Na kole i pěšky

Vycházkový okruh městem

A) Okolím Dačic (naučná stezka; 13 km)

Vydejte se Dačicemi kolem nejvýznamnějších
míst tak, abyste nevynechali žádnou pamětihodnost a dozvěděli se o ní to nejdůležitější
- Státní zámek Dačice, Starý zámek, věž
a kostel sv. Vavřince, pomník kostky cukru,
klášter a kostel sv. Antonína Paduánského, kaple sv. Rocha...

Po stopách Matěje Jiřího Kapety
Baroko představuje jednu z nejvýznamnějších epoch v historii Dačic. Prospekt s názvem Po stopách Matěje Jiřího Kapety vás provede po všech barokních památkách ve městě. Seznámí vás zejména s kostelem sv. Vavřince, Loretou
a kolem barokních soch sv. Jana Nepomuckého a sv. Prokopa
vás zavede ke klášteru bosých karmelitek a na vyhlídku do
lesoparku U Třech křížů.

Pěšky s dětmi
Skrytý příběh – První kostka cukru
Chcete-li se projít i s dětmi, jistě je potěšíte okružní procházkou po Dačicích (cca 5 km), při které se neobejdete bez
mobilního telefonu. Stáhněte si mobilní aplikaci Skryté příběhy – První kostka cukru! Po splnění 7 úkolů získáte u pomníku
kostky cukru možnost udělat si selfie s historickou postavou
spojenou s výrobou první kostky cukru na světě.

Dačický quest aneb šipkovaná
Veršované hádanky a úkoly vás zábavnou formou provedou
městem po památkách i méně známých zákoutích a dozvíte
se přitom i něco nového. Quest začíná i končí na dačickém
íčku, kde také na každého úspěšného řešitele čeká malá odměna.

NAUČNÁ STEZKA HAJNÉHO KÁZKA
Ahoj, dovolte mi, abych se představil.
Jmenuji se Kázek a zvu vás na mou
naučnou stezku do lesíku Kázek.
Milerád vás na osmi zastávkách seznámím
se životem v lese. Dozvíte se, jaké rostliny,
houby a dřeviny tu rostou, jací ptáci, savci
nebo představitelé hmyzí říše v lese žijí, co je to
potravní řetězec, nebo že každý druh dřeva
jinak zní. V mém lesíku si můžete zahrát
s kamarády pexeso nebo si vyzkoušet,
jak daleko doskočíte a své výkony porovnat
s obyvateli lesa.

JAK SE DO KÁZKU DOSTANETE?
Lesík Kázek se nachází asi 2 kilometry
od infocentra v Dačicích, směrem
na Kostelní Vydří. Vydejte se Göthovou
ulicí k věži kostela sv. Vavřince. U kostela
zabočte doprava a pokračujte stále
hlavní ulicí na konec města. Za městem
vpravo uvidíte požární stanici, za ní je
po 200 m polní cesta vpravo, která již
vede přímo do lesíka Kázek.
Celý naučný okruh je pro lepší orientaci
vyznačen v lese obrázky smrku
na kmenech stromů.
Všimněte si v lesíku značky zelenobílého čtverce.
Ten značí, že tudy prochází ještě další stezka, která
je dlouhá 13 km a přes Kostelní Vydří vás provede
po dalších přírodních zajímavostech v Dačicích
(Toužínské stráně, Moravská Dyje, Dubová stráň
a další).
Do Kázku se můžete vydat pěšky nebo jet na
kole a výlet si prodloužit po části naučné stezky
do Kostelního Vydří a do Dačic se vrátit kolem
rybníků. To je výlet dlouhý zhruba 7 km.

Pokud máte mobilní telefon, neváhejte a stáhněte
si naši aplikaci na Google Play nebo na App Store
Naučná stezka hajného Kázka. Cestu k aplikaci
a další doplňující informace ke stezce můžete
nalézt rovněž pod tímto QR kódem.

Budu rád, když si z mojí naučné stezky zapamatujete
něco nového o přírodě a o lese a budu se těšit zase
někdy

na shledanou v Kázku!

