Rozhledna Oslednice – kovová rozhledna v Telči; vysoká
34,45 m; přístupná od roku 2000; cesta k ní vede kolem
nádraží v Telči pod železniční viadukt – odtud je to asi 500
m po žluté turistické značce.
Roštejn – v roce 1423 tažení husitů v okolí pod vedením
Jana Hvězdy z Vícemilic; pozdně gotický hrad, vybudován
pány z Hradce ve 14. století, přestavěn v duchu renesance
na lovecký hrádek s rozlehlou oborou; hrad zpřístupněn
veřejnosti, dvě prohlídkové trasy, vyhlídková věž.
Zřícenina hradu Štamberk a kamenné moře – zřícenina
středověkého hradu (správně Šternberk) z 1. pol. 14. století
nad obcí Lhotka, ve 2. pol. 14. století ve vlastnictví pánů
z Hradce, za husitských válek r. 1423 byl hrad pobořen
a zanikl za tažení husitů na Telč pod vedením hejtmana
Jana Hvězdy z Vícemilic, nyní jsou zde nepatrné zbytky
zříceniny hradu; v blízkém okolí Štamberka je přírodní
rezervace, četné výhozy žulových skal, balvanitá suť
přechází v tzv. kamenné moře.
Mrákotínská žula – těžba žuly v okolních lomech; žulový
monolit podle návrhu architekta J. Plečnika z Mrákotína
byl v r. 1928 vztyčen na třetím nádvoří Pražského hradu
u příležitosti 10. výročí vzniku Československa.
Vojtův vrch – ve zdejších lesích bylo napočítáno 1500
mravenišť.
Kostelní Vydří – dominantou obce je karmelitánský
klášter s kostelem Panny Marie Karmelské; klášter
obývají mniši řádu karmelitánského a v jeho areálu se
nachází karmelitánské nakladatelství; proti klášteru hrobka
Dalbergů – pánů z Dačic – založena v r. 1914.

Zajímavosti v okolí trasy 1B):
Velký pařezitý rybník – přírodní rezervace; umožňuje
koupání. Soustava rybníků v Telči, která je dosud závislá
na přívodu vody z tohoto rybníka, je součástí funkčního
památkově chráněného městského středověkého opevnění.
Celá vodohospodářská soustava je dnes historickou technickou zajímavostí.
Javořice – nejvyšší vrchol Českomoravské vrchoviny (837
m n. m.); 162,5 m vysoký televizní vysílač z r. 1989, který
nahradil původní z r. 1961.
Lesní Studánka Páně – odpočinkové místo pod vrcholem
Javořice připomínající tajná bohoslužebná shromáždění
pronásledovaných evangelíků.

Horní Dubenky
- pomník Jana Husa s nápisem „MISTR JAN HUS“ v
obci před evangelickou farou čp. 54; vznikl v roce 1965
a tvoří ho čtyřboký sokl postavený na čtvercové základně,
na levé straně umístěna bronzová hlava v profilu a na soklu
pak motiv bronzového kalichu na zavřené knize.
- památník husitských bojovníků s nápisem „PAMÁTNÍK
PADLÝM VOJÍNŮM HUSITSKÝM 1423 – 1923“, na
temeni kamene zlacený kalich; nachází se na červené
turistické značce u rybníka Bor; připomíná srážku mezi
táborským houfem vracejícím se na Tábor z rakouského
pohraničí a odpůrci radikálních husitů vedených Menhartem
z Hradce, která se udála v roce 1423.

Zbytky hradu Janštejn - hrad vznikl kolem r. 1315, když
se počalo tvořit počátecké panství, původně náležející
k Moravě; v r. 1383 byl Janštejn prodán Jindřichu z Hradce;
hrad byl patrně rozbořen za husitských válek, kdy v okolí
zanikla řada vesnic a osad. Zřícenina hradu se nenachází
ve stejnojmenné obci Janštejn, ale na žluté turistické stezce
v lesích u silnice vedoucí z Horních Dubenek do Nové Vsi.
Žižkův kámen - kámen vysoký cca 2 m; na čelní straně
nese nápis „NA ŽIŽKOVINÁCH“; na červené turistické
značce vedoucí z obce Janštejn v místě, kde červená značka
uhýbá na obec Horní Dubenky; připomíná události roku
1423 v souvislosti s husitským hnutím v oblasti okolo obce
Horní Dubenky.

Studánka Páně
Horní Dubenky

Rybník Zhejral (výměra 26,99 ha) - národní přírodní
rezervace, vysoká ekologická a estetická hodnota, pestrá
vegetace, výskyt 500 druhů motýlů.

Dačická rybniční kaskáda – tvoří ji 19 samostatných
rybníků, kolem 10 z nich vede zpevněná cesta vhodná
pro pěší i cyklisty.

