
Cestovat znamená přesvědčit se, že všichni se mýlí v tom, co si myslí o jiných zemích.                                                                           

                                                                                            Aldous Huxley (1894-1963) 

 

 

 

 

 

 

KLUB TURISTŮ A CESTOVATELŮ OVýT ČESKÁ LÍPA      

OVýT - ODDÍL VÝLETNÍ TURISTIKY                           

(s námi výlety pro turisty od 5-ti do 85-ti let věku…) 

 

 

 

   Chci ti vyprávět o některých rumunských horách. Mám jen málo naděje, že dokážu, abys 

chvíli naslouchal, aby ses nadchl. Přesto je nutné se o to pokusit, vždyť každá země a kaž-

dý čas mají svoje tmavé hlavičky, písčiny, orly a svobodu a noční ohně planou i v jiných svě-

tadílech. 

    Chtěl bych ti popsat, bratříčku, některé rumunské kraje jako pohádkové země, napůl 

skutečně a napůl stejně pravdivě, ale tak, jak je vidí děti: bez zbytečností, se zachováním 

tajemství. Krátce, na několika řádcích, v několika dnech.  

    Čím svobodněji půjdeš, tím lépe. Víc zkusíš, víc prožiješ! 

    Musíš se ale smířit s tím, že možná už ani v Rumunsku nenajdeš již všechno úplně stej-

né, jaké jsem to viděl ještě před nedávnem já. I tam se leccos velmi rychle mění. Pospěš si! 

 

                                     Ukázka z knihy Miloslava Nevrlého KARPATSKÉ HRY 

 

 

 

 

Dovolte mi, abych naši cestu do Rumunska věnoval mému zesnulému kamará-

dovi, Vasilu Kohutovi, se kterým jsem Rumunsko a jeho hory Fagaraše na-

vštívil poprvé v roce 1982.  
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INFORMACE PŘED ODJEZDEM 
 



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. A to 

v Rumunsku všude! 

 

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 DO RUMUNSKA S POKOROU.   

                                                                                   DĚKUJI VÁM! 

 

 
 



INFORMACE PŘED ODJEZDEM  
 

      sraz účastníků a odjezdy 
    v sobotu 3.července 2021 v 5.50 hodin v České Lípě v Parku generála Heliodora Píky před KD Crys-

tal., odjezd v 6.00 hodin 

Odjezdy z dalších míst: Cvikov – z náměstí od MěÚ: v 5.30 hodin 

                                         Kolín – před vlakovým nádražím: v 7.45 hodin 
 

      program akce   
       1.den – sobota 3.července 2021: cesta dál povede okolo Brna po dálnici na hranice se Slovenskem a 
v průběhu dne pak přejezd přes Bratislavu, okolo Györu, Budapešti, Keckemétu a přes Szegéd a Makó na hrani-

ce s Rumunskem (Nagylak/Nadlac)., cca do 20.00 hodin příjezd přes Arad do Timisoary., ubytování a nocleh., 

       2.den – neděle 4.července 2021: snídaně a prohlídka TIMISOARY, při které 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 pouliční 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 nej-

lepším začátkem našeho putování po tomto kraji. Na závěr návštěvy Ti-

misoáry se ještě zastavíme u pravoslavné katedrály. Odpoledne přejezd 
do jedné z českých vesnic v Banátu – do SVATÉ HELENY. Po ubyto-

vání pěší procházka po vesnici a na blízké vyhlídky., večeře a nocleh 

v rodinách u české menšiny., 

       3.den – pondělí 5.července 2021: nocleh., snídaně a mikrobusem 

přejezd k dunajské soutěsce MALÉ A VELKÉ KOTLE, zastávka u obřího reliéfu tváře dáckého krále a voje-

vůdce Decebala (reliéf vysoký 40 a široký 20 metrů) a návštěva cí-

sařských lázní v BAILE HERCULANE (prameny 41 až 60 stupňů 

Celsia horké, možnost pěší procházky na vyhlídku nad lázněmi), poté 

zastávka v městečku ORŠOVA a u dunajské hráze ŽELEZNÁ 

VRATA poblíž města Drobeta*Turnu Severin., odpoledne si pro-

hlédneme město ALBA IULIA – jeho ohromnou městskou pevnost 
s pravoslavnou katedrálou, tvořící staré jádro města. V podvečer 

přijedeme do města SIBIU, města s německým nádechem – úzké 

uličky se štítovými domy tady zůstaly z doby, kdy město obývali 

Sasové. Dnes už město obklopují panelová sídlištní předměstí a Sa-

sové ho už také dávno opustili. Nicméně staré město je stále překvapivě půvabné. Než se zde ubytujeme, tak si 

prohlédneme zrenovované domy ze 16. a 17.století, které patřily městským kupcům, starou synagogu, kostel 

Uršulek či náměstí Piata Mare s evangelickou katedrálou. Miniaturní obytnou kolonii najdeme pod elegantním 

Železným mostem. Po prohlídce města se ubytujeme ve zdejším hotelu., nocleh., 

       4.den – úterý 6.července 2021: snídaně a přejezd do HOR 

FAGARAŠ. Cestou se zastavíme u vodopádů CASCADA BALEA. 

