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Bevezetés
A Szakszervezeti Bizottság a Híradónak ezzel a különszámával
a csehszlovákiai tanulmányi utazáson résztvevőknek kiván a segít
ségére lenni abban, hogy a látottakat és a hallottakat (idegenve
zetőnk Brünntől Prágáig kiséri csoportunkat) jobban tudják rögzí
teni*
Tájékoztatásunkban csak rövid áttekintést nyújthatunk utazá
sunk főbb állomásairól és az utazással kapcsolatos egyes tudniva
lókról* Terv és program ez, melynek realizálása több, ma még nem,
vagy kevésbé ismert tényezőtől függ* Leírásaiban feltehetően egyes részeknél többet, esetleg kevesebbet tartalmaz mint amennyit
megtekinteni módunkban lesz* Nem pótolja sem az idegenvezetőt,
sem az útikönyvek leírásait, de mégis irányt jelöl és támpontot ad
utazásunkhoz* Hasznát és értelmét ebben bírja*
Tervezett utiprogramunk
Első nap (április 27*- szombat)
Budapest - Győr - Rajka/Rusovce - Bratislava - Brno (128+56
6+14+139 s 343 km) Éjszakai szállás a Hotel Rosenstav-ban.
Második nap (április 28.- vasárnap)
Brno - Slavkov - Bu ovice - Brno (17+13+30 » 75 km) Az éjsza
kai szállás az előző napéval azonos, vacsora a Rest.Bohémá-ban.
Harmadik nap (április 29*- hétfő)
Brno-Námest*n.Osl* - Mor.Krumlov (33+50 » 63 km) Éjszakai
szállás a Hotel Jednota-ban, vacsora ugyanott.
Negyedik nap (április 30* - kedd)
Mor.Krumlov (reggeli a Hotel Jednota-ban) — Tele - Jindrichuv
Hradec - Őeské BudSjovice (80+41+52 a 173 km) Éjszakai szállás a
Hotel Vltava-ban, vacsora ugyanott*
Ötödik nap (május 1*- szerda)
6eské Búdéjovice (reggeli a Hotel Vitává—bán) - Cesky Xrumlov
- Plzeií - Stribro (24+185+5 = 173 km) Éjszakai szállás a Hotel Ev-

ropa-ban, vacsora ugyanott*
Hatodik nap (május 2.—csütörtök)
Stribro (reggeli a Hotel Evropa-ban) - Flzeií [meglátogatjuk
az itteni Városi Könyvtárat - Skoda-féle futószalagja van a köny
vek szállítására - rész tvét el a könyvtárosok részére kötelező] Marianské LáznS - Karlovy Vary - Praha (5+71+50+132 = 258 km) Éj
szakai szállás a Hotel Ueteor-ban9 vacsora [?]
Hetedik nap (május 3*- péntek)
Praha (reggeli?) Ezen a napon látogatjuk meg a Nemzeti Iro
dalom Emlékmúzeumát a strahovi kolostorban* A könyvtárban az ér
tékes könyvgyűjteményen kiviil számos illusztrált kéziratot9 incunábulumotf ősnyomtatványt őriznek* Legrégibb kézirata a IX•század
ból való Evangélium* A könyvtárat barokk művészek diszitették re
mek festményekkel! F*X*Balko9 M.L.Willmann, J.Kramolin. A látoga
táson való résztvétel könyvtárosok részére kötelező* - Éjszakai
szállás az előző napéval azonos*
Nyolcadik nap (május 4.- szombat)
Praha (reggeli az előző nappal azonos helyen) - Babice (30
km) Éjszakai szállás [?]
Kilencedik nap (május 5*- vasárnap)
Babice (reggeli?) - Kacina - Zdár n*Sáz* - Pernstejn - Hustopece (55+32+35+75 s 247 km) Éjszakai szállás a Hotel Jednota-ban9
vacsora ugyanott*
Tizedik nap (május 6*- hétfő)
Hustopece - Bratislava - Rusovce/Bajka - Győr - Budapest
$35+20+53+128 - 289 Ina)
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A magyar-csehszlovák határ Pozsony közvetlen közelében, a vá
rostól 20 km-re húzódik* Határátkelőhelyünk magyar oldalról Rajka,
csehszlovák oldalról
1* BCS07CB (Oroszvár)
A község területén római fisleletek vannak az időszámításunk
utáni Il.századból. A késő gótikus angliai kastélyok mintájára ké
szült Lónvay-kastélv ma a Szlovák Népi Együttes székhelye. A kas
télyt angolpark veszi körül* A község temploma késő reneszánsz
stílusban 1662-ben épült.
2* BRNO (Brünn)
Csehszlovákia második legnagyobb városa (324 ezer lakosa van)
kerületi székhely, gazdasági és kulturális centrum* Környéke erő
sen iparosított, ugyanakkor jelentős mezőgazdasági terület is* A
várostól északra terül el az igen termékeny és magas mezőgazdasá
gi kultúrájú Morva-medence*
Története
Egykor Szt.Vencel koronája alá tartozó Morvaország fővárosa
volt*. A hasonló nevű vár tövében már az i.sz. I. században kiépült
az első település* Valóságos várossá a XIII* sz-ban fejlődött.
Kezdetben* stratégiai jellegű erődítmény volt* Ebből nőtt ki az a
fontos gazdasági központ, ahol kicserélték áruikat az Ausztriából,
Magyarországról, Csehországból, Lengyelországból érkezett keres
kedők* A cseh királyok erősen kedveztek Bmonak, vásárjoggal és
sok más kiváltsággal ruházták fel s Így a város egyre gazdagodott,
építkezett* A legfőbb tisztséget viselő határőr-grófok mellett
már az első Időkben, a középkorban megerősítették helyzetüket az
olomouci (olmützi) püspökök is* A püspökség sokban hozzájárult
ahhoz, hogy Morvaországba idegen-házbell fejedelmeket hívtak be*
Az első Luxemburg uralkodók alatt Bmo Morvaország politikai
és művészeti központjává fejlődött. Ebből az időből néhány kora
gótikus műemlék maradt meg; hasonlóan szép műemléki maradványai
vannak a XVI.század közepéig virágzott késő-gótikának is* A város
ebben az időben gazdaságilag tovább erősödött, bár a XV.században
a huszita háborúk sok kárt, veszteséget okoztak*

