a nezapomenutelnou krajinou až 
na hrad Landštejn, který střeží hra-
nice už několik století.
A teď Vás čeká cesta z kopce 
a do kopce do Nové Bystřice, 
ale  cestou objevíte ještě pev-
nostní areál nebo klášter Nej-

světější Trojice, ikonickou stavbu. 
V Nové Bystřice sice vaše cesta 
končí, ale rozhodně nesmíte vy-
nechat návštěvu Muzea veteránů 
nebo regionální muzeum úzkoko-
lejky. A jak jinak se vrátit zpět do 
Jindřichova Hradce než stylově 
právě úzkokolejkou. 
Pokud si netroufáte na celou délku 
trasy, můžete si vybrat jinou z variant 
na webu www.ckanada.cz.

Turistická oblast Česká Kanada a cyklistika 
k sobě neodmyslitelně patří. Česká Kanada 
je sice náročnější, ale i přesto vás odmění 
nezapomenutelnými scenériemi.

Cyklisté u hradu Landštejn. Autor: Tomáš Kamas

Kaskáda rybníků nedaleko rozhledny u Jakuba. Autor: Martin Kozák

Vysoký kámen. Nejvyšší bod České Kanady. Autor: Martin Kozák

Inspiraci na vaše cyklovýlety 
najdete na: 
www.ckanada.cz

Zkuste to na 
elektrokole



Hrad Landštejn z 13. století je 
zasezen do drsné krajiny Čes-
ké Kanady.

Románský hrad obklopují hluboké 

lesy, louky, pole a potůčky. Histo-

rie hradu je zahalena tajemstvím. 

Hrad je unikátní svou stavbou, pro-
pojením dvou věží palácem a v srd-
ci hradu najdete zachovalou kapli. 
V podhradí navštivte románský 
kostel s částečně odkrytými ro-
mánskými malbami.

www.hrad-landstejn.cz

Renesanční dům se nachází 
na Horním náměstí v nádher-
ných Slavonicích.

Na první pohled obyčejný dům se 
sgrafitovou fasádou a zdobným 
štítem, tak jako ostatní domy na 
náměstí, ale uvnitř ukrývá skvost, 
který si nemůžete nechat ujít – 
Lutherskou modlitebnu. Místnost 
v druhém patře městského domu 
zdobí úchvatná nástěnná výmal-
ba představující biblické výjevy. 

Dům společně s cennou výmal-
bou prošli restaurováním a o to je 
zážitek mnohem působivější.
Prostory domu si můžete prohléd-
nout celé léto každý den v 11 
a 15 hodin, mimo uvedené časy 
je možné si domluvit individuální 
prohlídku. 
V tomto městském domě je také 
možnost se ubytovat a umocnit 
tak svůj zážitek z renesančních 
Slavonic.

www.dumugiordanu.cz

Ve Slavonicích na vás dýchne 
renesance na každém rohu.

Pozoruhodné dochované pozd-
ně gotické a renesanční domy 
na obou náměstích, jejich vzác-
né sgrafitové fasády, freskové sály 
a složité sklípkové klenby v interié-
rech vás vtáhnou zpět v čase.
Luteránská modlitebna v domě 
U Giordanů s výjevy z bible ve vás 
zanechají nezapomenutelné poci-
ty. Dobrodružství zažijete v podzem-
ních chodbách, protínající jednu 
stranu náměstí s druhým.
Nelze vynechat návštěvu městské 
věže, ze které se vám naskytne 
pohádkový výhled na celé rene-
sanční město. 
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NOVÁ BYSTŘICE, MĚSTO 
S PŘÍRODOU NA DOSAH RUKY

Farma, kde se 
zastaví čas
Zpomalte každodenní tempo, 
dopřejte si dlouhé hodiny 
spánku, vypněte mobilní 
telefony a vnímejte přírodu 
nejen při projížďkách na 
koních. Vychutnejte si pobyt 
ve stylových apartmánech 
Alpaka.

apartmany.farmaalpaka.cz

Máte hlad? 
Což takhle dát 
si bizona?
Dominantou poklidné přírody 
nedaleko Českého Rudolce 
je Bison Ranch, obklopený 
opravdovými americkými 
bizony, který před lety vznikl 
z ruiny starého statku. 
Na ranči se můžete ubytovat, 
ráno se probudíte do krásné, 
nedotčené a svěží přírody 
a k obědu třeba ochutnáte 
famózní bizoní steak nebo 
burger… to zní lákavě, 
co vy na to?

www.bisonranch.cz

Zvůle
Cestou na Zvůli za senzačním 
přírodním koupáním přes 
Radíkov, Nový Svět a Terezín 
budete projíždět malebnou 
krajinou, posetou žulovými 
balvany s rybníky a hlubokými 
lesy, typickou pro Českou 
Kanadu.

