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Do Slavonic jsme měli jet už v květnu, ale kvůli koronaviru jsme museli zájezd zrušit. 

V červnu už byla situace dobrá, bylo povoleno  ubytování  i cestování autobusem. Vyjeli jsme 

tedy s naloženými koly za slušného počasí směrem na Telč. Cestou přibývalo oblačnosti a 

před Telčí začalo pršet. Dojeli jsme do Telče a rozhodli se, že na kola nejedeme a 

prohlédneme si město, které je určitě hezké i v dešti. Šli jsme na prohlídku zámku, zámeckého 

parku s nejstarším stromem 800 let a historického centra , které je od roku 1992 pod ochranou 

UNESCO. Prošli jsme se kolem Štěpnického rybníka a najedli se v četných restauracích. 

Odpoledne jsme odjeli do Slavonic na ubytování v centru města. Bylo sice trochu skromné, 

ale zatopili nám, tekla horká voda, vše bylo čisté a místo se našlo i pro naše kola. 

 

Druhý den bylo počasí lepší, takže jsme se vydali na po silničkách do Písečné, kde jsme 

obdivovali nově restaurovaný zámek a přes Vratětín do Uherčic. Zde jsme byli loni pěšky a 

zámek si prohlédli. Je také v rekonstrukci, ale i přes svou zchátralost je nádherný svou 

rozlehlostí a směsí stavebních slohů. Poseděli jsme na sluníčku  u restaurace a potom se 

vydali  zpět přes Dešnou do Slavonic. 

 

V pátek jsme využili otevřených hranic s Rakouskem a vyjeli na cyklostezku po zrušené 

železnici ze Slavonic do Waldkirchen. Jelo se skoro po rovině, takže jsme dojeli dále, než byl 

plán. Z cyklostezky jsme sjeli v městečku Dobersberg a zastavili se v bývalém nádražíčku, 

nyní infocentru. Pokračovali jsme přes pěkné rakouské vesničky na hranici a do Maříže, kde 

je keramická dílna a krásná restaurace. Protože jsme měli čas, jeli jsme do Starého Města pod 

Landštejnem a na hrad Landštejn. Někteří šli na prohlídku, jiní si dali dobré pivo u restaurace.  

Večer byla noc kostelů. Nejprve jsme šli na koncert u poutního kostela Božího těla na kopci 

nad Slavonicemi. Potom jsme navštívili kapli sv. Kříže na hřbitově a kostel Nanebevzetí P. 

Marie na náměstí. Všechny kostely byly osvětleny svíčkami, hrála zde hudba a vládla všude 

sváteční nálada. Byl to opravdu nádherný večer. 

 

Další den bylo opravdu vedro, ale všichni vyjeli na kola, někteří do Dačic, podívat se na 

kostku cukru (první kostka cukru na světě, předtím homole). Jiní jeli přes Novou Bystřici na 

Peršlák, podívat se na Kámen republiky. Někteří jeli do Českého Rudolce, aby zjistili, že 

zámek Malá Hluboká je stále ve stejném stavu jako při naší poslední návštěvě v roce 2014. 

 

V neděli jsme na kolech odjeli do Nové Bystřice, prohlédli jsme si město a konstatovali, že se 

zde hodně změnilo k lepšímu. Podívali jsme se na nádraží, kde je v provozu úzkokolejka do 

Jindřichova Hradce. Pokračovali jsme přes Číměř do Lásenice, kde jsme našli výbornou 

restauraci, posilnili se, naložili kola a vydali se na cestu domů.  Jeli jsme po okreskách, 

abychom se vyhnuli nedělnímu provozu. Aut bylo skutečně málo, zato objížděk mnoho, všude 

se opravuje. Nakonec jsme dojeli ke Kolínu a potom se už jelo dobře a k večeru jsme byli 

doma v Jablonci. 

 

Dojmy: Po koronavirové době jsme konečně byli na cestách, mohli jezdit společně bez 

omezení, chodit do restaurací a bydlet v hotelu. První dny bylo v Telči i Slavonicích pusto a 

prázdno, téměř žádní turisté. Ke konci týdne jich ale přibylo a města i cyklostezky a silnice 

ožily. Na kolech jsme si užívali krásného počasí a nádherné krajiny i měst a památek České 

Kanady. Určitě jsme zde nebyli naposledy.  

  


