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Ljubo doma

Turistični raj na obeh bregovih Vltave

Voda je življenje

ż Generalna skupščina Združenih narodov je leta 1992 v Riu
de Janeiru razglasila 22. marec za svetovni dan voda, ki je
namenjen predvsem opozarjanju na pomen in vpliv vode na

V elitnem hotelu v mestu pripravljajo
srednjeveške pojedine.
Srednjeveški biser

Jožefov pohod ob Muri

ż Na pobudo brodarja Jožefa Pozderca, ki je pred tremi leti na
reki Muri na Gornji Bistrici zgradil nov brod, je padla odločitev,
da se vsako leto ob godu sv. Jožefa pripravi Jožefov pohod.
Takrat se na pot druženja podajo vsi godovniki in godovnice.
Tudi 3. Jožefov pohod, ki je potekal minulo soboto, je izpolnil
pričakovanja. Pohodnike je 12-kilometrska tura vodila med
okljuki Mure, po rodovitnih pomurskih ravnicah in gozdovih.
Udeleženci so se zbrali na obrežju in se podali do novega
potočnega mlina na Črncu v Odrancih. Pot so sklenili ob Muri
na Dolnji Bistrici. Z brodom so se lahko popeljali na prleško
stran, lahko so zaigrali na veliki šahovnici na prostem in se še
dolgo družili ob domačih dobrotah.
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estece ob vznožju visoke planote Šumava,
kjer se najdaljša češka
reka Vltava iz brzic prelije v
mirnejši ravninski tok, je bilo
v času komunistične oblasti
skoraj popolnoma izpraznjeno.
Zaradi razpadajočih srednjeveških poslopij in slabih bivalnih razmer so se prebivalci vse
povojno obdobje izseljevali v
blokovska naselja zunaj starega jedra. Ko so se po padcu
berlinskega zidu razmere tudi
na Češkem demokratizirale,
so ta arhitekturni srednjeveški biser na pobudo prvega
župana Češkega Krumlova v
samostojni Češki republiki
začeli pospešeno obnavljati. Prav zato, ker se je večina
prebivalcev že prej izselila, pri
obnovi niso imeli težav. Stare
stanovanjske objekte so lahko

mesto spodobi, ima tudi Češki Krumlov svojo pivovarno.
Zaradi čiste vode iz Vltave je
odlične kakovosti.

Meka za fotografe

Češki Krumlov, ki šteje nekaj
več kot deset tisoč prebivalcev,
premore kar 4000 turističnih
postelj. Za primerjavo: Ljubljana jih ima okrog 3400. Turisti
v to očarljivo srednjeveško
mestece pod zaščito Unesca
prihajajo prav z vseh koncev
sveta. Glavna sezona je poleti,
ko so ozke ulice zaradi množice skoraj neprehodne. Takrat
je največ gostov iz sosednjih
držav, iz Avstrije in Nemčije.
Pred sezono in po njej pa prevladujejo gostje iz azijskih držav. Največ je za zdaj Japoncev,
se jim pa nevarno približujejo

Kot se za vsako češko mesto
spodobi, ima tudi Češki Krumlov
svojo pivovarno. Zaradi čiste vode iz
Vltave je odlične kakovosti.
brez posebnih ovir prenavljali
v turistične z najrazličnejšo
vsebino in ponudbo.
Tako zdaj v obnovljenem srednjeveškem delu Krumlova
samo še tretjino objektov poseljujejo lokalni prebivalci, vsi
drugi so spremenjeni v hotele,
penzione in številne gostinske ter trgovske lokale, ki so v
glavnem namenjeni turistom.
Velikemu obisku so primerne
tudi cene tako v hotelih kot
gostiščih in v številnih butikih. Kot se za vsako češko

Kitajci, Južni Korejci in Tajvanci. V pomladnem času je Češki
Krumlov zaseden predvsem
z mladimi poročnimi pari iz
azijskih držav. Največja turistična privlačnost Češkega Krumlova je
srednjeveški grad,
ki so ga postavili
na mogočni skali nad Vltavo.
Kompleks je največji na Češkem
in eden najbolj
prostranih v vsej
Evropi. V stoletjih
so se na njem menjavali številni gospodarji, ki
so vladali južni Češki. Najbolj
cvetoče je bilo v času vladavine Vilijema Rožemberskega
v 16. stoletju, zadnji gospodarji pa so bili Swartzenbergi.
Kot zanimivost povejmo, da je
eden zadnjih potomcev te plemiške družine, ki je na Češko
prišla z Bavarskega, zdajšnji
češki zunanji minister. Najbolj impozantni del gradu je