Staneš se 
malým 
Grázlíkem 
nebo spíš 
vychytralým 
Grázlem?
Graselovy stezky k České 
Kanadě neodmyslitelně patří, 
ale kdo je vlastně ten, podle 
koho nesou svůj název? 
Jaký byl život Jana Jiřího 
Grasela před tím, než se stal 
obávaným zločincem 
a vrahem? Jaké bylo jeho 
dětství, kolik loupeží celkem 
spáchal, jak vypadal, co rád 
dělal, jak a kde nakonec 
zemřel a jaká byla jeho 
poslední slova? To všechno 
a ještě mnohem víc se děti 
dozví na dvou bystřických 
stezkách - Stezce pro malé 
Grázlíky pro menší děti 
a Stezce pro vychytralé 
Grázly pro ty větší. Za úspěšné 
absolvování trasy čeká na 
všechny malá odměna. 
Více informací získáte 
v novobystřickém 
informačním středisku.

www.novabystrice.cz

Za domácími 
zvířátky 
do mlejna
Penzion na okraji města 
Slavonice Bejčkův mlýn je 
skvělým místem pro strávení 
krásného odpoledne nebo 
rovnou celé dovolené. 
V penzionu najdete klid 
a pohodu a také přírodu na 
dosah ruky. V areálu se děti 
zabaví na dětském hřišti, nebo 
při pozorování domácích 
zvířátek v minizoo.

Montsserat

Kostel nedaleko Slavonic, 
uprostřed dnes již bývalých 
lesů, pozitivně působí na své 
návštěvníky. Při návštěvě 
poutního kostela Panny Marie 
Monstserratské ucítíte klid.  
Kostel mimo uklidnění zaujme 
i svou pověstí o svém založení.

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

www.hoteluruze.cz

Pfaffenschlag

Znovunalezená středověká 
vesnička uprostřed 
slavonických lesů připomíná 
pohnutou minulost tohoto 
kraje. Husitské tažení se 
vesničce Pfaffenschlag stalo 
osudným, kdy po neúspěšném 
obléhání Slavonic Husité  
tuto malou vesničku vypálili. 
Vesnička upadla v zapomnění, 
příroda ji před námi skryla až 
do doby než ji v roce 1960 pan 
učitel Střecha spolu se žáky 
místní školy objevili.

Často je také označováno jako 
pomyslná Brána České Kanady. Ta 
opravdová se ale nachází přímo 
na Mírovém náměstí.
Ve městě najdete mnoho zajíma-
vostí - při romantické projížďce 
historickou párou se úplně vrátíte 
v čase, Veteran Muzeum vás zase 
vezme do světa amerických před-
válečných automobilů a v pivova-
ru ochutnáte vynikající místní pivo. 
Prohlédnout si můžete výstavní síň 
na radnici, soukromý zámek, šatla-

vu v bývalé budově okresního sou-
du, židovský hřbitov, zaniklou ves-
nici Mnich, muzeum úzkokolejky, 
zbytky městského opevnění s bý-
valým vodním příkopem a spoustu 
přírodních zajímavostí.
a spoustu přírodních zajímavostí 
v okolí. A mimochodem - věděli jste, 
že ve zdech novobystřického koste-
la sv. Petra a Pavla se v roce 1997 
našlo srdce českého šlechtice Ada-
ma Pavla Slavaty?

www.novabystrice.cz

Nová Bystřice, město nedaleko hranic 
s Rakouskem, je součástí dvou přírodních 
parků - Česká Kanada a Homolka - Vojířov.

