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    Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá cestovním ruchem v českých vesnicích 

rumunského Banátu. 

    Cílem práce je popsat cestovní ruch z pohledu turistů z České republiky, kteří 

vesnice navštěvují. 

Pozornost je věnována motivům, které vedly turisty k návštěvě oblasti a 

naznačuje jejich vztah k Čechům v Rumunsku. Práce shrnuje zhodnocení cesty 

do Banátu, potenciální změny, které by zde mohly nastat a dopady cestovního 

ruchu na oblast. Konec práce nabízí možnosti budoucího vývoje vesnic. 

Práce vychází z terénního výzkumu, který proběhl v rumunském Banátu a 

rozhovorů, které probíhaly jak v Rumunsku, tak v České republice. 

    Klíčová slova 

Cestovní ruch, turisté, Banát, Rumunsko, české vesnice, krajané 

 

    Abstract 

This bachelor work deals with tourism in the Czech villages of Romanian Banat.  

    The aim of this work is describtion of tourism in Banat from the perspective of 

tourists from Czech republic. The attention is paid  to relations between Czech 

from Czech republic and Czech from Romania. The work summarizes finally 

appraisal of trip to the Banat, potencial changes and impacts of tourism to the 

area. 

The end of the work includes summary of possibilities to the future development 

of villages. 

The work is based on the field research in Romanian Banat. Interviews were held 

in Romania and Czech republic. 

         Key words 

Tourism, tourists, Banat, Romania, Czech villages, compatriots 
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   I   Úvod 
  

   Jak přistupují návštěvníci českých vesnic v rumunském Banátu k cestovnímu 

ruchu v oblasti? Tato otázka se dotýká motivů návštěvy Banátu, vztahů 

k místním, možné budoucnosti cestovního ruchu,… Práce je tedy zaměřená na 

pohled a názory turistů. V menší míře je pak v některých částech doplňují 

postřehy místních obyvatel. 

   Žádnou odbornou práci na téma Banátu a cestovního ruchu jsem nenašla. 

Nejčastěji jsem se setkala s díly popisujícími historii českého osídlení a díly 

etnografickými. Turisté nejčastěji využívají jako informační zdroj před cestou 

internetové stránky www.banat.cz. Dalším možným zdrojem informací pro 

turisty je Turistický a vlastivědný průvodce českými vesnicemi v rumunském 

Banátě. 1  Tohoto průvodce vydala cestovní kancelář Kudrna, která do oblasti 

organizuje zájezdy. Knihu a internetové stránky ale nelze brát jako odborný zdroj 

informací 

   Můj původní záměr byl věnovat se českým vesnicím rumunského Banátu 

z hlediska médií. Výzkum by se soustředil na to, jaký vliv na obyvatele českých 

vesnic rumunského Banátu média mají. Tento výzkum mohl mít dvě roviny. 

První rovina výzkumu by se zabývala tím, jak česká média prezentují české 

vesnice a jejich obyvatele. Zde lze zabrousit i do problematiky cestovního ruchu, 

tedy jak např. noviny, televize, internet,… poukazují na možnost cestovat do této 

oblasti. Další rovina výzkumu se pak mohla soustředit na to, jak konkrétní média, 

např. televize, ovlivňuje přímo život místních obyvatel. Také bych se zaměřila na 

práci Jany Ševčíkové Piemule. Tento snímek vznikl v roce 1984 jako 

absolventský film. 

   O české vesnice v rumunském Banátu jsem se začala zajímat na základě 

vyprávění svých známých, kteří tuto oblast v minulosti navštívili. 

Během prvních rozhovorů s lidmi, kteří ve vesnicích pobývali, jsem si však 

uvědomila, že bude vhodnější zaměřit se na cestovní ruch. Míra cestovního 

                                                             
1 SVOBODA, Jaroslav a Ivo DOKOUPIL. Banát: Turistický a vlastivědný průvodce českými 
vesnicemi v rumunském Banátě. Brno: Kudrna, 2002. 
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ruchu, jeho přínos místním obyvatelům,… je totiž téma často diskutované. Téma 

mediálního vlivu jsem tedy nakonec ve své bakalářské práci opustila a začala se 

věnovat tématu cestovního ruchu. 

Problematiku rumunského Banátu z pohledu médií ale úplně opustit nechci. Mým 

cílem je pokračovat ve studii mediálních, případně kulturálních studií, kde mohu 

problematiku českých vesnic dále rozvíjet. 

   Tato práce čerpá z prostudované literatury, novinových a webových článků. 

Nejdůležitější částí jsou rozhovory s turisty. První rozhovory jsem vedla v srpnu 

2010. Na konci srpna jsem české vesnice navštívila.  

 Rozhovory v této části výzkumu byly nestrukturované až neformální. 

Během pobytu jsem narazila na další turisty, se kterými jsem vedla rozhovory. 

Tito respondenti mi pomohli získat kontakty na další turisty, kteří oblast již 

navštívili. Rozhovory jsem tedy vedla i po příjezdu z Banátu. V této části 

výzkumu jsem vedla rozhovory nestrukturované až polostrukturované. 

   Tato práce si klade za cíl pokusit se popsat a pochopit cestovní ruch v dané 

oblasti a to hlavně z pohledu turistů. V žádném případě se nejedná o 

vyčerpávající práci na téma cestovního ruchu v Banátu. Budu ráda, pokud se 

stane inspirací pro další zkoumání cestovního ruchu v oblasti. Jistě zajímavá a 

přínosná by byla práce zabývající se pohledem místních obyvatel Banátu na 

cestovní ruch. 
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   II   Metodologie 
 

   2.1. Metodologický a etický přístup 

   Kontakt s turisty (a místními v Banátu) probíhal prostřednictvím rozhovorů. 

Rozhovory v první části výzkumu byly nestrukturované až neformální. Po 

návratu z vesnic jsem vedla rozhovory polostrukturované až nestrukturované. 

Během terénního výzkumu v Rumunsku jsem neměla žádné problémy 

s jazykovou bariérou. Setkávala jsem se zde výhradně s turisty z České republiky. 

Rovněž místní mluví velice srozumitelnou češtinou, někdy používají tzv. 

banatismy. 

Jak v Čechách, tak v Rumunsku se mi kontakty s turisty navazovaly bez 

problémů. Lidé, kteří oblast navštívili, neměli žádné problémy s vyjadřováním 

svých postřehů a názorů. Navazování kontaktů s místními obyvateli bylo, a to i 

z mé strany, poněkud ostýchavější. Svou identitu výzkumníka jsem v rozhovoru 

s místními nezastírala, ale zároveň jsem ji neodhalovala ihned při prvním 

kontaktu. Rovněž místní mě přijímali bez problémů.  Zevrubnější pohled na 

jejich názory a postoje bych jistě získala během delšího pobytu na jednom místě. 

To však vzhledem k časovým možnostem nebylo možné. Také vzhledem k tomu, 

že jsem nechtěla názory místních po tak krátké době pobytu nějakým způsobem 

zkreslovat, rozhodla jsem se práci zaměřit hlavně na názory turistů. K turistům 

jsem měla snadnější přístup jak v Rumunsku, tak v České republice. 

      Etický aspekt výzkumu byl pro mě, vzhledem k místním obyvatelům, velice 

důležitý. Ještě před odjezdem jsem učinila rozhovory s lidmi, kteří tuto oblast 

navštívili. Prostudovala jsem také potřebnou literaturu. Již z prvních rozhovorů 

s lidmi, kteří byli v kontaktu s místními, jsem pochopila, že obyvatelům Banátu 

nemusí být zájem o jejich zachovalou kulturu (tedy české tradice, český jazyk,…) 

a jejich vlastní životy vždy příjemný. S místními obyvateli jsem tedy hovořila 

opatrněji. Z etického hlediska jsem obyvatele nefotila. Hlavně z důvodu 

nenarušování jejich soukromí. Často jsem se setkávala s poznámkami místních, 

že nejsou zvířata v zoo nebo s podobnými reakcemi. 

   Terénní výzkum se uskutečnil ve vesnicích Rovensko, Gerník a Svatá Helena. 

Tedy v západní části Banátu. Vesnice jsou od sebe vzdáleny přibližně 15 km. 
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Tyto tři vesnice jsem si vybrala vzhledem k nejsnazšímu spojení od vlakového 

nádraží v Temešváru. Pokud bych chtěla navštívit všechny české vesnice, musela 

bych tak učinit na úkor hlubšího navazování kontaktů a poznání místního života. 

Popřípadě bych svůj terénní výzkum musela o více než zdvojnásobit. Do 

Rumunska jsem se spolu s kolegyní vypravila vlakem. Z Temešváru jsme dále 

pokračovali do vesnice Sopotu Nou. Z této vesnice jsme se pěšky dostali do 

Rovenska. Po návštěvě Rovenska následoval Gerník. Z Gerníku jsem se byla 

podívat „na otočku“ do Svaté Heleny. 

 

   2.2. Informátoři  

   Před cestou do Banátu jsem hovořila s Hankou B. a Honzou N. Hanka B. (23 

let, studentka) poprvé navštívila Banát v roce 2009 jako návštěvnice festivalu. 

Akce se zúčastnila prostřednictvím cestovní kanceláře Kudrna. O rok později, 

v létě 2010, se sem opět vrátila. Nyní jako účastnice neorganizovaného 

cestovního ruchu. Má tedy možnost srovnávat. S  Hankou B. jsem hovořila jak 

před cestou do Banátu, tak po svém návratu. 

   Honza N. vesnice navštívil v roce 2008 se skupinou přátel. Jak Honza, tak 

Hanka využívali střídavě spaní pod stanem spolu s placeným ubytováním u 

místních lidí. Honzu N. místní ubytovali i jako návštěvu – tedy bez předem 

dohodnutého placení. Spolu s Hankou B. mi poskytl cenné informace před 

cestou. 

