
  Přes dvousetleté odtržení od staré vlasti si obyvatelé českých ostrůvků 

v jihozápadním Rumunsku dodnes zachovali svůj mateřský jazyk. 

  V českých vesnicích na jihu rumunského Banátu se dodnes dochovaly zbytky 

tradiční české materiální a zvláště duchovní kultury, jejíž projevy byly ještě 

poměrně nedávno velmi živé a intenzivní.  

  Nevýhodná podhorská poloha, značná odlehlost od mateřských center, 

hlavních komunikací i od sebe navzájem, obtížně dosažitelná lékařská péče, 

snižující se vrstva ornice, a tím pádem i bonita orné půdy – to je jen několik 

společných jmenovatelů všech šesti původních českých vesnic na jihu rumun-

ského Banátu. Není proto divu a je vlastně docela přirozené, že počet oby-

vatel zde neustále klesá, ať už je to následkem vystěhovalectví do České 

republiky či přesídlováním do okolních rumunských měst. 

  A tak například v Šumici, kde mezi necelými 170 obyvateli převládají staří 

lidé a kde žije méně školních dětí, než je prstů na jedné ruce, je výhled do 

budoucnosti takřka beznadějný…  
 

                      

 

PŘIJMĚTE I PROTO 

NAŠE POZVÁNÍ  

NA CESTU JIŽ NYNÍ… 

 

 

 

 
KLUB TURISTŮ A CESTOVATELŮ ČESKÁ LÍPA 

                     OVýT - ODDÍL VÝLETNÍ TURISTIKY    
               ( s námi výlety pro turisty od 5-ti do 80-ti let věku…) 
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HISTORIE ČESKÉHO OSÍDLOVÁNÍ BANÁTU 
   Impuls k první vlně českého osídlení v rumunském Banátu dal György Magyarly, podnikatel 

se dřevem pocházející z Oravice. Ten do této pohraniční oblasti (patřící v té době Rakous-

kému císařství) svými sliby nalákal několik desítek českých rodin. Tak byla v r.1823 založe-

na první česká vesnice Sv.Alžběta (Elisabethfeld). Tato vesnice později kvůli nedostatku 

vody zanikla. Další vesnice Sv.Helena byla s největší pravděpodobností založena v l.1824-

25. Obě vesnice byly údajně pojmenovány podle Magyarlyho dcer. Jelikož Magyarly své sliby 

nesplnil, čeští osadníci se v nouzi přihlásili do svazku vojenských pohraničníků.  

   Druhá vlna českých kolonistů, přicházející v l.1827-28, již byla organizována vojenskými 

úřady, které si tímto způsobem zajišťovaly pohraničníky pro službu na neobydleném území. 

V této době byly založeny již podle vojenských strategických plánů další české vesnice: Bi-

gar (Bígr), Eibenthal, Ravensca (Rovensko), Sumita (Šumice) a největší česká vesnice Garnic 

(Garnik). Také vesnice Schönthal (Poneasca) a Frauenwiessen (Poiana Muierii), ale ty zanikly 

již v polovině 19.století. Čeští kolonisté pocházeli z různých oblastí Čech: z Pardubicka, 

Královéhradecka, Chrudimska, Jaroměřska, Domažlicka, Plzeňska, Berounska, Slánska, 

z okolí Prahy… Kromě uvedených vesnic v jižním Banátu se menší české komunity (většinou 

v 2.pol.19.stol.) usazovaly v dalších obcích na západě Rumunska. Další malé komunity vzni-

kaly sekundární migrací v některých menších městech, jako je Oršova nebo Moldova Noua, 

ale také např. v Aradu nebo Temešváru (Timisoára). 

    Vstup Rumunska do Evropské unie v roce 2007 usnadňuje krajanům přesídlení do vlasti 

jejich předků, čehož střední a mladší generace využívá a stěhuje se do ČR za prací. Proto 

počet krajanů v Banátu postupně klesá. 

 

 PATERO ZÁSAD PŘI NÁVŠTĚVĚ BANÁTU: 
 

1. Obyvatelé českých vesnic v rumunském Banátu si 

plně zaslouží náš respekt a úctu. 

2. Respektujme místní zvyklosti a tradice. 

3. „Host do domu – Bůh do domu…“ Jednou z dalších u 

nás již málo respektovaných zvyklostí je obřadná 

pohostinnost banátských venkovanů. Nabídnout 

hostu dobré jídlo, pití a nocleh je zde samozřej-

mostí. Taková pohostinnost se těžko odmítá, je 

ovšem dobré ji nepřijímat samozřejmě, nezneužívat 

ji a mít na paměti, kolik práce a úsilí za tím vším pro domácí stojí. 

