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trasa č. 3   Kaskádou rybníků až ke koníkům v Malém Pěčíně      15 km



trasa č. 3 (dětská trasa)      15 km
Kaskádou rybníků až ke koníkům v Malém Pěčíně
Dačice – kaskáda rybníků – klášter v Kostelním Vydří – Kostelní Vydří  – židovský hřbitov –  
Velký Pěčín – Jockey club Malý Pěčín – Zahrádecký les – kamenolom – Dačice
 
ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ TRASY:

1. Dačická  rybniční  kaskáda – je ojedinělá nejen na Dačicku, ale v rámci celého území našeho státu. 
Dačickou rybniční kaskádu tvoří 19 samostatných rybníků, kolem 10 z nich vede cesta, kterou si oblíbili 
jak cyklisté, tak místní obyvatelé a návštěvníci k vycházkám v každém ročním období. Na konci cesty lze 
pokračovat po silnici do blízkého Kostelního Vydří. Je součástí naučné stezky, která propojuje na 
11 zastávkách přírodní zajímavosti v Dačicích a blízkém okolí. Informační systém, který na kaskádě tvoří 
3 zastávky, obsahuje popis daného místa s výčtem významných živočichů a rostlin, které se zde vyskytují. 
Tato lokalita patří mezi nejvýznačnější v tomto regionu z hlediska výskytu vodního ptactva, obojživelníků 
i mokřadních společenstev rostlin. (přístřešek s lavičkou a stolkem na dvou ze stanovišť).

2. Kostelní Vydří – dominantou obce karmelitánský klášter s kostelem Panny Marie Karmelské; klášter 
obývají mniši řádu karmelitánského a v jeho areálu se nachází karmelitánské knihkupectví, otevřeno v so 
9-12 hodin; proti klášteru hrobka Dalbergů - pánů z Dačic, založena v roce 1914; před klášterem památ-
né karmelitánské lípy; v dolní části obce kamenný most se sochami sv. Jana Nepomuckého a sv. Josefa z 
roku 1731 a gotický kostel Navštívení P. Marie.

3. Vojtův vrch – ve zdejších lesích bylo napočítáno 1 500 mravenišť, bohužel zdejší smrkové lesy byly 
vykáceny za poslední dva roky z důvodu kůrovcové kalamity.

4. Židovský hřbitov u Velkého Pěčína – v tzv. Špitálském lese. Nejstarší náhrobky jsou ze 17. století, 
poslední z roku 1879, po tomto datu byl založen nový židovský hřbitov v Telči.

5. Železniční trať Telč-Dačice-Slavonice – stavba začala v červenci 1901. Několik tisíc dělníků s primi-
tivní mechanizací pak dokončilo stavbu o 9 měsíců dříve, než se čekalo, neboť mírná zima na přelomu let 
1901 a 1902 umožnila nepřerušit práci. Trať Telč - Slavonice byla slavnostně uvedena do provozu v neděli 
7. září 1902 jízdou zvláštního vlaku.

6. Jockey Club Malý Pěčín – mini ZOO koutek, trampolína pro děti a za poplatek jízda na koni. 
        Možnost opečení si vlastních špekáčků

7. Zahrádecký les – bývalý příměstský rekreační les s výletní restaurací, který po roce 1948 zpustnul 
a restaurace zanikla. Dnes se zde nachází les se zastoupením dřevin - modřín, borovice, smrk a dub.

8. Kamenolom – v severovýchodním okraji města Dačice, u státní silnice Telč-Dačice, při železniční trati 
se nachází žulový lom, těží se zde již od poloviny 20.století a vytěžená hornina se používá na výrobu oba-
lovaných asfaltových směsí, betonů a na silniční a inženýrské stavby.  
Nad kamenolomem se nachází dačická střelnice a také psí cviciště.

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




