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Úvod

Poutní tradice prochází napříč náboženstvími a v křesťan-
ství sahá do 4.  století, kdy vznikají nejstarší poutní mís-
ta ve Svaté zemi. Po středověkém rozvoji poutnictví, kte-
ré je spíše záležitostí jednotlivců mířících na významná 
svatá místa Evropy i mimo ni, přichází v novověku trend 
poutních procesí. Z poutě se stává v baroku folklór a pu-
tovat už stačí do sousední farnosti, kde se slaví patrocini-
um místního kostela. V  základu poutní tradice stojí víra 
v duchovní charakter místa. Víra, že boží působení a po-
moc se váže na konkrétní místo, je možné je vymezit to-
pograficky. Přiblížením a dosažením těchto míst se člověk 
může přiblížit a  dosáhnout vytoužených dober, přede-
vším uzdravení, ale také odpuštění, vyřešení sporu, nale-
zení směru životní cesty. Na poutních místech byly pře-
devším v  baroku vystavěny svatyně  – kapličky, kaple, na 
těch významnějších kostely často s ambity poskytujícími 
zázemí pro poutníky. Boží přítomnost a  pomoc je často 

symbolizována přítomností posvátných předmětů, ať už 
jsou to milostné obrazy, sochy, relikvie svatých či léčivé 
prameny. Putování na tato místa bylo samozřejmě spo-
jené s  rituály-se slavením bohoslužby, přijetím svátostí 
a s mnoha prvky lidové zbožnosti. 

S  rozvojem dopravy a  změnou životního stylu i  reli-
giozity ustoupil do pozadí fenomén barokní poutě a s ní 
spojené formy lidové zbožnosti a zvykosloví. Nelze však 
tvrdit, že by poutnictví bylo věcí minulou. Také v součas-
nosti se lidé vydávají na pěší cesty, poutě do Santiaga de 
Compostela, do Říma i  na jiná významná poutní místa. 
Méně poutníků dnes pravda očekává od dosažení stano-
veného cíle zázraky, a  ne všichni poutníci jsou věřícími. 
Přesto je dnes putování opět na vzestupu. Možná si lidé 
více než dříve uvědomují, že už samotná cesta je cílem. 
Tedy že putování samo může vést k  žádaným změnám 
v pochopení života a v základních postojích, že pouť uvádí 
člověka „do chrámu jeho vlastního srdce“. Že je to právě 
putování, co přináší vnitřní proměnu, nalezení odpovědí 
na otázky, smíření i uzdravení. 

Pokud se chceme vydat na pouť nemusíme mířit daleko. 
Také Čechami (a samozřejmě blízkým Rakouskem) vedou 
úseky významných starých poutních cest. A i jednotlivé re-
giony mají svá poutní místa, kam můžeme nasměrovat své 
kroky. Cílem tohoto textu bylo představit poutní cesty, kte-
ré vedou podhůřím Novohradských hor (konkrétně z  Tr-
hových Svinů, Nových Hradů a Weitry) na Dobrou Vodu. 
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Novohradsko bylo utvářeno jako poutní krajina. K pout-
nímu místu jako středu směřovala síť cest, které spojova-
ly nejen blízké vesnice a města, ale vedly na Dobrou Vodu 
z míst vzdálených desítky kilometrů. Cesty lemovány stro-
my tvořily aleje, které dodnes představují význačný prvek 
novohradské krajiny. Byly osazeny drobnými sakrálními pa-
mátkami, které sloužily jako ukazatele a označovaly místa 
zastavení na cestě. Dodnes jsou nám připomínkou zajímavé 
éry, kdy se lidé společně vydávali na cesty s duchovním cí-
lem a programem pěšky. Kromě zmíněného Novohradska 
vedou cesty, které zde představujeme, také z přilehlých ob-
lastí Doudlebska (okolí Trhových Svinů) a Vitorazka (okolí 
Weitry) se svým vlastním svérázem.

Při psaní tohoto textu a vlastní přípravě tras poutních 
cest v  rámci projektu Interreg V-A  Rakousko-Česká Re-
publika „Poutní cesty Novohradskem“ KPF-01-307 jsme 
se snažili propojovat minulé, tradiční se současným. Zmi-
ňujeme historická fakta a neopomíjíme popis současné si-
tuace. Trasy do určité míry kopírují historické úseky cest, 
kudy chodila poutní procesí z  různých výchozích míst. 
Krajina se však proměňuje a mění se i cesty. Na české stra-
ně byla poutní tradice potlačována a její zánik se uspíšil vli-
vem komunistického režimu. Zmizelo množství kapliček 
a  dalších drobných sakrálních památek, které byly nedíl-
nou součástí poutních cest. Označovaly místa pro zasta-
vení, modlitby i  setkání procesí z  různých směrů. Zanik-
ly i některé cesty, přestaly se používat, zarostly anebo byly 

rozorány v  rámci scelování polí. Jinde se krajina stala ne-
průchodnou. Průchod už neztěžují dráty ostnaté  – přes 
hranici naštěstí můžeme přecházet bez obtíží, ale dráty 
ohrad s dobytkem. Pastviny zabírají značnou plochu hor-
ských a podhorských území a hospodářům jsou pocestní 
spíše na obtíž. Byli jsme proto nuceni vést trasy jinudy, než 
bylo původně zvykem. Dalším důvodem je ale také vznik 
nových ohnisek duchovního života v  krajině, míst, která 
bychom v  rámci krajiny Novohradska dnes spíše chápali 
jako významná a inspirující – taková, že by je poutníci na 
své cestě neměli minout. Protože Dobrá Voda byla (a  je) 
cílem procesí z Čech i z Rakouska, kde je tato tradice stále 
živá, představujeme také dvě trasy z Rakouské Weitry. Kra-
jina se na rakouské straně v posledních desetiletích utváře-
la jinak než v Čechách, a tak přináší putování po různých 
trasách zajímavé srovnání. 

Trasy poutních cest, tak jak jsou zde navrženy a  po-
psány, nejsou naučnými stezkami, ale mají být ideálními 
pro pěší, kteří se zajímají o historii kraje, sakrální památky 
a místa se spirituálním nábojem. Vedou lesy, podél rybníků, 
městy, vesnicemi, anglickými parky, zaniklými vesnicemi, 
po úbočí kopců i přes jejich vrcholy. V některých úsecích 
se kryjí se značenými turistickými cestami či cyklostezka-
mi, zde je pro poutníka orientace snazší. Jinde je třeba peč-
livě přečíst text popisující podrobně cestu a nahlédnout do 
mapy. Text popisuje poutní cesty mířící na Dobrou Vodu ze 
tří východisek: zTrhových Svinů, Nových Hradů a z Weit-
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ry. Z každého východiska jsme vybrali dvě až tři hlavní tra-
sy, u kterých lze v některých případech volit různé varianty 
a také odbočky k významným místům, zpravidla k zajíma-
vým sakrálním památkám. S výjimkou tras z rakouské Weit-
ry je možné využít autobusovou dopravu z Dobré Vody pro 
návrat do výchozího bodu, ať už jsou to Nové Hrady, Trho-
vé Sviny nebo i  do Českých Budějovic. Jedná se většinou 
o  trasy určené pro celodenní výlet, tomu odpovídá délka 
jednotlivých tras. Doporučujeme vzít si s sebou vždy dosta-
tek jídla i pití na celý den, možností občerstvení nebo i ná-
kupu je v celé popisované oblasti velmi málo, snažíme se je 
v textu zmiňovat, stejně jako prameny a lesní studánky.

Trasy se liší nejen východiskem, ale také délkou a cha-
rakterem. Lze rozlišit dvě základní kategorie tras. Méně tu-
risticky náročné trasy jsou kratší, vedou převážně po znače-
ných cestách, nevedou na vrcholy a hřebeny, není zde proto 
takové převýšení. Trasy turisticky náročnější jsou takto de-
finovány kvůli délce, obtížnějšímu terénu, většímu převýše-
ní a větším nárokům na orientaci.

Méně turisticky náročné trasy:

A Z Trhových Svinů přes Pěčín, Žumberk (16 km)
A1 Z Trhových Svinů přes Svatou Trojici a Žumberk  

(18 km)
C Z Nových Hradů přes Terčino údolí a Horní Stropnici 

(8 km)

Trasy turisticky náročnější:

B Z Trhových Svinů přes Hrádek, Janovku  
a Terčino Údolí (cca 22 km)

D Z Nových Hradů přes Dlouhou Stropnici a Paseky  
(cca 13 km)

E Z Nových Hradů přes zaniklé obce Mýtiny, Veveří, 
Jedlice (cca 20 km)

E1 Z Nových Hradů přes zaniklé obce kolem Vysoké  
(cca 23 km)

F Z Weitry přes Lauterbach a Hojnou Vodu  
(cca 20 km)

G Z Weitry přes Unserfrau a Mandelstein (cca 25 km)

Cíl všech tras a cest je jeden – je jím kostel Panny Marie Tě-
šitelky, který představuje významný středobod krajiny v du-
chovním smyslu i  v  dálkových pohledech na Novohrad-
ské hory. Dobrá Voda (Brünnl) patřila k nejvýznamnějším 
poutním místům v  monarchii a  ještě na počátku dvacáté-
ho století byla navštěvována desetitisíci poutníky ročně. Po 
pádu komunismu zde byly oživeny tradiční poutě. Jedná se 
dnes v podstatě o poutní mše, na které věřící přijíždějí auty 
či autobusy, a to především ze sousedního Rakouska. Nelze 
pominout ani tradiční procesí z Nových Hradů a rakouské-
ho Harbachu, ale také dalších míst (), která sem přicházejí 
pěšky o nejvýznamnějších svátcích, především na Nanebe-
vzetí Panny Marie (15.8.). 
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Dobrá Voda je jedinečná svou historií a svým umístě-
ním v krajině – kostel na úpatí prostřední ze tří hor předsta-
vuje důvěrně známé panorama pro nás, kdo sem přijíždíme 
z Třeboňska či od Českých Budějovic. Velmi působivé jsou 
výhledy z  Dobré Vody do podhůří Novohradských hor, 
Třeboňské pánve až k Česko-moravské vrchovině. Hlavním 
symbolem poutního místa je pramen tryskající na úbočí 
Kraví hory, který se prostřednictvím zjevení a zázraků od-
halil místním lidem jako zázračný, léčivý. Proto byl u pra-
mene vystavěn poutní kostel. Pro jeho vodu si sem dodnes 
jezdí lidé bez ohledu na národnost a vyznání. Mnoho dal-
ších poutních míst je spojeno s  léčivými prameny. To se 
týká i poutních míst v Novohradských horách. Velmi zná-
mý je Svatý Kámen (Maria Schnee), Svatá Trojice  – obě 
zmíněná poutní místa, jejichž počátky sahají do 16. stole-
tí, mají kromě poutního kostela také kapli s  pramenem 
léčivé vody. Můžeme jmenovat také nedalekou Hojnou 
Vodu (Heilbrunn), která byla původním poutním místem 
na úpatí Kraví hory, s kostelem sv. Anny (dnes již bohužel 
neexistujícím), než její slávu vystřídalo buquoyské poutní 
místo s  novým velkolepým barokním kostelem (Brünnl, 
Dobrá Voda). Prameny najdeme u  kaple Hasenbrunn na 
Kamenské hoře u  Střeziměřic a  také u  zaniklých kapliček 
v  Jetzkobrunn a  Meziluží, které bohužel nepřečkaly dobu 
komunismu.

Dobrá Voda je jedinečná také jako místo setkání pout-
níků z Čech i Rakouska. Vždy sem mířila procesí z Čech, 

Dolního i  Horního Rakouska, jazyk a  státní příslušnost 
nebyla pro poutníky podstatná. Také dnes má toto pout-
ní místo významný potenciál být místem setkání a  smíře-
ní, místem víry a naděje – lidí různých národností, vyznání 
i názorů a životních postojů.
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Einführung

Die Tradition des Pilgerns findet man in allen Religionend 
und im Christentum geht auf das 4. Jahrhundert zurück, als 
die ersten Pilgerstätten im Heiligen Land errichtet wurden. 
Nach der mittelalterlichen Entwicklung des Pilgerwesens, 
bei dem sich eher Einzelpersonen zu den großen heiligen 
Stätten in Europa und darüber hinaus begaben, entwickelte 
sich in der Neuzeit der Trend zu Pilgerprozessionen. In der 
Barockzeit wurde die Wallfahrt zur Folklore, und es genüg-
te, in eine Nachbargemeinde zu wallfahrten, wo der Schutz-
patron der örtlichen Kirche gefeiert wurde. Im Mittelpunkt 
der Pilgertradition stehen der Glaube und der spirituelle 
Charakter des Ortes. 

Der Glaube, dass göttliches Handeln und göttliche Hil-
fe an einen bestimmten Ort gebunden sind. Indem man 
sich diesen Orten nähert und sie erreicht, kann man das ge-
wünschte Wohl, die Heilung, die Vergebung, die Lösung 

von Sorgen oder den richtigen Lebensweg erreichen. An 
den Wallfahrtsorten wurden, vor allem in der Barockzeit, 
Kapellen, an den wichtigsten Kirchen, oft mit Ambieten 
umgeben, die den Pilgern zur Verfügung standen. Das Prä-
sens des Gottes symbolisierten heilige Gegenstände,Bilder, 
Statuen, Reliquien von Heiligen oder Heilquellen. Das Auf-
suchen dieser Orte war natürlich mit Ritualen verbunden, 
d. h. mit Anbetung, dem Empfang der Sakramente und an-
deren Elementen der Volksfrömmigkeit.

Mit der Entwicklung neuer Verkehrsmittel und damit 
verbundenem Lebensstil änderte sich auch die Religio-
sität. Das Phänomen der barocken Wallfahrt und die da-
mit verbundenen Formen der Volksfrömmigkeit und des 
Brauchtums traten in den Hintergrund. Man darf nicht sa-
gen, dass das Pilgern der Vergangenheit gehört. Auch heu-
te pilgern Menschen nach Santiago de Compostela, nach 
Rom und zu anderen wichtigen Wallfahrtsorten. Zwar er-
warten heute weniger Pilger Wunder, um ihr Ziel zu er-
reichen. Nicht alle Pilger sind gläubig. Doch heute ist das 
Pilgern wieder auf dem Vormarsch. Vielleicht mehr als 
früher erkennen die Menschen, dass der Weg selbst das 
Ziel ist. Das heißt, dass das Pilgergn selbst zu wünschens-
werten Veränderungen im Lebensverständnis führen 
kann. Das Pilgern führt den Menschen „in den Tempel 
seines eigenen Herzens“. Es ist eine gewisse innere Trans-
formation, die Versöhnung und Heilung, oder Antworten 
auf Fragen bringt.
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Wenn wir auf eine Pilgerreise gehen wollen, müssen wir 
nicht weit gehen. Auch durch Böhmen, durch benachbar-
tes Österreich und Bayern führen mehrere Pilgerwege. Und 
auch die einzelnen Regionen haben ihre eigenen Pilgerstät-
ten, in die wir unsere Schritte lenken können. Es ist das Ziel 
dieses Textes die Pilgerwege vorzustellen, die durch die 
Ausläufer des Gratzener Berglandes (konkret von Trhové 
Sviny, von Nové Hrady und von Weitra) nach Dobrá Voda / 
Maria Brünnl führen. Die Region Grazener Bergland wurde 
als Wallfahrtslandschaft geprägt.

Der Wallfahrtsort war der Mittelpunkt eines Straßennet-
zes, das nicht nur die umliegenden Dörfer und Städte mitei-
nander verband, sondern auch aus mehreren Dutzend Kilo-
metern entfernten Orten nach Dobrá Voda führte. Die von 
Bäumen gesäumten Wege bildeten Alleen, die auch heu-
te noch ein herausragendes Merkmal der Landschaft von 
Gratzener Bergland sind. Sie wurden mit kleinen religiösen 
Denkmälern bepflanzt, die als Wegweiser dienten und Halte-
punkte auf dem Weg markierten. Noch heute erinnern sie an 
eine interessante Epoche, in der sich die Menschen gemein-
sam zu Fuß auf den Weg machten, um ein spirituelles Ziel 
zu verfolgen. Neben der oben erwähnten Region Novoh-
radsko führen die hier vorgestellten Wege auch aus den an-
grenzenden Regionen Doudlebsko (um Trhové Sviny) und 
Vitorazko (um Weitra) mit ihren eigenen Besonderheiten.

Beim Schreiben dieses Textes und bei der Vorberei-
tung der Pilgerwege im Rahmen des Projekts „Pilgerwege 

in Gratzener Bergland“ haben wir versucht, die Vergangen-
heit und ihre Tradition mit der Gegenwart zu verbinden. 
Wir erwähnen historische Fakten und gleichzeitig be-
schreiben wir den aktuellen Stand. Die Routen folgen zum 
Teil den historischen Streckenabschnitten, denen die Pil-
gerzüge von verschiedenen Ausgangspunkten aus fol-
gen. Doch die Landschaft verändert sich und damit auch 
die Routen. Auf tschechischen Seite der Grenze wurde 
die Wallfahrtstradition vor allem durch das kommunisti-
sche Regime unterdrückt. Viele Kapellen und andere klei-
ne sakrale Monumente, die fester Bestandteil der Pilger-
routen waren, sind verschwunden. Sie markierten Orte für 
das Gebet, zum Ausruhen oder als Treffpunkt für Prozes-
sionen aus verschiedenen Richtungen. Einige der Wege 
wurden nicht mehr genutzt und sind verschwunden. An-
dere Wege wurden im Rahmen der Flurbereinigung um-
gepflügt. Die Landschaft wurde oft unwegsam. Die Bar-
riere ist nicht mehr Stacheldraht an der Grenze, sondern 
ein Viehzaun. Diese nehmen eine beträchtliche Fläche an 
Berg- und Vorgebirgsland ein, und die Pilger sind auf den 
Weiden nicht erwünscht. Wir waren daher gezwungen, an-
dere Wege zu nehmen, als es früher üblich war. Ein weite-
rer Grund für die Änderung der Routen ist das Entstehen 
neuer Brennpunkte des spirituellen Lebens in der Land-
schaft. Dies sind Orte, die wir in der Gratzener Bergland-
schaft als bedeutend und inspirierend ansehen. Die Pil-
ger sollten sie auf ihrem Weg nicht verpassen. Da Dobrá 
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Voda  – Brünnl immer wieder das Ziel von Prozessionen 
aus Böhmen und Österreich war und heuzugage wieder 
ist, ist die Tradition hier noch lebendig. Wir stellen daher 
zwei Routen aus dem Waldviertel vor. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg wurde die Landschaft auf österreichischer Seite 
anders gestaltet als in Böhmen, so dass eine Wanderung 
entlang der verschiedenen Routen interessante Vergleiche 
ermöglicht.

Die hier beschriebenen Pilgerwege sind keine Lehr-
pfade, sondern richten sich an Pilger, die sich für die Ge-
schichte der Region, sakrale Denkmäler und spirituelle 
Kraftorte Orte interessieren. Sie führen durch Wälder und 
an Teichen entlang, durch Städte und Dörfer, durch engli-
sche Parks, durch verschwundene Dörfer, über Höhen und 
durch Täler. In einigen Abschnitten sind sie mit markierten 
Wanderwegen identisch. Dies erleichtert dem Reisenden 
die Orientierung. Andernorts muss man den Text, in dem 
die Route detailliert beschrieben wird, sorgfältig lesen und 
eine Karte zu Hilfe nehmen. 

Der Text beschreibt Pilgerwege, die von drei Ausgangs-
punkten nach Dobra Voda führen, nämlich von Trhové Svi-
ny, Nové Hrady und Weitra. Von jedem Ausgangspunkt aus 
haben wir zwei bis drei Hauptrouten ausgewählt, mit ver-
schiedenen Optionen und auch Abzweigungen, die haupt-
sächlich zu interessanten sakralen Monumenten führen. 
Mit Ausnahme der Strecken ab Weitra in Österreich ist 
es möglich, mit dem Bus von Dobrá Voda zum Ausgangs-

punkt zurückzukehren, sei es Nové Hrady, Trhové Sviny 
oder sogar České Budějovice. Es handelt sich zumeist um 
Routen, die für einen Tagesausflug gedacht sind, was auch 
der Länge dieser Routen entspricht. Wir empfehlen Ihnen, 
immer genügend Essen und Trinken für den Tag mitzu-
bringen, da es in der Umgebung nur wenige Einkaufs- und 
Kneipenmöglichkeiten gibt. Auch Quellen und Waldbrun-
nen werden in dem Text erwähnt.

Die Routen unterscheiden sich nicht nur im Ausgangs-
punkt, sondern auch in Länge und Charakter. Es lassen sich 
zwei grundlegende Kategorien von Routen unterschei-
den. Die weniger anspruchsvollen Wege sind kürzer, folgen 
meist markierten Pfaden, führen nicht zu Gipfeln und Gra-
ten und haben keine großen Höhenunterschiede.

Anspruchsvollere Routen sind solche, die länger sind, 
durch schwierigeres Gelände führen, eine größere Höhe 
aufweisen und höhere Anforderungen an die Orientierung 
stellen.

Weniger anspruchsvolle Routen:

A  Von Trhové Sviny über Pěčín, Žumberk (16 km)
A1  Von Trhové Sviny über Svata Trinity und Žumberk (18 

km)
C  Von Nové Hrady über das Terčino-Tal und Horní Stro-

pnice (8 km)
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Touristisch anspruchsvollere Routen:

B Von Trhové Sviny über Hrádek, Janovka und Terčino 
Údolí (ca. 22 km)

D  Von Nové Hrady über Dlouhá Stropnice und Paseky 
(ca. 13 km)

E  Von Nové Hrady über die ausgestorbenen Dörfer Mýti-
ny, Veveří, Jedlice (ca. 20 km)

E1 Von Nové Hrady über die verschwundenen Dörfer um 
Vysoká (ca. 23 km)

F  Von Weitry über Lauterbach und Hojna Voda (ca. 20 
km)

G  Von Weitry über Unserfrau und Mandelstein (ca. 25 
km)

Das Ziel aller Routen und Wege ist eines – die Kirche Maria 
Trost in Brünnl, die ein wichtiges Zentrum der Landschaft 
im spirituellen Sinne darstellt. Seine Lage an den Hängen 
des Grazener Berglandes zieht die Aufmerksamkeit der Pil-
ger schon von weitem auf sich. Dobrá Voda (Brünnl) war 
einer der wichtigsten Wallfahrtsorte der ehemaligen Habs-
burgermonarchie. Noch zu Beginn des zwanzigsten Jahr-
hunderts wurde sie jedes Jahr von Zehntausenden von Pil-
gern besucht. Nach dem Fall des Kommunismus wurden 
hier die traditionellen Wallfahrten wiederbelebt. Heute 
handelt es sich im Wesentlichen um Wallfahrtsmessen, zu 
denen die Gläubigen mit dem Auto oder Bus anreisen, vor 

allem aus dem benachbarten Österreich. Die traditionellen 
Prozessionen aus Nové Hrady und Harbach in Österreich 
sowie aus anderen Orten () sind nicht zu übersehen. An 
den wichtigsten Feiertagen kommen sie zu Fuß hierher, vor 
allem am Fest Mariä Himmelfahrt am 15. August. 

Dobrá Voda ist aufgrund seiner Geschichte und seiner 
Lage in der Landschaft einzigartig. Drei Hügel bilden die 
Kulisse, und die Kirche steht am Fuße des mittleren Hü-
gels. Es ist ein vertrautes Panorama für Pilger, die aus České 
Budějovice oder Třeboň hierher kommen. Sehr beeindru-
ckend sind die Ausblicke von Dobrá Voda auf die Ausläufer 
des Novohradské hory, das Třeboň-Becken und das Böh-
misch-Mährische Hochland. Das wichtigste Symbol des 
Wallfahrtsortes ist die an den Hängen des Kraví hora spru-
delnde Quelle, die sich den Einheimischen durch Erschei-
nungen und Wunder als wundertätig und heilend offenbart 
hat. Deshalb wurde an der Quelle eine Wallfahrtskirche er-
richtet. Auch heute noch kommen Menschen aller Religio-
nen und Nationalitäten wegen des Wassers hierher.

Viele andere Wallfahrtsorte sind mit Heilquellen ver-
bunden. Dies gilt auch für die Wallfahrtsorte im No-
vohradské hory. Berühmt sind der Heilige Stein (Maria 
Schnee) und die Heilige Dreifaltigkeit – beide Wallfahrts-
orte aus dem 16. Jahrhundert haben neben der Wallfahrts-
kirche auch eine Kapelle mit einer Heilwasserquelle. Er-
wähnenswert ist auch das nahe gelegene Heilbrunn, der 
ursprüngliche Wallfahrtsort am Fuße des Kuhbergs, mit 
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der Kirche St.  Anna. Sie existiert heute nicht mehr. Den 
ehemaligen Ruhm von Heilbrunn ersetzte ein neuer Wall-
fahrtsort, durch den Graf Buquoy in Brünnl (Dobrá Voda) 
erbaute prächtige Barockkirche Maria Trost. Quellen fin-
den sich auch an der Hasenbrunn-Kapelle auf dem Ka-
menská hora bei Střeziměřice und in den nicht mehr exis-
tierenden Kapellen in Jetzkobrunn und Meziluží, die die 
kommunistische Ära leider nicht überlebt haben.

Dobrá Voda ist auch als Treffpunkt für Pilger aus Böh-
men und Österreich einzigartig. Seit jeher zogen Prozes-
sionen aus Böhmen, Nieder- und Oberösterreich hierher; 
Sprache und Nationalität spielten für die Pilger keine Rolle. 
Auch heute noch hat dieser Wallfahrtsort ein erhebliches 
Potenzial, ein Ort der Begegnung und Versöhnung, ein Ort 
des Glaubens und der Hoffnung zu sein  – für Menschen 
unterschiedlicher Nationalitäten, Religionen, Meinungen 
und Lebenseinstellungen.
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Meziluží/ Guttenbrunn

Meziluží/ Guttenbrunn

Chlupatá Ves/ Rauhenschlag

Dobrá Voda/ Brünnl
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Z Trhových Svinů 
přes Pěčín a Žumberk 

Naše pouť začíná u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Tr-
hových Svinech.

TRHOVÉ SVINY (něm. Schweinitz) – výchozí místo pou-
tě na Dobrou Vodu (něm. Brünnl). Město je přirozeným 
správním střediskem oblasti mezi Českými Budějovicemi 
a Novými Hrady, v minulosti sídlo okresní i soudní samo-
správy, dnes pak obec s rozšířenou působností. Nalézá se ve 
zvlněné kopcovité krajině v národopisné oblasti Doudleb-
ska a  je východiskem do Novohradských i  Slepičích hor. 
Jeho historie i  název jsou spjaty s  konáním pověstných 
a  hojně navštěvovaných trhů, zejména dobytčích. Měs-
to bylo ve své pradávné historii i významnou křižovatkou 
cest spojujících naše země (Čechy a Moravu) se sousedním 
Rakouskem. Jeho dominantou a nejstarší i nejvzácnější pa-
mátkou je farní gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie 
s barokním oltářem v presbytáři a velmi cennou plastikou 

Svinenské Madony z r. 1520. V protikladu ke kostelu se pak 
v blízkosti centra města vypíná jakýsi novodobý plechový 
hrad v podobě zemědělského sila na obilí z éry socialismu. 
Skutečný původní hrad stával v blízkosti kostela a v průbě-
hu věků zmizel bez sebemenší památky. Jeho zakladatelem 
byl Vítkovec Ojíř ze Svin někdy v polovině 13. století. Tato 
strategická stavba přečkala i husitské bouře, po nichž a po 
návratu města Rožmberkům se ale okolo roku 1480 již na-
cházel ve velmi zchátralém stavu a posloužil pak jako zdroj 
stavebního materiálu. Město je rodištěm jediného katolic-
kého prezidenta tehdejšího Československa JUDr. Emila 
Háchy, který zde přišel na svět v roce 1872 a kromě své po-
litické činnosti v  tragickém údobí našich dějin proslul ze-
jména coby vynikající právník. V současnosti je připome-
nut pamětní deskou i  bustou na rodném domě v  Novém 
Městě. Za zmínku stojí i spodní strana náměstí s historický-
mi domy, klenutým podloubím, budovou radnice i okres-
ního domu vedle ní. Na náměstí zaujme také stavba býva-
lé záložny.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Trhových Svinech 
je skvostnou památkou gotického umění, realizovanou vše-
obecně známou a velmi uznávanou rožmberskou stavební 
hutí na přelomu 15. a 16. století. Raně gotický chrám po-
chází již z  druhé poloviny 13.  století a  původně byl troj-
lodní bazilikou, již připomíná zejména mohutný kamenný 
portál na severní straně. Koncem 14. století byla mezi troj-
lodí a presbytář postavena věž, v jejímž přízemí se nachází 
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kaple sv. Barbory. Pozdně gotická přestavba za Rožmberků 
v letech 1480-1500 spočívala ve vybudování vnějších opěr-
ných pilířů, zhotovení jižní předsíně, v  jejímž věžovitém 
přístavku v  patře byl posléze uložen městský archív a  do 
venkovní fasády této předsíně nad jižní vchod do kostela 
byl vložen městský kamenný znak s latinským nápisem „Pe-
čeť obce Svinů Léta páně tisícího čtyřstého osmdesátého 
pátého“. Dále došlo k vyvýšení trojlodí a jeho zaklenutí sí-
ťovou klenbou. Zároveň byl vybudován i mohutný a vysoký 
krov nad celou stavbou. Východní část chrámu byla přesta-
věna v letech 1505-1518, kdy došlo k vybudování úplně no-
vého presbytáře zaklenutého síťovou klenbou, delšího i šir-
šího, než byl ten původní. S presbytářem je pak propojena 
severní křestní kaple s naprosto unikátní hvězdicovou klen-
bou a na ni navazující patrová sakristie. Na západní straně 
kostela vyrostla okolo roku 1520 druhá, podstatně odlišná 
věž z lomového kamene, která nepřesahuje úroveň kostel-
ního štítu. Tato věž není omítnutá, má malá okna, a dokon-
ce i střílny, což prozrazuje její obranný charakter. Po zániku 
hradu měl farní kostel využití coby útočiště před možným 
válečným nebezpečím. Dominantou vnitřního vybavení je 
barokní oltář z 1. poloviny 18. století, jehož součástí je i ve-
lice cenná dřevěná socha Trhosvinenské Madony z  roku 
1520, která byla původně součástí pozdně gotické archy 
z přelomu 15. a 16. století, tvořené vysokou zadní deskou 
a  dvěma pohyblivými zavíracími křídly složenými ze čtyř 
deskových oboustranných obrazů s náměty ze života Panny 

Marie, přičemž z celkem osmi výjevů se do současnosti do-
chovalo pět a k vidění jsou v Alšově jihočeské galerii v Hlu-
boké nad Vltavou. Archu si bylo možno prohlédnout ve 
zkompletované podobě na výstavě „Rožmberkové, rod čes-
kých velmožů a jeho cesta dějinami“, která probíhala v rám-
ci tzv. Rožmberského roku (400 let od úmrtí Petra Voka) 
2011 ve Valdštejnské jízdárně v  Praze. V  jižní předsíni je 
hodnotná renesanční kamenná křtitelnice. Na severní stě-
ně presbytáře za kazatelnou pak novodobá mozaika sv. Jiří 
z roku 1953. 

Od kostela nás v první části cesty povede modrá turistic-

ká značka přes Žižkovo náměstí a  kolem autobusového 

nádraží. Vyvede nás z města romantickým údolím Svinen-

ského potoka se zachovalými budovami někdejších mlýnů. 

O  těch se více dozvídáme z  informačních cedulí naučné 

stezky Trhové Sviny zbožné i  hříšné. Na Svinenském po-

toce v okolí města se nachází značné množství do dneš-

ních dnů dochovaných mlýnů a vodních hamrů. Ostatně ve 

směru našeho putování k Dobré Vodě nás bude postupně 

doprovázet Šináklů, Šimečků a Hanzlů mlýn, přičemž na-

místě zaniklého Kolínova mlýna v blízkosti autobusového 

nádraží nyní najdeme pouze parkoviště a kamenný pomník 

svinenským mlynářům. Nejvýznamnější technickou památ-

kou se zcela funkčním obnoveným zařízením (buchar s ko-

vadlinou) je ale Buškův hamr v  údolí Klenského potoka 

u silnice na Velešín.
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Za bývalým Hanzlů (Denzingerovým) mlýnem vede 

cesta do lesa, u rybníka Prelát modrou značku opustíme. 

Můžeme se ale dále nechat vést po naučné stezce až do 

Pěčína. Cestou, která je mimochodem původní cestou z Tr-

hových Svinů do Pěčína, procházíme po hrázích rybníků. 

Rybníky okolo Pěčína patří k vůbec nejstarším na tom-

to území a byly zakládány již ve 14. století. Prelát byl ob-

líbeným místem využívaným ke koupání a  rekreaci. Toto 

prvorepublikové koupaliště bylo původně součástí hmot-

ného zajištění kaple na svinenském hradě. V  roce 1462 

byla kaplanská nadace převedena k farnímu kostelu v Čes-

kém Krumlově. Novou vrchností nedaleké Trutmaně (dnes 

Mezilesí) se stala krumlovská prelatura, což se odráží v ná-

zvu rybníka, který byl za některého z krumlovských prelátů 

založen, zvětšen či jinak upraven.

Blížíme se k Pěčínu. Na kraji obce si můžeme prohlédnout 
kapli, která se nachází za domem č. 4, který míjíme při vstu-
pu do Pěčína vlevo. Na rozcestí na kraji vsi odbočíme tedy 
doleva, po proudu Svinenského potoka. Stavba se nachází 
necelých sto metrů od rozcestí. Jedná se o barokní výklen-
kovou kapli z pol. 18. století, vyznačující se poněkud neob-
vyklými proporcemi  – je štíhlá a  vysoká, obdélníkového 
půdorysu. Jednoduchá architektura kaple je zde v kontra-
stu s naprosto famózní vnitřní malířskou výzdobou, která 
má srovnání snad jen s  několika kaplemi slavné římovské 
Pašijové cesty a  v  místním venkovském prostředí půso-

bí vskutku značně ojediněle. Není divu, že je také patřič-
ně památkově chráněna, a to od roku 2009 po dokončení 
její rekonstrukce i po restaurování vnitřní malířské výzdo-
by, kterou prováděl akademický malíř a  restaurátor Anto-
nín Hamsík se svým bratrem a zetěm. Pan Hamsík je známý 
i restaurováním neméně vzácné výzdoby v interiéru blízké-
ho žumberského kostela, který byl ostatně pro Pěčín kos-
telem farním. Na čelní vnitřní stěně objektu je vyobrazeno 
Ukřižování Ježíše Krista včetně postav Panny Marie, Máří 
Magdalény a  sv. Jana Nepomuckého. Na mense pod tím-
to pak můžeme spatřit výjev Duše v Očistci. Na levé boč-
ní straně je znázorněna Pieta a napravo sv. Barbora. Klenba 
obsahuje rostlinné dekory. 

Vrátíme se na rozcestí a pokračujeme po cestě směrem do 
vsi. Přejdeme po mostku, který je další a poměrně čerstvou 
kulturní památkou z roku 2020. Kamenný klenutý jedno ob-
loukový mostek přes Svinenský potok, představuje dopravně 
technickou stavbu z poč. 19. století je rovněž v současnosti 
dokonale opravený a vyznačuje se zejména absencí parapet-
ních zídek i jejích náběhů. Za mostkem lze spatřit další ne-
dávno opravenou výklenkovou kapli, kterou doslova z trosek 
zachránilo sdružení Drobné památky nejjižnějších Čech. Za-
jímavá je i kamenná tesaná výklenková kaplička před č.p. 17 
s letopočtem 1877, reliéfem vavřínového věnce s eucharistií 
a soudobým obrázkem Krista v horním výklenku.

Přijdeme na hlavní silnici, kde se rozloučíme s naučnou 
stezkou a dále vedeni zelenou značkou procházíme Pěčínem.
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PĚČÍN (něm. Haid)  – původně samostatná obec, v  níž 
do roku 1945 dominovalo německy mluvící obyvatel-
stvo. Dnes tato osada Trhových Svinů pouze vzpomíná na 
svou někdejší monumentálnost a slávu. Dobové pohledni-
ce i staré fotografie nám poskytují důkazy o až dvoupatro-
vých honosných čtyřboce uzavřených statcích, vierkantech, 
tak typických pro pohraniční oblast sousedící s  Rakous-
kem a Bavorskem. V Jihočeském muzeu se nachází unikát-
ní fotodokumentace původních staveb lidové architektury 
této obce s domy pokrytými slaměnou doškovou střechou. 
I v současnosti lze nalézt na území Pěčína zbytky zchátra-
lých a znovu neosídlených staveb v protikladu se soudobý-
mi více či méně vkusnými domy, nemluvě o  socialistické 
bytovce a bývalém vepřinci, dnes proměněném na bio ply-
novou stanici, kterou naštěstí pěší poutník mine. I zde stál 
na břehu Svinenského potoka Wolfův mlýn, podobný mlý-
nu v nedaleké Kamenné. Ostatně rod Wolfů byl vyhlášený 
svým mlynářským řemeslem v  německé enklávě podhůří 
Novohradských hor. Samozřejmostí v Pěčíně byla i hospo-
da a zejména škola, jejíž budova v obci nadále stojí. 

Do Žumberku se dostaneme buď po zelené turistické 

značce přes Klažary, nebo můžeme zvolit kratší cestu po 

loukách a  polích vzhůru do kopce směrem na Chudějov 

(viz. plánek). Tato cesta na v jihovýchodním okraji Pěčína 

byla ještě během 90. let. 20. stol. pravidelně zaorávána ze-

mědělci, a tedy udržovaná pouze od jara do podzimu. Že 

právě tudy dříve chodívala poutní procesí, dokládají pří-

tomné drobné sakrální památky.

Boží muka najdeme na hrázi Chudějovského rybníka, kudy 
dříve vedla cesta z Hrádku. Tato cesta, využívaná nepochyb-
ně také poutními procesími, bohužel zanikla rozorána v po-
lích. Zmíněná boží muka byla kompletně zrekonstruována 
v letech 2008-2009 a to díky iniciativě OÚ v Žáru, který ne-
chal opravit veškerá boží muka, kamenné kříže i křížky, nalé-
zající se v jeho územně správním obvodu. Kamenické práce 
zde realizoval pan Miroslav Švihla z Dobré Vody u Českých 
Budějovic se svými spolupracovníky. U hřbitova v Žumber-
ku k tomu ale tehdy nedošlo a dnes je zde pouze sloupek bo-
žích muk, jejichž hlavice byla odcizena v 1. pol. 90. let 20. sto-
letí při hromadném nájezdu zlodějů na vrchní části těchto 
sakrálních památek v  celém širokém dalekém okolí. Od té 
doby jsou na mnoha místech jejich kopie, které ale mají dnes 
již takovou patinu, že laik ani odborník na první pohled nic 
nepoznají. Tato boží muka lze mj. spatřit v celé jejich kráse 
v úvodu dobového dokumentárního filmu o posledním ha-
merníkovi Buškovi, jenž se promítá coby součást prohlídky 
již zmiňovaného Buškova hamru nedaleko Trhových Svinů. 

CHUDĚJOV (něm. Wieden) – dnes součást Žumberku, 
kdysi jeho osada tvořená původně pouze čtyřmi uzavřený-
mi statky – vierkanty. Nyní v podstatě pouze rekreační osíd-
lení a pouze jedna trvale žijící rodina.
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Z  Chudějova zamíříme k  již nedalekému Žumberku, do 

obce vstupujeme kolem na pohraniční oblast neobvykle 

zachovalého hřbitova. Samotný relativně novodobý žum-

berský hřbitov z poč. 20. století (letopočet 1901 u vstu-

pu) je díky unikátnímu souboru litinových křížů na jeho 

náhrobcích rovněž prohlášen za kulturní památku. Po-

dobná funerální výzdoba byla naprosto běžná až do roku 

1945 i na ostatních hřbitovech v německy mluvícím po-

hraničí a  k  jejímu barbarskému likvidování bohužel do-

cházelo nejen v  éře reálného socialismu (kupříkladu na 

hřbitově v Horní Stropnici byly litinové kříže a náhrobky 

vysídlených Němců hromadně zlikvidovány na přelomu 

70. a 80. let 20.  století), ale i po roce 1989 (příkladem 

budiž hřbitov v Hojné Vodě „pietně“ upravený obdobným 

zlikvidováním náhrobních desek, kamenů i  křížů až na 

přelomu milénia). 

Od hřbitova pokračujeme dále do vsi, projdeme kolem 

budovy bývalé fary, která pod patronátem Biskupství čes-

kobudějovického prochází rekonstrukcí a má být využívá-

na v  rámci církevní turistiky k  ubytování. Otevře se před 

námi náves, se zatravněnou plochou a mohutným kašta-

nem uprostřed, kde můžeme usednout na lavičku vedle 

pozdně gotických božích muk. Pokud nás ovšem k odpo-

činku a občerstvení nezláká Penzion Marie s výbornou ku-

chyní. Jedná se mimochodem o přestavěný původní klasi-

cistní hostinec. 

ŽUMBERK (Sonnberg)  – obec proslulá svým unikát-
ně opevněným historickým jádrem (tvrz, kostel, popluž-
ní dvůr, původní hřbitov), původně sevřeným šesti bašta-
mi, z nichž pět se dochovalo do současnosti. Od nepaměti 
zde bylo sídlo drobné české šlechty, a to mimo okolní do-
minium Rožmberků. Jindřich Pouzar a  Theobald Höck 
jsou významnými renesančními majiteli. Druhý jmeno-
vaný byl německým sekretářem posledního Rožmberka 
Petra Voka a byl to právě on, kdo nechal přestavět tvrz do 
nynější podoby spíše renesančního zámečku a zejména vy-
stavět ono opevnění. Tato fortifikace však již neměla žád-
ný obranný charakter a měla pouze umocnit dojem, slávu 
a  lesk Žumberku, coby honosného venkovského sídla. In-
spiroval se Kratochvílí u Netolic a snažil se zde vybudovat 
obdobnou renesanční vilu italského typu. Šlechta zde sídli-
la pouze do roku 1620. Od roku 1817 byla tvrz rozparcelo-
vána mezi čtyři rodiny místních sedláků, což již tehdy byli 
Němci. Značná koncentrace historických budov na jed-
nom místě. Ve tvrzi je pobočka Jihočeského muzea v Čes-
kých Budějovicích s  dominantní expozicí lidového malo-
vaného nábytku. Na návsi se nachází ojedinělý čtyřlodní 
gotický kostel Stětí sv. Jana Křtitele, který prošel v uplynu-
lých letech náročnou celkovou rekonstrukcí, která uvnitř 
chrámu odhalila zejména velmi cenné gotické i renesanční 
nástěnné malby (Klanění tří králů, Kalvárie) i podpis sta-
vebníka Jana z  Trhových Svinů, který řídil v  období před 
rokem 1513 neobvyklé rozšíření kostela o čtvrtou severní 
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loď. Prostranství před kostelem dominuje misijní kamen-
ný kříž z roku 1877. O opravu kostela se zasloužil meziná-
rodní Česko – Německo – Rakouský Spolek pro podporu 
farního kostela v Žumberku, vzniklý z iniciativy původních 
a po roce 1945 vysídlených obyvatel, jehož předsedou, hy-
batelem a  dobrou duší je místní rodák z  roku 1943 Ernst 
Wohlschläger z Osnabrücku. Zajímavostí je pak původ vět-
šiny jeho německy mluvících členů z žumberské farní osa-
dy Pěčín (Haid). Na finanční podporu ze strany spolku sly-
šelo Biskupství českobudějovické a začalo shánět dotace na 
obnovu kostela, která vskutku úspěšně proběhla v  letech 
2006-2012 s tím, že v následujícím roce 2013 došlo k veliké 
události spojené se slavnostní bohoslužbou celebrovanou 
tehdejším biskupem Paďourem, při které byl chrám znovu 
vysvěcen, a kromě dokončené opravy bylo slaveno i pětiset-
leté výročí od poslední zásadní stavební úpravy v roce 1513. 
Souběžně probíhala novodobá rekonstrukce žumberského 
i dobrovodského kostela, takže v jednu chvíli sem návštěv-
níci jezdili obdivovat místní gotiku v porovnání s tamním 
barokem. Celková cena opravy místního kostela se postup-
ně vyšplhala až na cca 11,5 mil. korun. Finančně náročné 
byly zejména restaurátorské práce, ale hodně dřeva se mě-
nilo i v krovu celé stavby, která má nyní mimochodem i od-
vlhčovací vnější systém v podobě vzdušného kanálu s vět-
racími šachtami. Žumberský kostelní spolek je dokonalým 
příkladem tolik potřebné vzájemné spolupráce mezi sou-
časnými i původními obyvateli této obce, která praktickým 

způsobem překonává vzájemná historická příkoří a je rov-
něž důkazem společné budoucnosti našich národů ve sjed-
nocené Evropě. 

Z návsi, kolem nově zrekonstruované budovy bývalé školy, 

která je ve správě mládežnické organizace Pionýr, směřuje-

me dále po modré a žluté značce. U rozcestí s křížkem na 

konci vsi, kde žlutá značka pokračuje dále po silnici do Bo-

žejova, se rozloučíme s obcí Žumberk a vedeni stále mod-

rou značkou stoupáme po cestě vzhůru, mezi pastvinami. 

Když se ještě otočíme zpět, naskytne se nám pěkný po-

hled na Žumberk s dominantou kostela sv.  Jana Křtitele. 