   Během vlastního pobytu jsem se setkala se Šárkou A., studentkou ekologického 

zemědělství. Pobyt v Banátu spojila s povinnou praxí na farmě. V Banátu jsem ji 

zastihla v době, kdy se její pobyt chýlil ke konci. Ubytovaná byla v Gerníku u 

místních starších manželů, kterým pomáhala se zemědělstvím.  

   Mezi další turisty, se kterými jsem navázala kontakt v českých vesnicích v 

Banátu, patří skupina cyklistů,  offroadistů a „kovbojů“. 

 Cyklisté, s nimiž jsem vedla rozhovory v Gerníku, byli na místě zatím krátce. 

Jednalo se o trénované cyklisty. Na cyklistické túry vyrážejí každý rok. Střídavě 

do Čech a do zahraničí. Soustřeďovali se hlavně na poznávání přírodního okolí.  

   Se skupinou offroadistů jsem navázala kontakt ihned při vstupu do první 

vesnice, tedy Rovenska. Offroadisté do Banátu přijeli organizovaně se 
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společností Offroad Trophy. 2  Ubytování byli v chalupě, která je turistům 

pronajímána. Nešlo tedy o ubytování přímo u místních doma. 

   Skupina „kovbojů“ přijela vlastními auty a s vlastními koňmi. Jednalo se 

většinou o lidi s vyššími příjmy. Ubytovaní byli v Gerníku u pana pekaře. 

Podnikali výlety po okolí a do blízkých vesnic. Na takovéto výpravy vyrážejí 

každý rok, někdy i několikrát do roka. Jezdí po České republice i do zahraničí. 

   Na základě doporučení turistů z Banátu jsem po příjezdu do České republiky 

kontaktovala další informátory Anežku Ch., „Halaliho“, Pavla H. a Jirku V.  

 Anežka Ch., která studuje romistiku, se od léta 2010 do podzimu 2011 účastnila 

cesty do Banátu celkem pětkrát a to v rozmezí od 3 do 11 dnů. 

   Halali, kterého živí chov koní, finanční poradenství a práce pro obec, v Banátu 

pobýval týden.  Do Banátu i zpět cestoval s firmou Expreshrůza3. 

   Pavel H. strávil v Banátu čtyři dny na přelomu roku 2010. Do Rumunska 

cestoval vlakem. Z Temšváru poté autobusem. Pavel pracuje na Ústavu Fyziky 

Plazmatu AV ČR. 

   Jirka V., student geofyziky, pobýval v Banátu od podzimu 2007 do léta 2011 

celkem čtyřikrát. Jednou zde byl přibližně čtrnáct dní, třikrát týden. Poprvé se do 

Banátu dostal sjednanou dodávkou, poté vlakem. Při jedné zpáteční cestě využil 

autobus CK Kudrna. 

Jirka V. a Anežka Ch. během pobytu mimo jiné pomáhali při sklizních. 

   Radek V. a Martin Š. během týdenního pobytu navštívili Rovensko, Gerník a 

Svatou Helenu. Do Banátu i zpět byli dovezeni autem. Po Banátu se pohybovali 

pěšky.   

   Pojem informátor se v textu kryje s pojmem respondent.  

                                                             
2 www.offroadtrophy.com 
3 www.expreshruza.cz 
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   III   Pojmosloví  
 

   Široce publikovaná definice cestovního ruchu pochází od Světové organizace 

cestovního ruchu (World Tourism Organisation).4 Cestovní ruch je zde definován 

jako činnost osoby, cestující ve volném čase na přechodnou dobu do místa mimo 

její trvalé bydliště, a to za jiným účelem, než je vykonávání výdělečné činnosti.5   

   Ryan definuje cestovní ruch jako zážitek z místa. „Produkt“ cestovního ruchu 

není turistická destinace, ale to co se na místě událo. Je to řada vnějších a 

vnitřních interakcí.  

McKean definuje cestovní ruch jako silnou, široce sdílenou lidskou touhu 

poznávat ostatní, díky níž můžeme poznat sami sebe.6 

   Jedni z klíčových autorů v antropologii cestovního ruchu jsou Graburn a Nash. 

Graburn (1977) definuje cestovní ruch jako speciální formu hry zahrnující 

cestování nebo dostání se pryč od „toho všeho“ (práce a domova). Poskytuje 

relaxaci od napětí a pro někoho příležitost stát se dočasně nikým.  

Nash (1981) definuje cestovní ruch jako formu vyplývající z protínání historií 

dvou nebo více kultur. Je to proces zahrnující generace turistů, jejich cestování a 

následné setkávání s lidmi v hostitelské společnosti.7  

  

                                                             
4 BURNS, Peter M. An Introduction to Tourism and Anthropology. London: Routledge, 2003., 
s.29 
5 DROBNÁ, Daniela a Eva MORÁVKOVÁ. Cestovní ruch. Praha: Fortuna, 2007., s. 12 
6 BURNS, Peter M. An Introduction to Tourism and Anthropology. London: Routledge, 2003., 
s.30 
7 BURNS, Peter M. An Introduction to Tourism and Anthropology. London: Routledge, 2003., 
s.82 
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   IV   Charakteristika oblasti 
 

   4.1. Geografické a historické vymezení oblasti 
   Oblast Banát leží na jihozápadě Rumunska. Najdeme v něm šest českých 

vesnic. Jmenovitě Rovensko, Gerník, Svatou Helenu, Eibentál, Bígr a Šumici.  

   Nejjižnější část Banátu zůstávala až do počátku 20. let 19. století téměř 

liduprázdnou divočinou. Ze strategicky vojenského hlediska bylo potřeba toto 

místo co nejrychleji osídlit.8  

K nastínění počátků českého osídlení použiji výrok prvního faráře Františka 

Unzeitiga tak, jak jej zaznamenal eibentálský farář Václav Mašek v knize Čeští 

krajané v Rumunsku. „Emigrace do rumunského Banátu probíhala v letech 1826-

1828. V této době byla v Čechách bída, veliké poplatky na daních, až šest nebo 

sedm roků trvala vojna. Každé rodině bylo přislíbeno přes 5 hektarů půdy, lidé 

byli zproštěni všech daní a též vojenské služby.“9  

Historické prameny většinou konstatují, že Češi přišli do Banátu jako dřevaři 

podnikatele Magarlyho, na jehož popud odjeli agenti do Čech hledat vhodné 

dřevorubce a lesní dělníky. Vzhledem k nabízeným výhodám se našel dostatek 

zájemců, kteří v Banátu viděli zlepšení své životní situace. 

Kolonizace probíhala v rámci jednoho státu, protože České království spolu 

s Banátem bylo součástí rakouské monarchie.10 

František Unzeitig dále poznamenává, že příchod a usazení Čechů bylo smutné. 

Přišli do divokého kraje. Lesy museli vykácet, aby si vytvořili pole. Muži tedy 

pilami káceli stromy a ženy vykopávaly pařezy s kořeny. Domy neměli, 

vyhloubili tedy jámy pod zemí. V těchto sklepech ale všechno zplesnivělo. Hned 

první rok jim divoká zvěř zničila všechno obilí. S lidmi se setkali jen ve velké 

vzdálenosti. Byli to ale cizí lidé. S jiným vyznáním a s jinou řečí.11 

                                                             
8 SECKÁ, Milena . Češi v cizině 8. Praha : Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR , 1995. 
ČEŠI V RUMUNSKÉM BANÁTU, s. 93 
9 HROCH, Pavel. Ve Valašsku zůstáváme : Čeští krajané v Rumunsku. Praha : Gema Art, 2002. , 
s. 7 
10 JECH, Jaromír. Tady byl samej les. Nadlak, 1996., s. 7 
11 HROCH, Pavel. Ve Valašsku zůstáváme : Čeští krajané v Rumunsku. Praha : Gema Art, 2002. 
64 s, s.7 
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Nový domov příchozích Čechů byl tedy situován v horském terénu. Byla to 

oblast neúrodná, navíc zcela zalesněná. Ostatní obyvatelé tohoto kraje žili daleko 

od nově příchozích. Lidé z okolí mluvili rumunštinou, tedy jazykem pro Čechy 

cizím.  

Podle Františka Unzeitiga se jednalo o chudé řemeslníky, odsloužené vojáky, 

zahanbené žebráky a lehkomyslné marnotratníky, kteří nebyli zvyklí na těžkou 

polní práci.12 

Dvacet čtyři roků česká vesnice Gerník, jako největší, byla bez kněze a učitele. Až 

roku 1850 se podařilo vyžádat kněze, a to Františka Unzeitiga, který se narodil 

v České Třebové. Byl velice zklamán, slíbený kostel a fara byly toliko na plánku. 

Ale zůstal, vida, nakolik ten lid potřebuje duchovního. Zůstal a dnes je pohřben 

na Gerníku.13 

Jiné mnou prostudované zdroje zahanbené žebráky a lehkomyslné marnotratníky 

neuvádí. Většina zdrojů uvedených v bibliografii hovoří převážně o drobných a 

středních řemeslnících, dřevorubcích nebo rolnících.  

„Prvními přistěhovalci byli zvláště drobní řemeslníci, dřevorubci, rolníci a 

vojenští vysloužilci. Na rozdíl od prvních transportů, kdy cestovali na vozech, 

vedla později cesta z Vídně po Dunaji na lodích, na kterých vezli dobytek, povozy 

i hospodářské nářadí.“14  

   V roce 1854 přišli do českých vesnic diplomovaní čeští učitelé. „V roce 1873 

se území stalo součástí Uherského království.“ V roce 1910 se již v Banátu 

vyučuje maďarsky, čeština je označena jako pomocná řeč. „Postupná maďarizace 

současně zasáhla i církevní záležitosti, éra českých kněží skončila, a tak se český 

jazyk ztratil nejenom ze škol, ale i z kostelů. Snaha o odnárodnění však narazila 

na silný odpor a čeština se udržela a předávala v rodině z generace na generaci. 