4. Kořalka – dobrý sluha, zlý pán 

5. Buďme „neviditelní“, neupozorňujme na sebe, nejsme nic víc než místní. 

 

Poměrně často se stává, že návštěvníci z ČR píšou již po jedné návštěvě Banátu „za-

svěcené“ články, pořádají výstavy fotografií atd., v nichž prezentují prostředí čes-

kých vesnic v Banátu jako svět primitivních, nešťastných lidí, kteří se ze zoufalství 

stále jen opíjejí atd. Většinou jsou to jen laciné reportáže, jakoby z rovníkové Afri-

ky, které jsou v zájmu atraktivnosti povrchně jednostranné. Místní lidi to hodně 

uráží a rozhodně si toto „ocenění“ nezaslouží. 

 

PROSÍM,  
POJEĎME ZA ČESKÝMI KRAJANY DO BANÁTU S POKOROU.   

                                                                                   DĚKUJI VÁM! 

 

 

 



 

INFORMACE PŘED ODJEZDEM  
 

      sraz účastníků a odjezdy 
    v pátek 19.srpna 2016 v 18.30 hodin v České Lípě před KD Crystal v Parku generála Heliodora Píky., 

      odjezdy: Česká Lípa – KD Crystal: v 18.30 hodin 

                      Turnov – před nádražím ČD: v 19.30 hodin 

                      Brno – před hlavním nádražím ČD: ve 23.00 hodin 
 

      program akce   
 

       1.den – pátek 19.srpna 2016: cesta z Brna povede po dálnici na hranice se Slovenskem a v průběhu noci 

pak noční přejezd přes Bratislavu, okolo Györu, Budapešti, Keckemétu a přes Szegéd a Makó na hranice 

s Rumunskem (Nagylak/Nadlac)., 

       2.den – sobota 20.srpna 2016: v ranních hodinách přejezd do Rumunska., cca do 10.00 hodin příjezd přes 

Arad do TIMISOARY, kde navštívíme nejúspěšnější a nejrozvinutější město v Banátu. Jedná se o první město 

v Rumunsku, kde byl vybudován vodovod a je prvním evropským městem, kde bylo instalováno elektrické pou-

liční osvětlení (1884). Dnes je ovšem Timisoára proslulá i jako kolébka 

revoluce roku 1989. V rámci zastávky v tomto městě navštívíme náměstí 

Piata Unrii s katolickou i Srbskou pravoslavnou katedrálou či Muzeem 

výtvarného umění, projdeme okolní ulice, kde se nachází mj. Stará radnice, 

budova Opery, tržnice či Muzeum Banátu, jehož návštěva by mohla být tím 

nejlepším začátkem našeho putování po tomto kraji. Na závěr návštěvy 

Timisoáry se ještě zastavíme u pravoslavné katedrály. Odpoledne přejezd 

do první české vesnice v Banátu – do SVATÉ HELENY. Po ubytování 

první pěší procházka Svatá Helena - Livadice - Muší díra - Rajka -

Svatá Helena (příp. z Rajky přes Coronini a zříceninu hradu 

Sf.Ladislau), celé 8 km (přes Coronini 12 km)., nocleh., 

       3.den – neděle 21.srpna 2016:  pěší túra - přechod: Svatá Helena - 

Kulhavá skála (kamenný most) - salaš Garina - Turecká díra (jeskyně) - Garnik (celkem cca 17 km)., 

ubytování v české vesnici GARNIK, nocleh., 

       4.den – pondělí 22.srpna 2016: pěší túra - přechod: Garnik - 

U Petra (pět malých vodních mlýnků a tůně, ve kterých je možné 

se vykoupat) - U Filipa (rumunské salaše) - vyhlídky na hory, 

louky a pastviny - Rovensko (celkem cca 16 km)., ubytování v 

nejvýše položené české vesnici ROVENSKO., nocleh., 

       5.den – úterý 23.srpna 2016: : pěší túra - přechod: Rovensko 

- Sopotu Nou - jezero Lacul Dracului - kaňon řeky Nery 

(POZOR! Občas je třeba řeku brodit!) - Sasca Romana (celé cca 

25 km)., po příchodu do Sasca Romana přesun místními taxiky nebo 

místním mikrobusem do Svaté Heleny (cca 65 km, jízdné není ve startovném, odhad je max. 10.-€ na osobu)., 

