Dyjský okruh (zkrácená Thayarunde)
Popis trasy
Česko-rakouským pomezím po drážní stezce údolím Dyje
Celý Dyjský okruh měří 111 km, většinou je veden ale po rakouské straně. My se proto vydáme jen
na 30km dlouhý okruh od nádraží Slavonice přímo na drážní stezku. Roku 1903 byla otevřena Dyjská
dráha (Thayatalbahn) mezi Waidhofenem a Slavonicemi. Přeshraniční provoz běžel zpočátku bez
problémů, roku 1918 se ale ze zemské hranice stala hranice státní a Slavonice byly najednou
hraničním nádražím. S koncem války v roce 1945 provoz na železnici jako celku končí. Až do roku
2010 jezdí motorové vozy na rakouské straně. Stále více se ale uvažuje o přeměně na cyklostezku,
což se uskutečnilo v roce 2017. Po 114 letech existence Dyjské dráhy se otevírá Dyjský okruh „bez
hranic“ (Thayarunde) jako nová, prémiová cyklostezka. Ze Slavonic kolem Fratres dojedete po
kvalitní cyklostezce s malým převýšením k zámku Gilgenberg a do Waldkirchenu a. d. T., kde si na
bývalém nádraží můžete prohlédnout železniční expozici. Tady také odbočíte z Dyjského okruhu a
vystoupáte do Rappolzu a jedete po Stezce železné opony – EuroVelo 13 do Neuriegers, kde stezka
přechází na českou stranu. Před Písečným si můžete prohlédnout lesní židovský hřbitov a v obci
rekonstruovaný zámek. Cyklotrasa CT 48 – Greenways Praha – Vídeň Vás následně dovede zpět do
Slavonic, renesanční perly se sgrafitovou výzdobou. Ve Slavonicích se vydejte na věž kostela či do
podzemí, zastavte se ve Spolkovém domě či Centru pro budoucnost v bývalé škole. V okolí si
prohlédněte keramické dílny v Maříži či Pevnostní areál Slavonice.
Destinace

Jižní Čechy
Slavonice - Waldkirchen an der Thaya - Rappolz - Neuriegers - Písečné - Slavětín Slavonice

Trasa

30 km | 4 hodiny

Povrch

asfaltový, částečně vhodný i pro inline, zpevněný

Typ aktivity Cykloturistika

Příběhy, které se odehrály v okolí
Slavonická renesance: , GPS: 48.9975355,15.3515386
Severskou divočinou na jihu Čech: , GPS: 49.022947404995,15.230655670166

Doporučená místa pro cyklisty
Penzion Bejčkův mlýn - restaurace: , Tel: +420384493181, Email:
rezervace@bejckuvmlyn.cz, Adresa: Stálkovská 25, Slavonice, GPS: 49.00708611,15.330075
Penzion Bejčkův mlýn: , Tel: +420384493181, Email: rezervace@bejckuvmlyn.cz, Adresa:
Stálkovská 25, Slavonice, GPS: 49.00715556,15.32986944

