NATUREL MET EEN LIKJE PASTEL

Fotograaf Bart Hautvast:
“De VysoČina-regio is een puur
en prachtig stukje Tsjechië.”

Ongepolijst

Tsjechië
Je treft de meest exotische namen aan
in de streek Vysočina. Třebíč, Pernštejn,
Pivonice, Žďár nad Sázavou... woest
romantisch, toch? Het mooie is: ze
dekken de lading in Vysočina, een regio
tussen Praag en Brno in Tsjechië. De
weelderige natuur, de knusse stadjes en
de robuuste kastelen zijn een streling
voor het oog, ongekunsteld met hier en
daar een zoetje.
TEKST MARGIT WARMINK FOTOGRAFIE BART HAUTVAST
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Kerk Johannes van Nepomuk is 'n pronkstuk

V

Vysočina is nog niet onder de voet gelopen door
vakantievierders uit West-Europa. En dat is helemaal
niet erg ‒ integendeel, als je graag de wereld voor
jezelf hebt. In dit grensgebied tussen Bohemen en
Moravië kán dat nog. Gevoelsmatig dan, hè? Je kuiert
door kneuterige oude stadjes met geveltjes in pasteltinten, beklimt heuveltoppen met ruige kastelen en
ruïnes en fietst door een vriendelijk glooiend land van
bossen, rivieren en meren, met links en rechts een
pittige klim. Een koel lokaal pilsje smaakt hier traditioneel uitstekend, want ambachtelijk vakwerk wordt
in Tsjechië gekoesterd.
Het stadje Třebíč heeft maar liefst twee noteringen
op de Unesco-werelderfgoedlijst: de romaanse Basiliek van St.-Prokopius en de oude Joodse wijk. In de
smalle straatjes van dit voormalige getto vind je
onder meer twee synagoges en er is een grote Joodse
begraafplaats net buiten het stadscentrum. De
meeste Joodse inwoners zijn weggevoerd en vermoord in de Tweede Wereldoorlog. Het vrijwel ongeschonden getto houdt de herinnering aan hen in
leven.
Dit minder bekende deel van Tsjechië is druk aan het
poetsen en boenen om meer bezoekers te verleiden
tot een bezoekje. Maar wees eens eerlijk, is het ongepolijste Tsjechië niet minstens zo boeiend?
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De Joodse begraafplaats van Polná;
best bijzonder dat een dodenakker
zo mooi kan zijn
21

Telč
Zoete renaissance geveltjes in pasteltinten staan zij aan zij langs het marktplein in provinciestadje Telč. Bovenuit steekt het gotische kasteel, versierd met sgraffito-versieringen. Het
fraaie historische centrum is Unesco-werelderfgoed. Bijzonder: het ondergrondse gangenstelsel. Vroeger opslagruimte en schuilplaats, nu te bezoeken.

Hoe ouder
hoe mooier

Tip:

Vroeger was alles zwart-wit?
Niet als je het Techniek Museum in Telč bezoekt. De
kleurrijke verzameling historische auto’s, motorfietsen,
fietsen, kinderwagens, speelgoed en elektrische apparaten laten je verlangen naar de tijd van de zwart-witfoto.
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Info
Praag

Afstand vanaf Utrecht
Jihlava 986 km
i czechtourism.com
i vysocina.eu
i telc.eu
i trebic.cz

Vysočina
43
E50

Žďár nad
Sázavou

1

Polná
37

Jihlava

3

3x uit eten

Telč

Třebíč

2

4x vertier

Švejk Restaurant

Britse sportwagens

De brave soldaat Švejk dreef
graag zijn superieuren op de
kast. Of deze romanfiguur
de inspiratiebron is voor de
Tsjechische gerechten van de
chef-kok? Aan de ligging zal
het niet liggen. Die is prachtig, aan de voet van het kasteel van Telč.
i svejk-telc.cz/cs

Je verwacht het niet in
Třebíč: een tentoonstelling
van Jaguar-sportwagens bij
een oude kasteeldistilleerderij. Daar huist nu de brouwerij Podklášterní pivovar.
i centrum-lihovar.cz

Restaurace u Pošty
Typisch Tsjechische keuken
en niet duur. Ook in dit voormalige postkantoor van Žďár
nad Sázavou tappen ze tankbier: vers bier uit een grote
tank in plaats van een fust.
De Tsjechen zijn er dol op.
i restauraceuposty.cz

Vinohrádek nad Babou
Restaurant annex wijnhuis,
net buiten het historische
centrum van Třebíč. Je zit
knus onder de bakstenen
gewelven. Of lekker buiten.
Op de kaart Tsjechische
gerechten als Vepřové
koleno (varkensknie).
i vinohradekbaba.cz

Mooi uitzicht
Parkeer bij autocamping
Wilsonka en wandel naar
het uitzichtpunt op de rots,
Wilsonova skála. Vanaf daar
heb je een mooi uitzicht.
adres Hartvíkovice 221
CZ-67576 Hartvíkovice

Ongenaakbaar
Zo’n beetje op de grens van
provincie Zuid-Moravië ligt
kasteel Pernštejn, een
robuust kasteel op een ruim
400 meter hoge rots.
i hrad-pernstejn.eu

Historisch Polná
Het fraaie provinciestadje
Polná heeft een beschermd
stadscentrum. De oude
synagoge, de barokke kerk
en het marktplein leveren
mooie plaatjes op.

Brno
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Campings

1

Camping Vidlák

Charmecamping Vidlák ligt
in een bosrijke omgeving en aan
een zwemmeer (vissen
verboden). Het natuurlijke
terrein is groot en telt slechts
53 toeristische staanplaatsen.
Die liggen, ruim opgezet en niet
afgebakend, op een open
kampeerweide.
adres Opatov 322
CZ-67528 Opatov na Morave
i anwbcamping.nl/43528
i campingvidlak.cz
open 15 april t/m 1 oktober
terrein kleine camping met veel
ruimte, 46 toeristische staanplaatsen, 4 camperplaatsen en
3 huuraccommodaties
kampeerkorting ANWB
Kampeerkaart CKE, ACSI
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Autocamp Na Kopci

De 870 meter hoge berg
Na Kopci leent zijn naam aan
deze camping met Nederlandse
eigenaren. De camping ligt in
een bosrijk dal, aan een riviertje.
Er is een strandje aangelegd. In
samenwerking met een
outdoorbedrijf zijn er sportieve
uitstapjes mogelijk zoals
klimmen en mountainbiken.
adres 515 Dvořiště
CZ-59301 Dvořiště
i anwbcamping.nl/85951

i autocampnakopci.com
open 1 april t/m 31 oktober
(appartementen het hele jaar)
terrein middelgrote camping
met 36 toeristische staanplaatsen, 37 huuraccommodaties en 50 vaste staanplaatsen
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Camping Fontana

In een bosrijke omgeving
ligt camping Fontana. Vertrek
en aankomst op zondag niet
wenselijk. Er is regelmatig een
animatieteam. De camping ligt
aan het Hladovymeer. Daarnaast is er ook nog een openluchtzwembad en verder onder
meer: sportveld, jeugdhonk met
poolbiljart, draadloos internet,
restaurant en voorzieningen
voor gehandicapten.
adres Počátky 359
CZ-39464 Počátky
i anwbcamping.nl/82873
i campingfontana.nl
open 25 april t/m 19 september
terrein middelgrote camping
met 116 toeristische staanplaatsen en 19 huuraccommodaties
kampeerkorting ANWB
Kampeerkaart CKE

Zoek en boek!
ga naar anwb.nl/camping
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