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Jsme áci osmé tøídy ze Z
a M Èeské Velenice a
pøipravili jsme pro vás
malou nauènou stezku po
èásti Èeských Velenic v
rámci projektu kolní
virtuální nauèná stezka.
[2010/2011]

Úvod
V tomto prùvodci se doètete spoustu vìcí o Èeských
Velenicích pøedevím z oblasti biologie a historie.
Pùjdeme trasou, na ní jsme pøipravili 5 zastavení.

1. zastavení [kola]  Vitorazsko, geologie
N48° 46. 236´  E14° 58. 235´

2. zastavení [u øeky I]  èeskorakouské vztahy, botanika
N48° 46. 069´  E 14° 58. 349´

3. zastavení[u øeky II]  zoologie
N48° 45. 971´ E14° 58. 135´

4. zastavení [Michlplac]  úzkokolejka/trolejbus, katanová alej
N48° 46. 025´  E14° 57. 970´

5. zastavení [kostel]  kostel, døeviny
N48° 46. 180´  E14° 57. 927´

Skola

Na prvním stanoviti na stezce
VNS naleznete základní kolu.
Dozvíte se o pùvodu názvu,
osídlení, historii a souèasnosti Vitorazska a také o krajinném rázu okolí
Èeských Velenic.

VITORAZSKO

Vitorazsko je historické území rozkládající se na jihu Èech, v okolí horního
toku øeky Lunice a na dolnorakouském území severnì od øeky Dunaje.
Rozloha severního Vitorazska, dnes èeského území, je 110 km2.
Název oblasti byl umìle vytvoøen èeskými vlastenci v 19. století. Je
odvozen od staré slovanské osady (dnení Weitry) a hradu Vitoraze,
ze kterého kdysi dávno vládl slovanský kníe Vitorad. Starí historikové
povaovali pùvod názvu této oblasti za historicky doloený. Souèasní èetí i
rakoutí historikové ale dokazují, e celé vypravování o Vitoradovi je
mýtus, jeliko nemá ádné významné historické podklady. Vìtina Èechù
ijících na tomto území si ale ani pøesto nemùe pøipustit, e by neili v
historickém Vitorazsku, vdy hlavní silnice v naem mìstì se nazývá
Vitorazská a i celé Èeské Velenice jsou neodmyslitelnì spjaty
s Vitorazskem...
A do 12. století bylo Vitorazsko prakticky neobydleno. Nacházel se zde
ohromný prales (nazývaný Silva nortica) se spoustou moèálù, bain a
raelini, který zpoèátku
nechtìl nikdo osídlovat. Jeliko
bylo obdìlávatelné pùdy
nedostatek, postupovali
slovantí kolonisté dále na jih a
ïáøili (vypalovali) zdejí
prales. Nìmecky hovoøící
kolonisté ale také nezaháleli a
postupovali z jihu na sever. Obì
dvì vlny se støetli právì ve
Vitorazsku.
Pro vyøeení vleklých sporù o
území musela být roku 1179 na
dvorském sjezdu v Chebu
vytýèena jiní hranice èeského
státu. Tato hranice byla velice
podobná té souèasné.

Kolonisté vak nevìdìli, kde se
nachází hranice státu, a proto ji
nevìdomì pøekraèovali, a tak
zakládali nové osady ve druhém
státì. Z toho vyplývá, e se místní
obyvatelstvo prolínalo a z tohoto
dùvodu nacházíme u rakouských
obcí èeské názvy a u èeských
obcí názvy nìmecké (Litschau 
Lièov, Zwettel  Svìtlá nebo také
Krabono  Zuggers, èi Rapach 
Rottenschachen).
Oblast èeského Vitorazska
patøila a do 12. století
Èechùm. Ve válce o
Vitorazsko byl vak roku
1176 èeský kníe Sobìslav II.
poraen rakouským vévodou
Jindøichem II. a Vitorazsko
bylo odtreno od Èech a bylo
dáno v léno rakouským
Kuenringùm. Nadále vak náleelo pod svrchovanost èeských panovníkù. V roce
1280, po poráce Pøemysla Otakara II., bylo Vitorazsko za trest odòato Kuenringùm
a pøestalo být èeským lénem. Rudolf Habsburský ho natrvalo pøipojil k Dolnímu
Rakousku. Hranice mezi Èechami a Dolním Rakouskem se ustálila v roce 1629 po
vítìzství Habsburkù nad èeskými stavy. Èeské Vitorazsko se stalo souèástí naeho
státu a v roce 1920, po vytvoøení Èeskoslovenska. V této dobì zde ilo 7059 Èechù,
Nìmcù 2479.

