
Trasa č. 2   Na románský hrad Landštejn přes zapomenutou Maříž    46 km
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trasa č. 2              46 km
Na románský hrad Landštejn přes zapomenutou Maříž
Dačice – Urbaneč – Peč – Cizkrajov – Mutišov – Slavonice – Maříž – Staré Město pod Landštejnem 
– Landštejn – Stálkov – Peníkov – Český Rudolec – Lidéřovice – Toužín – Dačice
 
ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ TRASY:
1. Cizkrajov  –  dominantou   obce   je   kostel   sv.  Petra a Pavla; na hřbitově se nachází černý litinový kříž z roku 1835 pocházející z kdysi 
slavných blízkých bolíkovských železáren.

2. Bolíkovské železárny – založeny v r. 1810; vyráběné kotle, hrnce, desky a ozdobné kříže byly pro svou kvalitu prodávány i v Praze, 
Vídni a Štýrském Hradci. Ukázky litinových výrobků železáren jsou uloženy v muzeích v Dačicích a Telči, sbírku restaurovaných litinových křížů 
mají na hřbitově v rakouské obci Thaya. V r. 1878 pec zanikla. V bolíkovském údolí jsou na žluté turistické značce dosud zachovány zbytky pecí 
(„sklípky“), zbytky kamenného zdiva, strusková halda a příkop, pozůstatek po vodním náhonu. Nyní je ale místo značně zarostlé a nepřehledné.

3. Židovský hřbitov u Dolního Bolíkova – založen koncem 18. století jihozápadně od obce při cestě do Vlastkovce pro silnou 
židovskou obec. Židovská synagoga v obci byla zbořena kolem r. 1900.

4. Montserrat – původní kaple P. Marie Bolestné, v letech 1712–1716 přestavěná na barokní kostel po vzoru Montserratu ve Španělsku.

5. Slavonice – památková rezervace s goticko renesančními domy (ojedinělé sklípkové klenby, bohatá sgrafitová výzdoba); přístupné 
podzemí; široká nabídka ubytování a stravování; kulturní akce.  Možnost občerstvení v restauracích na náměstí

6. Cyklostezka Slavonice–Dobersberg – mezi Slavonicemi a rakouským Dobersbergem jezdily vlaky od počátku 20. století 
do konce druhé světové války. Pak padla železná opona a spojení se přerušilo. Po nevyužitém železničním náspu byla zbudována 13 km dlouhá 
cyklostezka - díky tomu zde není převýšení a stezka je tak vhodná i pro rodiny s dětmi - nechte se unášet zdejší krásnou krajinou plnou lesů 
a potoků. Na cyklostezku se napojíte na vlakovém nádraží ve Slavonicích.

7. Mařížská keramika – vesnička Maříž, v dobách nedávno minulých za železnou oponou odsouzena k zániku, je nyní magnetem pro 
turisty zejména díky keramice. V keramické dílně si může každý namalovat svůj vlastní hrnek.  Restaurace Maříž, 10–18 h

8. Trojmezí – hraniční kámen na pomezí Čech, Moravy a Rakouska.

9. Landštejn – románský hrad s historií plnou nejasností je stále předmětem archeologického výzkumu; od dubna do října lze hrad 
navštívit 9-15:30 hodin (prohlídka je bez průvodce).   Restaurace Landštejnský dvůr, 8–19 h

10. Vodní nádrž Landštejn – vznikla v r. 1973, slouží k zajištění proti povodni a jako zdroj pitné vody pro okolí. Hráz je kamenitá, 
dlouhá 376 m a 23,4 m vysoká od dna nádrže. Zatopená plocha činí 40,5 ha. Přístup na hráz a k nádrži není dovolen.

11. Grázlova jeskyně – jeden z cílů Grázlovy stezky - vede po obou stranách česko-rakouské hranice místy, kde se na počátku 19. 
století skrýval a loupil obávaný „grázl“ Johann Georg Grasel.

12. Vodní pila Peníkov – unikátní technická památka, celodřevěná vodní pila z první třetiny 19. století.

13. „Malá Hluboká“ v Českém Rudolci – původně tvrz v pol. 19. století přestavěná na novogotický zámek (tzv. „Malá Hlubo-
ká“). Dlouho chátral, v současné době se rekonstruuje, v létě je přístupný veřejnosti. IC v místě je otevřené od května do září (od ST do NE).

14. Zámecký pivovar Český Rudolec – novodobý pivovar v České Kanadě otevřen v r. 2015. Mladinová pánev a scezovací káď 
se nachází přímo v restauraci v budově Zámeckého penzionu.  Restaurace:  Český Rudolec 75, 11–22 h

15. Kostel sv. Linharta v Lidéřovicích – gotický kostel z 2. třetiny 14. století,
jeden z nejstarších kostelů ve střední Evropě.

V případě nouze volejte: 607 017 894 (K. Marková)
    723 013 354 (J. Vlášek) 

Cyklo-sport Dačice – servis pro cyklisty: 602 471 641 BR
ANOU PODYJÍ