Maďarizace skončila roku 1920. Banát byl rozdělen a české vesnice Gerník, 

Svatá Helena, Bígr, Rovensko, Eibentál a Šumice připadli Rumunsku.15  

                                                             
12 HROCH, Pavel. Ve Valašsku zůstáváme : Čeští krajané v Rumunsku. Praha : Gema Art, 2002. , 
s.7 
13 HROCH, Pavel. Ve Valašsku zůstáváme : Čeští krajané v Rumunsku. Praha : Gema Art, 2002. 
s.7 
14 VACULÍK, Jaroslav. České menšiny v Evropě a ve světě. Praha : Libri, 2009., str.165) 
15 MORAVCOVÁ, Ilona. České menšinové školy v rumunském Banátě – od jejich založení do 
vypuknutí 2. světové války[online]. Univerzita Pardubice [cit. 2012-03-07]., str. 284-286) 
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Připojení k Rumunsku bylo krajany hodnoceno jako zhoršení poměrů. Klad 

představovalo to, že navázali kontakty s československým státem, který jim 

poskytoval pomoc, hlavně v oblasti školství.16  

V roce 1929 rumunské ministerstvo školství dovolilo příchod učitelů z ČSR, kteří 

mohli vyučovat pouze český jazyk, československou vlastivědu a zpěv. Hlavní 

vyučovací řečí byla rumunština.  

   Lidí ve vesnicích léty přibývalo a začal se projevovat nedostatek půdy. Koncem 

19. století tak začali lidé české vesnice opouštět. Odcházeli do okolních vesnic i 

do sousedních zemí – Srbska, Bulharska, i do Ameriky.17 

 

   4.2. Současná situace  
   „Svou etnicitu si obyvatelé jihobanátských vesnic uchovali díky své izolaci od 

ostatních lokalit, která byla důsledkem horského terénu“18  

Moravcová uvádí jako hlavní důvod izolovanosti Čechu nízký životní standard 

okolního etnika, jeho odlišnou víru (pravoslaví) a jazyk. V době příchodu Čechů 

do Banátu, si místní Rumuni a Srbové vše, co potřebovali, sami vyrobili. Obchod 

tak nebyl rozvinutý. 19 

V Banátu se tedy zachovalo silné české národní podvědomí a český jazyk.  

   Kniha Češi v rumunském Banátu z roku 2003 uvádí: Pracovních příležitostí je 

velmi málo. Pro muže přichází v úvahu především práce v dolech. Platy jsou však 

poměrně nízké a přitom práce velmi nebezpečná.20  

Tři rudné doly byly otevřeny ve 2. polovině 60. let minulého století v okolí Nové 

Moldavy. Zajišťovaly zaměstnání hlavně pro obyvatele Gerníku a Svaté Heleny 

V současné době doly nefungují.    

   Přestože v oblasti panují nehostinné podmínky, živí se krajané do dnešní doby 

soukromým zemědělstvím. Vypěstované plodiny sami spotřebují, někdy 

                                                             
16 VACULÍK, Jaroslav. České menšivy v Evropě a ve světě. Praha : Libri, 2009., str.167 
17 SECKÁ, Milena . Češi v cizině 8. Praha : Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR , 1995. 
ČEŠI V RUMUNSKÉM BANÁTU, s. 98 
18VACULÍK, Jaroslav . Češi v cizině 1850-1938. Brno : Masarykova Univerzita, 2007.,str.141  
19 Ilona. České menšinové školy v rumunském Banátě – od jejich založení do vypuknutí 2. světové 
válk[online]. Univerzita Pardubice [cit. 2012-03-07]., str. 283) 
20 URBÁNEK, Radim. Češi v rumunském Banátu. Vyskoké Mýto : Regionální muzeum, 2003., 
s13 
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přikupují. Ženy prodávají mléčné výrobky, vejce (někdy i maso) na trzích 

v okolních městech a vesnicích.  

Místní jsou tak vysoce soběstační. Nezávislost v těchto podmínkách ale znamená 

dřinu a živobytí na hranici chudoby.21  

Toto tvrzení, které je deset let staré, platí v podstatě dodnes. Muži, kteří dříve 

pracovali v dolech, dostávají navíc důchod. Vedle zemědělství se někteří 

obyvatelé věnují řemeslům. Významným přivýdělkem pro některé obyvatele je 

také cestovní ruch, o čemž pojednává tato práce. Místní tedy žijí převážně z toho, 

co si sami vypěstují. U propagátorů turistiky se tedy zdůrazňuje důležitost turistů 

jakožto finanční pomoci pro místní obyvatele. Cestovním ruchem si ale 

nepřivydělávají všichni obyvatelé vesnic. 

Respondent Halali tvrdí, že měl pocit menší závisti mezi lidmi, co si umí zajistit 

turisty do domu a těmi, co v tom nejsou tak zběhlí a nemají tudíž z turistů takový 

příjem. 

    Dalším problémem, který žene lidi pryč z vesnic, je špatná infrastruktura mezi 

vesnicemi. Silnice jsou ve špatném stavu, vlakové a autobusové zastávky jsou 

daleko. Dostat se do města je pro místní obtížné. Izolace od okolního světa tak 

stále trvá. Mladší část obyvatel to tedy táhne pryč za lepšími, hlavně pracovními 

možnostmi. Není to však pravidlem. V Gerníku jsem potkala mladého studenta, 

který chodí na střední školu do Plzně. Do rodného kraje se hodlá vrátit a žít zde. 

    V roce 1995 vyčlenila česká vláda ze státního rozpočtu třicet miliónů korun. A 

to na zlepšení komunikačních, školských, kulturních a zdravotních podmínek. 

Konkrétní projekty měly být realizovány do konce roku 1997. Tato realizace 

proběhla za větší či menší finanční spolupráce rumunských orgánů. 

Ministerstvem zahraničních věcí České republiky byla pověřena Nadace při 

České televizi Člověk v tísni. Jejím úkolem bylo sledování podmínek čerpání 

jednotlivých příspěvků a dohlížení na postup jejich realizace.22 

   Jak již bylo napsáno výše, v českých vesnicích rumunského Banátu se 

vzhledem k izolovanosti vůči rumunskému okolí zachoval český jazyk. 

Z rozhovoru s místními v Gerníku jsem se dozvěděla, že dobře česky se mluví 

                                                             
21 SVOBODA, Jaroslav. Česká menšina v Rumunsku. Praha: Sdružení Banát, 1999., s. 7-9 
22 SVOBODA, Jaroslav 1999. Ceská menšina v Rumunsku. Nadlak : Sdružení Banát, s. 12 – 13. 
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téměř ve všech vesnicích. Výjimku tvoří Eibentál. Zde hlavně mladí lidé hodně 

přejímají rumunštinu a čeština je zde na ústupu.  

   Rumunský katolický farář, který působí v Gerníku, se naučil česky. Bohoslužby 

jsou tak vedeny v češtině, ačkoli se jich účastní i rumunská menšina. Kázání je 

v rumunštině, ale celá liturgie lámanou češtinou. 

Převládajícím náboženstvím v českých vesnicích je vyznání římskokatolické. Ve 

Svaté Heleně najdeme vedle katolíků také baptisty. 

 

Reemigrace 

   Vzhledem k potřebě dosídlit české pohraničí po druhé světové válce, byli čeští 

a slovenští krajané v Rumunsku vyzvání československou vládou k návratu do 

původní vlasti. Z Banátu do Čech přišlo 2249 banátských Čechů. Probíhala i 

reemigrace neoficiální, „černá“. Odchodem krajanů došlo ke zlepšení sociálních 

podmínek. Po roce 1989 došlo k další reemigrační vlně.23   

Tento hromadný exodus, probíhající i v současnosti, vede k rapidnímu úbytku 

české krajanské komunity v Rumunsku, která se nyní ocitá na pokraji svého 

zániku.24 

   Pro udržení českého školství je nutné při sčítání lidí dosáhnout určitého počtu 

obyvatel hlásících se k české národnosti. Poté rumunská vláda financuje školství 

v jazyce menšiny. České školy jsou tak před zrušením.  Například v Rovensku je 

na základní škole pět žáků. 

 

Tradice 

   Turisté často uvádí jako motiv návštěvy Banátu poznání místních tradic. 

Uvádím zde tedy banátské tradice tak, jak je pro turisty prezentují internetové 

stránky www.banat.cz a Turistický průvodce. Oba zdroje uvádí shodný text.  

   Nejvýznamnější událostí místních obyvatel je svatba. Svatba zde není pouze 

rodinnou záležitostí, ale je to událost celé vesnice. Během svatby se provádí celá 

                                                             
23 URBÁNEK, Radim. Češi v rumunském Banátu. Vyskoké Mýto : Regionální muzeum, 2003., 
str. 17 
24  PATRASOVÁ, Pavlína. Reemigrace a integrace Cechu z rumunského Banátu po roce 
1989 [online]. [cit. 2012-03-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10195/37552. Diplomová 
práce. Univerzita Pardubice. 
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řada staročeských zvyků. Jedná se například o promluvy – „svatební řeči“, 

námluvy u nevěsty, svatební průvod, požehnání rodičů snoubencům, vybírání na 

„kolíbku“, tradiční svatební písně,… 

V poslední době se projevuje odklon od tradiční formy české svatby převážně 

v oblečení nevěsty, která již neobléká tradiční lidový oděv. Svatby se pořádají 

většinou v masopustním období v kulturním domě. Ve Svaté Heleně se staví 

z prken a větví zastřešené rumunské „šátro“.25 

Paní Marii z Gerníku (vdaná, 2 děti) by účast turisty na jejím svatebním obřadu 

příjemná nebyla. Zároveň však připouští, že účast jednoho nebo dvou turistů, 

se kterými by navázala bližší vztah - například tím, že by u ní byli dlouhodoběji 

ubytováni, by jí příliš nevadila. 

   Dále jsou zde dodržovány zvyky, které vychází z církevního kalendáře. 