Velký pařezitý rybník

Na Žižkovinách

Dačická rybniční kaskáda
Janštejn

Rozhledna Oslednice

Projekt „Na kole po stopách husitů na Dačicku“
byl podpořen z Grantového programu
Jižní Čechy husitské Jihočeského kraje.

Osobnosti husitského hnutí:
Hynce Ptáček z Pirkštejna (též Hynek nebo Hyncík,
* kolem r. 1400 - † 1444 v Ratajích nad Sázavou)
Český šlechtic z rodu pánů z Lipé a z Dubé, představitel strany podobojí a majitel panství Polná-Přibyslav. Byl jednou z nejvýznamnějších politických
osobností období mezi ukončením husitských válek
a vládou Jiřího z Poděbrad. Původně se hlásil ke katolické víře, poté konvertoval ke kališnictví. V roce
1438 prosazoval na sjezdu v Chrudimi polského krále
na český trůn. V roce 1440 byl zvolen vrchním hejtmanem východočeských krajů a vůdcem utrakvistů.
Díky svému diplomatickému umění si v Čechách získal uznání a patřil mezi nejvlivnější kališnické politiky.
Po jeho smrti se na jeho místo v čele východočeského landfrýdu postavil mladý Jiří z Poděbrad. Ptáčkova dcera Žofie se v roce 1463 provdala za Viktorína
z Kunštátu, syna krále Jiřího z Poděbrad.
Jan Hvězda z Vícemilic
(zvaný Bzdinka, † 17.10.1425)
Jeden z nejoddanějších druhů neporazitelného vojevůdce Jana Žižky z Trocnova. Zůstal mu věrný až
do jeho smrti. Pocházel z Čáslavska a patřil mezi
nižší šlechtu, je typickým příkladem toho, kam až revoluční vlna mohla vynést chudého zemana. Sehrál
roli při převratu v Praze, který zosnoval Jan Želivský
a Hvězdu pak prosadil jako hejtmana celého pražského souměstí. V letech 1422 – 1423 byl táborským
hejtmanem, neboť Praha nekompromisně směřovala
k ukončení Želivského diktatury. Při tažení na Moravu v létě 1423 se připojil k Žižkovi a působil pak jako
hejtman v Hradci Králové. Ve stejném roce varoval
s knězem Ambrožem Žižku před možným atentátem,
který osnovali přívrženci Jana Městeckého z Opočna.
Slepému hejtmanovi pomáhal taktickými radami při
jeho válečných akcích. Po Žižkově smrti v roce 1424
se vrátil opět na Tábor, kde byl vrchním hejtmanem
v letech 1424 – 1425. Při obléhání Mladé Vožice utrpěl Hvězda zranění, kterému podlehl.
Menhart z Hradce (* 1398 – † 3. únor 1449, Říčany)
Přední představitel umírněných utrakvistů. V období boje o moc v zemi se však spojil s Oldřichem
z Rožmberka, vůdcem katolické šlechty a oba se stali
zásadními odpůrci Jiřího z Poděbrad. Měli dokonce
v Čechách převahu a ovládli Prahu, ale v r. 1448 Jiří
Poděbradský Prahu obsadil a Menharta uvěznil, ten
v následujícím roce ve vězení zemřel.

Na kole po stopách
		 husitu°
1.
Cyklovýlet z Dačic na Roštejn
a k památníku mistra Jana Husa

ˇ
Vážení cyklisté, vítejte v Dacicích

Horní Dubenky
Žižkův kámen

a vydejte se s námi na netradiční výlet vhodný
pro zdatné cyklisty! Rádi bychom vás pozvali
na pátrání po stopách husitských bojovníků,
jejichž tažení pod vedením hejtmana Jana
Hvězdy z Vícemilic znamenalo pro mnoho míst
nenapravitelnou zkázu.

Malý pařezitý
ryb.

1B
Velký pařezitý

ryb.

Roštejnský
ryb.

Horní Mrzatec
Dolní Mrzatec

Telč

Kostelní Myslová
židovský
hřbitov

V. Pěčín

Kostelní Vydří

m n.m.

Mysletice

786

Mrákotín

H. Dubenky

Řásná
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m n.m.

V. Pěčín

K. Vydří

Mrákotín

Roštejn

Telč

Bílkov

464

m n.m.

