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SUMMARY 

This bachelor thesis is focused on Telč and Dačice region from the perspective of 

their natural beauties and technical places of interests. In this work there are selected 

individual attractions including their history and current conditions shortly described. This 

thesis includes the description of the main cities as a key factor in chosen area in aim to 

provide to the reader better overview about history and current situation in whole selected 

area. The accesibility of certain tourist attractions is mentioned and as well by 

questionnaire survey analysed. 

Keywords: Telč region, Dačice region, Vysočina region, turism, technical sights 

 

ANOTACE 

Tato bakalářská práce je zaměřena na oblast Telčska a Dačicka z hlediska jejich 

vybraných přírodních a technických zajímavostí. Jednotlivé vybrané zajímavosti, jejich 

historie a současný stav  jsou v práci ve stručnosti popsány. V rámci čtenářovy lepší 

představy o historii a stavu území je součástí bakalářské práce také stručný popis měst, 

jejichž existence je klíčovou pro uvedenou oblast, jako i popis území, na kterém se oba 

mikroregiony nacházejí. Bakalářská práce dále zkoumá nakolik jsou vybrané zajímavosti 

turistům přístupné a to také formou dotazníkového šetření.  
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ÚVOD 

Města Telč a Dačice se řadí k jedněm z nejmalebnějších měst kraje Vysočina. 

Telčsko a Dačicko však mohou turistům nabídnout více než historii doloženou jedinečnou 

městskou architekturou – atraktivita obou mikroregionů tkví také v jedinečných přírodních 

scenériích či unikátech nejen přírodního, ale i technického charakteru.  

Obce obou mikroregionů se mohou pyšnit mnohými krásami a zajímavostmi, 

avšak na tyto obce je v současné době v rámci cestovního ruchu neprávem pohlíženo jako 

na pouhé periferní oblasti měst Telče a Dačic. To se odráží v míře informovanosti turistů o 

jedinečných přírodních či technických úkazech oblastí Telčska a Dačicka či v úrovni 

zpřístupnění některých objektů turistům.  

Práce je zaměřena na vybrané zajímavosti technického charakteru a vybrané 

přírodní zajímavosti obou oblastí. Jejím cílem je tyto jednotlivé turistické cíle čtenáři 

představit a posoudit, zda a nakolik jsou přístupné turistům z různých hledisek.  

Telčsko a Dačicko je nejprve v práci přiblíženo z pohledu geografie obyvatelstva, 

zeměpisné polohy a geomorfologie území, představena jsou tři stěžejní města obou 

mikroregionů. Následující dvě části jsou věnovány vybraným přírodním a technickým 

zajímavostem ležícím na daném území. Dostupností zvolených cílů v rámci cestovního 

ruchu a jejím vyhodnocením se zabývá část poslední. Za účelem posouzení dostupnosti je 

zjišťována přítomnost turistických stezek, dopravních spojení, ubytovacích možností 

v blízkosti lokality a možnosti bezbariérového přístupu u jednotlivých uvedených 

přírodních a technických zajímavostí. 

K vytvoření bakalářské práce (především k části týkající se turistické dostupnosti 

cílů) bylo ve velké míře využito informací internetových zdrojů. Důvodem je fakt, že 

největší množství aktuálních informací, které se vztahují k tématu, se nachází právě na 

internetové síti. 
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1    MIKROREGIONY TELČSKO A DAČICKO 

Mikroregiony Telčsko a Dačicko mají díky svým přírodním, architektonickým i 

kulturním památkám a jiným objektům značný turistický potenciál. Samotná Telč je už 

světově známou turistickou lokalitou. Většinová část historických a kulturních památek 

obou mikroregionů se tedy nachází především na území města Telč, další pak převážně ve 

městech Dačice a Slavonice; ostatní obce a jejich přilehlá okolí jsou turisticky atraktivní 

především z hlediska přírodních krás. 

1.1 Zeměpisná poloha 

Mikroregiony Telčsko a Dačicko leží na území jihozápadní části Moravy při 

hranici bývalých správních okresů Jihlava a Jindřichův Hradec. Mikroregion Telčsko se 

nachází v jihozápadní části území kraje Vysočina, zatímco mikroregion Dačicko 

geograficky náleží ke kraji Jihočeskému (k jeho nejvýchodnější části) a jeho jižní okraj je 

tvořen státní hranicí s Dolním Rakouskem.  

Spolu se Slavonickem jsou Telčsko a Dačicko především z hlediska historie 

českých zemí významnými oblastmi vzhledem k tomu, že se zde setkávají také hranice tří 

v minulosti celoevropsky významných státních celků – Moravy, Čech a Dolního 

Rakouska. 

 

 
Obr. 1 Telč a Dačice na mapě ČR, upraveno [14]. 
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1.2 Geografie obyvatelstva 

Na území mikroregionu Dačicko se nachází 23 obcí. S celkovým počtem přibližně 

18 200 obyvatel je tato oblast relativně řídce zalidněna. Mikroregion Telčsko v současnosti 

sdružuje obcí 48, jejichž počty obyvatel se pohybují převážně v rozmezí od 35 do 800 

(výjimku tvoří město Telč s 5578 obyvateli) [20]. 

1.3 Krajinné prvky 

Krajina obou mikroregionů má charakter vrchoviny (ploché až členité 

pahorkatiny). Průměrná nadmořská výška se pohybuje kolem 550 m. Na západě jinak 

převážně ploché a vnitřně zvlněné oblasti Telčska a Dačicka je krajina tvořena vyššími 

hřbety, jimiž prochází část hranice mezi úmořími Severního a Černého moře, evropsky 

významné rozvodí mezi povodími Dunaje a Labe. Toto území spolu se svým nejvyšším 

vrcholem, 837 m vysokou Javořicí, hraje důležitou úlohu v odvádění vod a atmosférických 

srážek v rámci celé Evropy. Výškové rozdíly oblasti Telčska a Dačicka dosahují při 

vzdálenosti 30 km kolem 400 metrů, nejníže položené místo oblasti se nachází v cca 440 m 

v údolí Moravské Dyje. Řeka Moravská Dyje pramení v telčském mikroregionu a jakožto 

hlavní vodní tok odvádí vody z obou mikroregionů. Moravská Dyje následně vtéká do 

Rakouska. Mezi její větší přítoky na území mikroregionů Telčsko a Dačicko  se řadí 

Telčský potok, Vápovka, Myslůvka a Lipnický potok [6]. 

Oblast lze charakterizovat jako kulturní krajinu silně poznamenanou lidskou 

zemědělskou činností, menší část pak tvoří zalesněná území. Lesy jsou reprezentovány 

převážně smrkovými monokulturami, kterými byly postupem času nahrazeny původní lesy 

smíšené. Lesní porosty jsou spíše než v dačickém mikroregionu významným krajinným 

prvkem mikroregionu Telčsko, kde se spolu s četnými menšími rybníky podílejí na 

vytváření jedinečných přírodních scenérií. Historie vzniku některých rybníků v této oblasti 

sahá až do 13. Století [19], [20]. 
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1.4 Geomorfologie a geologie území 

Mikroregiony Dačicko a Telčsko jsou jako geomorfologický celek součástí 

střední jižní části Českomoravské vrchoviny - ta náleží k České vysočině a její Česko-

moravské soustavě. 

Na území mikroregionů Telčska a Dačicka zasahují čtyři menší geologické celky: 

Křižanovská vrchovina, Javořická vrchovina, Křemešnická vrchovina a Jevišovická 

pahorkatina. Křižanovská vrchovina a Jevišovická pahorkatina zasahují do mikroregionů 

na východě, vrchoviny Křemešnická a Javořická potom na západě. Tyto čtyři geologické 

celky se dělí na menší podcelky a ty pak na okrsky [6]. 

Součástí Křižanovské vrchoviny je Dačická sníženina, která je významným 

geologickým územím obou mikroregionů. K Dačické sníženině jakožto centrální 

geologické jednotce obou mikroregionů se krajina svažuje z východu i západu plochy 

území. Dalším podcelkem Křižanovské vrchoviny je Brtnická vrchovina. Ta se svažuje 

z východu  k Dačické sníženině. Směrem ze západu se k Dačické sníženině sklání 

Jihlavské vrchy a Novobystřická vrchovina, jež jsou podcelky vrchoviny Javořické. 

Převážnou část mikroregionů Telčsko a Dačicko tvoří právě tyto čtyři geomorfologické 

podcelky [6]. 

1.4.1  Dačická sníženina 

Dačická sníženina je důležitým celkem oblasti Telčska a Dačicka. Právě Dačická 

sníženina  tvoří nejpodstatnější část povodí Moravské Dyje.. V zájmovém území zaujímá 

centrální polohu a sjednocuje území od severu k jihu. V oblasti Dačické sníženiny je 

v rámci území mikroregionů Telčska a Dačicka nejnižší výšková členitost, převládající 

výškové rozdíly se v této oblasti pohybují od 50 do 100 m - průměrná nadmořská výška je 

zde 527 m a průměrný sklon má hodnotu 2°49´[6]. 

Dačická sníženina vznikla na prastarých zlomových systémech, které jsou 

opakovaně aktivovány, její přesné stáří tedy nelze s jistotou určit [31]. 
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1.4.2  Brtnická vrchovina 

Brtnická vrchovina se nachází východně od řeky Moravské Dyje. V minulosti 

hustě zalesněná část Českomoravské vrchoviny nese název podle názvů Brtnice a Brtník, 

jak je pojmenována obec, ves, řeka a kopec. Tyto byly nazvány podle medvědů brtníků, 

kteří se zde dříve hojně vyskytovali. [6] 

Brtnická vrchovina se rozprostírá v místech rozvodí řek Jihlavy a Dyje. Má 

charakter mírně zvlněné náhorní planiny, nad niž místy vyčnívají jednotlivé vyvýšeniny či 

hřbety a do níž jsou zahloubena drobnější říční údolí. Střední nadmořská výška Brtnické 

vrchoviny je 548 m a průměrný sklon terénu má hodnoty 3°48´, nejvyšší bod Brtnické 

vrchoviny představuje vrch špičák s nadmořskou výškou 733 m [6]. 