Před námi už se zdvihá Kamenská hora, vlevo hřebeny No-

vohradských hor a vpravo vidíme hory Slepičí, především 

Vysoký kámen zvaný též Slepice. Cesta dále vede lesem. 

Nad Kamennou se rozloučíme s turistickou značkou. Dále 

půjdeme po cestách neznačených, je třeba věnovat zvýše-

nou pozornost orientaci v mapě i v terénu. Opustíme tedy 

cestu značenou modrou turistickou značkou a vydáme se 

doleva po neznačené lesní cestě. Na nedalekém rozcestí 

se dáme opět doleva. Cesta se vrývá hlouběji do lesního 

terénu, prozrazuje své stáří a napovídá, že už před lety po 

ní poutníci mířili na Kamenskou horu. Takových cest vede 

lesem více, sbíhají se ke kapli na Kamenské hoře ze všech 

stran. Dojdeme na křižovatku lesních cest a  jdeme dále 

vlevo, pozorně, abychom neminuli ceduli, která směruje na 

Hassenbrun, “Zaječí pramen”.
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Zde, na východním svahu Kamenské hory, asi 2 km od 
Žumberku stojí dnes dokonale opravená i udržovaná pout-
ní kaple Panny Marie. Původní dřevěná kaplička zde vznik-
la někdy okolo roku 1750. Tato stará a zchátralá stavba pak 
byla v  roce 1845 nahrazena novou zděnou, později ješ-
tě několikrát upravovanou. Tato lokalita byla oblíbeným 
výletním místem prostých lidí z blízkého okolí a k její ná-
vštěvnosti napomáhal i pramen kvalitní pitné vody, který 
dosud vyvěrá a říká se mu Hasenbrunn (Zaječí pramen). 
Toto německé označení se užívá i pro samotnou kapli, kte-
rá byla nově vysvěcena roku 1943 po nákladné rekonstruk-
ci financované hrabětem Karlem Jiřím Buquoyem a  to 
z  podnětu žumberského faráře P.  Franze Reichenauera, 
od nějž pochází i verš, původně umístěný na průčelí kaple: 
„Prameni všech radostí, ó, Maria, pomoz, Těšitelko v utr-
pení, ó, Maria pomoz (Quelle aller Freuen o Maria Hilf). 
Název místa nemá nic společného s lovnou zvěří, ale je od-
vozen od „Zaječího dvora“, domu božejovského sedláka 
Antona Schöppela a jeho manželky, kteří nechali postavit 
u pramene vody původní dřevěnou kapli, coby poctu Pan-
ně Marii za vyslyšené modlitby k tolik touženému zploze-
ní potomka tohoto dlouhou dobu bezdětného páru. Pou-
tě se sem konaly zejména na svátek sv. Petra a Pavla (29.6.) 
a  o  prosebných křížových dnech. Procesí přicházela pře-
devším z Nových Hradů (kde je přitom ale kostel zasvěce-
ný sv. Petrovi a Pavlovi…), z Horní Stropnice a Rychnova 
u Nových Hradů, Valtéřova i ze Žumberku. Chodívalo sem 

až osm procesí z různých míst, hostinští tu rozložili lavice 
a bylo možné se občerstvit. Nechyběly ani cukrovinky pro 
děti, jak to na pouti má být. Po vysídlení převažujícího ně-
meckého obyvatelstva z této oblasti se na kapli zapomnělo 
a ta postupně chátrala. Zásadní rekonstrukce se pak dočka-
la až v  letech 1999-2000 i  díky štědrosti dárců z  Němec-
ka a Rakouska. O její opravu se zasloužily Lesy ČR i pan 
Franz Opelka z  Benešova nad Černou a  prováděla jí fir-
ma Renova Milana Sedláka z Kaplice. Opět vysvěcena pak 
byla 24. června roku 2000. Kaple je postavena ve stylu ji-
hočeského lidového baroka se štítem ozdobeným dvojicí 
volut a se dvěma pilastry po stranách. Uvnitř je socha Piety 
a ochranná kovová mříž. 

Vrátíme se po pěšině zpět na cestu, po které jsme přišli, 

a pokračujeme po ní dále, dáme se tedy doleva. Zane-

dlouho přijdeme na rozcestí a cestou (pozor, není vyzna-

čená v běžných mapách, ale v našem plánu ano), která 

odbočuje doleva, scházíme lesem dolů a  brzy vyjdeme 

na louku a vidíme první stavení osady Vesce. Také se tu 

před námi opět vynoří Novohradské hory, už poměrně 

blízké. Skrz Vesce a dále nás nyní bezpečně povede as-

faltová, byť nepříliš udržovaná cesta. Osada působí na 

první pohled poněkud rozporuplně. Chalupy jsou pečli-

vě udržovány, nechybí zde ani novostavba. Střed vsi je 

ale velmi zanedbaný a v podstatě jej tvoří několik rozbo-

řených domů. 
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VESCE (Dörfles) – osada je dnes místní částí Horní Strop-
nice, přičemž ještě po poválečném dosídlení spadala až do 
roku 1949 pod Žumberk. Jedná se o čistě rekreační oblast 
bez trvale žijících obyvatel. Katastrálním územím spadá 
pod nedaleké Meziluží, odkud sem z hlavní silnice Svébo-
hy – Rychnov u Nových Hradů nevede ani pořádná asfal-
tová cesta. Málokdo by nyní soudil, že zde v letech 1954-55 
probíhalo v dnes již neexistujícím č.p. 9 školní vyučování, 
a to v době přestavby školní budovy právě v sousedním Me-
ziluží. Další nyní imaginární dům č.p. 4 patřil rodině So-
mmerových, která pečovala o  kapli v  „Hoře“ a  opatrova-
la klíč od jejího interiéru. Daleko více než v  Pěčíně jsou 
v  obci patrné pozůstatky původních vierkantů v  podobě 
rozsáhlých rozvalin, dost často s  výrazným torzem obvo-
dového zdiva. Zachovalý litinový křížek se nachází pod č.p. 
6 mezi dvěma modříny na kamenném podstavci s letopoč-
tem 1884. Ve Státním okresním archivu v Českých Budě-
jovicích je dochovaný válečný plán nového vodovodu pro 
Dörfles. Tehdy ovšem nerealizovaný. 

Po silničce jdeme dále do Meziluží. Přejdeme silnici ve-

doucí ze Svéboh do Rychnova u  Nových Hradů, lemova-

nou vzrostlými topoly. Ve vsi je složitá situace s cestami 

a průchodností, kterou slibují vyřešit komplexní pozemko-

vé úpravy. Nyní je pro nás jediná možnost projít kolem au-

tobusové zastávky, kterou vidíme vlevo a dále pokračovat 

cestou lemující řadu domů v severní části vsi. Mineme po-

slední stavení a dáme se loukou šikmo dolů k vzrostlým 

stromům lemujícím Žárský potok. K mohutným lipám za 

potokem nám cestu umožní mostek. Tady, mezi památný-

mi lipami najdeme zbytky poutní kaple.

MEZILUŽÍ (Guttenbrunn) – další miniaturní osada stře-
diskové obce Horní Stropnice, jejíž německý název by se 
dal vskutku přeložit jako malá Dobrá Voda. Mezilužím se 
tato ves začala nazývat až v roce 1949, kdy došlo k admini-
strativnímu spojení této malé Dobré Vody se sousední Ves-
kou i  Chlupatou Vsí a  byl to tedy název pro všechna tak-
to uměle propojená sídla. Navrhovaný název Mezilesí v té 
době přijala Trutmaň, na bývalou Dobrou Vodu tedy zby-
lo Meziluží. V doposud stojícím č.p. 19 byla v letech 1955-
61 zřízena školní budova v  souvislosti s  budovaným JZD 
a v obci sídlil i MNV. Zdá se to až fantasmagorické při po-
zorování současného stavu, kdy je místo obydleno převážně 
rekreanty. V novostavbě na západním okraji obce má svůj 
ateliér českobudějovický malíř Hynek Fuka, který sem zve 
návštěvníky vždy v září při Otevřených dveřích ateliérů. Na 
východním okraji obce, při zaniklé části poutní cesty smě-
řující k  poutnímu kostelu Panny Marie těšitelky na Dob-
rou Vodu najdeme mezi památnými Olbramovskými lipa-
mi torzo barokní síňové kaple. Byla postavena u pramene 
v době rozmachu barokních poutí, představovala jedno ze 
zastavení na české poutní cestě od Žumberku a Vesce. Pra-
men, který dříve nepochybně sloužil k občerstvení poutní-
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ků, zanikl při melioracích v 70. letech 20. století. Kaple po 
odsunu původních obyvatel chátrala, dílo zkázy dokonal 
pád jedné z lip. Poutní cesta byla zaorána.

Před námi se zdvihá vlna Novohradských hor: Kuní, Kraví 

a Vysoké, ke kterým se od kaple dáme vzhůru po louce pří-

mým směrem. Poutní cesta v těchto místech zanikla, dou-

fejme, že bude obnovena. Jdeme loukou dále podél remízu 

(který skrývá zbytky staré cesty) a dále po cestě, která od-

děluje pole (viz plánek). Cesta se brzy podobá spíše vyvý-

šené mezi, porostlé vysokým drnem, oddělující pole. Vlevo 

od nás se otevře výhled na kostel Panny Marie Těšitelky na 

úpatí Kraví hory, prozrazující, že brzy budeme v cíli. Cesta 

nás nyní nevede přímo k němu, ale poněkud vpravo. Do-

vede nás k lesu a posléze k silnici vedoucí z Horní Stropni-

ce do Rychnova u Nových Hradů. Po ní jdeme jen asi 100 

m doprava a po té silnici opustíme, sejdeme po polní ces-

tě (odbočující ze silnice vlevo) do Chlupaté Vsi. Do vsi se 

vchází kolem kravína, přijdeme na rozcestí, odkud vidíme 

návesní kapli. 

CHLUPATÁ VES (Rauhenschlag) – poslední malá a dnes 
opět spíše rekreační osada obce Horní Stropnice a  záro-
veň i poslední poutní zastávka při naší pěší cestě na Dob-
rou Vodu, která se vypíná na severním svahu Kraví hory již 
na dohled. Neobvyklé české pojmenování souvisí s  polo-
hou sídla podél toku Chlupatého potoka, kdysi Havraního 

a dnes oficiálně Bedřichovského. Dominantou v minulosti 
čistě německé obce je drobná barokní kaple z konce 18. sto-
letí. Jedná se opět o typ stavby, se kterým jsme se již setka-
li v Kamenské hoře, ale k vidění je i v samotné Kamenné, 
v  Božejově, Střeziměřicích a  zejména ve Svébohách. Jed-
ná se o  hranolové štítové kaple charakteristické čtverco-
vým půdorysem, rozměrným interiérem ihned za vstupním 
průčelím, členěním pilastry, volutovým či vykrajovaným 
štítem nad průčelím a se zvonicemi s cibulovou střechou. 
Zdobnost těchto staveb dále vychází z barokní tradice i ba-
rokního ornamentu a jejich interiér je povětšinou vyplněn 
dřevěnými plastikami i dalšími votivními předměty a devo-
ciemi. Konkrétně kaple v Chlupaté Vsi uvnitř ukrývá plas-
tiku sv. Linharta. 

Z rozcestí se dáme směrem doleva, nahoru k silnici z Horní 

Stropnice do Černého Údolí. Po ní jdeme doleva, tedy smě-

rem na Horní Stropnici, ale zhruba po sto metrech odbočí-

me na lesní cestu doprava, stoupá loukou po okraji lesa až 

k silnici směřující k Dobré Vodě. Vcházíme na ni v místě os-

tré zatáčky, kde je třeba dbát na svou bezpečnost. Silnice 

nás asi po deseti minutách chůze dovede do Dobré Vody.

DOBRÁ VODA (něm. Brünnl) – Buquyové založili pout-
ní chrám Panny Marie Těšitelky (dříve Nanebevzetí Pan-
ny Marie) na Dobré Vodě v letech 1706-1715. Nedávno se 
tedy slavilo celých 300 let od vysvěcení kostela a  zároveň 
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i  dokončení jeho soudobé a  možná i  trochu kontroverzní 
nákladné rekonstrukce. Vzniku poutního místa předcháze-
lo objevení zázračného pramene ve studánce na severním 
úbočí Kraví hory poblíž Hojné Vody, a to na konci 17. sto-
letí. Tento pramen a v jeho okolí vzniklá osada byly nazvány 
Dobrou Vodou, německy Brünnl. Se založením samotného 
kostela souvisí zjevení, které měli synové sedláků z blízké-
ho okolí. V prvním případě legenda hovoří o bratrech Han-
si a  Matějovi, kteří spatřili o  svátku Tří králů v  roce 1698 
poutníky, mířící k božím mukám v místech nového prame-
ne. V roce 1701 pak Matyáš Egidi dostal ve snu příkaz po-
stavit kapličku v místě, kde nalezne vápenec a ten se mu po-
dařilo objevit opět v blízkosti zázračného kamene. Kapličku 
postavil a k ní začali proudit davy poutníků. Místo posléze 
nepostačovalo jejich návalu, a tak se rozhodl hrabě Albert 
Karel Buquoy vystavět na jejím místě veliký kostel. Ke stav-
bě využil spousty milodarů i obětních peněz poutníků a po-
dařilo se mu vytvořit barokní architektonický skvost, velice 
citlivě zasazený do krajiny Novohradských hor, který pod-
trhuje dominantu Kraví hory, prostředního ze tří výrazných 
vrcholů zdaleka viděných již z  Budějovické či Třeboňské 
pánve. V interiéru pokračovala pracovní činnost i po vysvě-
cení, a tak byl v roce 1718 pozlacen hlavní oltář, v roce 1727 
pořízeny varhany a o dva roky později došlo k výmalbě fre-
sek. Z Dobré Vody se postupně stalo díky věhlasu zdejšího 
poutního místa malé městečko se svým vlastním znakem, 
s  Buquoyskou rezidencí, lázněmi, farou, hřbitovem, ško-

lou, poštou a několika hostinci. Nikoli náhodou spisovatel 
Zikmund Winter nazval Dobrou Vodu jihočeskými Lurdy. 
Její sláva skončila zároveň s vysídlením původního němec-
ky mluvícího obyvatelstva a zmar dokonal zejména obrov-
ský požár v roce 1949, při němž vzala za své většina domů 
po obou stranách silnice ve směru na Hojnou Vodu. Kostel 
jako zázrakem zůstal ušetřen a na rozdíl právě od soused-
ní i starší Hojné Vody, kde soudruzi v roce 1963 již notně 
zchátralý kostel sv.  Anny zbořili, ten dobrovodský poma-
lým i  dost dobrodružným a  nezodpovědným přístupem 
postupně od 50. let 20. století přeci jenom opravovali. K zá-
sadní rekonstrukci potom došlo až na přelomu 80. a 90. let 
uplynulého století a její konec se kryje s počátkem působe-
ní patera Bonfilia Wagnera, navrátivšího se servity do no-
vohradského kláštera z rakouského Innsbrucku. Dominan-
tou dobrovodského chrámu je zlacený barokní oltář, jemuž 
vévodí obraz Panny Marie Těšitelky, jež je kopií z  kostela 
ve Štýrském Hradci v Rakousku. Původní obraz byl znač-
ně poškozen bleskem v roce 1841 a nynější byl namalován 
v Českém Krumlově a slavnostně posvěcen již v následují-
cím roce 1842. 
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Von Trhové Sviny  
über Pěčín und Žumberk 

Unser Pilgerweg beginnt an der Kirche Mariä Himmelfahrt 
in Trhové Sviny.

TRHOVÉ SVINY (deutsch: Schweinitz) – der Ausgangs-
punkt der Wallfahrt nach Dobra Voda (deutsch: Brünnl). 
Die Stadt ist das natürliche Verwaltungszentrum des Ge-
biets zwischen České Budějovice und Nové Hrady. In der 
Vergangenheit war sie Sitz der Kreis- und Gerichtsselbst-
verwaltung, heute ist sie eine Gemeinde mit erweiterten 
Kompetenzen. Es liegt in der hügeligen Landschaft der Re-
gion Doudleby mit dem Berg Kohout/Hahn (863 m) und 
dem niedrigeren Slepice/Henne (daher der Name Hüh-
nerberge) am südlichen Rand des ethnografischen Gebiets 
von Doudleby (nach Doudleby an der Maltsch).

Gleichzeitig ist die Stadt der Ausgangspunkt für die 
Hügel Novohradské hory, deutsch Gratzner Bergland. Die 
Geschichte und sein Name Schweinitz sind mit der Veran-

staltung von Märkten, insbesondere von Viehmärkten, ver-
bunden. In ihrer Geschichte war die Stadt auch ein wichtiger 
Kreuzungspunkt der Verbindungswege zwischen Böhmen 
und dem benachbarten Österreich. Ihre Dominante und ihr 
ältestes und wertvollstes Bauwerk ist die gotische Pfarrkir-
che Mariä Himmelfahrt mit einem Barockaltar im Presby-
terium und einer sehr wertvollen Skulptur der Jungfrau Ma-
ria aus dem Jahr 1520. Die ursprüngliche Burg stand in der 
Nähe der Kirche und verschwand im Laufe der Jahrhunder-
te spurlos. Ihr Gründer war Vítkovec Ojíř von Schweinitz 
um die Mitte des 13. Jahrhunderts. Die Burg überstand die 
Hussitenstürme und wurde nach der Rückgabe der Stadt an 
die Rosenberger um 1480 als Baumaterial genutzt, da sie 
sich in einem sehr baufälligen Zustand befand. Die Stadt ist 
der Geburtsort von Präsident Emil Hácha (geb. 1872), der 
in einer tragischen Periode unserer Geschichte als Präsident 
des Obersten Verwaltungsgerichts zum dritten Präsidenten 
nach dem Münchner Abkommen (1938) gewählt wurde. 
Er war ein hervorragender Jurist und auch ein Übersetzer. 
Heute erinnern eine Gedenktafel und eine Büste am Haus 
seiner Familie in der Nové město-Straße 228 an ihn. Erwäh-
nenswert ist auch der untere Teil des Platzes mit seinen his-
torischen Häusern, dem Arkadengang, dem Rathaus und 
dem Kreishaus daneben. Interessant ist auch das ehemalige 
Gebäude der Kreditgenossenschaft auf dem Platz.

Die Kirche Mariä Himmelfahrt in Trhové Sviny ist ein 
schönes Beispiel für ein gotisches Bauwerk, das von der 
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Rosenbergischen Bauhütte an der Wende vom 15. zum 
16. Jahrhundert. Die frühgotische Kirche aus der zweiten 
Hälfte des 13.  Jahrhunderts war ursprünglich eine drei-
schiffige Basilika, woran besonders das massive Steinpor-
tal an der Nordseite erinnert. Ende des 14. Jahrhunderts 
wurde zwischen dem dreischiffigen Bau und dem Presby-
terium ein Turm errichtet, in dessen Erdgeschoss sich die 
St. Barbara-Kapelle befand. Der spätgotische Umbau un-
ter den Rosenbergs zwischen 1480 und 1500 bestand in 
der Errichtung von äußeren Stützpfeilern und dem Bau 
des südlichen Vorraums, der später in seinem turmarti-
gen Anbau im ersten Stock das Stadtarchiv beherberg-
te. Das steinerne Wappen der Stadt mit der lateinischen 
Umschrift „Siegel der Gemeinde Schweinitz im Jahre 
des Herrn eintausendvierhundertfünfundachtzig“ wur-
de in die Außenfassade dieser Vorhalle über dem südli-
chen Eingang der Kirche eingelassen. Außerdem wurde 
das dreischiffige Gebäude erhöht und mit einem Netzge-
wölbe versehen. Gleichzeitig wurde ein massiver und ho-
her Dachstuhl über dem gesamten Gebäude errichtet. Der 
östliche Teil der Kirche wurde zwischen 1505 und 1518 
umgebaut, als ein neues, größeres Presbyterium errichtet 
und mit einem Netzgewölbe versehen wurde. Die nördli-
che Taufkapelle mit dem einzigartigen Sterngewölbe und 
die angrenzende zweigeschossige Sakristei sind mit dem 
Presbyterium verbunden. An der Westseite der Kirche 
wurde um 1520 ein zweiter, deutlich abweichender Turm 

aus Bruchsteinen errichtet, der die Höhe des Kirchengie-
bels nicht überschreitet. Dieser Turm ist nicht verputzt, 
hat kleine Fenster und sogar Schießscharten, was seinen 
Verteidigungscharakter verrät. Nach dem Untergang der 
Burg sollte die Pfarrkirche als Zufluchtsort vor den mög-
lichen Kriegsgefahren dienen. Der Innenraum wird von 
einem Barockaltar aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhun-
derts beherrscht, der eine sehr wertvolle Holzstatue der 
Madonna von Schweinitz aus dem Jahr 1520 enthält. Er 
war ursprünglich Teil eines spätgotischen Flügelaltars, ei-
ner Arche aus der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert. 
Sie bestand aus einer hohen Rückwand und abschließen-
den Flügeln, die aus vier doppelseitigen Tafelbildern mit 
Themen aus dem Leben der Jungfrau Maria bestanden. 
Fünf der acht Szenen sind bis heute erhalten geblieben 
und befinden sich in der Südböhmischen Mikoláš-Aleš-
Galerie im Schloss Hluboká. Der komplette Flügelal-
tar war in der Ausstellung „Die Rosenberger, das Haus 
der böhmischen Großherzöge und seine Reise durch die 
Geschichte“ zu sehen, die 2011 in der Wallenstein-Reit-
schule in Prag im Rahmen des so genannten Rosenber-
ger-Jahres (400 Jahre seit dem Tod von Petr Wok von Ro-
senberg) stattfand. Im südlichen Vorraum befindet sich 
ein wertvolles Renaissance-Taufbecken aus Stein. An der 
Nordwand des Presbyteriums hinter der Kanzel befindet 
sich ein modernes Mosaik des Heiligen Georg aus dem 
Jahr 1953. 
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Von der Kirche aus führt uns der erste Teil des Weges auf 

dem blauen Weg über den Žižka-Platz und vorbei am Bus-

bahnhof. Sie führt uns aus der Stadt hinaus durch das 

romantische Tal des Schweinitzer Baches mit den erhal-

tenen Gebäuden der ehemaligen Mühlen. Mehr über sie 

erfahren wir auf den Informationstafeln des Naturlehr-

pfads Trhové Sviny – fromm und sündig. In der Nähe der 

Stadt gibt es weitere erhaltene Mühlen und Wasserhäm-

mer am Schweinitzer Bach. 

Auf unserem Weg nach Dobrá Voda (Brünnl) werden wir 

nach und nach von den Mühlen der Šinákls, Šimečks und 

Hanzlův mlýn begleitet, während wir anstelle der erlosche-

nen Kolín-Mühle in der Nähe des Busbahnhofs nur noch ei-

nen Parkplatz und ein Denkmal für die Schweinitzer Mül-

ler vorfinden. Das bedeutendste technische Denkmal mit 

einer voll funktionsfähigen, restaurierten Anlage (Hammer 

mit Amboss) ist jedoch das Bušeks Hammerwerk im Tal des 

Klenský-Baches nahe der Straße nach Velešín. 

Hinter der ehemaligen Hanzl (Denzinger) Mühle führt 

der Weg in den Wald, am Prelát-Teich verlassen Sie den 

blauen Weg. Wir können jedoch auf dem Naturlehrpfad 

nach Pěčín weiterfahren. Der Weg, der übrigens die ur-

sprüngliche Straße von Trhové Sviny nach Pěčín ist, führt 

entlang der Dämme der Teiche. 

Die Teiche um Pěčín gehören zu den ältesten in der 

Region und wurden bereits im 14.  Jahrhundert angelegt. 

Der Prelát-Teich war vor allem während der Ersten Repu-

blik ein beliebter Bade- und Erholungsort. Der Ertrag aus 

der Fischzucht dieses Teiches war ursprünglich ein Teil 

des Materialbedarfs für die Kapelle der Schweineburg. Im 

Jahr 1462 wurde das Stift des Kaplans an die Pfarrkirche 

in Český Krumlov übertragen. Die Prälatur Krumau wurde 

neuer Vorgesetzter des nahegelegenen Trautmanns (heu-

te Mezilesí), was sich im Namen des Prälaten-Teichs wider-

spiegelt, der von der Krumauer Prälatur gegründet, vergrö-

ßert oder anderweitig verändert wurde.

Wir nähern uns Pěčin. Am Rande des Dorfes können 

wir die Kapelle sehen, die sich hinter dem Haus Nr. 4 be-

findet, an dem wir am Ortseingang von Pěčín links vorbei-

kommen. An der Kreuzung am Dorfrand biegen Sie links 

ab und folgen dem Svinenský-Bach. Das Gebäude liegt 

weniger als hundert Meter von der Kreuzung entfernt. 

Es handelt sich um eine barocke Nischenkapelle aus der 
Mitte des 18.  Jahrhunderts, die sich durch etwas unge-
wöhnliche Proportionen auszeichnet – sie ist schlank und 
hoch und hat einen rechteckigen Grundriss. Die schlichte 
Architektur der Kapelle steht im Kontrast zu den absolut 
fabelhaften Innenmalereien, die vielleicht nur mit wenigen 
Kapellen des berühmten romanischen Passionsweges ver-
gleichbar und in der örtlichen ländlichen Umgebung ziem-
lich einzigartig sind.

Seit 2009 steht sie unter Denkmalschutz. Damals wur-
de die Kapelle renoviert und die Innenausmalung restau-
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rierte der akademische Maler und Restaurator Antonín 
Hamsík zusammen mit seinem Bruder und seinem Schwie-
gersohn. Der Maler Hamsík ist auch für die Restaurierung 
der ebenso seltenen Innenausstattung der nah gelegenen 
Kirche von Žumberk bekannt, die einst die Pfarrkirche 
von Pěčín war. Die vordere Innenwand des Gebäudes stellt 
die Kreuzigung Jesu Christi dar, einschließlich der Figuren 
der Jungfrau Maria, Maria Magdalena und des Hl. Johan-
nes von Nepomuk. In der Mensa darunter sehen wir die 
Szene der Seele im Fegefeuer. Auf der linken Seite befin-
det sich eine Darstellung der Pieta und auf der rechten Seite 
die Heilige Barbara. Das Gewölbe ist mit Blumenschmuck 
verziert. 

Kehren Sie zur Kreuzung zurück und folgen Sie dem 
Weg weiter in Richtung Dorf. Wir überqueren die Brücke, 
die ein weiteres, relativ junges Kulturdenkmal aus dem Jahr 
2020 ist.

Die steinerne Bogenbrücke über den Schweinitzer 
Bach, ein verkehrstechnisches Bauwerk aus dem Anfang 
des 19. Jahrhunderts, ist derzeit ebenfalls perfekt repariert 
und zeichnet sich durch das Fehlen von Brüstungsmauern 
und deren Rampen aus. Hinter der Brücke befindet sich 
eine weitere, kürzlich reparierte Nischenkapelle, die vom 
Verein der südböhmischen Kleindenkmäler buchstäblich 
aus den Ruinen gerettet wurde. Interessant ist auch die in 
Stein gehauene Nischenkapelle vor Nr. 17 mit der Jahres-
zahl 1877, einem Relief eines Lorbeerkranzes mit der Eu-

charistie und einem zeitgenössischen Christusbild in der 
oberen Nische.

Wir erreichen die Hauptstraße, wo wir uns vom Natur-
lehrpfad verabschieden und weiter durch Pěčín wandern, 
geleitet von einem grünen Schild.

PĚČÍN (deutsch: Haid) – ursprünglich ein unabhängiges 
Dorf, das bis 1945 von der deutschsprachigen Bevölkerung 
dominiert wurde. Heute erinnert die Siedlung Trhové Svi-
ny nur noch an ihre frühere Monumentalität und Pracht. 
Auf alten Postkarten und Fotografien sind die prächtigen 
zweistöckigen Bauernhäuser, die Vierkanthöfe, zu sehen, 
die so typisch für das Grenzgebiet zu Österreich und Bay-
ern sind. Das Südböhmische Museum verfügt über eine 
einzigartige Fotodokumentation der ursprünglichen Ge-
bäude der Volksarchitektur dieses Dorfes mit strohgedeck-
ten Häusern. Auch heute noch findet man in der Gegend 
von Pěčín die Überreste verfallener und unbewohnter Ge-
bäude im Kontrast zu modernen, mehr oder weniger ge-
schmackvollen Häusern, abgesehen von einem Wohnhaus 
und Schweinstallen der ehemaligen Kooperative, die heu-
te in eine Biogasanlage umgewandelt wurde und die zum 
Glück ein Wanderer meiden kann. Auch hier, am Ufer des 
Schweinitzer-Baches, stand die Wolf-Mühle, ähnlich der 
Mühle im nahen Dorf Kamenná. Schließlich war die Fami-
lie Wolf in der deutschen Enklave am Fuße des Gratzener 
Berglandes für ihr Müllerhandwerk bekannt. Natürlich gab 
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es in Pěčín auch eine Gaststätte und vor allem eine Schule, 
deren Gebäude noch heute im Dorf steht.

Um nach Žumberk zu gelangen kennen wir Route durch 

Wiesen und Felder bergauf Richtung Chudějov wäh-

len (siehe Karte  – ). Dieser Weg am südöstlichen Rand 

von Pěčín wurde noch in den 1990er Jahren regelmäßig 

von Landwirten gepflügt und daher nur von Frühjahr bis 

Herbst gepflegt. Die kleinen sakralen Denkmäler zeugen 

davon, dass hier früher Pilgerzüge vorbeizogen.

Eine Martersäule finden wir auf dem Damm des Chudě-
jov ský-Teichs, wohin die Straße von Hrádek früher führ-
te. Dieser Weg, der ohne Zweifel von Pilgerzügen benutzt 
wurde, ist leider in den Feldern verschwunden. Die ge-
nannten Andachtsstätten wurden in den Jahren 2008-2009 
dank der Initiative der Gemeinde Žár, die alle Andachtsstät-
ten, Steinkreuze und Kreuze in ihrem Verwaltungsgebiet in-
stand setzen ließ, vollständig renoviert. Die Steinmetzarbei-
ten wurden von Herrn Miroslav Švihla aus Dobrá Voda bei 
České Budějovice und seinen Kollegen ausgeführt.

Unweit vom Friedhof in Žumberk (deutsch Sonnen-
berg) ist dies jedoch nicht geschehen, und heute steht dort 
nur noch eine Säule (einst Bildstock), deren Kopf in der 
ersten Hälfte der 1990er Jahre gestohlen wurde.

Damals kam es zu einem massiven Diebstahl sakraler 
Steinmonumente in der Umgebung. Seitdem wurden viele 

von ihnen durch Kopien ersetzt, derer Oberfläche mittel-
weile alt aussieht, die selbst ein Experte nicht auf den ers-
ten Blick erkennen kann. Diese konkrete Martersäule ist in 
ihrer ganzen Pracht im Eröffnungsfilm eines zeitgenössi-
schen Dokumentarfilms über den letzten Hammerschmied 
Bušek zu sehen, der im Rahmen einer Besichtigung des be-
reits erwähnten Bušek-Hammerwerks bei Trhové Sviny ge-
zeigt wird.

CHUDĚJOV (deutsch: Wieden) – heute ein Ortsteil von 
Žumberk, einst dessen Siedlung, die ursprünglich nur aus 
vier geschlossenen Gehöften  – Vierkanthöfen  – bestand. 
Jetzt ist es im Grunde nur noch eine Erholungssiedlung mit 
nur einer ständig lebenden Familie.

Von Chudějov aus gehen wir in das nahe gelegene Žum-

berk und kommen am Ortseingang an einem für ein Grenz-

gebiet ungewöhnlich gut erhaltenen Friedhof vorbei. Der 

jüngere Friedhof aus dem frühen 20. Jahrhundert (die Jah-

reszahl 1901 am Eingang) ist dank der einzigartigen Reihe 

von gusseisernen Kreuzen auf den Grabsteinen ebenfalls 

zum Kulturdenkmal erklärt worden.

Ähnliche Grabausstattungen waren bis 1945 auch auf 

anderen Friedhöfen im deutschsprachigen Grenzgebiet 

durchaus üblich, und ihre barbarische Zerstörung fand 

leider nicht nur in dem Zeitraum 1946-1989 statt (z.B. in 

Horní Stropnice wurden gusseiserne Kreuze und Grabstei-
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ne vertriebener Deutscher Ende 1970er, Anfang 1980er 

Jahre massenhaft liquidiert.), aber auch nach 1989 (z.B. 

kam es in Hojná Voda um die Jahrtausendwende zu einer 

ähnlichen brutalen Beschädigung von Grabsteinen und 

Kreuzen).

Vom Friedhof aus geht es weiter ins Dorf, wir kommen 

am ehemaligen Pfarrhaus vorbei, das unter der Schirm-

herrschaft des Bistums České Budějovice rekonstruiert 

wird und für kirchliche Tourismusunterkünfte genutzt wer-

den soll. Vor uns öffnet sich der Dorfplatz mit einer Wie-

se und einem riesigen Kastanienbaum in der Mitte, wo wir 

auf einer Bank neben den spätgotischen Götterstatuen 

rasten können. Es sei denn, wir sind versucht, uns in der 

Pension Marie mit ihrer ausgezeichneten Küche auszuru-

hen und zu stärken. Es handelt sich um ein umgebautes 

klassisches Gasthaus.

ŽUMBERK (Sonnberg) – ein Dorf, das für seinen einzig-
artig befestigten historischen Kern (Festung, Kirche, Mei-
erhof, ursprünglicher Friedhof) bekannt ist, der ursprüng-
lich von sechs Bastionen umgeben war, von denen fünf bis 
heute erhalten geblieben sind. Seit jeher war sie Sitz des 
böhmischen Kleinadels, abgesehen von der umliegenden 
Herrschaft der Rosenberger. Jindřich Pouzar und Theobald 
Höck sind bedeutende Renaissance-Eigentümer. Letzterer 
war der deutsche Sekretär des letzten Petr Wok von Rosen-
berg, und er war es, der die Festung in ihre heutige Form ei-

nes Renaissanceschlosses umbauen und vor allem die Fes-
tungsanlagen errichten ließ. Diese Befestigungen hatten 
jedoch keinen Verteidigungscharakter, sondern sollte le-
diglich den Eindruck, den Ruhm und die Pracht von Sonn-
berg als prächtige Landresidenz verstärken. Er ließ sich 
vom Schloss Kratochvíle bei Netolice inspirieren und ver-
suchte, dort eine ähnliche italienische Renaissance-Villa zu 
bauen. Der Adel residierte hier nur bis 1620. Ab 1817 wur-
de die Festung unter vier lokalen Bauernfamilien aufgeteilt, 
die damals schon Deutsche waren. Eine beträchtliche Kon-
zentration von historischen Gebäuden an einem Ort. In 
der Festung befindet sich eine Zweigstelle des Südböhmi-
schen Museums in Č. Budějovice mit ständiger Ausstellung 
von volksbemalten Bauernmöbeln. Die ehemalige Pfarrkir-
che Hl.Johannes des Täufers wurde die in den letzten Jah-
ren einer anspruchsvollen Rekonstruktion unterzogen. Da-
bei wurden sehr wertvolle Wandmalereien aus der Gotik 
und der Renaissance (Anbetung der Heiligen Drei Könige, 
Kalvarienberg) freigelegt. Zum Vorschein kam die Hand-
schrift des Baumeisters Jan von Trhové Sviny, der die un-
gewöhnliche Erweiterung der Kirche um ein viertes nörd-
liches Schiff in der Zeit vor 1513 leitete. Der Platz vor der 
Kirche wird von einem steinernen Missionskreuz aus dem 
Jahr 1877 beherrscht.

Der internationale tschechisch-deutsch-österreichi-
sche Verein zur Unterstützung der Pfarrkirche in Žumberk, 
der auf Initiative der ursprünglichen und vertriebenen Be-
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wohner nach 1945 gegründet wurde und dessen Vorsit-
zender, Lenker und gute Seele der 1943 geborene Ernst 
Wohlschläger aus Osnabrück ist, war für die Instandset-
zung der Kirche verantwortlich. Interessanterweise stam-
men die meisten deutschsprachigen Mitglieder aus der Ge-
meinde Pěčín (Haid). Das Bistum České Budějovice erfuhr 
von der finanziellen Unterstützung durch den Verein. Es 
begann sich um Zuschüsse für die Restaurierung der Kir-
che zu bemühen, was in den Jahren 2006-2012 auch tat-
sächlich gelang. Im darauffolgenden Jahr 2013 fand ein 
großes Ereignis statt, bei dem die Kirche neu eingeweiht 
wurde. Es wurde auch der 500.  Jahrestag seit der letzten 
großen Kirchenrenovierung im Jahr 1513 gefeiert. Der da-
malige Bischof Paďour zelebrierte den feierlichen Gottes-
dienst. Zur gleichen Zeit wurde die moderne Rekonstruk-
tion der Kirchen von Žumberk und Dobrá Vody (Brünnl) 
durchgeführt. Damals kamen viele Besucher, um die neu 
erstrahlende gotische Kirche zu sehen und gleich danach 
die ebenfalls frisch renovierte Barockkirche in Brünnl ver-
gleichen zu können. Die Gesamtkosten für die Renovie-
rung der örtlichen Kirche stiegen allmählich auf etwa 11,5 
Mio. Kronen an. Die Restaurierungsarbeiten waren beson-
ders kostspielig, aber ein Großteil des Holzes wurde auch 
im Dachstuhl ausgetauscht. Das Gebäude verfügt nun über 
ein entfeuchtendes Außensystem in Form eines Luftka-
nals mit Lüftungsschächten. Der Žumberk-Kirchenverein 
ist ein perfektes Beispiel für die dringend notwendige Zu-

sammenarbeit zwischen den heutigen und den ursprüngli-
chen Bewohnern dieses Dorfes, die die gegenseitigen histo-
rischen Schwierigkeiten auf praktische Weise überwindet 
und auch ein Beweis für die gemeinsame Zukunft unserer 
Nationen in einem vereinten Europa ist. 

Vom Dorfplatz, vorbei am neu renovierten ehemaligen 

Schulgebäude, das von der Jugendorganisation Pionýr ver-

waltet wird, geht es weiter auf dem blau-gelben Weg. An 

der Kreuzung mit dem Kreuz am Ende des Dorfes, wo der 

gelbe Wegweiser die Straße nach Božejov fortsetzt, ver-

abschieden wir uns vom Dorf Žumberk und steigen, im-

mer noch von dem blauen Wegweiser geleitet, zwischen 

den Weiden die Straße hinauf. Von der Anhöhe haben wir 

einen schönen Blick zurück auf Žumberk mit der Kirche Hl. 

Johannes der Täufer.

Vor uns erhebt sich ein Hügel mit dem Namen Kamens-

ká hora (631m), links die Kämme des Gratzener Berglan-

des und rechts die Hühnerberge, insbesondere der Hügel 

Vysoký kámen (867m), auch Slepice/Henne genannt. Die 

Straße führt weiter durch den Wald. Oberhalb vom Dorf 

Kamenná verabschieden wir uns von dem Wanderweg. Im 

weiteren Verlauf folgen wir unmarkierten Pfaden, es ist not-

wendig, besonders auf die Orientierung auf der Karte und 

im Gelände zu achten. Wir verlassen den mit einem blauen 

Wanderzeichen markierten Weg und gehen nach links auf 

einen unmarkierten Waldweg. An einer nahen Kreuzung 
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biegen Sie erneut links ab. Der Weg gräbt sich tiefer in das 

Waldgelände ein, verrät sein Alter und lässt vermuten, dass 

vor Jahren Pilger auf ihm nach Kamenská hora unterwegs 

waren. Es gibt mehrere solcher Wege durch den Wald, die 

von allen Seiten auf die Kapelle in Kamenské hory zulaufen. 

An der Kreuzung der Waldwege gehen Sie links weiter und 

achten darauf, dass wir das Schild „Hasenquelle“ in Rich-

tung Hasenbrunn nicht übersehen.

Hier, am östlichen Hang des Kamenska hora, etwa 2 km 
von Žumberk entfernt, steht die heute gut instand gesetz-
te und gepflegte Wallfahrtskapelle der Muttergottes. Die 
ursprüngliche hölzerne Kapelle wurde hier um 1750 er-
baut. Dieses alte und baufällige Gebäude wurde dann 
1845 durch einen neuen Backsteinbau ersetzt, der spä-
ter mehrfach umgebaut wurde. Der Ort war ein beliebtes 
Ausflugsziel der Einheimischen aus der Umgebung, und 
eine Quelle mit gutem Trinkwasser, die noch heute ent-
springt und Hasenbrunn genannt wird, trug zu seiner Be-
liebtheit bei. 

Dies ist nicht nur der Name der Quelle, sondern auch 
der der Kapelle. Sie wurde 1943 nach einem kostspieligen 
Umbau, der von Graf Karl Jiří Buquoy und auf Initiative 
des Pfarrers von Žumberk, P.  Franz Reichenauer, finan-
ziert wurde, neu geweiht: „Quelle aller Freuden, o Maria, 
hilf, o Trösterin im Leid, o Maria Hilf. Der Name des Or-
tes hat nichts mit dem Hasen zu tun, sondern leitet sich 

vom Namen „Hasenhof “ ab, dem Haus des Bauern Anton 
Schöppel und seiner Frau aus Božejov, die die ursprüngli-
che Holzkapelle an der Wasserquelle als Dank an die Jung-
frau Maria für erhörte Gebete und Bitten um die Geburt 
ihres Kindes errichten ließen. Besonders am Fest der Hei-
ligen Petrus und Paulus (29. Juni) und an den Tagen des 
Kreuzes wurden hier Pilgerfahrten abgehalten. Die Prozes-
sionen kamen vor allem aus Gratzen (wo es eine Kirche 
gibt, die den Hll. Peter und Paul geweiht ist…), aus Horní 
Stropnice und Rychnov (Reichenau), Valtéřov und Žum-
berk. Bis zu acht Prozessionen aus verschiedenen Orten 
kamen hierher, die Gastwirte stellten Bänke auf und boten 
Erfrischungen an. Wie es sich für einen Jahrmarkt gehört, 
gab es auch Süßigkeiten für Kinder. Nach der Vertreibung 
der deutschen Bevölkerung aus diesem Gebiet geriet die 
Kapelle in Vergessenheit und verfiel nach und nach. Die 
Kapelle wurde in den Jahren 1999-2000 dank der Groß-
zügigkeit von Spendern aus Deutschland und Österreich 
wiederaufgebaut. Es wurde von der Forstwirtschaft der 
Tschechischen Republik und Herrn Franz Opelka aus Be-
nešov nad Černou repariert und von der Firma Renova 
von Milan Sedlák aus Kaplice ausgeführt. Sie wurde am 
24. Juni 2000 umgewidmet. Die Kapelle wurde im Stil des 
südböhmischen Volksbarocks mit einem Giebel, der mit 
einem Volutenpaar verziert ist, und zwei Pilastern an den 
Seiten errichtet. Im Inneren befinden sich eine Pieta-Sta-
tue und ein schützendes Metallgitter. 
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Wir kehren zu dem Weg zurück, auf dem wir gekommen 

sind, und gehen ihn weiter, also biegen wir links ab. Bald 

kommen wir an eine Kreuzung und folgen dem Weg (Vor-

sicht, in den üblichen Karten ist er nicht eingezeichnet, 

aber in unserem Plan schon), der nach links abbiegt, hin-

unter durch den Wald und bald kommen wir auf eine Wiese 

und sehen das erste Gebäude der Ortschaft Vesce. Auch 

das Gratzener Bergland, das schon recht nah ist, taucht 

vor uns auf. Eine asphaltierte Straße, die allerdings in kei-

nem guten Zustand ist, führt uns nun sicher durch Vesce 

und darüber hinaus. Auf den ersten Blick sieht das Dörf-

chen etwas widersprüchlich aus. Die Ferienhäuser werden 

sorgfältig gepflegt, und es mangelt nicht an neuen Ge-

bäuden. Das Zentrum des Dorfes ist jedoch sehr vernach-

lässigt und besteht aus mehreren verfallenen Häusern. 

VESCE (Dörfles) – die Siedlung ist heute ein Ortsteil von 
Horní Stropnice, während sie nach der Nachkriegsbesied-
lung noch bis 1949 zu Žumberk gehörte. Es ist ein reines 
Erholungsgebiet ohne ständige Einwohner. Sein Kataster-
gebiet gehört zum nahegelegenen Meziluží, von wo aus es 
nicht einmal eine richtige Verbindungstraße von der Haupt-
straße Svébohy – Rychnov bei Gratzen gibt. Kaum jemand 
würde heute ahnen, dass in den Jahren 1954-55 hier im 
heute nicht mehr existierenden Gebäude Nr. 9 Schulunter-
richt stattfand, als das Schulgebäude im benachbarten Me-
ziluží umgebaut wurde. Ein weiteres, jetzt imaginäres Haus, 

Nr. 4, gehörte der Familie Sommer, die sich um die Kapel-
le im „Berg“ kümmerte und den Schlüssel zu ihrem Inneren 
behielt. Weit mehr als in Pěčín sind die Überreste der ur-
sprünglichen Vierkanthöfe in Form von ausgedehnten Ru-
inen, oft mit einem bedeutenden Torso der Außenmauer, 
im Dorf sichtbar. Ein gut erhaltenes gusseisernes Kreuz be-
findet sich unter Nr. 6 zwischen zwei Lärchenbäumen auf 
einem Steinsockel mit der Jahreszahl 1884. Im Staatlichen 
Bezirksarchiv in České Budějovice ist ein Plan der neuen 
Wasserleitung für Dörfles erhalten. Damals wurde sie je-
doch nicht realisiert. 