A XVII•század, a harmincéves h&bora sok szenvedést hozott
Bmo lakosságára, az ország nagy részét elpusztította. Maga Brno
"birodalmi erősség" volt, vaskos falaival ellenállott Thorstensson
svéd királyi tábornok támadásainak* E hadjáratok tanulságai alap
ján és mintegy kiváltságkép francia mérnökök tervei szerint uj,
még hatalmasabb erődítmény-rendszert kapott*
A XVIII*században a nemesség és az egyház kormányzott Brnoban* Héhány barokk palota és templom emlékeztet erre az időre* Ugyanekkor kezdett fejlődni az uj társadalmi réteg, a jövendő bur
zsoázia is* Ekkoriban kezdték építeni az első, jól jövedelmező ipari üzemeket* Igazi kibontakozásai azonban, a polgárság vállal
kozásai, a kővetkező évszázadra jutottak* Brno ekkor vált a textil-és a gépgyártás egyik központjává* Korabeli szóhasználattal
Bmot "Az Osztrák Manchesterének nevezték*
A város legújabb fellendülése 1918-ban kezdődött, amikor az
önálló CBeh állam egyik vezető városává lett* Jelenkori nagyará
nyú fejlődése az uj szocialista társadalmi és gazdasági rend meg
szervezésével köszöntött be*
Jelentősebb műemlékei i
Bár Brno Morvaország hivatalos székhelye volt, a nemesség
csak akkor utazott ide, amikor tartományi gyűlés volt; főként hi
vatalos épületeket emelt itt a birtokos nemesség, viszonylag ke
vés a főúri palota* A nemesi családok inkább vidéken, birtokaikon
építették fel fényűző kastélyaikat, palotáikat* A nagyobb arányú
építkezéseknek az is gátat vetett, hogy Brno több évszázadon át
Bécs árnyékában élt, és az osztrák főváros "elővárosának" számí
tott, akárcsak Pozsony*
A belváros közepén áll a kapucinusok 1648-51 között épült
SZT*KERESZT TEMPLOMA* Az egyszerű barokk építmény előtt néhány
szent szobra látható* A templom sírboltjában nyugszik a regények
ben is gyakran szereplő Trenck báró mumifikálódott teste*
A Kapucinusok terének szomszédságában álló barokk stilusu
volt Dietrichstein-palotában a MQH7A MCJZEUM kapott otthont* A ba
rokk stilusu épület mind méreteivel, n±r\A díszes homlokzatával ki
emelkedik környezetéből* A terjedelmes épülettömb különböző kor
szakokban több átépítés, hozzátoldás során kapta mai formáján*
Legrégibb része az úgynevezett "püspöki udvar", ez a gótikus to-
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rcrrrr/al koronázott részlet 1500 körül épült. A tenne lévő vápnin»
falfestményei a IVl.század közepén készültek. Udvara Brnonak ma
is lagfestőibb részlete. Nyitott árkádjai alatt, terebélyes fák
árnyékában kecses Merkur-diszkut áll. (Bendl TgnAw alkotása, 169399)* Maga a muzeum őskori és a természetrajzi gyűjteményeiről hí
res. Igen értékes a Képtár is, amelyben Rubens, Cranach, Maulbertsch, Etgens és más mesterek képei láthatók. A tér közepét a
barokk művészet kiemelkedő alkotása, a Pamassua-diszkut ékesíti.
1690-97 között állították fel, tervezője Fischer von Erlach bécsi
műépítész volt.
A Morva Muzeom északi homlokzata előtt a Petráké utca lépcső
jén a HSTROV-DOMBRA érkezünk. Itt állt a Preaysl cseh fejedelmi
család egyik oldalágának hajdani vára. A vár erődítményeiből úgy
szólván semmi sem maradt fenn. Az 1080 körül kőből épített és e—
redetileg román stilusu bazilika is évszázadok számos átalakítá
sának, bővítésének, újraépítésének nyomát viseli magán. A IXX.azban előbb román stílusban bővítették, majd a Hll.az. közepén ko
ragótikus stílusban folytatták a hozzátoldást. A IVIII.század kö
zepén barokk stílusban, majd századunk elején ismét gótikus stí
lusban restaurálták. A régi várerődítmény maradékain szép ligetet
alakítottak ki még Mária Terézia idején. E liget sétányáról gyö
nyörű kilátás nyílik déli irányban. Itt helyezték el a napóleoni
háborúk befejezésének emlékére 1öl8-ban ‘emelt márvány obeliszket.
A Petrov-dombról a Domonkos utca felé haladva töhb jelentős
