Trasa č. 4; 56 km

Z Dačice na kole

Kolem Javořice (jen pro náročné cyklisty)
Dačice – Kostelní Vydří – Mysletice – Mrákotín – Lhotka – Řásná – Klatovec – Studená – Velká
Lhota – Řečice – Dačice

3
2

ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ TRASY:
Kostelní Vydří (1) 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.
Bradlo - vrch (681 m n. m.) (2) pod vrcholem rozhled na Telčsko a Dačicko.
Dobrá Voda (3) barokní hornický kostelík sv. Jáchyma z r. 1682; možnost stravování a ubytování
v místě.
Praskolesy (4) dva památné stromy - u silnice lípa srdčitá stará přes 300 let, na návsi lípa širokolistá stará
přes 800 let s objemem kmene přes 8 m.
Mrákotínská žula (5) těžba žuly v okolních lomech; žulový monolit z Mrákotína umístěn na 3. nádvoří
Pražského hradu podle návrhu architekta J. Plečnika, kde byl vztyčen u příležitosti 10. výročí vzniku
Československa.
Přírodní rezervace Štamberk a kamenné moře (6) zřícenina středověkého hradu Štamberk (správně
Šternberk) z r. 1 356 a množství balvanů u Lhotky tvořících „kamenné moře“.
Přírodní rezervace Velký pařezitý rybník (7) rybník umožňuje koupání.
Javořice (8) 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 (9) odpočinkové místo pod vrcholem Javořice připomínající tajná bohoslužebná
shromáždění pronásledovaných evangelíků.
Národní přírodní rezervace Zhejral (výměra 26,99 ha) (10) rybník je krajinným segmentem s vysokou
ekologickou a estetickou hodnotou; pestrá vegetace. V posledních letech zde proběhl intenzivní
entomologický výzkum, jehož výsledkem jsou údaje o výskytu pěti set druhů motýlů.
Studená (11) rodiště a působiště spisovatelky vesnických románů Vlasty Javořické a zakladatelů tradice
masného průmyslu na jihozápadní Moravě a ve Studené - Františka a Jana Satrapových.
Chytrov (12) rybník umožňuje koupání; možnost stravování a ubytování v místě.
Hadrava (13) vodní nádrž u Řečice využívaná ke koupání.
Velká Lhota (14) dva evangelické kostely - dolní z roku 1784, horní z roku 1873; v rámci tolerančního
patentu vydaného císařem Josefem II. v roce 1781 zde vznikly dvě protestantské církve - luterská
a reformovaná, každá měla svůj vlastní kostel a faru.
Dačická rybniční kaskáda (15) viz zajímavosti na trase č. 3.

