Trasa č. 2; 46 km

Z Dačice na kole

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:
(3)
Cizkrajov (1) 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.
Montserrat (2) původní kaple P. Marie Bolestné - v letech
1712 - 1716 přestavěná na barokní kostel po vzoru kostela
ve španělském Montserratu.
Slavonice (3) památková rezervace s goticko renesančními
domy (ojedinělé sklípkové klenby, bohatá sgrafitová
výzdoba); přístupné podzemí; široká nabídka ubytování
a stravování; kulturní akce.
Mařížská keramika (4) 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.
Trojmezí (5) hraniční kámen na pomezí Čech, Moravy a Rakouska
Landštejn (6) románský hrad s historií plnou nejasností je stále
předmětem archeologického výzkumu; od dubna do října lze hrad
navštívit (ceny vstupného platné v daném roce; prohlídka je bez průvodce)
Grázlova jeskyně (7) 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.
Vodní pila Peníkov (8) unikátní technická památka, celodřevěná vodní
(6)
pila z první třetiny 19. století na spojnici cest mezi obcemi Č. Rudolec
a Stálkov.
„Malá Hluboká“ v Českém Rudolci (9) původně tvrz v pol. 19. století přestavěná na novogotický
zámek v současné době značně zchátralý.
Kostel sv. Linharta v Lidéřovicích (10) gotický kostel z 2.
třetiny 14. století, jeden z nejstarších kostelů ve střední
Evropě.
Přírodní památka Toužínské stráně (3,07 ha) (11)
společenství suchomilných rostlin stepního charakteru. Při
faunistickém průzkumu bylo na území přírodní památky
zjištěno přes 600 druhů motýlů, z nichž vysoký podíl tvoří
druhy teplomilné s vazbou na nelesní ekosystémy. Kromě
motýlů se zde nachází vzácné druhy brouků a plazů. Území je
na západě a východě ohraničeno bývalými lomy – západní
lom představuje významnou geologickou lokalitu díky
mimořádné složitosti vrásnění komplexu rulových hornin (9)
několika typů.