műemléket találunk. A hajdani DOMINIKÁNUS KOLOSTOR keresztfolyosó
ja a román stilua egyik igen szép, jellegzetes emléke. A kolostort
a XV.században építették, a keresztfolyosó munkálatait 1493-ben
fejezték be. Mindmáig érintetlen állapotban maradt. Igen érdekes
a keresztfolyosón a román stílus átmenete a gótikákat az oszlopok
még román stílusúak, az árkádivek azonban már gótikusak'. Újabban
kőtárnak rendezték be ezt a keresztfolyosót. Itt látható Bmo kö
zépkori építészeti emlékeinek gyűjteménye.
A Domonkos utca másik kiemelkedő látnivalója a PODBHRÁD—KAS—
TÉLI. Az eredetileg gótikus épületet a XVI-IVTI.században jelentő
sen átalakították. A második világháború után nagyarányú restau
rálással mentették meg. Ma a Városi Muzeum Képtárát tekinthetjük
meg itt. A kolostorhoz csatlakozó SZT.MIHÁLT TELIHiOM Brno egyetlen
tiszta barokk stílusban épült temploma. A templomot 1655—79 között
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építették* Az épület kora-barokk, belső berendezése késő-barokk
stílusa. Szobrai Rieg Antal szobrászművész alkotásait 1728-ból.
A templommal egy épülettömböt alkotó rendház emeletit eredetileg
gótikus dísztermét a XVIII.század első felében alakították át ba
rokk stílusban. A mennyezeten levő freskókat a neves osztrák fes
tőt Dániel Gran készítette 1737-39-ben. (Az olimpusi Istenek hó
dolata Morvaország előtt) A freskő építészeti keretét Gaetano
Fant! olasz festőművész alakította klf a falmezőkön pedig F.Eckstein és J.G.Etgens festményeit látjuk (1732). Ebben a teremben
gyűltek össze 1368-ban a morva rendek.
A hajdani kolostor épületéből a XVIII.században kialakított
több udvarost hatalmas épülettömb egyébként UJ-VÁROSHÁZA néven
ismeretes. Építészetileg legszebb részlete a gótikus formában meg
maradt refektorium, de igen szépek a freskókkal t lovagi és rene
szánsz címerekkel ékesített kisebb termek is. Itt rendezték be
Brno reprezentatív házasságkötő termét.
Déli irányban az ÓVÁROSHÁZA épületét találjuk. Brno gótikus
műemlékeinek egyike, bár mai formájában már jórészt barokk vonalú.
Leghitelesebb gótikus formában a kapubejárat és az épület tornyai
maradtak fenn. Ez utóbbiakat a reneszánsz ldején9 a XVI.század kö
zepén körül járóval és süveggel látták el. Reneszánsz Ízlésben ké
szültek az udvari árkádok is. Az épület érdekességei közé tarto
zik a ”Brnoi sárkány” egy kitömött krokodil és a ”Brnoi fakerék”.
Ezt a fakereket a hagyomány szerint egyetlen nap alatt készítették
és gurították el Brnoba Velká BÍtes falu kerékgyártói.
A Hu&ova (Húsz) sugárúton találjuk az IPARMŰVÉSZETI MÚZEUMOT,
amelynek népművészeti gyűjteménye igen értékes. Itt állítottak fel
az olasz karbonárlk emlékművét is. A sugárút nyugati része a Spilberk (Splelberg) várával koronázott parkosított hegyoldalakra néz.
SFIEIfíERG VÁRA egykor a morva őrgrófok székhelye volt9 később erő
dítményt a XVIH.századtól pedig börtön. Elsősorban politikai fog
lyokat őriztek itt. Föld alatti kazamatáiban számos ismert nevű
személy szenvedett rabságot9 Így többek között Trenck báró, Jean
Baptiste Drouetf a francia forradalom egyik szereplője. Itt tar
tották fogva a XIX.században a nemzeti szabadságukért küzdő olasz
forradalmárokát9 a karbonárikat is. A magyar jakobinus mozgalom
leverése után Spielbergben raboskodott Kazinczy Ferenc - emlékét
márványtábla hirdeti - s a szűk ablakok mögött vakoskodva irta
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történeti nevezetességű naplóját. Itt halt meg Princip Gavrilo,
aki 1914-ben Szarajevóban a világtörténelmi jelentőségű merényle
tet követte el Ferenc Ferálnáná trónörökös ellen* A második vi
lágháború idején a hitleristák cseh és szlovák hazafiak ezreit
zárták a vár kazamatáiba, számos szabadságharcost kinoztak halál
ra.
Északra a Rámenti Búdé armády-n (Vörös Hadsereg tere) talál
juk az 1350-ben épült