Nová Bystřice. Brána České Kanady. Autor: Kristýna Mitášová

Muzeum veteránů v Nové Bys-
třici je prvním a největším mu-
zeem amerických automobilů 
v Čechách.

Málokteré prostory se hodí k pro-
cházce historií tak, jako stará, 
opuštěná textilní továrna. Vítejte 
v dobách, kde automobily děla-
ly první krůčky, v časech hojnosti 
a ohromných karoserií i v éře rych-
lých sportovních aut, legendárních 
strojů. Muzeum vám nabídne cestu 
časem, retrospektivní pohled do 

minulosti se snahou zachytit ten 
obrovský skok, které toto odvětví za 
posledních sto let udělalo.
Vnímejte atmosféru s vůní pra-
chu a benzínu, šotolinových cest 
a stále divokého západu. Nechte 
se vtáhnout do večerní atmosféry 
před svítícím Manhattanem let pa-
desátých, buďte součástí hippie 
doby let sedmdesátých.
Lahodnou kávu z Hondurasu a Brazí-
lie si vychutnáte v muzejní kavárně.

www.muzeumveteranu.cz

Staré Město pod Landštej-
nem, město z 12. století je vý-
chozím bodem k objevování 
okolní krajiny.

V přilehlém lese najdete trojmezní 
kámen, který označuje historické 

trojmezí Čech, Moravy a Rakouska. 

V blízkosti městyse najdete také 

nově opravený zámek Dobrohoř. 

Z města se také můžete pěšky vy-

dat na hrad Landštejn, nebo obje-

vovat přírodní krásy Hadího vrchu.

Americké káry v Kanadě

Malá kouzelná obec, 
obklopená zajímavostmi

Tajuplná, temná atmosféra, prav-
divý příběh zavražděné Marie Ga-
blerové, ze kterého vám po celém 
těle naskočí husí kůže a nebezpeč-
ný vrah, který dodnes sedí v jedné 
z cel. Tak přesně tohle slibuje nově 

otevřená šatlava, která se nachází 
v bývalé budově okresního soudu 
přímo na náměstí v Nové Bystřici. 
Místo, kde byla Marie ubodána, se 
pak může stát vaším dalším výlet-
ním cílem.

Děsivé temné místo 
s pravdivým příběhem

Jindřich Gabler pyká za vraždu své manželky v šatlavě dodnes. 
 Autor: Kristýna Mitášová

Český Rudolec a okolí vás překvapí

Znáte zámek „Malá Hluboká“? Původně vodní tvrz, později renesanční 
zámek najdete v Českém Rudolci. Český Rudolec není jen o krásném 
zámku, tuto obec obklopují malebné vesničky jako je například Ma-
tějovec. V nedalekém Peníkově objevíte celodřevěnou vodní pilu, kte-
ré během letní sezony v provozu a probíhají zde ukázky pořezu dřeva. 
Více najdete na: www.pilapenikov.sweb.cz. a www.malahluboka.cz

Staré Město pod Landštejnem. Autor: Petr Hilenka

Muzeum veteránů každoročně překvapí novou expozicí. Autor: Petr Hilenka

PONOŘTE SE VE SLAVONICÍCH 
DO ČASŮ RENESANCE

Hrad Landštejn. Pohled na strážné věže. Autor: Petr Hilenka

Interiér Domu U Giordanů. Místo, kde na Vás dýchá historie. Autor: Václav Pleska

Slavonické náměstí. Renesanční perla České Kanady. Autor: Václav Pleska

Pevnostní areál Slavonice je 
ukázkou části obranné pev-
nostní linie Československé 
republiky budované v letech 
1935-1938.

Je tvořen jedenácti objekty vz. 37  
a jedním vz. 36-C, zrekonstruova-
ných do původní podoby, včetně 
pěti, které jsou veřejnosti přístupné 
a v době přítomnosti provozovate-
le mají nainstalovanou dobovou 
výstroj a výzbroj. Jedná se o vý-
znamnou vojenskou technickou 
památku.

Pevnostní areál 
Slavonice

Zřícenina hradu Landštejn Dům U Giordanů

Zaniklé vesnice v pohraničí
Kuní, Dětříš, Košlák, Perná-
rec, Košťálkov, Rajchéřov, Ro-
mava, Leštnice, Nové Mlýny, 
Obora a Mnich – to jsou názvy 
některých zaniklých vesnic le-
mující hranici sousední země 
Rakouska.