1) Proè se objevují v historii na území Vitorazska dvojjazyèné názvy obcí?
2) Kdy se stává èeské Vitorazsko souèástí naeho státu? (jmenuj nìkteré obce tohoto území)

GEOLOGIE a
MORFOLOGIE
Nacházíme se v jiním cípu Tøeboòské pánve, která je na pískovém, jílovém
a ulovém podloí.
Po ustoupení moøe
vzniklo v Tøeboòské
pánvi mnoho jezer, díky nim
je zdejí krajina bohatá
na mnoství písku.
V jezerech je sladká voda
s malou pøímìsí soli,
která zde zùstala z moøe.
Nejblíe Èeským
Velenicím je pískovna
Halámky. Na Tøeboòsku
se nachází pøiblinì 6%
celorepublikových zásob
písku. Ten se vyuívá do
vodáren, pro lesnické nebo zemìdìlské úèely, pro rekreaci a na ochranu pøírody.
Na nìkterých pískovnách se u pøestalo tìit, nebo ubývá písku a lidé jej nechtìjí
vytìit vechen.
V Hrdloøezích se tìí raelina z místních raelini, poblí vesnièky Klikov se tìí
hlína.
Pískové podloí vzniklo v dobách, kdy bylo v naí krajinì moøe. Písek se usazoval na dnì
moøí.
Za rakouským mìstem Gmünd je National Park Blockheide, kde jsou ulové horniny
pocházející z prvohor (pøed 570 000 000235 000 000 let.)

1. Kde se nejblíe È. Velenicím nacházejí pískovny?
2. Jaké je prùmyslové vyuití nerostných surovin z Tøeboòska?

U reky
Na druhém stanoviti se dozvíte informace o èeskorakouských vztazích v historii
i souèasnosti. Také vám pøedstavíme rostliny vyskytující se v blízkosti naí øeky.

Cesko-rakouské vztahy
v minulosti

Vlivem kolonizace dochází k tìsnému sousedství, ba k promísení èeského a
rakouského obyvatelstva. Severní Vitorazsko bylo osídlováno ji od 9. století. Èei se
i po promísení s Rakuany nenechali zgermanizovat a mluvili poøád èesky. Nehlásili
se ani k èeskému ani k rakouskému obyvatelstvu, byli to prostì Vitorazané.
Vlivem pracovní pøíleitosti dochází k rozkvìtu této oblasti a pøedevím k pøíchodu
èeských pøistìhovalcù na pøedmìstí Gmündu. Pro zamìstnance drah byly
postaveny nové domy, vznikají osady Èeská Cejle (Böhmzeile), Josefsko
(Josefschlag). Dolní Velenice, Josefsko a Èeská Cejle
se slouèily v jednu obec (a v roce 1922 v mìsto Èeské
Velenice), která se stává èeským národním
støediskem. Noví lidé zde vystupují jako vlastenci,
dávají najevo své èeství. Po pøenesení øeditelství drah
do Vídnì byl pøíliv èeských zamìstnancù zakázán.

Po 1. svìtové válce a vytvoøení ÈSR se vztahy mezi Èechy a Rakuany
zhorovaly. Èetí zamìstnanci drah, kteøí usilovali o pøipojení severního Vitorazska k
ÈSR, dostali výpovìï, byl jim zabaven plat a zastaven pøídìl potravin. Po zaèlenìní
Vitorazska do ÈSR vichni rakoutí úøedníci a zøízenci z nádraí a dílen opustili práci
a odeli do Rakouska. Nechtìli ít v ÈSR.
Dne 8. øíjna 1938 byly È.Velenice pøipojeny ke Gmündu a spoleènì s È.Velenicemi
bylo k nìmecké øíi pøipojeno i Vitorazsko. Z È.Velenic musel odejít kadý obyvatel,
který se pøistìhoval po roce 1920. Zùstalo zde asi 50 èeských rodin (5% obyvatel) a
do oputìných domù a na volná pracovní místa pøili rakoutí Nìmci.
V kvìtnu 1945 byly È.Velenice a èeské Vitorazsko pøipojeny opìt k Èeskoslovensku.
Rakoutí Nìmci byli vyhnáni do Rakouska. Vyhnání probíhalo ve tøech vlnách. První
v roce 1945 se neobela bez násilí a obìtí, druhá
klidnìjí a plánovaná byla v roce 1946 a tøetí v roce
1947.
Po nastolení komunistického reimu byly oba národy
od sebe odtreny eleznou oponou a to zpùsobilo
znaèné odcizení.