nocleh ve Svaté Heleně., 

       6.den – středa 24.srpna 2016: ráno přesun naším mikrobusem do 

české vesnice EIBENTÁL (cca 2 hodiny jízdy podél Dunaje) a pěší túra - 

přechod: Eibentál - po červené značce - hornická obec a důl na antra-

cit Ujbányj - kopec Kopřiva (918 mn.m., vyhlídka) - Bígr (cca 15 km)., 

ubytování v české vesnici BÍGR, možnost návštěvy muzea českého malíře 

Josefa Řeháka (interiér domu čp.91, v němž umělcova ruka nechala svůj 

otisk na stěnách, stropech i nábytku, připomíná pozoruhodné Váchalovo 

Portmoneum v Litomyšli a lze zde potkat barovou tanečnici, křehké dívky 

ve snových krajinách, prezidenta Ceausesca, senátora Kennedyho i slavnou 

Mona Lisu)., nocleh., 

       7.den – čtvrtek 25.srpna 2016: pěší túra - přechod: Bígr - po žluté 

značce - Ravna (salaše) - vyhlídky nad Eibentálem - salaše Známana - Eibentál (cca 26 km), ubytování v 

české vesnici EIBENTÁL, posezení v hospodě "U Medvěda" a nocleh., 

       8.den – pátek 26.srpna 2016: celodenní výlet mikrobusem k dunajské soutěsce MALÉ A VELKÉ 

KOTLE, zastávka u obřího reliéfu tváře dáckého krále a vojevůdce Decebala (reliéf vysoký 40 a široký 20 met-

rů) a odpoledne návštěva císařských lázní v BAILE HERCULANE (prameny 41 až 60 stupňů Celsia horké, 

možnost pěší procházky na vyhlídku nad lázněmi), na závěr ještě zastávka v městečku ORŠOVA a u dunajské 

hráze ŽELEZNÁ VRATA poblíž města Drobeta*Turnu Severin., večer návrat do Eibentálu a nocleh., 

       9.den – sobota 27.srpna 2016: časně ráno odjezd z Eibentálu a cesta přes Arad do Maďarska a dále okolo 

Kecskemétu a Budapešti na Slovensko a do Česka., předpokládané návraty: Brno v 18.00 hodin, Turnov 22.30 

hodin, Česká Lípa 23.30 hodin. 



 

      ubytování, stravování, spropitné                                      

Ubytování v rámci akce je zajištěno v soukromých domech, a to ve 2- a 3-, ale i 4-lůžkových pokojích, jen výji-

mečně vybavených toaletou a sprchou (vesměs budou tato zařízení společná). DOPORUČUJEME VZÍT 

Z DOMOVA HYGIENICKÉ POTŘEBY VČ.TOALETNÍHO PAPÍRU A RUČNÍKŮ!  

Stravování a nákup potravin bude zabezpečena dle momentálních místních podmínek, ale předpokládám, že 

každý den příležitost kde se najíst bude! 

Voda z vodovodní sítě je vesměs pitná. 

V restauracích se zpravidla dává spropitné ve výši 10% z účtu, záleží na úrovni poskytovaných služeb. Naúčto-

vaná částka nezahrnuje spropitné. V případě, že jste s poskytovanými službami spokojeni, je běžné dávat spro-

pitné nosičům zavazadel, číšníkům, taxikářům, hotelové obsluze a obsluze čerpacích stanic. 
 

      cestovní formality, víza 
Každý účastník akce musí mít s sebou platný cestovní pas s platností minimálně do 27.listopadu 2016 nebo plat-

nou ID kartu (občanský průkaz).  
 

      čas 
V Rumunsku platí tzv. Východoevropský čas, který je oproti Česku o hodinu napřed. Tzn., že ve 12.00 hodin 

v Rumunsku je v Česku teprve 11.00 hodin. 
 

    jazyk                                

V Rumunsku je úřední řečí rumunština, v Banátu v českých vesnicích mluví většina obyvatel česky.           
 

    lékařská péče, pojištění, očkování 
Lékařská péče je snadno dostupná a vysoce kvalitní. Česká republika nemá s Rumunskem dohodu o bezplatné 

zdravotní péči, která se netýká  pro případ první pomoci. Doporučuji uzavřít před cestou kvalitní cestovní 

ZDRAVOTNÍ pojištění. Nezapomeňte vzít s sebou i dostatečné zásoby speciálních léků, pokud je užíváte, nebo 

lékařský předpis na ně.  

OČKOVÁNÍ NENÍ  POVINNÉ. 
 

      jaké bude počasí? 
Průměrná denní teplota v této části Rumunska bývá v tomto období 21-28 stupňů Celsia. Nezapomeňte na při-

krývku hlavy či klobouky, sluneční brýle pro případ slunečního záření, repelent proti komárům, stejně jako 

moskytiéru proti komárům, máte-li ji.  
 

    nákupy, clo 
Ve velkých městech jsou obchodní centra, která mají vysoký standard a kde lze koupit prakticky vše potřebné. 