SZf.IilliS-aBBBLCXflOT, amelyet a morvaorszá

gi kormányzók temetkezési templomának szántak. 1645-ben itt igen
heves harcok folytak a svéd katonasággal, úgyhogy az épületek
csaknem teljesen megsemmisültek. 1662-66 között barokk stílusban
újjáépítették. Mai formájában gótikus alapon emelt háromhajós ba
rokk templom, déli oldalán toronnyal, homlokzatán kora barokk dí
szítéssel. A belső kiképzés részben már a rokokó stílusba hajlik.
Különösen szép az orgona. A főoltáron Manlbertseh egyik 1765-ben
készült képét látjuk. A pompás lámpa a brnoi kovácsoltvas művészet
egyik szép emléke. Kimagasló művészi értékű a XIV.századi Piéta.
A templomhoz csatlakozó volt AÜGUSSIHDS KOLOSTORT 1732-52 között
barokk stílusban alakították ki mai formájában. Az épületben ma a
Dél-Morva Kerület Nemzeti Tanácsa székel.
A Vörös Hadsereg teréről déli irányban a SZT.JAKAB-TMPLOM
Bmo gótikus építészeti emlékeinek egyik legszebbje. A XIII.sz. elején építették a német telepesek templomául. A templom első na
gyobb átépítése a XIV.száz ad második felében történt. Egy évszá
zaddal később ismét jelentős átalakítást végeztek a templomon. Mai
formájában a templom a múlt század végén végzett neogótikus átala
kítás nyomait őrzi. Jobb oldali falán két 1518-ban készült dombormüvet látunk. Keleti irányban van a volt JEZSUITA TEMPLOM] Bmo e—
gylk kiemelkedő barokk alkotása.
A belváros közepén a reneszánsz palotaépités egyik szép alko
tását láthatjuk, az úgynevezett LUPA-PALOTÁT• Ezt Morvaország leg
értékesebb reneszánsz műemlékeként tartják nyilván. Kapuzatát
1589-ben Giorgio Gialdl olasz szobrászművész készítette, felismer
hetően Michelangelo

Medici síremlékére emlékeztet. A palota udva

rán reneszánsz árkádsor van.
Déli irányban a Minoritáké (Minorita) utcán álló, jelenté
keny műemléki értékű SZT.JÁNOS TEMPLOMOT, majd a Minorita utcán
túl az egykori városfalaknál az utolsó megmaradt úrnői városkaput

