
50 km asfaltových cyklostezek po bývalých 
železničních tratích
61 km tras po málo frekventovaných 
vedlejších silnicích a cestách 

CELKEM 111 km  
CYKLOSTEZEK

Turistické informační 
centrum Slavonice

náměstí Míru 476 
Slavonice 378 81

Telefon: +420 384 493 320
+420 720 280 183

Email: i@slavonice-mesto.cz

www.i.slavonice-mesto.cz

Göpfritz/Wild – Raabs/Thaya (21 km)
cesta po bývalé železnici, 100% asfaltová cesta, žádné 
stoupání

Raabs/Thaya – Slavonice (31 km)
82% asfalt, střední stoupání

Slavonice – Waidhofen/Thaya (30 km)
cesta po bývalé železnici, 100% asfalt, žádné stoupání

Waidhofen/Thaya – Göpfritz/Wild (23 km)
81% asfalt, mírné stoupání

Waidhofen/Thaya – Dietmanns – Gr. Siegharts (10 km)
25% asfalt, střední stoupání

V regionu Thayaland na Vás čekají atraktivní turistické cíle, 
tradiční hostince, restaurace i mnoho možností ubytování. 

Užijte si jízdu na kole na místech, kde kdysi vedla železnice. 
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SLAVONICE

Renesanční Slavonice jsou díky dochovaným měšťanským domům se 
sgrafitovými fasádami a  sklípkovými klenbami jedinečnou architekto-
nickou památkou. Roku 1961 se staly městskou památkovou rezervací, 
v roce 2003 byly nominovány na seznam UNESCO.

Slavonické podzemí
Jedna z nejstarších částí města. Úzké a nízké odvodňovací chodby propo-
jují sklepy domů pod oběma náměstími.  

Městská věž
Výška 56,5 m, na vyhlídkový ochoz vede celkem 176 schodů. 

Pevnostní areál Slavonice
Ukázka části obranné linie vytvořené na obranu naší země v  2. pol. 
30. let minulého století.

Cesta pohádkovým lesem
Turistická trasa pro děti se nachází cca 2 km od centra města v lese na 
Strážném vrchu. Více informací získáte v Turistickém informačním centru.

Graselovy stezky
Při putování krajinou přírodního parku Česká Kanada můžete využít zna-
čených Graselových stezek, které vedou i do Rakouska. Informace o nich 
získáte ve Spolkovém domě ve Slavonicích.

PÍSEČNÉ

Renesanční zámek je výsledkem přestavby gotické tvrze chráněné vod-
ními příkopy. Při barokních úpravách byly zazděny arkádové ochozy na 
nádvoří. 
Za obcí se nachází židovský hřbitov s  náhrobky z  1. pol. 18. století.  
Poslední čitelný náhrobek je z 11. srpna 1936. Dochováno je asi 450 ná-
hrobků barokního a klasicistního stylu.

STARÉ MĚSTO POD LANDŠTEJNEM

V obci je zpřístupněn klasicistní zámek Dobrohoř, nedaleko je židovský 
hřbitov a gotický hrad Landštejn. K dispozici je přírodní koupaliště a la-
nový park. V bývalém hraničním pásmu je řada zaniklých osad a jedineč-
ná krajina s remízky a rybníky.

ZAJÍMAVOSTI V RAKOUSKU 

Přírodní park Thayatal Dobersberg
Pyšní se rozlohou 200 ha. Romantická cesta kolem Dyje Vás přivede 
k malé ZOO s dětským hřištěm. 

Přírodní koupaliště v Dobersbergu
Krásný rybník s  pozvolným vstupem naleznete za městem směrem na 
Hohenau. Součástí koupaliště jsou toalety, sprchy, kiosek s občerstve-
ním, dětské hřiště a sportoviště. 

Zámek Dobersberg
Dvouposchoďový zámek pochází již z doby před rokem 1570. Před zám-
kem se nachází infocentrum s galerií a malé hasičské muzeum.

Waidhofen an der Thaya
Okresní město se od roku 2003 pyšní největší evropskou voliérou ibisů 
skalních.

Zámek Gross-Siegharts
Zámek se pyšní nádherným rytířským sálem a freskami z doby kolem 
roku 1620. 

Hrad Raabs
Pochází již z roku 1100 a je jedním z největších a nejdůležitějších opevně-
ní na česko-rakouské hranici.  

Drosendorf 
Dochovalo se zde 1,7 km městských hradeb, které přerušují pouze dvě 
městské brány a ohraničující věže. V městečku se nachází i zámek a ná-
městí zdobí domy s barokními fasádami. 

Thaya
K  návštěvě zve mj. muzeum obce, muzeum zbraní, zaniklá středověká 
vesnice Hard. Na řece Dyji je zřízeno přírodní koupaliště.

Karlstein
Pozdně gotický hrad byl centrem protestantismu a není přístupný. Na-
vštívit však lze muzeum hodin, které zde byly po 250 let vyráběny.
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  ZAJÍMAVÁ MÍSTA
1   Podzemí Slavonice, městská věž,  

Cesta pohádkovým lesem, Pevnostní areál Slavonice
2   Keramické dílny, zámecký park
3   Bylinková obec Mutišov
4   Zámek Dobrohoř, lanový park 
5   Zámek Písečné
6   Hrad Raabs
7   Zřícenina hradu Kollmitz
8   Historické vagony, výtopna a nádraží ve Waldkirchenu
9   Přírodní park Dobersberg
10   Největší evropská voliéra s ibisy skalními

  MUZEA
1   Městské muzeum Slavonice
2   Museum Humanum Fratres
3   Hasičské muzeum Dobersberg
4   Muzeum zbraní Niederedlitz
5   Vlastivědné muzeum Thaya
6   Městské muzeum Waidhofen
7   Muzeum železnice Schwarzenau
8   Muzeum skleniček na kořalku Echsenbach
9   Muzeum odsunu Allentsteig
10   Muzeum modelů železnic Göpfritz
11   Textilní muzeum Gross Siegharts
12   Muzeum císaře Františka Josefa Wienings
13   Muzeum hodin Karlstein
14   Muzeum pohraničí Raabs
15   Muzeum Weikertschlag
16   Živé muzeum Kautzen

  RELAXACE
1   Bylinkové centrum (Karlstein)
2   Relaxační hotel Liebnitzmühle (Liebnitz)
3   Thayatal Vitalbad  (Raabs/Thaya)

  ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY
1   Židovský hřbitov Písečné
2   Židovský hřbitov Staré Město pod Landštejnem
3   Synagoga Slavonice