1.4.3  Jihlavské vrchy 

Jihlavské vrchy se vyznačují nejčlenitějším povrchem v oblasti mikroregionů 

Telčsko a Dačicko. Nacházejí se v severovýchodní části Javořické vrchoviny a tvoří 

nejvýše položenou část území vrchoviny Českomoravské. Výškové rozdíly Jihlavských 

vrchů se pohybují od 150 do 300 m, průměrný sklon terénu má hodnotu 4° 47´ a průměrná 

nadmořská výška je zde 664,7 m [6]. 

Oblast Jihlavských vrchů je budována dvěma typy žul – na severu se nachází 

drobně porfyrická mrákotínská žula, na jihu žula číměřská [6]. Jihlavské vrchy jsou hustě 

zalesněny, čímž vytvářejí významný krajinný celek. 

1.4.4  Novobystřická vrchovina 

Jihozápadní částí Javořické vrchoviny je Novobystřická vrchovina sousedící na 

východě s Dačickou sníženinou a na severovýchodě s Jihlavskými vrchy. Novobystřická 

vrchovina má spíše charakter plošiny, její výšková členitost se pohybuje mezi 75 a 200 m. 

Průměrná nadmořská výška Novobystřické vrchoviny je 592,1 m. průměrný sklon terénu je 

3°31´ [6]. 

V nejvyšších polohách je Novobystřická vrchovina tvořena žulou; strukturní 

vlastnosti žuly a způsob, jakým hornina zvětrává, mají velký vliv na celkový krajinný 

charakter Novobystřické vrchoviny. Charakteristickou vlastností žul je utváření tří 
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navzájem kolmých směrů puklin, podle kterých se žuly rozpadají. Tím jsou formovány 

různé skalní útvary, jak je tomu i v případě Novobystřické vrchoviny. Na území 

Novobystřické vrchoviny se nacházejí skalní bloky v různém stádiu eroze. V oblasti 

plochých hřbetů a v centrální části se jedná o nižší, klenuté skalní formy, tzv. ruwary. V 

Novobystřické vrchovině se vyskytují také např. tory, viklany, skalní mísy a puklinové 

jeskyně [6]. 

 

1.5 Geologická stavba území 

Zájmové území spadá z geologického hlediska do moldanubika – komplexu 

hluboce metamorfovaných hornin převážně předpaleozoického stáří, kterými koncem 

paleozoika pronikaly mohutné variské plutony [30]. 

 

 
Obr. 2: Geologická mapa území Telčska a Dačicka [30] 
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Ze statigrafického hlediska se v moldanubiku zpravidla rozlišují dvě skupiny: 

Monotónní série je tvořena pararulami s minimem vložek jiných hornin a malým 

zastoupením granátu; pestrou sérii naopak budují pararuly s hojnými vložkami amfibolitů, 

mramorů, elánů, grafitických hornin, kvarcitů, atd. Výskyt granátu je oproti monotónní 

skupině hojný. Někteří autoři přisuzují samostatnou statigrafickou pozici granulitům, 

cordierit-biotitickým pararulám či svorům, vesměs ale pouze na základě metamorfních 

znaků [30].  

Stáří původních sedimentů i metamorfních procesů zůstává otevřenou otázkou – 

rozmezí v datování totiž kolísá mezi 1,8 – 1,1 Ga, přinejmenším se ale uvádějí hodnoty > 

600 Ma. Některé práce potom připouštějí i horniny paleozoického stáří nebo naopak série 

daleko starší, tj. archaické. Na základě novějších prací se uvažuje o rozmezí 2,6 – 0,6 Ga a 

paleozoické stáří některých protolitů se rovněž zdá být prokázáno [21], [30]. 

Dnešní geologie se na moldanubikum dívá jako na  tzv. orogenní kořen – 

ztluštěnou a následně hluboce erodovanou část orogenu, který vznikal v prostředí subdukce 

a kolize kontinentálních okrajů. V rozsáhlých areálech poté došlo k migmatitizaci a 

průniku plutonických těles. Prostor mezi Telčí a Dačicemi leží ve výše popsané pestré sérii 

moldanubika a pohled na geologickou mapu tento fakt jen potvrzuje: Rozsáhlý komplex 

pararul a migmatitů obsahuje vložky ortorul, erlánů, amfibolitů a kvarcitů; těmito 

horninami pak pronikají granity různého původu a stáří. Na tento prastarý, erozí obnažený 

komplex, dnes nasedají sedimenty kvartérního stáří (včetně antropogenních) [30], [31].  

Zlomová stavba území není příliš komplikovaná – povrchově se projevuje pouze 

přerušením a horizontálním posunem některých horninových vložek. Linie mají obecně 

směr ZSZ – VJV,  některé se stáčejí až k JV [31]. 

Z geomorfologického hlediska se jedná převážně o plochou pahorkatinu 

s nevýraznými výškovými rozdíly. Průměrná nadmořská výška se v krajině pohybuje 

kolem 500 m n. m. Odolnější horniny vytváření zřetelné hřbety ve směru SSV – JJZ 

(zejména mezi Telčí a Dačicemi) a nejvyšší vrcholy se nacházejí v západní části území 

(Hradisko, 759 m n. m.). Nejnižších nadmořských výšek naopak terén dosahuje na jihu 

v okolí Dačic (zhruba  450 m n. m. v údolích vodních toků, které zde místy výrazně 

meandrují) [30]. 
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1.6 Významná města Telčska a Dačicka 

1.6.1  Telč 

Město Telč, „renesanční perla“, jak bývá často nazýváno v rozličných pramenech, 

se nachází v nadmořské výšce 514 m ve střední oblasti Dačické sníženiny na soutoku 

několika přítoků Moravské Dyje a mezi třemi rybníky – Ulickým, Štěpnickým a 

Staroměstským. Ty měly ve středověku pro Telč obzvláště velký význam, protože spolu 

s hradbami tvořily důležitou součást opevnění města. Město je pro svoji architektonickou 

jedinečnost jednou z 12 památek zapsaných na Seznam světového kulturního dědictví 

UNESCO, nacházejících se na území České republiky [6]  

Oblast, ve které se dnešní Telč nachází, patřila dříve k vlastnictví Jana 

Lucemburského. Králi Janovi patřil zeměpanský dvorec s kostelem, zbudovaný v těchto 

místech za účelem správy okolního panství. Také fakt, že místem vedla dávná obchodní 

stezka, byl jedním z důvodů vzniku Telče právě na tomto místě. Jižněji od dvorce vznikla 

počátkem 13. století také osada s kostelem Matky Boží, tzv. Stará Telč. O Telči jako 

takové je dochována první písemná zpráva z roku 1331. Později (v roce 1335) získal osadu 

s hradem Karel IV., který ji vyplatil ze zástavy, a následně směnil Telč s Jindřichem 

z Hradce za hrad Bánov, čímž svěřil Telč do rukou pánů z Hradce, kterým patřilo město až 

do roku 1604 [6], [10]. 

Telč je jako město poprvé písemně zmíněna v roce 1366;  v té době už vznikaly 

první městské domy. Původní raně gotické domy ze dřeva byly pravděpodobně zničeny 

požárem roku 1386. Následně započala nová výstavba, kdy byly domy budovány za 

pomoci lomového kamene a později i cihel. Po získání várečného práva v roce 1464 byly 

k tomuto účelu dále upravovány a rozšiřovány. Další proměnou domy prošly až po 

rozsáhlém požáru v roce 1530. Mezi lety 1535 a 1555 pak začaly domy nabývat své dnešní 

podoby; bylo vystavěno i loubí pro Telč dnes tolik typické [6]. 

Největšího hospodářského, kulturního i architektonického rozkvětu začala Telč 

dosahovat po roce 1550. Nový majitel, Zachariáš z Hradce, jehož jméno nese Telčské 

náměstí, nechal do města svolat řemeslníky, architekty a umělce až z Itálie. Díky tomuto 

počinu se Telč dočkala nejenom jedinečné sgrafitové výzdoby, ale také prvního městského 

vodovodu, nového špitálu, nových rybníků a zakládání nových cechů [10]. 
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Po roce 1604 získal město díky své choti, sestře po posledním zemřelém pánu 

z Hradce, Vilém Slavata. Hospodářský i kulturní rozmach Telče byl však přerušen 

rabováním Valdštejnových vojsk a následně roku 1645 vpádem Švédů, kteří si již tři roky 

před tím podrobili blízkou Jihlavu. Po skončení třicetileté války se na dílo pánů z Hradce 

snažila navázat Františka z Meggau, nechala zde vystavět jezuitskou kolej, latinské 

gymnázium, meteorologickou stanici a lékárnu [3],[6]. 

 

 

 

Obr. 3 Telč - Staroměstský rybník [vlastní zdroj 2013] 

 

Jako poslední vlastnili panství Podstatští-Liechtenštejnové. V roce 1945 byli však 

dědici vysídleni a zbylý panský majetek zkonfiskován státem. Mezi lety 1951 a 1957 

prošlo městské jádro Telče rozsáhlou rekonstrukcí [6]. 

Mezi nejdůležitější telčské památky patří Náměstí Zachariáše z Hradce, které je 

lemováno patrovými měšťanskými domy s podloubím a mázhauzy a na kterém se nachází 

radnice z roku 1547 zdobená starozákonními výjevy. Dalšími významnými objekty jsou 

mariánský sloup, kašny, jezuitská kolej, kostely (kostel Jména Ježíš, kostel sv. Jakuba, 

kostel sv. Anny, kostel sv. Ducha a kostel Matky Boží), část městského opevnění v podobě 

zbytků gotických hradeb, bašty a dvou bran, a také zámek s parkem a renesanční zahradou, 

která patří k nejstarším zámeckým zahradám na území České republiky a ve které je 
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situován klasicistní skleník. Tyto a další objekty města byly důvodem k jeho zapsání na 

seznam UNESCO v roce 1992 [3], [10]. 