Tyto vesnice a mnoho dalších se 
nacházely za hranicí tzv. Železné 
opony a to bylo pro vesnice zká-
zou. Budovy usedlostí a obydlí byly 
vyrabovány a rozebrány, jejich oko-
lí se na dlouhou dobu stalo nepří-
stupným a příroda si se torzy vesnic 
poradila po svém. Dnes jsou z nich 

zajímavé cíle na přeshraničním 
okruhu určeným pro cyklisty.  Zanik-
lé vesnice jsou i velmi zajímavým 
a poučným výlet i pro pěší turistiku.

Kostel Nejsvětější Trojice v Klášteře

Nejfotogeničtější místo v České Kanadě, kostel Nejsvětější Trojice 
v Klášteře nedaleko Nové Bystřice, ukrývá za svými dveřmi oltář zce-
la ojediněle obrácen na západ.



Karmelitánský klášter s kostelem Panny Marie Karmelské je nepře-
hlédnutelnou dominantou Kostelního Vydří nedaleko Dačic. Vydejte 
se naučnou stezkou z Dačic kolem rybniční kaskády do 3 km vzdále-
né obce, zažijte genia loci tohoto výjimečného poutního místa a na-
čerpejte v areálu kláštera nebo ve stínu památných lip novou energii. 
Součástí areálu je i prodejna karmelitánského nakladatelství a před 
klášterem se nachází hrobka Dalbergů, pánů z Dačic. V dolní části 
obce najdete další kostel Navštívení Panny Marie a kamenný most se 
sochami sv. Josefa a sv. Jana Nepomuckého z roku 1730.

Muzeum fotografie a mo-
derních obrazových médií

Muzeum fotografie a moderních 
obrazových médií nahlédnete 
díky výstavám do fantazií různých 
umělců.
 www.mfmom.cz, www.vkcjh.cz

Dům gobelínů

Dům gobelínů není jen nudným 
muzeem, ale skvělým a moderním 
interaktivním tkalcovským muze-
um, kde i děti si i děti mohou užít 
spoustu zábavy.
www.dumgobelinu.cz, www.vkcjh.cz

Stará radnice  
Jindřichův Hradec

Výstavní dům v centru Jindřichova 
Hradce vás zavede mezi miniatury 
kolejišť, které děti vtáhnou do želez-
ničního provozu. stararadnice.jh.cz

Městské muzeum a galerie 
Dačice

Seznamte děti s historií úplně první 
kostky cukru nebo i se samotnou 

historií Dačic.

Letecké muzeum v Deštné 
nebo v Dačicích

Jaké by to asi bylo, vzlétnout 
a podívat se na krajinu z ptačí 
perspektivy? To nevíme, ale o leta-
dlech, které křižovali nebe se do-
zvědět můžeme a to v Dačicích 
nebo v Deštné.

Provaznické muzeum
v Deštné

Muzeum je plné historie provázků, 
jejich využití a výroby. Vy i děti si 
odnesete spoutu poznatků. 

A co vyrazit do muzea?
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DAČICE, MĚSTO NEJEN 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 
zajímavostmi města a okolí. 
Propojuje především přírodní 
památky Toužínské stráně, 
Moravská Dyje a Dubová stráň.

První 
kostka cukru
Vyzkoušejte koupaliště  
v Dačicích! K dispozici 
jsou plavecký i rekreační 
bazén, divoká řeka, masážní 
lavice a chrliče. Děti zabaví 
třídráhová skluzavka, tobogán 
a brouzdaliště pro nejmenší. 
Občerstvení a sportovní vyžití 
je v areálu samozřejmostí. 
Vstupné je možné platit 
i kartou a velké bezplatné 
parkoviště je vám k dispozici 
přímo u koupaliště.

www.dasport.cz

Železnice 
plná páry
Malá zahradní železnice 
o rozchodu 600 mm 
a expozice drážních 
a historických předmětů 
nacházející se v Dačicích 
v Antonínské ulici jistě potěší 
nejednoho „vláčkaře“.