PAMÁTKY V DAČICÍCH:
1. Kostel sv. Vavřince
2. Radnice
3. Zámek Dačice
4. Klášter bosých karmelitek
a kostel sv. Ant. Paduánského
5. Starý zámek
6. Kaple sv. Rocha

Naučná stezka je v terénu značena zelenobílým čtvercem
a nabízí procházku či projížďku po přírodních zajímavostech
v Dačicích a okolí. Propojuje především přírodní památky
Toužínské stráně, Moravská Dyje a Dubová stráň.
Naučný okruh Stezka hajného Kázka (1,3 km)
Součástí naučné stezky je okruh pro děti v příměstském lese Kázek. Seznamuje děti se životem v lese za pomoci interaktivních her. Okruh je značen
obrázky smrku.
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Pěšky po památkách

NAUČNÁ STEZKA HAJNÉHO KÁZKA

JAK SE DO KÁZKU DOSTANETE?

Ahoj, dovolte mi, abych se představil.
Jmenuji se Kázek a zvu vás na mou
naučnou stezku do lesíku Kázek.
Milerád vás na osmi zastávkách seznámím
se životem v lese. Dozvíte se, jaké rostliny,
houby a dřeviny tu rostou, jací ptáci, savci
nebo představitelé hmyzí říše v lese žijí, co je to
potravní řetězec, nebo že každý druh dřeva
jinak zní. V mém lesíku si můžete zahrát
s kamarády pexeso nebo si vyzkoušet,
jak daleko doskočíte a své výkony porovnat
s obyvateli lesa.

Z Dačic po rybniční kaskádě za karmelitány
do Kostelního Vydří (4 km)
Na odpočinkovou procházku se můžete vydat z Dačic kolem kaskády rybníků,
která je součástí naučné stezky po zpevněné cestě, na kterou se dostanete
z Hradecké ulice od rybníku Vražda kolem koupaliště. Dominanta Kostelního
Vydří, kterou je karmelitánský klášter s kostelem Panny Marie Karmelské, je
dobře viditelná ze širokého okolí. Klášter, barokní stavbu z let 1787 – 1789,
obývají mniši karmelitánského řádu a působí zde Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří. V tichosti areálu kláštera, který je přístupný veřejnosti,
můžete načerpat novou energii.
Cesta zpět: stejnou cestou nebo můžete pokračovat po značené naučné stezce
přes lesík Kázek. V Kázku je možné naučnou stezku opustit a kolem hasičárny
se vrátit zpět do Dačic.
Zajímavosti: • Hrobka Dalbergů naproti klášteru
• Křížová cesta
• Kostel Navštívení P. Marie a barokní kamenný most dole v obci
• Velká pouť vždy 1. neděli po 16. červenci

A) Naučná
stezka
Okolím Dačic

Lesík Kázek se nachází asi 2 kilometry
od infocentra v Dačicích, směrem
na Kostelní Vydří. Vydejte se Göthovou
ulicí k věži kostela sv. Vavřince. U kostela
zabočte doprava a pokračujte stále
hlavní ulicí na konec města. Za městem
vpravo uvidíte požární stanici, za ní je
po 200 m polní cesta vpravo, která již
vede přímo do lesíka Kázek.
Celý naučný okruh je pro lepší orientaci
vyznačen v lese obrázky smrku
na kmenech stromů.

Naučná stezka
hajného Kázka

Všimněte si v lesíku značky zelenobílého čtverce.
Ten značí, že tudy prochází ještě další stezka, která
je dlouhá 13 km a přes Kostelní Vydří vás provede
po dalších přírodních zajímavostech v Dačicích
(Toužínské stráně, Moravská Dyje, Dubová stráň
a další).

Do Kázku se můžete vydat pěšky nebo jet na
kole a výlet si prodloužit po části naučné stezky
do Kostelního Vydří a do Dačic se vrátit kolem
rybníků. To je výlet dlouhý zhruba 7 km.
Pokud máte mobilní telefon, neváhejte a stáhněte
si naši aplikaci na Google Play nebo na App Store
Naučná stezka hajného Kázka. Cestu k aplikaci
a další doplňující informace ke stezce můžete
nalézt rovněž pod tímto QR kódem.

Budu rád, když si z mojí naučné stezky zapamatujete
něco nového o přírodě a o lese a budu se těšit zase
někdy
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C) Přes Dyji a kolem
Toužínských strání

4.