Například o Velikonocích se jedná o vyřehtávání a koledování doprovázené 

staročeskými písněmi a říkadly, omývání se v potoce na Velký pátek a oblévání 

děvčat na Velikonoční pondělí. Pravidelně se zde dodržuje posvícení. O Štědrém 

dnu se ovazují a třesou stromky, dodržuje se celodenní půst a jsou zakázány 

všechny práce. Na Štěpána se chodí koledovat. 26 

  

Řemesla 

   V šedesátých letech zde etnografové zaznamenali řemesla jako kovář, truhlář, 

krejčí, kolář, bednář, zámečník, zedník, tesař, klempíř, mlynář a řezník. 

 K nejvýznamnějším řemeslům dnes patří kovářství. Kováři ovládají také 

zámečnické řemeslo. Dalšími významnými řemeslníky jsou truhláři a zedníci. 

V ženských oborech pak švadleny.27 

 

 

 

 
                                                             
25 SVOBODA, Jaroslav a Ivo DOKOUPIL. Banát: Turistický a vlastivědný průvodce českými 
vesnicemi v rumunském Banátě. Brno: Kudrna, 2002., s. 90 
26 SVOBODA, Jaroslav a Ivo DOKOUPIL. Banát: Turistický a vlastivědný průvodce českými 
vesnicemi v rumunském Banátě. Brno: Kudrna, 2002., s. 91 
27 URBÁNEK, Radim. Češi v rumunském Banátu. Vyskoké Mýto : Regionální muzeum, 2003. 24 
s., s.15 
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    V Cestovní ruch 

   5.1. Organizovaný cestovní ruch 
   Účastníky cestovního ruchu v rumunském Banátu lze rozdělit na účastníky 

organizovaného a neorganizovaného cestovního ruchu.V případě organizovaného 

cestovního ruchu cestují s cestovní kanceláří. Do českých vesnic v Banátu vozí 

turisty z České republiky cestovní kancelář CK Kudrna.  

V katalogu pro rok 2012 lze nalézt zájezdy Banátské jaro aneb opravdové cesty 

proti proudu času; Rumunský Banát – cykloputování po českých vesnicích; 

Banátská knoflíková válka - veselé hry a poznávání života vesnice před desítkami 

let u Čechů v Rumunsku; Rozmarné léto v Banátu aneb opravdové cesty proti 

proudu času; Východní vesnice Banátu - příroda a další tři české vesnice 

jihozápadu Rumunska; Babí léto v Banátu - „muzikovka“ s Petrou „Šany“ 

Šanclovou, Pavlínou Jíšovou a Lubošem „Javorem“ Javůrkem. Dále zde najdeme 

Banátské fotografické orgie - fotograficko-učenlivé putování banátským krajem a 

Silvestr v rumunském Banátu aneb opravdové cesty proti proudu času. 

U většiny zájezdů je zajištěno ubytování v postelích a peřinách u českých rodin. 

Při výletech pak ve vlastním spacáku a pod střechou. Stravu zajišťují většinou 

místní obyvatelé. Doprava do vesnic probíhá prostřednictvím autobusů.28 

   Během pobytu v českých vesnicích rumunského Banátu jsem se nesetkala 

s nikým, kdo by zde byl prostřednictvím cestovní kanceláře Kudrna. 

   Hanka B. se jako první zúčastnila cesty do Banátu spolu s cestovní kanceláří. 

Tedy jako účastnice organizovaného cestovního ruchu. Napodruhé již do Banátu 

vyrazila s přáteli, a to „na vlastní pěst“ vlakem.  Forma organizovaného 

cestovního ruchu jí nevyhovuje. Podle jejích slov se v cestovní kanceláři potkají 

různí lidé a neexistuje individuální program pro každého. Vše se rychle proletí a 

turista se nedostane do kontaktu s místními, což respondentka vidí jako velké 

ochuzení. Cestu na festival s cestovní kanceláří považuje za neosobní a spíše už 

komerčně založenou. Samotný festival ale chválí. 

                                                             
28 http://www.kudrna.cz/aktivni-dovolena-rumunsko 
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   Na názor ohledně cestovní kanceláře jsem se zeptala také místní paní, u které 

jsem byla ubytovaná (35let, vdaná, 2 děti). Manžel je truhlář. Uvedla, že je ráda, 

když lidé do Banátu přijíždějí. Říká, že jim to pomůže v jejich finanční situaci. 

To se hodí nejenom proto, že mají malé dítě. Organizované skupiny přijíždějí 

autobusem pouze několikrát do roka a menší skupiny turistů, které Banát 

navštěvují neorganizovaně, se ztratí. Turisty z Čech mají rádi i proto, že si s nimi 

můžou posedět a popovídat. Někteří návštěvníci se k nim vrací. Turistů ale nesmí 

být příliš mnoho, nynější počet jim vyhovuje. 

   CK Kudrna také vydal Turistického a vlastivědného průvodce českými 

vesnicemi v rumunském Banátě s názvem Banát: Turistický a vlastivědný 

průvodce. Kniha zahrnuje historii, rady pro slušné chování, praktické informace 

na cestu, popis zajímavých lokalit, současnou situaci krajanů v Banátu, tradice a 

mnoho dalšího.  

Na příkladu recenze z Lidových novin je vidět, že průvodce je turistům 

předkládán médii kladně. „Opravdu se dozvíme veškeré potřebné informace 

podané erudovanými cestovateli - výklady o stavebnictví a urbanismu, školství, 

církvi, etnických poměrech, pomoci z Čech, historii nebo zemědělství, ale také 

kapitolku o rumunštině, včetně slovníčku a návodu k výslovnosti, ba dokonce 

obsáhlé pojednání o češtině rumunských krajanů, které neurazí ani jazykovědce-

odborníka.“29  

Většina turistů knihu zná. Nesetkala jsem se s nikým, kdo by ji před cestou celou 

přečetl. Martin Š. a Radek V. knihu neznají vůbec. Šárka si knihu koupila až na 

místě v Gerníku, považuje ji za milou knížečku. 

Jirka V. měl knihu půjčenou, celou ji však přečíst nestihl. Kniha se mu líbí. 

Uvádí, že je čtivá, člověk se dozví hodně informací. Na knize je vidět, že ji psal 

někdo, kdo se v Banátu vyzná. Pár nepřesností v knize nalezl, přesto si myslí, že 

pro turistu, který se do Banátu chystá nebo se chce o místu něco dozvědět, je to 

dobrý materiál.  

   Všichni turisté, se kterými jsem byla v kontaktu, během pobytu používali mapu 

Banátu z edice Klubu českých turistů. Výrobu mapy podpořila nadace Člověk 

v tísni. S informacemi jí pomohla CK Kudrna. Turista v ní najde vyznačené 

                                                             
29 JÍCHA, Jan. Více než průvodce aneb Kniha pro slušné lidi. Lidové noviny. 16.12.2002. 
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zajímavosti, cesty a malé silnice oblasti Banátu. Hlavně ale červeně značenou 

trasu, která spojuje české vesnice a kterou turisté používají. Hoza N. je s kvalitou 

značení spokojen. Podotýká, že na jednom místě je značení cesty trochu matoucí 

a může turistu svést z cesty. S trochou snahy se ale dle informátora ztratit nelze. 

Jedná se o cestu mezi Svatou Helenou a Gerníkem.  

   Honza N. říká, že v řídce osídleném Banátu by se ztratit nechtěl. Ztracený 

turista může narazit na rumunskou salaš, kde ho navedou zpátky na cestu. Turisté 

jsou však nabádáni, aby si na tyto salaše dávali pozor kvůli agresivním psům, 

kteří hlídají stáda. Turistům je doporučováno, aby potenciálně útočícímu psu 

pohrozili holí nebo alespoň náznakem pohrozili, že hází kamením. 

 

 

   5.2. Folklórní festival Čechů v Banátu 
   Dle turistického průvodce se první ročník festivalu konal v roce 1989.30 V roce 

2009 se festival pořádal ve Svaté Heleně. Tohoto ročníku se zúčastnila Hanka B. 

Festival byl rozdělen na dva dny. První den patřil místním souborům s jejich 

písněmi a tanci. Druhý den vystupovali hudebníci z Čech, hlavní hvězdou byl 

Mig 21. 

   Hanka B. mi vyprávěla o situaci, která nastala po vystoupení z autobusu, kdy 

měli turisté čas prohlédnout si Svatou Helenu. Dvě paní důchodového věku se 

ptaly vedoucího zájezdu, kde je ta chudá rodina, kterou viděly v dokumentu. 

Přivezly jim totiž z domova autíčka. Měly u sebe přibližně osm autíček. Dle 

informátorky se jednalo pravděpodobně o malé angličáky po vlastních dětech.  

 Tento rok se festival pořádá v Eibentálu. Z České republiky jsou zajištěny 

svozové autobusy.31 

   V českých médiích se rumunský Banát objevuje často právě v souvislosti 

s tímto festivalem. Spoluorganizátorem festivalu je fotograf a novinář Ivo 

Dokoupil, který žije v České republice. 

                                                             
30 SVOBODA, Jaroslav a Ivo DOKOUPIL. Banát: Turistický a vlastivědný průvodce českými 
vesnicemi v rumunském Banátě. Brno: Kudrna, 2002., str. 99 
31 [online]. [cit. 2012-03-10]. Dostupné z: http://www.festivalbanat.cz 
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Ivo Dokoupil se Banátu věnuje od roku 2000. Mimo jiné se zabývá dokumentací 

života místních obyvatel. Dále propagací této oblasti a rozvoji turistiky. 