Stezka 
hajného Kázka

Hajný Kázek provede 
Vás a Vaše děti po lesíků 
Kázek nedaleko Dačic. Od 
informačního centra a zpět se 
jedná o sedmikilometrový okruh, 
který dětem přiblíží život v lese.

Co tomuto sladkému vynálezu 
předcházelo, se dozvíte při návště-
vě městského muzea a galerie, 
které se nachází v 1. patře státního 
zámku. Státní zámek Dačice, ven-
kovské šlechtické sídlo, nabízí kla-
sickou prohlídku reprezentativních 
sálů a pokojů šlechtického rodu 
Dalbergů.
Kromě dvou unikátních knihoven 
ukrývá i další skvost. Je jím portrét 
šlechtičny Terezie Dalberg, nada-
né básnířky, dcery jednoho z maji-
telů zámku, který vytvořil posmrtně 
dle fotografie v roce 1892 světozná-
mý malíř František Kupka.
Dačice si zamilujete, ať už při po-
hledu z 51 metrů vysoké renesanč-

ní věže, při procházce naučnou 
stezkou, na vyhlídku U Třech křížů, 
zámeckým parkem, během kou-
pání na místním koupališti nebo po 
návštěvě některé z kulturních akcí. 
Oslaďte si život s kostkou cukru.

V Dačicích objevíte malý žulový pomník kostky 
cukru nedaleko centra. V roce 1843 zde totiž 
byla vyrobena první kostka cukru na světě.

Státní zámek Dačice. Uvnitř zámku najdete nejen skvost. Autor: Vojtěch Lojka

Turistickou oblastí Česká Ka-
nada protéká řeka Moravská 
Dyje, skýtající malené přírodní 
scenérie.

Z Dačic se můžete kolem Dyje 
vydat Vydří stezkou (10 km) po 
zelené turistické značce od mlý-
na k mlýnu až k rozcestníku u 
Louckého mlýna nedaleko Sta-
rého Hobzí.
Odtud je možné pokračovat do 
Slavonic nebo sledovat dále tok 
Dyje po žluté turistické stezce. Ja-
novské údolí, jeden z nejhezčích 
úseků s řadou romantických zá-

koutí při březích Dyje, vás jistě 
nezklame. Písečné je poslední 
vesnicí, kterou Dyje protéká, než 
opustí Českou republiku. Najde-
te zde opravený zámek, který je 
v soukromém vlastnictví, a poměr-
ně rozlehlý židovský hřbitov.
Empírovou hrobku rodu Collal-
tů (původních majitelů zámku 
v Písečném) z roku 1824 můžete 
obdivovat v nedalekých Nových 
Sadech. Autentickou náves No-
vých Sadů si zvolili filmaři pro na-
točení některých scén filmu Po 
strništi bos.

Hledáte tip na rodinné odpoled-
ne? Rozhledna vysoká 40,7 m ve 
tvaru tužky v srdci České Kanady 
nedaleko Valtínova je tou správ-
nou volbou. V jejím okolí najdete 
naučný lesopark s naučnými stez-

kami a na Ďáblovu prdel (kuriózní 
kamenný útvar charakteristického 
tvaru) je to odsud, co by kame-
nem dohodil. Děti potěší lesopark 
s mnoha zajímavými zákoutími. 
 www.ceskakanadazvysky.cz

Pěšky romantickým Podyjím

Rozhledna U Jakuba, 
ráj pro malé i velké

Název místa fotky. Popis Fotky popis fotky pois fotky. Autor: Petr Hilenka

Kostelní Vydří, relaxace 
v areálu kláštera

Děti mají rádi zvířata, chtějí se ně-
kde vykoupat, něco zažít a také je, 
jako rodiče, chceme trochu vzdě-
lat. Čenda s Katkou vás i Vaše děti 
zavede na známá i méně známá 
místa, kde ale zaručeně zažijete 
spoustu zábavy! 

Děti, je to jednoduché. 
Vyzvedni si kdekoli průvod-
ce, sbírej razítka a vyzvedni  
si báječnou odměnu na in-
formačních centrech! 