Součástí kulturního bohatství města je kromě architektury také kulturní život. Telč 

je každoročně hostitelským městem různých festivalů klasické či folkové hudby a 

mimořádně rozvinut je zde i folklór. V současnosti je město velmi významným kulturním a 

hospodářským centrem telčského mikroregionu. 

1.6.2  Dačice 

V místě soutoku Moravské Dyje s řekou Vápovkou se nachází město Dačice, 

které v současnosti stejně jako město Telč mají přibližně 6 tisíc obyvatel. Údolní niva 

Moravské Dyje je v Dačicích až 300 m široká a utváří zde četné meandry [6], [16]. 

První písemnost, dokládající existenci Dačic, pochází z roku 1183; v kronice 

Jarlochově je zmíněno vysvěcení kostela v zeměpanské vsi Dačicích. V této době už to byl 

pravděpodobně kostel farní a následně se z místní osady začala rozvíjet trhová ves. Do 

roku 1335 patřila osada pražským křižovníkům; od roku 1364 byla majetkem pánů 

z Hradce, za jejichž nadvlády se Dačice staly městem. To bylo v následujících staletích 

postupně budováno a rozšiřováno, avšak oproti městům Telč a Slavonice zde nebylo 

možné zbudovat obranný systém v podobě rybníků, což Dačicím neumožnilo – zejména 

v době nepokojů -  vyrovnat se hospodářsky těmto městům [16]. 

Od roku 1459 byly Dačice vlastnictvím rodu Krajířů z Krajku. Období vlády 

Krajířů bylo pro Dačice z hlediska rozvoje v historii nejvýznamnějším: V 16. století došlo 

v Dačicích k rozvoji cechů a pravděpodobně také školství. Roku 1610 bylo Kateřinou 

z rodu Krajířů prodáno město i s panstvím; dva zámky, město, pivovar a okolní obce tak 

získal Vilém Dubský z Třebomyslic. V pozdějších letech Dačice patřily ještě Berkům a 

Fürstenberkům, do roku 1940 rodu Dalberků, a posledními majiteli se stali Salm-Salmové, 

jimž byl ovšem roku 1945 veškerý majetek prezidentskými dekrety státem odebrán [6], 

[16]. 

Významnou etapou v historii města bylo období po třicetileté válce, kdy 

v Dačicích došlo k rozmachu soukenické výroby. Ta zde fungovala pro potřeby vojska a 

pro rakouské trhy až do 18. století. V roce 1920 byla v Dačicích zbudována první lesnická 
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škola na území Moravy. Dnes jsou Dačice známy především pro svoje prvenství ve výrobě 

kostkového cukru; přechod z homolí na kostky se stal vítanou inovací v rámci 

cukrovarnictví po celé Evropě [11], [16]. 

Stejně jako Telč, byly také původní gotické Dačice za vlády Krajířů z Krajku 

přestavěny italskými staviteli na renesanční. To dalo vzniknout například Starému a 

Novému zámku, věži kostela sv. Vavřince a radnici. V Dačicích nechybějí ani památky 

barokní; mezi ně patří například františkánský klášter,  kostel sv. Antonína Paduánského a 

kostel sv. Vavřince. Značnou část dalších dačických pamětihodností zničily rozsáhlé 

požáry v 17., 18. a 19. Století [3], [6]. Dnes Dačice fungují jako kulturní i hospodářské 

centrum mikroregionu. 

1.6.3  Slavonice 

Slavonice, město nacházející se na jihozápadě Moravy poblíž společných hranic s 

Rakouskem, je součástí mikroregionu Dačicko a zároveň  česko-rakouského mikroregionu 

Slavonicko. Slavonice leží ve výšce 512 m. n. m. v údolí Slavonického potoka, které je 

nejnižší částí Dačické sníženiny [6], [19]. 

Na místě dnešních Slavonic byla na počátku 12. století malá slovanská osada 

s kostelem sv. Jana, o které se dochovala písemná zmínka z roku 1260. V polovině 13. 

století nahradili původní slovanské obyvatelstvo němečtí osadníci z Rakouska. Malá trhová 

ves patřila v následujících stoletích Vítkovické větví pánů z Hradce, kteří z ní v průběhu 

13. a 14. století učinili město s propracovaným odvodňovacím a obranným systémem, 

jehož součástí jsou i rozsáhlé podzemní chodby [4] [19]. 

Největšího rozmachu dosáhly Slavonice v 16. století, naopak nejvíce útrap zažilo 

město v období 30leté války, kdy bylo z větší části vypáleno. Další rány potom Slavonicím 

zasadil mor v letech 1680 až 1681 a požár roku 1750, při kterém bylo zničeno přes 44 

budov [19]. 

Slavonice se mohou pyšnit mnoha stavebními památkami. Nejvýznamnějšími jsou 

měšťanské domy ze 16. století spolu s podzemím a trojlodní barokní chrám Nanebevzetí 

Panny Marie, jehož historie se datuje do poloviny 15. století. [6], [29]. Slavonice jsou 

stejně jako Telč městskou památkovou rezervací. 
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2 PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI 

2.1 Rašelinné jezírko Rosička 

Rašelinné jezírko nacházející se ve vzdálenosti asi 2 km na severovýchod od 

Sedlejova v nadmořské výšce 569 - 570 m je chráněnou přírodní památkou. Ekosystém 

malého průtočného lesního rybníka, jeho rašelinné břehy a přítomná fauna a flora se staly 

předmětem ochrany v roce 1984. Primárním důvodem ochrany místa o rozloze 0,09 ha byl 

leknín bělostný (Nymphaea candida), který zde pokrývá celou vodní plochu a jehož výskyt 

je v současnosti je na Jihlavsku vysoce ohrožen. Zároveň klidné a čisté vodní prostředí 

rybníčka slouží některým druhům chráněných obojživelníků jako místo pro reprodukci. 

[6], [22]. 

Kromě leknínu bělostného se v místě hojně vyskytuje také ostřice šedavá (Carex 

canescens) a ostřice zobánkatá (Carex rostrata), šišák vroubkovaný (Scutellaria 

galericulata), zábělník bahenní (Comarum palustre), bahničky (Eleocharis spp.) či violka 

bahenní (Viola palustris). V okolním uměle vysazeném smrkovém porostu lze nalézt 

zástupce plavuníku zploštělého (Diphasiastrum complanatum), plavuně vidlačky 

(Lycopodium clavatum) a plavuně pučivé (Lycopodium annotinum). Chráněná a ohrožená 

živočišná společenstva zde představuje populace skokana krátkonohého (Pelophylax 

lessonae), čolka obecného (Triturus vulgaris), čolka horského (Triturus alpestris) a čolka 

velkého (Triturus cristatus). V minulosti zde byl zaznamenán výskyt mravence rašelinného 

(Formica picea) [22]. 

Podloží rašelinného jezírka je tvořeno metamorfovanými horninami moldanubika, 

okolí jezírka tvoří organozemě, gleje, pseudogleje a kambizemě, dno rybníka samotného je 

pak tvořeno písčitohlinitými sedimenty [22]. 

2.2 Koupaliště v Bohuslavicích 

Asi 700 m východojihovýchodně za Bohuslavicemi v nadmořské výšce 550 m se 

nachází nádrž s vodou zbudovaná původně jako obecní koupaliště. Zdejší zvláště chráněné 

území zaujímá rozlohu přibližně 3 ha a představuje jednu z nejdůležitějších oblastí výskytu 

čolků na Vysočině, především čolka velkého (Triturus cristatus). Starý betonový bazén o 

velikosti 15 x 20 m a hloubce 110 až 130 cm slouží také díky svému nepravidelně 
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tvarovanému dnu čolkům jako prostředí vhodné k rozmnožování, proto jsou od prosince 

roku 2004 bazén i jeho okolí vyhlášeny chráněným [22]. 

Horninové podloží území koupaliště je tvořeno biotitickými až sillimaniticko-

biotitickými pararulami [22]. 

Území je součástí údolní nivy Olšanského potoka. Vegetace je zde tvořena 

iniciálními olšinami a nekosenými vysokobylinnými mokřady. Z rostlin převažují kopřiva 

dvoudomá (Aegopodium podagraria), bršlice kozí nohy (Aegopodium podagraria), 

chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea); četný je zde výskyt blatouchu bahenního 

(Caltha palustris), řeřišnice hořké (Cardamine amara) nebo krabilice chlupaté 

(Chaerophyllum hirsutum). Součástí bylinného patra je například ostřice obecná (Carex 

nigra), violka bahenní (Viola palustris), lze zde nalézt také skřípinu lesní (Scirpus 

sylvatica) či tužebník jilmový (Filipendula ulmaria) [22]. 

2.3 Přírodní rezervace, kamenná moře a skalní město u hradu Štamberk 

Místo, kde se nachází zřícenina hradu Štamberka, leží ve vzdálenosti přibližně 2,5 

km na sever od obce Mrákotín v nadmořské výšce od 690 m. Hrad nesoucí původně název 

Šternberk byl Šternberky postaven koncem 13. století, roku 1356 připadl do rukou pánům 

z Hradce. V období husitských válek byl (pravděpodobně roku 1423) z velké části 

zdevastován. Do dnešního dne se zachovaly pouze zbytky věže a částí opevnění díky tomu, 

že byl hrad důmyslně zbudován mezi žulovými skalními bloky. Plocha v okolí zříceniny o 

výměře 14,1 ha a nadmořské výšce 610 až 717 m je od roku 1982 chráněnou přírodní 

rezervací [13], [23]. 

