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Turistická oblast Česká Kanada
Turistická oblast Česká Kanada leží ve východní části Jihočeského kraje a sdru-
žuje více než 50 obcí nejen na území samotného přírodního parku Česká Kana-
da, ale i oblast Jindřichohradecka a Dačicka. Drsná, ale krásná příroda, úchvat-
né památky a místa, která stojí za objevení. Prožijte dovolenou plnou zážitků, 
na které budete ještě dlouho vzpomínat.

Náš tip:
1.  Zamilujte si turistickou oblast Česká Kanada při 

jízdě po Jindřichohradecké úzkokolejce.
2.  Zažijte Českou Kanadu z výšky. Výhledy z věže 

hradu Landštejn nebo rozhledny U Jakuba jsou 
nezapomenutelné.

3.  Objevujte na kole i pěšky přírodní a magická mís-
ta. Nevynechejte skalní útvar Ďáblova prdel nebo 
stezky loupežníka Grasela.

4.  V České Kanadě to žije! Navštivte například operní 
představení na státním hradu a zámku v Jindři-
chově Hradci, Slavonice fest, Dačickou řežbu nebo 
Jahodobraní v Nové Bystřici.

Seznam informačních center v turistické oblasti
TIC Jindřichův Hradec
Panská 136, 377 01 Jindřichův Hradec
 +420 384 363 546

TIC Dačice
Palackého nám. 1, 380 13 Dačice
 +420 384 401 265

TIC Slavonice
nám. Míru 476, 378 81 Slavonice
 +420 384 493 320

TIC Nová Bystřice
Mírové nám. 54, 378 33 Nová Bystřice
 +420 384 386 909

Krajské informační centrum
TIC Jižní Čechy
Nádražní 1759 (DOC Mercury)
370 01 České Budějovice
 +420 728 547 585
www.jiznicechy.cz

Destinační management  
Česká Kanada, z.s. 
Klášterská 135/II
377 01 Jindřichův Hradec

 @ckanada.cz  
 #ceskakanada

www.ckanada.cz

Turistickou mapu vydala:
Jihočeská centrála cestovního ruchu
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
#jiznicechy

 @jiznicechy
 #jiznicechy

www.jiznicechy.cz; www.jccr.cz
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Státní hrad a zámek 
Jindřichův Hradec

 Třetí největší zámecký komplex v ČR s uni
kátním hudebním pavilonem Rondelem.

Dačická kostka cukru
Příběh první kostky cukru na světě si mů
žete přečíst na pomníku na Palackého ná
městí v Dačicích.

Dům u Giordanů
Dům č. p. 517 na Horním náměs
tí ve Slavonicích skrývá unikátní 
bývalou luteránskou modlitebnu 
s freskovou výzdobou z roku 1568 
zobrazující výjevy z Apokalypsy.

Rozhledna U Jakuba
Unikátní stavba na Havlově hoře, 
připomínající svým ojedinělým 
tvarem tužku, nabízí fantastické 
výhledy na přírodní park Česká 
Kanada.

Zámek Červená Lhota
Romantický vodní zámek vybudovaný 
na skalnatém ostrůvku uprostřed rybníka 
obklopený anglickým parkem se zámec
kou kaplí.

Muzeum veteránů Nová Bystřice
První a největší muzeum amerických před
válečných automobilů v Čechách předsta
vuje okolo 50 historických vozů.

Hrad Landštejn
Zřícenina hradu ze 13. století ležící na po
mezí Čech, Moravy a Rakouska je jednou 
z nejvýznamnějších románských památek 
ve střední Evropě.

Zoopark Na Hrádečku
Soukromá zoologická zahrada s rozlohou 
10 ha se nachází mezi obcemi Dolní a Horní 
Pěna u Jindřichova Hradce.

Ďáblova prdel
Jeden z nejkurióznějších žulových balvanů 
České Kanady s charakteristickým tvarem.

Jindřichohradecká 
úzkokolejka

Trať s rozchodem kolejí pouhých 760 mm, 
po které jezdí i historické parní vlaky, vede 
krajinou České Kanady.

Projekt Marketingové aktivity Jihočeské centrály cestovního ruchu 
byl realizován za  přispění prostředků státního rozpočtu České 
republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Víte, že ...
... v malé obci Deštná poblíž 

Červené Lhoty najdete 

dvě originální muzea, a to 

Provaznické a Letecké 

muzeum?

... v České Kanadě najdete 

Vodní pilu Peníkov – malou 

celodřevěnou pilu s vodním 

pohonem, která je nemovitou 

kulturní památkou?

www.eshop.jiznicechy.cz

Navštivte 
nový e-shop

Jižní
Čechy
Mapy,
prospekty,
letáčky,
propagační  
materiály  
a mnohem více...


