
Gernik 

Za krajany do Banátu  
na kole s cykloRADKOU v létě 2016 



české vesnice  

český Banát  

RUMUNSKO 
Mapka z knihy Rumunské pastorále vydané 

plzeňským nakladatelstvím Cykloknihy 



Eibentál 



Eibentál 
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Eibentál – minimuzeum tradic 



Cesta do Eibentálu 



Cesta do Bígru 



Vyhlídka Známana 



Ravna 



Cesta do Bígru 
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Bígr 
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Soutěska Siriny 



Cesta do Rovenska 
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Rovensko 
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Výhled od Rovenska 



Cesta do Gerniku 



Pole u Gerniku 



Gernik 



Gernik 
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Vodní mlýnky, tzv. „voděnice“ 



Vodní mlýnky, tzv. „voděnice“ 



Závrty nad Svatou Helenou 



Svatá Helena 



Krajina u Svaté Heleny – nejstarší 

české vesnice v českém Banátu  



Kazaňská soutěska 



Jeskyně Poniková 



Na lodi po Dunaji 



...až do jeskyně Poniková 



Obří reliéf dáckého krále 

Decebala ve skále 



Baile Herculane (Herkulovy Lázně)  



Baile Herculane (Herkulovy Lázně)  



Domogled 



Domogled 



Skála Babakaj v Dunaji  

pod Sv. Helenou 



Dunaj 



Překvapivá setkání 



Temešvár 



Temešvár 
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Hospoda U Medvěda 



Ubytování u krajanů 



Ubytování u krajanů 



Ubytování u krajanů 



Jídlo 



Jídlo – z domácích produktů 



Jídlo – banátská kuchyně 



Jídlo – společné grilování 



Místní produkty – bylinkové čaje, 

med, šípková marmeláda, pálenka 



Pohodlný cyklobus s občerstvením 

 



Pokud se chcete dovědět něco víc o cykloturistice v 

Rumunsku, můžete si přečíst knížku  Víta Čenovského 

Rumunské pastorále, kde je jedna z kapitol věnovaná 

přímo cyklistice v Českém Banátu 

Knihu můžete 

objednat přímo u 

vydavatele, 

nakladatelství 

CYKLOKNIHY v 

e-shopu: 

 

http://cykloknihy.

cz/default.asp?p

age=/shop/detail.

asp&id=199 

 

http://cykloknihy.cz/default.asp?page=/shop/detail.asp&id=199
http://cykloknihy.cz/default.asp?page=/shop/detail.asp&id=199
http://cykloknihy.cz/default.asp?page=/shop/detail.asp&id=199
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Chcete s námi jet také? 
Pár  základních informací: 
• ubytování v rodinách českých krajanů v Eibentálu a Svaté Heleně 

• na kole 4 cyklotrasy 30-60 km, cca 30% po asfaltkách + 70% terén, s 

podporou místního cykloprůvodce 

• polopenze banátské kuchyně v rodinách a jídelně hospody U Medvěda 

• seznámení s životem krajanů – prohlídka školy, muzea, ukázka řemesel, 

nákup místních produktů (sýry, med, pálenka, šípková marmeláda)  

• při cestě tam zastávka v Temešváru, uprostřed zájezdu odpočinkový 

den s návštěvou Herkulových Lázní s možností koupání a pěšovýstupu 

na Domogled, při cestě zpět zastávka v klášteře sv. Any v Oršavě 

• týden, s cestou 9 dní (Pá večer odjezd, So dopoledne návrat) 

• termín 13.–21.5.2016 
 

Další dotazy pište nebo volejte: 
cykloRADKA(zavináč)seznam.cz 

cykloprůvodkyně a editorka,  www.plzenskonakole.cz  

 777 093 290, Skype: aknudar 
20/12/2016 

http://www.plzenskonakole.cz/