találjuk

I
3. SLAVKOV
Brnotól 24 km-re, keleti irályban Tan. nevezetessége a SLA.VKOVT VÁR, amelyet a főúri Kaunltz—család emeltetett* A várat Domenloo Martinelll olasz építész kezdte építeni a XVU-XVIU.bz.
küszöbén, majd egy ismeretlen mester fejezte be a XVIII.sz. máso
dik felében.
1703 körül már elkészült a kerti keresztszárny, amelyet Bom
báin szobrai és Lanzani festményei ékesítettek. Oldrich építette
a Sállá Terrena elé a szép kocsifelhajtót, valamint az ovális ter
met és a lépcsőházat. 1747—ben a jobboldali szárny épült meg. Má
ria Terézia idejében építették a baloldali szárnyat, a legnagyobb
termet és a kápolnát, márvány oltárral. Mindkét helyiség belső ki
képzését Messerschmldt és Plchler végezték. A belső terekben, a
díszudvaron, az árkádok előtt mindkét szárnynál 36 szobor és kővá
za látható. A park a XVIII.század végéről való, amelyet 1830-ban
tovább építettek. A képtárban 220 különféle festmény van.
Slavkov község szomszédságában, Ponltovice falu mellett 1803*
december 2-án volt a "három császár csatája", Napóleon győzelme
az egyesült osztrák és orosz seregek fölött. A csata emlékezetére
1911-ben állították fel a Béke Síremléket. A síremlék mellől, a
Pracka dombról (324 m) jól belátni az egész egykori csatateret.
A történelem ezt a helyet Austerlitz néven ismert.
4. BüSoVICB
Slavkovtól 10 km-re fekszik keleti Irányban. Már a XVI «sz. kö
zepén itt település volt. Az itteni VÁRKASTÉLYT Jan Sembera %ernoholsky építtette 1366-1382-ig, a híres Petro Perrabosco dl Sagno
építésszel, valamint a brünni Gábri Péterrel. Szép árkádos udva
ra van a kastélynak* A bástya háromszögletű, körülötte vizesárok.
A XVII.sz.első felében épült a házi kápolna a keleti szárny
első emeletén, és a gyönyörű homokkőből készült udvari diszkót.
1703-ban az elővárat felmagásították, 1914-1936 között az elővár
északi szárnyát lebontották. A kastély négyszárnyú, egy és kéteme
letes váltakozva. A sarkokon toronykiképzés látható. A déli szárny
földszintjén öt terem megmaradt, ami még a XVI.századból való. A
legfigyelemreméltóbb ezek közül az u.n. Osászárterem, aranyozott
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atukkóplasztikával ékesítve.
Falképeit Európa elrablása, Diána, Hars, V.Károly, amint a
törökökkel harcol stb. Itt láthatók a római császárok mellszobrai
la. A bejárati ajtókon intarziás cimerberakások láthatók. A vár
kápolna hajójában aranyozott stukkódlszek vannak. A diszkut ba
rokk-kori, emberi alakokkal és groteszk figurákkal ékes.
5. NAMK&T♦NAP OSLAVOU
Brnotól 48 km-re nyugatra* A város melletti VÁB, mai alakját
1378-ban kapta* A Zerotin család építtette olasz reneszánsz stí
lusban azon a helyen, ahol már a XIII.században is vár állott* A
várat a későbbi tulajdonosok a XVII.század végén megerősítették*
Később eltávolították a várfalakat és a bástyákat, lerombolták a
vár előterét, a kapukat valamint a tornyokat, úgy, hogy végül egy
tipikus reneszánsz épület maradt belőle* A vár festőlen emelkedik
a város fölé* Kisebb park is övezi* Udvarának nyugati s déli fele
árkádos, ablakai között a Zerotin-család címerei láthatók* Az ud
varán álló reneszánsz Nentun-diszkut G.Gialdi alkotása* A kastély
földszintjén könyvtárterem, mennyzeténs Ámor és Psyché*
A város kedvelt nyaralóhely* Az Oslava folyón keresztül veze
tő hidat 20 barokk szobor ékesíti* Kicsiben emlékeztet a prágai
Károly-hidra* A városban működött Csehország legrégibb nyomdája:
még a Cseh testvérek egyházi közössége alapította* 1333-ban itt
nyomtatták ki az első cseh nyelvtant* A nyomdát később a szomszé
dos Kralice községbe helyezték át* Itt nyomtatták 1379-93 között
az u*n* králici Bibliát, az egyik legrégibb s legfontosabb nyom
tatott cseh nyelvemléket*
MQRAVSKY KRUMLOV

Eági település. Reneszánsz kastélyát két toronnyal és egy
árkádos udvarral 1562-68 között építették. A külső építészeti ki
képzés, a kápolna berendezése és lakószobái 1872-ben készöltek.
__ v
6. TELC
Általánosan elfogadott megállapíts, hogy ma Csehszlovákia
legszebb városa. Főtere árkádos (lábas;, reneszánsz es barokk oromzatu házaival, szobrászatilag gazdagon formait iíszkutjával olyan egységes, hogy ma már világi építkezésnek ilyen szép példájá
ig^ vajmi kevéssel találkozunk, fele varoea egészében hivatalos

műemlék, gondosan Őrzött város. Eltűnőén karbantartják; évente
számtalan belföldi s külföldi látogató jár csodájára.
Nagyméretű reneszánsz épülete a Rozmberk - Rosenberg - főúri
család kastélya volt, amely egy meglevő vlzivár alapjaira a XVI.
sz. második felében épült. Belső kiképzése mintája egy nemesi
székhelyül szolgáló épület gazdag architektúrájának. A várkastély
végső formáját Baltazar Hajó dm Tomio adta meg, ő a déli palotát
építette a kastélyhoz, majd a harmadik udvar kapuját, az árkádos
udvarteret és a kápolnát. A kastély-belsőt gazdagon ékítették
festményekkel, stukkókkal, kazettás mennyezetekkel.
7. JUTORICHfty hbATflüfi
Dél-Osehorszég egyik legszebb városa 11 ezer lakossal. Azzá
teszi fekvésének szépsége, számos műemléke, elsősorban pompás kas
télya. A várkastélyt a XIII.sz.elején építették a főúri Vitkovlc
család tagjai, utána a Slavaták és a Cemlnek folytatták az épít
kezést. Az épület főképpen gótikus és reneszánsz. A gótikus idők
ből való az éhségtorony, az un. jindrlchovi traktus a második s a
harmadik udvar között a Fehérasszony kápolna. Az 1360-ban Balta
zar Hajó da Tomis által tervezett reneszánsz "uj építkezésiből
valók a nagy árkádok is, a kis árkádokat Antonln Comet tervezte.
A kerti rondella alkotója Giovanni Faconi da Vomia. Az udvaron re
neszánsz diszkut áll. A várkastély különösen stilusegyvelege miatt
rendkívül festői. Hangulatához a várfalak Is hozzájárulnak, ezek
övezik körül a kastélyt. Megnyerd kilátás nyílik a Ne&árka folyó
völgyére a várból, melynek belső berendezése Is értékes. Képtár,
régi bútorok, freskók a Szt.György kápolnában, értékes archívum
középkori oklevelekkel, iratokkal a harmincéves háború korszaká
ból stb.
A város műemlékei közül figyelemre méltó a Keresztelő Szt.
János temploma, a Szűz Mária Mennybemenetele temploma, a Szt.Tán
céi temploma a temetőben, a XTI.sz.-ban állított Szentháromság
templom, a ferencrendi kolostor a XT.sz. végén épített Szt.Kata
lin templommal, és egész sora a mindmáig épen maradt ódon polgári
házaknak.
8. CESKÉ BPPSjOVTCB