V každém turistickém informačním 
centru v České Kanadě (Jindřichův 
Hradec, Nová Bystřice, Slavonice 
a Dačice) nebo kdekoli, kde děti 

budou sbírat razítka získáte zdarma 
omalovánky. A poté už putují spolu 
s postavičkami Čendou a Katkou 
po České Kanadě. Na zadní straně 
omalovánek je prostor pro otisk ra-
zítka, které děti získají právě návště-
vou vybraných míst.
Ale pozor! Nejedná se o klasická 
turistická razítka, ale o speciální, 
přímo určená pro tento produkt. 
Když děti zadní stranu orazítkují, 
přijdou do některého z výše uve-
dených informační center, kde na 
základě počtu razítek získají odmě-
nu. A malá odměna je připravena 
vlastně pro každého. A kde všude 
dostanou děti razítka?

Hvězdárna 
a planetárium
Už jste zkusili spočítat hvězdy 
na obloze? Pokud ne, můžete 
to vyzkoušet ve hvězdárně 
v Jindřichově Hradci. Tady 
budete mít vesmír jako na 
dlani. 

www.planetariumjh.cz

Fantazium 
Roseč
Setkávají se zde fantazie  
s realitou. Naučné stezky vás 
provedou pohádkovým rájem. 
Fantazium je malý park 
s hrami, scenériemi 
a soutěžemi, prožijete zde 
zábavný den s celou rodinou, 
školou, skupinou nebo firmou.

www.fantazium.cz

Dalšími místy, kde získáte 
razítka jsou: Letecké 
muzeum v Dačicích, 
Městské muzeum a galerie 
Dačice, Rozhledna 
U Jakuba, Muzeum 
veteránů a další najdete na:

www.ckanada.cz/ 
Detska-Kanada

S DĚTMI DO ČESKÉ KANADY? 
ČENDA S KATKOU VÁM NAPOVÍ …

Už tam budem? Tuto situaci při cestování 
s dětmi zvládnete hravě, protože dobrodružství 
začíná již za humny.

Obludiště Dolní Pěna

Najdi obludy, ale hlavně se neztrať v největším habrovém bludišti ve 
střední Evropě. Úkol je to nesnadný a po jeho splnění je potřeba se na 
další dobrodružství posílit v místním kiosku. Pokud nemáš dost odvahy 
na obludy, můžeš se vyřádit na dětském hřišti, vorech nebo třeba kulič-
kové dráze. www.obludiste.cz

Klasický bazén, rekreační bazén, 
dětský bazén, skluzavky, tobogány 
a další atrakce, travnaté pláže vybí-
zející k lenošení nebo naopak další 
možnosti různého sportovního vyžití.

bazen.jh.cz
www.dasport.cz

Bazén Dačice, 
Jindřichův Hradec

Největší kukuřičné bludiště 
v České republice. Pokud se zde ne-
ztratíte, zažijete tu spoustu legrace 
a dokonce tu můžete přespat pod 
širou oblohou.

www.letovkukurici.cz

V ZOO Na Hrádečku najdeš přes 200 druhů 
zvířat. Je to také skvělé místo pro odpočinek, 
vzdělávání a zábavu. Pokud máš rád zvířata 
a přírodu obecně, tak nezapomeň toto místo 
navštívit. Na webu najdeš i zážitkové progra-
my. www.zoonahradeclu.cz

Kukuřičné bludiště 
Roseč

ZOO 
Na Hrádečku

Klidné místo pro ubytování 
s dětmi, nebo na výtečný oběd 
a prohlídku minizoo s domácími 
zvířátky. Prostředí penzionu je 
k objevení spousty možností, jak 
prožít nějaké dobrodružství.

 www.bejckuvmlyn.cz

Osm pohádkových zastavení s jed-
noduchými úkoly v přírodě nedale-
ko města Slavonice. Při plánování 
návštěvy si vyzvedněte průvodce 
na informační centru, po vyplnění 
úkolů si můžete opět na informač-
ním centru vyzvednout diplom 
a odměnu. i.slavonice-mesto.cz

Bejčkův mlýn 
Slavonice

Cesta pohádkovým 
lesem Slavonice

Vydejte se s dětmi po stezce zná-
mého loupežníka Grasela neda-
leko Nové Bystřice. Pro menší děti 
je připravena Stezka pro malé 
Grázlíky a pro ty větší Stezka pro 
vychytralé Grázly. Za úspěšné ab-
solvování trasy čeká na všechny 
malá odměna.