Wir gehen weiter auf der Straße nach Meziluži. Wir über-

queren die Straße, die von Svébohy nach Rychnov u Nové 

Hradů führt und von alten Pappeln gesäumt ist. Das Dorf 

hat eine schwierige Situation in Bezug auf Straßen und 

Erreichbarkeit, die durch umfassende Bodenverbesserun-

gen gelöst werden soll. Jetzt bleibt uns nichts anderes üb-

rig, als an der Bushaltestelle vorbeizugehen, die wir auf 

der linken Seite sehen können, und den Weg weiterzuge-

hen, der an der Häuserreihe im nördlichen Teil des Dorfes 

vorbeiführt. Wir passieren das letzte Gebäude und gehen 

über die Wiese schräg hinunter zu den alten Bäumen, die 

den Žárský Bach säumen. Über eine Brücke gelangt man 

zu den mächtigen Linden hinter dem Bach. Hier, zwischen 

den monumentalen Linden, finden wir die Überreste einer 

Wallfahrtskapelle. 



70 71

MEZILUŽÍ (Guttenbrunn)  – eine weitere winzig klei-
ne Satelitensiedlung des zentralen Dorfes Horní Stropni-
ce, deren deutscher Name mit „Klein Gutwasser“ über-
setzt werden kann. Den Namen Meziluží erhielt das Dorf 
erst 1949, als das kleine Dobra Voda verwaltungstechnisch 
mit den benachbarten Veska und Chlupata Ves verbun-
den wurde, und war somit der Name für alle künstlich ver-
bundenen Siedlungen. Der vorgeschlagene Name Mezilesí 
wurde dann von Trutmaň übernommen, wobei das ehe-
malige Dobra Voda als Meziluží übrigblieb. In den Jahren 
1955-61 wurde im Zusammenhang mit der Gründung der 
landwirtschaftlichen Kooperative ein Schulgebäude in der 
noch bestehenden Nr. 19 errichtet und auch der Gemein-
deausschuss war im Dorf angesiedelt. Die Vergangenheit 
erscheint absurd, wenn man sie mit der heutigen Situati-
on vergleicht, in der die Siedlung hauptsächlich von Urlau-
bern bewohnt wird. In einem neuen Gebäude am westli-
chen Rand des Dorfes hat der tschechische Maler Hynek 
Fuka sein Atelier, das er jedes Jahr im September zum Tag 
des offenen Ateliers besichtigt. Am östlichen Ortsrand, auf 
dem erloschenen Teil des Wallfahrtsweges, der zur Wall-
fahrtskirche Maria Trost nach Dobrá Voda (Brünnl) führt, 
finden wir zwischen den monumentalen Olbramov-Linden 
den Torso einer barocken Saalkapelle. Sie wurde zur Zeit 
des Aufschwungs der Barockwallfahrten an der Quelle er-
baut und war eine der Stationen auf dem böhmischen Pil-
gerweg von Žumberk und Vesec. Die Quelle, die zweifellos 

zur Erfrischung der Pilger diente, verschwand bei dem Bau 
der Entwesserunganlagen in den 1970er Jahren. Nach der 
Vertreibung der ursprünglichen Bewohner verfiel die Ka-
pelle, und das Werk der Zerstörung wurde durch den Sturz 
einer der Linden vollendet. Der Pilgerweg wurde gepflügt.

Vor uns erhebt sich die dreifache Welle des Gratzner Berg-

land: Kuní, Kraví und Vysoké, zu dem wir von der Kapel-

le aus in gerader Linie die Wiese hinaufgehen. Der Pilger-

weg an diesen Orten ist verschwunden, hoffentlich wird er 

wiederhergestellt. Wir gehen weiter durch die Wiese ent-

lang des Grabens (der die Reste des alten Weges verbirgt) 

und dann entlang des Weges, der die Felder trennt (sie-

he Karte).

Die Straße gleicht bald einem etwas erhöhten Weg 

zwischen den hohen Grasnarben, die die Felder voneinan-

der trennen. Zu unserer Linken öffnet sich der Blick auf die 

Kirche Maria Trost am Fuße des Kuhberges, die uns verrät, 

dass wir bald am Ziel sind. Der Weg führt uns nun nicht 

direkt dorthin, sondern etwas nach rechts. Er führt uns in 

den Wald und dann auf die Straße, die von Horní Stropnice 

nach Rychnov u Nové Hradů führt. Wir folgen ihm nur etwa 

100 m nach rechts. Dann verlassen wir die Straße, gehen 

einen Feldweg hinunter und biegen links von der Straße 

nach Chlupatá Ves ab. Sie betreten das Dorf am Kuhstall 

vorbei und kommen an eine Kreuzung, an der wir die Dorf-

kapelle sehen können.
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CHLUPATÁ VES (Rauhenschlag) – die letzte kleine Ort-
schaft, die zu Horní Stropnice gehört. Sie dient eher zur Er-
holung und für den Pilger ist sie die letzte Raststätte auf 
unserem Wanderweg nach Dobrá Voda, das sich am Nord-
hang des Kraví hora (953m) bereits in Sichtweite erhebt. 
Der ungewöhnliche tschechische Name bezieht sich auf 
die Lage der Siedlung am Chlupatý-Bach, früher Havraní, 
heute offiziell Bedřichovský-Bach. Die Dominante des ehe-
mals rein deutschen Dorfes ist eine kleine Barockkapelle 
aus dem Ende des 18. Dieser Gebäudetypus ist uns bereits 
in Kamenská hora begegnet, er ist aber auch in Kamenná 
selbst, in Božejov, Střeziměřice und vor allem in Svébohy 
zu finden. Diese Kapelle auf einem quadratischen Grund-
riss hat einen Giebel, der aus einer prismatischen Verzie-
rung besteht. Der Innenraum ist geräumig und liegt hinter 
der Eingangsfassade, die mit Pilastern und Voluten über der 
Fassade gegliedert ist. Das bauchige Dach ist nach oben in 
den Glockenturm verlängert. Die Verzierung dieser Gebäu-
de basiert ebenfalls auf der barocken Tradition und der ba-
rocken Ornamentik, und ihre Innenräume sind meist mit 
Holzskulpturen und anderen Votiv- und Andachtsgegen-
ständen ausgestattet. In der Kapelle von Chlupatá Ves be-
findet sich eine Skulptur des Heiligen Linhart. 

An der Kreuzung biegen Sie links ab und wandert auf der 

Straße von Horní Stropnice nach Černé Údolí. Wir folgen 

dieser Straße nach links in Richtung Horní Stropnice, bie-

gen aber nach etwa hundert Metern rechts auf einen Wald-

weg ab, der über eine Wiese am Waldrand entlang bis zur 

Straße nach Dobrá Voda (Brünnl) führt. Wir kommen in 

eine scharfe Kurve, wo man wegen Autoverkehr aufpassen 

muss. Nach etwa zehn Minuten Fußmarsch führt uns die 

Straße in den Wallfahrtsort Dobrá Voda hinein.

DOBRÁ VODA (deutsch: Brünnl) – Die Grafen Buquoy 
gründeten in den Jahren 1706 – 1715 die Wallfahrtskirche 
Unserer Maria Trost (früher Mariä Himmelfahrt) in Dobrá 
Voda. Vor kurzem feierte die Kirche ihr 300-jähriges Be-
stehen und die Fertigstellung ihres zeitgenössischen und 
vielleicht etwas umstrittenen kostspieligen Umbaus. Der 
Gründung des Wallfahrtsortes ging die Entdeckung einer 
Wunderquelle in einem Brunnen am Nordhang des Kra-
ví hora (Kuhberg) bei Hojná Voda Ende des 17. Jahrhun-
derts voraus. Diese Quelle und die Siedlung um sie herum 
wurden deutsch Brünnl, tschschisch Dobrá Voda genannt. 
Die Gründung der Kirche selbst steht im Zusammenhang 
mit einer Offenbarung, die die Bauernsöhne aus der Um-
gebung hatten. Im ersten Fall erzählt die Legende von den 
Brüdern Hans und Matheus, die am Dreikönigsfest 1698 
Pilger auf dem Weg zum Ort der neuen Quelle für die Pas-
sion Gottes sahen. Im Jahr 1701 wurde Matthias Egidi im 
Traum befohlen, an der Stelle, an der er Kalkstein gefunden 
hatte, eine Kapelle zu errichten. Als er die Kapelle baute, 
begannen viele Pilger zu kommen. Schließlich reichte der 
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Platz für die vielen Besucher nicht mehr aus, so dass Graf 
Albert Charles Buquoy beschloss, an dieser Stelle eine gro-
ße Kirche zu bauen. Er verwendete das Geld aus den Al-
mosen der Pilger für den Bau und es gelang ihm, ein ba-
rockes architektonisches Juwel zu schaffen, das sich sehr 
sensibel in die Landschaft des Gratzener Berglandes ein-
fügt. Die prachtvolle Kirche wird durch das Panorama des 
Kuhberges hervorgehoben, dem mittleren der drei markan-
ten Gipfel, die man von Budweis oder der Südböhmischen 
Teichplatte aussieht. Auch nach der Einweihung wurde im 
Inneren fleißig weitergearbeitet. Im Jahr 1718 wurde der 
Hauptaltar vergoldet, die Orgel angeschafft (1727) und 
Paar Jahre später die Fresken gemalt. Dank der Berühmt-
heit des hiesigen Wallfahrtsortes entwickelte sich Dobrá 
Voda allmählich zu einem kleinen Städtchen mit eigenem 
Wappen. Im Brünnl wuchs eine örtliche gräfliche Residenz 
und Heilbad, ein Pfarrhaus und Friedhof, eine Schule, ein 
Postamt und mehrere Gaststätten. Kein Wunder, dass der 
Schriftsteller Sigmund Winter Brünnl als das Lourdes von 
Südböhmen bezeichnete. Der Ruhm der Stadt endete mit 
der Vertreibung der deutschsprachigen Bevölkerung, und 
ihre Zerstörung wurde vor allem durch einen Großbrand 
im Jahr 1949 vervollständigt, dem die meisten Häuser auf 
beiden Seiten der Straße in Richtung Hojná Voda (Heil-
brunn) zum Opfer fielen. 

Wie durch ein Wunder blieb die Kirche verschont, und 
im Gegensatz zur benachbarten und älteren Kirche in Hoj-

ná Voda, wo die Kommunisten die baufällige St. Anna-Kir-
che 1963 abrissen, wurde die Kirche in Dobrá Voda ab den 
1950er Jahren langsam und manchmal heimlich und un-
professionell repariert. Ein grundlegender Wandel vollzog 
sich erst an der Wende von den 1980er zu den 1990er Jah-
ren, und die vollständige Renovierung der Kirche ist mit 
dem Beginn des Dienstes von Pater Bonfilius Wagner ver-
bunden. Mit ihm kehrten die Serviten aus Innsbruck (Ös-
terreich) ins Kloster Gratzen zurück. Das Innere der Kirche 
wird von einem vergoldeten Barockaltar beherrscht, der 
von einem Gemälde der Muttergottes des Trostes domi-
niert wird, dass eine Kopie aus der Kirche in Graz (Öster-
reich) ist. Das ursprüngliche Gemälde wurde 1841 durch 
einen Blitzschlag schwer beschädigt. Das jetzige Gemälde 
wurde in Krumau gemalt und im darauffolgenden Jahr, also 
1842, eingeweiht. 
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Přes Svatou Trojici  
na Žumberk

Východiskem pro tuto trasu je opět kostel Nanebevzetí 

Panny Marie v Trhových Svinech. Po modré turistické znač-

ce dojdeme na Žižkovo náměstí a k autobusovému nádra-

ží. Dále se necháme vést červenou turistickou značkou. 

Projdeme malým parčíkem, asfaltová cesta se změní na 

štěrkovou. Je lemovaná jabloněmi, působí starodávným 

a archetypálním dojmem. Na Svatou Trojici po ní poutníci 

chodí po staletí. Kdykoli se ohlédneme, naskytne se nám 

výhled na Trhové Sviny s dominantou kostela Nanebevzetí 

Panny Marie. Míjíme boží muka s trojbokým pilířem a kap-

licí odkazující na blízké poutní místo s  charakteristickou 

symbolikou čísla 3. Výklenek nese znázornění Nejsvětěj-

ší trojice. O  něco dále stávala další boží muka, zbyl jen 

přeražený pilířek osazený nově litinovým křížem. Další boží 

muka stojí u kostela sv. Trojice. Jedná se o boží muka zdě-

ná, což není v  této oblasti častý typ drobné sakrální pa-

mátky. 

Poutní místo Svatá Trojice je jedinečně umístěné v kraji-
ně, asi 2 km jižně od Trhových Svinů. 

Počátky poutního místa sahají zřejmě až do 15.  století. 
Podle pověstí se tu ukazovala tři světla a  tři dětské postavy 
v bílém rouše. Podle jiné legendy tu oráč slyšel zpěv a měl vi-
dění třech mládenců, kteří mu přikázali postavit kapli. Když 
namítal, že nemá materiál na stavbu, bylo mu sděleno, že má 
vše připravené v kůlně. A když se vrátil domů, opravdu zde na-
šel složený materiál, tak se pustil do stavby. Po realizaci toho-
to úmyslu u kaple vytryskl ze země pramen léčivé vody. Další 
legenda praví, že během stavby spadlo malé dítě pod vůz, ale 
nic se mu nestalo, což bylo považováno za zázrak a znamení. 

Současná stavba poutního kostela byla zřejmě realizo-
vána v letech 1708-1710 za svinenského faráře Kašpara Jo-
sefa Maruny, nákladem hraběte Vojtěcha Buquoye, přičemž 
okolní ambit byl vystavěn o mnoho let později, snad až ve 
20. letech 18. století. Číslovka tři a  její násobky samozřej-
mě hrají zásadní roli hlavně u stavby dominantního koste-
la, jehož ústřední prostor má šestiboký půdorys, na který 
jsou střídavě napojena tři půlkruhová a tři pravoúhlá rame-
na. Nad těmi půlkruhovými se vypínají tři věže a nad stře-
dovou kupolí pak věž s dvanáctibokou lucernou. V rozích 
mezi rameny se nachází šest válcových schodišťových pří-
stavků. Okolní šestiboký ambit má každou stranu vyplně-
nu třemi poli klenby a třemi oblouky arkád. Další tři věže 
symetricky vyčnívají ze třech stran ambitu a v jejich přízemí 
jsou zřízeny vstupy do areálu.
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Vnitřní malířská výzdoba chrámu je dílem českobudě-
jovického Karla Bonanella. Jejím základem jsou na klen-
bách biblické výjevy s  učením o  trojjediném Bohu. Křest 
a  Proměnění Páně spolu s  Abrahámem a  třemi anděly. 
Hlavní oltář je logicky zasvěcen Nejsvětější Trojici, postran-
ní pak sv. Floriánovi a Panně Marii Sněžné. Obraz z posled-
ně jmenovaného oltáře byl ale v  90. letech 20.  století od-
cizen. Ostatně tato doba byla pro odlehlou stavbu značně 
devastující a  vloupání i  krádeží zde tehdy proběhlo velmi 
mnoho, hovoří se až o jedenácti případech. Hodně depre-
sivně tehdy působily okraje pláten ponechané v rámech po 
vyříznutí samotného obrazu. V současnosti probíhá dlou-
hodobá rekonstrukce kostela, na níž se podílí i  Městský 
úřad v Trhových Svinech a je tak příkladem příkladné spo-
lupráce obecní samosprávy s katolickou církví. 

Kromě chrámu zde můžeme navštívit i  kapličku Zje-
vení Nejsvětější Trojice s  pramenem léčivé vody. Právě ta 
stála u zrodu celého poutního místa a je opět pozoruhod-
ná svatotrojiční symbolikou v  podobě trojbokého půdo-
rysu a trojúhelnými okny. Pod kostelem pak můžeme spa-
třit budovu bývalých lázní. Mezi dvěma modříny se nalézá 
i kříž majora Bernarda Codla z roku 1866, coby připomínka 
úmrtí tohoto významného trhosvinenského rodáka a záro-
veň i vojáka rakouské monarchie, který jako vysloužilý dě-
lostřelec zemřel v roce 1865. 

Poutní místo bylo navštěvováno především lidmi ze sou-
sedních Trhových Svinů. Drželo se tu údajně devět slavnos-

tí k  Nejsvětější trojici, které byly vždy spojeny s  procesím. 
Na slavnost Nejsvětější trojice, která je pohyblivým svátkem 
(koná se vždy na první neděli po Hodu božím svatodušním, 
tedy po Letnicích, svátku připomínajícím seslání Ducha sva-
tého), přicházeli i poutníci ze vzdálenějších míst. Konala se 
sem také procesí za úrodu a v květnu a říjnu mariánské pobož-
nosti. Přicházela sem procesí z Komařic, Jílovic i jiných míst.

Dále pokračujeme po červené turistické značce. Na rozces-

tí na kraji lesa se nám otevře výhled na kostel sv. Trojice 

s městem Trhové Sviny v pozadí. Dále nás značka vede po 

louce podél lesa. Krajina se začíná nápadně vlnit do čet-

ných pahorků a jak stoupáme do kopce, ukazuje se před 

námi panorama Slepičích hor. Když vystoupáme k samo-

tám “Na stráni”, rozevře se před námi ještě širší výhled. 

Vlevo se rýsují Novohradské hory: Vysoká a Kraví hora, na 

jejímž úpatí můžeme zahlédnout kostel Panny Marie Těši-

telky na Dobré Vodě, cíl naší cesty. Přejdeme na asfalto-

vou cestu, po které scházíme do Čížkrajic. Na křižovatce 

opustíme červenou značku, která směřuje ke Klenskému 

potoku a dále do Slepičích hor. Naše cesta se však stáčí 

k horám Novohradským. Na kraji Čížkrajic nás vítá křížek 

s nápisem prozrazujícím jméno donátorky Anny Doucho-

vé a letopočet, kdy jej “na památku věnovala” rok 1885.

ČÍŽKRAJICE (Sitzkreis) – samostatná obec ležící na ja-
zykovém rozhraní podhůří Novohradských hor. Převládalo 
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zde česky hovořící obyvatelstvo, kdežto sousední Chvalkov 
a  Klažary již byly německé. V  minulosti zde bylo drobné 
šlechtické sídlo. Pozůstatky původní tvrze jsou patrné na 
č.p. 31 a 33 v samotném centru obce u křižovatky na Žum-
berk. Nevšední je nově rekonstruovaná brána do zeměděl-
ské usedlosti č.p. 7 na severním okraji obce. Až do roku 
2018 tudy procházela hlavní silnice mezi Trhovými Sviny 
a Benešovem nad Černou. Tato velká klenutá brána je sou-
částí mohutné vysoké ohradní zdi a  byla dříve mylně po-
važována za součást opevnění celé vesnice. Cennou ka-
mennou barokní sochu sv. Jana Nepomuckého z roku 1723 
nalezneme na návsi u  již zmíněných pozůstatků původní 
tvrze. Přes silnici vlevo pak neogotická návesní kaple sv. Ro-
zálie se zvonicí z roku 1862. 

Z návsi vyjdeme cestou směrem na Žumberk, mineme ryb-

ník a kravín a dáme se doprava po modré turistické znač-

ce, která se nás povede do Klažar, na Žumberk a dále pod 

Kamenskou horu. 

Cestou do Klažar potkáme poutní kapli sv.  Jana Křti-

tele. Říkávalo se jí “Schramovka”. Původně tu bylo rozces-

tí s křížkem, kaple byla postavena na počátku 20. stole-

tí. Potkávala se u ní poutní procesí směřující na Dobrou 

Vodu, procesí německy mluvících, která přicházela od Me-

zilesí (Trutmaň) a česká z Čížkrajic. Kolemjdoucí by snadno 

uvěřil, že se jedná o původní, barokní kapli, není tomu ale 

tak. Kaple je v podstatě novostavba, kterou na původních 

základech znovu postavil Jan Salva a  spolek Drobné pa-

mátky nejjižnějších Čech mezi lety 2008-2011. Je také au-

torem fresky sv. Jana Křtitele zobrazeného dle staré oltářní 

malby. V roce 2011 byla kaple slavnostně vysvěcená teh-

dejším velice oblíbeným trhosvinenským knězem P. Marci-

nem Želaznym. 

Po chvíli dojdeme na rozcestí “Na vyhlídce u Klažar”, kde 

si kromě pěkných výhledů můžeme prohlédnout také te-

sanou výklenkovou kapličku. V tomto místě se k procesím 

přidávali další němečtí poutníci z Chvalkova (Chwalkahof). 

KLAŽARY (Glasern)  – dnes osada obce Kamenná, pů-
vodně čistě německá obec a jak je z jejího německého ná-
zvu patrné, jednalo se o zastavěné území vedle údajně jed-
né z  nejstarších skláren na Novohradsku. Klažary jsou 
krátkou údolní lánovou vsí s prořídlou zástavbou. Jednot-
livé usedlosti s dlouhými zadními pásy pozemků stojí osa-
moceně na svazích nad Svinenským potokem. Údolní láno-
vé vsi se v jižních Čechách příliš nevyskytují, ale zde jich je 
hned několik – Kondrač, Mezilesí a Dluhoště. Objekt ně-
kdejšího panského dvora č.p. 14 na severovýchodním okraji 
vsi – dnes honosně upraven na residenci s luxusním ubyto-
váním, v sobě snad skrývá místo někdejší středověké tvrze, 
která zanikla již ve 2. polovině 16. století. Cenná boží muka 
sloupkového typu s velkou hlavicí na soukromém pozem-
ku za č.p. 5 byla na konci prvního desetiletí tohoto stole-
tí zprvu vyvrácena a později zmizela úplně. Dle vyjádření 
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starosty Kamenné je nechal majitel pozemku restaurovat. 
Oproti nim o kus dále u silnice vpravo pak naštěstí doposud 
stojí kamenný kříž s německým nápisem na jeho podstavci 
„Gelobt sei Jesus Kristus in Ewigkeit“ (Pochválen buď Ježíš 
Kristus na věky věků). Zatímco jedna drobná sakrální pa-
mátka se zde v období okolo roku 2010 ztratila, jiná (právě 
tento kříž) se dočkala svého znovuobnovení. Socialismus 
totiž přečkal pouze podstavec a samotný kříž je až novodo-
bou záležitostí z této doby a z iniciativy německých rodáků. 
Ostatně jak jinak v  pohraničí… Dnes obě části dokonale 
sjednotila patina v jeden celek. 

Jdeme dále po modré, vede přes Svinenský potok, který tu 

tvoří půvabné zákruty. Vlevo od cesty můžeme vidět pů-

vodní úvozovou cestu vedoucí do Chudějova, která se za-

řezává hluboko do terénu. Zanedlouho, když vystoupáme 

po silnici o něco výše, otevře se nám už výhled na nedale-

ký Žumberk. Zde se napojíme na trasu 1a)

Über die Heilige Dreifaltigkeit 
nach Žumberk

Der Ausgangspunkt für diese Route ist wiederum die Kir-

che Mariä Himmelfahrt in Trhové Sviny (Schweinitz). Fol-

gen wir dem blauen Weg zum Žižka-Platz und dem Bus-

bahnhof. Im weiteren Verlauf werden wir von dem roten 

Touristenschild geleitet. Wir wandern durch einen kleinen 

Park mit einem Pavillon, die Asphaltstraße geht in eine 

Schotterstraße über. Er ist von Apfelbäumen gesäumt, die 

einen uralten und archetypischen Eindruck vermitteln. Seit 

Jahrhunderten wandern die Pilger auf ihm. Immer, wenn 

wir zurückblicken, sehen wir den Blick auf Trhové Sviny mit 

der Dominante der Kirche der Himmelfahrt der Jungfrau 

Maria. Wir kommen an einer dreieckigen Martersäule vor-

bei, die mit der charakteristischen Symbolik der Zahl 3 auf 

einen nah gelegenen Wallfahrtsort hinweist. Die Nische 

trägt eine Darstellung der Heiligen Dreifaltigkeit. Ein Stück 

weiter gab es ein nächster Bildstock. Nur eine zerbroche-

ne Säule mit einem neuen gusseisernen Kreuz blieb üb-
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rig. Das andere Heiligtum befindet sich in der Kirche der 

Heiligen Dreifaltigkeit. Sie sind aus Ziegeln gefertigt, was 

bei Kapellen in dieser Gegend reich an Stein keine übliche 

Bauweise ist.

Der Wallfahrtsort Heilige Dreifaltigkeit ist einmalig in 
der Landschaft gelegen. Es liegt 2 km südlich von Trhové 
Sviny. 

Der Ursprung des Wallfahrtsortes geht auf das 15. Jahr-
hundert zurück. Der Legende nach erschienen hier drei 
Lichter und drei Kinder in weißen Gewändern gezeigt. 
Nach einer anderen Legende hörte ein Pflüger hier Gesang 
und hatte eine Vision von drei jungen Männern. Sie befah-
len ihm, eine Kapelle zu bauen. Als er einwendete, dass er 
kein Baumaterial habe, wurde ihm gesagt, dass er alles im 
Schuppen bereit habe. Als er zurückkam, fand er die Bau-
materialien tatsächlich zusammengefaltet im Schuppen. 
Also begann er mit dem Bau. Nachdem er die Aufgabe er-
füllt hatte, sprudelte in der Nähe der Kapelle eine Quelle 
mit heilendem Wasser aus dem Boden. Eine andere Legen-
de besagt, dass während der Bauarbeiten ein kleines Kind 
unter einen Wagen fiel, aber unverletzt blieb, was als Wun-
der und Zeichen angesehen wurde. 

Der heutige Bau der Wallfahrtskirche wurde offen-
bar zwischen 1708 und 1710 unter dem Swine-Pfarrer 
Kašpar Josef Maruna auf Kosten des Grafen Vojtěch Bu-
quoy durchgeführt, zunächst ohne den Ambo, der die Kir-

che umgibt. Diese wurden viele Jahre später, vielleicht in 
den 1820er Jahren, gebaut. Die Zahl Drei und ihre Vielfa-
chen spielen vor allem bei der Konstruktion von kirchli-
chen Wahrzeichen eine wichtige Rolle. Der zentrale Raum 
hat einen sechseckigen Grundriss, an den abwechselnd drei 
halbkreisförmige und drei rechteckige Arme angeschlos-
sen sind. Die drei Türme erheben sich über die halbrun-
den Türme und den Turm mit der zwölfeckigen Laterne 
über der zentralen Kuppel. In den Ecken zwischen den Ar-
men befinden sich sechs zylindrische Treppenverlängerun-
gen. Der umlaufende sechseckige Bereich ist an jeder Seite 
mit drei Gewölbejochen und drei Arkadenbögen versehen. 
Drei weitere Türme ragen symmetrisch an drei Seiten des 
Geländes hervor und bilden mit ihren Erdgeschossen die 
Eingänge zum Gelände. Die Innenausmalung der Kirche ist 
ein Werk von Karel Bonanello aus Budweis. Es basiert auf 
biblischen Szenen in den Gewölben mit der Lehre des drei-
einigen Gottes. Die Taufe und die Verklärung des Herrn 
zusammen mit Abraham und den drei Engeln. Der Haupt-
altar ist der Heiligen Dreifaltigkeit gewidmet, der Seitenal-
täre dem Heiligen Florian und Maria Schnee. Das Gemäl-
de des letztgenannten Altars wurde jedoch in den 1990er 
Jahren gestohlen. Die letzten Jahre waren für das abgele-
gene Gebäude sehr verheerend, und es gab viele Einbrü-
che und Diebstähle, bis zu elf Fälle wurden gemeldet. Die 
Ränder der Leinwände, die in den Rahmen zurückgelassen 
wurden, nachdem die Diebe ihre eigenen Bilder herausge-
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schnitten hatten, waren sehr traurig. Die Kirche wird der-
zeit unter Beteiligung des Gemeindeamtes von Trhové Svi-
ny langfristig rekonstruiert und ist damit ein Beispiel für 
eine vorbildliche Zusammenarbeit zwischen der Gemein-
deverwaltung und der katholischen Kirche. 

Neben der Kirche können Sie auch die Dreifaltigkeits-
kapelle mit einer Heilwasserquelle besuchen. Sie war die 
Geburtsstätte des gesamten Wallfahrtsortes und zeichnet 
sich auch durch die Symbolik der Heiligen Dreifaltigkeit in 
Form eines dreieckigen Grundrisses und dreieckiger Fens-
ter aus. Unterhalb der Kirche können wir das Gebäude des 
ehemaligen Kurbads sehen. Unter den beiden Lärchenbäu-
men befindet sich auch ein Kreuz von Major Bernard Codl 
aus dem Jahr 1866, das an den Tod dieses bedeutenden 
Einheimischen und Soldaten der österreichischen Monar-
chie erinnert, der 1865 als Artillerie-Veteran starb. 

Der Wallfahrtsort wurde vor allem von Menschen aus 
dem benachbarten Trhové Sviny besucht. Es heißt, dass 
hier neun Feste zu Ehren der Heiligen Dreifaltigkeit gefei-
ert wurden, immer begleitet von einer Prozession. Am Fest 
der Heiligen Dreifaltigkeit, das ein bewegliches Fest ist (es 
findet immer am ersten Sonntag nach Pfingsten statt, dem 
Fest zur Erinnerung an die Aussendung des Heiligen Geis-
tes), kamen die Pilger von sehr weit her. Außerdem gab es 
Ernteprozessionen und Marienandachten im Mai und Ok-
tober. Die Prozessionen kamen aus Komařice, Jílovice und 
anderen Orten hierher.

Wir gehen weiter auf dem roten Weg. An einer Weggabe-

lung am Waldrand sehen wir die Kirche der Heiligen Drei-

faltigkeit und im Hintergrund die Stadt Trhové Sviny. Dann 

führt uns der Weg durch die Wiese, entlang des Waldes. 

Die Landschaft fängt an, sich auffällig in zahlreiche Hügel 

zu wellen, und während wir bergauf steigen, erscheint vor 

uns ein Panorama von Hügeln mit dem höchsten Gipfel 

des Hühner-Gebirges, dem Kohout/Hahn (863 m). Nach 

dem Aufstieg kommen wir zu ein paar verstreuten Häu-

sern am Westhang des Bergrückens (genannt Na Stráni, 

oder im Volkmund „Hrba“). Es eröffnet sich ein noch wei-

ter Blick. Links sehen wir die Gratzener Bergland. Leicht zu 

erkennen ist Vysoká und Kraví hora, an deren Fuß wir die 

Wallfahrtskirche Maria Trost in Dobrá Voda (Brünnl) strahlt, 

das Ziel unserer Wanderung. Wir überqueren die Asphalt-

straße und steigen hinunter nach Čížkrajice (Sitzkreis). An 

der Kreuzung verlassen wir die rote Markierung, die zum 

Bach ins Tal und nachher auf den Berg Hahn führt. Unser 

Weg führt jedoch in Richtung Novohradské hory. Am Ran-

de von Čížkrajice begrüßt uns ein Kreuz mit einer Inschrift, 

wo man lesen kann, dass Anna Douchová das Kreuz „zum 

Gedenken“ im Jahre 1885 stiftete.

ČÍŽKRAJICE (Sitzkreis) – selbständige Gemeinde an der 
ehemaligen Sprachgrenze am Fuß des Gratzner Berglan-
des. Die überwiegende Bevölkerung war tschechischspra-
chig, während die benachbarten Chvalkov und Klažary be-
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reits deutsch waren. In der älteren Vergangenheit gab es eine 
kleine Festung-Residenz. Die Überreste der ursprünglichen 
Festung sind bei den Hausnummern 31 und 33 im Zentrum 
des Dorfes an der Kreuzung nach Žumberk zu sehen. Unge-
wöhnlich ist das neu renovierte Tor zum Bauernhaus Nr. 7 
am nördlichen Rand des Dorfes. Bis 2018 führte durch das 
Tor die Hauptstraße zwischen Trhové Sviny und Benešov. 
Dieses große Bogentor ist Teil einer massiven, hohen Mau-
er und wurde früher irrtümlicherweise für einen Teil der Be-
festigung des gesamten Dorfes gehalten. Eine wertvolle ba-
rocke Steinstatue des Heiligen Johannes von Nepomuk aus 
dem Jahr 1723 befindet sich auf dem Dorfplatz in der Nähe 
der Überreste der ursprünglichen Festung. Auf der anderen 
Straßenseite befindet sich links die neugotische Dorfkapelle 
St. Rosalie mit einem Glockenturm aus dem Jahr 1862. 

Vom Dorfplatz aus gehen wir auf der Straße in Rich-

tung Žumberk, vorbei am Teich und am Kuhstall und bie-

gen rechts auf den blauen Wanderweg ab, der uns nach 

Klažary, Žumberk und weiter zum Hügel Kamenská hora 

führt. 

Auf dem Weg nach Klažary treffen wir auf die Wall-

fahrtskapelle des Heiligen Johannes des Täufers. Früher 

nannte man sie „Schramovka“. Ursprünglich befand sich 

dort eine Kreuzung mit einem Kreuz, die Kapelle wur-

de Anfang des 20.  Jahrhunderts gebaut. Dort trafen sich 

Wallfahrtszüge nach Dobrá Voda, deutschsprachige Pro-

zessionen aus Trautmanns (heute Mezilesí) und tschechi-

sche Prozessionen aus Čížkrajice. Man kann kaum glau-

ben, dass es sich um eine alte Barockkapelle handelt, aber 

so ist das nicht. Die Kapelle ist ein Neubau, der zwischen 

2008 und 2011 von Jan Salva und dem Verein Kleindenk-

male Südböhmens auf den ursprünglichen Fundamenten 

wieder aufgebaut wurde. Er ist auch der Autor Wandbil-

des des Heiligen Johannes des Täufers, das nach einem al-

ten Altarbild dargestellt ist. Im Jahr 2011 wurde die Kapel-

le von dem Pfarrer P. Marcin Želazny, eingeweiht. Er wirkte 

damals in Trhové Sviny und war sehr beliebt. 

Nach einer Weile erreichen wir die Kreuzung „Na vyh-

lídce u Klažar“, wo wir neben schönen Aussichten auch die 

geschnitzte Nischenkapelle sehen können. An diesem Ort 

schlossen sich einst weitere deutsche Pilger aus Chwalka-

hof den Prozessionen an. 

KLAŽARY (Glasern) – heute eine Siedlung des Dorfes Ka-
menná, ursprünglich ein rein deutsches Dorf und, wie aus 
dem deutschen Namen hervorgeht, eine Siedlung angeblich 
den ältesten Glashütten in dieser Region. Glasern war ist ein 
Waldhufendorf mit streifenförmigen Fluren. An den Hän-
gen oberhalb des Schweinitzer Baches stehen einzelne Ge-
höfte mit langen Flurstücksgrenzen. In Südböhmen gibt es 
nicht viele Talorte (Waldhufendörfer), aber es gibt einige – 
Kondrač, Trautmanns und Dluhoště. Das Gebäude des ehe-
maligen Herrenhauses Nr.  14 am nordöstlichen Rand des 
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Dorfes – heute prächtig umgebaut zu einer Residenz mit Lu-
xusunterkünften – verbirgt vielleicht den Standort einer ehe-
maligen mittelalterlichen Festung, die in der zweiten Hälfte 
des 16. Jhds verschwand. Ein wertvoller steinerner Bildstock 
mit einem großen Kopf auf dem Privatgrundstück hinter 
Nr. 5 wurde erst Ende des ersten Jahrzehnts dieses Jahrhun-
derts umgestürzt und verschwand später ganz. Nach Anga-
ben des Bürgermeisters von Kamenná hat der Eigentümer 
des Grundstücks den Bildstock restaurieren lassen. Glück-
licherweise steht ein Steinkreuz mit der deutschen Inschrift 
„Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit“ ein Stück weiter auf 
der rechten Straßenseite. Während ein kleines sakrales Denk-
mal in der Zeit um 2010 verloren ging, wurde ein anderes 
(dieses Kreuz) restauriert. Nur der Sockel hat die kommunis-
tische Herrschaft überlebt, und das Kreuz selbst ist ein mo-
dernes Objekt, das von deutschen Einheimischen initiiert 
wurde. Sie ist in den Grenzgebieten weit verbreitet… Heute 
sind die beiden Steinteile durch die Patina zu einem Ganzen 
zusammengewachsen. 

Weiter am Blau entlang führt er durch den Schweinitzer-

bach, der hier eine reizvolle Schleife bildet. Links von der 

Straße sehen wir den ursprünglichen Reitweg, der nach 

Chudějov führt und tief ins Gelände einschneidet. Bald, 

wenn wir die Straße etwas höher hinaufsteigen, werden 

wir einen Blick auf den nahen Žumberk (Sonnberg) haben. 

Hier werden wir uns der Route A anschließen.
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Hrádek/ Häusles

Buková/ Buggau

Krčín/ Gritschau

Hlinov/ Tonnberg
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Z Trhových Svinů  
přes Hrádek, Janovku  
a Terčino Údolí

Od kostela Nanebevzetí Panny Marie v  Trhových Svinech 

sejdeme po modré značce na Žižkovo náměstí. Na rozces-

tí na konci náměstí opustíme modrou značku, která vede 

ulicí ”Branka” k autobusovému nádraží a dále směrem na 

Čížkrajice a Žumberk. My však pokračujeme ve směru silni-

ce na Nové Hrady až na kraj Trhových Svinů k Velkému ryb-

níku. Ten dnes slouží k rybolovu a rekreaci. Dříve se jmeno-

val Šibeniční, podle nedalekého vrchu. Vznikl jako součást 

rybniční soustavy napájené tzv.  Jalovou strouhou na po-

čátku 16. století. Cesta po jeho hrázi, po níž se vydáváme, 

je starou původní cestou z Trhových Svinů do Nových Hra-

dů. Vede po vrchu, jakmile vyjdeme k obci Rejta, otevíra-

jí se nám výhledy na Sever i Jih. Níž položená silnice, dnes 

hlavní tah z  Trhových Svinů do Nových Hradů, vznikla až 

později. Cesta nás rychle vyvede z města do zemědělské 

krajiny. Na severu je vidět obec Bukvice, zprava míjíme ka-

menolom zvaný Šibeniční – odkaz na dávné popraviště. Za-

nedlouho dojdeme do obce Rejta.

REJTA  – část města Trhové Sviny. Obec, kde v  součas-
né době probíhá intenzivní výstavba nových, více či méně 
vkusných a do venkovské zástavby se hodících domů. Ten-
to stavební boom souvisí s blízkostí města a vskutku promě-
ňuje území původně venkovského, a nikoliv příměstského 
místa značným způsobem. Historické centrum se nachá-
zí mimo hlavní tah z  Českých Budějovic na Nové Hrady, 
a je tak mnohým turistům či návštěvníkům oblasti praktic-
ky neznámé. Na tomto tahu za obcí vlevo u silnice je po-
mník obětem pochodu smrti z Trhových Svinů do Žáru ze 
dne 6. 5. 1945. Pomník padlým vznikl na základech někdej-
ší celnice. Za Rejty se nacházela v letech 1938 až 1945 hra-
nice mezi tzv. Druhou republikou a později Protektorátem 
a Velkoněmeckou „Třetí“ říší.

Název obce pochází zřejmě z německého Reyth – lesní 
pastvina. Nachází se zde novodobá síňová kaple Nanebe-
vstoupení Páně z  roku 1899, jež prošla v  roce 2020 kom-
pletní rekonstrukcí, která se setkala s poměrně významným 
oceněním, stala se totiž památkou roku 2020 v Jihočeském 
kraji, a  to v malé kategorii rekonstrukce do 2 000 000 Kč 
bez DPH. Soutěž Památka roku v jednotlivých krajích vy-
hlašuje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a  Slez-
ska. Kompletní opravou prošla nejen fasáda celé stavby, ale 
i  okna a  dveře. Tato novodobá kaple je významná hlavně 
dokonale dochovanou dokumentací o jejím vzniku i o prů-
běhu jejích oprav v  minulosti. Při současné rekonstruk-
ci byla objevená schránka s  listinami z  předešlých oprav 
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v  letech 1965 a  1987. Základní kámen kaple nese datum 
6.  4.  1896. Iniciátorem zřízení vlastního svatostánku bylo 
Družstvo pro postavení kaple na Rejtech. Projektantem 
Karel Bůžek z  Nových Hradů a  realizátorem trhosvinen-
ský zedník Antonín Stutz. Hrubá stavba stála již na podzim 
1896. K dalšímu pokračování díla zřejmě chyběly finance, 
a tak i po přispění okresního zastupitelstva vysvětil děkan 
Jan Winzig dokončenou kapli až 11. 5. 1899. Oltář zhotovil 
sochař Niedl a obraz Nanebevstoupení Páně na něm umís-
těný namaloval Bartoloměj Czurn. Oba z krajské metropo-
le. Ve věži byly nainstalovány dva zvony z rovněž českobu-
dějovické dílny Rudolfa Pernera. Tyto ovšem nepřečkaly 
rekvírování za 2. světové války a  nové zvony nahradily ty 
původní již v roce 1947. Bez zajímavosti není ani finanční 
příspěvek císaře Františka Josefa I. a hraběte Karla Buquoye 
v částce 200 zlatých, přičemž celkové náklady na tuto stav-
bu činily 2 000 zlatých. Hrabě Buquoy navíc poskytl i veš-
keré stavební dřevo ze svých lesů. Při staré cestě z Trhových 
Svinů k  Marouškovu dvoru okolo bývalého hamru (tech-
nická památka z poč. 19. století) stojí za Novým rybníkem 
původně barokní zděná kaplička, jejíž současná podoba je 
rovněž až z 19. století.

Na konci obce směřujeme po cyklostezce směrem ke vsi 

Hrádek. Vede po hrázi Terezínského rybníka, kde míjíme 

křížek a Boží muka. V dálce už zahlédneme obrysy Novo-

hradských hor, pohledově však nyní dominuje vrch Dubí, 

který se zdvihá v bezprostřední blízkosti středověké osa-

dy Hrádek. 

HRÁDEK (Häusles) – opět se ocitáme v místech, kde až 
do roku 1945 převažovalo německy mluvící obyvatelstvo. 
Dnes je tato malá vesnice částí města Trhové Sviny a  leží 
zcela mimo frekventovaný hlavní silniční tah na Nové Hra-
dy. Při vstupu působí chaoticky, asi díky zemědělské used-
losti, která není obhospodařována s  přílišnou pečlivostí 
a  nachází se prakticky uprostřed vsi. Na maličké travnaté 
návsi stojí nově rekonstruovaná kaple sv. Jana Nepomucké-
ho z roku 1815. Její současná vnitřní výzdoba je dílem zná-
mých trhosvinenských keramiků, manželů Rabochových. 
Keramickou plastiku Jana Nepomuckého postranně dopl-
ňují reliéfní obrazy Panny Marie a sv. Barbory. Zvon ve věži 
je opět dílem známého českobudějovického mistra Pernera. 

Na návsi je také kryté posezení se stoly a lavicemi posky-

tující možnost odpočinku, pokud snad už nás cesta una-

vila. Z Hrádku nás vyvede zelená turistická značka do lesa. 

Nejdříve však mineme penzion Martinský mlýn. Strmé ná-

vrší nad ním skrývá zbytky tvrze Hrádek, po které obec do-

stala název.

Jeho vznik je datován do poloviny 14. století, přičemž 

již v roce 1424 se uvádí jako zbořený. Zřejmě díky váleč-

nému tažení husitů o čtyři roky dříve. Jak už to v podob-

ných případech bývá zvykem, jeho zdivo v dalších staletích 
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posloužilo coby stavební materiál. Model jeho možné po-

doby je k vidění v odborné i populárně naučné literatuře. 

Jdeme dále po zelené a po chvíli jsme z lesní cesty sve-

deni na úzkou pěšinku. Ta vede na jedno z nejimpozant-

nějších zastavení naší trasy: tajemné kultické místo, zvané 

dnes Kamenné Jeviště. 

Současné označení je dáno tím, že připomíná jeviště, do 
půlkruhu obklopené žulovými balvany, v jehož čele se tyčí 
velký monolit. Legendami opředené místo zpopularizoval 
zejména František Miroslav Čapek, zajímavá prvorepubli-
ková jihočeská badatelská osobnost. Dotyčný měl zajisté 
velice nutkavou potřebu prokázat slovanskou minulost to-
hoto kraje na Česko – německém jazykovém rozhraní, a tak 
vytvořil legendu o kultovním místě pradávného a prastaré-
ho staročeského kmene Dúdlebů. Mohutný plochý kámen 
trojúhelníkového tvaru v téměř kolmé poloze měl být oltá-
řem a okolo něj potom rozmístěno do kruhu několik dal-
ších kamenů. Z tohoto kruhu se dochoval zejména kámen, 
jehož přirozené praskliny vedly ke spekulacím o runovém 
písmu a nápisu KUKULLI, což by mohla být kukačka jako 
slovanský symbol smrti. Ve zkoumání domnělého nápisu se 
střídali i další historici, archeologové, geologové i psycho-
tronici a přicházeli s dalším množstvím různých vysvětle-
ní významu, symbolu a  využití tohoto místa i  samotného 
„nápisu“. Vysvětlit se ho, ale ani přes veškeré úsilí nikomu 
nepodařilo. V  devadesátých letech vzbudilo místo pozor-

nost známého českého psychotronika Pavla Kozáka. Ten 
se odvolává na etymologa Milze, který navrhuje číst nápis 
odzadu, kdy nápis ILLYXX lze po určitých úpravách číst 
jako Kukle. Staroslovanské slovo „kukle, kuchle“, čili „ku-
chyňka“, což lze dle Kozáka (podobně jako v případě Kuk-
lova) chápat jako druidskou poustevnu – léčebnu, ztrace-
nou v lesích,“ Přidává ještě jeden výklad. Latinsky znamená 
„cuculla“ kuklu nebo mnišskou kápi, což prý opět ukazu-
je na poustevníka. Kozák dochází na základě etymologické-
ho rozboru prasklin na kameni a psychotronických měření 
k závěru, že tu opravdu bylo božiště, jakási lesní kuchyňka, 
a  že zde sídlil druid. Navíc toto „božiště“ nedaleko Hrád-
ku u Trhových Svin bylo dle psychotronika před tisíci lety 
„uvedeno do funkce“ – mimozemšťany. 