Cesko-rakouské vztahy
Po roce 1989 se naruené vztahy zaèínají pozvolna obnovovat.

Po odstranìní elezné
opony se naskytla
nadìje, e budou opìt
navázány nové vztahy
mezi Èechy a
Rakuany. Otevøení
hranic znamenalo
novou etapu ve vztazích
mezi sousedy
oddìlenými od sebe
pouze øekou
Lunicí, avak po
tak dlouhé izolaci je
navazování vztahù
sloité.
Po 22 letech od
otevøení hranic se
vztahy mnohem
zlepily, mìsta se
snaí spolupracovat.
Potøeba vzájemné
komunikace
vyplývá z øeení
stejných problémù.

Se vstupem do Evropské unie se
spolupráce stává pevnìjí.
Vznikají spoleèné projekty týkající se
pøedevím infrastruktury  chodník na
pìím pøechodu, propojení Vitorazské
ulice na rakouské území, pøivedení tepla
z Gmündu, propojení vodovodu.

Nejvýznamnìjím
projektem 90. let je
pøeshranièní
prùmyslová zóna 
hospodáøský park 
zajiující pracovní
pøíleitosti.

Realizace projektù v oblasti kulturní, sociální a hospodáøské :
1. Vznik pøeshranièních impulsních center
2. Spolupráce hasièù obou mìst
3. Studie monosti vyuívat gmündskou nemocnici
èeskými pacienty
4. Projekt áci dvou keramických kol
5. Pøechodyfestival s èeskými a rakouskými umìlci,
poøádaný kadé 2 roky
6. Spolupráce Z a M Èeské Velenice a Volksschule 2
Gmünd
7. Projekt Hledání spoleèné minulosti k nalezení
spoleèné budoucnosti.

1) Která událost byla impulsem pro obnovování zpøetrhaných èeskorakouských
vztahù?
2) Dokáe vyjmenovat nìkteré spoleèné èeskorakouské projekty?

ROSTLINY U REKY
Rùe ípková

Sasanka s kopøivou

Vrba jíva
Mladé listy jírovce

Co je krásy vùkol...
Na jedné z rostlin se nachází bezobratlý ivoèich,
najdete ho???

Dymnivka dutá

Troudnatec kopytovitý
Netýkavka obecná

Detail kvìtu orseje

Most

Na tomto stanoviti se zabýváme tématem jen z oblasti biologie, a to
zoologií...
Jedná se o jeden z mála pìích pøechodù z Èech do Rakouska.

ZOOLOGIE
Øeka
Lunice pramení v Novohradských horách (na
rakouské stranì) a je pravobøením pøítokem øeky
Vltavy (Orlická pøehrada). Délka toku øeky Lunice
je 208 km a odvodòuje území s rozlohou 4 226km2.
Kos èerný
Øece Lunici se øíká øeka naruby, protoe má na
je zákrut øeky zpùsobený boèní erozí  vymíláním
zaèátku meandry
bøehù na jedné stranì a usazováním na druhé stranì) a na konci peøeje (
je
obecné pojmenování pro místo v øece, kde proudící voda pøekonává pøírodní
kamenné pøekáky  zejména balvany a prahy), zatímco jiné øeky to mají naopak.
Pøi procházce kolem øeky Lunice v naem mìstì jsme nali stopy, které patøí
kachnám divokým a pravdìpodobnì vydrám øíèním. K vzácným druhùm
ijících u øeky Lunice patøí napø. larvy chrostíkù (stavìné z
kamínkù, jehlièí, listù, písku...), mnoho druhù píïalek a mùr, dále i rùzné druhy
støevlíkù, drabèíkù, chrostíkù, váek èi pavoukù a
komárù.
 vzácný nález mihule potoèní,
z obojivelníkù zde mùeme najít
ze
skupiny zelených skokanù. K druhùm
zde
ijícím patøí zmije obecná i uovka obojková.
Z
zde byla zaznamenána volavka popelavá,
èáp bílý, strakapoud velký, sýkory i dalí pìvci,
místy i kachna divoká.
Pavouk lovèík