Až vyjedeme k jezeru Balea Lac před tunelem pod hlavním hřebenem, 

zaparkujeme a vydáme se na pěší túru ve vysokohorském, a to do 
kamzičího sedla Saua Caprei (2300 mn.m.) kudy prochází hlavní hře-

ben pohoří Fagaraš a odkud lze zahlédnout i nejvyšší vrcholy Rumun-

ska – Moldoveanu (2544 m) či Negoiu (2535 m). Vystoupat můžeme i 

na vrchol Iezerul Ceprei nebo na vyhlídku na jezero Lacul Capra se 

symbolickým hřbitovem obětí hor. Den zakončíme ve stylovém uby-

tování, v horské chatě cabana Balea Lac postavené na stejnojmenném 

jezeru v nadmořské výšce 2034 m., nocleh.,   

       5.den – středa 7.července 2021: snídaně, dopoledne dojedeme do 

BRAŠOVA, o němž místní legenda praví, že když Krysař vyvedl děti 

z německého Hamelnu, zmizely pod zemí a vynořily se v Transylvánii, 

kousek od dnešního brašovského hlavního náměstí Piata Stafului. Zde začneme prohlídku města, a to v místě i se 
solidními domy místních kupců, v jejichž středu stojí radnice. V té zase sídlí Historické muzeum. Nejznámější 

brašovskou pamětihodností je Černý kostel, podíváme se na hradby města, i k Tkadlecké baště, která je nejza-

chovalejší  baštou  ze sedmi původních,  mj. se zastavíme také u Kateřininy brány atd.  Odpoledne přejedeme do 

hor BUCEGI a zde doporučujeme výlet lanovkou z Busteni na hřeben pohoří ke skalním masívům BABELE. 

Projdeme se kolem nich (nedlouhá procházka) a projdeme se i po lyžařském středisku SINAIA. Nocleh 

v Busteni., 

 



 

       6.den – čtvrtek 8.července 2021: snídaně, poté nás čeká poměrně dlouhý přejezd (350 km) na východ ze-

mě, do ústí Dunaje. Naším cílem bude město TULCEA, ze kterého už vedou dál na východ, do delty, jen vodní 

cesty. My se nejdříve podíváme do centra města, na náměstí Piata Republicii, v jehož blízkosti můžete navštívit 

Muzeum umění. Směrem na sever najdeme Azizieskou mešitu z 19.století, za niž se nachází pěkná čtvrť 
s malými bílými domky a po ulici, která vede touto čtvrtí dojdeme k městským římským vykopávkám či 

k Archeologickému muzeu. V centru města je ještě možnost navštívit také Etnografické muzeum či Muzeum 

Dunajské delty, které bychom si neměli nechat ujít. Součástí muzea je i nádherné akvárium s místními rybami. 

V podvečer vyjedeme za město a můžeme pozorovat ptáky ve večerním světle, nocleh v Tulcea.,  

       7.den – pátek 9.července 2021 a 8.den – sobota 

10.července 2021: snídaně po oba dny, vzhledem k neustále 

měnícím se plavebním řádům bude program v DELTĚ 

DUNAJE upřesněn až na místě., v každém případě 1.den 

doplujeme lodí do vesnice CRISAN, což je původně rybářská 

vesnice táhnoucí se 7 km podél pobřežní linie a je hlavním 

turistickým střediskem na Sulinamském rameni., v rámci 
dvoudenního pobytu uskutečníme i lodní výlet do vesnice – 

MILA 23, do které doplujeme člunem po 10-ti km, a to po 

„starém“ rameni Dunaje. Mila 23 je velká vesnice, kterou tvoří 

rákosové domky, kde muži tradičně rybaří a ženy se starají o 

zeleninové zahrady, vinnou révu a ovocné stromy, drůbež, 

prasata a včelíny. Na listnatých stromech tu hnízdí žluvy a 

v mokřinách žijí ropuchy. Budeme-li mít štěstí zahlédneme i 

pelikány. Noclehy budeme mít zajištěny stylově v deltě Dunaje, a to ve 2-lůžkových stanech, vybavených poste-

lemi, povlečením a elektrikou.,  

       9.den – neděle 11..července 2021: snídaně, návrat do Tulcey a poté přejezd mikrobusem do BRAŠOVA, 

kam dojedeme po odpolední jízdě severní cestou., večer příjezd, ubytování a nocleh v Brašově.,                            