Podloží oblasti rezervace tvoří žuly moldanubika. Na nekosených lukách na 

jihozápadě území se až k okraji blízké obce Lhotka táhne balvanový proud a řada a 

kamenných moří, ve větší míře se pak nacházejí v těsné blízkosti hradu. Kamenné útvary 

se zde vyskytují také v podobě tzv. skalního města – hradní kopec má při svém vrcholu 

řadu hradbovitých skal, velké balvany a mrazové sruby; tyto žulové skalní útvary získaly 

svoji podobu mrazovým zvětráváním [6]. 

Lesní porost území je smíšený. V širokém druhovém složení převažuje buk lesní 

(Fagus sylvatica) a javor klen (Acer pseudoplatanus), při vrcholu roste v bučinách smrk 

ztepilý (Picea abies). Lesní plocha se pozvolna rozšiřuje i na plochy původních pastvin 
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s balvanovým proudem. Ze zástupců fauny zde lze spatřit například ještěrku obecnou 

(Lacerta agilis), zmiji obecnou (Vipera berus), užovku hladkou (Coronella austriaca), datla 

černého (Dryocopus martius), žlunu šedou (Picus canus) či strakapouda velkého 

(Dendrocopos major). Výjimečně v oblasti Štamberka hnízdí výr velký (Bubo bubo). 

V osmdesátých letech minulého století se v lokalitě pravidelně vyskytoval také rys ostrovid 

(Lynx lynx) [6]. 

2.4 Míchova skála 

Geomorfologický útvar Míchova skála je od května roku 1984 vyhlášen přírodní 

památkou. Nachází se ve vzdálenosti 2 km na severozápad od obce Řásná při horní části 

jižního svahu Jihlavských vrchů v nadmořské výšce od 765 do 774 m [23]. 

Skalní věže a mrazové sruby dosahující celkové výšky až 13 metrů jsou 

výsledkem terciérního tropického a pozdějšího kvartérního periglaciálního mrazového 

zvětrávání granitoidních hornin. Soustavu skalních útvarů tvoří porfyrická muskovit – 

biotitická žula výrazné lavicovité a částečně i kulovité odlučnosti. Celý komplex skal 

zahrnuje také řadu převisů, odtokových žlábků a sesuvů skalních bloků. Povrch horninové 

masy Míchovy skály ozvláštňují mikrotvary typu skalních výklenků a voštin. Také 

v blízkosti Míchovy skály se vytvořila kamenná moře a haldy [6].  

Původní smrkový les v okolí skály byl zničen požárem, v současné době je 

obnovován. Smrkový porost je zde místy obohacen náletovými dřevinami, například 

jeřábem ptačím (Sorbus aucuparia) či břízou bělokorou (Betula pendula). K rostlinám 

zdejšího poměrně chudého bylinného patra patří například zástupci vrbovky úzkolisté 

(Chamerion angustifolium) či některé mechorosty a lišejníky. Fauna je na území přírodní 

památky Míchova skála reprezentována druhy běžnými pro smrkové lesy nacházející se ve 

vyšších polohách [13], [22]. 

2.5 Přírodní rezervace s bledulištěm Jechovec 

Přírodní rezervace byla vyhlášena roku 1982 a rozkládá se na území necelých 62 

ha. Nachází se ve vzdálenosti asi 1,5 km západním směrem od obce Olšany v průměrné 

nadmořské výšce 605 m. Předmětem ochrany jsou přípotoční a prameništní olšiny a 
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přirozená lesní společenstva, území je navíc velmi významným z hlediska rozsahu výskytu 

bledulí jarních (Leucojum vernum) [24]. 

Lesy přírodní rezervace Jechovec jsou z převažující části tvořeny olší lepkavou 

(Alnus glutinosa) a olší šedou (Alnus incana), méně potom smrkem ztepilým (Picea abies); 

z křovin převažují krušina olšová (Frangula alnus) s bezem červeným (Sambucus 

racemosa) a kalinou obecnou (Viburnum opulus). V jarním období pokrývá značnou 

plochu rezervace bohatý porost bledule jarní (Leucojum vernum). Bylinné patro je na jaře 

významně reprezentováno také orsejem jarním (Ficaria bulbifera), ptačincem hajním 

(Stellaria nemorum), prvosenkou vyšší (Primula elatior) či plicníkem tmavým (Pulmonaria 

obscura). Území Jechovce je významné také svojí faunou - ze zástupců obojživelníků lze 

v lokalitě Jechovce spatřit skokana hnědého (Rana temporaria), ropuchu obecnou (Bufo 

bufo) nebo čolka horského (Triturus alpestris), ptactvo je zde zastoupeno například pěnicí 

černohlavou (Sylvia atricapilla), strakapoudem velkým (Dendrocopos major), střízlíkem 

obecným (Troglodytes troglodytes), drozdem brávníkem (Turdus viscivorus) a jinými [6]. 

Lokalitu je jakožto součást Českého masívu tvoří převážně biotitické až 

silimaniticko-biotitické pararuly. Tyto se postupně směrem na západ přeměňují do podoby 

cordieritických rul až nebulitických migmatitů [22]. 

2.6 Mrákotínské lomy 

Mrákotínské žulové lomy se nacházejí ve vzdálenosti 1,2 km na západ od 

Mrákotína ve výšce 553 m. n. m. Nejdůležitějšími mrákotínskými lomy jsou Vyhlídalův a 

Bínův, později nesoucí názvy Mrákotínské kamenolomy a stavební podniky v Mrákotíně a 

Spojené žulové závody, nebo lom Ladislava Dvořáka [26]. 
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Obr. 4 Mrákotínský lom [vlastní zdroj 2013] 

Historie zpracování mrákotínské žuly pro stavební účely sahá do druhé poloviny 

19. století, konkrétně do roku 1863, kdy pětice mrákotínských kameníků začala 

s opracováváním bludných kamenů. Pro svoji kvalitu byla zdejší žula zanedlouho žádanou 

stavební surovinou nejen v Česku, ale také v Rakousku, Rusku, Polsku či Maďarsku. 

Lomová těžba byla započata v roce1898. První významná objednávka přišla z Vídně, kde 

měla mrákotínská žula posloužit při stavbě chudobince. Důležitou událostí v historii 

mrákotínských lomů je zásluhou stavebního architekta Plečnika také rok 1925; tehdy byl 

zhotoven a poprvé úspěšně přepraven 15 m dlouhý žulový monolit, který je dnes umístěn 

na třetím nádvoří Pražského Hradu [26], [27]. 

 

 

Obr. 5 Mrákotínská žula [vlastní zdroj 2013] 
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Lomy se nacházejí v oblasti centrálního moldanubického plutonu. V této lokalitě 

se nacházejí četné kry a úseky s moldanubickými rulami a migmatity, uložené v 

moldanubickém batolitu, který se zde nachází blízko povrchu. Systém puklin, kterými je 

oblast protkána, je zčásti vyplněn jednoduchými pegmatity a žilami křemene. Ve zdejším 

granitu se hojně vyskytují xenolity pararul. Ve  velké míře zde nacházíme dvojslídný granit 

číměřského typu. Jedná se o porfyrický granit hrubé zrnitosti, který v této oblasti zvolna 

přechází v jemně zrnitý granit subtypu Mrákotín. Ten je bělošedé až světlešedé barvy a 

hypautomorfně zrnité struktury; nejdůležitějšími složkami jsou K-živec, plagioklas, 

z menší části biotit a muskovit. Zaznamenány jsou zde také výskyty apatitu, andalusitu, 

zirkonu, monazitu, cordieritu a silimanitu [26]. 

 

Obr. 6 Mrákotínský lom [vlastní zdroj 2013] 

 

Lomy jsou v současnosti stále využívány, nejčastěji za účelem výroby dlažebních 

kostek. Těženy jsou zde bloky o objemu 1,5 m3 a těžba probíhá formou odlamování. Pro 

vstup je nezbytné povolení firmy Kavex [26]. 
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3 TECHNICKÉ  ZAJÍMAVOSTI 

3.1 Mlýn v Cizkrajově 

Cizkrajov, obec mající v současnosti 542 obyvatel, se nachází ve výšce 477 m. n. 

m. ve vzdálenosti přibližně 9 km jižně od Dačic. Na západ od obce byl kolem roku 1580 na 

Bolíkovském potoce vystavěn renesanční mlýn s pilou. Štíty mlýnu byly zdobeny sgrafity. 

Stavba byla chráněnou památkou pouze do roku 1965, v následujících letech byla zbořena 

[6]. 

3.2 Budovy zámku, zámeckého skleníku, mlýna a pivovaru v Českém 

Rudolci 

Ve vzdálenosti asi 8 km jihovýchodně od Dačic leží v nadmořské výšce 511 m 

obec Český Rudolec. V minulosti se zde nacházela gotická vodní tvrz (ta je písemně 

poprvé zmiňována jako majetek Vladyky z Rudolce Pešíka roku 1351). V roce 1630 se už 

v písemnostech hovoří o tvrzi jako o statku se zámkem. V této době měl objekt barokní 

podobu a jeho majitelem byl Ferrante Coquito, císařský hejtman [4],[6]. 

Zámek byl přestavěn na novogotický po zničujícím požáru roku 1860 Michaelem 

Angellem Ritterem von Picchoni. Vzorem při přestavbě zámku byly anglické romantické 

novogotické stavby (tzv. Tudorovská či anglosaská novogotika), proto začalo být zámku 

přezdíváno „malá Hluboká“. Od roku 1945 zámek pod správou státu chátral. O torzo se 

následně vlekly dlouhé majetkové spory, nicméně v současnosti už je však celý zámecký 

areál v rekonstrukci [4]. 

Součástí panství v Českém Rudolci byl i zámecký pivovar, který vznikl 

pravděpodobně před rokem 1539. Pivovar byl zásobován vodou z pramene vzdáleného 2 

km pomocí dřevěných trubek. Budovy pipovaru jsou celkem čtyři a sestávají z přízemí, 

patra a půdních prostor. Kromě zabezpečení zdí proti rozpadu a viditelných stavebních 

zásahů na původních klenutých oknech zůstal pivovar neudržován [6]. 

