
        
                                                                                                                        Brodno 50, 010 14  Žilina, 0949 144833 
                                                                                                                                               cktrip@zoznam.sk, www.cktrip.eu 
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STREDOVEKÉ  SLÁVNOSTI  BARCHAN  
A  ZÁMKY  JUŽNEJ  MORAVY 

     

Zájazd z programu CK TRIP  „ČESKO – KRAJINA  PRÍBEHOV“ 
Znojmo - Vranov nad Dyjí – Bítov – Jemnice – Jaroměřice nad Rokytnou  

TERMÍN: 19.-20.6.2020 
Pre kolektív termín podľa požiadavky /mimo slávností Barchan/ 

                                                                              CENA: 79 € 
V cene je doprava autobusom, ubytovanie na 1 noc s raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK 

Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie 

                                                                               PROGRAM: 
1.deň: odchod zo Žiliny o 5,30 hod., možnosť nástupu po Trenčín. Po príchode na Moravu sa najskôr zastavíme v známom 

vinohradníckom Znojme, kde si pozrieme malebné centrum so stredovekými uličkami a námestiami. Pokračujeme výni-

močne zachovalým Národným parkom Podyjí s mimoriadnymi scenériami tvorenými pestrou mozaikou skalných stien, 

zrázov, meandrov... Potom navštívime klenot európskeho baroka – monumentálny zámok Vranov nad Dyjí. Romantickou 

cestou po kamennom, 57 m dlhom moste vstúpime do pôsobivých priestorov vytvorených slávnym architektom J.B. Fis-

cherom z Erlachu. Interiéry predstavujú predovšetkým reprezentatívnu sálu predkov rodu Althannov z konca 17.st. Sú bo-

hato zariadené a približujú vytríbenú kultúru šľachtického bývania. Súčasťou je zbierka vranovskej keramiky. 

Romantickou plavbou po Vranovskej priehrade, nazývanej Moravský Jadran sa presunieme na impozantný hrad  Bítov, tý-

čiaci sa na 70 m vysokom ostrohu a počas hodinovej plavby môžete obdivovať pobrežie s útesmi a zátokami. História hra-

du siaha až do 8.-9.st., kedy tu bolo významné Veľkomoravské hradisko, dôležitý oporný bod Přemyslovcov. Poslednými 

majiteľmi boli Haasovci a ich príbehy by sa mohli stať bestsellerom...Objavíte bizarné prekvapenie, za ktorým cestujú náv-

števníci z celého sveta – zbierku vypchatých psov, najväčšiu na svete, dozviete sa o barónovi, ktorý si viedol Maitressen 

konto - evidenciu mileniek, kde ich hodnotil podľa poskytnutej rozkoše. V najúspešnejšom roku mal zapísaných až 285 

žien a vypočujete si aj iné pikantnosti... Odchod na ubytovanie. 

 

2.deň: raňajky, návšteva jedného z prvých miest Moravy - Jemnice, kde sa koná tradičná slávnosť Barchan, jedna z najstar-

ších historických slávností v strednej Európe, uskutočnila sa už v r. 1713. Povesti hovoria, že v roku 1312 musel kráľ Ján 

Luxemburský vojensky zasiahnuť proti lúpežným rytierom a svoju manželku Elišku Přemyslovnu nechal v Jemnici pod 

ochranou mešťanov. O víťazstve jej posielal správy po 4 posloch, ktorých odmenila barchetovým náprsníkom, šatkou, pan-

čuchami a vencom. Scéna je doplnená dobovými piesňami, tancom a súbojmi rytierov.  

Slávnosť začína sprievodom bubeníkov a trubačov, pódium pred zámkom je pripravené k uvítaniu kráľovských manželov 

a pestrého sprievodu cca 250 historických postáv. Potom sa koná tradičný Beh o barchan, kráľovná odmení poslov darmi. 

V areáli zámku prebieha historický trh s tradičnými remeslami, divadelnými scénkami, dobovými piesňami a tancami, pú-

ťovými atrakciami, vystúpeniami fakírov... 

Zámok Jemnice z 13.st. prešiel viacerými prestavbami do pseudo rokokovej podoby podľa plánov viedenských architektov, 

interiéry sú empírové. V súčasnosti ho spravuje medzinárodný rád križovníkov s červeným srdcom a pripravuje sa v ňom  

sanatórium pre novodobých vojnových veteránov z celého sveta. V interaktívnom armádnom múzeu sa z fotografií dozvie-

te vojnové príbehy, spoznáte osudy žien z 2.sv. vojny, zoznámite sa s natáčaním filmu Tmavomodrý svet a Nebeskí jazdci. 

Armádnym múzeom vás za dobrovoľné vstupné bude sprevádzať kapitán ženijného vojska s fundovaným výkladom.  

Popoludní navštívime jeden z najmohutnejších barokových zámkov v Čechách, Jaroměřice nad Rokytnou. Impozantný zá-

mok s francúzskou záhradou s radou sôch antických bohov svojou veľkoleposťou mnohonásobne prevyšuje všetky baroko-

vé sídla na Vysočine. Počas prehliadky uvidíte sálu predkov, hudobné salóniky, modrý salón s obrazárňou, pracovne, zlatý 

prijímací salón, salu terrenu... 

Odchod na Slovensko, predpokladaný príchod v neskorších večerných hodinách. 
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