      10.den – pondělí 12.července 2021: po snídani odjedeme z Brašova a ještě dopoledne zastavíme v rodišti 
Vláda Tepeše  „Nabodávače“ – muže proslulého pod jménem Drakula. Přije-

deme do SIGHISOARY, jíž dominuje citadela posazená na skále, jejíž úbočí je 

poseto změtí starobylých domků a domečků. Nad hlavní branou se tyčí mohutná 

věž. Prohlédneme si i Klášterní kostel, jehož čistě bílý interiér je vyzdoben 

pestrými koberci. V roce 1491 se v jednom ze zdejších domů (Piata Muzeului 6) 

narodil Vlad Drakula… Sighisoara se nám bude zcela jistě líbit! Odpoledne se 

přesuneme do TURDSKÉ SOUTĚSKY, do které se poté vydáme asi na 4-

kilometrovou cestu tam a zpět (celé cca 8 km). Soutěska je zastíněna 300 metrů 

vysokými skalami, kde se v jeskyních dříve skrývali banditi a psanci. 

V podvečer dojedeme do KLUŽE, města, které díky svým barokním kopulovitým věžím a omšelým zadním 

uličkám s domy z konce předminulého století vypadá i dnes jako běžné provinční maďarské město, kterým kdysi 
skutečně bývalo. Ubytování v Kluži, nocleh., 

       11.den – úterý 13.července 2021: časně ráno snídaně a odjezd z Cluje, zastávka v lázních BAILE FELIX, 

v jejichž středu se nachází termální bazén, který obklopují rustikální budovy a park s dřevěným kostelem a de-

sítka moderních hotelů. Přes příhraniční město Oradea přejedeme do Maďarska a poté náš už čeká jen cesta 

domů. Pojedeme přes Debrecen, okolo Egeru a Budapešti na Slovensko a do Česka., předpokládané návraty: 

Kolín 22.00 hodin, Česká Lípa 23.30 hodin, Cvikov 24.00 hodin. 

 

      ubytování, stravování, spropitné                                      

Ubytování v rámci akce je zajištěno vesměs v hotelech střední kategorie ve 2-lůžkových pokojích se sociálním 

zařízením, 1x v Banátu pak v soukromých domech, a to ve 2-lůžkových pokojích, jen výjimečně vybavených 

toaletou a sprchou (vesměs budou tato zařízení společná), 1x v horské chatě cabana Balea Lac ve 2-lůžkových 

pokojích se společným sociálním zařízením a 2x v deltě Dunaje ve 2-lůžkových stanech 

s postelemi a povlečením a společným sociálním zařízením. DOPORUČUJEME VZÍT 

S SEBOU RUČNÍKY Z DOMOVA.  
Stravování a nákup potravin bude zabezpečeno dle momentálních místních podmínek, ale 

každý den bude několik možností kde se najíst!   

Voda z vodovodní sítě je vesměs pitná. 

V restauracích se zpravidla dává spropitné ve výši 10% z účtu, záleží na úrovni poskytova-

ných služeb. Naúčtovaná částka nezahrnuje spropitné. V případě, že jste s poskytovanými 

službami spokojeni, je běžné dávat spropitné 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 13.října 2021 nebo platnou 

ID kartu (občanský průkaz).  



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

v Rumunsku poledne, tak v Česku je teprve 11.00 hodin dopoledne. 
 

    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 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 před-

pis na ně.  

- Možnost připojištění: které zahrnuje také kompletní pojištění zdravotních výloh po celou dobu konání akce 

včetně onemocnění Covid-19 (pojistné plnění až 500.000.000.-Kč, z toho i náklady na příp. karanténu v zahrani-

čí ve výši max. 10000.- Kč s 20-ti % spoluúčastí a max. 10000.-Kč na příp. náhradní dopravu z Rumunska domů 

vč. letenek, i zde s 20-ti % spoluúčastí). Pojištění stojí 520.-Kč (u osob starších 70 let 1041.- Kč) a je třeba ho 

objednat a zaplatit do 20.června 2021!  

Viz: www.axa-assistance.cz/cestovni-pojisteni/ 

 

 
 

      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.  

Rumunsko je součástí Evropské unie a tím i celní unie. 
 

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

městech, návštěvu kostelů a do hor 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 naším mikrobusem. 
Zavazadla nejsou omezena, ale doporučuji nenechávat nic v mikrobusu. POZOR! 2 dny zůstane náš mikrobus 

v deltě Dunaje mimo náš dosah. Naše zavazadla budeme několikrát přenášet na lodě. 
 

    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 RON.  
Momentální kurz je cca 5.50 Kč za 1.-ROL, resp. 4.50 RON za 1.-€ 
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 a fakultativní výlety: 50.-€ 

Strava: cca 150.-€ (průměrné ceny – káva 0,80 €, pivo cca 1.-€, hlavní jídlo cca 5.-€). 

Další výdaje, např. na suvenýry dle Vašeho uvážení. Doporučené celkové kapesné: 220.-€. Rumunskou měnu 

směníme na hranicích 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  

 

 

 

 

 
 

 
 