Dél-Csehország kerületi székhelye, a Moldva (Tlatava) ás a
'.0

Mai Se folyó torkolatánál, Dól-Csehország szivében fekszik. 1265bon alapította Il.PÍemysl király, a dominikánus kolostorral együtt.
Hatalmas, négvszögalaku főtere egyike Európa legnagyobb kisvárosi
fCtereinek. E tér közepén áll az 1727-ben épült Sámson diszkut.
Alkotója Joseph Dietrich. A feltűnően szép barokk városházát 1730ban építette A.E.Martinelli egy 1555-ben emelt reneszánsz épület
helyén. A város gazdag építészeti műemlékei közül a következőkre
hívjuk fel a figyelmeti A Fekete torony (Öerná ve£); a XVI.sz.ban épült. 72 m. magas, felső kerengővel, ballusztráddal, toszkán
oszlopokkal. A Szt.Miklós templomot a XIII.sz.-bán alapították,
néhányszor átépítették, mai alakját 1649-ben kapta. Belseje művé
szi s egyben arról is emlékezetes, hogy a harmincéves háború ide
jén itt őrizték a cseh királyok koronázási jelvényeit s a királyi
ékszereket. A dominikánus kolostor A Szűz Mária templommal együtt
Budéjovlce legrégibb műemléke. Megtekintésre méltó az egykori sóház (később fegyvertár) épülete a XVI.sz.-ból, egy mészárszék ugyanebből az időből, a ,rVas-azüzM torony, a XV.sz.-ban épült erőditm ny maradványa, továbbá a "Rabsteini torony" a XXV.sz.-ból,
a Kneisl-ház (1557), a kapucinus rendház és a vele egybefüggő Szt.
Anna templom (XVII.sz.) A látogató figyelmébe ajánljuk még ezen
kívül néhány régi utcát (Óeská ulice, Knezská ulice), amelyekben
egész középkori háztömbök maradtak épen. A városi múzeumban gaz
dag gyűjteményt láthatunk gótiuus festők, szobrászok müveiből. Ér
dekes még tudni a városról, hogy Öeské-Budejovicéből indult el először Európában lóvasut. 1827-ben kezdett közlekedni az osztrák
Linz városba.
Ismert az itt gyártott ceruza, amelyet a Koh-i-noor üzem
(azelőtt Hardtmuth gyár) készít és világhírű a városban főzött
Budvar néven ismert sör.

&ESKY KRPML07
Öeské Budéjovicétől 7 km-re délnyugati Irányban a Holdra fo
lyó mellett fekvő város 9000 lakossal* A Moldva Itt kettős burkot
alkot és a legszebb, építészetileg legépebben megmaradt, ódon cseh
várost öleli körül. A város a vár alatti kis településből fejlő
dött ki. A vár a Moldva bal partján, nagy sziklára épült. 300 he
lyisége és több udvara van. Ragyogó képtára, értékes gobelingyűjteménye, sok finom porcelánja, bútora, népviseleti gyűjteménye
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európaszerte híres* Feltűnő magas tornya kör járó járói nagyszerű
a kilátás a Moldvatájra s a városra* A varat a XIII*sz.-ban épí
tették a Wltkowltz csalód tagjai, tőlük 1302-ben a Roímberk (Rosenberg) család szerezte meg* A Rosenbergek a XVI.sz. második fe
lében olasz művészekkel, Antonio és Gábrielé de Blonde és Balta
zár da Vomlo építészekkel reneszánsz stílusban alakíttatták át.
A ZVII*sz.-ban az Eggenberg család lett a vár birtokosa, majd a
Sohwarzenberg hercegek vették meg a XVIU.sz .kezdetén. Kisebb ala
kit áű3 okát végeztettek a várkastélyon, reneszánsz formája azonban
már nem változott meg. Építtettek nyárilakot, várszínházát. A vár
színház kincsei közűi nagy számban maradtak korabeli kosztümök s
díszletek. Ez Európa legrégibb ilyenn mű gyűjteménye*
A váron kívül Is számos szép műemlékkel találkozunk ieeké
Krumlovban* Elsősorban a gótikus alapon álló reneszánsz épületeket
emlitjük. Ilyen az óvárosháza és egy sor régi ház a főtéren (pl.
az Aranykorona-ház, a prelátusi ház, a Rózsa (R&£e) szálló (1366),
az erkélyes Káplán-ház és a XIV.sz.-bán épült Szt.Vltus templom.
Gótikus eredetű a zeneiskola, a Felsőkapu, a Bud&jovici kapu, vbj1 amint az egész Latrán utca.
10*