O zámecký skleník – oranžerii – byl zámek obohacen pravděpodobně až ve druhé 

polovině 18. století. Původně část zámeckých zahrad byla celá přestavěna mezi lety 1810 a 
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1830 rodem Razumovských. Do dnešní doby zůstalo díky nešetrnému zacházení za dob 

minulého režimu zachováno pouze torzo kamenné zdi a stropní klenby [6]. 

Nejstarší částí oranžerie jsou zbytky kamenné zdi, která byla původně součástí 

vodního mlýna pocházejícího pravděpodobně ze 16. století, což dnes dokládá pouze objev 

vodního náhonu v těchto místech [6]. 

Areál zámku v Českém Rudolci je v současné době soukromou firmou kompletně 

rekonstruován za účelem podnikání v oblasti welness a turismu. 

3.3 Cukrovar s rafinerií v Dačicích 

Výroba cukru a jeho rafinace byly v Dačicích zahájeny roku 1832. Jednalo se o 

druhý podnik tohoto typu na Moravě (historicky první moravský cukrovar stál 

v nedalekém Kostelním Vydří). Oba cukrovary založil František von Grebner; podnik 

v Kostelním Vydří jako spoluzakladatel, dačický cukrovar potom samostatně. Spolu 

s bratrem Tomášem von Grebnerem, cukrovarnickým odborníkem, zpracovávali 

v Dačicích cukr český a také třtinový indický. Jako výrobna sloužily dva domy na 

dačickém náměstí [3]. 

Po získání formálního zemského továrního oprávnění roku 1833 se začal cukrovar 

rozšiřovat. Ke Grebnerovi se přidali společníci Vojtěch Widmann s chotí Julií a obchodník 

Pietr Sartori. Později se stal ředitelem podniku Švýcar Jakub Kryštof Rad, který zde 

sestrojil první stroj sloužící k výrobě kostkového cukru a roku 1841 ho uvedl do provozu; 

v té době už byli majiteli pouze Grebner s Widmannem. Od roku 1844 se v cukrovaru 

zpracovával výhradně tuzemský cukr.  V roce1846, po odchodu ředitele Rada, firma 

zanikla a cukrovar byl prodán vídeňské společnosti Christian Daniel Satzger, která 

vlastnila na území Čech cukrovarů více. Dačický podnik však později nebyl schopen 

ostatním tuzemským cukrovarům konkurovat a jeho činnost byla proto v roce 1853 

zastavena. Dnes zůstaly z budov cukrovaru (domy č. 2, 3, 4 a 5) po demolici z roku 1863 

zachovány pouze sklepy a budova č.4 – v ní se dnes nachází kulturní středisko. [4], [7]. 

Stálá expozice vázaná k výrobě kostkového cukru se nachází v dačickém 

Městském muzeu. Ve městě stojí také žulový pomník, zobrazující kostku cukru, který byl 

vzyčen roku 1983 [7]. 
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3.4 Pozůstatky dolování, lázně a kostelík sv. Jáchyma v Dobré Vodě u 

Mrákotína 

Dobrá Voda je malá obec nacházející se na jih od Mrákotína ve vzdálenosti asi 2 km. 

Původně vznikla jako hornická osada na stříbronosné žíle, údajně první zmínka o osadě 

pochází z roku 1353 a první zápis dokládající zdejší dolování z roku 1366. Dobrá Voda je 

poprvé jako obec zmíněna roku 1541 [5], [6].  

 

 

Obr. 7 Kříž u cesty vedoucí ke kostelu sv. Jáchyma – detail [vlastní zdroj 2013] 

 

Stopy po dolování stříbrné rudy lze nalézt ve stráni blízko místního pohostinství a 

také v jižní části kopce, na kterém se nachází malý kostel sv. Jáchyma. Informace o 

počátku dolování se v dostupných pramenech různí, jisté však je, že dolování zde už bylo v 

„plném proudu“ už v 16. století, kdy byly vlastníky místních dolů páni z Krajku a Hradce. 

Stejně jako o hospodářský rozkvět Telče se o dolování na Dobré Vodě nejvíce zasadil 

Zachariáš z Hradce. Od těžby zde bylo upuštěno v průběhu 17. století, přesto se ještě 

koncem 19. století pokusil hrabě Lichtenstein-Potstatzky těžbu ve stařinách neúspěšně 

obnovit. Poslední takové pokusy jsou známy ještě z roku 1910, také ty byly bezvýsledné 

[5], [6]. 
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Rudy stříbra jsou u Dobré Vody přítomny v brekciových žilách žilného křemene. 

Ostatní minerály jsou zde zastoupeny galenitem, sfaleritem, arzenopyritem, méně potom 

pyritem, chalkopyritem a tetraedrit-freibergitem. Dobrovodské stříbronosné žíly pokračují 

dále kopcem Zdeňkov, severně od kopce ve vzdálenosti asi 1 km jsou patrné další stopy po 

dolování na 2 m mocné křemenné žíle [6]. 

Pro hornickou osadu byl na návrší v Dobré Vodě postaven roku 1682 malý kostel 

zasvěcený svatému Jáchymu. Jednolodní raně barokní stavba byla financována hrabětem 

Slavatou. Kostel má půlkruhový závěr, po stranách je rozšířen půlkruhovými apsidami; 

stavba není nijak vyzdobena, jedinými okrasnými prvky jsou římsa, nika se soškou sv. 

Jáchyma a dřevěná zvonice s křížem. Hornickou minulost obce připomíná i kamenný 

pomníček s plastikou permoníka situovaný poblíž kostela a kříž u cesty vedoucí ke 

kostelíku [5],[22]. 

 

 

Obr. 8 Kostel sv. Jáchyma v Dobré Vodě [vlastní zdroj 2013] 

 

Už v 16. století byl v Dobré Vodě horníky objeven pramen sirnato-železité vody. 

Na prameni byly postaveny v roce 1645 lázně s ohřívanou vodou; do té doby byl pramen 

využíván pouze ke koupelím studeným. V roce 1682 už byly dvě lázeňské budovy 

vybaveny patnácti vanami a lázně se pyšnily názvem „Thermas-Bonae-Aquae“. Probíhala 

zde především léčba revmatismu, později byly k teplým koupelím přidány také procedury 
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s rašelinou či parní lázně. Ke konci devatenáctého století Dobrá Voda pozbyla své slávy a 

lázně byly zredukovány na jedinou budovu s osmi koupelovými kabinami. Ještě po druhé 

světové válce se v lázních v Dobré Vodě prováděly jehličnaté koupele, poté však provoz 

definitivně zanikl. Lázeňskou minulost místa tak připomíná letovisko, které se nachází 

v prostorách bývalého lázeňského hostince. Dům, v němž byly prováděny koupele, zůstal 

jako část budovy letoviska s restaurací zachován. V současnosti pramen zásobuje vodou 

budovy letoviska a je oplocen [11]. 

3.5 Dolování zlata v okolí Hor a Svojkovic 

Hory a Svojkovice jsou další obce Telčska s hornickou historií. Zdejší revír byl 

velice rozsáhlý – stopy dolování na zlato zde lze v podobě rýžovnických hald a jam nalézt 

na území o rozloze přibližně 35 km2, převážně kolem obcí Hory, Svojkovice, Předín a 

Opatov [6]. 

Těžba v oblasti Hor a Svojkovic byla započata pravděpodobně v první polovině 

13. století, kdy byl revír pod správou města Jemnice a nesl název Štítky. Roku 1345 byla 

markrabětem Karlem vydána listina, ve které bylo jemnickým občanům připsáno právo na 

zdejší zlaté žíly [6], [18]. 

Nejzachovalejší stopy po dolování se nácházejí v blízkosti Horského potoka – 

jedná se o haldy dosahující výšky až 4 m. Kromě těžby na jámách a zákopech jsou 

v oblasti patrny také zbytky těžby z náplavů [6]. 

3.6 Parní mlýn v Telči 

Telčský parní mlýn je jako jeden z mála objektů mikroregionů Telčsko a Dačicko 

zapsán v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek. Technická památka se 

nachází v severní části Telče pod hrází Staroměstského rybníka ve svahu údolí zvaného Na 

romantice. 
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Obr. 9 Areál parního mlýna v Telči [vlastní zdroj 2013] 

 

Mlýn, který zde fungoval před výstavbou mohutné čtyřpatrové empírové mlýnice, 

je poprvé písemně doložen roku 1553. V roce 1807 už se v písemnostech mluví o mlýně 

jako o parním. V té době jej vlastnil továrník Jakub Lang; mlýn se stal součástí jeho 

továrny na jemná sukna. Mlýnský provoz trval pouze do roku 1825 a čtyřpodlažní mlýnice 

(spolu se správní budovou a menšími přilehlými objekty) byly přebudovány na tkalcovnu, 

prádelnu a barvírnu. Se záměrem navrátit mlýn do stavu, kdy by sloužil původnímu účelu, 

odkoupila stavbu roku 1863 od tehdejšího vlastníka Michala Lazara Biedermana Amelie 

Podstatská- Liechtenstein. Šlechtična nechala objekt přestavět a roku 1887 upravit pohon 

mlýna na parní; ležatý dvouválcový parní stroj s kondenzací vyrobila Pražská akciová 

strojírna. V roce 1902 byl potom mlýn poháněn patrním strojem i  mlýnským kolem. To 

mělo průměr 8 metrů. Vodní pohon mlýnským kolem byl zrušen v roce 1921, kdy kolo 

nahradila Francisova turbína. Poslední modernizace strojů a renovace budov v době, kdy 

mlýn vlastnili Podstatští-Liechtensteinové je písemně doložena v roce 1937 (roku 1921 byl 

mlýn znárodněn a roku 1927 byl navrácen Podstatským-Liechtensteinům, aby mohl opět 

v roce 1945 připadnout do rukou státu) [9]. 