Spolupracuje s nadací Člověk v tísni.32   

Na svých stránkách píše: „Pro CK Kudrna pracuji jako průvodce po zemích, 

které mám rád. Několikrát ročně se se mnou a s Kudrnou můžete vydat do 

rumunského Banátu. Jsem spoluautorem vlastivědného a turistického průvodce 

Banátem, který vyšel  i se zvukovým CDčkem s nahrávkami banátských písniček, 

vyprávění a zvuků.“33 

   Respondenti z řad turistů o Ivo Dokoupilovi většinou slyšeli, ale osobně ho 

neznají. Většina z nich proto nechce dělat závěry ohledně jeho osoby.  Jirka V. 

uvádí, že se mu líbí jeho fotografie a povídání. Jeho práci jako koordinátora 

pomoci krajanům zhodnotit nedokáže. Říká, že někteří z místních se na něho 

dívají s despektem. Turisté často uváděli, že slyšeli, že ho někteří místní nemají 

rádi. 

Hanka B. ho viděla během festivalu. Myslí si, že je dobře, pokud se někdo snaží 

informovat společnost v České republice o životě našich krajanů v Rumunsku.  

Případně o možnosti strávení dovolené a finanční pomoci.  

Stejně tak na Šárku, která ho osobně nezná, ale viděla ho v Gerníku, působí jako 

slušný člověk, který se snaží Banátu pomáhat. 

Radkovi V. ani Martinovi Š. jméno Ivo Dokoupil nic neříká. Martin Š. uvádí, že 

se setkali a hovořili s Jaroslavem Svobodou. Jaroslav Svoboda spolu 

s Dokoupilem napsal Turistického a vlastivědného průvodce českými vesnicemi 

v rumunském Banátě. 

„Někteří tvrdí, že turisté zničí krásu a neopakovatelného ducha krajanských 

vesnic. Myslím, že to nemusí být pravda. Pokud se podaří dodržet pravidlo, aby 

turisté bydleli jen u místních hospodářů v domácnostech a veškerý zisk 

z poskytovaných služeb šel přímo jim, pak bude jejich motivace zůstat a žít 

životem   Honza podotýká, že ale jen někteří místní ubytovávají turisty a pro 

celou vesnici to tedy finančně výhodné být nemusí.  

                                                             
32 Kontakty. Vnitrostátní Offset [online]. [cit. 2012-03-19]. Dostupné z: 
http://www.vnitrostatnioffset.cz/index.php?id_kategorie=12&akce=kontakty 
33 [online]. [cit. 2012-04-06]. Dostupné z: http://eastphoto.hyperlinx.cz 
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   V úvodu k Turistickému a vlastivědnému průvodci českým Banátem píše 

zakladatel CK Kudrna Vilda Dvořák několik slov k začátkům organizované 

turistiky do Banátu. Vzhledem k tomu, že jsem s lidmi z cestovní kanceláře 

Kudrna osobně nemluvila, dovolím si tedy delší a doslovnou citaci: 

„…Nemohli jsme tehdy nenarazit na českou enklávu v Banátě.  

Za „Čaušeska“ nebyly cesty k našim krajanům úplně jednoduchou záležitostí. 

Dopravní možnosti složitější, ubytovat cizince zde bylo skoro trestné, pohyb 

v jugoslávském pohraničí při březích Dunaje nebezpečný. Přesto jsme minimálně 

jednou za dva roky do svých plánů Banát zařadili. 

 Rok 1989 vše náhle a výrazně změnil. Stáli jsme tehdy u zrodu Sdružení na 

pomoc krajanům v Rumunsku. Předchozí malé balíčky s pepřem a s knížkami, po 

kterých krajané nejvíce toužili, nahradily náklaďáky s cukrem, olejem, 

kvasnicemi a žárovkami – tedy tovarem v té době v Rumunsku nedostupným. Po 

dvou letech jsme pak pokračovali způsobem, který nejlépe ovládáme. Začali jsme 

organizovat agroturistické pobyty, a tímto navázali na předchozí formy 

humanitární pomoci. V Banátě jsme naznačili desítky kilometrů turistických cest, 

které posléze rozšířil a spolu s parádní mapou vydal KČT. Motivovali jsme práci 

na filmových dokumentech, audiovizuálním pořadu a posledním naším počinem je 

vydání průvodce.“34  

   Během pobytu jsem narazila na další, v Banátu nepříliš rozšířenou, formu 

organizovaného cestovního ruchu. Jedná se o offroad, což je expedice s terénními 

vozy. Od účastníků jsem se dozvěděla, že toto ježdění ve volné přírodě je ve 

většině států zakázáno. Offroad Throphy pořádá výpravy do rumunského Banátu 

a na úpatí Atlasu.   

  

                                                             
34 SVOBODA, Jaroslav a Ivo DOKOUPIL. Banát: Turistický a vlastivědný průvodce českými 

vesnicemi v rumunském Banátě. Brno: Kudrna, 2002., str. 4 
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   5.3. Neorganizovaný cestovní ruch 

   Druhou formou cestovního ruchu je tedy cestovní ruch neorganizovaný. Turisté 

vyjedou „na vlastní pěst“ bez záštity cestovní kanceláře. Tato práce se zakládá 

převážně na výpovědích turistů neorganizovaného cestovního ruchu. Výjimku 

tvoří Hanka B, která se prostřednictvím cestovní kanceláře zúčastnila festivalu a 

offroadisté.  
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    VI. Výpovědi turistů 

   6.1. „Suvenýry“ z Banátu 
   Všichni turisté, se kterými jsem vedla rozhovory, si z Banátu přivezli (nebo 

hodlali přivézt) potraviny a alkohol domácí výroby. Jedná se hlavně o sýry, 

pálenku, víno, med a povidla. Šárka A. si navíc přivezla sukně. Paní 

důchodového věku zde kromě sukní prodávají ve větší míře také šátky. 

Informátorka si přivezla i ručně šité botky (s podrážkou z pneumatiky). Někteří 

turisté se zmiňují o přivezených bačkorách („papučích“).  

   „Kovboj“ Martin uvedl, že by se zde mohl lépe využít řemeslný um místních. 

Uvádí hlavně kovářství a to tím způsobem, že by kováři rozšířili pole své 

působnosti o umělecky kované předměty. Tyto předměty by poté prodávali do 

měst a příchozím turistům. Ostatní turisté se neshodují v tom, zda by měli zájem 

přímo o kované výrobky. Shodují se ale, že rozšíření ručně vyráběných produktů 

by uvítali. Jirka V. uvedl, že umělecky kované předměty by si pravděpodobně 

nekoupil. Měl by zájem spíš o věci, které by následně mohl využít.  Aněžka si 

myslí, že by byl zájem o jakékoli kované práce, stejně jako je nyní zájem o 

domácí potravinové produkty. Sama má zájem o sekyru od pana Maštalíře (kovář 

v Gerníku). Podle respondentky jsou velice kvalitní a koupila by je i v případě 

vysoké ceny. Anežka, vzhledem k pomoci v zemědělství a opakovanému pobytu, 

dostává potraviny od místních zadarmo. Také Jirka V. si z Banátu přivezl 

potraviny dílem koupené a dílem jako dárky od lidí, kterým pomáhal v 

zemědělství.   

 

   6.2. Motivy vedoucí k návštěvě Banátu   
   Turisté, s nimiž jsem vedla rozhovory, se o Banátu dozvěděli nejčastěji od 

vyprávění svých přátel a známých, kteří vesnice již dříve navštívili. Pavel H. se o 

vesnicích dozvěděl od kamaráda, který pracoval pro Člověka v tísni, kde 

organizovali projekty pro Banát. Hanka B.  slyšela o Banátu poprvé na přednášce 

Šimona Pánka ze společnosti Člověk v Tísni.  

   Motivy turistů pro vycestování do Banátu se v podstatě shodují. Halaliho 

nejvíce lákalo poznat kulturu, tradice a jejich zachování z dob odjezdu lidí 
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z Čech. Chtěl poznat způsoby hospodaření a živobytí, zejména zemědělské 

nástroje a chovaná zvířata. Vzhledem k tomu, že do Banátu jezdí stále více lidí, 

přál si vesnice vidět, dokud není původní kulturní bohatství ještě tolik 

poznamenáno turismem. 

Než do Banátu vycestoval Pavel H., slýchal o oblasti často. Mezi známými má 

jednoho Čecha původně z Banátu. Hlavní motiv bylo navštívení místa, kde žijí 

čeští přistěhovalci v rumunské, dalo by se říci, divočině. Poznat oblast, kde se 

udržuje český jazyk, zvyky a tradice. Je to podle respondenta jako vrátit se o sto 

let v čase.  

Hanka B. považuje Banát za perfektní oblast pro první vycestování „na vlastní 

pěst“ zhledem k tomu, že se zde domluví česky. Chtěla poznat, jak se žije 

Čechům v Rumunsku, jak moc se jejich „staročeština“ liší od naší současné 

češtiny. Také ji zajímal styl života, především oblékání, zvyky a hospodaření. 

V neposlední řadě Karpaty a příroda celkově.  

Také Šárka a Jirka uvádí jako další motiv cesty krajinu (popřípadě hory). 

 Petr H., člen skupiny cyklistů říká, že se do Banátu dostal v podstatě náhodou. 

S nápadem vyrazit do oblasti přišel jeho kamarád.  Do té doby o vesnicích 

neslyšel. 

   Hlavním motivem offroadistů a v omezenější míře také cyklistů byla na prvním 

místě příroda, v menší míře tradiční život místních Čechů. 

S uváděním krajiny (přírody, hor) jako hlavního motivu jsem se setkávala 

okrajově. Převládá motiv poznání tradičního života místních Čechů. 

 

   Během cestování po Banátu mohou turisté navštívit několik zajímavých lokalit. 

Uvádím popis některých tak, jak je prezentují internetové stránky pro turisty 

www.banat.cz a Turistický průvodce.  

- Filipova díra: 

Jedná se o jeskyni u vodního pramene v Gerníku. Pramen je zdrojem pro obecní 

vodovod. Podle pověsti zde žil muž se ženou. Muž jménem Filip se v jeskyni 

schovával před válkou. Na konci jeskyně je prý ukryt kamenný stůl, u kterého 

oba jedli.  
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- Kulhavá skála: 

Rozléhá nad potokem Alibeg. U její paty lze nalézt jeskyni Vranovec. Dle 

místních je zde klima vhodné pro astmatiky.  