ZLZEN (Pilsen)

Prágától 90 km-re fekszik. Itt vannak a Skoda-müvek éa itt
gyártják a pilseni sört. A Plze&ből kivezető ut áthalad az ódon
Stfribro városán (éjszakai szálláshelyünk). Közvetlen szomszédsá
gában (3 km-re) megéri a pihenőt a Kladruby faluban álló kolos
torépülettömb az Impozáns Szűz Mária templommal. Giovanni Santinl
kiemelkedő építészeti alkotása a XVlII.sz.első felében épült ba
rokk-gótikus stílusban. A templom 80 m hosszú, 21 m széles, kupo
lája 73 n magas*
A nyugat-csehországi fürdők vidékére érkezünk. Az alábbi két
fürdőhely közvetlenül a Slavkovi erdő (valaha Császári erdő) lá
bánál terül el* A Slavkovi erdőség legmagasabb kiemelkedése 978 m
tszf • Az erdőség ápolt, kitünően karbantartott terület. Főként
fenyveserdő borítja a tájat.

11. MAPTtwairfe T.Ámft (Marienbad)
30 000 lakosú, Hyugat-Csehország legszebb városának nevezbe-
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tó. Völgykatlanban fekszik, amelyet észak felől a Slavkovi erdő
lejtői védenek. Az erdővidék lehuzódik a fürdőtelepig s körülöle
li azt. Dél felől a Cseh^-erdővel határos. Marianská Lázn& tszf
magassága 630 m. Erdős környéke, széltől védett fekvése, a sok
gazdag ásványvízforrás a fürdőtelepet a gyógyulás és az üdülés
eszményi helyévé emelte. A csehszlovák fürdőtelepek között Marianské Lázni különleges helyet vívott ki magának nagyszámú ásványvíz
forrása miatt. E források különbözű vegyi töltésiek és igen kis
területen fakadnak. Marianské Lázni nemrégiben ünnepelte fennállá
sának 150.évét. Vizeinek gyógyító hatását már akkor ismerte a kör
nyék, amikor a tájat még sürü erdőség borította, és a Teplá kolos
torhoz tartozó vidék szinte még járhatatlan volt.
Marianské Láznénak 40 gyógyforrása van, főleg savanyuvizforrás. Néhány sós, részben Glauber-sós forrása van, de van bikarbonátos és chloridos is. Más források szénsavasok, meszesek, keserüvizesek és vannak szabad oxldos szénsavas vizek, vasas és egy
szeri! savanyuvizes források is.
Vendégei között számos híres ember volti Wagner Richard,
Chopin, Liszt Perenc, Goethe, Puskin, Maxim Gorkij. Műemléképüle
tei nincsenek.
12. K^KLOVY VARY (KarlsbadL)
A város, melynek 43 ezer lakosa van a Tepla folyó mély völ
gyében fekszik. Több, mint 100 forrása van. Leghíresebb a Vilőlo
(Sprudel) forráscsoport, itt négy forrásból szökik fel a viz és a
gáz is, mint a forró gejzír. A percenkénti vizkitörés több, mint
2 ezer liter, hőfoka 72,3 C°. A naponta felfakadó 3 millió liter
viz sótartalma 19 tonna.
Karlovy Vary 1370 óta város; az évszázadok folyamán egyre
nőtt, terebélyesedett, és a XVIII.sz. elején már Európá-hirü elő
kelő fürdőhely lett.
Karlovy Vaxyban a XIV.sz. közepe táján építettek fürdőt, meg
alapítója IV•Károly cseh király volt, ő maga is keresett itt gyó
gyulást s ő tette először híressé a fürdőt. Róla is nevezték el
(Karlsbad-Kár oly fürdő) . Karlovy Varyban rengeteg világhírű ember
gyógyittatta magáti Nagy Péter cár, a költők, irók, zeneszerzők,
tudósok közül Goethe, Herder, Schiller, Adam Mickiewic, Goncsárov,
Gogol, Turgenyev, Maxim Gorkij,Beethoven, Johann Sebastlan Bach,
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Liszt Ferenc, Kari Maria Weber, Chopin, Brahms, Edward Grieg, Antonin Dvorák,, Zdenek Fibich, Marx Károly, a természettudós Pavlov,
Berzellus, a történetíró Frantisek Palacky, Johann PurkyÜe. Sokat
látogatta a fürdőt Arany János is. A házat, ahol megszállt, emlék
tábla ékesíti.
Uüemlék-épületel sorából kiemelkedik a Szt.Mária-Magdolna
templom. Mai formájában KTIII.sz.-i barokk épület, tervezte Kilián
Ignaz Dienzenhoffer.
Karlovy Varynak híres a porcelán-ipara (karlsbadl porcellán. ,
neves cége ma az Epia