Jejich součástí jsou i potravinové supermarkety. Otevírací doba je zpravidla 10.00-18.00 hodin, o sobotách 

08.00-13.00 hodin. Velká obchodní centra bývají otevřena i v neděli.  

Bezcelně mohou být do/z Rumunska dováženy předměty osobní potřeby, dále 1 litr alkoholu, 2 litry vína, 200 

cigaret nebo 250 gramů tabáku nebo 50 doutníků. BEZ ZÁRUKY, podmínky se často mění! 

NESMÍ SE DOVÁŽET MASNÉ A MLÉČNÉ VÝROBKY! 
 

      oblečení 
Po celý rok je vhodný lehký oděv, přednostně bavlna, co nejméně syntetických tkanin. Pro delší procházky po 

městech a návštěvu kostelů jsou důležité dlouhé kalhoty, zakrytá ramena a pevná obuv. Ochranný oděv proti 

dešti je rovněž vhodný. V případě, že nehodláte vstupovat do kostelů, pak je dobré vzít s sebou také krátké 

kalhoty a lehčí oblečení. 

 

    doprava, zavazadla 
Přeprava bude po celou dobu (s výjimkou přejezdu ze Sasca Romany do Svaté Heleny) naším mikrobusem. 

Zavazadla nejsou omezena, ale doporučuji nenechávat nic v mikrobusu a z toho důvodu jsou nutné batohy. Kaž-

dý den počítejte s jejich nošením na zádech. Na vlastních zádech… 
 

    bezpečnost 
V Rumunsku není víc nebezpečno než jinde na světě., přesto byste se neměli po setmění vydávat do ulic měst 

sami.   

Vyhýbejte se parkům, špatně osvětleným, opuštěným a odlehlým místům. 

Tísňová volání: Policie - 955 a zdravotnická záchranná služba - 961 



 

      elektřina  

Do sítě je dodáván proud o napětí 230/240 voltů, střídavý proud 50Hz. Adaptér do zásuvek není v Rumunsku 

třeba. 
 

      telekomunikace a pošta 
Vnitrostátní i mezinárodní telekomunikace jsou automatizovány a mají velmi dobrou úroveň. Telefonní spojení 

z Rumunska do České republiky: +420 + účastnické číslo. Pracovní doba na poštách je od 7.00 do 20.00 hodin  

ve všední dny a v sobotu, v neděli pak od 9.00 do 12.00 hodin. Pošta do České republiky jde minimálně 1 týden.  

 

    měna, doporučené kapesné  
Rumunskou měnou je RUMUNSKÝ LEU  (množné číslo lei, v překladu znamená „lev“), označované mezinárodním symbo-

lem ROL nebo RON.  

Momentální kurz je cca 6.-Kč za 1.-ROL. 

Přijímají se všechny mezinárodně uznávané kreditní karty.  
Banky jsou otevřeny na letištích  24 hodin denně, jinde pondělí-pátek 09.30-16.30 hodin, soukromé směnárny v centrech 

obou měst jsou otevřeny vesměs od 08.00 do 19.30 hodin,   v sobotu a v neděli od 10.00 hodin do podvečera.    

KAPESNÉ: 
Předpokládané vstupné: 10.-€ 

Celkem doporučujeme cca 20.-€  na jízdné a vstupenky a cca 100.-€ na stravu (průměrné ceny – káva 0,80 €, 

pivo cca 1.-€, hlavní jídlo cca 5.-€). 

Další suvenýry dle Vašeho uvážení. Doporučené celkové kapesné: 120.-€. Rumunskou měnu směníme na hrani-

cích nebo ve směnárně v Timisoáře. 

Ceny vstupů jsou pouze orientační, bez záruky!  

Výši kapesného zvolte dle Vašich nároků. 
 

      náboženství 
V Rumunsku je nejvíce rozšířené pravoslavné náboženství a křesťanství. Mši můžete navštívit téměř každý den 

dopoledne i v podvečer  a každou neděli ráno, a také o náboženských svátcích. Pravoslavní věřící se křižují třemi 

prsty (nejprve hlavu, potom břicho, pravé a levé rameno). 

Během bohoslužeb není vhodné rušit věřící prohlížením si interiéru kostela. 
 

    zastupitelské úřady    
Velvyslanectví České republiky v Rumunsku: 

Ion Ghica 11, 704181 Bukurešť, telefon: 01/3159142 nebo 3159143. 

Velvyslanectví Rumunska v ČR: 

Nerudova 5, Praha 1, tel. 257534210 

tel.: 233375650, 233379473 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

        

 

                      Klidné přípravy a jen hezké zážitky z naší akce  

                    

 

 

    přeje za KTC OVýT Česká Lípa 

   Jaroslav Svoboda, telefon 702444925  