stražni stolp, iz katerega je čudovit pogled na celotno mestece in okolico ter Vltavo, ki
s številnimi meandri objema
ta srednjeveški stavbni biser.
Zato se vsi fotografi, profesionalni in amaterski, kljub
plačilu dodatne vstopnine po
skoraj dvesto strmih stopnicah
obvezno povzpnejo na vrh.
Napor je v lepem sončnem
vremenu bogato poplačan.
Ob vznožju stolpa so bivalni
in spremljajoči prostori nekdanjih gospodarjev, opremljeni
z originalnim pohištvom in
preostalo opremo. Med družabnimi prostori si je vredno
ogledati Maškaradno dvorano
s čudovitimi stenskim slikarijami, ki je bila včasih namenjena predvsem plesnim
prireditvam, danes
pa jo lahko najamete tudi za
poroko.
Zelo je privlačno tudi baročno gledališče,
ki je zelo dobro
ohranjeno in je
videti kot pred
250 leti, ko so ga
zgradili. Poleg poslopja
so ohranili tudi večino kulis in
oblačil. In ob koncu še nasvet.
Češki Krumlov obiščite zgodaj
spomladi ali pozno jeseni, kajti
poleti tega bisera zaradi prevelike turistične gneče ne boste
doživeli tako, kot si zasluži.
DRAGO BULC, UREDNIK TV SLOVENIJA
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v okolici, predvsem na Pohorju, pa 33,4 odstotka prenočitev.
Med tujimi obiskovalci so na prvem mestu Avstrijci (porast za
33 odstotkov), sledijo jim Nemci, Italijani, Španci in Francozi.
Leta 2011 so zabeležili tudi veliko prihodov družin, predvsem iz
Belgije in Nizozemske. V Hiši Stare trte je število obiskovalcev
v primerjavi z letom prej naraslo za 35 odstotkov. Prevladujejo
Avstrijci, Nemci in Italijani. Novost v letu 2011 je bila organizacija
ciklov vinsko-kulinaričnih večerov, na katerih so se predstavili
103 ponudniki vina in kulinarike, ki so v hram vinske tradicije
in kulture privabili okoli 1200 obiskovalcev.

Češki Krumlov, srednjeveško mestece na jugu Češke,
je svojevrsten turistični rekorder. Zaradi izjemno
ohranjenega starega jedra, predvsem več stoletij starih
in vzorno obnovljenih poslopij, grajenih v gotskem,
renesančnem in baročnem slogu, je, še zlasti potem, ko
so ga leta 1992 vpisali na seznam svetovne kulturne
dediščine, tarča obiskovalcev z vsega sveta. Tako ga
obišče več kot milijon ljudi na leto. Glede na to, da ima
le deset tisoč prebivalcev, je absolutni državni turistični
rekorder. Po številu obiskovalcev na prebivalca pa je tudi
prav v svetovnem vrhu.
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Rekordni obisk Maribora

ż Turistična destinacija Maribor – Pohorje je tudi leta 2011
dosegla zelo dobre poslovne rezultate. Število turistov je
v primerjavi z letom 2010 naraslo za 11,6 odstotka, število prenočitev pa za 5,9 odstotka, kar presega vseslovensko
povprečje za leto 2011, medtem ko presega celo rezultate iz
rekordnega leta 2008. Razmerje med domačimi in tujimi turisti
pri nočitvah je 31:69, pri prihodih pa 27:73. V Mariboru je to
razmerje še večje – pri prenočitvah 23:77, pri prihodih celo
19:81. V Mariboru so ustvarili 66,6 odstotka vseh prenočitev,

Ne omami jih
le odlično pivo

TurisTic

naše življenje in za izboljšanje našega odnosa do voda. V Kozjanskem parku so dan zaznamovali s predavanjem dr. Lidije
Globevnik iz Inštituta za vode, ki se ukvarja z obnovo vodnih
in obvodnih ekosistemov ter sodeluje pri pripravi strokovnih
osnov in usmeritev pri prostorskem načrtovanju in izvajanju.
Slovenija je z vodami bogata dežela, saj imamo več kot 26.000
kilometrov rek in hudournikov. Na vsakem kvadratnem kilometru slovenskega ozemlja je v povprečju 1,3 kilometra površinskih
vodnih tokov. Imamo približno 1300 naravnih in umetnih jezer,
številne izvire, slapove, obširna območja talne vode in morje.
Voda je tako eno največjih bogastev pri nas, vendar moramo
z njo kljub temu preudarno in skrbno ravnati. Njenega pomena se začenjamo zavedati šele tedaj, ko v naših domovih
pipe ostanejo suhe ali pa je treba vodo zaradi onesnaženosti
prekuhavati. Še redkeje pa pomislimo, koliko rastlin in živali
lahko propade, če je onesnažena ali če je ni dovolj.

Zlato jabolko –
največje svetovno
priznanje turističnih
novinarjev Češkemu
Krumlovu za ohranitev
kulturne dediščine