- Turecká díra: 

Jde o krasovou jeskyni s rozlehlým dómem. Jeskyní protéká potok a sídlí zde 

kolonie netopýrů. V jeskyni by měl být ukryt zlatý poklad, který zde nechali 

Turci.  

- U Petra: 

Dřevěné vodní mlýnky tvoří soustavu pěti „voděnic“. Mlýnky leží na potoce 

Gramensca a jsou stále používané na mletí mouky.  35 

 

   Z odpovědí turistů lez shrnout, že hlavní motivy k cestování do Banátu je 

poznání života místních obyvatel, kteří stále udržují některé zvyky a tradice, které 

již v Čechách příliš nenajdeme. Dále hospodaření a v neposlední řadě také 

neporušená příroda (kopcovitá krajina).  

 

 

   6.3. Identifikovali se lidé, kteří navštívili Banát s pojmem 

turista?  Cítili sounáležitost s Čechy v Rumunsku?  
   Šárka A. říká, že nerada někam jezdí vyloženě jako turistka. Je raději, když 

může „zapadnout“ a lépe poznat místní život. Proto jela do Banátu pomáhat se 

zemědělstvím za ubytování a stravu. Přijali ji moc hezky a zakrátko si připadala 

jako místní.  

Anežka a Jirka, kteří během pobytu pomáhali při sklizních (v Banátu strávili 

kratší dobu než Šárka, ale pobývali zde opakovaně), uvádějí, že místní je již 

nepovažují vyloženě za turisty, ale součástí vesnického kolektivu se také stát 

nemůžou. Během prvního pobytu si připadali jako turisté. Anežku později 

překvapilo, jak ji lidé začali brát, ale k pocitu „součásti kolektivu“ to má daleko. 

                                                             
35 SVOBODA, Jaroslav a Ivo DOKOUPIL. Banát: Turistický a vlastivědný průvodce českými 
vesnicemi v rumunském Banátě. Brno: Kudrna, 2002., s. 53-65 
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Také Halali, jenž v Banátu strávil týden, se snažil splynout s tamní kulturou a 

zapojovat se do činností s místními lidmi. 

Pavel H. se viděl jako turista. Kdyby přijel pomáhat na poli, poté by nad sebou 

uvažoval trochu jinak.  Později ale dodal, že se cítil odlišně, než se obvykle jako 

turista cítí. Byl sice v cizině, ale vlastně mezi svými.  

   Šárky, která strávila v Banátu delší čas, jsem se ptala na to, jak vnímala turisty, 

kteří se během jejího pobytu ve vesnici objevili. Říká, že turisté, se kterými se 

setkala, se chovali celkem slušně a ohleduplně. Byli většinou ze všeho nadšení a 

nezneužívali dobrosrdečné povahy místních lidí. Nad místními spíše vyčnívali 

tím, kolik času trávili v hospodě. Nikoho vyloženě opilého (nevhodně 

chovajícího) neviděla.  

 

 

   6.4. Přemýšleli turisté nad tím, jak se k místním lidem chovat?   
   Anežka říká, že o tom přemýšlela a při každém dalším pobytu znovu přemýšlí. 

Je to pro ni často těžké, ale snaží se své chování v konkrétních situacích vytušit. 

Říká, že chybu nebo něco co místní nepochopili, určitě několikrát udělala. 

Šárka uvádí, že jí kamarádka hodně vyprávěla o místních zvyklostech, takže 

přibližně věděla, co má čekat. Lidé jsou podle Šárky v Banátu přátelští a otevření, 

takže o svém chování po čase už nepřemýšlela a nechávala své chování na intuici.  

 Pavel chtěl poznat, jak zde lidé žijí a navázat přátelské vztahy. Nechtěl působit 

jako nějaký „blbeček z Čech“, co se přijel podívat na skanzen a koukat na místní 

jako na chodící exponáty.  

   Turisté se shodují, že o svém chování vůči místním uvažovali. V odpovědích na 

toto téma často zaznívá výraz ohleduplnost.  

 

   Turistické zdroje www.banat.cz a Turistický průvodce věnují zásadám slušného 

chování celou kapitol. Mezi doporučení, které by měl mít český turista 

navštěvující Banát na paměti, patří:                                                                                              

- Respekt a úcta. Obyvatelé se živí tvrdou prací a mají většinou hluboko do 

kapsy. Nemají za sebou studia, většina z nich se ale vyznačuje přirozenou 

inteligencí a životní moudrostí  
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- Host do domu - Bůh do domu. Projevované pohostinství by měl turista přijmout 

ohleduplně a s vděčností. Podle možností za něj zaplatit penězi nebo dárkem, 

například kávou.  

Je důležité rozlišovat, kdy je nocleh a jídlo předem dojednaná placená služba pro 

turisty a kdy se jedná o pravidla zdejší pohostinnosti. 

- Kořalka – dobrý sluha, zlý pán 

Jednou pálená kořalka je slabá a pije se při spoustě příležitostí. Místní jsou na ni 

zvyklí a vypije se jí hodně. Nepřipravení turisté se rychle opijí a poté „vyvádí“ 

- Buďme neviditelní 

- Vyhněme se povrchní publicistice. Stává se, že návštěvníci píší články a 

pořádají fotografické výstavy. Líčí místní jako primitivní a nešťastné lidi, kteří se 

stále opíjejí. Místní obyvatele toto uráží.36 

 

 

   6.5 Jak na turisty působí místní lidé 
   Turisté se s místními nejčastěji setkávají v domě, ve kterém jsou ubytovaní, 

v hospodě, kulturním domě a v kostele. Někteří turisté jsou zváni na návštěvy 

k místním domů. 

Turisté, se kterými jsem vedla rozhovory, se nesetkali s žádnou negativní reakcí 

ze strany obyvatel Banátu. 

Místní lidé, se kterými se v Gerníku potkávala Šárka, se hodně zajímali o to, jak 

se žije v České republice. Vždy během setkání rádi prohodili pár slov. Šárka vidí 

místní jako otevřené a přátelské. 

   Na Anežku místní působili vesměs vyrovnaně a vesele. Často přemýšlivě a 

chápavě. Stále žasne nad jejich skromností a pracovitostí. Podotýká ale, že mluví 

o střední a starší generaci. Zažila některé negativní reakce ze strany mladších lidí. 

Tyto reakce ale vycházeli z osobních záležitostí. Tudíž ne ze vztahu turisty a 

místního. Podle informátorky jsou vztahy mezi místními na první pohled plné 

snahy si vzájemně pomáhat a nějak spolu vyjít, i když si někteří lidé nesednou. 

Toto na nich obdivuje. Po několikátém pobytu pochopila, že Gerník je velice 

                                                             
36 36 SVOBODA, Jaroslav a Ivo DOKOUPIL. Banát: Turistický a vlastivědný průvodce českými 
vesnicemi v rumunském Banátě. Brno: Kudrna, 2002. 
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složitý propletenec dvou hlavních místních nejvlivnějších klik, které ovlivňují 

všechno společenské dění ve vesnici.  

   Jirka vidí místní jako pohostinné, srdečné lidi, kteří rádi povídají. O spoustě 

z nich se dá říct, že jsou moudří. Říká, že vzájemná výpomoc a solidarita funguje 

hlavně v rámci širší rodiny, jinak příliš ne.  

Na Halaliho působili místní velice štědře a přátelsky. Informátor bydlí na vesnici 

a má hospodářství. Měl si tedy s místními o čem povídat a co porovnávat. O 

vztazích mezi místními říká, že se musí spoléhat hodně na sebe navzájem. Měl 

pocit menší závisti mezi lidmi, kteří si dovedou zajistit turisty do domu a těmi, co 

v tom nejsou tak zběhli a nemají tedy příjem z turistů. Jinak jsou vztahy v Banátu 

hodně založené na kontaktu s ostatními a komunikaci.  

Podle Hanky B. je ihned od prvního setkání poznat, že místní lidé zde žijí jiným 

způsobem, než lidé v České republice. Vůči informátorce a ostatním turistům byli 

neuvěřitelně milí. Po příjezdu do Čech jí přátelské chování chybělo. Vztahy mezi 

místními vidí jako jinde na vesnicích. V České republice to také chodí jinak u 

starousedlíků z hor a u lidí z měst. V Banátu ale lidé nejsou tolik ovlivňováni 

reklamou. Mají silnější pouto k tradicím, což je pravděpodobně vyvoláno izolací 

české komunity v rumunských horách. 

Podle Šárky jsou vztahy mezi místními podobné jako na vesnici, kde sama žije. 

Lidé zde žijí více pospolu než ve městech, potkávají se každý den a navzájem si 

pomáhají. Chodí si k sobě pro radu a popovídat si. Hodně si  „vidí do talíře“, 

tudíž si někteří navzájem závidí a pomlouvají se. Jistá izolovanost od zbytku 

světa je ale nutí, aby spolu vycházeli. S žádnými stavy nesnášenlivosti se podle 

svých slov nesetkala. Lidé se zde spolu přátelí více nebo jen průměrně.  

   Turisté se tedy shodují na tom, že vztahy, které panují mezi místními, jsou 

většinou stejné jako na vesnici v České republice.  
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   6.6. Jak se turistům v Banátu líbilo? Změnili by zde něco?    
   Anežka Ch. říká, že si Banát (konkrétně Gerník) výjimečně oblíbila. Podnětů ke 

zlepšení vidí fodně. Hlavně silnici, která je ve špatném stavu, což místním ztěžuje 

dojíždění do města a do případného zaměstnání. Dále by se mělo objevit více 

pracovních příležitostí a více dětí. V neposlední řadě by se měli krajané do 

Rumunska vracet. 

