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Bolívijská cesta smrti

TÝCHTO 7 ÚDOLÍ
JE NAJKRAJŠÍCH
NA SVETE
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Čarovný zámok Červená Lhota

ČECHY
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Slavonice, pohľad z kostolnej veže

Rozľahlý zámok v Jindřichovom Hradci

Náš malý okruh Južnými Čechami začíname na hrade Landštejn v obci Staré Město
pod Landštejnem na pomedzí Moravy, Čiech
a Rakúska. Vystúpime strmým schodiskom na
veľkú vyhliadkovú vežu a hneď nám ponúknu
šampanské. Práve sa koná svadobný obrad
a tak turisti mlčky obdivujú výhľad a nerušia
svadobčanov. Hrad pravdepodobne založil
český kráľ, možno Přemysl Otakar I a počas 13.
storočia ho získali Vítkovci. V Roku 1771 hrad
vyhorel a už nebol obnovený. Vstupné 70 Kč.
Z hradu Landštejn sa zastavíme v mestečku
Slavonice, založenom v 2. polovici 12.storočia,
v mestskej pamiatkovej rezervácii označovanej ako klenot renesančnej architektúry. Rada
vystúpim po niekoľko sto schodoch do kostolnej veže (56,5 m), aby som mala mesto ako na
dlani. Na námestí obdivujeme najmä zachovalé
stredoveké stavby. Z extrému do extrému, po
návšteve kostolnej veže zostúpim do uzučkých
chodieb v podzemí, ktoré vznikli pod domami
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počas zakladania mesta. Nedávno tento tajomný podzemný labyrint čiastočne sprístupnili.
Návštevníci si najprv vyskúšajú prejsť cez malý
otvor v papierovej makete, aby sa mohli bez
problémov pohybovať aj v najužších častiach
chodieb. Prezujeme sa do čižiem a vydávame sa na cestu tmavým ponurým podzemím.
Sprievodca nás vždy upozorní na prípadné
jamy, ktoré nevidno, či vyčnievajúce kamene.
Chodby slúžili v minulosti údajne najmä ako
chladnička, aby potraviny dlhšie vydržali a na
odvodňovanie. Priznám sa, že sa mi uľavilo, keď
sme po prehliadke opäť vyšli na denné svetlo.
A už sa tešíme na očarujúci zámok Červená
Lhota v obci Pluhův Žďár, ktorý stojí na ostrove
v rybníku neďaleko Deštnej a je dobre známy
najmä z rozprávok. Prvá zmienka o zámku pochádza z roku 1388. V hlavných interiéroch na
1. poschodí obdivujeme autentický nábytok
posledných majiteľov Schönburgov. Vstupné
do historických interiérov 100 Kč.

Múzeum veteránov v Novej Bystřici

Zámok Nová Bystřice

Panoráma mesta Jindřichův Hradec

V Maříži sa zastavíme v známej keramickej dielni a vyberáme si z bohatej ponuky hrnčekov
a ďalších keramických produktov. Deti si tu
môžu namaľovať svoj vlastný hrnček.
Navštívime aj jeden z najväčších zámkov
v Českej republike v Jindřichovom Hradci. Hrad,
ktorý prestavali na zámok, nájdeme na sútoku rieky Nežárky a Hamerského potoka, ktoré
napájajú rybníky malý a Velký Vajgar. Vodný
hrad existoval možno už v desiatom storočí.
Prvým známym držiteľom Hradca bol Jindřich.
Prehliadka zachovaných stredovekých interiérov je skutočným zážitkom. K vzácnym umeleckým pamiatkam nepochybne patria dva príklady neskorogotického maliarstva a rezbárstva
Madona jindřichohradecká a reliéf Zvestovanie
P. Márii. Možno si vybrať z troch prehliadkových
trás, vstupné pre trasu A 100 Kč. V mestskom
múzeu si možno pozrieť najväčší mechanický
betlehem na svete.

