
HRAD RAABS – RAKOUSKO

Tato obranná stavba byla 
vystavěna v  11. stol. na mís-
tě původní keltské osady na 
pozůstatcích kamenných sta-
veb. Dnes je hrad v  soukro-
mém vlastnictví. Přístupný 
od 1. května do 30. září vždy 
soboty, neděle a státní svátky.
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MUSEUM HUMANUM FRATRES 
– RAKOUSKO

ZŘÍCENINA KOLLMITZ – RAKOUSKO

Jedinečná sbírka stovek 
drobných plastik, kultov-
ních předmětů a prasta-
rých pracovních nástrojů 
z  pěti kontinentů. Ote-
vřeno pouze za přítom-
nosti majitele. 

Jedna z  největších hrad-
ních zřícenin v  Rakousku. 
Zachované je obrovské 
zdivo hradeb, hladomor-
na, hradní věž a zbytky 
dvoupatrové obytné bu-
dovy. Otevřena denně od 
května do října.
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STÁTNÍ ZÁMEK DAČICE

Původně renesanční zá-
mek byl kolem roku 1816 
přestavěn do empírové po-
doby. V  zámku je umístěna 
muzejní expozice věnovaná 
vynálezu kostkového cukru 
a zámecká kavárna. 

22HRAD LANDŠTEJN

ŽIDOVSKÝ HŘBITOV 
V DOLNÍM BOLÍKOVĚ

CELODŘEVĚNÁ 
VODNÍ PILA PENIKOV

ŽIDOVSKÝ HŘBITOV V PÍSEČNÉM

ZÁMEK ČESKÝ RUDOLEC

Původně románský hrad Landštejn 
byl pomezní pevností na neklid-
né česko-rakouské hranici a stře-
žil zemskou stezku do Vitorazska. 
Hrad je jednou z  nejvýznamnějších 
románských památek ve střední 
Evropě. 

Hřbitov byl založen koncem 18. sto-
letí. Uvidíte zde náhrobek Heinricha 
Mayera (1835-1905), zakladatele lis-
tu Neues Wiener Tagblatt.

Jedná se o malou dřevěnou pilu 
s  vodním pohonem, která se na-
chází na Graselově stezce u osady 
Penikov. Ojedinělá pila je prohláše-
na za nemovitou kulturní památku. 

Na hřbitově se kromě márnice 
a ohradní zdi dochovalo asi 450 ná-
hrobků barokního a klasicistního ty-
pu. Hřbitov je chráněn jako kulturní 
památka ČR.

Dominantu obce Český Rudolec tvo-
ří zámek nazývaný Malá Hluboká. Pů-
vodní stavba měla charakter gotic-
ké vodní tvrze. Objekt byl po požáru 
přestavěn v letech 1860–1861 ve sty-
lu anglické novogotiky. Dnes se v areá-
lu zámku nachází také pivovar s restau-
rací a wellness centrum.
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MAŘÍŽ

TROJMEZÍ

MONTSERRAT

STŘEDOVĚKÁ VESNICE PFAFFENSCHLAG

ZÁMEK DOBROHOŘ

Ve vesnici, která se v 2. pol. 20. st. 
ocitla v  kontrolovaném hraničním 
pásmu, najdete revitalizovaný zá-
mecký park s ruinou zámku a něko-
lik ateliérů známých umělců. 

Historická hranice Čech, Mora-
vy a Rakouska. Hraniční kámen 
se nachází 5 km od Slavonic.  

Poutní kostel Panny Marie 
z Montserratu se nachází mezi 
obcemi Mutná a Mutišov. Kos-
tel bývá otevřen pouze v době 
mší svatých a o poutích.

Archeologický výzkum odkryl zákla-
dy vesnice založené ve druhé polo-
vině 13.  století na místě starší slo-
vanské osady. Vesnice patrně zanik-
la během husitských válek roku 1423 
a již nikdy nebyla obnovena. Pozů-
statky vesnice jsou volně přístupné 
a nachází se asi 4 km od Slavonic. 