464

•
•

uběhlo již 600 let od upálení mistra Jana Husa?
Jan Žižka nebyl nikdy poražen?
kališníci = husité = utrakvisté
symbolem husitství je kalich? - symbolizuje jeden
z požadavků hnutí – přijímání podobojí, jakožto výrazu
rovnosti duchovních a laiků
husitských proudů bylo několik – od umírněných
až po radikální?
Jiří z Poděbrad byl jediným českým panovníkem
nepocházejícím z panovnické dynastie a zároveň
posledním králem českého původu?
Jiří z Poděbrad je nazýván husitským králem?
obě manželky Jiřího z Poděbrad pocházely
z katolických rodů?
Kontakty:

CYKLO-SPORT Petr Kunkal, Dačice – servis a půjčovna jízdních
kol, tel. 384 423 377, 602 471 641
ČD, žel. stanice Telč – provoz půjčovny cyklist. kol s možností
přepravy a úschovy, kola je možné vrátit i v jiné železniční stanici,
možnost rezervovat si kolo předem telefonicky nebo prostřednictvím
e-mailu, k zapůjčení též přilby a další, tel. 725 754 757
ČD, žel. stanice Dačice – nemá půjčovnu kol a nelze sem ani kolo
vrátit, tel. 725 022 018

Bílkov

Dačice

640

•

Telč – v době husitských válek v r. 1423 obléhal město táborský hejtman Jan Hvězda z Vícemilic, neboť Telč byla
v té době v rukou odpůrce kalicha Jana ml. z Hradce.
V r. 1458 město obsazeno vojsky Jiřího z Poděbrad. Centrum města s měšťanskými domy s podloubím bylo společně
se zámkem v r. 1992 zapsáno na seznam světového dědictví
UNESCO. Široká nabídka ubytování a stravování; kulturní
akce; IC v místě otevřeno od května do října denně.

Vojtův vrch

m n.m.

•

Naučná stezka F. M. Nágla - stezka (1 – 1,5 h pomalé chůze) začíná a končí v Kostelní Myslové. Na informačních
tabulích se návštěvník seznámí s tvorbou a životem akademického malíře Františka Mořice Nágla (1889 Kostelní
Myslová - 1944 Osvětim), historií Kostelní Myslové a osudy lidí žijících v tomto kraji na počátku 20. století. V kraji
střeženém horou Javořicí stával u potoka Myslůvky malířův
rodný statek, v němž rod Náglů žil po celé generace. Celá
rodina Náglova zahynula kvůli svému židovskému původu
během druhé světové války v koncentračních táborech.

1A

Telč a Dačice jsou propojeny železniční
tratí s možností přepravy kol.
Osvěžit po náročné cestě se můžete
na koupališti přímo v Dačicích,
pro příznivce přírodního koupání
je možné využít Roštejnský rybník u Telče,
Malý a Velký pařezitý rybník,
Horní a Dolní Mrzatec, otužilci nepohrdnou
ledovou vodou zatopeného lomu u Řídelova
přímo na navrhované trase.

•
•
•
•

Židovský hřbitov u Velkého Pěčína – v tzv. Špitálském lese; nejstarší náhrobky jsou ze 17. století, poslední
z r. 1879, po tomto datu byl založen nový hřbitov v Telči.

Mrákotín

V Dačicích a okolí najdete četné
ubytovací kapacity, ze kterých
můžete výlet podniknout.
Není vyloučena možnost úpravy
trasy dle Vašich fyzických a časových
možností či kombinace auta
a trekového kola.
V Dačicích je možné si kolo zapůjčit.

Víte, že:

Bílkov – v minulosti se zde nacházel hrad založený ve
13. století. Sňatkem Kláry z Bílkova s Oldřichem z Hradce
se dostal do rukou pánů z Hradce. V husitském období nebyl rod pánů z Hradce jednotný. V r. 1424 seděl na Bílkově
Menhart z Hradce. Jeho hrad však dobyl a zničil r. 1444
Hynek Ptáček z Pirkštejna, manžel Anny z Hradce. Sídlo
vrchnosti se z Bílkova poté přesunulo do Dačic. R. 1459
byl zbořený hrad Bílkov se vsí spolu s Dačicemi a dalšími
vesnicemi prodán Volfgangu Krajířovi z Krajku. Dnes je
část hradního areálu zastavěna, nepatrné zbytky zdiva jsou
na dvoře domu čp. 63 a na svahu vedle sousedních domů.

lom
Řídelov

zříc. Štamberk
a kamenné moře

Trasa 1A) vede z Dačic do Telče,
dále na hrad Roštejn a přes Mrákotín
a Kostelní Vydří zpět do Dačic.
Pro náročnější cyklisty,
kteří chtějí vidět i památník
husitských bojovníků, je trasa
rozšířena u Řásné o okruh 1B)
přes Janštejn a Horní Dubenky,
Kaliště a kolem Javořice
do Mrákotína.

Zajímavosti v okolí trasy 1A):

hrad Roštejn

INFOCENTRUM DAČICE
Palackého nám 1/I
380 13 Dačice
+420 384 401 265
info@dacice.cz

464

m n.m.

Dačice

www.dacice.cz
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židovský hřbitov u Velkého Pěčína
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