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0,0 Litschau, Oberer Stadtplatz

0,3 Litschau, Glashütten str.

0,3 Litschau, Alte str.

0,4 Litschau, Schlager str.

2,2 Schlag

2,6 státní hranice

3,8 Chlum u Třeboně, křížová cesta

0,3

0,6

1,0

3,2

5,8

9,6

dist. místo

0,0

celk.

Itinerář

3 Camp u Čerta
ubytování
Chlum u Třeboně, 378 04
tel.: 723 717 341, 384 797 350
(červenec a srpen)
e-mail: davidjr@volny.cz
www.mujweb.cz/www/jzasadil

2 Městys Chlum u Třeboně
www.chlumutrebone.cz

1 Litschau
www.litschau.at

Informace
1 Hranice mezi Českem
a Rakouskem

Zastavení

Ráno jsme si řekli pár slov na posilněnou a vyrazili jsme opět směrem na Chlum. Ale to jsme ještě
vůbec netušili, že dnes bude takové horko!
Koupání v rybníku jsem si opravdu užil. Líbilo se mi cákat se a řádit ve vodě. A vanilková
zmrzlina mi tak dobře chutná a osvěžuje mě!
Přes silnici do Schlagu – opět taková jedna
opuštěná vesnice – se dostáváme ke státní
hranici. Překročit ji tak jednoduše bez kontroly bylo před dvaceti lety nepředstavitelné.
O něco dále ve vnitrozemí byl obávaný železný
plot, který nemilosrdně odděloval oba státy.
Teď přecházíme jednoduše na druhou stranu;
už jen celnice a staré výstražné tabule připomínají, že je zde hranice. Ale jinak je vše zelené.
Jestliže jsme den před tím byli jen sami, tak teď
je zde mnoho cyklistů. Jsme jediní, kteří jdou
pěšky.

Poutníkův zážitek
Ráno jsme si řekli pár slov
na povzbuzení. Potom jsme
vyrazili směrem ke Chlumu.
Ráno jsme ale netušili, že dnes bude
takové horko.

Poutníkův zážitek
Koupání v rybníku jsem si opravdu
užil. Líbilo se mi cákat a řádit ve vodě.
A vanilková zmrzlina mi teď tak dobře
chutná a osvěžuje mě!

Poutníkův zážitek
Došli jsme na hranici mezi Rakouskem
a Českou republikou. Překročit hranici
je dnes snadné. Dříve to ale tak
jednoduché nebylo. Na hranici stál
železný plot.
Je tu mnoho cyklistů. My jsme jediní,
kteří jdou pěšky.
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Hranice mezi Českem
a Rakouskem
Po několika kilometrech dnešního
putování se dostáváme ke státní hranici mezi Českou republikou a Rakouskem u Staňkova. Tady byla ještě
před dvaceti lety železná opona, ostnatý drát,
pohraničníci se psy. Řada lidí, kteří se hranici v minulosti snažili překročit bez povolení,
za to zaplatila životem. Hranice nemilosrdně
oddělovala obě země. Tehdy bychom nemohli
takto putovat. Tehdy bychom se ani nemohli
navštěvovat jako dnes. Dnes je tu vše zelené,
jen stará celnice a výstražné tabule připomínají dobu minulou. A my? Uděláme krok a jsme
u sousedů v jižních Čechách.

Jsme v Chlumu u Třeboně. Každý z nás dostal Jakubovo oko. Rozhodl jsem se putovat,
protože rád chodím pěšky. Chození je dobré
pro zdraví, když je člověk venku v přírodě. Putování mě hodně baví.

Hranice mezi Českem
a Rakouskem
Před 20 lety byl na hranici
mezi Českem a Rakouskem
vysoký plot. Hranice byla střežená
vojáky. Překročit hranici bylo možné
jen na několika místech. Dostat se
k sousedům za hranící bylo velmi
obtížné. Naše putování za svatým
Jakubem by tehdy nebylo možné.
Dnes už tu zbyly jen cedule. A my
můžeme udělat krok a jsme u sousedů
za hranicí.

Poutníkův zážitek
Jsme v Chlumu u Třeboně. Každý z nás
dostal Jakubovo oko. Rozhodl jsem se
putovat, protože rád chodím pěšky.
Chození je dobré pro zdraví. Putování
mě hodně baví.
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