 Přestože byl objekt spravován státem, obilí se zde mlelo až do roku 1957. Poté 

byly cenné stroje demontovány a objekty sloužily jako sklad obilí až do chvíle, kdy se 

vlivem nepřiměřené zátěže ve třech patrech budovy mlýnice propadly stropy. Od té doby 
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mlýn pouze chátral a v roce 2003 se dostal na seznam nejohroženějších kulturních památek 

České republiky  [9], [11]. 

 

 

Obr. 10 Ocelový žlab [vlastní zdroj 2013]. 

 

Obr. 11 Detail ocelového žlabu [vlastní zdroj 2013] 

 

Z technického vybavení mlýna se dochovaly originální nýtované vantroky 

v podobě ocelového žlabu (obr. 10, 11) neseného sloupy žulových kvádrů, části původního 

parního stroje a zbytky horizontální Francisovy turbíny. Větší část vybavení (včetně 

parního stroje) i budov v minulém desetiletí prošla opravami a rekonstrukcemi. Obnoven 

byl také složitý systém vodního náhonu mlýnského kola a přepadová koryta. Existenci 
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osmimetrového vodního kola dokládá zachované kamenné ložisko. Restaurace parního 

stroje byla provedena pod vedením restaurátora parních strojů Martina Holoty [11]. 

Od roku 2004 spravovala památku soukromá společnost s cílem mlýn co možná 

nejlépe zrekonstruovat a udržovat. Objekt má dnes podobu klasicistní, čemuž odpovídá i 

styl oken, fasád a drobnějších architektonických prvků. V původní hospodářské budově se 

až do loňského roku nacházel stánek s občerstvením a infocentrum. K budovám mlýna 

byla přistavěna také nepůvodní strojovna. V areálu byly v roce 2007 zbudovány také 

úschovna zavazadel, internetová místnost, galerie, úschovna a půjčovna kol a sociální 

zařízení. V současnosti je však areál mlýna opět zpustlý a pomalu chátrá. 

Telčský parní mlýn je spolu s blízkou zastávkou historické železniční tratě Telč - 

Slavonice součástí naučné stezky Město a voda. 

3.7 Soukromá úzkorozchodná železnice v Dačicích 

První jízda po trati úzkokolejky se konala v roce 2002. Trať i s lokomotivou 

vznikaly roky před tím. Na soukromém pozemku o rozlolze zhruba 5 ha byla vybudována 

železniční trať o rozchodu 600 mm, jejíž délka je 127 metrů. Kromě dráhy se zde nachází 

odstavné kolejiště, výhybky a dva železniční přejezdy [11] 

Součástí železnice jsou 4 lokomotivy, dvě z toho dieselové a jedna parní – ta byla 

sestrojena přímo majitelem. Kromě lokomotiv patří k soukromé železnici také osobní a 

nákladní železniční vagony v celkovém počtu patnácti, jeden z vagonů se stal 

„klubovnou“. Ten byl vyroben v roce 1911 [11]. 

Stavitelem a majitelem soukromé úzkorozchodné železnice v Dačicích je Zdeněk 

Jirsa. Majitel plánuje železnici do budoucna rozšířit o nádraží, novou parní lokomotivu a 

dalších asi 170 metrů kolejí [11]. 

3.8 Vodní mlýn a vodní jeřáb v Černíči 

Černíč je obec ležící 6 km na jih od Telče v údolí Moravské Dyje v nadmořské 

výšce 485 m [6]. 

První zmínka o obci pochází z roku 1350. Tvrz, ze které se později stal vodní 

mlýn, je v písemnostech zmíněna o rok později [6]. 
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Stavba, která byla původně středověkou gotickou vodní tvrzí, později částečně 

opevněným panským dvorcem a následně vodním mlýnem s pilou a přilehlými 

hospodářskými staveními, se nachází směrem na západ od obce pod hrází Černíčského 

rybníka. Dominantní částí souboru budov je dvoupatrová hranolová věž z lomového 

kamene s průjezdem a valenou klenbou, na kterou navazuje kamenná zeď, táhnoucí se po 

délce obvodu areálu. Stavby na území mlýna pocházejí převážně ze druhé poloviny 16. 

století. Budovy jsou postaveny z větší části v renesančním slohu, méně pak ve slohu 

barokním, nesou ale i znaky dalších stavebních stylů. Důvodem slohové nejednoty staveb 

je fakt, že mlýn byl několikrát vlivem četných požárů přestavován, jak tomu bylo například 

roku 1767. Stejný letopočet na sobě až do nedávné doby nesla korouhev na špici věže. 

Areál mlýna je ohraničen hospodářskými budovami, tj. stodolou, kde se dříve nacházela 

pila, kolnami, obytnou částí, mlýnicí a věží. Mlýnice byla začátkem 20. století rozšířena a 

přestavěna. Náhon mlýna protéká strouhou pod průjezdem kamenné věže [22]. 

Majitelů mlýna bylo v průběhu staletí několik, nejdéle však mlýn patřil rodině 

Jonášových – Procházkových, a to od konce 16. do konce 19. století. Mlýn je dnes 

chráněnou kulturní památkou [22]. 

Další technickou zajímavostí na území Černíče je vodní jeřáb. Ten stojí na břehu 

Černíčského rybníka vedle železniční tratě. Pochází z roku 1903 a byl vybudován jako 

speciální zařízení pro potřeby drah – v době, kdy po trati přes Černíč jezdily parní 

lokomotivy, bylo díky jeřábu možné dostatečně rychle doplnit vodu do tendru lokomotivy. 

Jeřáb má podobu vysoké, na konci zahnuté roury s nálevkou na otočném rameni. Nálevka 

sloužila k nasměrování proudu vody do tendru. Doplňovat vodu do parních lokomotiv bylo 

nezbytné; k provozu takové lokomotivy bylo kromě uhlí také potřebné asi sedmkrát větší 

množství vody [22]. 

 K vodnímu jeřábu v Černíči jezdily lokomotivy za účelem doplnění vody 

lokomotivy až do roku 1976. Dnes už chybějící čerpadlo jeřábu bylo nejspíše na ruční 

pohon [22]. 

3.9 Vodní dílo Nová Říše 

Vodárenská nádrž Nová Říše leží na Olšanském potoce ve vzdálenosti 2 km 

severozápadně od obce Nová Říše v nadmořské výšce 553 - 557 m [6]. 
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Druhá polovina 20. stol. byla v telčském a dačickém mikroregionu dobou, kdy 

vzrůstaly nároky obyvatelstva i průmyslu na vodní zdroje. Proto byla jako budoucí nový 

zdroj vody pro oblast Telče, Třeště a Jihlavy roku 1971 vyprojektována nádrž, nacházející 

se na zalesněném a nezastavěném povodí Olšanského potoka. Výstavba byla započata na 

začátku února 1979 a dokončena roku 1984; provoz nádrže začal o rok později. Aby 

zůstala zachována kvalita, jíž dosahuje voda v nádrži, bylo nutné pozdější stanovení 

ochranných pásem v povodí vodního díla [25]. 

 

 

Obr. 12 Vodní dílo Nová Říše [vlastní zdroj 2013] 

 

Vodní dílo Nová Říše pod správou Povodí Moravy, s.p., primárně zásobuje 

novoříšskou úpravnu vody a tedy zajišťuje funkčnost vodovodu Třešť – Telč a také 

reguluje průtok pod hrází. Objem vody v nádrži je 2 925 mil. m3; vodní plocha zaujímá 

celkem 51 ha [25]. 

Nádrž VD Nová Říše je hrazena kamenitou sypanou hrází, jejíž střední jádro je 

hlinité a v místě koruny hráze 4 m široké. Materiálem je po obou stranách hráze sypaná 

rula. Na vnitřní straně se nachází betonový vlnolam, vnější strana je u paty hráze bohatší o 

přitěžující materiál. Jádro je k podloží zavázáno pomocí betonového injekčního bločku o 

šířce 5 m, založeného do horniny v podloží, které je utěsněno pomocí jednořadé injekční 
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clony.  Koruna hráze má taktéž šířku 5 m. Vodní nádrž je obsluhována z přidruženého 27 

m vysokého a 16  m od hráze vzdáleného objektu se strojovnou, která se nachází při 

pravém břehu hráze. Objekt je přístupný z hráze díky ocelové lávce [28]. 

 

 

Obr. 13 Vodní dílo Nová Říše – hráz [vlastní zdroj 2013] 

 

Odběry vody se na VD Nová Říše nacházejí ve dvou různě vysokých polohách 

z důvodu možnosti volby úrovně kvality odběru [25]. 

Spodní výpusť nádrže se nachází pod přidruženým objektem; sestává ze dvou 

potrubí s průměrem 0,4 m, ústí v šachtovém přepadu a následně vede do odpadní štoly. 

Spodní výpusť uzavírají vodotěsné tabule; výpusť je regulována dvěma šoupatelnými 

uzávěry. Povodňové průtoky převádějí přeliv v podobě bezpečnostních šachet. Ty mají 

hloubku 17.6 m a jsou umístěny po stranách věžového objektu. Voda, přetékající do 

šachet, následně teče do odpadní štoly. Maximální kapacita průtoku hladiny přes přeliv je 

přibližně 20,5 m3/s [25], [28]. 

V prosinci roku 2004 bylo území vodního díla Nová Říše vyhlášeno chráněnou 

přírodní památkou. Lokalita je jedinečná vzhledem k tomu, že se zde hojně vyskytuje 

vysoce ohrožený sekavec podunajský (Cobitis elongatoides). To je dáno vodním 

prostředím s klidnou vodou při březích vodní nádrže, kde je vytvořen jemný písčitohlinitý 
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a písčitojílovitý substrát místy porostlý řasami, což je pro výskyt sekavců optimální. 

Populace sekavců je v současnosti na novoříšském vodním díle tvořena přibližně deseti 

tisíci jedinci – jedná se o jedinou lokalitu na území České republiky, kde dosahuje výskyt 

sekavců takové míry a kde je počet jejich jedinců relativně stabilní. VD Nová Říše je také 

jedním z mála chráněných území v České republice, kde probíhá reprodukce sekavců čistě 

za pomoci pohlavního rozmnožování, ačkoli jsou jedinci sekavce schopni rozmnožovat se 

také nepohlavně [22], [25]. 