Ať už budeme historii a význam vykládat jakkoli, nic to ne-

mění na skutečnosti, že místo je nádherným přírodním zá-

koutím, které stojí za pozornost i návštěvu. A je dobře, že 

jsme na ně přišli od obce Hrádek, odkud skály působí nej-

mocnějším dojmem. Můžeme je bezpečně obejít zleva po 

zelené, anebo se vyškrábat do stráně mezi balvany a dů-

kladněji je prozkoumat. Zajímavý je též pohled shora na 

balvany i  na rybník u  Martinského Mlýna. Zde se mimo-

chodem skrývá ještě jedno velmi zajímavé sakrální místo, 

tentokrát ryze privátního charakteru. Na skálu vedle mlýna 

(pozor, nachází se na soukromém pozemku, prohlídka je 

tedy možná jen se souhlasem majitele) je umístěno množ-
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ství sošek, především andílků. Vedle stojí litinový kříž na 

tesaném kamenném podstavci. Sakrální, a dokonce pout-

ní místo nás čeká ještě na vrchu nad kamenným jevištěm, 

dovede nás k němu zelená značka. 

V  lese zvaném kostelík nalezneme kamennou výklenko-
vou kapličku na místě, kde stávala kaple Panny Marie Sněž-
né. O jejích počátcích mnoho nevíme, dochovala se písem-
ná zmínka, že hraběnka Markéta z Abensberku, manželka 
Ferdinanda Buquoye, prodala v  roce 1692 zámek v  Oleš-
nici s dvorem vsí a kaplí v lese „na kameni“ svému synovi 
Filipovi Emanuelovi. Když byl v  Olešnici postaven kostel 
(resp. vznikl přestavbou pivovaru), ztratila kaple na význa-
mu a později zanikla. Obraz Panny Marie Sněžné, který se 
těšil velké úctě, byl přemístěn do kostela v Olešnici. Konala 
se sem k němu každoročně srpnová pouť.

Na místě původní kaple stál dřevěný sloup s obrázkem 
na plechu a lidé sem nadále chodili (a modlili se tu k Panně 
Marii). V 80. letech 19. stol. tu vznikl z darů Josefa Roubína 
a dalších dárců z Olešnice a Lhotky pomník ve tvaru goti-
zujících božích muk. Žula pochází z Karlových Varů a ob-
raz maloval akademický malíř Josef Hübsch z  Vinohrad. 
V roce 1904 se tu konala slavná pouť. Po vzniku republiky 
a v rámci proticírkevních nálad docházelo na místě k van-
dalismu. V roce 1922 někdo rozbil sklo kryjící obraz Pan-
ny Marie Sněžné, o deset let později někdo ukradl obrázek 
Panny Marie Sněžné malovaný na plechu, zavěšený nedale-

ko na stromě.
Kaplička je situována na skále, do níž je hned u  paty 

kapličky vyhloubena kamenná mísa. Není těžké odhad-
nout, místo mělo svůj kultický a sakrální význam, ještě dří-
ve, než se bylo osazeno křesťanským symbolem. Tradiční 
pověst vypráví o místu odpočinku Panny Marie a koupání 
či kojení malého Ježíška. 

Regionální poutní místo v  posledních letech výrazně 
ožilo a pravidelně v květnu se zde slouží mše svatá spoje-
ná s poutním průvodem od olešnického kostela. Škoda jen 
nevkusné úpravy v podobě dlouhého schodiště dlážděného 
žulovými kostkami, které místo nepříjemně narušuje. Ho-
dilo by se spíše do městského parku k nějakému pomníku.

Na nejbližším rozcestí opustíme zelenou značku (vedoucí 

do Olešnice) a vydáme se doleva cestou, která nás napojí 

na cyklostezku. Poté se dáme opět doleva a pokračujeme 

lesem až do Bukové. 

Když nad Bukovou vyjdeme z lesa, ohromí nás panora-

ma Novohradských hor. Přímo před námi jsou vidět Nové 

Hrady s hřebenem Holého vrchu po levé a Mandelsteinem 

po pravé straně. Vlevo vidíme známou trojici hor – Kraví, 

Kuní a Vysoké. Sejdeme cestou k hlavní silnici (mezi Oleš-

nicí a Žárem). Projdeme kolem autobusové zastávky, pře-

jdeme silnici a pokračujeme dále rovně, kolem budovy bý-

valé školy na náves.
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BUKOVÁ (Buggau)  – kdysi samostatná obec, od roku 
1986 pak část sousední obce Olešnice. Tato vesnice již bý-
vala čistě česká v německém pohraničí a na jazykovém roz-
hraní. Architektura některých honosných venkovských sta-
veb ale prozrazuje vliv sousedního Rakouska. Dominantou 
obce, která je rozprostřená vlevo i vpravo od hlavní silnice 
mezi Žárem a Olešnicí, je právě v blízkosti tohoto komuni-
kačního uzlu budova původní školy z roku 1900, kde je dnes 
obchod, pohostinství i  možnost ubytování. Výsledný do-
jem kazí bohužel socialistická přístavba kulturního zaříze-
ní, tak typická nejen pro tuto dobu, ale i pro mnohé obce na 
Novohradsku a Trhosvinensku. Oproti této přístavbě přes 
silnici v blízkosti autobusové zastávky je neobvyklá kamen-
ná plastika sv. Jana Nepomuckého, mírně poškozená, barev-
ná, a hlavně mimo jakýkoli most či vodní plochu v souvis-
losti s patronátem tohoto světce nad vodním živlem. V části 
pod hlavní silnicí se nachází pomník padlým z  1. světové 
války s  obvyklou dodatkovou tabulí s  připomínkou obětí 
války následující a daleko tragičtější. Ve vrcholku pomníku 
je neobvyklý tzv. Sdružený znak odboje, který byl v letech 
1918-20 neoficiálně užíván jako provizorní státní znak s vy-
obrazením českého lva, slovenského dvojramenného kříže 
a moravské i slezské orlice. Chyběl zde medvěd coby znak 
Podkarpatské Rusi. Na konci Bukové míjíme ohromný sta-
tek zvaný “královec”, kdysi v majetku Buquoyů. 

Také Původní cesta z Bukové do Nových Hradů vedla prá-

vě kolem této stavby. Půjdeme po ní, nyní polní cestou, le-

movanou vzrostlými topoly. Po chvíli přijdeme na rozces-

tí s křížkem, jdeme dále na Janovku, tedy doprava. Pokud 

si chceme prohlédnout dvě kapličky se zajímavou histo-

rií, které vidíme nedaleko odsud bíle svítit v  polích, pů-

jdeme nikoli doprava, ale rovně. Zanedlouho dojdeme na 

další rozcestí, tentokrát se dáme cestou vlevo, ta nás při-

vede k první kapličce. Druhá je týmž směrem asi o 300 m 

dále. Kapličky vypadají historicky, ale nestojí tu déle než 

od devadesátých let 20. století. Obě nechal postavit Miro-

slav Pokorný, fotograf, který v Bukové vlastnil chalupu, kde 

jej navštěvoval mezi jinými také Josef Kroutvor, autor řady 

poutavých knih nejen o Novohradských horách. Tyto stav-

by zde Miroslav Pokorný nechal postavit také na památku 

pohnutých osudů krajiny a jejích obyvatel. V základech je 

skrytý nejen hřbitovní kámen ze hřbitova z Hojné Vody, ale 

také další předměty patřící kdysi původním, německy mlu-

vícím obyvatelům tohoto kraje. Pohledově dokonalé umís-

tění kapliček v krajině nás nenechá na pochybách, že jsou 

dílem skvělého fotografa. Památkou na Miroslava Pokor-

ného nejsou jen tyto kapličky, ale také velice cenná kniha 

Venkovy, obsahující fotografie zachycující autenticky ka-

ždodenní život obyvatel Bukové a okolních vesnic z dob 

normalizace. 

Po prohlídce kapliček se vrátíme na rozcestí, ze které-

ho jsme vyšli k první kapli. Půjdeme tentokrát na druhou 

stranu, od Bukové vpravo, k lesu a Janovce. Na hrázi rybní-
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ka Tomáš se napojíme na žlutou turistickou značku, která 

nás provede osadou Janovka a přilehlými loukami. 

JANOVKA – jedna její část spadá pod Žár a další pod Nové 
Hrady. Osada plná rozptýlených a  od sebe hodně vzdále-
ných domů. Původní název Stixen změněn po roce 1788. 
Současné pojmenování podle Jana Nepomuka Buquoye. 
Místo proslulé zejména rodištěm předků rakouského prezi-
denta Thomase Klestila, jejichž dům zde nadále stojí. Právě 
v části Janovka II, spadající pod Žár, je dominantou neogo-
tická jednoduchá obdélná návesní kaple sv. Jana Nepomuc-
kého z  roku 1891, která je památkově chráněná. Janovka 
jako celek je proslulá hlavně svou rybniční soustavou, spra-
vovanou Rybářstvím Nové Hrady, které se v  tomto místě 
kromě produkce ryb zaobírá i chovem hus.

Žlutou opustíme u  hráze Žofínského/Hlinitého rybníka. 

Nepokračujeme po žluté směrem do Žáru a na Žumberk, 

ale přejdeme po silnici tvořící hráz mezi zmíněnými rybníky 

a na konci hráze opustíme i silnici vedoucí do Žáru a jde-

me po cestě vlevo, kolem řady rybníků, s poeticky znějícími 

jmény: Žofínský, Velký Langval, Havnerův a Velký Baštovec. 

Poté dojdeme na křižovatku s asfaltovou cestou směřují-

cí doleva k silnici na Nové Hrady, a právě poté se vydáme. 

Procházíme jednou z  historických alejí, které tu lemova-

ly síť cest a představují příklad důmyslné krajinné kompo-

zice z buquoyských časů. Přejdeme silnici z Žáru do No-

vých Hradů a pokračujeme dále rovně, kolem autobusové 

zastávky, vzhůru do Hlinova, dnes osady stávající z něko-

lika domů na Krčínském vrchu. Ten skýtá jedny z nejkrás-

nějších dálkových výhledů na Novohradské hory s  domi-

nantou kostela Panny Marie Těšitelky v Dobré Vodě. Jako 

na dlani vidíme také nedaleké Nové Hrady. Sejdeme po 

cestě do údolí a znovu stoupáme do vrchu, tentokrát do 

zaniklé obce Krčín.

KRČÍN (něm. Gritschau)  – nepatrná osada spadají-
cí svým katastrem pod Horní Stropnici. Dominantu mís-
ta tvoří donedávna obytná bývalá návesní klasicistní kap-
le Panny Marie Bolestné z přelomu 18. a 19. století. Jedná 
se o obdélníkovou stavbu s trojbokým závěrem se sedlovou 
střechou nad prostorem lodi, přičemž bývalý presbytář má 
šestibokou jehlancovou střechu. Nad čelní průčelí je umís-
těná čtyřboká oplechovaná zvonice s cibulovou bání. Není 
tolik známá, jako jiný sakrální objekt, přebudovaný v  éře 
socialismu na rekreační stavení, a sice bývalá kaple sv. Jana 
Nepomuckého v Jiříkově Údolí u Červeného blata. Kaple je 
dnes v majetku spolku Krčín.

Od kaple vyjdeme na pastvinu, pěšinka nás dovede k mís-

tu, kde z lesa ústí cesta. Po pár minutách po ní sejdeme 

do Terčina údolí.
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Von Trhové Sviny  
über Hrádek, Janovka  
und Terčino Údolí

Von der Kirche Mariä Himmelfahrt in Trhové Sviny (deutch 

Schweinitz) gehen wir auf dem blauen Weg hinunter zum 

Žižka-Platz. An der Kreuzung am Ende des Platzes verlas-

sen wir die blaue Markierung, die durch die Straße „Bran-

ka“ zum Busbahnhof und dann in Richtung Čížkrajice führt. 

Wir wandern jedoch weiter in Richtung Nové Hrady nach 

Osten bis zum Rand von Trhové Sviny zu einem Teich dem 

Velký rybník. Heute wird er zum Angeln und zur Erholung 

genutzt. Früher hieß er Šibeniční, nach einem nahe gelege-

nen Galgenberg genannt. Er entstand als Teil eines Teich-

systems, das zu Beginn des 16. Jahrhunderts durch den so 

genannten Jalový-Kanal gespeist wurde. Unser Weg führt 

an seinem Damm entlang. Es handelt sich um die alte ur-

sprüngliche Straße von Trhové Sviny nach Nové Hrady. Sie 

führt über die Höhen, und sobald wir das Dorf Rejta er-

reichen, öffnet sich der Blick nach Norden und Süden. Die 

heutige Hauptstraße nach Nové Hrady wurde später ge-

baut. Der alte Weg führt uns bald aus der Stadt hinaus und 

in Felder und Wiesen. Das Dorf an im Norden links heißt 

Bukvice, an der rechten Seite passieren wir einen Stein-

bruch. Man nennt ihn Galgenberg, was sich auf den ehe-

maligen Hinrichtungsplatz bezieht. So erreichen wir das 

Dorf Rejta.

REJTA – ist ein Dorf, das Teil der Stadt Trhové Sviny ge-
worden ist. Deshalb werden heute intensiv neue Einfamili-
enhäuser gebaut, die mehr oder weniger in Harmonie mit 
der älteren ländlichen Architektur stehen. Diese intensi-
ve bauliche Entwicklung steht im Zusammenhang mit der 
Stadtnähe und verändert das Gebiet des ursprünglichen 
Dorfes und verleiht ihm einen städtischen Charakter. Der 
historische Ortskern liegt abseits der heutigen Hauptstra-
ße nach Nové Hrady und ist daher vielen Touristen und Be-
suchern der Region nahezu unbekannt. Auf der Hauptstra-
ße in Richtung Žár steht hinter dem Ortsrand im Wald auf 
der linken Seite ein Denkmal für die Opfer des Todesmar-
sches aus Trhové Sviny. Sie trägt das Datum 6.5. 1945. Das 
Denkmal für die Ermordeten wurde auf den Fundamenten 
des ehemaligen Zollhauses errichtet. Hinter Rejty verlief 
zwischen 1939 und 1945 die Reichsgrenze zwischen dem 
großdeutschen Reichsgau Oberdonau und dem Protekto-
rat Böhmen und Mähren.

Der Name des Dorfes kommt wahrscheinlich vom 
deutschen Reyth – Waldweide. Im Dorf gibt es eine Hal-
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lenkapelle Himmelfahrt Christi aus dem Jahr 1899. Im Jahr 
2020 wurde es komplett rekonstruiert und mit dem Titel 
Denkmal des Jahres 2020 in der Region Südböhmen in der 
Kategorie Rekonstruktion bis zu 2 Mio. CZK ausgezeich-
net. Der Wettbewerb „Denkmal des Jahres“ wird in jeder 
Region vom Verband der historischen Siedlungen in Böh-
men, Mähren und Schlesien ausgeschrieben. Nicht nur die 
Fassade des gesamten Gebäudes wurde repariert, sondern 
auch die Fenster und Türen. Diese Kapelle ist vor allem we-
gen der perfekt erhaltenen Dokumentation über ihren Bau 
und den Verlauf ihrer Reparaturen in der Vergangenheit 
von Bedeutung. Bei den derzeitigen Renovierungsarbei-
ten wurde ein Schrein mit Dokumenten von früheren Re-
novierungen aus den Jahren 1965 und 1987 entdeckt. Der 
Grundstein der Kapelle trägt das Datum 6.4. 1896. Die In-
itiative zum Bau hatte die Kapellen-Baugenossenschaft in 
Rejty, die Pläne stammten von Karel Bůžek aus Nové Hra-
dy und den Bau führte der Baumeister war Antonín Stutz 
aus Schweinitz durch. Der Rohbau stand bereits im Herbst 
1896. Offensichtlich fehlte Geld um die Arbeiten fortzuset-
zen zu können, und so weihte Dekan Jan Winzig die fer-
tiggestellte Kapelle auch nach dem Beitrag des Bezirksver-
tretung erst am 11. Mai 1899 ein. Der Altar ist ein Werk 
des Bildhauers Niedl und das Bild Christi Himmelfahrt 
stammt von Bartoloměj Czurn. Beide Künstler stammten 
aus Budweis, sowie der Glockengießer Rudolf Perner, der 
zwei Glocken gegossen und in den Turm installiert hat. 

Die Glocken wurden während des Zweiten Weltkriegs be-
schlagnahmt, und 1947 wurden die ursprünglichen Glo-
cken durch neue ersetzt. Der finanzielle Beitrag von Kaiser 
Franz Joseph I. und Graf Karel Buquoy in Höhe von 200 
Goldmünzen ist nicht uninteressant, während sich die Ge-
samtkosten für diesen Bau auf 2.000 Goldmünzen beliefen. 
Graf Buquoy stellte auch das gesamte Holz aus seinen Wäl-
dern zur Verfügung.

Wir wandern der alten Straße entlang von Trhové Sviny 

zum Maroušeks Hof, vorbei am ehemaligen Hammerwerk 

(ein technisches Denkmal aus dem frühen 19.  Jahrhun-

dert). Hinter dem Neuen Teich befindet sich eine ur-

sprünglich barocke Backsteinkapelle, deren heutiges Aus-

sehen ebenfalls aus dem 19. Jahrhundert stammt.

Am Ende des Dorfes folgen wir dem Radweg in Rich-

tung Hrádek. Er führt über das Teichdamm des Theresien-

Teichs, wo wir an einem Kreuz und der Heiligen Jungfrau 

Maria vorbeikommen. In der Ferne sind die Umrisse von 

Gratzener Bergland zu erkennen, aber der Blick wird jetzt 

vom Dubí-Berg beherrscht, der sich in unmittelbarer Nähe 

über der mittelalterlichen Ortschaft Hrádek erhebt.

HRADEK (Häusles) – wieder einmal befinden wir uns an 
einem Ort, an dem bis 1945 die deutschsprachige Bevölke-
rung überwog. Heute gehört das kleine Dorf zur Stadt Trho-
vé Sviny und liegt abseits der stark befahrenen Hauptstraße 
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nach Nové Hrady. Auf den ersten Blick wirkt das Dorf un-
aufgeräumt, denn in der Mitte des Dorfes steht ein Bauern-
hof, der nicht sehr sorgfältig bewirtschaftet wird. Auf dem 
kleinen grasbewachsenen Dorfplatz steht die neu rekons-
truierte Kapelle des Heiligen Johannes von Nepomuk aus 
dem Jahr 1815. Die heutige Innenausstattung ist das Werk 
der in Trhové Sviny lebenden Keramikbildhauerfamilie 
Raboch. Die Keramikskulptur des Johannes von Nepomuk 
wird von Reliefs der Jungfrau Maria und der Heiligen Bar-
bara flankiert. Die Glocke im Turm ist wiederum das Werk 
des Glockengießers Meisters Perner aus Budweis. 

Auf dem Dorfplatz gibt es auch einen überdachten Sitz-

platz mit Tischen und Bänken, wo man sich ausruhen 

kann, falls man müde ist. Von Hrádek aus führt ein grüner 

Wanderweg in den Wald. Zunächst kommen wir jedoch 

am Gasthaus Martinský mlýn vorbei. Auf dem steilen Hü-

gel darüber befinden sich die Überreste der Festung Hrá-

dek, nach der das Dorf benannt wurde.

Ihre Gründung geht auf die Mitte des 14. Jahrhunderts 

zurück, und sie wird bereits 1424 als abgerissen erwähnt. 

Wahrscheinlich ist dies auf den Kriegszug der Hussiten 

vier Jahre zuvor zurückzuführen. Wie in solchen Fällen üb-

lich, wurde sein Mauerwerk in den folgenden Jahrhunder-

ten als Baumaterial verwendet. Sein mögliches Aussehen 

ist sowohl in der wissenschaftlichen als auch in der popu-

lären Literatur zu finden. Wir gehen weiter auf dem grünen 

Weg, der uns nach einer Weile vom Waldweg auf einen 

schmalen Pfad führt. Er führt zu einer der geheimnisvolls-

ten Stellen auf unserem Weg: einer angeblichen Kultus-

stätte, die heute Steinerne Bühne heißt. 

Die heutige Bezeichnung geht darauf zurück, dass der Platz 
einer Bühne ähnelt. Im Halbkreis liegen Granitblöcke und 
an deren Spitze ein großer Monolith steht. Der geheim-
nisvolle Ort erforschte und beschrieb František Miroslav 
Čapek, Lehrer und ein interessanter Regionalforscher in 
den 1920er Jahren. Er hatte sicherlich das zwanghafte Be-
dürfnis, die slawische Vergangenheit dieser Region an der 
tschechisch-deutschen Sprachgrenze zu beweisen, und so 
schuf er eine Legende über die Kultstätte des alten und ur-
alten altböhmischen Stammes der Dúdlebů. Ein massiver, 
flacher, dreieckiger Stein in fast senkrechter Position sollte 
der Altar sein, und mehrere andere Steine wurden kreisför-
mig um ihn herum angeordnet. Von diesem Kreis ist vor al-
lem der Stein erhalten geblieben, dessen natürliche Risse zu 
Spekulationen über die Runenschrift und die Inschrift KU-
KULLI geführt haben, bei der es sich um einen Kuckuck 
als slawisches Symbol des Todes handeln könnte. Andere 
Historiker, Archäologen, Geologen und Psychotroniker ha-
ben sich abwechselnd mit der vermeintlichen Inschrift be-
fasst und eine Vielzahl von Erklärungen für die Bedeutung, 
und die Verwendung des Ortes und der „Inschrift“ selbst 
gefunden. Doch trotz aller Bemühungen ist es niemandem 
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gelungen, sie zu erklären. In den 1990er Jahren erregte der 
Ort die Aufmerksamkeit des bekannten tschechischen Psy-
chotronikers Pavel Kozák. Er bezieht sich auf den Etymo-
logen Milz, der vorschlägt, die Inschrift von der Rückseite 
zu lesen, wo die Inschrift ILLYXX nach einigen Änderun-
gen als Kukle gelesen werden kann. Das altslawische Wort 
„kukle, kuchle“ oder „Küche“, das nach Kozák (wie im Fall 
von Kuklov) als druidische Einsiedelei verstanden werden 
kann – ein heilender Ort, verloren in den Wäldern,“ Er fügt 
eine weitere Interpretation hinzu. Im Lateinischen bedeu-
tet „cuculla“ Kapuze oder Mönchskappe, was wiederum auf 
einen Einsiedler hinweisen soll. Auf der Grundlage einer 
etymologischen Analyse der Risse im Stein und psycho-
tronischer Messungen kommt Kozák zu dem Entschluss, 
dass sich dort tatsächlich eine Kultusstätte befand, eine Art 
Waldküche, wo ein Druide wohnte. Außerdem wurde diese 
göttliche Kultusstätte bei Hrádek bei Trhové Sviny laut Psy-
chotronik vor Tausenden von Jahren von Außerirdischen 
„in Betrieb genommen“ .

Wie auch immer wir die Geschichte und die Bedeutung in-

terpretieren, es ändert nichts an der Tatsache, dass die-

ser Ort eine wunderschöne Ecke in der Natur ist, die einen 

Besuch wert ist. Und es ist gut, dass wir hier her gekom-

men sind, von wo aus die Felsen den stärksten Eindruck 

machen. Wir können sie sicher von links auf der grünen 

Markierung umrunden oder den Hang zwischen den Fels-

blöcken hinaufklettern und sie genauer erkunden. Interes-

sant ist auch der Blick von oben auf die Felsbrocken und 

den Teich von Martinský Mühle. Hier befindet sich ein wei-

terer sehr interessanter sakraler Ort, diesmal rein privater 

Art. Auf dem Felsen neben der Mühle (Achtung, es handelt 

sich um ein Privatgrundstück – eine Besichtigung ist nur 

mit Erlaubnis des Besitzers möglich) befinden sich zahl-

reiche Statuen, vor allem von Engeln. Daneben steht ein 

gusseisernes Kreuz auf einem geschnitzten Steinsockel.

Auf dem Hügel oberhalb der Steinbühne erwartet uns ein 
heiliger, ja sogar ein Wallfahrtsort, zu dem uns ein grünes 
Schild führen wird. Im Wald namens Kostelík finden wir 
eine steinerne Nischenkapelle an der Stelle, an der früher 
die Kapelle der Muttergottes Maria Schnee stand. Über sei-
ne Anfänge wissen wir nicht viel, aber es gibt eine schriftli-
che Erwähnung, dass Gräfin Margarete von Abensberg, die 
Frau von Ferdinand Buquoy, das Schloss in Olešnice mit 
dem Dorfhof und der Kapelle im Wald „auf dem Stein“ im 
Jahr 1692 an ihren Sohn Philipp Emanuel verkaufte. Als in 
Olešnice eine Kirche gebaut wurde (oder besser gesagt, erst 
nach dem Umbau der Brauerei), verlor die Kapelle ihre Be-
deutung und verschwand später. Das Maria Schnee Bild, 
das hoch verehrt wurde, wurde in die Kirche in Olešnice ge-
bracht. Jedes Jahr im August fand dort eine Pilgerfahrt statt.

An der Stelle der ursprünglichen Kapelle stand ein höl-
zerner Bildstock mit einem Bild auf Blech. Es kamen Men-
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schen weiterhin hierher (und beteten zur Jungfrau Maria). 
In den 1880er Jahren wurde hier aus den Spenden von Josef 
Roubín und anderen Spendern aus Olešnice und Lhotka 
ein steinerner Bildstock im Stil der Neogotik errichtet. Der 
Granit stammte aus Karlovy Vary (Karlsbad) und das Bild 
schuf der akademische Maler Josef Hübsch aus Prag-Vinoh-
rady. Im Jahr 1904 fand hier eine berühmte Wallfahrt statt. 
Nach der Gründung der Republik 1918 und in den Jahren 
der Stimmung gegen die katholische Kirche kam es zu Van-
dalismus an diesem Ort. Im Jahr 1922 zerbrach jemand 
das Glas, und entwendete das „Maria Schnee“ Bild, und 
zehn Jahre später stahl jemand das auf Blech gemaltes Bild 
der Maria Schnee, das an einem Baum in der Nähe hing.

Die Kapelle steht auf einem Felsen, in den direkt am 
Fuß der Kapelle im Felsen eine Vertiefung wie ein Wasch-
becken bildet. Es ist schwer zu erraten, dass die Stätte einst 
ihre kultische Bedeutung schon hatte, bevor sie mit einem 
christlichen Symbol versehen wurde. Die Volkslegende er-
zählt von der Ruhestätte der Jungfrau Maria und dem Ba-
den oder Stillen des Jesuskindes. 

Der regionale Wallfahrtsort hat sich in den letzten Jah-
ren stark belebt, und regelmäßig im Mai wird hier eine Hei-
lige Messe gefeiert, begleitet von einer Wallfahrtsprozessi-
on von der Kirche in Olešnice. Es ist schade, dass der Platz 
durch eine lange, aus Strassenpflastern bebaute Treppe un-
angenehm stört. Sie würde eher in einen Stadtpark an ir-
gendeinem Monument passen, als in die Waldstille.

An der nächsten Kreuzung verlassen wir das grüne Schild 

(Richtung Olešnice) und nehmen den linken Weg, der zum 

Radweg führt. Dann biegen Sie wieder links ab und fahren 

durch den Wald nach Buková. 

Als wir aus dem Wald oberhalb von Bukova heraus-

kommen, staunen wir über das Panorama Gratzener Berg-

landes. Direkt vor uns sehen wir Nové Hrady (Gratzen) mit 

dem Holý vrch ( ) mit seinem Kamm auf der linken Seite 

und dem Mandelstein auf der rechten Seite. Rechts von 

Nové Hrady sehen wir das bekannte Gebirgs-Trio – Vyso-

ká, Kraví a Kuní hory. Wir wandern die Straße hinunter zur 

Straße, die Olešnice und Žár verbindet. An der Bushalte-

stelle vorbei, die Straße überqueren wir und geradeaus 

gehen weiter, vorbei am ehemaligen Schulgebäude zum 

Dorfplatz.

BUKOVÁ (Buggau) – einst eigenständige Gemeinde, seit 
1986 Teil der Nachbargemeinde Olešnice. Dieses Dorf war 
früher ein rein tschechisches Dorf an der einstigen Sprach-
grenze. Die Architektur einiger der üppigen ländlichen Ge-
bäude verrät jedoch den Einfluss des benachbarten Öster-
reich. Die Dominante des Dorfes, das sich links und rechts 
der Verbindungsstraße zwischen Žár und Olešnice befin-
det, ist das alte Schulgebäude aus dem Jahr 1900, das heu-
te als Laden, Gaststätte und Unterkunft dient. Der endgül-
tige Eindruck wird leider durch den sozialistischen Anbau 
einer Kultureinrichtung getrübt, der nicht nur für diese 
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Zeit, sondern auch für viele Dörfer in dieser Region von 
Nové Hrady und Trhové Sviny typisch ist. Gegenüber die-
sem Gebäude, auf der anderen Straßenseite in der Nähe der 
Bushaltestelle, steht eine Steinstatue des Heiligen Johannes 
von Nepomuk. Die polychrome Statue ist leicht beschä-
digt und steht hier außerhalb des Wasserbereichs oder ei-
ner Brücke, was nicht mit dem Patronat des Heiligen über 
das Element Wasser zusammenhängt. In dem Abschnitt 
unterhalb der Hauptstraße befindet sich ein Denkmal für 
die Gefallenen des Ersten Weltkriegs mit der üblichen Zu-
satztafel, die an die Opfer des nachfolgenden und weitaus 
tragischeren Krieges erinnert. An der Spitze des Denkmals 
befindet sich das Emblem des so genannten Vereinigten 
Widerstands, das 1918-20 inoffiziell als provisorisches 
Staatswappen verwendet wurde und den böhmischen Lö-
wen, das slowakische Doppelkreuz sowie den mährischen 
und schlesischen Adler zeigt. Der Bär als Symbol der Un-
terkarpaten-Rus fehlte. 

Am Ende von Bukova kommen wir an einem riesigen Bau-

ernhof namens „Královec“ vorbei, der einst dem Grafen 

Buquoy gehörte. Auch die alte Straße von Bukova nach 

Nové Hrady führte an diesem Gebäude vorbei. Wir folgen 

dem Weg, der jetzt ein Feldweg ist und von alten Pap-

peln gesäumt wird. Nach einer Weile kommen wir zu ei-

ner Kreuzung mit einem Kreuz, wir gehen weiter Richtung 

Janovka, d.h. nach rechts. Falls wir die beiden geschichts-

trächtigen Kapellen sehen wollen, die wir nicht weit von 

hier weiß in den Feldern leuchten sehen, gehen wir nicht 

nach rechts, sondern geradeaus. Bald erreichen wir eine 

weitere Kreuzung, diesmal nehmen wir den Weg nach 

links, der uns zur ersten Kapelle führt. Die zweite liegt in 

der gleichen Richtung etwa 300 m weiter. Die Kapellen se-

hen historisch aus, sie stehen aber erst seit den 1990er 

Jahren hier. Beide wurden von Miroslav Pokorný gebaut, 

einem Fotografen, der sein Haus in Bukova besaß, wo er 

von Josef Kroutvor besucht wurde, dem Autor vieler schö-

ner Bücher nicht nur über das Gratzener Bergland. Auch 

Miroslav Pokorný ließ diese Kapellen zur Erinnerung an das 

bewegte Schicksal der Landschaft und ihrer Bewohner er-

richten. In den Fundamenten ist symbolisch nicht nur ein 

Stein vom Friedhof Hojná Voda versteckt. Eingebaut wur-

den auch andere Gegenstände, die den ursprünglichen 

deutschsprachigen Bewohnern der Region gehörten. Die 

visuell perfekte Platzierung der Kapellen in der Landschaft 

lässt keinen Zweifel daran, dass sie das Werk eines großar-

tigen Fotografen sind. Das Andenken an Miroslav Pokorný 

sind nicht nur diese Kapellen, sondern auch das sehr wert-

volle Bilderbuch Venkovy, das Fotografien enthält, die das 

Alltagsleben der Einwohner von Bukova und der umliegen-

den Dörfer während der Zeit der 1970er und 1980er Jahre 

authentisch darstellen. 

Nach der Besichtigung der Kapellen kehren wir zu der 

Kreuzung zurück, von der wir zur ersten Kapelle gekom-
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men sind. Diesmal gehen wir in die andere Richtung, von 

Bukova nach rechts, in Richtung Wald und Janovka. Am 

Damm des Tomáš-Teichs treffen wir auf den gelben Wan-

derweg, der uns durch das Dorf Janovka und die angren-

zenden Wiesen führt. 

JANOVKA – ein Teil davon fällt unter Žár und ein ande-
rer unter Nové Hrady. Die Siedlung besteht aus verstreuten 
und weit auseinander liegenden Häusern. Der ursprüngli-
che Name Stixen wurde nach 1788 geändert. Derzeitiger 
Name nach Jan Nepomuk Buquoy. Berühmt ist der Ort vor 
allem als Geburtsort der Vorfahren des österreichischen 
Bundespräsidenten Thomas Klestil, dessen Haus hier noch 
steht. Im Ortsteil Janovka II, der zu Žár gehört, dominiert 
die neugotische, schlichte, rechteckige Dorfkapelle des 
Heiligen Johannes von Nepomuk aus dem Jahr 1891, die 
unter Denkmalschutz steht. Die Landschaft um Janovka ist 
geprägt von einem Teichsystem, das vom Fischzucht Nové 
Hrady verwaltet wird. Neben der Fischproduktion werden 
hier auch Gänse gezüchtet. 

Wir verlassen den gelben Weg am Damm des Žofínský/

Hliný-Teichs. Wir gehen nicht auf dem gelben Wanderweg 

in Richtung Žár und Žumberk weiter, sondern überqueren 

die Straße, die einen Damm zwischen den oben genann-

ten Teichen bildet, und am Ende des Damms verlassen 

wir die Straße, die nach Žár führt, und folgen der Straße 

nach links, vorbei an einer Teichkette mit poetisch klingen-

den Namen: Žofínský, Velký Langval, Havnerův und Velký 

Baštovec. Danach erreichen wir eine Kreuzung mit einer 

asphaltierten Straße, die nach links auf die Straße nach 

Nové Hrady führt und das ist unser richtiger Weg.

Wir wandern durch eine der alten Alleen, die das Stra-

ßennetz säumten und ein Beispiel für die kunstvolle Land-

schaftsgestaltung der buquoyschen Zeit darstellen. Wir 

überqueren die Straße von Žár nach Nové Hrady und fah-

ren geradeaus weiter, vorbei an der Bushaltestelle, hinauf 

nach Hlinov, einer Siedlung, die heute aus einigen Häusern 

am Krčínský vrch besteht. Er bietet einige der schönsten 

Fernblicke auf das Gratzener Bergland mit der Dominante 

der Kirche Maria Trost in Dobrá Voda. Wir können auch das 

nahe gelegene Nové Hrady sehen. Wir steigen die Straße 

hinunter ins Tal und klettern wieder den Berg hinauf, die-

ses Mal zum verschwundenen Dorf Krčín.

KRČÍN (deutsch: Gritschau)  – eine unauffällige Sied-
lung, die zu Horní Stropnice gehört. Die Dominante des 
Ortes ist die ehemalige klassizistische Kapelle der Schmer-
zensmutter aus der Wende vom 18. zum 19.  Jahrhundert. 
Es handelt sich um ein rechteckiges Gebäude mit einem 
dreieckigen Abschluss und einem Satteldach über dem Kir-
chenschiff, während das ehemalige Presbyterium ein sechs-
eckiges Walmdach hat. Über der vorderen Fassade erhebt 
sich ein vierseitiger Glockenturm mit einem Zwiebelerker. 
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Sie ist nicht so bekannt wie ein anderes sakrales Gebäude, 
das in der sozialistischen Ära zu einem Erholungsgebäude 
umgebaut wurde, nämlich die ehemalige Kapelle des Heili-
gen Johannes von Nepomuk in Jiříkov Údolí u Červeného 
blato. Die Kapelle ist heute im Besitz des Vereins Krčín.
Von der Kapelle aus gehen wir auf die Weide, der Weg führt 
uns zu der Stelle, wo der Weg aus dem Wald kommt. Nach 
ein paar Minuten steigen wir ins Terčina-Tal hinab.
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Cuknštejn/ Zuckenstein Světví/ Gschwendt
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Z Nových Hradů  
přes Terčino údolí  
a Horní Stropnici

Naše pouť začíná u kostela sv. Petra a Pavla v Nových Hradech

NOVÉ HRADY (něm. Gratzen)  – starobylé město na 
samé hranici mezi ČR a Rakouskem, v jehož katastru se na-
chází velké množství nejrůznějších a významných památek 
na relativně malém prostoru. Hrad, hradní brána, zámek, 
rezidence, radnice, kostel, klášter, hrobka a  nedaleko ješ-
tě tvrz. Město proslulé sídlem šlechtického rodu Buquoyů, 
kteří byli neomezenými pány a vládci celého Novohradska 
více jak 300 let v období 1620 – 1945. Tato dlouhá doba 
poněkud zastiňuje a upozaďuje v historii rovněž významný 
rod Rožmberků, v jehož držení bylo město v letech 1359 – 
1611, tedy pouze o pár desítek let kratší dobu. U založení 
původní osady na Vitorazské cestě v  sousedství strážního 
hradu pak stáli Vítkovci a  první písemná zmínka existuje 
z roku 1279. O pět let později se Nové Hrady již stávají měs-
tem a jeho vlastníkem jsou páni z Landštejna. Roku 1425 

došlo k dobytí a vypálení města husity pod vedením Jana 
Hvězdy z Vícemilic. Totéž se opakovalo v roce 1467 během 
konfliktu zelenohorské jednoty s králem Jiřím z Poděbrad, 
na jehož stranu se postavil Jan z Rožmberka. Další neštěstí 
následovalo v roce 1573, kdy byl značně poškozen hrad vý-
buchem uskladněného střelného prachu. Od této doby již 
v jeho areálu není původní kruhová velká věž bergfrit. V éře 
rodu Buquoyů ztratil hrad svůj původní význam a  slou-
žil pouze coby kanceláře a byty správních úředníků i  jako 
skladiště. V jedné části sídlilo i ředitelství buquoyských lesů 
a v patře východní věže vstupu z města se pak nacházel ar-
chiv i rodové starožitné památky a zejména pak upomínky 
na generála Karla Bonaventuru Buquoye. Tyto náležitosti 
značně poškodila Rudá armáda v květnu 1945. I v éře soci-
alismu byl hrad běžně obýván a částečně sloužil i k muzej-
ním účelům. Jihočeské muzeum zde vystavovalo ve čtyřech 
sálech autentické sbírky skla pocházejícího z  novohrad-
ských skláren. V 90. letech 20. století prošel hrad rozsáhlou 
rekonstrukcí a později se stal majetkem Národního památ-
kového ústavu, který ho zpřístupnil veřejnosti v rámci ně-
kolika prohlídkových tras. V buquoyském archivu umístě-
ném na hradě se zachoval obrázek Panny Marie Strakonické 
(bělohorské), který byl také uctívaný, podle legendy dopo-
mohl k vítězství císařských vojsk v bitvě na Bílé hoře. Budo-
va radnice na náměstí je z poloviny 16. století, přičemž byla 
barokně přestavěna v roce 1749. V zadním traktu na ní na-
vazoval městský pivovar. Z roku 1840 jsou dva namalované 
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znaky na průčelí vnější fasády, a sice městský erb a erb rodu 
Buquoyů, které byly v období obou totalit 20. století bizar-
ně doplněny v horní části štítu pod hodinami hákovým kří-
žem a rudou pěticípou hvězdou. Dědici Rožmberků Švam-
berkové město vlastnili pouze 9 let od roku 1611 do roku 
1620, kdy přechází celé novohradské panství coby konfis-
kát do držení císařského generála Karla Bonaventury Bu-
quoye, jenž město spolu s hradem předtím na počátku Tři-
cetileté války dobyl. Vdova po generálovi Marie Magdalena 
nechala významně přestavět a rozšířit rezidenci na východ-
ní straně náměstí, jejímž základem byl od poč. 17.  století 
panský dům sloužící coby sídlo vrchnostenské správy tvo-
řené kancelářemi a byty úředníků. V éře socialismu v objek-
tu sídlil Lesní závod Nové Hrady a nyní je zde po novodobé 
rekonstrukci wellness hotel s malbou rožmberského jezd-
ce na venkovní fasádě blízko vstupu. Tento motiv je znám 
hlavně z rožmberských pečetí, náhrobků a rytin.

Prvotní členové rodu Buquoyů byli válečníci i  nepříliš 
dobří hospodáři a  je zajímavé sledovat proměnu této sku-
tečnosti v  čase. Další generace již dokázali nejen oddlužit 
panství, ale věnovat se i jeho rozkvětu a péči o své poddané. 
V  letech 1678 – 1685 byl u  farního kostela sv. Petra a Pav-
la postaven klášter servitů. Stalo se tak na popud Ferdinan-
da Buquoye, jenž učinil slib Panně Marii, že k její cti vystaví 
klášter, a  to v případě svého uzdravení ze zranění způsobe-
ném mu při válce s  Turky v  roce 1644. Tato raně barokní 
čtyřúhelníková stavba má ve svém středu rajský dvůr a uvnitř 

velký refektář, bohatě zdobený štukovou výzdobou i rozsáh-
lou knihovnu. Svému duchovnímu účelu přestalo toto místo 
sloužit v 50. letech 20. století, kdy se z něj stala kasárna po-
hraniční stráže. Servité se sem vrátili až v roce 1991 a přede-
vším zásluhou jejich tehdejšího představeného, pátera Bonfi-
lia Wagnera, došlo k nákladné a rozsáhlé rekonstrukci celého 
areálu, který dnes vlastní jiný řád, a sice Rodina Panny Marie. 

Kostel sv.  Petra a  Pavla je doložen již roku 1284 jako 
ranně gotický. Poté, co byl 1423 zničen husity, stejně jako 
celé město a  následně znovu požárem (založeným tento-
krát šternberskými vojáky) byl znovu vystavěn v  pozdně 
gotickém slohu s renesančními prvky. Přestavba trvala po-
měrně dlouho, začala v 80. letech 15. století stavbou obvo-
dové zdi presbytáře. K  zaklenutí lodi renesanční klenbou 
s hvězdovými figurami došlo až v 90. letech 16. století. Do-
minantou pozdně gotické stavby je věž vysoká 52 m s poz-
dější barokní střechou v podobě osmiboké cibulové báně.

Farní a klášterní kostel je také kostelem poutním, od roku 
1753 je zde uctíván milostný obraz Panny Marie Záblatské – 
drobné rytiny zobrazující Pannu Marii, jak stojí na půlměsí-
ci a drží v levé ruce Ježíška a v pravé ruce růži. Obrázek za-
chránil vojevůdce Karel Bonaventura Buquoy v roce 1619 za 
stavovského povstání z hořícího domu v bitvě u Záblatí ne-
daleko Vodňan. Rytinu od té doby nosil neustále při sobě 
modlíce se k Panně Marii. Když byl vojevůdce zabit, dostal 
se obrázek do Vídně, do Jezuitského kostela sv. Anny, kde se 
těšil veřejné úctě. Buquoyové si obraz vyžádali zpět a hraběn-
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ka Markéta nechala obrázek, silně zčernalý kouřem, zasadit 
do zlatého rámečku. Roku 1753 byl umístěn na hlavním ol-
táři. Obrázek se stal rodovým paladiem Buquoyů. Právě za 
tímto obrázkem směřovali poutníci do Nových Hradů. Kaž-
doročně tu byl uctíván na svátek narození Panny Marie. Mo-
tiv Panny Marie Záblatské se objevuje také na procesních ko-
rouhvích. Tento nenápadný milostný obraz je dnes umístěný 
nad svatostánkem. Rozměr obrázku činí pouhých 17 x 34 cm 
a je v kontrastu vůči bohatému rámu s pozlacenou svatozáří, 
v němž je umístěn. Za pozornost stojí také socha sv. Peregri-
na, italského servitského světce, patrona proti rakovině, která 
je umístěná na postranním oltáři sv. Anny. V interiéru chrámu 
se nachází několik hrobek. Kromě příslušníků rodu Buquoyů 
se jedná i o servity a členy dalších šlechtických rodů. Na hlav-
ním oltáři lze spatřit obraz znázorňující seslání Ducha svaté-
ho a nad ním pak vyobrazení sv. Karla Boromejského. Oltář 
je pak v horní části ukončen plastikami sv. Václava se sv. Zik-
mundem a sv. Vojtěchem. Po stranách můžeme spatřit sochy 
sv. Petra a Pavla, tedy patronů kostela v nadživotní velikosti.