Mihule

Skokan hnìdý

Strakapoud pøi práci

Hotel Konzul
Na této zastávce naí stezky probereme
ná døíve provozovaný trolejbus a
úzkokolejku. Seznámíme se rovnì s
katanovou alejí.

ÚZKOKOLEJKA

Souèasné foto

Pro posílení pøedevím nákladní dopravy byla v roce 1900 vybudována
úzkokolejná dráha do Heidenreichsteinu (Kamýku) a Litschau (Lièova). V roce
1902 zas do Weitry (Vitorazi) a do Gross Gerungs (Velkých Keruic). Tato
úzkokolejná dráha konèila za nádraím v Èeských Velenicích. Celá oblast se
tak zapojila do evropské dopravní
sítì, hlavnì do hospodáøského
ivota tehdejí rakouskouherské
monarchie. Mìsta Gmünd a
dnení Èeské Velenice
s pøilehlými obcemi nebývale
vzkvétaly.
Roku 1909 bylo postaveno nové
nádraí s elektrickým osvìtlením
a zabezpeèovacím zaøízením. Na
území dneních È. Velenic se
úzkokolejná dráha, vedoucí od
Úzkokolejka u hotelu Konsul
mostu pøes Lunici po dnením
pìím pøechodu, okolo hotelu
Konzul a dále souèasnou katanovou alejí, poté dìlila na dvì vìtve. Pøímý tah
konèil u správní budovy úzkokolejné dráhy  Landesbanky, která stávala asi 200
m za dnení nádraní budovou, ale bombardováním v roce 1945 byla znièena.
Druhá vìtev trati odboèovala u stávající budovy radnice do dnení Masarykovy
ulice, vedla tøeòovou alejí a dále smìøovala do Rakouska.
Zatímco v Rakousku je tato doprava stále funkèní, provoz poslední èásti trati v
Èeských Velenicích byl v roce 1950 zruen.

Dokáe popsat trasu
úzkokolejky na území
È.Velenic?

Úzkokolejka pøed radnicí

TROLEJBUS
Kdy procházíme historií, narazíme u roku 1907 na
slavnostní otevøení trolejbusové dopravy. Pøesný datum
zahájení 2,2 kilometrù dlouhé tratì mezi dneními Èeskými
Velenicemi a rakouským Gmündem je 16. èervence 1907.
Tato trolejbusová pøeprava, jedna vùbec z prvních ve
støední
Evropì, byla
øeením
problému
dopravy
mezi
nádraím
v dneních È. Velenicích
a centrem mìsta Gmünd.
Na nae území vjídìl
trolejbus v prostoru bývalé
Trolejbus pøed Landesbankou
celnice, dále pokraèoval ulicí
Èsl. legií a kolem dneního
pomníku Obìtem nacismu ke starému nádraí (za souèasnou èerpací stanicí
HOS). V roce 1909 se tra prodlouila z dùvodu výstavby nové nádraní
budovy v Èeských Velenicích. Za první rok provozu trolejbus pøepravil
90 000 cestujících. Na této trati jezdily dva trolejbusy znaèky DaimlerStoll.
První trolejbusový vùz se pynil kapacitou ètrnácti míst k sezení a deseti
míst ke stání. Druhý trolejbus byl o nìco chudí. Pro pøepravu bylo urèeno
deset míst k sezení a osm míst ke stání. Zaèátkem 1. svìtové války byl roèní
zisk z provozu pouze 80,70 K. S pøíchodem roku 1916 byl provoz ukonèen
proto, e tato doprava byla výraznì prodìleèná. Jako památka na trolejbusovou
dopravu se dochoval jediný sloup trolejového vedení.

trolejbus

Proè a kdy byla vybudována trolejbusová tra?

