
 

Výlet do južných Čiech 

V dňoch 23.-25.9.2022 absolvovalo 15 členiek nášho združenia kresťanských senioriek krásny výlet, 

ktorý bol aj finančne podporený Miestnym úradom Bratislava 1, Staré Mesto sumou 500 EUR, do 

južných Čiech.Samotný výlet sa začal 23.9.,keď sme so skvelou náladou nastupovali do autobusu 

v očakávaní rôznych zážitkov.Samozrejme sme sa tešili  na kultúrne, ale aj na kulinárske dojmy. Pred 

obedom sme prišli do mesta Tábor, kde sme spolu so sprievodcom cestovnej kancelárie DAKA prešli 

malebné uličky Tábora, a dorazili do centra Tábora na Žizkovo námestie, ktorému dominuje vysoká 

socha neohrozeného husitského bojového vodcu Jána Žižku z Trocnova.Niektorí si pozreli aj Husitské 

múzeum  spolu s táborským stredovekým podzemím, ktoré je zamerané na husitské hnutie a jeho 

odkaz v českých dejinách Takisto sme navštívili dekanský kostol Premeny Pána na hore Tábor, ktorý je 

verný svojej českobratskej povesti,úsporný, ale pritom veľkolepý.Samotný Tábor má krásne  

reštaurované domy so zdobenými štítmi a gotickú radnicu, v ktorej je zmienené Husitské múzeum. 

Návštevníka prekvapí aj fakt, že sú tu dve divadlá a v okolí veľký rybník s biblickým názvom Jordán. 

Prvá zastávka nás nesklamala, a po ochutnávke českého piva  a dobrého obeda sme pokračovali ďalej 

a zastavili sme sa na prehliadku zámku Červená Lhota, ktorý je jedným z najkrajších vodných 

renesančných zámkov v Čechách.Zámok s rybníkom, parkom a hospodárskymi budovami patrí medzi 

národné kultúrne pamiatky.Stojí na skale, ktorá sa prehradením údolia a zvýšením hladiny vody stala 

ostrovom v zámockom parku.Zamok má červenú fasádu, a preto sa nazýva Červená Lhota. Na zámku 

bolo takisto natočených viac rozprávok, ako napríklad Zlatovláska.Ubytovaní sme boli po prehliadke 

v hoteli Lucia, ktorý sa nachádza v Nežárke nad Lužicí. 



Na druhý deň sme navštívili zámok Hluboká, ktorý je takisto národnou kutúrnou pamiatkou. Podľa 

Lex Schwarzenberg pripadol štátu, a český štát je právom naň hrdý a stará sa oň.Hluboká stojí 

nesporne za náštevu, a všetci sme žasli nad bohatými zbierkami všetkého druhu úžitkového umenia 

a mobiliáru, ktorý sa v zámku nachádzal.Cestou do Českých Budejovíc sme sa zastavili v krásnej 

fotogenickej dedinke Holašovice , ktorá je určite známa mnohým z viacerých českých filmov. Zážitok 

z krasnych sedliackych barokových domov bol spečatený českou kuchyňou, a najmä skvelými 

poctivými koláčmi.Stihli sme ešte aj návštevu  pivovaru Budweiser v Českých Budejoviciach. Náš 

sprievodca v pivovare nám podal zasvätený výklad výroby piva, a prehnal nás mnohými poschodiami 

hore a dolu, aby sme mali komplexnú predstavu celej výroby piva. Nás však všetkých definitívne 

presvedčila kvalita piva najmä potom, keď sme absolvovali aj jeho ochutnávku. Cestou do hotela sme 

sa ešte zastavili na impozantnom námestí Otokara Přemysla II. v Českých Budejoviciach s radnicou 

a palácom  Včela a navštívili kostol Obetovania Panny Marie pri námestí..  

Posledný deň sme mali ešte prehliadku Českého Krumlova, najmä zámku, ktorý je takisto pokladaný 

za jeden z klenotov českej  histórie.Stredoveký hrad, ktorý je bol viac krát prebudovaný, obsahuje 

historické divadlo, a je obkolesený krásnou barokovou záhradou, kde sa nachádza otáčavé divadlo 

s momentálne reštaurovaným belvederom.Za zmienku stojí úžasná poloha samotného mestečka 

Český Krumlov, ktoré sa pýši takisto rázovitými domami s krásnymi štítmi, námestiami 

a vyhliadkami.Rieka Vltava vytvára v meste meandre, ktoré len podčiarkujú podmanivú krásu 

mestečka. Príťažlivé boli aj obchodíky s rôznym tovarom, ktoré sa ponúkali na návštevu a kúpu. Ťažko 

sa nám lúčilo s týmto mestečkom, takže sme si cestou ešte pripomenuli historické malebné domčeky 

na krásnom historickom námestí v Telči,kde sme sa cestou domov tiež zastavili. Niektorí navštívili aj 

vežu pri kostole svätého Jakuba, a po ceste spomínali na krásny výhlad na mestečko Telč. Všetky 

vymenované zážitky a aj mnohé ďalšie sa nám vryli do pamäti , a ozaj budeme dlho spomínať na 

úžasný zájazd do južných Čiech.  

PhDr.Jana Gašparíková 12.10.2022 

 