O výstavbu nového empírového zámku se zasloužil Jan 
Nepomuk Buquoy. V místě bývalé panské zahrady k tomu 
došlo v roce 1801. Uvnitř se nalézal divadelní sál, jídelna, 
velký i okrouhlý tzv. modrý sál tvořený bělomodrým pru-
hovaným plátnem přes dvě patra na způsob polního stanu 
i soukromá kaple s oratoří. Na sklonku 2. světové války bylo 
zařízení zámku rozkradeno místními obyvateli. V  budo-
vě pak byly ubytovány řecké děti na útěku před občanskou 

válkou ve své zemi. Poté zde sídlila Střední zemědělská ško-
la spolu s domovem mládeže a v současnosti objekt vlastní 
a provozuje Česká akademie věd. 

Od druhé poloviny 18. století dochází k zakládání no-
vých skláren, vesnic, k efektivní těžbě dřeva a vznikají i nové 
průmyslové podniky (mlýny, hamry, lihovary, ale i hájovny, 
obory a  bažantnice). Podpora školství byla rovněž samo-
zřejmostí. Zálibou rodu Buquoyů bylo pojmenovávat nově 
vzniklá místa křestními jmény příslušníků, či spíše přísluš-
nic rodu a vynikalo v tom jméno Tereza (Tereziino údolí, 
Terčí Ves, Terčí Dvůr, Terčí Hutě, ale i Žofín, Paulína, Bona-
ventura, Nepomuk, Janovy Hutě, Jiříkovo údolí). Význam-
ný a trochu podivínský vědec Jiří František je znám přede-
vším objevem a výrobou známého hyalitového skla a také 
jako zakladatel Žofínského pralesa, nejstarší evropské pří-
rodní rezervace z  roku 1838. V  revolučním roce 1848 za-
niklo Novohradské panství a  město se stává samostatnou 
samosprávou řízenou starostou a  městským výborem. Ve 
městě sídlil i  okresní soud a  patřilo pod kaplické okres-
ní hejtmanství. Na okraji městského hřbitova byla v  le-
tech 1901 – 1903 postavena neogotická buquoyská hrob-
ka, v níž je do dnešních dnů pochováno osm členů tohoto 
šlechtického rodu. Katastrofou byl rozsáhlý požár náměstí 
v roce 1906, jež je i reflektován v dobovém tisku a to včet-
ně podrobné fotodokumentace. Po vzniku 1. republiky do-
šlo k pozemkové reformě, která značně zredukovala maje-
tek Buquoyů. Ve městě je posilován český živel, roku 1923 
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byl postaven Český dům coby kulturní centrum menšiny 
města. V roce 1938 pak i česká škola, ale v říjnu téhož roku 
dochází ke změně státoprávního uspořádání a  Nové Hra-
dy jsou začleněny do Velkoněmecké Třetí říše, kde setrvaly 
až do konce 2. světové války v květnu 1945, kdy celou ob-
last Novohradska osvobodila a obsadila Rudá armáda. Po-
slední hrabě Karel Jiří Buquoy byl zatčen, uvězněn, osvo-
bozen a opětovně uvězněn, přičemž zemřel v roce 1952 na 
Mírově. Benešovy dekrety mu kladly za vinu zradu na čes-
kém národě a  kolaboraci s  Hitlerovou Třetí říší. Majetek 
mu byl zkonfiskován a „Bílá hora odčiněna“. Nic na tomto 
faktu nezměnily marné snahy jeho syna Michaela po roce 
1989 o restituci. Nové Hrady značně utrpěly po roce 1948 
zřízením hraničního pásma a na samém okraji tábora míru 
a  socialismu se staly přísně střeženým pohraničním měs-
tem s  posádkou Pohraniční stráže. Nový rozkvět města je 
spjat až s pádem komunismu u nás i v celé střední a východ-
ní Evropě právě po roce 1989. Od té doby postupně prošly 
zásadní proměnou i na úvod zmíněné významné památky. 

Od kostela sv. Petra a Pavla projdeme Husovou ulicí na Ná-

městí Republiky a pokračujeme stále rovně směrem k hra-

du ulicí Komenského, kde se napojíme na červenou tu-

ristickou značku. Ta zahne u  kavárny Kousek do leva 

a  provede nás průchodem domu č.p. 176. Sejdeme po 

schodišti a  ocitneme se z  historického centra nenadále 

v podstatě za městem, na strmé stráni hradního ostrohu, 

porostlé listnatým lesem. Červená značka nás vede po pě-

šině dolů, do Údolí, jak se jmenuje osada přiléhající k No-

vým Hradům. Vyjdeme u mostu a chceme-li se podívat na 

návesní kapli, dáme se po silnici doprava.

ÚDOLÍ U NOVÝCH HRADŮ (něm. Niederthal) – Pů-
vodně předměstí a  podhradí s  rožmberským pivovarem, 
dnes místní část Nových Hradů je zejména branou do ro-
mantického parku Terčina údolí, který je národní přírodní 
památkou. Ústředními stavbami této obce jsou zejména bu-
dovy bývalého panského renesančního pivovaru založené-
ho Jakubem Krčínem z Jelčan v roce 1592. V pomyslném 
středu, nyní křižovatce ve směru na Trhové Sviny a  Hor-
ní Stropnici stojí nevšední barokní návesní kaple z  konce 
18. století zasvěcená Panně Marii. Jedná se o obdélníkovou 
stavbu s půlkruhovým závěrem, která má průčelí zdobené 
pilastry a štít s volutami ve stylu tzv. selského baroka. Nad 
sedlovou střechou se vypíná šestiboká zvonice s lucernou. 
Nedaleko kaple u mostu přes řeku Stropnici nalezneme ne-
méně cennou barokní sochu sv. Jana Nepomuckého z roku 
1725, která byla pořízena hejtmanem novohradského pan-
ství Vojtěchem Špaltem, jak o tom svědčí dochovaný nápis 
na podstavci spolu s vyobrazeným osobním erbem tohoto 
donátora. 

Vrátíme se na most a vpravo vidíme parkoviště a vstup do 

Terčina Údolí. 
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TEREZIINO (TERČINO) ÚDOLÍ (něm. Theresi-
enthal)  – známý krajinářský park z  2. pol. 18.  století roz-
kládající se podél toku říčky Stropnice v sousedství Údolí 
u Nových Hradů je pojmenován po své zakladatelce Terezii 
Buquoyové rozené Paarové a dokládá zálibu pojmenovávat 
nově založená místa zejména křestními jmény jednotlivých 
příslušnic tohoto rodu. Původní název přetvořené bažant-
nice v  romantický anglický park ale zněl Vallon Chéri či 
Schönthal (Krásné údolí). Souzvuk přírody s architekturou 
je zde dokumentován na stavbách Václavových lázní ( Jan 
Václav Paar byl otcem zakladatelky), Švýcarského (chata 
s dřevěným obložením a ornamenty) a Modrého domu, ale 
i přestavbou hamerského domu ve stylu anglické neogoti-
ky a zejména vybudováním umělého vodopádu. Z Modré-
ho domu jsou dnes bohužel pouze ruiny, stavba byla ne-
návratně poškozena ničivou povodní na poč. 20.  století. 
Přitom právě zde trávila hraběnka Terezie nejedno letní ob-
dobí. Z roku 1770 existují dochované plány této její tvůrčí 
činnosti, inspirované ranými anglickými parky na němec-
kém území. 

Pokračujeme stále po červené turistické značce (platí pro 

celou trasu až na Dobrou Vodu).

CUKNŠTEJN (něm. Zuckenstein)  – vzácná, ojedinělá 
původní a nepřestavěná gotická tvrz z konce 15. století se 
nachází na okraji Tereziina údolí v blízkosti obce Světví. Pů-

vodně vladycké sídlo rodu Pouzarů z Michnic je architek-
tonickým dokladem přechodové fáze mezi zemanskou tvr-
zí a panským hradem, přičemž se jedná o opevněné obytné 
a  hospodářské sídlo obehnané zděným příkopem, jehož 
pozůstatky jsou v terénu nadále přítomny. Jde o čtyřkřídlou 
budovu, uvnitř které se nachází čtvercové malé nádvoří s pa-
vlačemi. Dominantou objektu je na severozápadním nároží 
osmiboká dvoupatrová věž, která byla přistavěna k hranolu 
původní černé kuchyně. V roce 2002 došlo v patře severní 
části západního křídla tvrze k objevu unikátní gotické kap-
le s nástěnnými malbami vyobrazujícími několik světců (sv. 
Kryštof, sv. Šebestián, sv. Kateřina) i erb Pouzarů z Michnic 
(rytíř s mečem nad hlavou). Před přechodem tohoto majet-
ku do rukou Buquoyů byl vlastníkem Jiřík Kába z Rybňan, 
přičemž příslušníci tohoto šlechtického rodu sídlili zejmé-
na na pohádkovém a velmi známém zámku Červená Lhota 
na Jindřichohradecku. Buquoyové využívali tvrz především 
k hospodářským účelům. V 60. letech 20. století byla pře-
stavěna k rekreačním účelům a obydlena snad až do poč. 80. 
let, kdy objekt již byl v zoufalém stavebním stavu. Jihočeské 
muzeum zde zvažovalo vybudování expozice věnované ze-
mědělskému náčiní a strojům. Po roce 1989 se vlastníkem 
stalo město Nové Hrady, které uskutečnilo na přelomu tisí-
ciletí poměrně složitý prodej současnému majiteli Ing. To-
máši Pekovi z Prahy, když původní zvažovaný kupující, fir-
ma Skloform a.s., nezaplatil stanovenou cenu. Ing. Pek pak 
nezrealizoval původní plány, a sice zpřístupnění tvrze širo-



148 149

ké veřejnosti v  rámci prohlídek expozice o  tomto objektu 
a vůbec lokalitě, dále možnost občerstvení a dokonce i uby-
tování. Pořádal zde zpočátku různá nepravidelná divadel-
ní i hudební vystoupení, ale od této činnosti později zcela 
ustoupil. Místo bylo v minulosti několikrát využito filma-
ři a můžeme zmínit novodobý film i TV seriál Ať žijí rytíři! 
i pohádku Královský slib. V létě 2016 zde proběhlo hudeb-
ní vystoupení známého milovníka Novohradska, klávesisty, 
pianisty, bluesmana, ale i  jazzmana Jana Spáleného s  jeho 
Triem, tvořeném synem Filipem na basu i tubu a světovým 
trumpetistou Michalem Gerou. Záznam tohoto vydařené-
ho koncertu na nevšedním místě s výjimečnou atmosférou 
vyšel na CD Terčino milé údolí s titulní fotografií tvrze na 
bookletu tohoto hudebního artefaktu. 

HORNÍ STROPNICE (něm. Strobnitz) 
Příhraniční městečko vzniklo na ostrohu nad říčkou Strop-
nicí v oblasti, která již koncem 12. století náležela rakouské-
mu šlechtickému rodu Kuenringů. Klíčovým faktorem pro 
jeho vznik bylo zřejmě také umístění na křižovatce cest – 
z  Weitry do Nových Hradů a  do Benešova nad Černou 
a Kaplice. Vedla tudy obchodní stezka (vitorazská), která se 
odtud odklonila až po vzniku Nových Hradů. Brzy po svém 
založení přešla Stropnice do majetku Smila z Nových Hra-
dů, který ji v roce 1302 prodal cisterciákům z Vyššího Brodu. 

Vzorná středisková obec, tak by mohla znít současná de-
finice slovníkem více jak třicet let starým. Bez ironie je ale 

katastrální území Horní Stropnice tvořeno až neuvěřitelným 
množstvím 12 částí, a tímto i množstvím svých osad patří vů-
bec k nejrozsáhlejším obcím v  republice. Trochu jako ano-
málie dnešní doby působí komunistické vedení obce od roku 
1998 po současnost. Rozlehlé náměstí na jedné straně uzaví-
rá unikátní kostel sv. Mikuláše, v jehož architektuře se snoubí 
románské prvky s gotikou i barokem a v opačné části hyzdí 
původní zástavbu ani ne tak bytovky, ale nákupní středisko 
spolu se sousední budovou autobusového nádraží. Typické 
to budovy reálného socialismu, které jsou urbanistickým tr-
nem v oku třeba i v Nových Hradech a Trhových Svinech. 
Ostatně málo míst v naší zemi zůstalo ušetřeno těchto výraz-
ných zásahů. Kostel sv. Mikuláše je cenný zejména svou hra-
nolovou věží umístěnou mezi trojlodím a presbytářem, jenž 
má po obou stranách typická podvojná sdružená okénka. Po 
požáru v roce 1486 došlo ke gotické přestavbě lodi, která je 
sklenuta síťovou klenbou. Později byly přistavěny na jižní 
straně renesanční vchod i barokní nová sakristie, přičemž z té 
původní na opačné straně se stala kaple sv. Kateřiny. Vstupní 
věž západního průčelí směrem k náměstí má sedlovou stře-
chu i vížku s  lucernou a cibulovou bání. Její štít zdobí kro-
mě hodin i  dvojice volut tzv.  selského baroka. Hlavní oltář 
pochází z dílny vyšebrodských cisterciáckých mnichů z roku 
1649 a jeho obraz znázorňuje klanícího se sv. Mikuláše Panně 
Marii s Dítětem. Na bočním oltáři je umístěna ranně barok-
ní socha trůnící Panny Marie s Ježíškem, která byla v širokém 
okolí předmětem úcty.
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Kromě kostela je na náměstí cenný Mariánský sloup 
z roku 1765 se sochami sv. Josefa, sv. Jana Nepomuckého, 
sv. Šebestiána a sv. Floriána i pomník dosídlení s typickým 
osudem českého pohraničí. 

Aus Nové Hrady (Gratzen)  
durch das Theresiental  
und Horní Stropnice

Unsere Pilgerreise fängt in Grazen an der Hll. Peter u. Paul-
Kirche an.

NOVÉ HRADY (deutsch: Gratzen)  – eine historische 
Stadt an der tschechisch-österreichischen Grenze bietet 
eine überraschend große Anzahl an Sehenswürdigkeiten. 
Auf einem relativ kleinen Gebiet der Stadt befinden sich 
ein renoviertes Kloster, eine mittelalterliche Burg mit Burg-
toren, eine Stadtresidenz aus der Renaissancezeit, ein altes 
Rathaus, ein klassizistisches Schloss im englischen Park und 
eine monumentale Gruft. Außerhalb der Stadt überraschen 
weitere versteckte Sehenswürdigkeiten den Besucher.

Die ursprüngliche Siedlung an der Straße nach Weitra 
entstand an einer Durchzugsburg. Diese wurde von den da-
mals in Böhmen mächtigsten Wittigonen gegründet, die 
eine fünfblättrige Rose in ihrem Wappen trugen. Die erste 
schriftliche Erwähnung des Schlosses stammt aus dem Jahr 



152 153

1279. Fünf Jahre später wurde Nové Hrady zur Stadt erho-
ben und seine Besitzer wurden die Herren von Landstein 
mit einer silbernen Rose im Wappen. Zwischen 1359 und 
1611 herrschte hier der berühmteste Zweig der Familie von 
Rosenberg mit der roten Rose in ihrem Wappen. Im Jahr 
1425 wurde die Stadt von den Hussiten unter der Führung 
von Jan Hvězda von Vícemilice erobert.

Der Burgherr Jan II. von Rosenberg stellte sich in den 
schwierigen Zeiten der Religionskriege an die Seite der 
Utraquisten, d.h. an die Seite des böhmischen Königs Jiří 
von Poděbrady. Damit stellte er sich gegen die katholische 
Grünberg Alliance, die nachher (1467) die Burg erober-
te. Die Burg blieb im Besitz der Adelsfamilie von Rosen-
berg. Im Jahr 1573 kam es im Bergfried der Burg zu einer 
Schießpulverexplosion. Die Burg verlor ihren ursprüngli-
chen runden Turm, ihre Dominante. Die Herren von Ro-
senberg starben 1611 aus und die Familie von Schwan-
berg wurde ihre Erben. Sie besaßen die Herrschaft nur bis 
1620. Der General Charles Bonaventura Buquoy, Befehls-
haber der kaiserlichen Truppen eroberte die Stadt und die 
Burg zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges. Die gesam-
te Herrschaft von Gratzen ging als Konfiskation in seinen 
Besitz über. Anschließend befehligte er erfolgreich die 
Truppen vor Prag in der Schlacht am Weißen Berg aber 
starb an den dort erlittenen Wunden. Der Legende nach 
verhalf das Bild der Jungfrau Maria von Strakonice (Ma-
dona vom Weißen Berg), das die Truppen in der Schlacht 

begleitete, ihm und den kaiserlichen Truppen zum Sieg 
(1620).

Maria Magdalena, die Witwe des Generals, ließ die Re-
sidenz in Nové Hrady an der Ostseite des Platzes umbauen 
und erheblich erweitern, deren Basis ein Herrenhaus vom 
Anfang des 17. Jahrhunderts war, das auch als Sitz der Ver-
waltung mit Büros und Wohnungen für Beamte diente. Die 
Stadt wurde so zur Residenz der Adelsfamilie Buquoy. Das 
Schloss verlor seine ursprüngliche Bedeutung als Festung 
und diente als Büro und Wohnung für Verwaltungsbeam-
te sowie als Lager. Ein Teil des Schlosses beherbergte auch 
das Hauptquartier der Buquoy-Wälder, und auf dem Bo-
den des östlichen Turms des Stadteingangs befanden sich 
Archive und Familienantiquitäten, insbesondere Erinne-
rungsstücke an General Charles Bonaventura Buquoy.

Im Mai 1945 besetzte die Rote Armee das Schloss und 
beschädigte und zerstörte einen Großteil der Sammlun-
gen und Einrichtungen. Der Besitz von Buyuoy wurde be-
schlagnahmt. Während der kommunistischen Herrschaft 
wurde das Schloss teilweise bewohnt und teilweise als Mu-
seum genutzt. So stellte das Südböhmische Museum in 
vier Sälen des Schlosses seltene Sammlungen von Glas aus 
der Glashütte Buyuoy aus. Nach dem Staatsstreich (1989) 
wurde das Schloss unter der Leitung des Nationalen Ins-
tituts für Kulturerbe umfassend rekonstruiert. Das Schloss 
wurde später für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
und bietet mehrere Besichtigungsmöglichkeiten. Das im 
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Schloss untergebrachte Buquoy-Archiv bewahrt beispiels-
weise ein Gemälde der Jungfrau von Strakonice (Belohórs-
ka) auf, das der Legende nach den kaiserlichen Truppen 
zum Sieg in der Schlacht am Weißen Berg verhalf.

Das Rathausgebäude auf dem Platz stammt aus der 
Mitte des 16. Sie wurde 1749 im Barockstil umgebaut. Im 
hinteren Flügel wurde es dann mit der Stadtbrauerei ver-
bunden. Die Fassade des Rathauses ist mit zwei Emblemen 
aus dem Jahr 1840 verziert, nämlich dem Stadtwappen, 
dem Wappen der Familie Buquoy und einer Uhr darüber. 
In den schwierigsten Zeiten der totalitären Regime wurden 
die Embleme durch ein Hakenkreuz und nach dem Krieg 
durch einen roten fünfzackigen Stern ergänzt, als Symbole 
für die Verwirrung der Werte des 20. Jahrhunderts.

Das Gebäude der Residenz diente während des kom-
munistischen Regimes als Sitz des Forstbetriebs Nové Hra-
dy. Um die Jahrhundertwende wurde es großzügig zu ei-
nem Wellnesshotel umgebaut. Die vordere Fassade in der 
Nähe des Eingangs ist mit einem Gemälde eines Rosen-
berg-Reiters verziert. Dieses Symbol erinnert in vielen Va-
riationen an das mächtige Haus Rožmberk, nicht nur auf 
Schildern, sondern auch auf Gravuren, Siegeln von Urkun-
den und schließlich auf Grabsteinen.

Die ersten Mitglieder der Familie Buquoy kamen als 
Krieger während des Dreißigjährigen Krieges. Es ist inter-
essant zu sehen, wie sie sich in den folgenden Generatio-
nen zu guten Landwirten entwickelt haben. Nach und nach 

gelang es ihnen nicht nur, das Anwesen abzubezahlen, son-
dern sich auch um dessen Wohlstand und die Versorgung 
ihrer Untertanen zu kümmern.

Die Kirche St. Peter und Paul ist bereits 1284 als früh-
gotisch dokumentiert. Nach der Zerstörung durch die Hu-
ssiten im Jahr 1423, wie auch der gesamten Stadt, und ei-
nem erneuten Brand (diesmal von Sternberger Soldaten 
gelegt) wurde sie im spätgotischen Stil mit Elementen der 
Renaissance wiederaufgebaut. Der Umbau dauerte ziem-
lich lange und begann in den 1580er Jahren mit dem Bau 
der Außenmauer des Pfarrhauses. Die Einwölbung des Kir-
chenschiffs mit einem Renaissancegewölbe mit Sternfigu-
ren wurde erst in den 1690er Jahren vollendet. Die Domi-
nante des spätgotischen Bauwerks ist der 52 m hohe Turm 
mit einem spätbarocken Dach in Form einer achteckigen 
Zwiebelhaube.

Zwischen 1678 und 1685 wurde neben der Pfarrkirche 
St. Peter und Paul ein Servitenkloster errichtet. Dies ge-
schah auf Betreiben von Ferdinand Buquoy. Er versprach 
der Jungfrau Maria, ihr zu Ehren ein Kloster zu errichten, 
wenn er sich von der Wunde erholt, die ihm 1644 im Krieg 
mit den Türken zugefügt wurde. Dieses frühbarocke Ge-
bäude mit viereckigem Grundriss hat in seinem Zentrum 
einen Paradieshof. Das Kloster verfügt über eine umfang-
reiche Bibliothek. Der Besucher wird vom Kreuzgang und 
dem großen Refektorium angezogen, die beide reich mit 
Stuck verziert sind.
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Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Kloster ge-
schlossen und diente lange Zeit als Kaserne für die Grenz-
truppen und verfiel. Im Jahr 1991 kehrten zwei Serviten 
in das Kloster zurück, und dank ihres damaligen Oberen, 
Pater Bonfilio Wagner, einem gebürtigen Údolí u  Nové 
Hradů, wurde das gesamte Kloster umfangreich und kost-
spielig rekonstruiert, finanziert von Serviten aus Öster-
reich. Am Ende blieb Pater Bonfilius allein im Kloster zu-
rück, und vor seinem Tod gelang es ihm, einen anderen 
Orden, den Orden der Familie der Jungfrau Maria, zu fin-
den, der das Kloster übernahm. 

Die Pfarr- und Klosterkirche ist auch eine Wallfahrts-
kirche, seit 1753 wird hier das Bildnis der Muttergottes von 
Záblat verehrt  – kleine Gravuren, die die Jungfrau Maria 
auf einer Mondsichel stehend darstellen, die das Jesuskind 
in der linken und eine Rose in der rechten Hand hält. Das 
Bild wurde 1619 während des Ständeaufstandes von dem 
Heerführer Karl Bonaventura Buquoy aus einem brennen-
den Haus in der Schlacht von Záblatí bei Vodňany geret-
tet. Seitdem trägt er die Gravur bei sich und betet zur Jung-
frau Maria. Nach dem Tod des Kriegsherrn wurde das Bild 
in die Jesuitenkirche St. Anna in Wien gebracht, wo es in 
hohem Ansehen stand. Die Buquoyas forderten das Ge-
mälde zurück, und Gräfin Margaret ließ es in einen Gold-
rahmen einrahmen, der vom Rauch stark geschwärzt war. 
Im Jahr 1753 wurde sie auf dem Hochaltar aufgestellt. Das 
Bild wurde das Palladium der Familie Buquoy. Die Pilger 

machten sich auf den Weg nach Nové Hrady, um dieses Bild 
zu sehen. Sie wurde hier jedes Jahr am Fest der Geburt der 
Jungfrau Maria verehrt. Das Motiv der Muttergottes von 
Zablat erscheint auch auf den Prozessions-Wetterfahnen. 
Dieses unscheinbare Bild der Liebe ist heute über dem Hei-
ligtum angebracht. Es ist nur 17 x 34 cm groß und befindet 
sich in einem reichen Rahmen mit vergoldetem Heiligen-
schein. Erwähnenswert ist auch die Statue des Heiligen Pe-
regrinus, eines italienischen Heiligen, Serviten und Schutz-
patrons gegen Krebs. Die Statue steht auf dem Seitenaltar 
von St.  Anna. Im Inneren der Kirche befinden sich meh-
rere Gräber. Neben den Mitgliedern der Familie Buquoy 
gibt es auch Bedienstete und Mitglieder anderer Adelsfa-
milien. Auf dem Hauptaltar befindet sich ein Bild des Heili-
gen Geistes und darüber eine Darstellung des Heiligen Karl 
von Borromäus. Im oberen Teil ist sie mit Statuen des Heili-
gen Wenzel mit dem Heiligen Sigismund und dem Heiligen 
Vojtěch abgeschlossen. An den Seiten stehen überlebens-
große Statuen der heiligen Petrus und Paulus, der Schutz-
patrone der Kirche.

Jan Nepomuk Buquoy war für den Bau des neuen 
Schlosses im Empire-Stil verantwortlich. Er ließ es 1801 an 
der Stelle des ehemaligen Schlossgartens errichten. Im In-
neren wurden ein Theatersaal, ein Speisesaal und eine Pri-
vatkapelle mit einem Oratorium errichtet. Der zentrale Teil 
des Schlosses ist ein großer, runder, blauer, zweistöckiger 
Saal aus weiß und blau gestreiftem Leinen im Stil des Feld-
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zeltes von General Buquoy. Am Ende des Zweiten Welt-
kriegs wurden die Einrichtungsgegenstände des Schlosses 
von den Einwohnern gestohlen. Das Gebäude beherberg-
te damals griechische Kinder, die vor dem Bürgerkrieg in 
ihrem Land flohen. Damals beherbergte es eine landwirt-
schaftliche Oberschule und eine Jugendherberge. Heute ist 
das Gebäude im Besitz der Tschechischen Akademie der 
Wissenschaften und wird von dieser betrieben. 

Ab der zweiten Hälfte des 18.  Jahrhunderts entstan-
den neue Glashütten, Dörfer, ein effizienter Holzeinschlag 
und neue Industriebetriebe (Mühlen, Hämmer, Brennerei-
en, aber auch Haine, Reservate und Fasanerie). Auch die 
Unterstützung für die Bildung war weit verbreitet. Die Bu-
quoy-Familie benannte neu entstandene Orte gerne nach 
den Vornamen ihrer Mitglieder bzw. Familienangehörigen, 
wobei der Name Tereza besonders hervorstach (Terezii-
no-Tal, Terčí Ves, Terčí Dvůr, Terčí Hutě, aber auch Žofín, 
Paulína, Bonaventura, Nepomuk, Janovy Hutě, Jiříkovo-
Tal). Der bedeutende und etwas kauzige Wissenschaftler 
Jiří František ist vor allem für die Entdeckung und Her-
stellung des berühmten Hyalitglases und als Gründer des 
Sophien-Urwaldes (1838), des ältesten Naturschutzgebie-
tes Europas, bekannt. Im Revolutionsjahr 1848 wurde die 
Herrschaft Novohrad aufgelöst und die Stadt wurde zu ei-
ner selbständigen Gemeinde, die von einem Bürgermeister 
und einem Stadtkomitee geleitet wurde. Die Stadt war auch 
Sitz des Bezirksgerichts und gehörte zum Bezirksamt Ka-

plice. Am Rande des städtischen Friedhofs wurde zwischen 
1901 und 1903 ein neugotisches Grabmal errichtet, in dem 
acht Mitglieder der Adelsfamilie Buquoy ruhen. Eine große 
Katastrophe war der ausgedehnte Brand des Platzes im Jahr 
1906, der in der zeitgenössischen Presse beschrieben wird, 
einschließlich einer detaillierten fotografischen Dokumen-
tation. Nach der Gründung der Ersten Republik fand eine 
Bodenreform statt, die den Buquoy-Besitz stark reduzier-
te. Das tschechische Element wurde in der Stadt gestärkt, 
und 1923 wurde das Tschechische Haus als Kulturzentrum 
für die sprachliche Minderheit errichtet. Im Jahr 1938 wur-
de eine tschechische Schule gegründet, aber im Oktober, 
nach dem Münchner Abkommen, wurde Nové Hrad dem 
Dritten Reich einverleibt. Im Mai 1945 wurde das gesam-
te Gebiet von Novohrad befreit und von der Roten Armee 
besetzt. Der letzte Graf, Karel Jiří Buquoy, wurde festge-
nommen, inhaftiert, kurzzeitig freigelassen und erneut in-
haftiert. Er starb 1952 im Gefängnis von Mírov. Die Benes-
Dekrete beschuldigten ihn des Verrats an der tschechischen 
Nation und der Kollaboration mit Hitlers Drittem Reich. 
Sein Besitz wurde beschlagnahmt und, wie es die damalige 
Propaganda ausdrückte, „der Weiße Berg wurde gesühnt“. 
Nové Hrady litt nach 1948 sehr unter der Einrichtung der 
Grenzzone um den Eisernen Vorhang und wurde zu einer 
stark bewachten Grenzstadt mit einer Garnison der Grenz-
schutztruppen. Die neue Blütezeit der Stadt steht im Zu-
sammenhang mit dem Fall des kommunistischen Regimes 
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Ende 1989 und der Öffnung des Grenzübergangs nach Ös-
terreich. Seitdem hat sich die Stadt stark gewandelt, und die 
in der Einleitung erwähnten historischen Denkmäler wur-
den instand gesetzt. Nach 1989 bemühte sich der Sohn des 
letzten Grafen, Michael Buquoy, vergeblich um die Rückga-
be des Familienbesitzes.

Von der St.-Peter-und-Paul-Kirche gehen Sie die Husova-

Straße entlang bis zum Platz der Republik und weiter ge-

radeaus in Richtung der Burg über die Komenský-Straße, 

wo Sie auf das rote Touristenschild treffen. Am Café Kou-

sek biegt er links ab und führt uns durch den Durchgang 

des Hauses Nr. 176. Wir steigen die Treppe hinunter und 

befinden uns plötzlich außerhalb der Stadt an einem stei-

len, mit Laubwald bewachsenen Hang des Burgvorgebir-

ges. Ein roter Wegweiser führt uns hinunter zur Siedlung 

Valley, einem Vorort am Fuße des Burgbergs. Wir begin-

nen an einer Brücke über einen Bach. Wenn Sie die Kapel-

le im Dorfgemeinschaftshaus sehen wollen, nehmen Sie 

die Straße nach rechts.

ÚDOLÍ U  NOVÝCH HRADŮ (deutsch: Niederthal)  – 
Ursprünglich ein Vorort und eine Vorburg mit der Brauerei 
Rožmberk, ist der Ortsteil Nové Hradů heute vor allem ein 
Tor zum romantischen Park Terčina-Tal, der ein nationales 
Naturdenkmal ist. Die zentralen Gebäude des Dorfes sind 
vor allem die Gebäude der ehemaligen herrschaftlichen 

Renaissance-Brauerei, die von Jakub Krčín von Jelčany im 
Jahr 1592 gegründet wurde. Im imaginären Zentrum, der 
heutigen Kreuzung in Richtung Trhové Sviny und Horní 
Stropnice, steht eine bemerkenswerte barocke Dorfkapel-
le vom Ende des 18. Jahrhunderts, die der Jungfrau Maria 
gewidmet ist. Es handelt sich um ein rechteckiges Gebäu-
de mit einem halbrunden Abschluss, dessen Fassade mit 
Pilastern und einem Giebel mit Voluten im Stil des so ge-
nannten Bauernbarocks verziert ist. Über dem Giebeldach 
erhebt sich ein sechseckiger Glockenturm mit einer Later-
ne. In der Nähe der Kapelle, bei der Brücke über den Fluss 
Stropnice, befindet sich eine wertvolle Barockstatue des 
Heiligen Johannes von Nepomuk aus dem Jahr 1725, die 
von Vojtěch Špalt, dem Gouverneur des Gutes Novohrad, 
erworben wurde. Davon zeugen die erhaltene Inschrift auf 
dem Sockel und das Wappen des Stifters. 

Wir kehren zur Brücke zurück und sehen auf der rechten 

Seite den Parkplatz und den Eingang zum Terčina-Tal. 

TEREZIINO (TERČINO) ÚDOLÍ (deutsch: There-
sienthal) – ein bekannter Landschaftspark aus der zweiten 
Hälfte des 18.  Jahrhunderts, der sich entlang des Flusses 
Stropnice in der Nähe des Tals bei Nové Hrady befindet, 
ist nach seiner Gründerin Theresia Buquoy, geborene Paar, 
benannt und zeugt von der Vorliebe, neu gegründete Orte 
insbesondere nach den Vornamen einzelner Familienmit-
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glieder zu benennen. Der ursprüngliche Name der in ei-
nen romantischen englischen Park umgewandelten Fasane-
rie war jedoch Vallon Chéri oder Schönthal (Schönes Tal). 
Die Harmonie von Natur und Architektur spiegelt sich in 
den Gebäuden des Tals wider: Das Wenzelsbad ( Jan Vác-
lav Paar war der Vater des Gründers), das Schweizer Haus 
(ein Häuschen mit Holzvertäfelung und Ornamenten) und 
das Blaue Haus, ein im englischen neugotischen Stil umge-
bautes Hamer-Haus. Das auffälligste Merkmal ist der künst-
liche Wasserfall. Das Blaue Haus ist heute leider nur noch 
eine Ruine, das Gebäude wurde durch eine verheerende 
Überschwemmung Anfang des 20.  Jahrhunderts irrepara-
bel beschädigt. Gräfin Therese verbrachte hier viele Som-
mer. Aus dem Jahr 1770 sind Pläne dieser schöpferischen 
Tätigkeit überliefert, die sich an den frühen englischen 
Parks auf deutschem Boden orientieren. 

Weiter geht es auf dem roten Weg (gilt für die gesamte 

Strecke bis Dobra Voda).

CUKNŠTEJN (Zuckenstein)  – eine seltene, origina-
le und nicht umgebaute gotische Festung aus dem späten 
15. Jahrhundert liegt am Rande des Theresienstädter Tals 
in der Nähe des Dorfes Světví. Ursprünglich Sitz des Herr-
schers aus dem Geschlecht der Pouzar von Michnice, ist sie 
ein architektonisches Zeugnis der Übergangsphase von der 
Grundherrschaft zur Burg. Es handelt sich um ein befestig-

tes Wohn- und Wirtschaftsgebäude, das von einem ummau-
erten Graben umgeben ist, dessen Überreste im Gelände 
noch vorhanden sind. Es handelt sich um ein vierflügeliges 
Gebäude, in dessen Inneren sich ein kleiner quadratischer 
Innenhof mit Pavillons befindet. Das Gebäude wird von 
einem achteckigen, zweigeschossigen Turm an der Nord-
westecke beherrscht, der an das Prisma der ursprünglichen 
schwarzen Küche angefügt wurde. Im Jahr 2002 wurde auf 
dem Boden des nördlichen Teils des westlichen Flügels der 
Festung eine einzigartige gotische Kapelle mit Wandma-
lereien entdeckt, auf denen mehrere Heilige (der Heilige 
Christophorus, der Heilige Sebastian, die Heilige Kathari-
na) und das Wappen der Pouzaren von Michnice (ein Ritter 
mit einem Schwert über dem Kopf) dargestellt sind. Bevor 
der Besitz in die Hände der Familie Buquoy überging, war 
er im Besitz von Jiřík Kába von Rybňany, während die Mit-
glieder dieses Adelsgeschlechts hauptsächlich im märchen-
haften und sehr berühmten Schloss Červená Lhota in der 
Region Jindřichohradec residierten. Die Buquoyas nutzten 
die Festung hauptsächlich für wirtschaftliche Zwecke. 

In den 1960er Jahren wurde es zu Erholungszwecken um-
gebaut und bis Anfang der 1980er Jahre bewohnt. Das Fes-
tungsgebäude befand sich in einem desolaten Bauzustand. 
Das Südböhmische Museum erwog, hier eine Ausstellung 
über landwirtschaftliche Geräte und Maschinen zu errichten. 

Nach 1989 wurde die Stadt Nové Hrady Eigentüme-
rin des Gebäudes und bot es zum Verkauf an. Nachdem der 
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erste Bieter, Skloform a.s., den Kaufpreis nicht gezahlt hat, 
hat der jetzige Eigentümer, Ing. Peter K., das Unternehmen 
übernommen. Tomáš Pek aus Prag. Ursprünglich war ge-
plant, das Gebäude instand zu setzen und der Öffentlich-
keit im Rahmen von Führungen zugänglich zu machen. 
Herr Pek hat die ursprünglichen Pläne nicht verwirklicht, 
nämlich die Festung instand zu setzen und sie im Rahmen 
von Führungen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen 
und die Möglichkeit von Erfrischungen und Unterkünften 
zu bieten. Zunächst gab er hier nur unregelmäßig Theater- 
und Musikaufführungen. Das historische Gebäude wur-
de bereits mehrfach von Filmemachern genutzt. Die Film- 
und Fernsehserie „Lang leben die Ritter!“ und das Märchen 
„Das Versprechen des Königs“. Im Sommer 2016 gab es ei-
nen musikalischen Auftritt des bekannten Liebhabers von 
Novohradsko, Keyboarder, Pianist, Blueser, aber auch Jaz-
zer Jan Spaleny mit seinem Trio, bestehend aus seinem 
Sohn Filip an Bass und Tuba und dem Welttrompeter Mi-
chal Gera. Ein Mitschnitt des erfolgreichen Konzerts mit 
außergewöhnlicher Atmosphäre wurde auf der CD Terčino 
milé údolí mit dem Titelfoto der Festung im Booklet dieses 
musikalischen Artefakts veröffentlicht. 

HORNÍ STROPNICE (Deutsch: Strobnitz) 
Das Gebiet, in dem Horní Stropnice heute liegt, gehörte 
bereits im 12. Jahrhundert dem österreichischen Adelsge-
schlecht der Kuenringer. Die Grenzstadt wurde auf einer 

Landzunge oberhalb des Flusses Stropnice an einer Kreu-
zung gegründet. Ein Handelsweg, der Vitoraz-Weg, führ-
te von der Donau über Vitoraz nach Nové Hrady, Benešov 
nad Černá und Kaplice. Bald nach der Gründung von Hor-
ní Stropnice ging die Stadt in den Besitz von Smil von Nové 
Hradů über, der sie 1302 an die Zisterzienser aus Vyšší 
Brod verkaufte. 

Der große Platz wird von der Kirche St. Nikolaus aus 
dem 13.  Jahrhundert und der barocken Mariensäule be-
herrscht. Die Architektur der Kirche verbindet romanische 
Elemente mit gotischen und barocken Stilen. Die St.-Ni-
kolaus-Kirche ist vor allem wegen ihres quadratischen ro-
manischen Turms und der kombinierten Fenster auf bei-
den Seiten bemerkenswert. Im Inneren der Kirche trennt 
der Turm das Presbyterium vom dreischiffigen Langhaus. 
Nach einem Brand im Jahr 1486 wurde das Kirchenschiff 
im gotischen Stil wiederaufgebaut und mit einem Netzge-
wölbe versehen. Später wurden an der Südseite ein Renais-
sance-Eingang und eine barocke Sakristei angebaut. Die ur-
sprüngliche Kapelle wurde in die St.  Katharinen-Kapelle 
umgewandelt. Der Eingangsturm der Westfront zum Platz 
hin hat ein Satteldach und eine Laterne mit Zwiebelkuppel. 
Neben der Uhr ist der Giebel mit einem Volutenpaar im 
sogenannten Bauernbarock verziert. Der Hauptaltar wur-
de 1649 von den Zisterziensermönchen von Vyšebrod ge-
schaffen und stellt den Heiligen Nikolaus dar, der die Jung-
frau Maria und das Jesuskind anbetet. Die barocke Statue 
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der thronenden Jungfrau Maria mit dem Jesuskind, die sich 
auf dem Seitenaltar befindet, ist ein Gegenstand der Vereh-
rung der Gläubigen aus der Umgebung.

Neben der Kirche fällt auf dem Platz die Mariensäu-
le aus dem Jahr 1765 mit den Statuen des Heiligen Josef, 
des Heiligen Johannes von Nepomuk, des Heiligen Sebas-
tian und des Heiligen Florian auf. Weniger ästhetisch ist das 
Denkmal für die Besiedlung des Grenzgebiets nach 1945. 
Noch heute könnte man Horní Stropnice im Vokabular 
der 1980er Jahre als ein „Zentraldorf “ bezeichnen. Seit 
den Wahlen von 1998 bis heute (2022) haben die Kom-
munisten das Sagen in der Gemeinde. Die Zentralgemein-
de besteht aus 12 kleinen Siedlungen und ist damit eine der 
größten Gemeinden des Landes. In gewissem Maße wird 
die Gemeinde durch typische, aber notwendige Gebäude 
aus den 1970er und 1980er Jahren verunstaltet, wie z. B. 
einen Busbahnhof, ein Einkaufszentrum und große Wohn-
gebäude. Viele Gebäude in vielen anderen Städten und 
Dörfern wurden mit der gleichen Unempfindlichkeit ge-
genüber der ursprünglichen Architektur gebaut.
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Mýtiny Kropfschlag Vyhlídky/ Egersee
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Z Nových Hradů  
přes Dlouhou Stropnici  
a Paseky

Východiskem pro tuto trasu je opět kostel sv. Petra a Pav-

la v Nových Hradech. Po červené značce dojdeme do Údo-

lí do Nových Hradů a vstoupíme do Terčina Údolí. Potud je 

trasa shodná s trasou C. Dále však po červené značce ne-

pokračujeme. Cesta není značená, je třeba se řídit popi-

sem a plánkem v průvodci. 

Projdeme vstupní částí Terčina údolí po cestě podél 

řeky Stropnice. Za druhou dřevěnou lávkou park opustíme, 

vyjdeme hlavní branou na silnici (za lávkou doleva). Pokra-

čujeme doprava, po silnici vstoupáme vzhůru, procházíme 

Údolím, které představuje typickou německojazyčnou ves 

s domy rozptýlenými podél cesty a potoka. Asi po 500 m 

dojdeme po silnici k bývalé poutní kapli Jetzkobrunn. Před 

cedulí označující konec vsi vidíme vpravo od silnice pra-

men chráněný dřevěnou stříškou. Můžeme otevřít dvířka 

a nabrat si ze studánky vodu. Zatímco pramen je pečlivě 

udržován, pozůstatky kaple, která stávala za ním pod pa-

mátnou lípou, zcela zmizely. Vidíme tu jen další studánku. 

Donedávna kapli připomínala dřevěná boží muka s lidovou 

malbou na plechu, dnes však nenajdeme ani ta.

Místní horní část Údolí, která nesla podle pramene vody 
s přilehlou kaplí Panny Marie německý název Jetzkobrunn, 
je místem rodiště oblíbeného P. Bonfilia Wagnera, posled-
ního novohradského servity. Kaple s pramenem byla záro-
veň místem zastávky při pouti na Dobrou Vodu a procesí 
přímo sem pravidelně přicházelo i z Nových Hradů. Voda, 
která vyvěrala z pramene přímo pod oltářem, byla považo-
vána za léčivou, účinnou zejména na oční nemoci. V kapli 
bývala dřevěná socha panny Marie Immaculaty, která byla 
později přemístěna do kostela na Dobrou Vodu.

Sakrální objekt byl zbořen po roce 1945 a vysídlení pů-
vodního obyvatelstva.

Půjdeme ještě několik minut dále po silnici, a když projde-

me zatáčkou (a mostkem), odbočuje ze silnice lesní ces-

ta doleva. Vede nás lesem, na jehož konci bohužel téměř 

zmizí. Stará cesta zde zanikla. Půjdeme-li dále po okraji 

lesa, po chvíli se opět objeví, byť v terénu méně patrná. 

Vede stále po okraji lesa a dovede nás asi po 300 m na 

štěrkovou silnici, která vpravo odbočuje do Světví. My se 

však dáme rovně směrem k zaniklým obcím Mýtiny a Vy-

hlídky. Před námi se vpravo objeví výhled na kostel Panny 

Marie Těšitelky na Dobré Vodě, který si na této trase bu-
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deme užívat už téměř po celou dobu naší cesty. Pokraču-

jeme dále až na rozcestí. Zde se musíme rozhodnout, zda 

navštívíme zaniklou obec Mýtiny s dvěma zajímavými kap-

lemi, případně ještě nedalekou zaniklou obec Veveří, po-

tom bychom se dali po cestě doleva. (popis viz trasa E, 

s….). Pokud chceme pokračovat na Dobrou Vodu, vydáme 

se po silnici doprava, směrem na Horní Stropnici. Než ale 

zvolíme správný směr, prohlédneme si symbolické objekty 

umístěné po obou stranách silnice. Na jedné straně je na 

balvanu umístěna soška Madony. Balvan vztyčil na rozces-

tí ze svého vlastního zájmu bagrista, který zde pracoval na 

stavbě silnice. Podobně učinil už na mnoha místech nejen 

v Novohradských horách. Soška je z porobetonu a je dílem 

Miroslava Drábka žijícího ve Svébohách. Naproti přes silnici 

vidíme starší sakrální objekt – přeražený pilířek pozdněgo-

tických božích muk, na který je umístěna novodobá soška 

světce, jejímž tvůrcem je rovněž Miroslav Drábek. 

Pokud jsme se rozhodli pokračovat na Dobrou Vodu, 

dovede nás silnice po chvíli do zaniklé obce Vyhlídky.