B) Vydří stezka
(aneb Po stopách mlýnů na Moravské Dyji; 10 km)
Nezapomeňte se u nás vydat k řece Dyji. Nejedná se sice
o žádný veletok, ale o to je procházka kolem Moravské Dyje
romantičtější. Doporučujeme Vydří stezku po zelené turistické značce od mlýna k mlýnu. Trasa začíná informační tabulí
v Dačicích u silničního mostu přes řeku Dyji a má 9 zastávek
s informačními tabulemi. Průvodkyní vám bude vydra Loira
a dovede vás až do Starého Hobzí.
Cesta zpět: autobusem

B) Vydří
naučná stezka
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Zajímavosti: bývalé mlýny na Dyji – Homolkův a Panský (Dačice), Frelův, Hejbalův, Spálený, Velfův a Loucký
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Palackého náměstí – ul. Berky z Dubé – zahrádkářská kolonie
Nad Valchou – Motel Dačice – Toužín – zahrádkářská kolonie
u Toužína – cyklostezka Nivy – Peráček – Palackého náměstí

» na Cizkrajov

Město Dačice je součástí
turistické oblasti
Česká Kanada
www.ckanada.cz

C) Přes Dyji a kolem Toužínských
strání (6 km)
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Po turistických stezkách
Zelená směr jih – do Slavonic (18 km)
Moravská Dyje – kolem řeky půjdete po zelené z Dačic až k rozcestníku
U Louckého mlýna (Vydří stezka). Dyje pramení asi 4 km jihovýchodně od Třeště ve
výšce 635 m n. m. Teče jižním směrem, protéká okolo Telče a Dačicemi, v Písečném
opouští ČR a na území Rakouska se u Raabsu spojuje s rakouskou Dyjí (Thaya), aby
se mohla u Drosendorfu opět vrátit do Čech a pokračovat na Moravu. Její tok je
dlouhý 68 km. Odvodňuje území o rozloze 630 km2.
Mlýny na Dyji – viz Vydří stezka
Montserrat – původní kaple P. Marie Bolestné, v letech 1712–1716 přestavěná na barokní kostel po vzoru kostela ve španělském Montserratu
Slavonice – město na pomezí Čech, Moravy a Rakouska; památková rezervace;
cenný soubor gotických a renesančních domů s ojedinělými sklípkovými klenbami;
rozsáhlé podzemí přístupné veřejnosti
Cesta zpět: vlakem, autobusem

Žlutá – na Landštejn (23 km)
Toužínské stráně – přírodní památka o rozloze 3,07 ha,
nachází se zde vzácné druhy motýlů, brouků a plazů
Grázlovy stezky – vedou po obou stranách česko-rakouské
hranice, místy, kde se na počátku 19. století skrýval a loupil obávaný „grázl“
Johann Georg Grasel
Bolíkovské železárny – provoz mezi roky 1810 - 1878. Ukázky litinových
výrobků železáren jsou uloženy v muzeích v Dačicích a Telči, sbírku restaurovaných
litinových křížů mají na hřbitově v rakouské obci Thaya

Informační centrum Telč +420 567 112 407

Černíč – obec leží v údolí Moravské Dyje; Černíčský rybník je přírodní památka
s hojným výskytem vodního ptactva

Turistické inf. centrum Slavonice +420 384 493 320

Železniční trať Telč-Dačice-Slavonice – uvedena byla do provozu
v roce 1902
Radkov – expozice „Obecná škola“ vybavená dobovými školními lavicemi,
kamny na tuhá paliva, literaturou, školními pomůckami, dobovými fotografiemi,
nástěnnými obrazy a dalšími rekvizitami
Telč – náměstí lemované měšťanskými domy s podloubím bylo společně se zámkem v r. 1992 zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO
Cesta zpět: vlakem, autobusem

Modrá - do Bílkova a na Bábu (7 km)

Státní zámek Dačice +420 384 420 246, +420 724 566 392
Vyhlídková věž kostela sv. Vavřince +420 776 226 148
Hrad Landštejn +420 384 498 580, +420 607 559 450
Klášter Kostelní Vydří +420 384 420 119
JC Malý Pěčín +420 723 884 468

Krumvald – zbytky hradu ze 14. století východně od obce Dobrohošť; místo je
značené, ale nepřehledné, patrné jsou pouze valy; dochována kamenná studánka