Dalším významným zástupcem ohrožených živočichů je díky vhodným 

podmínkám novoříšské vodní nádrže rak říční (Astacus astacus). Počet jedinců raka 

říčního, nacházejících se ve vodním díle, je odhadován na několik tisíc; jen v okolí hráze 

se výskyt jedinců raka říčního pohybuje v počtu několika set. VD Nová Říše je také 

útočištěm užovky obojkové (Natrix natrix) nebo skokana zeleného (Pelophylax 

esculentus). Na vysoké kvalitě vody v nádrži má značný podíl vodní rostlinstvo. Rozsáhlý 

je zde výskyt rdesu kadeřavého (Potamogeton crispus), rdesu vzplývavého (Potamogeton 

natans), stolístku klasnatého (Myriophyllum spicatum) či lakušníků (Batrachium). Právě 

přítomnost lakušníků je v novoříšské nádrži klíčová pro výskyt sekavců; sekavci v krytu 

lakušníků nacházejí bezpečný úkryt při rozmnožování a odumřelé části rostlin pokrývající 

dno (tzv. detrit) následně rybám slouží jako potrava [25]. 

Okolní lesní porost je na území z převažující části smrkový. Horninové podloží 

lokality je tvořeno moldanubickými metamorfity – biotitickými pararulami, 

cordieritickými rulami a migmatity. Půdy jsou zde při přítocích nádrže glejové, břehy tvoří 

pseudoglejové půdy a kambizemě [25], [6]. 
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4 TURISTICKÁ DOSTUPNOST VYBRANÝCH ZAJÍMAVOSTÍ 

4.2 Turistické stezky a možnosti dopravy 

Následující tabulky vypovídají o tom, zda se ve vzdálenosti max. 1 km od dané 

lokality nachází některá ze značených stezek (stezka pro pěší, cyklostezka, jezdecká 

stezka) a také zda existuje v okruhu 1 km zastávka autobusu, železniční stanice či pozemní 

komunikace. 

Tabulka č. 1 Přírodní zajímavosti – turistické stezky a dopravní spojení [2, 12]. 

 TURISTICKÁ 

STEZKA 

CYKLOSTEZ-KA JEZDECKÁ 

STEZKA 

ŽELEZNIČNÍ 

STANICE 

ZASTÁVKA 

AUTOBUSU 

POZEMNÍ 

KOMUNIKACE 

Jezírko Rosička NE ANO NE NE NE ANO 

Koup. Bohuslavice NE NE ANO NE ANO ANO 

Rez. Štamberk ANO ANO ANO NE ANO ANO 

Míchova skála ANO ANO NE NE NE ANO 

Rez. Jechovec NE NE NE NE ANO ANO 

Lomy Mrákotín NE NE NE NE ANO ANO 

 

Tabulka č. 2 Technické zajímavosti - turistické stezky a dopravní spojení [2], [12]. 

 TURISTICKÁ  

STEZKA 

CYKLOSTEZKA JEZDECKÁ 

STEZKA 

ŽELEZNIČNÍ 

STANICE 

ZASTÁVKA 

AUTOBUSU 

POZEMNÍ 

KOMUNIKACE 

Mlýn Cizkrajov ANO NE ANO NE ANO ANO 

Český Rudolec ANO ANO ANO NE ANO ANO 

Cukrovar Dačice ANO ANO NE ANO ANO ANO 

Kostelík Dobrá Voda ANO ANO NE NE ANO ANO 

Hory, Svojkovice NE NE NE NE NE NE 

Parní mlýn Telč ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Soukr. žel. Dačice ANO NE NE ANO ANO ANO 

Jeřáb Černíč ANO ANO NE ANO ANO ANO 

VD Nová Říše ANO ANO NE NE ANO ANO 
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4.3 Přírodní a technické zajímavosti a jejich přístupnost veřejnosti 

Všechny zmiňované zajímavosti (kromě černíčské tvrze) jsou veřejnosti 

přístupné. V případě zámku v Českém Rudolci, soukromé železnice v Dačicích, vodního 

díla u Nové Říše a lomů v Mrákotíně lze na místo vstupovat pouze po domluvě.  

Taktéž areál parního mlýna v Telči je veřejnosti přístupný, nikoli však interiéry. 

Kostel sv. Jáchyma na Dobré Vodě v současnosti slouží svému účelu a proto je 

pro veřejnost otevřen pouze v době konání bohoslužeb. 

4.4 Bezbariérový přístup 

Vzhledem k povaze terénu v okolí přírodních zajímavostí nejsou tyto jakožto 

turistické objekty vhodné pro osoby s tělesným postižením a nejsou vybaveny 

bezbariérovým přístupem. 

Ani zmiňované technické zajímavosti nejsou vybaveny bezbariérovým přístupem. 

4.5 Možnosti ubytování v okolí vybraných zajímavostí 

Oblast Telčska a Dačicka je bohatá na penziony a hotely. Možností campingu je 

na tomto území podstatně méně, což dokládá tabulka ubytovacích zařízení ve vzdálenosti 5 

km od vybraných přírodních a technických zajímavostí. 

Tabulka č. 3  Ubytovací zařízení v okruhu 5 km [2], [12] 

 HOTEL/ PENZION CAMP/ AUTOCAMP  HOTEL/ PENZION CAMP/ AUTOCAMP 

Mlýn Cizkrajov ANO NE Jezírko Rosička ANO NE 

Zámek Český Rudolec ANO NE Koup. Bohuslavice ANO NE 

Cukrovar Dačice ANO NE Rez. Štamberk ANO ANO 

Kostelík Dobrá Voda ANO NE Míchova skála ANO ANO 

Hory, Svojkovice NE NE Rez. Jechovec ANO NE 
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Parní mlýn Telč ANO NE Lomy Mrákotín ANO ANO 

Soukr. železnice Dačice ANO NE VD Nová Říše ANO NE 

Jeřáb Černíč NE NE    

4.6 Dotazníkový průzkum  a jeho výsledky 

Pro zajištění informací, vypovídajících o dostupnosti přírodních a technických 

zajímavostí Telčska a Dačicka, byl vytvořen dotazník (Příloha č. 1). Dotazník byl dostupný 

na internetové adrese www.mojeanketa.cz v březnu roku 2014. Účelem dotazníkového 

šetření bylo zjistit, nakolik byli turisté spokojeni s dostupností zvoleného cíle v rámci 

oblasti Telčska a Dačicka. Kromě jiného bylo cílem šetření zjistit, která z vybraných 

technických a přírodních zajímavostí je turisty nejnavštěvovanější. 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 106 respondentů ve věku 13 -76 let, 

přičemž průměrný věk zúčastněných byl 28,7 let. Z celkového počtu 106 respondentů 

zodpovědělo dotazník 41 mužů a 64 žen. Odpovědi respondentů jsou k nahlédnutí 

na přiloženém kompaktním disku [17].  

 

Obr. 14 Graf výsledků odpovědí, týkajících se návštěvnosti Telčska a Dačicka [17] 
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Oblast Telče a Dačic se jeví jako teritorium mezi obyvateli České republiky 

turisticky známé a poměrně navštěvované; alespoň tak lze usuzovat podle odpovědí 

oslovených respondentů. Více než polovina (52.8%) již oblast v rámci turismu navštívila. 

47,2% respondentů s turismem v této oblasti nemá žádnou zkušenost. Z celkových 106 

dotazovaných by 14,2% rádo Telčsko, Dačicko nebo obě oblasti v budoucnosti v rámci 

turismu navštívilo. 

Podle výsledků dotazníku se jako turisticky atraktivnější jeví být Telčsko. Obě 

dvě oblasti navštívilo 66,1% z 56 turistů. Pouze Telčsko navštívilo 23,2% z 56, pouze 

Dačicko zbylých 10,7% z 56 turistů. 

 

Obr. 15 Graf porovnávající návštěvnost Telčska či Dačicka a obou oblastí [17] 

 

O popularitě vybraných turistických cílů (a tedy také o jejich dostupnosti svědčí) 

výsledky dotazníku pro otázku č. 3. Zde zúčastnění uvedli, které z přírodních a 

technických zajímavostí navštívili.  
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Obr. 16 Míra návštěvnosti jednotlivých přírodních a technických zajímavostí [17] 

Nejnavštěvovanějšími a pravděpodobně nejznámějšími z vybraných zajímavostí 

se jeví vodní dílo v Nové Říši, městské muzeum v Dačicích, Míchova skála, koupaliště 

v Bohuslavicích a mrákotínské lomy; tyto přírodní a technické zajímavosti navštívilo vždy 

přibližně 10% dotázaných, přičemž hodnota největší návštěvnosti náleží vodnímu dílu 

v Nové Říši. Poměrně populárním turistickým cílem je také parní mlýn v Telči, který 

navštívilo 7,9% dotázaných. V Dobré Vodě u Mrákotína bylo 6,7% procent dotázaných, 

stejně jako v přírodní rezervaci s kamenným mořem Štamberk. Soukromou 

úzkorozchodnou železnici v Dačicích navštívila 4,4% dotázaných, bleduliště na Jechovci 

také 4,4%.  Hodnoty u ostatních zajímavostí v anketě návštěvnosti nedosáhly ani čtyř 

procent. Nejméně navštěvované zůstaly zajímavosti jako rašelinné jezírko Rosička (2,8%), 

vodní mlýn a vodní jeřáb v Černíči (1,2%) a pozůstatky dolování zlata v okolí Hor a 

Svojkovic (2,4%). 
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Obr. 17 Graf zobrazující četnost zvolených způsobů dopravy [17] 

 

Nejčastějším způsobem, který si respondenti vybrali k návštěvě uvedeného 

turistického cíle nebo cílů, byla jednoznačně doprava vlastním vozidlem. Tuto možnost 

zvolila nadpoloviční většina dotázaných. Možnosti značených stezek pro pěší turistiku, 

cyklostezek a jezdeckých stezek, vedoucích k vybraným cílům nebo do jejich okolí, 

využilo 31% dotázaných, 18% se do blízkosti vybraných cílů dopravilo vlakem či 

autobusem.  