S dětmi po stopách 
loupežníka

Jindřicho- 
hradecké 
úzkokolejky
Zažij nezapomenutelné 
okamžiky. Jindřichův Hradec 
a Novou Bystřici spojuje 
úzkorozchodná železniční 
trať která se vine nádhernou 
přírodou České Kanady. 
Během letní sezony mezi 
lesy, rybníky a loukami jezdí 
pravidelný parní vlak 
s historickými vozy

www.jhmd.cz



Nechte se vtáhnout a užijte si po-
hádkový výlet. Romantická pro-
cházka zámeckým parkem, návště-
va zámku a seznámit se s historií 
této vodní tvrze. Nebudete litovat.
Malá Hluboká, i tak je nazýván zá-
mek v Českém Rudolci. Budova 
zámku je poznamenána ne příliš 
příznivou historií, ale i přesto vás 
zámek zaujme. Průvodci vás rádi 
seznámí s historií, který zámek zažil. 
V blízkosti zámku se nachází zájezd-
ní hostinec s vlastním pivovarem. 

Zámek Dobrohoř najdete nedaleko 
mohutného hradu Landštejn, v obci 
Staré Město pod Landštejnem. Ma-
jitelé zámku vnesli do zámku opět 

život v podobě výstav, kavárničky 
a možností se ubytovat. Dobrohoř 
se nachází co by kamenem doho-
dil od rakouských hranic.

Červen
Jízdy parním vlakem / tradiční 
sobotní jízdy historickou úzkokolejkou

Dny města / slavnosti Jindřichova 
Hradce v centru města a v areálu 
státního hradu a zámku

Concertino Praga / závěrečný 
koncert mezinárodní rozhlasové 
soutěže Českého rozhlasu mla-
dých hudebníků v Rytířském sále 
státního hradu a zámku

Lipky OPEN / zahájení letní turistic-
ké sezóny v Dačicích v Kancnýřově 
sadu plné hudby, dobrého jídla 
a piva

Běh Českou Kanadou / tradiční 
běh českou Kanadou se startem 
v Nové Bystřici

Červenec
Jízdy parním vlakem J. Hra-
dec - Nová Bystřice / tradiční 
jízdy historickou úzkokolejkou 

Jindřichohradecká činohra / 
divadelní představení pod širým 
nebem na III. nádvoří státního hra-
du a zámku v Jindřichově Hradci

Folklorní festival / festival náro-
dopisných souborů v historickém 
centru Jindřichova Hradce

Slavonické kulturní léto / série 
víkendových koncertů, divadel 
a akcí po celé letní prázdniny

Slavnosti Trojmezí / pohodový 
slavonický festival pro celou rodinu

Dačická kostka / letní multižán-
rový na nádvoří dačického zámku

Magdalénská zábava / tradič-
ní zábava v Nové Bystřici

Rockfest Dačice / tradiční fes-
tival rockové hudby v amfiteátru 
zámeckého parku

Srpen 

Jízdy parním vlakem J. Hra-
dec - Nová Bystřice / tradiční 
jízdy historickou úzkokolejkou

Opera na zámku / tradiční 
operní představení pod širým ne-
bem na III. nádvoří státního hradu 
a zámku v Jindřichově Hradci

Slavonice Fest / spojení filmů, 
přátelské atmosféry, umění, hud-
by, přírody, renesančního města 
a letního relaxu 

Přepadení řopíků 1938 / pravi-
delně pořádaná tradiční bojová 
ukázka

Dačická řežba / řezbářské sym-
posium pod širým nebem

Letní kino na kolečkách 
v Nové Bystřici / pestrá nabídka 
filmů na dvoře městského úřadu

Staroměstské slavnosti na ná-
městí ve Starém Městě pod 
Landštejnem / koncerty, divadla, 
zábava, občerstvení

Září
Jízdy parním vlakem / tradiční 
sobotní jízdy historickou úzkokolejkou 

Svatováclavské slavnosti / tra-
diční jarmark a posezení s koštem 
vín a burčáku moravských vinařů 
za doprovodu cimbálových, de-
chových a folklorních kapel

Slavonický jarmark / jarmark 
s celodenním kulturním programem 

Cyklistický závod Okolo již-
ních Čech / tradiční cyklistická 
akce se startem v městském parku 
v Nové Bystřici
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Turistická oblast Česká Kanada nabízí velkou řádku kulturních, společenských i sportovních akcí, které mají dlouholetou 
tradici a obyvatelům i návštěvníkům regionu poskytují inspirativní využití volného času.