Halalimu se líbilo vše. Byla to pro něj týdenní pohádka a návrat do doby 

prababiček a pradědů. Oceňuje hlavně soulad s přírodou a maximální využití 

možností krajiny k obživě.  

O tradičním životě v souladu s přírodou mluví také Jirka V. 

Halaliho velice uchvátila místní kuchyně a pohostinnost. Rád vzpomíná na 

„babičkovské“ recepty a jídlo s opravdovou chutí. Jako problém vidí odpadky, 

protože sběr a svoz tu nefunguje. Na některých místech (potoky, zmole) se 

odpadky ve velké míře hromadí.  Dále je podle informátora škoda, že spousta 

pracovně činných lidí jezdí za prací do České republiky a na místě tak není nikdo, 

kdo by převzal původní styl života. Ti, kteří se možná z České republiky vrátí 

zpět, již budou žít více moderně.  

   Také Hanka B. a Jirka V. považují za důležité změnit nakládání s odpadky. 

Hanka B. podotýká, že je to pravděpodobně to jediné, co by v oblasti změnila. 

Hance se v Banátu celkově líbilo a ráda by se do oblasti opět podívala. Pro 

poznání přírody a místní kultury by to mělo být minimálně na dva až tři týdny. 

Bylo zajímavé vidět také místní dobytčí trh.  Nadchlo ji souznění lidí s přírodou a 

jejich mentalita. Schopnost neuvěřitelně těžce pracovat, ale také odpočívat.  

Šárce Banát splnil všechna její očekávání a byla nadšená.  

Rovněž Pavel H. má z Banátu skvělý pocit. Nic by zde měnit nechtěl.  Zároveň 

mu přijde nevhodné, aby místním mluvil do toho, jak mají žít. Souhlasí s tím, aby 

sem lidé jezdili na návštěvu nebo pomoci s pracemi. A strávili tak kousek života s 

místními. Je proti přizpůsobování místních požadavkům turistů. Podobně hovoří i 

Radek V, který říká, že by bylo smutné, kdyby se Banát měnil podle přání turistů. 

Představy ohledně změn tedy nechává na místních. Podle Radka V. jsou místní 

velice přátelští. Využil i neplaceného ubytování u místní paní. 



32 
 

Martin Š. vidí jako největší problém to, že turisté jezdí do Banátu proto, že tam 

žijí naši krajané a udržují zde „tradiční“ způsob života. Turisté tak místním dávají 

najevo, že jsou proti nám „pozadu. Martin hodnotí místní jako velmi milé a 

vstřícné. Prostředí je krásné, takže by na místě pravděpodobně nic neměnil. 

   Petrovi, členovi cyklistické výpravy, se na Banátu líbí návrat o několik desítek 

let zpátky.  Vyhovuje mu také to, že je v Rumunsku a domluví se zde česky. 

Terén pro cyklistiku je zde obtížný, s čímž počítal. Co by zde změnil, neví. 

Dovolená bez technických vymožeností mu vyhovuje. Vzhledem k životu ve 

městě, zvažuje, že se v důchodovém věku odstěhuje na vesnici. Práci na poli má 

rád, vyzkoušel si ji v dětství. V Banátu by však žít nechtěl, vzhledem 

k izolovanosti a náročnosti života. Nijak extrémně mu tato oblast k srdci 

nepřirostla, nemá v plánu se tedy vracet.    

   Jirka, který v Banátu pobýval jako člen výpravy Offroad Trophy, shrnuje 

výpravu jako velice zajímavou. Přesto by mu nevadila modernizace Banátu. Byl 

nespokojen se suchým záchodem a přesunem do kadibudky na zahradě.  

S názorem, který připouští modernizaci Banátu jako výhody pro cestovní ruch, 

jsem se setkávala minimálně. 

Členy offroadistů hodně udivovala místní zbožnost a odtažitost místních mladých 

žen. I poměrně mladí lidé se zde křižují při míjení kostela.  

   Skupina „kovbojů“ považuje Banát za ideální místo na koňské vyjížďky. 

Nejvíce si chválili ubytování a jídlo u pana domácího. 

„Kovboj“ Martin by zde změnil téměř vše. Tím by ale byla zničena zajímavost 

místa a cestovní ruch by tak ztratil hodnotu. Zároveň by bylo zajímavé zanechat 

místo takové jaké je nyní, ale to je nemožné. 

 

 

   6.7. Dopad cestovního ruchu 
   Jirka V. říká, že cestovní ruch výrazně pomáhá těm lidem, kteří se zapojují do 

ubytovacích nebo dalších služeb. Ostatní z něho příliš užitku nemají. Myslí si, že 

negativní vlivy cestovní ruchu zde jsou, ale kladné je převažují. Podle Jirky by 

hodně špatných věcí do vesnic přišlo i bez turistů.  
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Podle Šárky A. má cestovní ruch přirozeně kladný i záporný vliv. Lidé jsou různí 

a mohou Banátu přinést dobré i zlé. V současné době je to nejefektivnější a 

nejsnazší pomoc pro místní. 

Také Anežka Ch. si myslí, že vzhledem k finančnímu přínosu je ohleduplný 

turista, který má úctu k místu, dobrá věc. Špatné věci do Banátu přijdou i bez 

turistů, takže turisté mohou tyto procesy pouze uspíšit.  

Pavel H. říká, že vzhledem ke krátké návštěvě Banátu, nemůže kvalitně posoudit 

vlivy cestovního ruchu na české vesnice. S turisty přicházejí velmi potřebné 

peníze místním. Pokud by se ale turismus stával masovější, místo přijde o své 

kouzlo.  

   Halali vzpomíná na situaci, kdy při cestě z Rovenska do Gerníku potkal pána 

s povozem, který vezl asi deset českých turistů. Turisté dělali hluk a mluvili o 

tom, kde všude byli v hospodě a něco ve smyslu, že tímto tempem tam ani 

nedojedou, kde budou spát,…. Podle informátora to bylo kruté vůči starci, který 

je vezl za pár korun a trápil své koně. Takoví lidé v Banátu nemají co dělat. Vliv 

cestovního ruchu tedy vidí jako rozhodně negativní. Nejvíce je to poznat ve Svaté 

Heleně, kde je hodně privátů a hospod pro turisty.  

Také Radek V. byl svědkem nevhodného chování turistů-opíjení se, dělání 

nepořádku. Rovněž uvádí, že někteří turisté se na místní dívají jako na lidi ze zoo. 

Zdůrazňuje ale, že tito turisté tvoří menšinu. Jako většina dotazovaných vidí klad 

cestovního ruchu v možnosti přilepšení finanční situace pro místní obyvatele. 

   Během svého terénního výzkumu jsem osobně zažila nerespektování přání 

místních. Skupina „kovbojů“ byla pozvána na prohlídku místnosti pro pečení 

chleba. Přestože byli důrazně upozorněni pracujícími ženami, že nechtějí být 

foceny, kovbojové tuto prosbu nevyslyšeli. I přes opakované prosby na místě 

fotili. 
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   6.8. Jak vidí turisté budoucnost cestovního ruchu? 
   Podle Jirky V. budou nabízeny stále více „profesionální“ a méně tradiční 

služby. Ubytování ve stylu penzionů, vyjížďky na koních (ty zde již fungují-

pozn. autora),… Také je možné, že bude přijíždět více Rumunů.  

Anežka Ch. si myslí, že cestovní ruch bude stále výraznější jev. Na první pohled 

se může zdát, že to hlavní odeznívá. Informátorce se ale zájem o Banát jeví jako 

vlny. Do budoucna tak cestovní ruch bude sílit. 

Halali podle svých slov raději nad budoucností oblasti příliš nepřemýšlí. Některé 

věci podle informátora nejde ovlivnit. 

Pavel H. říká, že neví, jak bude budoucnost cestovního ruchu ve vesnicích 

vypadat, protože nemá jasnou představu, jak zde cestovní ruch vypadá v současné 

době. Přesto dodává, že čím více by se turistika stávala masovější, tím více budou 

vesnice přicházet o své kouzlo. Vesnice ale vymírají, mladí nezůstávají. Je tedy 

možné, že za několik desetiletí již nebude kam jezdit.  

Šárka A. uvádí, že odchodem většiny mladých lidí vesnice hodně utrpěly. 

Nevylučuje, že přibližně za dvacet let nebudou mít turisté za kým jezdit. Také 

výstavba větrných elektráren nad Helenou výrazně ublíží krajině, která tak dost 

ztratí na svém půvabu. Informátorka si myslí, že to místním finančně nepomůže a 

vydělá na tom zahraniční firma. Přestože má Šárka o Banát obavy, doufá, že 

alespoň něco se podaří uchovat. Ráda by jednou poslala svoje děti do Banátu na 

prázdniny  

Hanka B. si myslí, že lidé, kteří Banát navštívili, se rádi vracejí. Cestovní ruch by 

se tedy mohl dále rozvíjet, pokud nedojde k nějakému oslabení – např. výstavbě 

větrných elektráren. Záleží také na tom, jak se budou k cestovnímu ruchu stavět 

místní. Podle informátorky by se cestovní ruch v banátských vesnicích neměl 

pohybovat v masovém měřítku. Šetrní turisté mají kladný vliv na podporu místní 

ekonomiky a na rozvoji vztahů mezi Čechy z České republiky a Čechy 

v Rumunsku.  

   Martin „kovboj“ zdůrazňuje, že je to velice těžká otázka. Nechce příliš 

spekulovat, jak vesnice budou vypadat. Budoucnost místa ho bude zajímat. 

Nechal by však na místních, jak se svou budoucností naloží. 
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   Offroadista Jirka nevidí budoucnost místa v zachování tradic a současné tváře 

Banátu. Na zdejší kopce by se podle informátora hodila sjezdovka. Obyvatelé 

vesnic by tak měli alespoň více pracovních příležitostí.  

