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Zajímavá místa na trase

Cesta Pohádkovým lesem

Slavonice

po jižních Čechách

Turistická trasa pro děti s 8 stanovišti, na kterých čekají pohádkové
úkoly.

Ve Slavonicích, zapsaných na indikativním seznamu UNESCO a pyšnících se titulem Historické město roku 2017, najdete ojedinělý
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Archeologické naleziště Pfaffenschlag

PĚŠKY

Pozůstatky středověké vesnice vypálené za husitských válek. Ze
základů jsou dobře viditelné dispozice jednotlivých objektů.

Staré Město pod Landštejnem

Muzeum samorostů

Městys se nachází v centru přírodního parku Česká Kanada.
Najdete tu možnosti ubytování, stravování, obchod, sportovní
zařízení a autobusové spoje.
www.staremestopl.cz

V místní hájence můžete navštívit soukromé muzeum samorostů.
K vidění je zde početná sbírka objektů často kuriózních tvarů.
Mimo jiné se zde natáčel i český film Cesta z města.

Trojhranný hraniční kámen značí hranice tří zemí – Čech, Moravy
a Rakouska.

Maříž
Malebná vesnička je známá především pro originální
a nezaměnitelnou keramiku veselých vzorů a barev. V místní dílně
si můžete namalovat vlastní keramický výrobek nebo si v obchodě
zakoupit keramiku na památku. Najdete zde i restauraci
a ubytování.
www.keramika-mariz.cz
www.mariz.cz

Bejčkův mlýn – minizoo
soubor památek. V centru města uvidíte bohatě zdobené domy se
sklípkovými klenbami a další památky postavené v renesančním,
gotickém či barokním slohu. Navštivte např. dům U Giordanů, který
v prvním patře skrývá Luteránskou modlitebnu. Ojedinělý je také
zpřístupněný systém odvodňovacích kanálů a štol. Městská vyhlídková věž nabízí pohled na město a jeho okolí z ptačí perspektivy.

Trojmezí

Oblíbený rekreační objekt nabízí kromě možností ubytování
a stravování také prohlídky místní minizoo.
www. bejckuvmlyn.cz

Z RENESANČNÍCH SLAVONIC DO
HLUBOKÝCH LESŮ ČESKÉ KANADY

Zámek Dobrohoř
Zámek nabízí prohlídky interiéru s možností shlédnutí aktuálních
výstav. Za návštěvu stojí také zámecká kavárna a prodejna
suvenýrů a regionálních výrobků. Zájemci mohou využít také
možnosti ubytování.
www.zamekdobrohor.cz

Kostel Božího Těla
Tento kostel je nestarší stavbou ve Slavonicích, pochází zřejmě
z doby kolem roku 1280. Malebné okolí nabízí pěknou vyhlídku
na Slavonice.

Pevnostní areál Slavonice
Areál je ukázkou části obranné pevnostní linie z let 1937–1938
a prochází jím naučná stezka se 13 zastaveními.
www.slavonicebunkry.eu

Občerstvení na trase:
Slavonice, Bejčkův mlýn, Staré Město pod Landštejnem, Dobrohoř,
Maříž
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Z renesančních Slavonic
do hlubokých lesů České Kanady

VYSVĚTLIVKY
hlavní silnice

Celková délka: 19 km
Časová náročnost: 6 hodin
Povrch: zpevněné lesní, polní i asfaltové cesty
Fyzická náročnost: nenároční trasa

přírodní zajímavost
čerpací stanice,
autokemp
technická památka,
vodní mlýn

vedlejší silnice
zpevněná/nezpevněná
cesta
železnice se stanicí
a zastávkou

Popis trasy
Trasa vychází ze Slavonic, od turistického informačního centra
na náměstí Míru, kde si v případě potřeby můžete obstarat
podrobnější mapu, aktuální doporučení na cestu a informace
o autobusových a vlakových spojích. Až se dostatečně nabažíte
pohledu na náměstí lemované zdobenými fasádami měšťanských
domů, vydejte se z města Dačickou branou a pokračujte doleva,
ulicí Jana Žižky. Zde se napojíte na značenou Graselovu stezku
(písmeno G), kterou následujte až ke kostelu Božího Těla. Odsud
se polní cestou vraťte zpět na asfaltovou silnici směrem na
Stálkov. Po necelých 500 metrech dojdete k hájence, kde sídlí
Muzeum samorostů. Za dalších 500 metrů přijdete k Bejčkovu
mlýnu. Pokračujte ještě dalších cca 300 metrů k rozcestí
u Silničního rybníka, kde se dáte doleva polní cestou. Po dalších
300 metrech přijdete k Pevnostnímu areálu Slavonice a Cestě
Pohádkovým lesem. Odsud pokračujte po červené turistické
značce dál na severozápad, podél kaskády rybníků až k rozcestí
U Pfaffenschlagu. Přímo k aerologickému nalezišti Pfaffenschlag
vás dovede zelená turistická značka (0,5 km). Poté se vraťte zpět
na červenou a následujte ji až do Starého Města pod Landštejnem.
Cesta je lemována vojenskými bunkry – tzv. řopíky. Ze Starého

koupaliště, parkoviště

kostel, kaple, křížek

památný strom

hrad, zámek, zřícenina
všeobecně pozoruhodné
místo
národní kulturní
památka

jeskyně
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využité turistické
značené trasy
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nemocnice
restaurace, informace

pomník, muzeum
židovská památka
památková rezervace,
lidová architektura
rozhledna, rozhledové
místo
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PĚŠKY po jižních Čechách
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Města se vydejte na jih, k zámku Dobrohoř. U Dobrohoře odbočte
doleva, půjdete asfaltovou cestou kolem zemědělského areálu, až
k rozcestí u lesa, na kterém odbočíte doleva. Po půl kilometru se
cesta stáčí doprava, odsud pokračujte cestou vedoucí lesem dále
na jihovýchod. Po necelých 2 kilometrech přijdete k Trojmezí.
Odsud následujte značení dálkové cyklistické trasy Greenway
Praha – Vídeň vedoucí do Maříže a zpět na slavonické náměstí.

Destinační management Česká Kanada, z. s.
Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec
+420 702 022 114
info@ckanada.cz
www.ckanada.cz

Turistické informační centrum
Nám. Míru 476, 378 81 Slavonice
+420 384 493 320
i@slavonice-mesto.cz
www.i.slavonice-mesto.cz

Projekt „Podpora marketingových aktivit Jihočeské centrály
cestovního ruchu“ byl realizován za přispění prostředků státního
rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