VYHLÍDKY (Egersee)  – až donedávna sem od bývalé-
ho Zemstroje (původně Hauptmannovy továrny na výro-
bu zemědělských strojů) v Horní Stropnici vedla asfaltová 
silnice, na jejímž počátku byla umístěna dopravní značka 
upozorňující na slepou pozemní komunikaci. Svého po-
kračování do Veveří se tato silnice dočkala až v roce 2020. 
Rozptýlená zástavba čtyř původních a tří novodobých sta-

vení slouží převážně k rekreaci. Jsou odtud nádherné pano-
ramatické výhledy na charakteristickou siluetu hor. Ostatně 
odtud i název místa. Před cca deseti lety zde někdo koupil 
a rekonstruoval jeden z domů na cestě k prvotní novostav-
bě a vyházel odtud nepotřebné krámy, a  tak venku doslo-
va hnily nejen desky masivní skříně, ale i  lidová malovaná 
truhla s otevřeným víkem a děravým dnem, jejíž čelní mo-
tivy růží v košíčku nejsou k vidění ani na exponátech vysta-
vovaných ve známé expozici lidového malovaného nábyt-
ku v Žumberku! 

Pokračujeme dále směrem k  Horní Stropnici, po chvíli 

(před rybníkem) se na silnici zleva napojuje polní cesta. 

Dáme se po ní, za chvíli se na ní napojí polní cesta od Hor-

ní Stropnice lemovaná řadou mladých stromů. Po té po-

kračujeme až na místo, kde se cesta se stromořadím roz-

dvojuje a my se dáme vpravo. Cesta, nebo spíše travnatý 

pás mezi poli a lukami nás zavede až do Dlouhé Stropni-

ce. Sejdeme jí lukami dolů, tam se napojí panelová cesta, 

překonávající brodem řeku Stropnici. Zde je nutné přebro-

dit. Za chvilku se octneme na silnici v Dlouhé Stropnici. Ta 

opět představuje lánový typ obce se zástavbou podél pá-

teřní komunikace a potoka. Konkrétně jde o silnici na Šejby 

a do rakouského Harbachu, po níž v pradávné historii ved-

la Vitorazská zemská cesta a oním potokem je zde vskut-

ku hodně úzká Stropnice, či spíše Stropnička (jak ostatně 

tomuto toku říkají lidé v Horní Stropnici dodnes). Prochá-
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zíme po silnici po proudu Stropničky velkou část obce, až 

dojdeme k dřevěnému mostu, přes který vede cesta dole-

va směrem na Paseky. 

DLOUHÁ STROPNICE (něm. Lang Strobnitz) je dnes 
proslulá zejména rodištěm Wenzela Jaksche, významného 
politika německé sociální demokracie, jejímž předsedou 
byl v krizovém roce 1938. Proslul pak i během svých lon-
dýnských jednáních s  Edvardem Benešem o  poválečném 
postavení německé menšiny v  obnoveném Českosloven-
sku, která bohužel nebyla vůbec úspěšná. Jako jeden z mála 
německých sociálních demokratů se po válce vrátil z  lon-
dýnské emigrace do Německa, kde paradoxně spolupraco-
val s bývalými nacisty v rámci landsmanšaftu, tj. Sudetoně-
meckého krajanského sdružení. Podobně jako jeho ideový 
souputník Konrád Henlein nezemřel přirozenou smrtí, ale 
při autohavárii v roce 1966. Je věčná škoda, že tohoto člo-
věka dnes u jeho bývalého rodného domu čp. 62, který ale 
již nestojí, připomíná pouze nedávno vysázená lípa, bez ja-
kékoli vysvětlující cedulky. Potenciál, který toto jméno má, 
by mohla středisková obec využít úplně jinak. V roce 2019 
byla dokonale rekonstruována a  pro veřejnost otevřena 
místní kaple Panny Marie Lurdské, která ale postrádá svůj 
původní sakrální význam a  je v ní umístěna výstava „Spo-
lečné kořeny – společná budoucnost“ s podtitulem Novo-
hradské hory vyprávějí. Výstavní panely upomínají jednak 
na nejvýznamnějšího rodáka obce a potom i na téměř zapo-

menutou historii a neblahé osudy židovského obyvatelstva 
sousední Horní Stropnice (Strobnitz). Zmíněna je i  ne-
lehká poválečná historie spolu s budováním socialismu po 
roce 1948 po vyhnání Němců v roce 1945. Vedle kaple sto-
jí torzo původního typického německého pomníku padlým 
z 1. světové války. Chybí jeho svrchní část v podobě sousoší 
loučícího se vojáka s tornou na zádech se svou ženou a dítě-
tem. Alegorie nástupu do hrůz válečného konfliktu. Dnes je 
zde namísto cedule se jmény padlých dobový a ideologicky 
podjatý následující text: „Na památku vyplněného proroc-
tví J. A. Komenského. Věřím i já, že po přejití vichřic hně-
vu, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, o lide český! Živ 
buď národe český, neumírej, muži tvoji ať jsou bez počtu! 
9. 5. 1945.“

PASEKY (něm. Schlagles) Do Pasek nás přivede asfalto-
vá cesta lemovaná alejí listnatých stromů. Dále jdeme ces-
tou polní, která nás dovede na vršek s  krásnými výhledy 
do všech stran. Míjíme „kamennou pyramidu“, která však 
není přírodním útvarem, ale dílem zaměstnanců zeměděl-
ského družstva v nedaleké Stropnici, kteří při práci s těžkou 
mechanizací vyzdvihli a vytvarovali obří kameny do toho-
to zdánlivě pradávného tvaru. Jsou odtud nádherné výhle-
dy do celého Novohradska a  na vršku upoutá neobvyklá 
dřevěná zvonice. Pokud žasnete nad podmanivým kouz-
lem tohoto místa, vězte, že procházíte krajinou zvelebenou 
a  obhospodařovanou Robertem Blížencem, který zde žije 
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a hospodaří od roku 1994. Cesty, aleje, a pastviny s ovce-
mi a koňmi, ale také dřevěné lavičky a opravená boží muka, 
vše je dílem tohoto osvíceného člověka, kterého bez rozpa-
ků můžeme nazvat místním Elzéardem Bouffierem (hrdina 
knihy Muž, který sázel stromy od Jeana Giona). Sloupko-
vá boží muka na začátku obce z roku 1890 mají neobvykle 
pod hlavicí s výklenkem vyryto celkem devět iniciál doná-
torů. Původní zástavba obce je bohužel narušena obvyklým 
nešvarem této oblasti, a sice výstavbou nevkusných moder-
ních chat na základech či mezi zbytky původních obvodo-
vých zdí statků, povětšinou vierkantů.

Stoupáme cestou stále vzhůru, až na kraj lesa a dále lesem 

na silnici vedoucí ze Šejb na Dobrou Vodu. Na rozcestí vidí-

me boží muka s podmalbou na skle. Obrázek Panny Marie 

s  Ježíškem namalovala jihočeská malířka Marie Flašková. 

Vstoupili jsme na historickou poutní cestu, po které při-

cházela poutní procesí z Harbachu a z rakouského vnitro-

zemí. Cestou ze Šejb se podél silnice zachovala další boží 

muka. (viz trasa …, s. …). My se dáme doprava a zanedlou-

ho dojdeme do Dobré Vody. 

Von Nové Hrady  
über Dlouha Stropnice  
und Paseky 

Der Ausgangspunkt für diese Route ist wiederum die Kir-

che St. Peter und Paul in Nové Hrady. Wir folgen dem roten 

Weg ins Tal nach Nové Hrady und betreten das Terčina-Tal. 

Ab hier ist die Route die gleiche wie die Route C. Fahren 

Sie jedoch nicht auf der roten Markierung weiter. Der Weg 

ist nicht markiert, man muss der Beschreibung und dem 

Plan im Reiseführer folgen. 

Auf dem Weg entlang des Flusses Stropnice durch-

queren wir den Eingangsteil des Terčina-Tals. Nach dem 

zweiten Holzsteg verlassen wir den Park und gehen durch 

das Haupttor auf die Straße (nach dem Steg biegen wir 

anch links ab). Weiter geht es rechts die Straße hinauf und 

durch das Tal, ein typisches deutschsprachiges Dorf mit 

Häusern, die entlang der Straße und des Baches verstreut 

sind. Nach etwa 500 m erreichen wir entlang der Straße 

die ehemalige Wallfahrtskapelle Jetzkobrunn. Vor dem 

Schild, das das Ende des Dorfes markiert, sehen Sie auf 
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der rechten Seite der Straße eine Quelle, die von einem 

Holzdach geschützt wird. Wir können die Tür öffnen und 

Wasser aus der Quelle holen. Während die Quelle sorgfäl-

tig gepflegt wird, sind die Überreste der Kapelle, die sich 

dahinter unter einem alten Lindenbaum befanden, voll-

ständig verschwunden. Alles, was wir sehen, ist ein weite-

rer Brunnen. Bis vor kurzem erinnerte die Kapelle an eine 

hölzerne Götterpein mit volkstümlichen Malereien auf Me-

tall, aber heute finden wir nicht einmal mehr diese.

Der obere Teil des Niederthales, der nach der Wasser-
quelle mit der angrenzenden Marienkapelle Jetzkobrunn 
genannt wurde, ist der Geburtsort des verdienstvollen 
Priesters P. Bonfilius Wagner, des letzten Serviten in Grat-
zen. Die Kapelle mit der Quelle war auch ein Raststätte bei 
der Wallfahrt nach Dobrá Voda, und regelmäßig kamen 
Prozessionen aus Nové Hrady hierher. Das Wasser, das aus 
der Quelle direkt unter dem Altar floss, galt als heilend, ins-
besondere bei Augenkrankheiten. In der Kapelle befand 
sich früher eine Holzstatue der Jungfrau Maria Immacula-
ta, die später in die Kirche von Dobrá Voda gebracht wurde.

Der Sakralbau wurde nach der Vertreibung 1945 der 
einheimischen Bevölkerung abgerissen.

Wir gehen ein paar Minuten weiter die Straße entlang, und 

als wir um eine Kurve (und über eine Brücke) kommen, 

biegt der Waldweg links von der Straße ab. Er führt uns 

durch den Wald, an dessen Ende er leider fast verschwin-

det. Die alte Straße ist hier verschwunden. Wenn wir wei-

ter am Waldrand entlang gehen, taucht er nach einer Wei-

le wieder auf, wenn auch weniger sichtbar im Gelände. Sie 

führt noch immer am Waldrand entlang und bringt uns 

nach etwa 300 m zu einer Schotterstraße, die nach rechts 

in den Světví abbiegt. Wir fahren jedoch geradeaus wei-

ter in Richtung der ausgestorbenen Dörfer Mýtiny (Kropf-

schlag)und Vyhlídky. Vor uns taucht auf der rechten Seite 

die Kirche Unserer Lieben Frau vom Trost auf Dobrá Voda 

auf, die wir auf dieser Strecke fast die ganze Zeit über ge-

nießen werden. Wir fahren weiter, bis wir eine Kreuzung 

erreichen. Hier müssen wir uns entscheiden, ob wir das 

ausgestorbene Dorf Mýtiny mit seinen zwei interessan-

ten Kapellen oder das nahe gelegene ausgestorbene Dorf 

Veveří (Pilberschlag) besuchen wollen, dann würden wir 

den Weg nach links nehmen. Wenn Sie nach Dobrá Voda 

weiterfahren wollen, nehmen Sie die Straße nach rechts, 

Richtung Horní Stropnice. Doch bevor wir uns für die rich-

tige Richtung entscheiden, sollten wir einen Blick auf die 

symbolischen Objekte werfen, die sich auf beiden Seiten 

der Straße befinden. Auf der einen Seite befindet sich eine 

Madonnenstatue auf einem Felsen. Der Findling wurde 

von einem Bagger, der an der Straße arbeitete, aus Eigen-

nutz an der Kreuzung aufgestellt. Ähnliche Dinge hat er 

an vielen Orten getan, nicht nur in Novohradské hory. Die 

Statue besteht aus Porenbeton und ist das Werk des in 
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Svébohy lebenden Miroslav Drábek. Auf der anderen Stra-

ßenseite sehen wir ein älteres sakrales Objekt – eine zer-

brochene Säule einer spätgotischen Gottheit, auf der eine 

moderne Statue eines Heiligen steht, dessen Schöpfer 

ebenfalls Miroslav Drábek ist. 

Wenn wir uns für die Weiterfahrt nach Dobrá Voda ent-
scheiden, führt uns der Weg nach einer Weile zum ausge-
storbenen Dorf Vyhlídky.

VYHLÍDKY (Egersee) – hierher führte bis vor kurzem eine 
asphaltierte Straße von der ehem. Firma Zemstroj in Horní 
Stropnice (ursprünglich Hauptmanns Fabrik für die Her-
stellung von Landmaschinen), an deren Anfang ein Stra-
ßenschild Sackgasse stand. Erst im Jahr 2020 wurde diese 
schmale Straße bis nach Veveří verlängert. Verstreut liegen-
de Siedlung mit vier alten und drei modernen Gebäuden, die 
vor allem für Erholung genutzt werden. Von hier aus bietet 
sich ein herrlicher Panoramablick auf das charakteristische 
Panorama des Gratzener Berglandes. Daher auch der Name 
des Ortes. Jemand hat eines der Häuser hier nach 2020 ge-
kauft und renoviert und unnötige Einrichtung weggewor-
fen. Nicht nur die Platten eines massiven Kleiderschranks 
verrotteten im Freien, sondern auch eine antike, volksbe-
malte Truhe mit offenem Deckel und undichtem Boden. 
Nicht einmal das Museum für Bauernmöbel in Žumberk 
hatte eine ähnlich gemalte Dekoration Korb mit Röslein!

Wir wandern weiter in Richtung Horní Stropnice, nach ei-

ner Weile (vor dem Teich) mündet links ein Feldweg in die 

Straße. Nach einer Weile mündet ein Feldweg aus Horní 

Stropnice ein, der von einer Reihe junger Bäume gesäumt 

ist. Wir folgen ihr bis zu einer Stelle, an der sich die Straße 

mit einer Baumreihe gabelt und wir nach rechts abbiegen. 

Der Weg, oder besser gesagt ein Grünstreifen zwischen 

Feldern und Wiesen, führt uns nach Dlouhá Stropnice. Wir 

folgen ihm durch die Wiesen hinunter, wo er auf einen 

Feldweg trifft, der den Fluss Stropnica an einer Furt über-

quert. Hier ist eine Furt erforderlich. In Kürze werden wir 

uns auf der Straße in Dlouhá Stropnice wiederfinden. Auch 

hier handelt es sich um eine Art Straßendorf mit Häusern 

entlang der Hauptstraße und am Bach entlang. Es handelt 

sich um die Straße nach Šejby und Richtung Österreich 

nach Harbach. In den alten Zeiten führte hier die Handels-

straße nach Weitra Der Bach ist in der Tat noch die junge 

und noch schmale Stropnice (Strobnitz), oder tschechisch 

örtlich genannt Stropnička (Strobnitzchen) wie die Men-

schen in Horní Stropnice den Bach nennen. Wir gehen auf 

der Straße flussabwärts von Stropnička durch einen gro-

ßen Teil des Dorfes, bis wir zu einer Holzbrücke kommen, 

über die die Straße nach links in Richtung Paseky führt. 

DLOUHÁ STROPNICE (deutsch: Lang Strobnitz) ist 
heute vor allem als Geburtsort von Wenzel Jaksch bekannt, 
einem prominenten deutschböhmischen sozialdemokrati-
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schen Politiker. Er war von März bis November 1938 Vor-
sitzender der DSAP. Berühmt wurde er auch durch sei-
ne Londoner Verhandlungen mit Edvard Beneš über den 
Nachkriegsstatus der deutschen Minderheit in der wieder-
hergestellten Tschechoslowakei, die leider nicht erfolgreich 
waren. Nach dem Krieg kehrte er aus dem Londoner Exil 
nach Deutschland zurück, um am Wiederaufbau Deutsch-
lands mitzuwirken. Nach 1949 war er SPD-Mitglied, dann 
Mitglied des Deutschen Bundestages und Präsident dere 
Bundesversammlung der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft. Ähnlich wie sein ideologischer Gegner Konrad 
Henlein starb er nicht eines natürlichen Todes, sondern 
bei einem Autounfall im Jahre 1966. Es ist traurig, dass sein 
Geburtshaus Nr.  62 nicht mehr steht. Nur eine kürzlich 
gepflanzte Linde ohne erklärendes Schild erinnert an das 
Haus. Der Name eines prominenten Einheimischen könn-
te von der Gemeinde viel besser genutzt werden. Im Jahr 
2019 wurde die örtliche Kapelle Unserer Lieben Frau von 
Lourdes renoviert. Sie wurde zu einem kleinen Museum 
mit der Ausstellung „Gemeinsame Wurzeln  – Gemeinsa-
me Zukunft“ mit dem Untertitel „Das Gratzener Bergland 
erzählt seine Geschichte“. Die Ausstellungstafeln erinnern 
an den wichtigsten Einwohner des Dorfes Wenzel Jaksch 
und an die fast vergessene Geschichte und das Schicksal 
der jüdischen Bevölkerung des benachbarten Ortes Horní 
Stropnice (Strobnitz). Auch die schwierige Nachkriegsge-
schichte wird erwähnt, ebenso wie der Aufbau des Sozia-

lismus nach 1948 nach der Vertreibung der Deutschen im 
Jahr 1945. 

Neben der Kapelle steht der Torso des ursprünglichen 
deutschen Ehrenmals für die Gefallenen des Ersten Welt-
kriegs. Der obere Teil fehlt in Form der Skulptur eines Sol-
daten, der sich mit einem Tornado auf dem Rücken von 
Frau und Kind verabschiedet. Eine Allegorie des Eintritts 
in die Schrecken des Krieges. Heute steht anstelle eines 
Schildes mit den Namen der Gefallenen ein zeitgenössi-
scher und ideologisch gefärbter Text: „Zum Gedenken an 
die erfüllte Prophezeiung von J.A. Komenius. Ich glaube 
auch, dass, wenn die Stürme des Zorns vorüber sind, die 
Herrschaft über eure Angelegenheiten zu dir zurückkehren 
wird, ó du böhmisches Volk! Lebe, du böhmisches Volk, 
stirb nicht! Lass deine Männer unzählig sein! 9. Mai 1945.“

PASEKY (deutsch: Schlagles) 
Nach Pasky führt eine asphaltierte Straße, die von einer 

Allee aus Laubbäumen gesäumt wird. Dann folgen wir ei-

ner unbefestigten Straße, die uns auf den Gipfel führt, von 

wo aus wir eine schöne Aussicht in alle Richtungen haben. 

Wir kommen an der „Steinpyramide“ vorbei, die keine na-

türliche Formation ist, sondern das Werk der Mitarbeiter 

der landwirtschaftlichen Genossenschaft im nahe gelege-

nen Stropnice, die mit schweren Maschinen die riesigen 

Steine in diese scheinbar uralte Form gehoben und ge-

formt haben. Von hier aus hat man eine herrliche Aussicht 
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auf die gesamte Region des Grazener Berglandes. Auf der 

Anhöhe steht ein in seiner Form ungewöhnlicher hölzer-

ner Glockenturm. Wenn Sie sich vom Charme dieses Ortes 

verzaubern lassen, sollten Sie wissen, dass Sie durch eine 

Landschaft wandern, die von Herrn Robert Blíženec ver-

schönert wurde. Er lebt hier seit 1994, wirtschaftet, züch-

tet Schafe und Pferde.

Er kultiviert und gestaltet die Landschaft, baut neue 

Wege, pflanzt Alleen und Weiden, mit Schafen und Pfer-

den sowie die Holzbänke und restaurierten Schreine sind 

das Werk dieses aufgeklärten Mannes, den man ohne wei-

teres als den örtlichen Elzéard Bouffier bezeichnen kann 

(Held von Jean Gions Der Mann, der Bäume pflanzte).

Der säulenförmige Andachtsschrein am Ortseingang aus 
dem Jahr 1890 hat ungewöhnlicherweise insgesamt neun 
Initialen der Stifter unter dem Kopf mit einer Nische ein-
graviert. Die ursprüngliche Bausubstanz des Dorfes ist lei-
der durch die übliche Verschandelung der Gegend gestört 
worden, nämlich durch den Bau unansehnlicher moderner 
Häuschen auf den Fundamenten oder zwischen den Resten 
der ursprünglichen Außenmauern der Bauernhäuser, meist 
Vierkanthöfe.

Wir steigen den Pfad hinauf, bis zum Waldrand und dann 

durch den Wald bis zur Straße, die von Šejby nach Dobrá 

Voda führt. An der Kreuzung können wir die Passion Got-

tes mit Untermalung auf Glas sehen. Das Bild der Jungfrau 

Maria mit dem Jesuskind wurde von der südböhmischen 

Malerin Marie Flašková gemalt. Wir betraten den histori-

schen Wallfahrtsweg, auf dem die Pilgerprozessionen aus 

Harbach und dem österreichischen Hinterland kamen. Auf 

dem Weg von Šejby gab es weitere göttliche Qualen am 

Wegesrand. (siehe Route E) Wir biegen rechts ab und er-

reichen bald Dobra Voda.
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Jedlice/ Göllitz Šejby/ Scheiben
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Z Nových Hradů  
přes zaniklé obce Mýtiny,  
Veveří, Jedlice 

Východiskem pro tuto trasu je opět kostel sv. Petra a Pav-

la v  Nových Hradech. Projdeme Husovou ulicí a  v  České 

ulici se napojíme na červenou turistickou značku. Na kři-

žovatce na kraji Jánské louky můžeme nahlédnout do ba-

rokní kaple sv.  Jana Nepomuckého vystavěné kolem roku 

1730. Z této doby pochází také socha sv. Jana Nepomuc-

kého, kterou kaple ukrývá. Na toto místo byla kaple situo-

vána až v roce 1854. Červená značka nás vede kolem auto-

busového nádraží, zanedlouho nás vyvede na kraj Nových 

Hradů a k Zevlovu mlýnu, penzionu s vlastním pivovarem, 

restaurací, provozující v sezóně venkovní občerstvení s gri-

lem. Zde opustíme červenou značku, pokračujeme po sil-

nici značené jako cyklostezka 34EV, 13 k zaniklé obci Ve-

veří. Procházíme údolíčkem Veverského potoka, na jehož 

toku se nacházejí zaniklé obce Veveří a Jedlice spolu s pří-

rodní rezervací. Po necelých dvou kilometrech přijdeme do 

prvně jmenovaného místa.

VEVEŘÍ (něm. Piberschlag) – bývalá správní obec i pro 
nedalekou Jedlici a Mýtiny byla rozložená po obou březích 
Veverského potoka, jehož součástí zde byly i dva mlýny, je-
jichž ruiny a náhony jsou tu stále patrné. Český název evo-
kující veverky je v protikladu s možným původním němec-
kým (Biberschlag), jehož základem jsou bobři… Původně 
zde stál poplužní dvůr, později sklárna a dnes kromě zacho-
valých a novodobě využívaných rozvalin domů se ve Veveří 
dochovala zejména budova původní školy, využívaná v éře 
socialismu coby základna dětského tábora. Dnes je z ní a je-
jího okolí auto camp, přičemž majitelé v jejím okolí rovněž 
zemědělsky hospodaří. V  sezóně je tu otevřeno občerst-
vení, ale pouze v  dopoledních a  večerních hodinách. Pod 
školou se dochovalo kamenné torzo původního pomníku 
padlým z 1. světové války a vedle je pak litinový křížek na 
kamenném podstavci, datovaný rokem 1888. V  minulosti 
zde stávala i kaple. Málokdo dnes odbočí u vjezdu do obce 
přes velký klenutý mostek vlevo (při příjezdu či příchodu 
od Nových Hradů). Zde po překonání stráně jsou na okraji 
louky právě pozůstatky původních stavení a to včetně mo-
hutných několik set let starých lip, z nichž jedna je i památ-
kově chráněná. V okolí Veveří se ve 2. pol. 19. století kupo-
divu těžila železná ruda pro huť Gabrielu u Benešova nad 
Černou. Po vysídlení původního obyvatelstva se obec ni-
kdy nepodařilo zcela dosídlit a  poslední zdejší obyvatelé 
toto nepříliš pohostinné místo opustili v 70. letech 20. sto-
letí. 
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Pokud se chceme podívat také do zaniklé obce Mýtiny 

s dvěma zajímavými kaplemi, projdeme kempem a na kři-

žovatce na konci kempu se dáme vpravo, cesta nás zane-

dlouho dovede k návesní kapli.

MÝTINY (něm. Kropfschlag)  – málokdo by v  tomto 
opuštěném a zarostlém místě pod svahy Mandelsteinu hle-
dal obydlené domy, ale jsou tam, určeny k rekreačním úče-
lům. Domy, které přežily devastaci po roce 1948. Takové 
štěstí neměl tzv.  Hamerníkův statek před kaplí, jehož tor-
zo bylo donedávna využíváno skauty coby dětský letní tá-
bor. Samotná ves patří k nejstarším na Novohradsku a první 
zmínka o ní je již z  roku 1360. Rozkládala se podél beze-
jmenného potoka, který je levostranným přítokem potoka 
Veverského a to v délce cca 1 km. Páteřní komunikace kdy-
si vedla ve svahu pod novorománskou kaplí z  roku 1903, 
na němž i na jeho opačné straně se rozkládala většina pů-
vodních stavení, z nichž lze do značné míry ještě dnes spa-
třit více či méně patrné ruiny, a  to zejména původní ko-
várny vpravo pod kaplí. Český název obce je novotvarem 
z  poválečných let a  před postupným zánikem tohoto síd-
la, z  něhož se i  dosídlenci stěhovali za lepším do civilizo-
vanějších částí Novohradského podhůří. Za první republi-
ky se běžně používal počeštěný německý název Kropfšlák. 
Obec byla samostatná se svou samosprávou a pouze po 2. 
světové válce spadala k  sousednímu Veveří, se kterým ale 
v podstatě odjakživa tvořila jeden propojený celek. Mohut-

ná kaple má neobvykle situovanou oltářní stranu na západ 
a to kvůli snaze mít vchod do ní ve směru od vesnice. Kap-
le má nový krov i střechu, stejně jako okna i dveře a snad se 
dočká kompletní rekonstrukce, a to včetně původní lucer-
ny. Oproti ní u nynější asfaltky mezi dvěma lípami obnovil 
Jan Salva ze Svéboh, člen spolku Drobné památky nejjižněj-
ších Čech, před nedávnem síňovou kapli. V roce 2022 byla 
zasvěcena sv. Rochovi, a to i s ohledem na patronaci tohoto 
světce proti moru a infekčním chorobách a neblahou zku-
šenost s omezeními doprovázejícími nemoc covid-19. Zají-
mavá jsou i sloupková kamenná boží muka ve svahu k Man-
delsteinu nad křižovatkou cest od Vyhlídek i ze Světví. Tato 
původně stávala v Dlouhé Stropnici a byla sem přemístěna 
s požehnáním servitského pátera Bonfilia. Jejich hlavici oz-
dobil novodobými podmalbami na skle Jiří Honiss. Kon-
krétně se jedná o vyobrazení Piety, sv. Petra a text obou do-
minantních křesťanských katolických modliteb, Otčenáše 
a  Zdrávas. V  okolí Mýtin se těžila železná ruda pro hamr 
v Těšínově u Jílovic.

Naše cesta pokračuje z kempu Veveří dále po cyklostez-

ce a asi po půl hodině odbočíme v zatáčce po lesní cestě 

do leva (viz plánek). Cesta mírně stoupá, po levé ruce po 

chvíli slyšíme hučet Veverský potok, na kterém se na dél-

ce několika kilometrů rozkládaly domy obce Jedlice. Že při-

cházíme do zaniklé vsi, prozrazují i úhledné kamenné zíd-

ky podél cesty. V terénu je patrné, že zde dříve nebýval les, 
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ale zahrady, políčka a sady. Po chvíli dojdeme na rozces-

tí, které střeží pozdně gotická kamenná boží muka. Ve vý-

klenku jejich mohutné hlavice ve tvaru „oslího hřbetu“ je 

čerstvě instalována podmalba na skle s vyobrazením zná-

mé Panny Marie Záblatské z rukou Jiřího Honisse, známé-

ho autora novodobých replik podmaleb z Opalic u Českých 

Budějovic.

Dále pokračujeme po cestě doleva. Dojdeme na další 

křižovatku, ocitli jsme se v blízkosti „centra“ zaniklé obce. 

Cesta směřující doleva, dolů nás přivede k monumentál-

ním pozůstatkům kdysi nejrozlehlejší stavby v Jedlici, Ma-

rienhofu. Před mostkem zabočíme po sotva patrné cestě 

vlevo, zbytky stavby jsou vidět od silnice. 

JEDLICE (něm. Jedlitz)  – magické, mystické, tajemné 
místo v lesích. Vskutku by dnes nikoho příliš nenapadlo, že 
zde v minulosti stávala nádherná a rozlehlá obec, jejíž domi-
nantou kromě kaple byl zejména výstavní Marien-Hof ví-
deňského stavitele Zagorského, který připomínal šlechtické 
sídlo a jehož pozůstatky jsou pořád výrazně patrné v terénu 
nad Veverským, původně Jedlickým potokem. V lese lze do-
hledat i ruiny dalších stavení a také náznak obvodového zdi-
va kaple se zbytkem kamenného obětního stolu kaple a ne-
daleko také klenuté kamenné mostky přes potok a zbytky 
hráze návesního rybníčku. Současná síť povětšinou asfalto-
vých cest v této oblasti souvisí až s působením Pohraniční 
stráže. Obec potkal typický smutný osud navázaný na roky 

1945, ale i  1948 a  1951. Vysídlení původního německé-
ho obyvatelstva, pouze chvilkové a částečné dosídlení a po 
vzniku hraničního pásma celková cílená likvidace od zákla-
dů, kterou nepřežilo vůbec nic, a to včetně sakrálního ob-
jektu bývalé kaple. Jedlice je přitom místem plným prame-
nů a vodovodu pro město Nové Hrady, vzdálené pouhých 
cca 6 km. Vodovod zřídila již vdova po prvotním novohrad-
ském Buquoyovi Marie Magdalena v roce 1639. Jednotlivé 
prameny zakryté povětšinou kamennými deskami lze rov-
něž volně navštívit v okolní lesní krajině. K jednomu z nich 
se váže pověst o  vysloužilém vojákovi Mikuláši Sailerovi 
a jeho „podnikatelskému“ úmyslu spojenému se zázračným 
zjevováním Panny Marie na jeho vodní hladině. Přikázala 
mu prý ve zjevení zřídit na místě klášter a věřící mu na tento 
účel vskutku začali přinášet peněžní i jiné dary, ovšem pou-
ze do té doby, než se zjistilo, že domnělý zázrak je způsobe-
ný odrazem barvotiskového obrázku Matky Boží nalepené-
ho pod stříškou kapličky nad pramenem, v jehož vodách se 
domnělý zázrak odrážel.

Vrátíme se na křižovatku, naše cesta půjde dále ve směru, 

kterým jsme přišli, tedy od potoka a Marienhofu vlevo. Les-

ní cesta nás vede stále výše až k mariánské kapličce, která 

kdysi stávala nad vsí. Vnitřní malba Panny Marie Sedmibo-

lestné, patronky novohradských servitů, spolu s reproduk-

cí dobové pohlednice zachycující reliéfní krajinu Novohrad-

ska a částečně také rekonstrukce kaple poškozené padlým 
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stromem je opět dílem Jana Salvy ze spolku Drobné pa-

mátky nejjižnějších Čech. 

Od kapličky pokračujeme lesní cestou doprava. Za prv-

ní velkou zatáčkou se v  lese nad cestou nachází Ivanův 

pramen, kde můžeme doplnit pitnou vodu. Cesta nás vede 

po úbočí Mandelsteinu a stále se stáčí mírně vpravo. Ne-

odbočujeme na žádnou vedlejší cestu, po chvíli dojdeme 

na křižovatku nedaleko vrcholu Vyhlídka (720m). Zde se 

dáme doleva, do kopce a po chvíli, na dalším rozcestí zvo-

líme cestu vpravo. Tato cesta nás vede necelé dva kilome-

try po úbočí Skalky (831) jen o několik set metrů níže pod 

státní hranicí a dovede až na silnici vedoucí z rakouského 

Harbachu do Šejb. Dříve však míjíme další kamenná pozd-

ně gotická boží muka, tentokrát prostá, nahrubo otesa-

ná s hlubokým výklenkem. Přítomnost božích muk v Jed-

lici i zde, na úbočí Skalky napovídají, že tudy mohla vést 

významnější cesta, možná směřovala z Nových Hradů na 

poutní místo v Hojné Vodě, jehož historie sahá do polovi-

ny 16. století. Jisté je, že silnice z Harbachu do Šejb, pro-

cházející tzv. šejbským průsmykem byla významnou poutní 

cestou, po které přicházela procesí z Rakouska a směřova-

la na Dobrou Vodu. Její historie sahá však mnohem hlou-

běji, překrývá se totiž s  tzv.  vitorazskou cestou, vedoucí 

z českého vnitrozemí do Weitry a dále do Rakouska. Po-

kud se vydáme touto tradiční cestou, volíme variantu chů-

ze 6 km po asfaltové cestě stoupající prakticky po celé dél-

ce do kopce lesem. Můžeme se také napojit na alternativní 

trasu, vedoucí kolem Vysoké, část cesty Rakouskem a přes 

Hojnou Vodu, která je o něco delší (cca 11 km, E1)

Zvolíme-li tradiční poutní cestu, zavede nás do osady ŠEJ-
BY (něm. Scheiben) která, byť leží v  bezprostřední blíz-
kosti hranice, přežila budování železné opony a  neby-
la zbořena jako jiné okolní vsi. V  obci nalezneme několik 
sakrálních památek  – návesní kapli, která byla jako jedna 
z prvních v této oblasti po roce 1989 zrekonstruována zá-
sluhou a  péčí novohradského servity pátera Bonfilia, kte-
rý zde rád pravidelně sloužil mše. Na její současné podobě 
již je znát zhruba třicetiletý zub času a oproti podobnému 
objektu v sousední Dlouhé Stropnici sice působí poněkud 
omšele, zato slouží svému původnímu účelu a zůstal jí tedy 
i duchovní rozměr. Dále zde nalezneme barokní boží muka 
a nedaleko dřevěný kříž s malbou Krista na plechu. Obec 
naštěstí příliš neutrpěla novodobou výstavbou, i když nová 
budova rozlehlého penzionu v jejím úvodu může vzbuzovat 
kontroverze. Na opačném konci, v místě dnešního parko-
viště a odpočívadla, se ještě před více jak 30 lety táhly drá-
těné zátarasy železné opony a do sousedního Rakouska se 
nesmělo… Na samé hranici pak stála budova bývalé celni-
ce, kterou dnes připomínají pouze nepatrné zbytky zákla-
dů v terénu a text s fotografiemi na sousedním turistickém 
odpočívadle. V samotné obci zůstalo několik kvalitně do-
chovaných vierkantů, ale i budova bývalé školy. Kuriozitou 
poválečného osídlení obce je nespokojenost rumunských 
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Slováků s místními podmínkami a  jejich hromadné opuš-
tění obce, přičemž na Slovensku, kam se přemístili, strávi-
li pouze jednu zimu a zase se všichni pospolu vrátili zpět.

Za Šejbami se na nejbližším rozcestí dáme vlevo, překročí-

me říčku Stropnici, pramenící nedaleko v lesích na svazích 

hory Vysoké a potom už stoupáme směrem k Dobré Vodě. 

Že jdeme po poutní cestě, prozrazují také boží muka, mi-

neme cestou tři, všechna jsou renovována Robertem Blí-

žencem z nedalekých Pasek. 

Po více než hodině cesty dorazíme konečně do cíle, 

na křižovatku v Dobré Vodě, půjdeme po cestě doprava, 

dolů z kopce a zanedlouho uvidíme kostel Panny Marie Tě-

šitelky.

Von Nové Hrady durch  
die ausgestorbenen Dörfer  
Mýtiny, Veveří, Jedlice 

Der Ausgangspunkt für diese Route ist wiederum die Kir-

che St. Peter und Paul in Nové Hrady. Wir gehen durch die 

Husova-Straße, und biegen nach rechts in die Česká-Straße, 

wo wir den roten Wanderweg finden. An der nächsten Kreu-

zung gegenüber dem Neuen Schloss am Rande der Jáns-

ká-Wiese steht die um 1730 erbaute Hl. Johannes von Ne-

pomuk Barockkapelle. Hinter dem Gitter der Kapelle steht 

die barocke Statue eines Märtyrers. Diese Kapelle steht erst 

seit 1854 an dieser Stelle. Die rote Markierung führt uns am 

Busbahnhof vorbei und und nach einem Kilometer kommen 

wir zur Zevl-Mühle am Rande von Gratzen. Die Mühle ist 

ein Gasthaus mit eigener Brauerei und Restaurant. Im Som-

mer kann man im Biergarten mit Grill sitzen. Hier verlas-

sen wir die rote Markierung und wandern auf dem Radweg 

Nr.34,EV13 weiter bis zum ausgestorbenen Dorf Veveří. Wir 

folgen den Bach, dessen Ufer unter dem Naturschutz lie-

gen. Am Bach entlang kommen wir nach 2 km zuerst nach 

Veveří und später nach Jedlice. 
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VEVEŘÍ (deutsch: Piberschlag)  – das ehemalige Dorf 
verwaltete auch die benachbarten Ortschaften Jedli-
ce und Mýtiny. Das ehemalige Piberschlag lag auf beiden 
Seiten des Baches. Einst standen hieer zwei Mühlen. Hier 
sind noch Reste von Gebäuden und Mühlendamm zu se-
hen. Der jetzige tschechische Name erinnert an Eichhörn-
chen, aber der ursprüngliche deutsche Name könnte von 
dem Wort Biber (Biberschlag) abgeleitet worden sein. Ur-
sprünglich stand hier ein Meierhof, später eine Glashütte, 
und heute gibt es neben den erhaltenen Häusern auch noch 
die ursprüngliche Schule. Letzteres wurde vor dem politi-
schen Umbruch als Teil eines Sommerkinderlagers genutzt. 
Aus dem Ferienlager wurde ein Autocamping. Die Eigentü-
mer sind Landwirte in der Region. In der Sommersaison ist 
ein Erfrischungsladen geöffnet, allerdings nur in den Mor-
gens und Abends. Ein steinerner Torso des ursprünglichen 
Denkmals für die Kriegsopfer vom Ersten Weltkrieg ist un-
terhalb der Schule erhalten geblieben, und daneben steht 
ein gusseisernes Kreuz auf einem Steinsockel, datiert 1888. 
In der Vergangenheit gab es auch eine Kapelle. Nur weni-
ge Menschen biegen heute am Ortseingang nach links über 
die große Bogenbrücke ab (wenn man von Nové Hrady 
kommt). Hier, nach der Überquerung des Abhangs, befin-
den sich am Rande der Wiese die Überreste der ursprüng-
lichen Gebäude, darunter massive, mehrere hundert Jahre 
alte Linden, von denen eine ebenfalls geschützt ist. In der 
Nähe von Veveří wurde in der 2. Hälfte des 19.  Jahrhun-

derts sogar Eisenerz für die Eisenhütte Gabriela bei Be-
nešov nad Černou, früher Deutsch Beneschau, abgebaut. 
Nach der Vertreibung der ursprünglichen Bewohner wurde 
das Dorf nie wieder vollständig besiedelt, und die letzten 
Bewohner verließen diese Ortschaft in der Nähe des Sta-
cheldrahts des Eisernen Vorhangs in den 1970er Jahren.

Wenn wir das ausgestorbene Dorf Mýtiny mit seinen zwei 

interessanten Kapellen sehen wollen, wandern wir durch 

den Campingplatz und an der Kreuzung am Ende des 

Campingplatzes biegen wir rechts ab, der Weg führt uns 

bald zur Dorfkapelle.

MYTINY (deutsch: Kropfschlag) – kaum jemand würde 
in diesem verlassenen und überwucherten Ort unterhalb 
der Hänge des Mandelsteins nach bewohnten Häusern 
suchen, aber es gibt sie, die für Erholungszwecke gedacht 
sind. Häuser, die die Zerstörungen nach 1948 überstanden 
haben. Nicht so viel Glück hatte der so genannte Hamer-
nik-Hof vor der Kapelle, dessen Torso bis vor kurzem von 
den Pfadfindern als Kinderferienlager genutzt wurde. Das 
Dorf selbst ist eines der ältesten in der Region Gratzener 
Bergland und wurde erstmals im Jahr 1360 erwähnt. Sie er-
streckte sich entlang des Baches, der ein linksseitiger Ne-
benfluss des Veverský-Baches ist, über eine Länge von etwa 
1 km. Die Hauptstraße verlief früher entlang des Hangs un-
terhalb der neuromanischen Kapelle (erbaut 1903), an der 
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und auf der gegenüberliegenden Seite die meisten der ur-
sprünglichen Gebäude standen, von denen heute noch 
weitgehend teilweise sichtbare Ruinen zu sehen sind, ins-
besondere die ursprüngliche Schmiede rechts unterhalb 
der Kapelle. Der tschechische Name des Dorfes ist eine Re-
miniszenz an die Nachkriegsjahre vor dem allmählichen 
Verschwinden dieser Siedlung, aus der auch die Siedler auf 
der Suche nach einem besseren Leben in die dichter besie-
delten Teile dieser Region zogen. Während der Ersten Re-
publik war der deutsche Ortsname mit der tschechischer 
Schreibweise Kropfšlák gebräuchlich. Die Gemeinde hatte 
damals eine eigene Selbstverwaltung. Erst nach dem Zwei-
ten Weltkrieg wurde sie dem benachbarten Veveří unter-
stellt, mit dem sie seit jeher eine zusammenhängende Ein-
heit bildet. Die massive Kapelle hat eine ungewöhnliche 
Altarseite im Westen, da man sich bemühte, den Eingang 
vom Dorf abgewandt zu halten. Die Kapelle erhielt ein neu-
es Dach, neue Fenster und Türen und wird hoffentlich voll-
ständig restauriert, einschließlich der ursprünglichen La-
terne. Gegenüber hat Jan Salva aus Svébohy, Mitglied des 
Vereins der südböhmischen Kleindenkmäler, kürzlich eine 
Hallenkapelle in der Nähe der heutigen Asphaltstraße zwi-
schen zwei Linden restauriert. Im Jahr 2022 wurde sie dem 
heiligen Rochus geweiht, da dieser als Schutzpatron gegen 
die Pest und ansteckende Krankheiten gilt. Die Einweihung 
steht im Zusammenhang mit den neuen Erfahrungen mit 
der Covid-19-Krankheit und den Einschränkungen, die die 

Pandemie begleiteten. Interessant sind auch der steinerne 
säulenartige Bildstock am Hang zum Mandelstein oberhalb 
der Kreuzung der Straßen von Vyhlídky und Světví. Dieser 
stand ursprünglich in Dlouha Stropnice und wurden mit 
dem Segen des Servitenpaters Bonfilius hierher gebracht. 
Seinen Kopf verzierte Jiří Honiss im Stil der Hinterglasma-
lerei. Die Bilder zeigen insbesondere die Pieta, den heiligen 
Petrus und den Text der beiden wichtigsten christlich-ka-
tholischen Gebete, das Vaterunser und das Ave Maria. In 
der Umgebung von Mýtiny wurde Eisenerz auch für das 
Hammerwerk in Těšínov bei Jílovice abgebaut.

Vom Campingplatz Veveří aus fahren wir auf dem Radweg 

weiter und biegen nach etwa einer halben Stunde in einer 

Kurve links auf den Waldweg ab (siehe Karte). Die Straße 

steigt leicht an, und nach einer Weile hören wir zu unse-

rer Linken den Veverský-Bach rauschen, an dem sich frü-

her die Häuser des Dorfes Jedlice über mehrere Kilometer 

erstreckten. Die gepflegten Steinmauern entlang der Stra-

ße verraten, dass wir zu einem verschwundenen Dorf kom-

men. Das Gelände zeigt, dass es hier früher keinen Wald 

gab, sondern Gärten, Felder und Obstgärten. Nach einer 

Weile erreichen wir eine Kreuzung, die von einer spätgo-

tischen steinernen Götterpranke bewacht wird. In der Ni-

sche ihres massiven Kopfes in Form eines „Eselsrückens“ 

befindet sich eine frisch installierte Hinterglasmalerei mit 

einer Darstellung der bekannten Jungfrau Maria von Zábla-
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tí gemalt von Jiří Honiss, einem bekannten Künstler der 

Hinterglasmalerei. Er lebt in Opalice bei České Budějovice. 

Wir folgen dem Weg nach links und kommen an eine wei-

tere Kreuzung. Nun befinden wir uns in der Nähe des Dorf-

platzes des ehemaligen Dorfes Jedlice. Der Weg, der nach 

links hinunterführt, bringt uns zu den monumentalen 

Überresten des einst größten Gebäudes in Jedlice, dem 

Meierhof. Vor der Brücke biegen wir links in einen kaum 

sichtbaren Weg ein, die Überreste des Gebäudes sind von 

der Straße aus sichtbar. 