ŽIJEME KULTUROU A LÉTEM, ŽIJEME ČESKOU KANADOU

Patnáct kilometrů od Jindři-
chova Hradce najdete město 
dvou muzeí - Deštnou. Navštiv-
te muzeu letectví nebo Provaz-
nické muzeum Karla Klika.

Expozice muzea představuje čes-
koslovenské letce, kteří bojovali za 
2. světové války, ale například i rozvoj 

civilní a vojenské aviatiky především 
na jihu Čech. Právě v Deštné si mů-
žete udělat zastávku ještě v Provaz-
nickém muzeu. Historie provaznictví 
v této obci sahá do 70. let 18. století 
a je těsně je spjata s celkem sedmi 
generacemi rodiny Kliků. 
I v Dačicích najdete muzeum vě-
nované letectví, Letecké muzeum 

Viléma Götha, které nejen dospělé 

návštěvníky seznámí s historií letectví. 

Mimo tohoto muzea najdete v Dači-

cích také Městské muzeum a galerii. 

Velká část muzea je věnována his-

torii kostky cukru, která byla poprvé 

vyrobena v Dačicích. 
www.destna.cz/muzea/

Za historií letectví a provaznictví

Malebné památky jako z pohádky

Název místa fotky. Popis Fotky popis fotky pois fotky. Autor: Archiv

Další informace o akcích 
na webových stránkách:

www.ckanada.cz 
infocentrum.jh.cz
www.dacice.cz
www.slavonice-mesto.cz
www.novabystrice.cz

Tiráž?? / Foto

Na jaře a v létě rozkvetlé lou-
ky, rybníky lákající ke koupání, 
lesy plné hub a borůvek.

Na podzim nádherně zbarvená kraji-
na a v zimě možnost lyžování. Oblast 
protkaná hustou sítí cyklotras a turi-
stických cest. Majestátní kamenné 
útvary, které jako němí svědci histo-
rie střeží zdejší krajinu. To je severo-
východní část České Kanady.  Po 
domluvě je možné navštívit Tkalcov-
nu Kubák ve Strmilově, výborné sýry 
ochutnáte v Horních Dvorcích a o 

kousek dál v Popelíně vaří pivo tra-
dičním českým postupem.
Dětem se určitě bude líbit Pod Mar-
šovskou třešní. Jedná se o přírodní 
zahradu na polosamotě u lesa, ná-
vštěvníci se tu mohou občerstvit, pří-
padně si dát nějakou domácí dob-
rotu. Ve stodole jsou dílničky pro děti 
a je zde možné vyrobit si něco z papí-
ru nebo třeba namalovat magnetku. 
Několikrát za léto se konají různé kul-
turní akce, zaměřené především pro 
děti, ale i večerní koncerty.

Hledáte místa, která nejsou 
zahlcena turisty?

Máte rádi klid, přírodu, procházky či 
vyjížďky na kole? Vydejte se z Dačic 
severozápadním směrem přes Volfí-
řov, Radlice, Velkou Lhotu a Brandlín 
do Studené. Ve Velké Lhotě uvidíte 

dva evangelické kostely a v jed-
nom z nich výstavu o odkazu české 
reformace. Ze Studené se vydejte 
naučnou stezkou „Poznej kraj Pod 
Javořicí“, která vás seznámí s cenný-
mi krajinnými prvky přírodního parku 
„Javořická vrchovina“.
 www.studena.cz

Javořická vrchovina. Autor: Archiv DM Česká Kanada

Kunžak, Strmilov, Studená

Javořická vrchovina

Při pohledu na zámek 
Červená Lhota se 
každému bez rozdílu 
věku určitě vybaví po-
hádka s princeznou 
Zlatovláskou.

Partneři


