11

12
7
8

10
9

1242

1

6

100

1115

3
1117

5

1004

4

1006

2

6

trasa č. 1 Na Zvůli za koupáním v přírodě								

42 km

trasa č. 1 Na Zvůli za koupáním v přírodě 42 km
Dačice – Toužín – Lidéřovice – Český Rudolec – Matějovec – Rožnov – Zvůle – Radíkov –
Český Rodolec – Markvarec – Volfířov – Dačice
ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ TRASY:
1. Přírodní památka Toužínské stráně (3,07 ha) – společenství suchomilných rostlin stepního charakteru; výskyt přes
600 druhů motýlů, vzácné druhy brouků a plazů; území na západě a východě ohraničeno bývalými lomy – západní lom významnou geologickou lokalitu díky mimořádné složitosti vrásnění komplexu rulových hornin několika typů; stráně jsou součástí naučné stezky, která propojuje
přírodní zajímavosti v Dačicích a blízkém okolí - informační systém instalovaný na jednotlivých zastávkách je tvořen popisem daného místa
a výčtem významných živočichů a rostlin, které se zde vyskytují, přístřešek s lavičkou a stolkem poslouží ke krátkému odpočinku či občerstvení.
2. Kostel sv. Linharta v Lidéřovicích – gotický kostel ze 14. století, jeden z nejstarších ve střední Evropě; před hřbitovem stojí
kamenný kříž z r. 1847.
3. „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.
4. 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.		 Restaurace: Český Rudolec 75, 11–22 h
5. Matějovec – v obci barokní jednolodní kostel sv. Oldřicha a Linharta z 18. století, který byl postaven majitelem Rudolce Františkem
Alexandrem Hartlem, před kostelem stojí kamenný kříž z r. 1825; možnost přírodního koupání v Hladovém rybníku.
6. Bizoní farma – penzion, restaurace, dětské hřiště a wellness centrum; možnost vydat se romantickou alejí k rybníku nebo se nechat
dovézt přímo mezi stádo bizonů a prohlédnout si je z blízka.
Restaurace: Bizon Ranch, Rožnov 1, 10–22 h
7. Rybník Zvůle – rybník nedaleko obce Kunžak o rozloze 10 ha s písečnými plážemi vhodný ke koupání; možnosti sportovního vyžití,
ubytování i občerstvení.
8. Ďáblova prdel – kamenný útvar ve tvaru lidského pozadí nedaleko rozhledny U Jakuba; cesta k ní od rozhledny dobře značena.
9. Rozhledna U Jakuba – dřevěná rozhledna U Jakuba se nachází na Havlově hoře u obce Valtínov. Je vysoká 40,7 m a její tvar připomíná tužku. Přístup k ní je buď z obce Valtínov nebo od Nového Světa. V r. 2016 byl kolem rozhledny zřízen poměrně rozsáhlý lesopark, kde si
přijdou na své hlavně děti (hřiště, lezecká stěna, chodby, perníková chaloupka, bludiště, trampolína, týpí), a nová naučná stezka s interaktivními prvky. V přízemí rozhledny najdete i občerstvení a v sezóně se tu koná řada kulturních akcí.
							Rychlé občerstvení: U rozhledny, 10–17 h
10. Židovský hřbitov v Markvarci – z konce 18. století v lese jihovýchodně od obce; dochovány náhrobky většinou z 1. pol. 19.
století; pohřbívalo se zde do roku 1939.
11. Přírodní památka Olšina u Volfířova (5,81 ha) – soubor přirozených porostů submontánních potočních a prameništních olšin s velmi početnou populací bledule jarní s významnou mokřadní entomofaunou.

Cyklo-sport Dačice – servis pro cyklisty
602 471 641
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V případě nouze volejte:
607 017 894 (K. Marková)
723 013 354 (J. Vlášek)

BRA

12. Volfířov – v obci původně raně gotický kostel sv. Petra a Pavla z doby kolem r. 1300.