cég. Üvegipara is világhírű, itt készülnek

az un. Moser-üvegek. Az utóbbi években ez a fürdőhely mint a nem
zetközi filmfesztiválok színhelye Is ismertté vált.
13. PR AHA (Prága)
Csak címszavakban, emlékeztetőül a legfontosabbakat adhatjuk,
feltételezve, hogy programunkban szerepelnek.
Strahov (a templom, ahol Mozart Amadéus orgonáit, a Nemzeti
Irodalom Emlékmúzeuma) - Pohorelecen át a Loretánské námestlre
(Toszkáa palota; Scbnarzenberg-palota; Hadtörténeti Muzeum; Érse
ki palotai Sternberg-palota, a Nemzeti Galéria gyűjteményével). A prágai Vár (volt királyi palota, spanyol-terem és galéria; Szent
Vitus-templom; Szent György-szobor; Sánckert; lovarda; nyárllak;
Belvedere). - Vissza a Hrad&«nflké néme&tlre. tovább a Nerudovára
(ódon házak, paloták, Így a 233.se. "Két Naphoz", a 214.sz. ThunHohensteln-palota, a 256.sz. Morzin-ház, a 210.sz. "Három Hegedü"ház, 22.sz."Arany Kehely-ház. — Malostranské námésti (Szent Miklós
templom s a körülötte levő házcsoport, a 258.sz. Liechtenstein-palota, a Pestis-oszlop, a 6.sz. Montág-palota, a 7.sz. Sternbergpalota, a 35*bz. Klsoldali Tanácsház). - A Mostecké ulicén át a
Károlv-hldra (két hatalmas, ZII.sz.-ból. hldtorony, a híd keleti
oldalán az óvárosi hldtorony). - Krlzovnloké námastlre (Szent Ferenc-templom, Szent Szalvátor-templom, Klementinum) • - Karlova ulice (l75.sz."Aranykut"-ház. 158.sz. Clam-Gallas-palota). - Malá
námesti (reneszánsz diszkót). - Staromestské némósté (régi város
háza, Orloj toronyóra, Tyn-temploB. Tyn-lskola, 606.sz. Golz-Klnsky-palota. Szent Uiklós-templom, Húsz János szobra). - A Zsidó
városba, a régi prágai gettó területére a Pa&L&ské üllőén (régi
és uj zsinagóga, ^1
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Zsidó Muzeum a régi zsidó temetőben, Pin-

kász-zsinagóga, a nácizmus zsidó mártírjainak emlékművével*) Vissza a Stratomestské térre s tovább a Celetná ullcén a Puska
portoronyhoz.

14. KACINA
Prága közelében a XVIII.században épült Jan Rudolf Cbotek
gróf kastélya egy 20 hektár kiterjedésű parkban óriási vadaskert
tel és igen szép kilátással a környező vidékre. Az épület egyeme
letes klasszicista stilusu, oszlopos épület. Említésre méltók
falfestményei és intarziás parkettája. A kastélyban Mezőgazdasági
Múzeumot létesítettek (1900—bán).
v
15. FERNSTEJN VARA
Nemcsak Csehszlovákia, de egyúttal Európa egyik legszebb vá
ra Nedv?dice falu (Brno környékén) fölött emelkedik. A XIII.sz.ban kezdték építeni és több Ízben alakítottak rajta. 1604 óta áll
mai alakjában. Történetéről annyit, hogy 1645-ben sikertelenül
ostromolták a svédek. 1655-1760 között katonai erődítmény volt.
Hatalmas előtere, öt tornya, öt kapuja, három bástyája, erődítmé
nye, sziklába vágott árka jelzi arculatát. Már külső rátekintésré
is igen látványos, falain számos erkély nyúlik a magasba, szépen
kiképzett lépcsősorokkal, kecses oszlopokkal diszitetten. A vár
belsejében levő nagy lovagtermet a XVI.sz. kezdetén építették.
Van a várban könyvtárterem, képtár, fegyvertár, kápolna és un.
"áhségtorony". A termek és lépcsők szövevénye - a lépcsők közül
sokat a sziklába vágtak - & vár harmadik emeletéig vezet. PernStejn vára különösen azért érdekes, mert építészetileg változato
san fejlődött, a középkori jellegű vár ugyanis lassanként újkori
erődítménnyé alakult. Pernstejn vára körül erdőség terül el.
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