A Közlekedéstudományi Egyesület Békés Megyei Területi Szervezete az EuroMiskolc Travel
Utazási Iroda közreműködésével 2018. szeptember 13 – 16. közötti időszakban szakmai utat
szervezett „Dél-Csehország várak és kastélyok” címmel.
2018. szeptember 13-án közel 700 km-es autóbuszos utazás során meglátogattuk az UNESCO
világörökségek listáján szereplő már messziről látható, várként emelt pompás barokk stílusú
épületegyüttest, a Melk Apátságot. Az autópályátkat elhagyva osztrák és cseh oldalon is 2x1 sávs
mellékutakon jutottunk el a Hluboká nad Vltavu-ba a Schwarzenberg család varázslatos
szépségű kastélya alatti szálláshelyünkre. Visszatérve az autóbuszos utazásra a mellékutak
burkolat állapota kifogástalan, de az út melletti padka szélességére, a biztonságos oldal
távolságokra nem figyelnek.

Második napon az előzetes programot megfordítva Moldva vadregényes völgyében
Rožmberk (Rosenberg) várával ismerkedtünk, majd a világörökség részét képező Cesky
Hluboká – Netolice – Prachatice – Holasovice útvonalon Krumlov városkában
barangolunk. Ennek a városnak felejthetetlen hangulata mindenkit magával ragad. A
bátrabbak (34-en) rövid városi raftingon is részt vehettünk, majd a Budweiser sörgyár
látogatása várt ránk.

Következő napon először Csehország egyik legpompásabb várkastélyát, a Rožmberkek, majd
Schwarzenbergek által birtokolt Hluboká várkastélyát tekintettük meg. Ezt követően
Netolicénél a Rožmberk család reneszánsz vizi-várban, nyaralókastélyában jártunk, majd
Prachatice festői óvárosában sétáltunk, gyönyörködve a festett homlokzatú, középkori
házakban. Végül megnéztük Holašovice-ben a 140 fős kicsiny falucska parasztbarokk stílusú
épületeit, amelyek ma is magántulajdonban lévő lakóházak, 1998-óta az UNESCO
Világörökséghez tartoznak.
Meglepő, hogy középkori belvárosi területről nincsenek kitiltva a gépjárművek. Szűk
sikátorokban a kiránduló csoportok között araszolnak a személygépkocsik és néha nagyobb
járművek is.
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Hazautazás során Moldván keresztül egy rövidebb utat választottunk. Telc óvárosa a cseh
reneszánsz ékszere, csodáját egyetlen tér, az ezt körbeölelő lábas házak, három templomtorony, a
várkastély és a mindezt körbefonó halastavak és ligetek egyvelege alkotja. Utunk innen a
Lednice kastélyhoz vezetett, majd két baleset miatti forgalom korlátozás eredményeként csak az
éjszakai órákban értünk haza.

A sikeres kiránduláson a KTE Békés Megyei Szervezete részétől 48-an vettünk részt,
utazásunkat a Kloki Transz Kft. autóbusszal segítette.
Karsai Mihály
KTE Békés Megyei Szervezet
titkára
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