JEDLICE (deutsch: Jedlitz)  – ein magischer, mystischer, 
geheimnisvoller Ort im Wald. Tatsächlich würde niemand 
auf die Idee kommen, dass hier einmal ein schönes und gro-
ßes Dorf war, dessen Dominante neben der Kapelle vor al-
lem der ausgestellte Marien-Hof des Wiener Baumeisters 
Zagorský war, der einem Adelssitz glich und dessen Überres-
te im Gelände oberhalb des Veverský, ursprünglich Jedlický 
Baches, noch deutlich sichtbar sind. Auch die Ruinen ande-
rer Gebäude sind im Wald zu finden, ebenso wie eine An-
deutung der Außenmauer der Kapelle mit den Überresten 
des steinernen Opfertisches der Kapelle und die nahe gele-
genen Steinbogenbrücken über den Bach und die Überres-
te des Damms des Dorfteichs. Das derzeitige Netz aus über-
wiegend asphaltierten Straßen in diesem Gebiet geht auf den 
Grenzschutz zurück. Das Dorf erlitt ein typisches trauriges 
Schicksal, das mit den Jahren 1945, aber auch 1948 und 1951 

verbunden ist. Vertreibung der ursprünglichen deutschen 
Bevölkerung, nur vorübergehende und teilweise Umsied-
lung und nach der Einrichtung der Grenzzone die totale ge-
zielte Zerstörung von Grund auf, die nichts überlebte, auch 
nicht die damalige Kapelle. Jedlice ist ein quellenreicher Ort, 
der die nur 6 km entfernte Stadt Nové Hrady mit Wasser ver-
sorgt. Die Wasserversorgung wurde 1639 von der Witwe des 
ersten Buquoy von Gratzen, Marie Magdalena, eingerichtet. 
Die einzelnen Quellen, die meist mit Steinplatten abgedeckt 
sind, können auch in der umgebenden Waldlandschaft frei 
besucht werden. Eine der Quellen ist mit der Legende von 
dem Kriegsveteran Mikuláš Sailer und seiner unternehmi-
schen Idee verbunden, die mit dem wundersamen Erschei-
nen der Jungfrau Maria auf der Wasseroberfläche zusam-
menhängt. Sie soll ihm in einer Erscheinung befohlen haben, 
an diesem Ort ein Kloster zu errichten, und die Gläubigen 
begannen tatsächlich, ihm zu diesem Zweck Geld- und an-
dere Spenden zu bringen, aber nur so lange, bis sich heraus-
stellte, dass das angebliche Wunder durch die Spiegelung ei-
nes farbig bedruckten Bildes der Jungfrau Maria verursacht 
wurde, das unter dem Baldachin der Kapelle über der Quel-
le angebracht war, in deren Wasser sich das angebliche Wun-
der spiegelte…

Wir kehren zur Kreuzung zurück, unser Weg führt in der 

Richtung weiter, aus der wir gekommen sind, d.h. vom 

Bach und dem Marienhof aus nach links. Der Waldweg 
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führt uns immer höher hinauf zur Marienkapelle, die einst 

oberhalb des Dorfes stand. Das Innengemälde der Mutter-

gottes der sieben Schmerzen, der Schutzpatronin der No-

vohrader Serviten, zusammen mit der Reproduktion einer 

historischen Postkarte, auf der die Relieflandschaft von 

Novohrad abgebildet ist, und einer teilweisen Rekonstruk-

tion der Kapelle, die durch einen umgestürzten Baum be-

schädigt wurde, ist wiederum das Werk von Jan Salva vom 

Verein der südböhmischen Kleindenkmäler.

Von der Kapelle aus folgen Sie dem Waldweg nach 

rechts. Nach der ersten großen Kurve im Wald oberhalb 

der Straße befindet sich Ivans Quelle, wo Sie Ihr Trink-

wasser auffüllen können. Der Weg führt uns am Hang des 

Mandelsteins entlang und biegt noch leicht nach rechts 

ab. Wir biegen auf keine Nebenstraße ab und erreichen 

nach einiger Zeit eine Kreuzung in der Nähe des Gipfels 

Vyhlídka (720 m). Hier biegen wir links bergauf ab und 

nehmen nach einer Weile an der nächsten Abzweigung 

den Weg nach rechts. Dieser Weg führt uns fast zwei Ki-

lometer entlang der Hänge der Skalka (831), nur wenige 

hundert Meter unterhalb der Staatsgrenze, und mündet 

in die Straße, die von Harbach in Österreich nach Šejby 

führt. Davor kommt man jedoch an einer weiteren spätgo-

tischen Steinandacht vorbei, diesmal einfach, grob behau-

en und mit einer tiefen Nische versehen.

Das Vorhandensein göttlicher Reliquien in Jedlica und 

hier am Hang von Skalka deutet darauf hin, dass ein wich-

tigerer Weg hierher geführt haben könnte, vielleicht von 

Nové Hrady zum Wallfahrtsort Hojná Voda, dessen Ge-

schichte bis in die Mitte des 16. Es ist sicher, dass die Stra-

ße von Harbach nach Šejb, die über den so genannten 

Šejb-Pass führt, ein wichtiger Wallfahrtsweg war, auf dem 

Prozessionen aus Österreich nach Dobrá Voda zogen. Sei-

ne Geschichte reicht jedoch viel weiter zurück und über-

schneidet sich mit der so genannten Vitoraz-Route, die 

aus dem böhmischen Hinterland nach Weitra und weiter 

nach Österreich führte.

Wenn wir diese traditionelle Route wählen, haben wir 

die Möglichkeit, 6 km auf einem asphaltierten Weg zu 

wandern, der fast die gesamte Länge bergauf durch den 

Wald führt. Wir können auch an eine alternative Route an-

schließen, die an Vysoká vorbeiführt, einen Teil des Weges 

durch Österreich und durch Hojna Voda, die etwas länger 

ist (ca. 11 km, Route E1)

Wenn wir die traditionelle Pilgerroute wählen, führt sie uns 
zum Dorf Šejby (deutsch: Scheiben), das, obwohl es nahe 
der Grenze liegt, den Bau des Eisernen Vorhangs überlebt 
hat und nicht wie andere Dörfer in der Nähe abgerissen wur-
de. Im Dorf gibt es mehrere sakrale Denkmäler – die Dorf-
kapelle, die als eine der ersten in der Gegend nach 1989 dank 
des Verdienstes und der Fürsorge des Novohrader Dieners, 
Pater Bonfilius, der hier regelmäßig die Messe feierte, wie-
der aufgebaut wurde. Sein heutiges Aussehen ist bereits vom 
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Zahn der Zeit gezeichnet, der etwa dreißig Jahre alt ist, und 
im Vergleich zu einem ähnlichen Gebäude im benachbarten 
Dlouhá Stropnice wirkt es etwas trister, aber es erfüllt sei-
nen ursprünglichen Zweck und hat seine spirituelle Dimen-
sion bewahrt. Außerdem gibt es eine barocke Andacht und 
ein Holzkreuz mit einem Christusbild auf einer Metallplat-
te. Glücklicherweise hat das Dorf nicht sehr unter den mo-
dernen Bauwerken gelitten, auch wenn der Neubau eines 
großen Gästehauses am Anfang des Ortes zu Kontroversen 
führen könnte. Am anderen Ende, an der Stelle des heutigen 
Parkplatzes und Rastplatzes, waren vor mehr als 30 Jahren 
noch die Drahtbarrieren des Eisernen Vorhangs gespannt 
und das benachbarte Österreich durfte nicht einreisen… Di-
rekt an der Grenze befand sich ein ehemaliges Zollgebäude, 
an das heute nur noch die leichten Reste der Fundamente im 
Gelände und ein Text mit Fotos auf dem angrenzenden Rast-
platz erinnern. Im Dorf selbst sind noch einige gut erhalte-
ne Vierkanthäuser und das ehemalige Schulgebäude erhal-
ten. Ein Kuriosum der Nachkriegsbesiedlung des Dorfes ist 
die Unzufriedenheit der rumänischen Slowaken mit den ört-
lichen Gegebenheiten und ihre massenhafte Abwanderung 
aus dem Dorf, wobei sie nur einen Winter in der Slowakei 
verbrachten, wohin sie umgesiedelt wurden, und dann alle 
gemeinsam zurückkehrten.

Nach Šejby biegen wir an der nächsten Kreuzung links ab, 

überqueren den Fluss Stropnice, der in der Nähe in den 

Wäldern an den Hängen des Berges Vysoké entspringt, 

und steigen dann in Richtung Dobrá Voda auf. Dass wir 

uns auf einem Pilgerweg befinden, zeigt sich auch an den 

göttlichen Martern, an denen wir auf dem Weg vorbeikom-

men und die alle von Robert Blženec aus dem nahe gele-

genen Paski renoviert wurden. 

Nach mehr als einer Stunde erreichen wir endlich un-

ser Ziel, die Kreuzung in Dobrá Voda, wir folgen dem Weg 

nach rechts, bergab und sehen bald die Kirche Unserer Lie-

ben Frau vom Trost.
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Lukov/Luggau Hojná Voda/ Heilbrunn
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Z Nových Hradů  
přes zaniklé obce  
kolem Vysoké 

Pokud si na předchozí trase (E) chceme ušetřit zdlouha-

vé stoupání po asfaltce, můžeme zvolit trasu, která je sice 

o  pár kilometrů delší, zato pro pěší mnohem příjemněj-

ší – vede převážně po lesních cestách, stoupání je mírněj-

ší. Bonusem bude možnost nahlédnout do pralesa Hojná 

Voda, který spolu s  Žofínským pralesem patří k  nejstar-

ším přírodním rezervacím (založeny 1838) nejen u nás, ale 

i v pevninské Evropě, a také navštívit Hojnou Vodu, původ-

ní poutní místo pod Kraví horou. V tomto případě jdeme 

po silnici jen asi sto metrů a poté odbočíme vlevo na les-

ní cestu. Asi po půl hodině dojdeme na rozcestí. Tady po-

kračujeme opět vlevo. Tentokrát se neubráníme prudšímu 

stoupání, vcházíme na úbočí Vysoké, poslední hory, která 

nás dělí od cíle. Po naší levé ruce hučí horský potůček, je 

to ve skutečnosti Stropnička, která pramení nedaleko od-

tud, na rakouské straně. Na nejbližší křižovatce se dáme 

tentokrát vpravo, po cestě, která nás dovede na silnici pro-

cházející již zmíněným pralesem Hojná Voda (jako Nauč-

ná stezka) a posléze se napojí na cyklostezku vedoucí do 

Hojné Vody. Té se budeme nadále držet a po cca 4 km do-

jdeme na místo

Hojná Voda (něm. Heilbrunn)  – dnes jedna z  místních 
částí Horní Stropnice, kdysi zcela samostatná obec s  kos-
telem, zvonicí, hřbitovem, farou, školou, několika obcho-
dy a hostinci. Ostatně místní samospráva spravovala Hoj-
nou Vodu až do 60. let 20.  století. Tato horská osada se 
rozkládá v  malebném sedle mezi Vysokou a  Kraví horou. 
První písemná zmínka o ní je z roku 1553, kdy sem Vilém 
z Rožmberka přivádí skupinu 26 usedlíků a dřevařů. K jeho 
poctě je pak místo pojmenováno jako Vilémova hora. Roku 
1564 je již zmiňován léčivý pramen, k němuž se váže po-
věst o místním dřevorubci, který si poranil nohu a v koru-
ně buku spatřil sv. Annu. Ta mu poradila omývat si zraně-
ní vodou z nedaleké studánky, což mu zázračně pomohlo, 
brzy se uzdravil a tato událost se roznesla po okolí. Na mís-
to zázraku začalo přicházet značné množství lidí. Nad stu-
dánkou byla postavena kaplička zasvěcená právě sv. Anně 
a v blízkosti pramene dokonce i  lázeňský dům, který hos-
til značné množství významných osobností tehdejší doby, 
a to hlavně ze strany šlechty. Své zdravotní neduhy si tu lé-
čili oba poslední Rožmberkové, tj. již zmiňovaný Vilém, ale 
i Petr Vok. Pobýval zde i Ladis von Kuenring, španělský ge-
nerál a velvyslanec Octavian Spinola, či Jan Zrinský ze Se-
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rynu. V Hojné Vodě až do roku 1963 stál prostý jednolod-
ní barokní kostel sv. Anny bez věže, pouze se sanktusníkem 
mezi lodí a presbytářem. Původně se jednalo o větší kapli 
z roku 1553, která byla rozšířena v letech 1625-30, a to ná-
kladem Marie Magdalény Buquoyové. Osudným se mu sta-
lo vysídlení Němců po roce 1945 a zejména vznik hraniční-
ho pásma na počátku 50. let 20. století. Ke všemu ještě jeho 
sedlová střecha byla kryta dřevěným šindelem a  záměrně 
se neudržovala, stejně jako celý chrám, odsouzený tehdej-
ším totalitním režimem v Československu k samovolnému 
zániku. Vedle kostela přes silnici dodnes stojí památkově 
chráněná hranolová třípatrová zvonice, u  níž se spekuluje 
o možném starším původu, než tomu bylo u bývalého kos-
tela. Snad zde stála již v roce 1359 coby strážní věž Vitoraz-
ské stezky vedoucí Šejbským průsmykem. V místě dnešní 
Hojné Vody stávala původně osada Lugek (Výhled), která 
později zanikla. Každopádně ale renesanční sláva tohoto lá-
zeňského místa končí v souvislosti se vznikem a rozvojem 
blízkého poutního barokního místa Dobré Vody, kde byl 
kostel vystavěn v letech 1706-15. Kromě lázní zde byl údaj-
ně v místě dnešního hotelu vybudován i rožmberský lovec-
ký zámeček. A  na místě kaple v  dnešních Starých Hutích 
údajně stávala sklárna pod Vilémovou horou. Název Hojná 
Voda ve smyslu hojivá se zřejmě odvozením od německého 
Heilbrunn začal užívat díky národnímu obrození a Františ-
kovi Palackému. Na přelomu 19. a 20. století si zde své zdra-
votní neduhy léčil při pravidelných pobytech známý čes-

ký spisovatel Zikmund Winter, který tu napsal podstatnou 
část svého historického románu Mistr Kampanus. Další pa-
mátkově chráněnou záležitostí je v  místě i  cenná barokní 
plastika sv. Jana Nepomuckého z roku 1767, která je dopl-
něná balustrádou i  almužním sloupkem. Pod ní se nalézá 
novodobý mohutný zvon Setkávání, zavěšený ve volné kra-
jině do tzv. sluneční brány a darovaný známou zvonařskou 
firmou Perner. V blízkosti pomníku padlým z 1. světové vál-
ky, který se jako jeden z  mála v  této oblasti Novohradska 
dochoval do dnešních dní v téměř původní podobě (chybí 
pouze dvoukřídlá orlice v jeho vrcholu), byla v roce 2014 
umístěná pamětní deska zdejšího rodáka Františka Binde-
ra, podplukovníka letectva in memoriam, který se coby pa-
lubní střelec bombardéru účastnil za 2. světové války bitvy 
o Británii, což se mu bohužel stalo osudným a zemřel bě-
hem operačního letu 4. 3. 1942. 

Od pomníku pokračujeme po silnici asi 1 km do Dobré Vody.
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Von Nové Hrady (Gratzen) durch 
die ausgestorbenen Dörfer  
um Vysoká-Berg (Hochwald)

Wenn Sie sich den langen Aufstieg auf der vorherigen Rou-

te (E) ersparen wollen, können Sie eine Route wählen, die 

einige Kilometer länger, aber für Wanderer viel angene-

hmer ist – sie führt größtenteils über Waldwege, der An-

stieg ist sanfter. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den 

Urwald von Hojná Voda zu besichtigen, der zusammen mit 

dem Žofín-Urwald eines der ältesten Naturschutzgebie-

te (gegründet 1838) nicht nur in der Tschechischen Re-

publik, sondern auch auf dem europäischen Festland ist, 

und Hojná Voda, den ursprünglichen Wallfahrtsort unter 

dem Kraví hora (Kühberg), zu besuchen. In diesem Fall fol-

gen Sie der Straße nur etwa hundert Meter und biegen 

dann links in den Waldweg ein. Nach etwa einer halben 

Stunde erreichen wir eine Kreuzung. Hier geht es wieder 

nach links. Nun geht es steiler bergauf, wir erreichen die 

Hänge des Vysoká, des letzten Berges, der uns von unse-

rem Ziel trennt. Zu unserer Linken sprudelt ein Bach, es ist 

die Stropnička, die nicht weit von hier, auf der österreichis-

chen Seite, entspringt. An der nächsten Kreuzung biegen 

wir nach rechts ab, auf einem Pfad, der uns zu einer Straße 

führt, die als Naturpfad durch den bereits erwähnten Wald 

von Hojna Voda führt. Dieser verbindet sich dann mit dem 

Radweg, der nach Hojná Voda führt. Wir wandern weiter 

und erreichen nach etwa 4 km den Ort.

Hojná Voda (deutsch Heilbrunn) – heute einer der Ort-
steile von Horní Stropnice, einst ein völlig eigenständiges 
Dorf mit Kirche, Glockenturm, Friedhof, Pfarrhaus, Schu-
le, mehreren Geschäften und Gaststätten. Bis in die 1960er 
Jahre lebte Hojna Voda als eine selbständige Ortschaft. Die-
ses Bergdorf liegt in einem malerischen Sattel zwischen den 
Hügeln Vysoká und Kraví hora. Die erste schriftliche Er-
wähnung stammt aus dem Jahr 1553, als Wilhelm von Rosen-
berg eine Gruppe von 26 Siedlern und Holzfällern hierher 
brachte. Ihm zu Ehren wurde der Ort dann Wilhelmsberg 
genannt. Im Jahr 1564 wurde eine heilende Quelle erwähnt, 
mit der eine Geschichte über einen örtlichen Holzfäller ver-
bunden ist. Er verletzte sich am Bein. Da sah er in der Kro-
ne einer Buche die Heilige Anna. Sie riet ihm, seine Wunde 
mit Wasser aus einer nahe gelegenen Quelle zu waschen, was 
ihm auf wundersame Weise half. Er erholte sich bald und sei-
ne Geschichte verbreitete sich in der Gegend und lockte eine 
große Anzahl von Menschen zu der wundersamen Quelle. 
Über dem Brunnen wurde eine der heiligen Anna geweih-
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te Kapelle errichtet, und in der Nähe der Quelle wurde sogar 
ein Badehaus gebaut, in dem sich zahlreiche bekannte Per-
sönlichkeiten insbesondere aus dem Adel aufhielten. Die be-
iden letzten Herren von Rosenberg, d.h. der ältere Wilhelm 
und danach auch Peter Vok, wurden hier behandelt. Auch 
Ladis von Kuenring, der spanische General und Botschafter 
Octavian Spinola und Jan Zrinský von Seryn hielten sich hier 
auf. In Hojná Voda stand bis 1963 eine schlichte, einschiffige 
Barockkirche der Heiligen Anna ohne Turm, mit nur einem 
Sakramentshäuschen zwischen dem Kirchenschiff und dem 
Presbyterium. Ursprünglich handelte es sich um eine größere 
Kapelle aus dem Jahr 1553, die 1625-30 auf Kosten von Ma-
ria Magdalena Buquoy vergrößert wurde. Die Vertreibung 
der Deutschen nach 1945 und die anschließende Schaffung 
der Grenzsperrzone in den frühen 1950er Jahren erwiesen 
sich als fatal. Das mit Holzschindeln gedeckte Giebeldach 
wurde nicht mehr erhalten, und die Kirche verfiel allmählich. 
Der damalige kommunistische Staat hatte keine Interesse an 
dem Bau mehr. Neben der Kirche auf der anderen Straßen-
seite steht ein dreistöckiger, quadratischer Glockenturm, der 
unter Denkmalschutz steht. Man vermutet, dass er älter als 
die Kirche sein könnte. Möglicherweise stand er bereits 1359 
als ein Wachturm an dem Weg nach Weitra. Dieser Handel-
sweg führte durch den Šejby-Pass nach Österreich.

An der Stelle des heutigen Hojná Vody gab es ursprün-
glich eine Siedlung namens Lugek (Výhled), die später 
verschwand. Der Ruhm dieses Heilbades aus dem 16.Ja-

hrhundert ging mit der Entstehung und des neuen nahe 
gelegenen Wallfahrtsortes zu Ende. Maria BrünnelDobrá 
Vody, wo 1706-15 eine Kirche gebaut wurde. Neben dem 
Kurbad soll an der Stelle des heutigen Hotels auch ein Ja-
gdhaus der Rosenbergs errichtet worden sein. Und an der 
Stelle der Kapelle im heutigen Staré Huty soll sich unter Vi-
lémova Hora eine Glashütte befunden haben. Der Name 
Hojná Voda im Sinne von Heilung stammt wahrschein-
lich aus dem deutschen Heilbrunn und kam dank der na-
tionalen Wiedergeburt und František Palacky in Gebrauch. 
Um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert hielt sich der 
berühmte tschechische Schriftsteller Zikmund Winter, der 
einen großen Teil seines historischen Romans „Herr Kam-
panus“ schrieb, regelmäßig hier auf, um seine gesundheit-
lichen Beschwerden zu kurieren. Ein weiteres geschütztes 
Denkmal ist die wertvolle Barockskulptur des Heiligen Jo-
hannes von Nepomuk aus dem Jahr 1767, die von einer Ba-
lustrade und einer Almosensäule begleitet wird.

Darunter befindet sich die moderne, massive Glocke 
der Versammlung, die im sogenannten Sonnentor in der 
freien Landschaft hängt und von der bekannten Glocken-
firma Perner gestiftet wurde. In der Nähe des Denkmals für 
die Gefallenen des Ersten Weltkriegs, das eines der weni-
gen in diesem Gebiet von Novohradsko ist, das bis heute 
fast in seiner ursprünglichen Form erhalten geblieben ist 
(nur der doppelflüglige Adler an der Spitze fehlt), wurde 
2014 eine Gedenktafel für den gebürtigen Einheimischen 
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František Binder angebracht, der als Oberstleutnant der 
Luftwaffe in memoriam als Deckschütze eines Bombers 
am Zweiten Weltkrieg teilnahm. Leider wurde ihm dies 
zum Verhängnis und er starb während eines Einsatzfluges 
am 4. März 1942. 

Vom Denkmal aus geht es etwa 1 km weiter nach Dobrá Voda.
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Weitra, Gabrielino Údolí/ Weitra, Gabrielenthal

Mandelstein
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Z Weitry  
přes Lauterbach  
a Hojnou Vodu  

Naším východiskem je opět kostel sv. Petra a Pavla, ten-

tokrát v rakouském městečku Weitra, které bylo také tra-

dičním výchozím místem pro poutě na Dobrou Vodu. Pro 

dnešního poutníka či turistu je situace složitější kvůli nee-

xistujícím dopravním spojům z Dobré Vody nazpět do Wei-

try, což platí pro obě popisované trasy (F, G). Je třeba mít 

zajištěnou dopravu nazpět například vlastním autem za-

parkovaným na Dobré Vodě či počítat s cestou zpět pěšky, 

čímž se už trasa prodlužuje nad rámec jednodenního výle-

tu. Z tohoto důvodu je samozřejmě možné také obě tra-

sy krátit a vycházet nikoli z Weitry, ale např. z Lauterbachu, 

Harbachu či Heinrichs, přičemž už se dá trasa ujít i s návra-

tem do výchozího místa či jako okruh.

Weitra (čes. Vitoraz) – malebné historické město v Dol-
ním Rakousku na řece Lužnici v  blízkosti českých hranic. 
Partnerské město sousedních Nových Hradů (Gratzen). 

Je po něm pojmenována celá oblast Vitorazska, která byla 
v  dávné minulosti součástí Českého království a  jejíž část 
pak připadla tehdejšímu Československu po 1. světové 
válce a po rozpadu Rakousko – Uherské monarchie. Toto 
území bylo odpradávna kolonizováno slovanským i  ně-
meckým obyvatelstvem a tato činnost byla iniciována buď 
králem Přemyslem Otakarem II. nebo cisterciáky z klášte-
ra v  Zwettlu (Světlá). Město spolu s  hradem bylo založe-
no na počátku 13. století Hadmarem II. Kuenringem a bez 
nadsázky se dá dnes nazvat renesanční perlou Waldviertlu. 
Tato Lesní čtvrť je historickým územím na severozápadě 
Dolního Rakouska. Dominantou města je právě renesanč-
ní zámek na místě někdejšího hradu, postavený v  letech 
1590  – 1606 za Wolfa Rumpfa z  Wielrossu, jenž zemřel 
již rok po dostavbě. Jeho manželka Marie, rozená hraběn-
ka Arco, se podruhé provdala za švábského hraběte Fried-
richa Fürstenberka, kterému město a zámek odkázala. Od 
této doby rod Fürstenberků vlastní zámek i panství ve Wei-
tře. Zámek byl po několika požárech částečně přestavěn 
v barokním i rokokovém stylu. Za pozornost stojí jeho ar-
kádové nádvoří, které je novodobě možno zakrýt obrovský-
mi trychtýřovitými deštníky v případě nepříznivého poča-
sí během konání kulturních či společenských akcí. Unikátní 
je i původní rokokové divadlo a vnitřní prostory vyplňuje 
i  taneční sál či zámecká kaple. Kromě historických požá-
rů potkal zámek neblahý osud i v souvislosti s 2. světovou 
válkou a zejména jejím koncem, kdy zde podobně jako na 
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zámku v nedalekých Nových Hradech došlo k naprosté de-
vastaci po působení Rudé armády… Nový impuls zámec-
kému dění pak dala Dolnorakouská zemská výstava v roce 
1994 s podtitulem „Fürstenberkové, 800 let vlády a kultu-
ry ve střední Evropě“. Zámecké a pivovarské muzeum bylo 
v  roce 2012 rozšířeno o  stálou výstavu mapující nedale-
kou železnou oponu, rozdělující cca 40 let Evropu na dva 
protichůdné tábory. Ve Weitře se dodnes dochovala pod-
statná část opevnění s renesančně přestavěnou Světelskou 
(Zwettl) městskou bránou z roku 1526, která se stala sym-
bolem města a je znázorněna i v jeho znaku. Na předměs-
tí leží někdejší špitál s velice cenným raně gotickým koste-
lem Svatého ducha, v  jehož interiéru se nalézají působivé 
středověké nástěnné malby. Původně románský farní kostel 
sv. Petra a Pavla z počátku 13. století byl jednolodní stavbou 
s východní věží. V 1. polovině 15. století došlo ke gotické 
přestavbě a rozšíření chrámu o presbytář a kapli sv. Barbo-
ry. Pozdně gotické trojlodí bylo pak záležitostí 3. čtvrtiny 
15. století. K jižní straně věže je připojena příčná obdélná 
barokní kaple sv. Kříže z let 1760-61, která je pojmenová-
na podle svého donátora Franze Josefa Keuffela z  Ullber-
gu. Dominantou náměstí je v jeho středu mohutná budova 
radnice z konce 19. století. Novodobá stropní freska v sále 
zachycuje pověst o  vzniku města. Jedná se o  známé děle-
ní růží Vítkovců. Mezi další památky a zajímavosti tohoto 
prostoru patří barokní sloup Nejsvětější Trojice z poloviny 
18. století i středověký městský vodní rezervoár. Po obvo-

du náměstí se dochovalo několik domů s působivou sgra-
fitovou výzdobou, která nese srovnání s podobnými domy 
v jihočeských městech Prachatice, Jindřichův Hradec či Sla-
vonice. Asi nejzajímavější výjev je na domě čp. 4, zachycu-
jící ve spodní části alegorii mužského věku od desetiletého 
po stoleté stáří, přičemž desetiletý je zpodobněn s  kozlí-
kem a stoletý s husou a kostlivcem… Weitra se dá zcela jis-
tě nazvat i  městem piva. Je údajně nejstarším pivovarnic-
kým městem Rakouska a zlatavý mok se zde vaří již od roku 
1321. V době největšího rozkvětu pivovarnictví v polovině 
17. století zde existovalo přes 30 pivovarů, a to nejen v hos-
tincích, ale i v jednotlivých domácnostech. Ostatně jednou 
ze známých současných turistických atrakcí je i místí pivní 
stezka. Město ale v minulosti proslulo i svou textilní tradicí. 

Od kostela sv. Petra a Pavla sestoupíme po schodišti do 

parku nad údolím Lužnice a promenádou „Wilhelma Sza-

bo“ sestupujeme dolů k řece. U mostu se nachází špitální 

kostel sv. Ducha. 

Od kostela pokračujeme proti proudu Lužnice do Ga-

brielina údolí. To je přírodní památkou, údolí podél Lužni-

ce slouží jako místní promenáda a najdeme tu Kneippo-

vací stezku, poskytující četné zážitky zejména putujícím 

naboso.

U soutoku Lužnice s Wultschaubachem Lužnici opus-

tíme a pokračujeme dále po červené značce proti proudu 

Wultschaubachu směrem do Wultschau. Povede nás po 
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lesních cestách a pěšinách, před vstupem do obce vejde-

me na silnici. Ve Wultschau je restaurace, kde je teoreticky 

možné se občerstvit. 

Wultschau – nejstarší osada obce Harbach, nacházející se 
na komunikaci spojující toto lázeňské místo s  nedalekou 
Weitrou, pochází již z  11.  století. První písemná zmínka 
o Wultschau je ale až z roku 1406. Od roku 1785 pak ku-
podivu spadá pod farnost Weitra a nepatří tedy stejně jako 
ostatní okolní katastrální osady k farnosti Harbach. Obyva-
telstvo vždy tvořili převážně sedláci věnující se zemědělství. 
Nyní je zde i závod na zpracování plastů. Dominantou osa-
dy je kaple z roku 1748 s barokním oltářem a na dřevě malo-
vaným obrazem z roku 1825. Za 1. světové války byl odtud 
zrekvírován zvon a v roce 1920 pak instalován nový, mari-
ánský, který zde vydržel až do druhého děsivého celosvě-
tového válečného konfliktu, kdy ho potkal stejný osud… 
O  svatodušním pondělí 17.  května 1948 byly do zvonice 
doplněny dva zbrusu nové zvony, které jsou zde dodnes. 
Momentálně kaple svítí novotou, její celková rekonstruk-
ce proběhla v roce 2015, a to za značného přispění místních 
občanů, kteří pomohli nejen finančně, ale rovněž přiložili 
ruku k dílu. V interiéru byly opraveny lavice, venku pak zre-
novována střecha i venkovní fasáda, opatřená poté i novým 
nátěrem. Je na ní i cedule připomínající místní oběti z obou 
světových válečných konfliktů 20. století. 

Dále pokračujeme po stezce značené v  mapě jako 

„Xundwärds-Route Forstlüsse (2)“, která vede luční pěši-

nou až k místu určenému ke grilování s krytým sezením. 

Zde odbočíme na silnici, u které si nenecháme ujít kamen-

ná boží muka zvaná „Steineres Weib.“ Pokračujeme dále 

po silnici (a červené značce – tentokrát NÖ Landesrund-

wanderweg) směrem do Lauterbachu. Pokud máme po-

třebu se vykoupat či navštívit občerstvení (s dětským hři-

štěm) můžeme zvolit zastávku v Ponyhof Holzmühle. Do 

Lauterbachu dojdeme po „Xundwärts-Route Hirschge-

hege“, která nás dovede k místní kapli.

Lauterbach  – místní část obce Harbach se rozkládá po 
obou stranách strmé komunikace na opačné straně hory 
Vysoká. Její název je odvozen od čistého, průzračného 
(lauter) potoka. V listinách je toto místo poprvé zmíněno 
až v roce 1346. Místní sedláci se roku 1596 účastnili neú-
spěšné revolty proti správci panství Weitra. Za pozornost 
zde stojí zahrada lidských práv i kaple z roku 1880. Zahra-
da lidských práv je tvořena celkem 12 zastaveními, která 
mají symbolizovat svobodu – rovnost – solidaritu, vzdělá-
ní a kulturu, názor – informaci a komunikaci, svobodu svě-
domí a náboženství, život ve svobodě, zákon, který chrání, 
svět práce, lidskou důstojnost, vlastnictví a sociální jistotu, 
demokracii, rekreaci a volný čas spolu s povinnostmi. Hlav-
ní myšlenkou vzniku zahrady bylo přiblížení kodexu lid-
ských práv jeho celistvosti a  rozmanitosti a  tato myšlenka 
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je pak ohraničena roky 1918, 1948 a 2008. Právě v tom po-
sledním zahrada vznikla, a to devadesát let od vzniku Ra-
kouské republiky a šedesát let od přijetí Všeobecné deklara-
ce lidských práv. „Mosty místo hranic“ – tato věta českého 
velvyslance v Rakousku Jiřího Gruši a zemského hejtmana 
Erwina Prölla byla mottem celého projektu. Kaple na vy-
výšeném místě v blízkosti zahrady je prostou jednoduchou 
stavbou klasicistního stylu, realizovanou stavebním mis-
trem z  Kremsu. Oltář uvnitř kaple byl proveden v  barok-
ním duchu s prvky klasicismu. Oltářní obraz zachycuje Sva-
tou rodinu pod ochranou Ducha svatého. Josef z Nazaretu 
je ostatně patronem celé kaple spolu se sv. Florianem a Leo-
nardem, jejichž plastiky se vyskytují po obou stranách oltá-
ře. Tato kulturní památka se vždy těšila úctě, zájmu i péči 
místních obyvatel. Za 1. světové války byl zrekvírován zvon, 
přičemž k  osazení nového došlo hned v  roce 1919. Kap-
le byla postupně několikrát zásadně rekonstruována, a  to 
v roce 1969, 1979 (součástí opravy bylo i pořízení nových 
svítidel a  elektrického zvonku), v  roce 1987 bylo instalo-
váno nové osvětlení a o dva roky později obnovena vnější 
fasáda. Zajímavá nová vitrážová okna od výtvarnice Ursu-
ly Correns byla instalována v roce 1999. Je na nich zachyce-
na postava sv. Jana Křtitele, motiv Zvěstování Panně Marii, 
sv. František z Assisi a konečně i motiv Vzkříšení, zmrtvých-
vstání Krista. Střecha a  fasády byly opět opraveny v  roce 
2002. Poslední stavební úpravy pak proběhly v roce 2016. 

Projdeme obcí a necháme se dále vést trasou značenou 

v mapě jako „Xundwärts-Route Sagberg“. Na konci Lauter-

bachu přejdeme (dle plánku) silnici vedoucí do Hirsche-

nwies a  po neznačené asfaltové cestě pokračujeme do 

kopce, až dojdeme na křižovatku, kde jdeme rovně, nyní 

už po červené značce. Ta se po chvíli napojí na cyklostezku 

(Via Verde Hauptstrecke), po které se dáme doprava a za-

nedlouho se octneme na hranici. Cyklostezka nás dovede 

až na Hojnou a Dobrou Vodu (Trasa E1).



246 247

Von Weitra  
über Lauterbach  
und Hojna Voda  

Unser Ausgangspunkt ist wieder die Kirche St. Peter und 

Paul, diesmal in der österreichischen Stadt Weitra, die 

auch ein traditioneller Ausgangspunkt für Pilgerfahrten 

nach Dobra Voda war. Für den heutigen Pilger oder Tou-

risten ist die Situation noch komplizierter, da es keine Ver-

kehrsverbindungen von Dobra Voda zurück nach Weitra 

gibt, was für beide beschriebenen Routen (F, G) gilt. Es ist 

notwendig, den Rücktransport zu organisieren, z. B. mit 

dem eigenen Auto, das in Dobrá Voda geparkt ist, oder 

mit dem Rückweg zu Fuß zu rechnen, was die Route über 

einen Tagesausflug hinaus verlängert. Aus diesem Grund 

ist es natürlich auch möglich, beide Routen abzukürzen 

und nicht in Weitra, sondern z.B. in Lauterbach, Harbach 

oder Heinrichs zu starten und die Route mit einer Rück-

kehr zum Ausgangspunkt oder als Rundweg zu gehen.

Weitra (Vitoraz) – eine malerische historische Stadt in Nie-
derösterreich an der Lausitz nahe der tschechischen Grenze. 

Sie ist die Partnerstadt der benachbarten Stadt Nové Hra-
dy (Gratzen). Es ist der Name der gesamten Region Vitoraz, 
die in der Vergangenheit Teil des tschechischen Königreichs 
war und nach dem Ersten Weltkrieg und der Auflösung 
der österreichisch-ungarischen Monarchie teilweise an die 
Tschechoslowakei überging. Dieses Gebiet wurde seit der 
Antike von slawischen und deutschen Bewohnern besie-
delt, was entweder von König Přemysl Otakar II. oder von 
den Zisterziensern aus dem Kloster in Zwettl (Světlá) initi-
iert wurde. Die Stadt und die Burg wurden zu Beginn des 
13. Jahrhunderts von Hadmar II. gegründet. Kuenring und 
kann heute ohne Übertreibung als die Renaissance-Perle 
des Waldviertels bezeichnet werden. Dieses Waldgebiet ist 
ein historisches Gebiet im Nordwesten Niederösterreichs. 
Die Dominante der Stadt ist das Renaissanceschloss an der 
Stelle der ehemaligen Burg, die zwischen 1590 und 1606 
unter Wolf Rumpf von Wielross erbaut wurde, der nur ein 
Jahr nach der Fertigstellung starb. Seine Frau Marie, gebo-
rene Gräfin Arco, heiratete ein zweites Mal, und zwar den 
schwäbischen Grafen Friedrich Fürstenberg, dem sie die 
Stadt und das Schloss vermachte. Seither ist die Familie 
Fürstenberg im Besitz des Schlosses und des Gutes in Wei-
tra. Nach mehreren Bränden wurde das Schloss teilweise im 
Barock- und Rokokostil wiederaufgebaut. Bemerkenswert 
ist der Arkadenhof, der bei kulturellen oder gesellschaftli-
chen Veranstaltungen bei schlechtem Wetter mit riesigen 
trichterförmigen Schirmen überdacht werden kann. Einzig-



248 249

artig ist auch das originale Rokokotheater, dessen Innenräu-
me mit einem Ballsaal und einer Schlosskapelle ausgestattet 
sind. Neben historischen Bränden erlitt das Schloss auch ein 
unglückliches Schicksal im Zusammenhang mit dem Zwei-
ten Weltkrieg und vor allem dessen Ende, als es, wie auch 
das Schloss im nahe gelegenen Nové Hrady, von der Ro-
ten Armee völlig verwüstet wurde… Einen neuen Impuls 
erhielt das Schlossgeschehen durch die Niederösterreichi-
sche Landesausstellung 1994 mit dem Untertitel „Fürsten-
bergs, 800 Jahre Staat und Kultur in Mitteleuropa“. Im Jahr 
2012 wurde das Schloss- und Brauereimuseum um eine 
Dauerausstellung erweitert, die den nahe gelegenen Eiser-
nen Vorhang zeigt, der Europa rund 40 Jahre lang in zwei 
gegnerische Lager teilte. In Weitra ist noch ein großer Teil 
der Festungsanlage erhalten, darunter das im Renaissance-
stil umgebaute Stadttor von 1526, das zum Wahrzeichen der 
Stadt wurde und auch im Stadtwappen abgebildet ist. Am 
Stadtrand liegt das ehemalige Spital mit der sehr wertvollen 
frühgotischen Heilig-Geist-Kirche, die in ihrem Inneren be-
eindruckende mittelalterliche Wandmalereien aufweist. Die 
ursprünglich romanische Pfarrkirche St. Peter und St. Paul 
aus dem frühen 13.  Jahrhundert war ein einschiffiger Bau 
mit einem Ostturm. In der ersten Hälfte des 15.  Jahrhun-
derts wurde die Kirche im gotischen Stil umgebaut und um 
ein Presbyterium und die St. Barbara-Kapelle erweitert. Das 
spätgotische Dreischiff war dann eine Angelegenheit des 3. 
Viertels des 15.  Jahrhunderts. An der Südseite des Turms 

ist die querrechteckige barocke Heilig-Kreuz-Kapelle von 
1760-61 angebaut, die nach ihrem Stifter Franz Josef Keuf-
fel von Ullberg benannt ist. Der Platz wird von dem massi-
ven Rathaus aus dem späten 19. Jahrhundert in seiner Mit-
te beherrscht. Ein modernes Deckenfresko im Saal stellt die 
Legende von der Gründung der Stadt dar. Es handelt sich 
um die berühmte Rosenabteilung der Familie Vitkov. Weite-
re Sehenswürdigkeiten sind die barocke Dreifaltigkeitssäule 
aus der Mitte des 18. Jahrhunderts und das mittelalterliche 
Wasserreservoir der Stadt. Rund um den Platz sind mehre-
re Häuser mit beeindruckenden Sgraffitoverzierungen er-
halten, die mit ähnlichen Häusern in den südböhmischen 
Städten Prachatice, Jindřichův Hradec oder Slavonice ver-
glichen werden können. Die wohl interessanteste Szene be-
findet sich am Haus Nr. 4, das im unteren Teil eine Allegorie 
des männlichen Alters von zehn bis hundert Jahren darstellt, 
wobei der Zehnjährige mit einer Ziege und der Hundertjäh-
rige mit einer Gans und einem Skelett abgebildet ist… Wei-
tra kann sicherlich als die Stadt des Bieres bezeichnet wer-
den. Sie soll die älteste Braustadt Österreichs sein, und seit 
1321 wird hier das goldene Getränk gebraut. Auf dem Hö-
hepunkt des Brauereiwesens in der Mitte des 17. Jahrhun-
derts gab es über 30 Brauereien, nicht nur in Gasthäusern, 
sondern auch in einzelnen Haushalten. Eine der bekanntes-
ten touristischen Attraktionen ist der lokale Bierwander-
weg. Die Stadt war in der Vergangenheit aber auch für ihre 
Textiltradition bekannt. 
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Von der Kirche St. Peter und Paul steigen Sie die Treppe 

zum Park oberhalb des Lužnice-Tals hinab und folgen der 

Wilhelm-Szabo-Promenade hinunter zum Fluss. An der 

Brücke befindet sich die Krankenhauskirche des Heiligen 

Geistes. Wenn Sie einen Blick ins Innere werfen wollen, 

können Sie die Schlüssel im Haus Nr. (nicht erwähnt!!!) 

ausleihen.

Von der Kirche aus geht es flussaufwärts der Lužnice 

bis zum Gabrielina-Tal. Es handelt sich um ein Naturdenk-

mal, das Tal entlang der Lužnice dient als örtliche Prome-

nade und es gibt den Kneippweg, der besonders für Bar-

fußwanderer zahlreiche Erlebnisse bietet.

Am Zusammenfluss der Lužnice mit dem Wultschau-

bach verlassen wir die Lužnice und wandern auf dem ro-

ten Weg flussaufwärts des Wultschaubachs in Richtung 

Wultschau. Sie führt uns über Wald- und Wanderwege, 

vor dem Ortseingang kommen wir auf die Straße. In Wult-

schau gibt es ein Restaurant, in dem man sich theoretisch 

erfrischen kann.

Wultschau  – die älteste Siedlung Harbachs, die an der 
Verbindungsstraße zwischen dem Kurort und dem nahe 
gelegenen Weitra liegt, stammt aus dem 11. Die erste 
schriftliche Erwähnung von Wultschau stammt jedoch aus 
dem Jahr 1406. Seit 1785 gehört es kurioserweise zur Pfar-
re Weitra und ist somit nicht wie die anderen umliegenden 
Orte Teil der Pfarre Harbach. Die Bevölkerung besteht seit 

jeher hauptsächlich aus Bauern, die in der Landwirtschaft 
tätig sind. Heute gibt es auch einen Kunststoffverarbei-
tungsbetrieb. Die Dominante der Siedlung ist die Kapelle 
von 1748 mit einem Barockaltar und einem Holzgemälde 
von 1825.

Während des Ersten Weltkriegs wurde die Glocke re-
noviert, und 1920 wurde eine neue Glocke, die Marienglo-
cke, installiert, die bis zum zweiten schrecklichen Weltkrieg 
blieb, als sie das gleiche Schicksal ereilte… Am Pfingst-
montag, dem 17. Mai 1948, wurden dem Glockenturm 
zwei brandneue Glocken hinzugefügt, die noch heute dort 
hängen. Derzeit erstrahlt die Kapelle in neuem Glanz, denn 
sie wurde 2015 komplett renoviert, und zwar unter maß-
geblicher Beteiligung der Bürger, die nicht nur finanziell, 
sondern auch tatkräftig bei den Arbeiten halfen.

Im Inneren wurden die Kirchenbänke repariert, und 
außen wurden das Dach und die Außenfassade renoviert 
und mit einem neuen Anstrich versehen. Außerdem erin-
nert ein Schild an die lokalen Opfer der beiden Weltkrie-
ge des 20. 

Weiter geht es auf dem in der Karte als „Xundwärds-Rou-

te Forstlüsse (2)“ gekennzeichneten Weg, der über einen 

Wiesenweg zu einem Grillplatz mit überdachten Sitzge-

legenheiten führt. Hier biegen wir auf die Straße ab, wo 

wir das „Steineres Weib“, eine steinerne Gottheit, nicht 

übersehen. Folgen Sie der Straße (und dem roten Schild – 
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diesmal dem NÖ Landesrundwanderweg) in Richtung 

Lauterbach. Wenn wir das Bedürfnis verspüren, ein Bad 

zu nehmen oder die Erfrischungsstation (mit Spielplatz) 

zu besuchen, können wir auf dem Ponyhof Holzmüh-

le einkehren. Lauterbach wird über die „Xundwärts-Rou-

te Hirschgehege“ erreicht, die zur örtlichen Kapelle führt. 