Bývalý pivovar byl v 19. století pře-
stavěn na zámek v klasicistním sty-
lu. Dnes využíván také jako kultur-
ní centrum s  kavárnou a  možnos-
tí ubytování. Zámek je otevřen od 
května do října. 
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SKALNÍ ÚTVARY U HRADU LANDŠTEJN

Na červené turistické trase, 
která vede ze Slavonic na hrad 
Landštejn, vás jistě v okolí 
hradu okouzlí několik skalních 
útvarů, ale také kaplička Pan-
ny Marie.
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SKALNÍ ÚTVAR ĎÁBLOVA PRDEL

PŘÍRODNÍ PARK THAYATAL – RAKOUSKO

Nejznámější skalní útvar Pří-
rodního parku Česká Kanada 
naleznete mezi obcemi Nový 
Svět a Valtínov. Nejjednodušší 
přístup je od rozhledny U Jaku-
ba, odkud je 2,5 km dlouhá tra-
sa dobře vyznačena. 

Přírodní park v  rakouském městečku Dobersberg se 
rozkládá u severního oblouku řeky Dyje, kde řeka pro-
téká  přírodní krajinou lužního lesa. Na naučné stez-
ce podél se nachá-
zí například obora 
s divokou zvěří, vo-
liéry s bažanty, dět-
ské hřiště a mnoho 
dalšího.
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SKALNÍ MĚSTO

Zajímavé skalní uskupení najdete na 
žluté turistické trase vedoucí ze Stál-
kova do Vlastkovce. V jeho okolí se na-
chází mnoho dalších skalních útvarů. 
V  blízkosti skalního města (u Grase-
lovy sluje) lze také obdivovat přírod-
ní úkaz (654 m n. m.), tzv. Schillero-
vy kameny, pojmenované po známém 
spisovateli Friedrichu von Schillerovi. 

8ROZHLEDNA U JAKUBA

MUZEUM VETERÁNŮ V NOVÉ BYSTŘICI

JINDŘICHOHRADECKÁ ÚZKOKOLEJKA

Na Havlově hoře u obce Valtí-
nov se nachází rozhledna 
U  Jakuba s  lesoparkem, pří-
rodním bludištěm, staroslo-
vanským opevněním, nauč-
nou stezkou a  herními prv-
ky pro děti. V  okolí rozhled-
ny můžete obdivovat krásnou 
přírodu České Kanady. Navští-
vit lze např. kaskády rybníků 
a zajímavé skalní balvany. 

Muzeum amerických 
předválečných auto-
mobilů pro celou ro-
dinu. K  dispozici je 
kavárna, čítárna, dět-
ský koutek a  dosta-
tek parkovacích míst. 
Otevřeno květen až 
říjen. 

Systém úzkokolejných 
že leznic slouží nepře-
tržitě již 120 let. Dnes 
si můžete užít výhled 
na Českou Kanadu 
z  historických vlaků. 
V provozu celoročně, 
v  létě jsou zařazová-
ny i parní jízdy.
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CESTA POHÁDKOVÝM LESEM

PEVNOSTNÍ AREÁL SLAVONICE

LANOVÝ PARK 
LANDŠTEJN

GRASELOVY STEZKY

Osm pohádkových zastavení 
s  úkoly na turistické trase pro 
rodiny s dětmi se nachází 2 km 
od Slavonic a  její část vede po 
červené turistické trase. Stez-
ka je přístupná celoročně. Ví-
ce informací získáte v  turistic-
kém informačním centru ve Sla-
vonicích. 

Vydejte se po stezkách místy, 
kde loupil a skrýval se Johann 
Georg Grasel, tedy „grázl“. Na 
stezce můžete mimo jiné vidět 
Graselovu sluj, Schillerovy ka-
meny, psí hřbitov nebo fran-
couzský kámen. 

Naleznete zde část opevně-
ní z  let 1935–1938 – lehké 
bunkry, tzv. řopíky. Pevnost-
ní areál je volně přístupný 
celoročně, s  průvodcem od 
května do září, a nachází se 
asi 2 km od centra Slavonic 
na červené turistické trase. 

Pro návštěvníky jsou připra-
veny vysoké lanové překážky 
a nízké lanové překážky vhod-
né pro děti od 5 let. Nachází se 
poblíž Cyklokempu ve Starém 
Městě pod Landštejnem. Park 
je otevřen od května do září. 
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ZA PŘÍRODNÍMI KRÁSAMIZA DOBRODRUŽSTVÍM ZA DÁVNÝMI ČASY 