 

Obr. 18 Výsledný graf hodnocení turistického značení [17] 
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Na stupnici od jedné do tří (přičemž „1“ je chápáno jako špatné a „3“ jako 

výborné) bylo turistické značení vyhodnoceno dotázanými průměrně jako 2,9, tedy téměř 

jako výborné. Jako špatné je neoznačil žádný z účastníků dotazníku. 

 

Obr. 19 Výsledný graf hodnocení dopravního značení [17] 

 

Obr. 20 Výsledný graf hodnocení dopravních spojení [17] 
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Dopravní spojení získalo v dotazníku ohodnocení nepatrně horší (v průměru 2,3). 

Nejhůře  průměrně ohodnoceno bylo dopravní spojení vlakové a autobusové. Respondenti, 

kteří využili k dopravě do cíle železniční dráhu nebo autobus, označili kvalitu dopravního 

spojení stejně jako u předchozích otázek hodnotami 1 – 3, přičemž „1“ znamenala špatný a 

„3“ výborný. Výsledkem hodnocení dopravního spojení je údaj 1,74; kvalita těchto služeb 

je tedy hodnocena spíše jako průměrná až dobrá. 

Cílem dotazníkového šetření bylo také zjistit, zda byli dotazovaní v okolí 

vybraných zajímavostí ubytováni. V blízkosti vybraných cílů bylo v pensionu, hotelu, 

campu, autocampu nebo jiném rekreačním zařízení ubytováno pouze 30% z nich. Ostatní 

nebyli při návštěvě vybraných zajímavostí v jejich blízkosti v rekreačních zařízeních 

ubytováni. 

 

Obr. 21 Výsledný graf odpovědí, týkajících se ubytování v okolí vybraných cílů [17] 

 

Z výsledků průzkumu vyplývá, že návštěvnost oblasti Telče a Dačic by podle 

dotázaných (26,6%) nejvíce pozitivně ovlivnilo především zlepšení marketingových 

strategií  a rozšíření sítě stezek pro pěší, jezdeckých stezek a cyklostezek (23,9). 
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Obr. 22 Hodnocení výsledků otázky č. 9 dotazníku [17] 

 

Dobrý vliv na popularitu oblasti by mělo také zvýšení frekvence dopravního 

spojení (14,7%). 13% respondentů je toho názoru, že by návštěvnost vybraných cílů zlepšil 

vyšší počet rekreačních zařízení v oblasti; 12,5% dotázaných si myslí, že by pozitivní vliv 

na turismus pro vybrané cíle měl zvýšený počet ukazatelů při pozemních komunikacích. 

7,1% dotázaných se domnívá, že by místnímu turismu prospělo zřídit na Telčsku a 

Dačicku další nová infocentra.  
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ZÁVĚR 

Oblast Dačicka a Telčska je územím bezesporu turisticky významným a to 

zejména díky městu Telči. Pokud však tento mikroregion posuzujeme z pohledu 

technických zajímavostí a vezmeme-li v úvahu, že se v oblasti nachází pouze malé 

množství unikátů takového typu, jeví se Telčsko i Dačicko jako území nikterak výrazné 

oproti jiným mikroregionům ČR. Daleko významnější roli sehrává oblast na poli 

přírodních zajímavostí a to zejména ve smyslu jedinečnosti fauny a flory některých lokalit.  

Pokud posuzujeme to, nakolik přístupná je oblast obou mikroregionů turistům, je 

evidentní, že pro rozvoj cestovního ruchu zde bylo podniknuto mnoho opatření a že oblast 

se zároveň v tomto směru i nadále rozvíjí. 

Velkým kladem zkoumané turistické lokality je nepochybně hustě rozvětvená a 

dobře značená síť pozemních komunikací. Upravená pozemní komunikace menšího či 

většího významu se vždy nachází v dosahu maximálně 1 km od posuzovaných technických 

a přírodních zajímavostí. Na základě tohoto faktu lze tedy konstatovat, že vybrané 

zajímavosti jsou velmi vhodnými turistickými cíli. I zde je však stále co zlepšovat, jak 

plyne z výsledků průzkumu. 

Výsledky dotazníkového šetření také poukazují na význam turistických stezek 

v oblasti. Téměř čtvrtina návštěvníků si myslí, že by síť stezek měla být rozšířena, což 

dokládá také fakt, že turistické stezky pro pěší se v okruhu jednoho kilometru od 

vybraných zajímavostí nacházejí pouze v deseti případech z patnácti. Značené cyklostezky 

se v této vzdálenosti nevyskytují ani ve dvou třetinách případů  a značené stezky pro 

jezdce na koních jsou přítomny pouze v pěti případech z patnácti. Nutno podotknout, že 

stávající turistické značení je návštěvníky Telčska a Dačicka v drtivé většině případů 

hodnoceno jako výborné. 

Jako pro turisty nevýhodnou se zde jeví veřejná železniční doprava. Vlakové 

zastávky se nacházejí v blízkosti pouze čtyř vybraných turistických cílů. Oproti tomu 

možnost dopravit se do blízkosti technické či přírodní zajímavosti autobusovou linkou je 

možné ve dvanácti případech. Turisté, kteří k dopravě do cíle využili jednu ze zmíněných 

možností, ohodnotili dopravní spojení jen jako průměrné. 
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K turistům „nejvlídnější“ z vybraných zajímavostí je po zhodnocení výsledků 

práce nepochybně parní mlýn v Telči, což je dáno ideálním umístěním areálu nedaleko 

železniční i autobusové zastávky a tím, že leží v těsné blízkosti všech tří zmíněných typů 

turistických tras. Stejně jako ostatním zmiňovaným cílům, i areálu parního mlýna v Telči 

by nepochybně prospělo vybudování bezbariérového přístupu. 

V oblasti Telčska a Dačicka mají (co se množství týče) velkou převahu malé obce 

nad městy. Proto je velmi překvapivé, že v blízkosti téměř všech vybraných zajímavostí 

mají turisté možnost ubytovat se v hotelu či penzionu. Naopak deficit campingových 

zařízení, nacházejících se poblíž vybraných cílů, je poměrně zarážející vzhledem 

k malebnosti krajiny a velkému množství přírodních zajímavostí a krás. Právě tato 

skutečnost může být jedním z důvodů nízkého zájmu turistů o pobyt v blízkosti dané 

zajímavosti. Lze také usuzovat, že zvýšení počtu campů by zvýšilo atraktivitu celé 

turistické oblasti. 

Telčsko a Dačicko mají nepochybně značný turistický potenciál a je pouze na 

orgánech místní samosprávy i zainteresovaných subjektech, jak s tímto potenciálem naloží. 
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PŘÍLOHA 

 

Dotazník – Dostupnost vybraných turistických cílů Telčska a Dačicka 

 

Pohlaví: 

 muž/žena 

 

Věk: 

 

1. Jako turista jsem Telčsko nebo/a Dačicko 

- navštívil/a 

- nenavštívil/a 

- nenavštívil/a , ale mám v plánu navštívit 

- nenavštívil/a a doposud jsem o návštěvě Telčska jako turistického cíle nepřemýšlel/a 

 

2. Z uvedených oblastí jsem jako turista navštívil/a 

- Telčsko 

- Dačicko 

- obě oblasti 

 

3. Z uvedených turistických cílů jsem navštívil/a 

- Rašelinné jezírko Rosička 

- Koupaliště v Bohuslavicích 

- Přírodní rezervace, kamenná moře a skalní město u hradu Štamberk 



 

   

 

- Míchova skála 

- Přírodní rezervace s bledulištěm Jechovec 

- Mrákotínské lomy 

- Cizkrajov 

- Budovy zámku, zámeckého skleníku, mlýna a pivovaru v Českém Rudolci 

- Městské muzeum v Dačicích 

- Pozůstatky dolování, lázně a kostelík sv. Jáchyma v Dobré Vodě u Mrákotína 

- Pozůstatky dolování zlata v okolí Hor a Svojkovic 

- Parní mlýn v Telči 

- Soukromá úzkorozchodná železnice v Dačicích 

- Vodní mlýn a vodní jeřáb v Černíči 

- Vodní dílo Nová Říše 

- Žádný z uvedených cílů jsem nenavštívil/a 

 

4. K uvedenému cíli/cílům 

- jsem využil/a značení stezky pro pěší turisty, cyklostezky nebo jezdecké stezky 

- jsem se dopravil/a vlakem nebo autobusem 

- jsem se dopravil/a vlastním vozidlem 

 

5. Turistické značení na cestě k mnou navštívenému cíli/cílům hodnotím jako 

Špatný  - průměrný – výborný 

 

6. Autobusové či vlakové spojení na cestě k mnou navštívenému cíli/cílům hodnotím jako 

Špatný  - průměrný – výborný 

 



 

   

 

7. Dopravní značení vedoucí k mnou navštívenému cíli/cílům hodnotím jako 

Špatný  - průměrný – výborný 

 

8. Byl/a jsem v blízkosti některého z uvedených cílů ubytován/a v pensionu, hotelu, campu, autocampu 

či jiném rekreačním zařízení 

Ano / ne 

 

9. Dle mého názoru by návštěvnost přírodních a technických zajímavostí na Telčsku a Dačicku 

pozitivně ovlivnilo 

- vyšší počet rekreačních zařízení 

- rozšíření sítě stezek pro pěší, cyklostezek a jezdeckých stezek 

- zvýšená frekvence dopravních spojení 

- vyšší počet ukazatelů při pozemních komunikacích 

- lepší marketingové strategie (prezentace oblasti v médiích) 

- vyšší počet infocenter v oblasti 

- ostatní: 