KASTANOVÁ ALEJ
Pøedposlední zastávka
naí stezky je
katanová alej, která
proslavila nae
mìsto, a proto se
dostal list jírovce i do
mìstského znaku.
V aleji roste kolem 200
stromù, nìkteré z nich bohuel napadá
klínìnka jírovcová. Je to váný kùdce
jírovcù, druh motýla z èeledi vzpøímenkovitých. Housenky vrtají v listech a ty potom
usychají. Tento druh byl poprvé pozorován v Makedonii v severním Øecku na
konci 70. let 20.
stol. Jako nový
druh byl
zapsán
v roce 1986.
Nae mìsto
teï øeí stav
naí aleje,
stromy u
jsou staré,
zaèínají
trouchnivìt,
odumírají, a
proto je nutná
revitalizace tìchto
stromù. Alej ve mìstì plní spoustu funkcí, napø. tlumí hluènost provozu, poskytuje stín,
sniuje pranost a je útoèitìm pro mnoho ivoèichù, hlavnì pìvcù a hmyzu. Máme z této
revitalizace velkou radost, protoe si naí katanové aleje velice váíme, nebo je to tu díky
ní pìkné a je to nae dominanta mìsta.
Vyaduje péèi, ale vynaloená námaha stojí za to.

1. Jak pozná katanový list napadený
klínìnkami?

Kostel sv. Anezky Ceské
stojí v Èeských
Velenicích od roku 1935.
O stavbu kostela usiloval Kostelní
spolek, který zaloili v roce 1889
katolíci z osad Èeská Cejle, Dolní
Velenice a Josefsko. Stavba byla
odloena kvùli 1. svìtové válce, proto
byla v roce 1915 postavena v Josefsku
kaple sv. Rodiny. Bohosluby zde
vykonávali knìí z Gmündu. V roce
1921 byla v Èeských Velenicích
zøízena èeská Duchovní správa.
se splnil èeskovelenickým
katolíkùm jejich vytouený sen, byl
posvìcen základní kámen kostela.
Patronem byl èeskobudìjovický biskup
imon Bárta, který také dostal od
papee zvlátní povolení zasvìtit kostel
blahoslavné Anece. O stavbu kostela se zaslouil pøedevím senátor, ledenický
dìkan F. J. Kroiher, který také kostel 22.12.1935 slavnostnì vysvìtil. Kostel je
vystavìn v moderním slohu podle projektu architekta Pilce. Kolem kostela byl
vybudován park v anglickém stylu.
Z vnitøního vybavení zaujme pøedevím oltáø z umìlého pískovce s odlitou
sochou Jeíe na køíi (podle návrhu èeského sochaøe J. V. Myslbeka) a nad ním
vitráové okno zobrazující sv. Aneku Èeskou.
Èeských Velenic
od ÈSR v øíjnu 1938 byl rozvoj
Historické foto kostela
farnosti násilnì pøeruen.V roce
1942 byl zabaven øískou
brannou mocí vìtí z obou zvonù
 sv. Václav. Dne 23.3.1945 byly
Èeské Velenice bombardovány a
pøiblinì polovina mìsta zùstala
v troskách. Kostel byl znaènì
pokozen. Hlavní okno s vitráí
sv. Aneky vak zùstalo jako
zázrakem nepokozeno. V tìch
dnech slouil kostel jako doèasná
márnice. Bylo zde uloeno na
1500 obìtí bombardování.

byla
svatoøeèena papeem Janem Pavlem II.
12. listopadu 1989 v Øímì. Po pádu
komunistického reimu byly kostel i fara
postupnì opravovány a modernizovány,
vìtinou ze sbírek a darù.V roce 1998 byl
kostel opatøen novým zvonem jménem sv.
Klára, který byl odlit v bavorském
Pasovì a na jeho úhradì se podíleli
Køíová cesta
èeskoveleniètí obèané, mìstský úøad a
okolní obce. Zvon byl vysvìcen biskupem Antonínem Likou.V roce
2004 byla provedena oprava kostelních varhan za pøispìní fondù EU.

Výzdoba kostela
Sv. Aneka Èeská
1. Kdy byl poloen základní kámen kostela?
2. Slouil kostel nìkdy i k jiným úèelùm ne bohosluebným?
3. Kdy a kým byl kostel vysvìcen?