S podobně laděnými názory, i když méně radikálními, jsem se setkala i u skupiny 

cyklistů. Vyplývá to pravděpodobně z toho, že tito turisté přijeli do Banátu 

hlavně kvůli krajině. Místní česká komunita jim většinou přijde zajímavá, ale 

nemají k ní takový vztah jako turisté, kteří jako hlavní motiv své cesty do Banátu 

uvádějí místní život.  

Cyklista Petr o budoucnosti cestovního ruchu českých vesnic v Banátu zatím 

nijak nepřemýšlel. 

   Honza N. si myslí, že pro budoucnost Banátu i cestovního ruchu v něm je 

nejlepší rozvíjet agroturistice pobyty, které zde již v určité formě fungují. Turisté 

by do Banátu nejezdili jenom jako pasivní pozorovatelé, ale rovněž by si zkusili 

práci v zemědělství. 

Radek V. ani Martin Š. konkrétní představu o budoucnosti vesnic nemají. Podle 

Radka V. to záleží hlavně na prezentaci médíí a na službách, které dokáží místní 

v Banátu nabídnout (např. pro rodiny s dětmi). Je patrné, že v tomto směru se již 

Banát mění a místní ubytování a služby, které jim umožní více si přivydělat, 

nabízí.   

Otázkou podle respondenta také je, zda se podaří udržet životaschopnost české 

menšiny. Při počtu osob nižším než 2000 se lidem s českou národností nepodaří 

dosáhnout na status menšiny. Podle Martina Š. bude příliv turistů stoupat nebo 

zůstane stejný jako v současnosti. A to vzhledem k rozvoji médií, hlavně 

internetu, díky nimž se o lokalitě dozvídá stále více lidí. 

   Martin Š., Honza N. a Hanka B. si myslí, že média podávají zkreslený obraz 

Rumunska.  

Hanka B. si myslí, že v případě Banátu jsou informace prezentovány poněkud 

idealizovaně. Podle dostupných informací se zdá, že je to kraj jako z pohádky. Po 

příjezdu ale člověk zjistí, že se tam jezdí auty, v domech mají televizi,… 

Podle Martina Š. je mediální obraz dost zromantizovaný.  Představa krajanů 

žijících v několika vesnicích v horách vyjádřená srdceryvnými záběry lidí 
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pracujících na poli a obrázky šťastných lidí.  Podle informátora je to z důvodu 

nalákání turistů.   
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   VII  Závěr   
 

   Češi žijí v Rumunsku již téměř dvě stě let. Po celou tuto dobu si uchovali české 

národní podvědomí včetně českého jazyka. Po roce 1989 se zde začala rozvíjet 

organizovaná turistika skrze brněnskou cestovní kancelář Kudrna. Turisté do 

oblasti jezdí rovněž neorganizovaně.     

Práce se pokusila shrnout některá témata, která se týkají cestovního ruchu 

v českých vesnicích rumunského Banátu. Není to tedy vyčerpávající představení 

všech otázek, které se turistiky v Banátu týkají.  

   Hlavním motivem pro cestu do Banátu je poznání tradičního života místních 

obyvatel. Hlavně zvyků, hospodaření a jazyka. Turisté se o Banátu dozvídají 

nejčastěji od lidí, kteří již oblast navštívili. Před odjezdem si zjišťují doplňující 

informace převážně z internetu. Do vesnic tedy jezdí již s určitou představou. 

Někteří turistů nesouhlasí s výstavbou větrných elektráren poblíž Svaté Heleny. 

Říkají, že to ublíží okolní krajině, která je dalším důvodem pro návštěvu Banátu.  

    Turisté se snaží k místním chovat ohleduplně a slušně. S místními mají dobré 

zkušenosti. Místní se k nim dle jejich slov chovají rovněž slušně a přátelsky. 

Rovněž si s turisty rádi povídají. Někteří návštěvníci Banátu byli svědkem 

nevhodného chování turistů. Jedná se hlavně o opíjení, dívání se na místní „skrze 

prsty“ a nerespektování místních zvyklostí. Toto chování se ale objevuje 

okrajově.  

   Turisté by místním přáli zlepšení životních podmínek. Modernizací života by 

ale vesnice pravděpodobně ztratili to, kvůli čemu turisté do oblasti jezdí.  

Většinu turistů Banát nadchl a rádi by se na místo ještě někdy vrátili. Často 

oceňují soulad s přírodou. V tomto směru ale tvoří výjimku nakládání s odpadky, 

které se v Banátu na některých místech hromadí. Toto někteří turisté kritizují. 

Názor na modernizaci Banátu z důvodu vylepšení služeb pro turisty je značně 

okrajový. Uskutečnění návrhu jednoho z respondentů, tedy výstavby sjezdovky 

pro lyžaře, by dle slov respondenta mohlo zvýšit možnosti pracovního uplatnění 

v oblasti. 
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    Turisté vidí jako největší klad cestovního ruchu v Banátu finanční výpomoc 

místním. Někteří respondenti ale upozorňují, že z turistů nemá prospěch celá 

vesnice, nýbrž převážně ti, kteří turisty ubytovávají.  

Turisté si z Banátu nejčastěji dováží (a tedy kupují) potraviny domácí výroby. 

Shodují se na tom, že by ocenili rozšíření ručně vyráběných výrobků, nejenom 

potravin.   

   Někteří turisté zdůrazňují, že budoucnosti Banátu (tedy i cestovního ruchu) by 

se měl nechat volný průběh a to i za cenu postupného zániku české oblasti. Podle 

těchto informátorů je hlavně na místních, jak se svou budoucností naloží.  

 Budoucnost české menšiny v rumunském Banátu je nejasná. Neexistuje tedy ani 

jednoznačná odpověď na to, jak bude v budoucnu vypadat cestovní ruch 

v oblasti. Současný proces úbytku obyvatel naznačuje, že české vesnice mohou 

v budoucnu zaniknout.   

V práci bylo naznačeno, že česká menšina může brzy zaniknout i z oficiálního 

hlediska. Pokud nebude dostatek dětí, hrozí zrušení českého školství. V Eibentálu 

již mladí lidé hodně přejímají rumunštinu a čeština je tak na ústupu.  

Do Banátu jezdí jak turisté, kteří volí pasivní pozorování, tak turisté, kteří se 

chtějí zapojit a pomáhat místním s hospodářstvím.  

Někteří dotazovaní tedy uvádí, že budoucnost cestovního ruchu může spočívat 

právě v rozvoji agroturistických pobytů.   

   Tato práce je založena převážně na výpovědích turistů účastnících se 

neorganizovaného cestovního ruchu. Tito respondenti se shodují na tom, že by 

služeb cestovní kanceláře nevyužili.  

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

   VIII  Seznam použité literatury 
 

BURNS, Peter M. An Introduction to Tourism and Anthropology. London: 
Routledge, 2003. 

 

DROBNÁ, Daniela a Eva MORÁVKOVÁ. Cestovní ruch. Praha: Fortuna, 2007. 

 

HROCH, Pavel. Ve Valašsku zůstáváme : Čeští krajané v Rumunsku. Praha : 
Gema Art, 2002., 64 s. 

 

JECH, Jaromír. Tady byl samej les. Nadlak, 1996. 

 

LENK, Lukáš; SVOBODA, Michal . Veselé tropy. Praha : Dokořán, 2007. 248 s. 
SVOBODA, Jaroslav a Ivo DOKOUPIL. Banát: Turistický a vlastivědný 
průvodce českými vesnicemi v rumunském Banátě. Brno: Kudrna, 2002. 

 

SECKÁ, Milena . Češi v cizině 8. Praha : Ústav pro etnografii a folkloristiku AV 
ČR , 1995. ČEŠI V RUMUNSKÉM BANÁTU, s. 115 

 

SVOBODA, Jaroslav. Česká menšina v Rumunsku. Praha: Sdružení Banát, 1999.  

 

SVOBODA, Jaroslav a Ivo DOKOUPIL. Banát: Turistický a vlastivědný 
průvodce českými vesnicemi v rumunském Banátě. Brno: Kudrna, 2002. 

 

URBÁNEK, Radim. Češi v rumunském Banátu. Vyskoké Mýto : Regionální 
muzeum, 2003., 24 s. 

 

VACULÍK, Jaroslav . Češi v cizině 1850-1938. Brno : Masarykova Univerzita, 
2007., 209 s. 

 

VACULÍK, Jaroslav. České menšivy v Evropě a ve světě. Praha : Libri, 2009.,  
319 s. 



40 
 

 

ZÍMOVÁ, Iva. The forgotten Czechs of the Banat : Zapomenutí Češi v Banátu. 
Praha : Köcher & Köcher, 1996., 101 s. 

  



41 
 

 

   IX  Přílohy 
Příloha č. 1 – Mapy Rumunska a Banátu 

Příloha č. 2 – Fotografická příloha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



42 
 

     Příloha č. 1 – Mapy Rumunska a Banátu 
 

Zdroj: http://dovolena.zajezdy.cz/rumunsko/ 
 

 
Zdroj: www.sarbort.cz/cesty/banat/rumunsko.jpg 
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     Příloha č. 2 - Fotografická příloha 
 

nádraží v Temešváru 

 
vzdálený pohled na nejvýše položenou vesnici Rovensko 
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turisté by měli do vody z Rovenska přidat čistící tablety 

 

 
náves v Rovensku se studnou 
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turisté jsou v českých vesnicích často doprovázeni místními psy 

 

 
detail z Rovenska 
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offroadistická výprava 
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Rovensko nabízí výhledy do okolí 
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funkční vodní mlýnky v lokalitě u Petra – jeden z turistických cílů 
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Gerník – potraviny, kostel, škola 
 

 
krávy se samy vrací z pastvy domů 
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Gerník 
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české turistické značení mezi Gerníkem a Svatou Helenou. 

 

 
Kulhavá skála 
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Svatá Helena 

škola ve Svaté Heleně 
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křížky nad Gerníkem a poblíž Svaté Heleny 
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Dunaj leží několik kilometrů od Svaté Heleny 
 

 

  