V Stráži nad Nežárkou sme zvedaví na zrekonštruovaný zámok spájaný s menom Ema
Destinová. V jeho múroch sa skrýva stredoveký
hrad pánov zo Stráže, ktorý sa prvýkrát spomína v roku 1284. Počas obdobia 1914-1930 na
zámku bývala Ema Destinová. Od roku 2002
zámok vlastní súkromný majiteľ, ktorý ho zrekonštruoval a sprístupnil v roku 2006 verejnosti. Navštívili sme súkromný byt Emy Destinovej
a expozíciu venovanú jej životu a dielu. V zámockej koncertnej sále sa celoročne konajú
koncerty. Prehliadka s majiteľom – vstupné 160
Kč.
Nevynecháme ani návštevu pomníka z roku
1983 venovanému prvej tu vyrobenej kocke
cukru na svete neďaleko zámkov v Dačiciach.
Starý zámok (vstupné 70 Kč) pochádza z obdobia 1572-1579 a Nový renesančný zámok z roku
1591 (vstupné 100 Kč).
Ak sme v Južných Čechách, musíme navštíviť
aj slávny zámok Hluboká nad Vltavou domiLines | 2017
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Zámok v Chlume u Třebone

Slavonice, historické domy na námestí

nujúci nad vltavským údolím. Rozhodne patrí
k tým najnavštevovanejším a tak musíme riešiť
ako stráviť čas niekoľko hodín do prehliadky
– prehliadkou anglického parku, ktorý sa rozprestiera až na 58 hektároch. Kráľovský hrad
sa prvýkrát spomína v roku 1285. Ranogotický
hrad svoj vzhľad zmenil niekoľkokrát rôznymi
prestavbami až do súčasnej podoby neogotického zámku. Nedávno otvorili ďalšiu trasu,
ktorá zahrnuje návštevu desiatich historických
miestností. Vstupné 150 Kč.
Veľký barokový zámok pod hrádzou rybníka
Hejtman v Chlume u Třebone, datovaný do
roku 1399, je v súkromnom vlastníctve a nie je
otvorený pre návštevníkov, možno ho obdivovať len z ulice cez plot.
V Južných Čechách a najmä v prírodnom parku
Česká Kanada je vybudovaná veľmi hustá sieť
cyklistických cestičiek a tak všade stretávame menšie aj väčšie skupiny cyklistov od tých
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najmenších, ktorých zatiaľ len vezú v malom
vozíčku za bicyklom, až po najstarších seniorov. Možno sa vydať aj po stopách Jana Jiřího
Grasela, ktorý sa narodil 4.4.1790 v Nových
Syrovicích a popravili ho 31.1.1818 vo Viedni.
Jeho meno v podobe „grázel“ sa stalo synonymom lumpa, darebáka, nepoctivca, podvodníka, gaunera a zločinca.
Južné Čechy sú aj golfové. Zahráme si na
18-jamkovom golfovom ihrisku Mních v Novej
Bystrici (par 73, dĺžka zo žltých odpalísk 6 177
m, poplatok za hru po-štvrtok 1 200 Kč, víkend
1 700 Kč). Hráči sú na ihrisku uprostred prírody
ničím nerušení. Svetovou raritou je možnosť
hrať na českom ihrisku Mních a rakúskom ihrisku Haugschlag v Haugschlagu v jeden deň
a počas hry využiť špeciálny hraničný priechod pre golfistov na golfových vozíkoch,
ktorý otvorili po roku 1989. Okrem Mnícha je
v Bystřici aj prvé 9 - jamkové verejné ihrisko
v Českej republike Nová Bystřice (par 62, dĺžka

zo žltých odpalísk 3 764 m, poplatok za hru po-piatok 500 Kč, víkend 700 Kč).
Mesto Nová Bystřice sa spomína v roku 1341. Na
námestí na základoch hradu z 13. storočia postavili zámok a pri ňom rastie viac ako 150 ročný
kalopanax pestrý, asi jediný exemplár tohto stromu pochádzajúceho z Himalájí na území Českej
republiky. Musíme navštíviť aj rozsiahle novootvorené múzeum veteránov v bývalej textilnej fabrike
- prvé a najväčšie múzeum amerických predvojnových automobilov v Čechách, vstupné 130 Kč.
Počas celého pobytu v Južných Čechách sme
bývali v Novej Bystřici v penzióne na Bojišti, do
ktorého chodievame radi už dlho. Južné Čechy
majú čo ponúknuť každému návštevníkovi, či
sa zaujíma o históriu alebo o športové aktivity. Odporúčanie na záver – ak plánujete Južné
Čechy navštíviť počas letných prázdninových
mesiacov, ubytovanie si objednajte dostatočne
včas.

Na golfovom ihrisku Haugschlag

Text a foto Miroslava Dulova
www.mdgolfphoto.com
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