PARK U KOSTELA
Na pátém stanoviti naí
stezky naleznete kostel sv.
Aneky s parkem, ve kterém
je mnoho druhù rozlièných
døevin.
Jmenujme
napøíklad
vzácnou
douglasku
tisolistou,
cypøiek, javor klen èi robustní duby letní. Na
podzim zde mùete nalézt spoustu plodù jírovcù,
lidovì zvaných katanù. Dále bílé stromy bøízy
nebo
zde
mùete zhlédnout javor mléè.
Jeden z nejvyích stromù
v kostelním parku je borovice
lesní. Samozøejmì zde roste i
lípa srdèitá, která je, jak jistì
kadý ví, ná národní strom. Po
postavení kostela se do novì
zøízeného parku vysadilo
mnoho rozlièných døevin. Jetì
nedávno jste zde mohli nalézt
krásný park. Nedávno se zde
vak prohnala vichøice a ta
udìlala hotovou paseku. Park dùkladnì
proèistila... V souèasné dobì se uvauje o
revitalizaci, která by parku vrátila pùvodní ráz se
vzácnými døevinami.
1. Pokuste se najít jeden ze vzácných
druhù cypøikù. Poznáte ho podle
kulatých malých itièek a plochých
vìtévek.
2. Najdi iku douglasky. Poznáte ji
podle podpùrných upin na ice
pøipomínajících rozeklaný jazyk.

Fotogalerie

A co myslí ty???

Nechvátáme, èasu je dost...

A pak e prý mláde neète a nic jí nezajímá...!

Tak tady nìkde to moná bylo... Tedy snad!

Tolik papírù nemají ani na úøadì...

V takové krásné spoleènosti...

KLADY
 Nemusíme poøád jenom sedìt ve kole
 Dozvíme se nìco o historii i souèasnosti
naeho mìsta a naí koly
 Poznávání rostlin a ivoèichù
 Krásné okolí stezky (øeka, park kolem
kostela, katanová alej)

&

Na výletì v Èeském Krumlovì

ZAPORY
 V okolí øeky je znaèné mnoství
odpadkù, i kdy se uklidí, za
chvilku zde budou opìt
 Trochu zapinìné boty, pøírodì
nikdo neporuèí
 Velké mnoství kopøiv

ODPOVEDI
1. stanovitì

Vitorazsko 1. Dvojjazyèné názvy obcí se objevují, nebo oblast kolonizovali Èei i Nìmci souèasnì.
2. Èeské Vitorazsko se stalo souèástí naeho státu v roce 1920 ... Obce:LitschauLièov,
Zwettel Svìtlá , (viz str4)

Geologie a 1. Nejblíe Èeským Velenicím je pískovna Halámky.
Morfologie 2. Ten se vyuívá do vodáren, pro lesnické nebo zemìdìlské úèely, pro rekreaci a
na ochranu pøírody.

2. stanovitì

Èeskorakouské
vztahy
Botanika

1. Sametová revoluce a konec elezné opony byly impulsem pro obnovení
zpøetrhaných èeskorakouských vztahù.
2. Spolupráce hasièù obou mìst, vytvoøení pøeshranièního impulsního centra,
spolupráce základní koly a Volkschule 2, prùmyslová zóna, teplovod atp.
1. Na vrbì jívì se nachází bìlásek.

3. stanovitì

Zoologie

1. Schránky larev chrostíkù jsou stavìny z kamínkù, písku, lístkù atd.

4. stanovitì

Úzkokolejka

Takto vypadala trasa úzkokolejky.

Trolejbus Trolejbusová doprava byla zahájena
16. èervence 1907 a byla vybudována, aby
øeila problém dopravy mezi nádraím (dnes
v È. Velenicích) a centrem mìsta Gmünd.

Katanová alej Na povrchu listu se dají pozorovat hnìdé
chodbièky.

5. stanovitì

Kostel

1. Základní kámen kostela byl poloen 16. 6. 1935.
2. Kostel slouil i jako doèasná márnice, kde se shromaïovaly obìti bombardování
roku 1945.
3. Kostel byl slavnostnì vysvìcen 22.12.1935 F. J. Kroiherem.

Park u kostela

ika douglasky
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David Tyemnyák
Martin Mráz
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