Lauterbach – der Ortsteil von Harbach liegt auf beiden 
Seiten einer steilen Straße auf der gegenüberliegenden Sei-
te des Hochgebirges. Sein Name leitet sich von dem klaren, 
klaren (Läuter-)Bach ab. Der Ort wurde erstmals 1346 ur-
kundlich erwähnt. Im Jahr 1596 beteiligten sich die örtli-
chen Bauern an einem erfolglosen Aufstand gegen den 
Verwalter der Herrschaft Weitra. Bemerkenswert sind der 
Menschenrechtsgarten und die Kapelle aus dem Jahr 1880. 
Der Garten der Menschenrechte besteht aus insgesamt 12 
Stationen, die Freiheit – Gleichheit – Solidarität, Bildung 
und Kultur, Meinung – Information und Kommunikation, 
Gewissens- und Religionsfreiheit, Leben in Freiheit, Recht, 
das schützt, Arbeitswelt, Menschenwürde, Eigentum und 
soziale Sicherheit, Demokratie, Erholung und Freizeit so-
wie Pflichten symbolisieren sollen. Der Hauptgedanke bei 
der Anlage des Gartens war, den Menschenrechtskodex in 
seiner Gesamtheit und Vielfalt näher zu bringen, und die-
ser Gedanke wird durch die Jahre 1918, 1948 und 2008 ein-
gerahmt. In letzterem wurde der Garten gegründet, neun-
zig Jahre nach der Gründung der österreichischen Republik 

und sechzig Jahre nach der Verabschiedung der Allgemei-
nen Erklärung der Menschenrechte. „Brücken statt Gren-
zen“ – dieser Satz des tschechischen Botschafters in Öster-
reich, Jiří Gruša, und des Landeshauptmanns Erwin Pröll 
war das Motto des gesamten Projekts. Die Kapelle auf einer 
Anhöhe in der Nähe des Gartens ist ein einfacher Bau im 
klassizistischen Stil, ausgeführt von einem Kremser Bau-
meister.

Der Altar im Inneren der Kapelle wurde im Barock-
stil mit Elementen des Klassizismus gestaltet. Das Altar-
bild stellt die Heilige Familie unter dem Schutz des Hei-
ligen Geistes dar. Der heilige Josef von Nazareth ist der 
Schutzpatron der gesamten Kapelle, ebenso wie der heili-
ge Florian und der heilige Leonardo, deren Skulpturen sich 
auf beiden Seiten des Altars befinden. Dieses Kulturdenk-
mal genießt seit jeher den Respekt, das Interesse und die 
Fürsorge der örtlichen Bevölkerung. Während des Ersten 
Weltkriegs wurde die Glocke restauriert, und 1919 wurde 
eine neue Glocke installiert.

Die Kapelle wurde nach und nach mehrmals reno-
viert: 1969, 1979 (im Zuge der Reparaturen wurden neue 
Beleuchtungskörper und eine elektrische Glocke ange-
schafft), 1987 wurde eine neue Beleuchtung installiert 
und zwei Jahre später wurde die Außenfassade restauriert. 
1999 wurden interessante neue Glasfenster der Künstle-
rin Ursula Correns eingebaut. Sie zeigen die Figur des hei-
ligen Johannes des Täufers, das Motiv der Verkündigung, 
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den heiligen Franz von Assisi und schließlich das Motiv der 
Auferstehung, die Auferstehung Christi. Das Dach und die 
Fassade wurden 2002 erneut repariert. Die letzten bauli-
chen Veränderungen wurden 2016 durchgeführt. 

Wir gehen durch das Dorf und folgen der auf der Karte als 

„Xundwärts-Route Sagberg“ gekennzeichneten Route. Am 

Ortsende von Lauterbach überqueren wir die Straße, die 

nach Hirschenwies führt (laut Karte), und folgen der un-

markierten Asphaltstraße bergauf bis zu einer Kreuzung, 

an der Sie geradeaus weiterfahren und nun der roten Mar-

kierung folgen. Nach einer Weile mündet dieser in den 

Radweg (Via Verde Hauptstrecke), dem wir nach rechts 

folgen und uns bald an der Grenze befinden. Der Radweg 

wird uns nach Hojna und Dobra Voda führen (Route E1). 



256 257

Trasa 
Route 

G



258 259259258



260 261

Altweitra

Mandelstein

Kudelring



262 263

Z Weitry  
přes Unserfrau  
a Mandelstein  

Naše trasa začíná u kostela sv. Petra a Pavla ve Weitře a ob-

dobně jako u trasy předchozí (F) sestoupíme promenádou 

„Wilhelma Szabo“ ke špitálnímu kostelu sv. Ducha. Tento-

krát se však vydáme po červené značce po proudu Lužni-

ce. Po třech kilometrech chůze po silnici, která nás vyvede 

z města do venkovské krajiny, stále směřující podél Luž-

nice, dojdeme do Unserfrau, k nejstaršímu mariánskému 

poutnímu místu v diecézi (st. Pölten) s poutním kostelem 

zasvěceným narození Panny Marie. 

Unserfrau – pod tuto obec spadá sousední Altweitra i cca 
6 km vzdálená místní část Heinrichs, stejně jako cca 10 km 
daleký Phyrabruck, první rakouské místo za hranící směrem 
od Nových Hradů. Název místa je odvozen od nálezu so-
chy Panny Marie během záplav způsobených rozvodněním 
řeky Lužnice. Doložen je rovněž název Unsere Liebe Frau 
am Sand (Naše milá Paní na písku), a to z počátku 14. sto-

letí. Počátky místa souvisejí s  milostnou sochou Madony 
a s pramenem léčivé vody, který vytryskl na písečném ná-
vrší v místě jejího zachycení. Socha byla původně umístěna 
v kapli a přicházeli sem lidé i na základě pověsti o uzdravo-
vání. Vznikly zde malé lázně a o přílivu poutníků svědčí ka-
menné pastoforium z roku 1525 i skutečnost, že zde sloužili 
tři kněží. Rozkvět poutí probíhal hlavně v 17. století, pokles 
nastal na konci následujícího věku, kdy bylo roku 1784 zru-
šeno i zdejší mariánské bratrstvo a lázně pak během 19. sto-
letí, jehož druhá polovina přinesla i neštěstí v podobě požá-
ru, při němž shořely veškeré votivní dary. Poutní tradice je 
zde ale udržována dodnes. Dominantou obce je farní kostel 
Narození Panny Marie z období kolem roku 1250. Původně 
se jednalo o obrannou stavbu s věží. Kostel byl později go-
ticky i barokně přestavěn. Kolem roku 1400 vzniklo trojlodí 
a gotický chór. V letech 1694 – 98 byly přistavěny další dvě 
lodě a jižní barokní věž s cibulovou bání. Z této doby je i ba-
rokní kazatelna s  reliéfním cyklem ze života panny Marie 
i olejomalbou Dobrého pastýře a postranní oltář sv. Štěpá-
na s bohatou štukovou výzdobou znázorňující kamenová-
ní tohoto světce, jenž je samozřejmě zvěčněn i na oltářním 
obrazu. Vedle vítězného oblouku vpravo na věřící z výšky 
kamenného sloupu shlíží gotická dřevěná plastika Madony 
z roku 1340. Velice cenná a hodnotná je i románská křtitel-
nice na krychlovém podstavci. Původní kaple byla postave-
na vedle dnešního kostela již koncem 12. století. Dodnes je 
zachována a uvnitř má pozoruhodný cyklus fresek z první 
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poloviny 16.  století. Středověká lázeňská místnost je nyní 
mimo okolní hřbitovní zdi vedle fary. Jedná se o kruhovou 
zděnou arkádovou místnost s hloubkou 4-5 metrů. 

Kostel není návštěvníkům běžně přístupný, do interiéru 
lze nahlédnout přes vchodovou mříž. V neděli v 9:30 se tu 
koná pravidelná bohoslužba, během roku je místo navště-
vováno poutními procesími. Původně bylo místo přifařeno 
k nedaleké Altweitře. Kostel v Altweitře rozhodně stojí za 
návštěvu, představuje nejstarší duchovní centrum v regio-
nu a nachází se pouhý jeden kilometr od Unserfrau. 

Altweitra (Stará Vitoraz)  – dříve samostatná obec dnes 
tvoří jeden samosprávný celek se sousední Unserfrau a obě 
tyto části odděluje řeka Lužnice. Altweitra přitom patří 
k velmi starým sídlům založeným Slovany snad již v 9 stole-
tí. Ve 12. století ministeriálové (příslušníci nižší šlechty ve 
Svaté říši, původně nesvobodní lidé, kteří vstoupili do slu-
žeb světských či církevních velmožů) Kuenringové ve služ-
bách Babenbergů začali systematicky osidlovat Vitorazsko. 
Altweitra pak byla původním centrem tohoto území a první 
písemná zmínka o ní je z let 1182-85. Důkazem tohoto stáří 
budiž ojedinělý opevněný románský kostel sv. Petra a Pav-
la. Původně se jednalo o dřevěnou stavbu, přičemž dnešní 
impozantní kamennou budovu nechal postavit Hadmar II. 
Kuenring a ta se dodnes dochovala ve své původní podobě 
z těžkých žulových kvádrů s románskými klenutými okny, 
nad nimiž se nacházejí úzké osvětlovací průzory opevně-

ného kostela. Interiér s mohutnou žebrovou klenbou uza-
vírá na východní straně půlkruhová apsida. Samozřejmos-
tí je zde zachování neomítnutých původních mohutných 
kamenných kvádrů. Vnitřní vybavení tvoří barokní hlavní 
oltář, malé rokokové varhany z 18. století, jednoduchá re-
nesanční kazatelna ze 17. století a gotické plastiky na barok-
ních konzolách. Nástěnné malby jsou ze 14. století, stejně 
jako socha Matky Boží. Za kostelem se nachází novogotická 
rodinná hrobka rodu Fürstenberků z roku 1843 a tento rod 
pak využíval kostel jako pohřební kapli. Farnost Altweitra 
byla jednou z prvních v Horním Waldviertelu a farní práva 
byla později po jejím založení na počátku 13. století převe-
dena do sousední Weitry. 

Ať už se pro odbočku do Altweitry rozhodneme či nikoli, 

z Unserfrau pokračujeme dále po červené značce, nejprve 

po silnici směrem na Schlagges (asi 1 km). Cestou míjíme 

kapli, která je zvláštní tím, že je postavená nakřivo, což vi-

díme, až když ji mineme a ohlédneme se zpět. Po chvíli nás 

značka svede na lesní cestu, kterou pokračujeme až do 

Heinrichs. Asi 1 km před jmenovanou obcí se cesta, zřejmě 

už příliš nevyužívaná pěšími, začne v terénu ztrácet. Pokud 

se nechceme zdržovat jejím hledáním a rádi bychom si tra-

su poněkud zkrátili, můžeme vyjít na silnici, kterou vidíme 

na kopci nad námi, vedoucí do Heinrichs. Ani tam však ne-

musíme nutně dojít, míříme-li přímo na Mandelstein a sa-

mozřejmě na Dobrou Vodu. Po několika stech metrech od-
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bočíme opět po červené značce do lesa vlevo od silnice 

a začneme stoupat vzhůru. Trasa je zde tentokrát značená 

červeným puntíkem v bílém poli. 

Druhá možnost je nevzdávat hledání červené značky, 

(nescházet na silnici), ale přidržet se jí a dojít po ní až do 

Heinrichs. Je to sice delší varianta, ale můžeme si prohléd-

nout jeskyně a  skalní útvary (Frauenschuh, Rutschstein, 

Brotleibstein) a  novogotický kostel Nanebevzetí Panny 

Marie a když budeme mít štěstí, občerstvit se v restaura-

ci U Stanglů. 

Heinrichs  – pojmenování tohoto místa je odvozeno od 
křestního jména Heinrich ( Jindřich). Oficiální název obce 
se v  minulosti několikrát změnil. Za Rakouska  – Uherska 
se nazývala Heinrichs bei Böhmen, za Velkoněmecké říše 
Heinrichs bei Gmünd a konečně po roce 1945 opět Hein-
richs bei Weitra, stejně jako v letech 1918–38. V písemných 
pramenech se poprvé objevuje až v  roce 1391 a  založena 
byla pravděpodobně již v 1. třetině 13. století. Dominantou 
této „květinové“ obce, jejíž výzdoba byla několikrát celore-
publikově oceněna, je jednolodní novogotický farní kostel 
Nanebevzetí Panny Marie z let 1872–75 postavený z míst-
ních žulových kvádrů, které jsou přiznané pouze na vnějších 
obvodových stěnách, vnitřní prostor je omítnut a  natřen. 
Hlavní oltář sem byl přemístěn až v roce 1954, a  to z Loi-
benu u  Kremsu. Jeho zhotovitelem byl Josef Kepplinger 
z Ottensheimu v Horním Rakousku a pro kostel v Loibenu 

byl zakoupen v roce 1896. Barokní oltářní obraz pak znázor-
ňuje korunovaci Panny Marie. Ve vrcholku oltáře se nalézá 
plastika Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a pod ní vlevo sv. Qui-
rin (patron Loiben, ale i  benediktinů a  cisterciáků, tento 
římský prvomučedník má kupříkladu svůj oltář i ve zlatoko-
runském klášteře) a vpravo svatý Juda Tadeáš. V presbytá-
ři jsou dodnes i další barokní sochy – sv. Josef, sv. Šebesti-
án, sv. Leonard a sv. Florián. Varhany jsou z roku 1911. Věž 
kostela je osazena třemi zvony z roku 1949, přičemž jejich 
předchůdce potkal neblahý osud válečného sejmutí a  roz-
tavení pro zbrojní průmysl za 1. světové války v roce 1917. 
O pět let později je nahradily zvony nové, které zde vydrže-
ly do opětovného zabavení za 2. světové války… Toto sní-
mání a obnovování se vyhnulo pouze umíráčku z roku 1731. 
Obec Heinrichs původně farností spadala pod Unserfrau, 
a to až do roku 1784. V roce 1762 byla v místě postavena za 
významné finanční pomoci guvernéra panství Weitra Fran-
ze Josefa Keuffela, rytíře z Ulbergu, kaple. Po přifaření Phy-
rabrucku a Oberlembachu k Heinrichs nestačila tato kaple 
kapacitně, a proto byl vybudován nový kostel. Zároveň s fa-
rou byla v obci otevřena i škola, v níž se vyučovalo až do roku 
1977. Na mostě přes potok stojí hodnotná kamenná plastika 
sv. Jana Nepomuckého. Obec je výchozím bodem pěší okruž-
ní naučné stezky Erlebnisweg Heinrichs (Cesta zážitků), 
která má celkem 36 zastavení a spojuje místa se zajímavými 
a  zvláštními žulovými kamennými útvary, jakými jsou ku-
příkladu mísy, pecny, dvojviklany, miskovité prohlubně atp. 
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Obě popsané varianty trasy nakonec vedou po červené 

na vrch Kudelring. Prvorepublikový učitel a básník působí-

cí v Českých Velenicích dal tomuto vrchu český název Kou-

delník. Ten však dnes na mapě nenajdeme. Také následu-

jící trasa je velmi bohatá na skalní útvary, které jsou navíc 

pojmenované, a  legendy na cedulkách tak přibližují život 

v  těchto končinách. Přejdeme vrchy Schinderberg (803), 

Brandlberg (811) a Hut (836), které poskytují krásné výhle-

dy do krajiny mezi Mandelsteinem a Holou horou (Lager-

berg 685 m).

Hřeben Mandelsteinu již spatříme v bezprostřední blíz-

kosti. Sejdeme k silnici spojující Heinrichs s Harbachem. Je 

zde parkoviště, odkud vyrážejí na výletníci, kteří se přiblíží 

autem až téměř pod vrchol. Také je tu kryté sezení s něko-

lika stoly, které pojme větší množství lidí a lze se tu scho-

vat před deštěm. Čeká nás poslední stoupání (stále po 

červené) a za malou chvíli staneme na vrcholu.

Mandelstein (874 m.n.m.) – hora na hranici, poutní mís-
to vyhnaných. Ještě před samotným vrcholem můžeme spa-
třit na upraveném prostranství ve svahu prostou lesní ka-
mennou kapli z  roku 1974, před níž se pravidelně koná 
bohoslužba, a  to vždy poslední srpnovou neděli v  rámci 
setkání rodáků vysídlených po 2. světové válce z  přilehlé-
ho území na opačné straně hranice, tj. z Čech, či tehdejší-
ho Československa. Pořadatelem této akce je spolek obce 
Klemens, sdružující vysídlené obyvatele z jihočeských ves-

nic a  měst. Uvnitř kaple je pod obětním stolem mramo-
rová deska se symbolickým vyobrazením vyhnané rodiny. 
Nápisu dominuje „MAHNMAL DER VERTREIBUNG 
1945“ (PAMÁTNÍK VYSÍDLENÍ 1945) a  citát Horno-
plánského šumavského spisovatele a  pedagoga Adalberta 
Stiftera „HASS UND ZANK ZU HEGEN ODER ZU ER-
WIDERN IST SCHWÄCHE, – SIE ÜBERSEHEN UND 
MIT LIEBE ZURÜCKZAHLEN, IST STÄRKE“ (Ne-
návist a  hádky hájit a  na ně odpovídat je slabostí, nevší-
mat si jich a oplácet je láskou je silnou stránkou). Spodní 
část pak zakončuje věnování „GEDENKE DER TOTEN 
HEIMAT VERTREIBENEN!“ (PAMÁTKA ZEMŘELÝM 
Z DOMOVA VYHNANÝM!). Mohutný vrcholový dřevě-
ný kříž byl obnoven v roce 2013. Ten původní z roku 1956 
byl opatřen nápisem „Padlé vlasti“. Další tabulky s texty pak 
následují přímo na vrcholové skále. Jedná se zde zejména 
o připomínku Josefa Gangla, rodáka z Benešova nad Čer-
nou (Deutsch Beneschau) a německy píšícího „šumavské-
ho“ básníka, jehož citát „In der Gute liegt die grösste Beke-
hrungskraft“ (V dobrotě je největší síla poučení) je z konce 
jeho života v roce 1916. Zmíněna je zde kupodivu i  svatá 
Anežka Česká, coby utěšitelka zarmoucených a  na ceduli 
z roku 1977 děkuje vídeňské Böhmerwald muzeum dvěma 
důležitým podporovatelům. Nádherný výhled z  novodo-
bé vysunuté kovové konstrukce, která sem byla instalována 
až v roce 2013, je umocněný možným využitím dalekohle-
du, který je zde rovněž k dispozici. Od Vysoké přes Hojnou 
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Vodu, Kraví horu, Dobrou Vodu, Horní Stropnici, Slepičí 
hory, Kleť, Trhové Sviny, Nové Hrady až po Třeboňskou pá-
nev. Takto hezky panoramaticky a půlkruhově je odtud vi-
dět do Čech, kam vysídlenci až do roku 1989 nesměli, a tak 
odtud mohli pouze nostalgicky vzpomínat na svou původ-
ní vlast a domov. Český básník a výtvarník Josef Bartuška 
nazval ve své sbírce Vitorazsko vydané za 1. republiky na 
počátku 20. let 20. století, Mandelstein Mandlovcem, a to 
s odkazem na prastaré slovanské osídlení. 

Z Mandelsdteinu je možné pokračovat v cestě po červe-

né značce do Harbachu, jedná se však o zdlouhavou cestu 

převážně po asfaltu. 

Harbach – obec v blízkosti státní hranice s Českou republi-
kou obklopují dva významné vrcholy, a sice Mandelstein na 
severu a Nebelstein na jihu. Hraniční přechod tu býval již za 
1. republiky a na českém území stála i rozlehlá budova celni-
ce, u níž došlo k přestřelce v pohnutém konci září 1938 mezi 
příslušníky Stráže obrany státu a oddíly Freikorps. Tato stav-
ba ztratila svůj význam po vzniku železné opony v  tehdej-
ším Československu v roce 1953 a v roce 1977 byla zbořena 
a odstraněna. První písemná zmínka o Harbachu je již z roku 
1390 a jeho název je odvozen buď od lesního potoka – Hart-
bach (Hart = lesní majetek), nebo bažinatého potoka (Hor-
-Bach). Místní kostel sv. Jana Křtitele byl původně středově-
kou kaplí a následně až v éře baroka roku 1749 došlo k jeho 

přestavbě v prostorný chrám, který byl rok poté i barokně za-
řízen ve svém interiéru (hlavní oltář s  obrazem Křtu Páně 
z roku 1878 i křtitelnice). V letech 1768–71 byla v soused-
ství kostela postavena fara. Postranní oltáře jsou v rokokovém 
stylu, kazatelna nese prvky klasicismu. Doklady o propoje-
nosti míst na obou stranách hranice lze najít v místní farní 
kronice. Kostelní varhany zhotovil varhanář Franz Jentschko 
z Českého Krumlova (Krummau). Roku 1838 byl nově po-
řízen zvon, a to u známého českobudějovického (Budweis) 
zvonaře Johanna Pernera. Později pak zednický mistr z Dob-
ré Vody (Brünnl) Johann Königseder spolu s tesařským mi-
strem Andreasem Pigallem z Weitry a klempířským mistrem 
Johannem Andreasem Grabensteinerem z  Kaplice (Kapli-
tz) vyzdvihli věž kostela o tři sáhy. Přímo v místě i okolních 
osadách jsou brusírny olovnatého křišťálu s  dlouhou tra-
dicí. V současnosti je obec známá hlavně svým zdravotním 
a rehabilitačním centrem Moorbad Harbach z roku 1980 se 
specializací na prevenci a  léčbu potíží pohybového apará-
tu. V podstatě se jedná o rašelinné a klimatické lázně, které 
jsou z hospodářského hlediska významné i díky poskytování 
množství pracovních příležitostí nejen pro samotnou obec, 
ale pro celý příhraniční region. Na místním hřbitově byl 
v roce 1955 pohřben bývalý prvorepublikový učitel a později 
i ředitel hojnovodské (Heilbrunn) školy Johann Süka. 

Pokud si necháme ujít prohlídku kostela v Harbachu a zvo-

líme kratší cestu lesem, doporučujeme sejít (viz plánek) na 
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státní hranici a jít po hraničním chodníčku. Vede po úbo-

čí Mandesteinu a Skalky, nedaleko pod jejich vrcholy, a po-

skytuje velmi pěkné výhledy na českou stranu. Dovede nás 

až na silnici vedoucí z Harbachu na Šejby. Tady se může-

me, obdobně jako na trase E rozhodnout buď pro cestu po 

silnici (trasa E), nebo cestu lesem kolem Vysoké přes Hoj-

nou Vodu (trasa E1).

Von Weitra  
über Unserfrau  
und Mandelstein  

Unsere Route beginnt bei der Kirche St. Peter und Paul in 

Weitra und führt wie bei der vorherigen Route (F) über 

die Wilhelm-Szabo-Promenade hinunter zu der dem Heili-

gen Geist geweihte Spitalkirche. Wir folgen die rotmarkier-

ten Weg die Lainsitz Strom aufwärts. Nach drei Kilometern 

Fußmarsch auf der Straße, die uns aus der Stadt hinaus 

ins Grüne führt, immer die Lainsitz folgend, erreichen wir 

Unserfrau, den ältesten Marienwallfahrtsort der Diözese 

Sankt Pölten mit der Wallfahrtskirche Maria Geburt. 

Unserfrau  – zu dieser Gemeinde gehören das benachbar-
te Altweitra und der ca. 6 km entfernte Ortsteil Heinrichs, 
sowie das ca. 10 km entfernte Phyrabruck, die erste öster-
reichische Ortschaft nach dem Grenzübergang. Der Name 
des Ortes leitet sich von dem Fund einer Marienstatue in 
der aufgeschwemmten Lainsitz. Der Name Unsere Liebe 
Frau am Sand ist seit Anfang des 14.  Jahrhunderts nach-



274 275

weisbar. Die Ursprünge des Ortes sind mit der Madon-
nenstatue und der Heilwasserquelle verbunden, die auf der 
Fundstelle entspringt.

Ursprünglich stand die Statue in der Kapelle, und die 
Menschen kamen aufgrund des Gerüchts von Heilung 
hierher. Hier wurde ein kleines Heilbad errichtet, und vom 
Zustrom der Pilger zeugen das steinerne Pastophorium aus 
dem Jahr 1525 und die Tatsache, dass hier drei Priester wirk-
ten. Die Wallfahrten blühten vor allem im 17. Jahrhundert 
auf, mit einem Rückgang am Ende des folgenden Jahrhun-
derts, als die örtliche Marienbruderschaft 1784 abgeschafft 
wurde, und den Bädern während des 19. Die Tradition der 
Wallfahrt wird hier jedoch auch heute noch gepflegt. Die 
Dominante des Dorfes ist die Pfarrkirche Mariä Geburt aus 
der Zeit um 1250. Ursprünglich war es ein Verteidigungs-
gebäude mit einem Turm. Die Kirche wurde später im go-
tischen und barocken Stil umgebaut. Um 1400 wurden ein 
dreischiffiges Gebäude und ein gotischer Chor errichtet. 
In den Jahren 1694-98 wurden zwei weitere Kirchenschif-
fe und ein südlicher Barockturm mit Zwiebelturm hinzu-
gefügt. Aus dieser Zeit stammen die barocke Kanzel mit ei-
nem Reliefzyklus aus dem Leben der Jungfrau Maria und 
einem Ölgemälde des Guten Hirten sowie der Seitenaltar 
des heiligen Stephanus mit reicher Stuckdekoration, die die 
Steinigung dieses Heiligen darstellt, der natürlich auch auf 
dem Altarbild verewigt ist. Neben dem Triumphbogen auf 
der rechten Seite blickt eine gotische Holzskulptur der Ma-

donna aus dem Jahr 1340 von der Höhe einer Steinsäule auf 
die Gläubigen herab. Sehr wertvoll ist auch das romanische 
Taufbecken auf einem kubischen Sockel. Die ursprüngliche 
Kapelle wurde bereits Ende des 12. Jahrhunderts neben der 
heutigen Kirche errichtet. Sie ist noch heute erhalten und 
beherbergt im Inneren einen bemerkenswerten Fresken-
zyklus aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Die mit-
telalterliche Badestube befindet sich heute außerhalb der 
Umfassungsmauer des Kirchhofs neben dem Pfarrhaus. Es 
handelt sich um einen kreisförmig ummauerten Arkaden-
raum mit einer Tiefe von 4-5 Metern. 

Die Kirche ist normalerweise für Besucher nicht zu-
gänglich, das Innere kann durch das Eingangsgitter besich-
tigt werden. Sonntags um 9:30 Uhr findet hier ein regelmä-
ßiger Gottesdienst statt, während des Jahres wird der Ort 
von Wallfahrtsprozessionen besucht. Ursprünglich war das 
Gelände mit dem nahe gelegenen Altweitra verbunden. Die 
Kirche in Altweitra ist auf jeden Fall einen Besuch wert, 
denn sie ist das älteste geistliche Zentrum der Region und 
liegt nur einen Kilometer von Unserfrau entfernt. 

Altweitra (Alt-Vitoraz), ehemals eine eigenständige Ge-
meinde, bildet heute mit der Nachbargemeinde Unserfrau 
eine Selbstverwaltungseinheit und wird durch den Fluss 
Lužnice getrennt. Altweitra gehört zu den sehr alten Sied-
lungen, die von Slawen vielleicht schon im 9. Im 12. Jahr-
hundert begannen die Kuenringer (Angehörige des nie-
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deren Adels im Heiligen Römischen Reich, ursprünglich 
unfreie Menschen, die in den Dienst weltlicher oder kirch-
licher Adliger traten) im Dienste der Babenberger, Vito-
raz systematisch zu besiedeln. Altweitra war damals das 
ursprüngliche Zentrum der Region und wurde erstmals 
1182-85 schriftlich erwähnt. Die einzigartige befestigte ro-
manische Kirche St. Peter und Paul ist ein Beweis für die-
ses Zeitalter.

Das heutige beeindruckende Steingebäude war ur-
sprünglich ein Holzgebäude und wurde von Hadmar II. er-
richtet. Kuenring, und sie ist noch in ihrer ursprünglichen 
Form aus schweren Granitblöcken mit romanischen Rund-
bogenfenstern erhalten, über denen sich die schmalen 
Lichtöffnungen der Wehrkirche befinden. Der Innenraum 
mit seinem massiven Kreuzrippengewölbe wird auf der 
Ostseite von einer halbrunden Apsis abgeschlossen. Die 
Erhaltung der massiven, unverputzten Originalsteinblöcke 
ist hier natürlich eine Besonderheit. Die Innenausstattung 
besteht aus einem barocken Hochaltar, einer kleinen Ro-
koko-Orgel aus dem 18. Jahrhundert, einer einfachen Re-
naissance-Kanzel aus dem 17.  Jahrhundert und gotischen 
Skulpturen auf barocken Konsolen.

Die Wandmalereien stammen aus dem 14.  Jahrhun-
dert, ebenso wie die Statue der Mutter Gottes. Hinter der 
Kirche befindet sich die neugotische Familiengruft der Fa-
milie Fürstenberg aus dem Jahr 1843, die die Kirche damals 
als Begräbniskapelle nutzte. Die Pfarre Altweitra war eine 

der ersten im Oberen Waldviertel, die Pfarrrechte wurden 
nach ihrer Gründung im frühen 13. Jahrhundert an das be-
nachbarte Weitra übertragen. 

Unabhängig davon, ob Sie die Abzweigung nach Altwei-

tra nehmen oder nicht, fahren Sie von Unserfrau aus wei-

ter, indem Sie der roten Markierung folgen und zunächst 

der Straße nach Schlagges folgen (ca. 1 km). Auf dem Weg 

dorthin kommen wir an einer Kapelle vorbei, die seltsam 

ist, weil sie schief gebaut ist, was wir erst sehen, wenn wir 

an ihr vorbeigehen und zurückschauen. Nach einer Weile 

führt uns das Schild zu einem Waldweg, dem wir bis Hein-

richs folgen. Etwa 1 km vor dem erwähnten Dorf beginnt 

die Straße, die offenbar kaum von Fußgängern benutzt 

wird, im Gelände zu verschwinden. Wenn wir nicht zu lan-

ge suchen und den Weg etwas abkürzen wollen, können 

wir die Straße nehmen, die wir auf dem Hügel über uns 

sehen können und die nach Heinrichs führt. Wir müssen 

aber auch nicht unbedingt dorthin fahren, wenn wir direkt 

nach Mandelstein und natürlich nach Dobra Voda wollen. 

Nach ein paar hundert Metern biegen wir wieder links von 

der Straße in den Wald ab, folgen der roten Markierung 

und beginnen den Aufstieg. Diesmal ist die Route mit ei-

nem roten Punkt in einem weißen Feld markiert. Die zwei-

te Möglichkeit besteht darin, die Suche nach dem roten 

Schild nicht aufzugeben (und nicht die Straße hinunter-

zufahren), sondern sich an die Straße zu halten und ihr 
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bis nach Heinrichs zu folgen. Es ist eine längere Variante, 

aber wir können die Höhlen und Felsformationen (Frau-

enschuh, Rutschstein, Brotleibstein) und die neugotische 

Kirche Mariä Himmelfahrt besichtigen und mit etwas Glück 

im Gasthaus Stangl einkehren. 

Heinrichs – der Name des Ortes leitet sich von dem Vor-
namen Heinrich ab. Der offizielle Name des Dorfes hat sich 
in der Vergangenheit mehrmals geändert. Während der ös-
terreichisch-ungarischen Monarchie hieß es Heinrichs bei 
Böhmen, während des Großdeutschen Reiches Heinrichs 
bei Gmünd und schließlich nach 1945 wieder Heinrichs 
bei Weitra, wie 1918-38. Sie wird erstmals 1391 schriftlich 
erwähnt und wurde wahrscheinlich im ersten Drittel des 
13. Jahrhunderts gegründet. Die Dominante dieses „blumi-
gen“ Dorfes, dessen Dekoration mehrfach landesweit aus-
gezeichnet wurde, ist die einschiffige neugotische Pfarrkir-
che Mariä Himmelfahrt aus den Jahren 1872-75, erbaut aus 
lokalen Granitblöcken, die nur an den Außenwänden zu-
gelassen sind, der Innenraum ist verputzt und bemalt. Der 
Hauptaltar wurde erst 1954 von Loiben bei Krems hier-
her verlegt. Sie wurde von Josef Kepplinger aus Ottens-
heim in Oberösterreich hergestellt und 1896 für die Kirche 
in Loiben erworben. Das barocke Altarbild stellt die Krö-
nung der Jungfrau Maria dar. Oben auf dem Altar befindet 
sich eine Skulptur des Heiligsten Herzens Jesu und darun-
ter links der Heilige Quirin (Patron von Loiben, aber auch 

der Benediktiner und Zisterzienser, dieser römische Erst-
märtyrer hat seinen eigenen Altar im Kloster Goldene Kro-
ne) und rechts der Heilige Judas Thaddäus. Im Presbyteri-
um befinden sich noch weitere Barockstatuen – der Heilige 
Josef, der Heilige Sebastian, der Heilige Leonhard und der 
Heilige Florian. Die Orgel stammt aus dem Jahr 1911. Der 
Kirchturm ist mit drei Glocken aus dem Jahr 1949 ausge-
stattet, deren Vorgänger das unglückliche Schicksal er-
litten, während des Ersten Weltkriegs im Jahr 1917 abge-
nommen und für die Rüstungsindustrie eingeschmolzen zu 
werden. Fünf Jahre später wurden sie durch neue Glocken 
ersetzt, die bis zu ihrer erneuten Beschlagnahmung wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs Bestand hatten… Bei dieser 
Untersuchung und Restaurierung wurde lediglich die Lei-
chenhalle von 1731 vermieden. Das Dorf Heinrichs war ur-
sprünglich bis 1784 eine Pfarrei unter Unserfrau. Im Jahr 
1762 wurde mit maßgeblicher finanzieller Unterstützung 
des Statthalters der Herrschaft Weitra, Franz Josef Keuffel, 
Ritter von Ulberg, eine Kapelle an dieser Stelle errichtet. 
Nach der Angliederung von Phyrabruck und Oberlembach 
an die Heinrichs reichte die Kapelle für die Kapazität der 
Heinrichs nicht mehr aus und es wurde eine neue Kirche 
gebaut. Zeitgleich mit dem Pfarrhaus wurde im Dorf eine 
Schule eröffnet, in der bis 1977 unterrichtet wurde. Auf der 
Brücke über den Bach befindet sich eine wertvolle Stein-
skulptur des Heiligen Johannes von Nepomuk. Der Ort ist 
Ausgangspunkt des Erlebnisweges Heinrichs, eines Rund-
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wanderweges mit insgesamt 36 Stationen, der Orte mit in-
teressanten und besonderen Granitsteinformationen wie 
Schalen, Öfen, Doppelvulkanen, schalenförmigen Vertie-
fungen usw. verbindet. 

Beide beschriebenen Routenvarianten führen schließlich 

über den roten Weg zum Kudelring. Der tschechische 

Name Koudelník wurde diesem Hügel von einem Lehrer 

und Dichter der Ersten Republik gegeben, der in České 

Velenice arbeitete. Heute ist sie jedoch nicht mehr auf 

der Landkarte zu finden. Auch der folgende Weg ist sehr 

reich an Felsformationen, die ebenfalls benannt sind, und 

die Legenden auf den Schildern bringen Ihnen das Leben 

in dieser Gegend näher. Wir überqueren den Schinder-

berg (803), den Brandlberg (811) und die Hütte (836), 

die schöne Ausblicke auf die Landschaft zwischen Man-

delstein und dem Kahlen Berg (Lagerberg 685 m) bieten. 

Der Mandelsteinkamm ist bereits in unmittelbarer Nähe 

zu sehen. Wir steigen hinunter zur Straße, die Heinrichs 

mit Harbach verbindet. Hier gibt es einen Parkplatz, von 

dem aus Wanderer, die mit dem Auto bis fast unter den 

Gipfel kommen, starten. Außerdem gibt es einen über-

dachten Sitzbereich mit mehreren Tischen, der Platz für 

eine größere Anzahl von Personen bietet und vor Regen 

schützt. Wir haben noch einen letzten Anstieg zu bewäl-

tigen (noch auf dem roten Weg) und stehen bald auf dem 

Gipfel.

Mandelstein (874 m über dem Meeresspiegel) – ein Berg 
an der Grenze, ein Wallfahrtsort der Exilanten. Noch vor 
dem eigentlichen Gipfel kann man auf einer begrünten Flä-
che am Hang eine einfache Waldsteinkapelle aus dem Jahr 
1974 sehen, vor der regelmäßig, immer am letzten Sonntag 
im August, ein Gottesdienst im Rahmen eines Treffens der 
nach dem Zweiten Weltkrieg aus dem angrenzenden Ge-
biet jenseits der Grenze, d. h. aus Böhmen oder der ehema-
ligen Tschechoslowakei, vertriebenen Angehörigen abge-
halten wird. Organisator dieser Veranstaltung ist der Verein 
Klemens, in dem Vertriebene aus südböhmischen Dörfern 
und Städten zusammenkommen. Im Inneren der Kapelle 
befindet sich unter dem Opfertisch eine Marmorplatte mit 
der symbolischen Darstellung einer vertriebenen Familie. 
Die Inschrift wird dominiert von „MAHNMAL DER VER-
TREIBUNG 1945“ und einem Zitat des aus dem Böhmer-
wald stammenden Schriftstellers und Pädagogen Adalbert 
Stifter „HASS UND ZANK ZU HEGEN ODER ZU ERWI-
DERN IST SCHWÄCHE, – SIE ÜBERSEHEN UND MIT 
LIEBE ZURÜCKZAHLEN, IST STÄRKE“ (Hass und Streit 
zu verteidigen und darauf zu reagieren ist eine Schwäche, sie 
zu ignorieren und mit Liebe zu erwidern ist eine Stärke). Der 
untere Teil ist mit der Widmung „GEDENKE DER TOTEN 
HEIMATVERTREIBENEN!“ versehen. (EINE GEDENK-
STÄTTE FÜR DIE VERSTORBENEN, DIE AUS IHRER 
HEIMAT VERTRIEBEN WURDEN). Das massive höl-
zerne Gipfelkreuz wurde 2013 restauriert. Das Original von 
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1956 trug die Aufschrift „Gefallenes Land“. Weitere Tafeln 
mit Texten folgen dann direkt auf dem Gipfelfelsen. Damit 
wird insbesondere an den aus Beneschau nad Cernou stam-
menden deutschsprachigen Böhmerwalddichter Josef Gangl 
erinnert, dessen Zitat „In der Gute liegt die größte Bekeh-
rungskraft“ vom Ende seines Lebens im Jahr 1916 stammt. 
Es wird hier auch die heilige Agnes von Böhmen als Tröste-
rin der Trauernden erwähnt, und auf einem Schild von 1977 
dankt das Böhmerwaldmuseum in Wien zwei wichtigen Un-
terstützern. Von einem Aussichtsturm aus dem Jahre 2013 
öffnet sich eine herrliche Aussicht von Westen nach Osten. 
Nach Norden sieht man weit in die südböhmische Teichplat-
te. Die Aussichtsplattform ist mit Fernglas ausgestattet, was 
das Erlebnis für den Besucher noch verstärkt. Die beeindru-
ckende Aussicht in die böhmische Heimat brachte die ver-
triebenen Deutschböhmen hierher, die von hier aus ihre alte 
Heimat sehen konnten, die man bis Ende 1989 nicht leicht 
besuchen konnte. Der tschechische Dichter und Künstler Jo-
sef Bartuška nannte den Berg Mandelstein in seiner Samm-
lung Vitorazsko (erschien 1927), auf Tschechisch Mandlo-
vec, in Anlehnung an die ehemalige slawische Besiedlung.

Von Mandelsstein aus kann man auf der roten touristi-
schen Markierungem nach Harbach folgen, aber es ist ein 
langer Weg, meist auf Asphalt. 

Harbach, ein Dorf nahe der Grenze zur Tschechischen Re-
publik, ist von zwei bedeutenden Gipfeln umgeben, dem 

Mandelstein im Norden und dem Nebelstein im Süden. Be-
reits in der Ersten Republik gab es hier einen Grenzüber-
gang mi teinem großen Zollamtgebäude an der tschechi-
schen Seite der Grenze. Ende September 1938 kam es hier 
zu einem gewaffneten Inzident zwischen der tschechoslo-
wakischen Grenzpolizei und den Freikorpsmitgliedern. 
Dieses Gebäude verlor mit dem Aufheben des Grenzüber-
ganges 1953 seine Bedeutung und wurde 1977 abgerissen. 
Die erste schriftliche Erwähnung von Harbach stammt aus 
dem Jahr 1390, und der Name leitet sich entweder von dem 
Waldbach Hartbach (Hart = Waldgut) oder dem sumpfi-
gen Bach, d.h. Hor-Bach ab. Die örtliche Kirche St. Johan-
nes der Täufer war ursprünglich eine mittelalterliche Kapel-
le und wurde dann um 1749 zu einer geräumigen Kirche im 
Barockbaustil umgebaut, die ein Jahr später auch im Inneren 
barock ausgeschmückt wurde (der Hauptaltar mit einem 
Gemälde der Taufe Christi von 1878 und das Taufbecken). 
Die Seitenaltäre sind im Rokokostil gehalten, die Kanzel 
trägt Elemente des Klassizismus. Die Kirchenorgel wurde 
von dem Orgelbauer Franz Jentschko aus Český Krumlov 
(Krumau) gebaut. 1838 wurde eine neue Glocke von dem 
Glockengießer Johann Perner aus Budweis erworben. In 
den Jahren 1768-71 wurde in der Nähe der Kirche ein Pfarr-
haus errichtet. Ein Beweis für die Verflechtung der Orte bei-
derseits der Grenze findet sich in der örtlichen Pfarrchronik.

Durch den Maurermeister Johann Königseder aus 
Brünnl, den Zimmermeister Andreas Pigall aus Weitra und 
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den SpenglerJohann Andreas Grabensteiner aus Kaplitz 
wurde der Kirchturm um drei Klafter erhöht. Im Ort und 
in den umliegenden Dörfern wird Bleikristall geschliffen. 
Heute ist das Dorf vor allem für das 1980 gegründete Ge-
sundheits- und Rehabilitationszentrum Moorbad Harbach 
bekannt, das sich auf die Prävention und Behandlung von 
Erkrankungen des Bewegungsapparates spezialisiert hat. 
Es handelt sich um einen Luftkurort mit Moorheilbad. Es 
hat für die Grenzregion eine große Bedeutung und bietet 
viele Arbeitsplätze. Johann Süka, ein ehemaliger Lehrer in 
der Ersten Republik und späterer Direktor der Heilbrunner 
Schule, wurde 1955 auf dem örtlichen Friedhof beigesetzt. 

Wenn Sie auf den Besuch der Kirche in Harbach verzichten 

und eine kürzere Route durch den Wald wählen, empfeh-

len wir Ihnen, zur Staatsgrenze hinunter zu gehen (siehe 

Karte) und dem Grenzweg zu folgen. Er führt an den Hän-

gen des Mandestein und der Skalka entlang, nicht weit 

unter deren Gipfeln, und bietet sehr schöne Ausblicke in 

Richtung Böhmen. Sie führt uns auf die Straße, die von 

Harbach nach Šejby führt. Hier wie auch auf der Route 

E kann man wählen, ob man die Straße (Route E) oder den 

Waldweg um Vysoká über Hojná Voda (Route E1) nimmt.

Překlad: Martin Polák

Trhové Sviny, celkový pohled na město s dominantním kostelem 
nanebevzetí Panny Marie. 20.léta 20. století
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Kostel Nanebevzetí Panny Marie  
v Trhových Svinech, poč. 20.století

Církevní slavnost před kostelem v Trhových Svinech, 1929
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Svatá Trojice, Poutní kostel Nejsvětější Trojice, pol. 20. stol. Svatovojtěšské oslavy v Trhových Svinech 1.7. 1947
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Pouť Svatá Trojice, 20.léta 20. století Pouť Svatá Trojice, 20.léta 20. století
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Nové Hrady (kostel sv. Petra a Pavla spolu s klášterem servitů, pouč. 20. století)

Nové Hrady (kostel sv. Petra a Pavla, poč. 20. století)
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Horní Stropnice (celkový pohled na obec s dominantním kostelem 
sv. Mikuláše a Dobrou Vodu v pozadí, pouč. 20. století

Horní Stropnice (kostel sv. Mikuláše, poč. 20. století
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Hojná Voda (celkový pohled na obec s kostelem sv. Anny 
a dominantní zvonicí, 20. léta 20. století

Hojná Voda (skládaná pohlednice z poč. 20. století
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Žumberk (celkový pohled na obec i na náves s dominantním kostelem 
Stětí sv. Jana Křtitele, poč. 20. století)

Dobrá Voda (celkový pohled na obec s poutním kostelem 
Panny Marie Těšitelky, konec 30. let 20. století)
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Dobrá Voda (poutní kostel Panny Marie Těšitelky 
z Dolní Filipinky, pouč. 20. století) Dobrá Voda (poutní kostel Panny Marie Těšitelky, 

poč. 20. století)
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Dobrá Voda (poutní kostel Panny Marie Těšitelky s výhledem 
na Horní Stropnici a Nové Hrady, 30. léta 20. století

Dobrá Voda (dvouramenné schodiště a průčelí poutního kostela 
Panny Marie Těšitelky, 30. léta 20. století)
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Dobrá Voda (interiér poutního kostela Panny Marie Těšitelky, 30. léta 20. století Dobrá Voda (skládaná pohlednice, 20. léta 20. století
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Dobrá Voda (celkový pohled na ulicovou zástavbu obce, 20. léta 20. století Dobrá Voda (bývalý hostinec oproti poutnímu kostelu, 20. léta 20. století
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Veveří (celkový pohled na obec, konec 19. století) Jedlice (skládaná pohlednice, poč. 20. století)
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Jedlice (skládaná pohlednice, poč. 20. století) Jedlice (celkový pohled na obec, konec 19. století
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Jedlice (hostinec, poč. 20. století) Šejby (celkový pohled na obec, konec 19. století)
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Šejby(hostinec, poč. 20. století)