Pohotovost v Nemocnici Dačice
+420 384 358 276 (pouze víkendy a svátky)

Bába – 665 m n. m., úpatí Českomoravské vrchoviny
Magdalena – kaplička sv. Magdaleny ze 17. století přestavěná na hájovnu,
kde trávil prázdniny básník Otokar Březina. Můžete se zde napojit na červenou
stezku – Březinovu cestu a pokračovat do Nové Říše
Cesta zpět: autobusem

Lidéřovice – gotický kostel ze 14. století; kostnice; kamenný kříž z roku 1847

Landštejn – románský hrad s přístupnou věží – vyhlídka na vodní nádrž

„Malá Hluboká“ v Českém Rudolci – původně tvrz v pol. 19. století
přestavěná na novogotický zámek (tzv. „Malá Hluboká“). Dlouho chátral, v současné době se rekonstruuje, v létě je přístupný veřejnosti. V sezóně je zde otevřené
infocentrum.

Cesta zpět: autobusem

Turistické informační centrum Zámek Český Rudolec
+420 384 320 320 (pouze sezónní provoz)

Nemocnice Dačice +420 384 358 211

Židovský hřbitov u Dolního Bolíkova – založen koncem 18. století

Jemnice – ve středověku královské horní město; dochované
hradby se třemi baštami a dvěma barbakány; židovský hřbitov;
kostel sv. Víta s přístupnými
podzemními prostory; nedaleko
města hrobka Pallavicini z let
1900–1902

Turistické inf. centrum Jemnice +420 721 508 737

Bílkov – místní část Dačic; původně zde byl hrad a sídlo vrchnosti, které se až
později přesunulo do Dačic; v obci kostel sv. Jana Křtitele ze 13. století

Červená směr západ - do Č. Rudolce (10 km)

Červená směr východ – do Jemnice (16 km)

Mohlo by se hodit:

Jockey club Malý Pěčín – možnost jízdy na koni, dětský koutek a minizoo

Cizkrajov – dominantou obce je kostel sv. Petra a Pavla. Na hřbitově se nachází
černý litinový kříž z roku 1835 pocházející právě z bolíkovských železáren

Cesta zpět: autobusem

Vydalo město Dačice v roce 2019 v nákladu 5.000 ks, tisk Rain Tiskárna, s.r.o
text: OKC MěÚ Dačice foto: archiv MěÚ Dačice design: Vojtěch Lojka

Zelená směr sever – do Telče (14 km)

Zámecký pivovar Český Rudolec – novodobý pivovar v České Kanadě otevřen v r. 2015. Mladinová pánev a scezovací káď (lidově „měděné varny“) se
nachází přímo v restauraci v budově Zámeckého penzionu. Kvasné tanky („spilky“)
a ležácký sklep s ležáckými tanky jsou v bezprostředně přiléhající rekonstruované historické budově bývalé kovárny. V restauraci je k dispozici dětský koutek. Po
předchozí telefonické domluvě je možná prohlídka pivovaru.
Cesta zpět: autobusem
Mobilní průvodce pro Dačice a okolí
- aplikace pro chytrá mobilních zařízení, díky které
můžete informace a tipy na výlety získat kdykoliv
- pomocí tohoto QR kódu si aplikaci stáhnete

Lékárna U Nemocnice Dačice
+420 384 358 282 (otevřena pouze ve všední dny)
Lékárna na náměstí Dačice +420 384 420 151
(otevřena ve všední dny a v sobotu dopoledne)

Infocentrum Dačice
Palackého nám. 1/I, 380 13 Dačice
+420 384 401 265, info@dacice.cz
@infocentrumdacice
OTEVŘENO

1. 10. - 31. 5.

1. 6. - 30. 9.

pondělí

7:30–17:00

8:00–17:00

úterý

7:30–15:00

8:00–17:00

středa

7:30–17:00

8:00–17:00

čtvrtek

7:30–15:00

8:00–17:00

pátek

7:30–14:00

8:00–17:00

sobota

zavřeno

9:30–15:00

neděle

zavřeno

9:30 - 15:00

(pouze červenec, srpen)
(pouze červenec, srpen)

www.dacice.cz

