Spiessova naučná stezka
s pozvánkou do Patersdorfu

Obec Bezděkov

Putování s Christianem Heinrichem Spiessem

Okolí Bezděkova skrývá mnohé zajímavosti, památky i přírodní krásy. Zdejší krajinu si
proto už v 18. století zamiloval i hospodářský inspektor bezděkovského panství Christian
Heinrich Spiess, který se zapsal do historie spíše jako autor tajemných povídek a románů. Dnes by jsme mohli říci, že patřil mezi zakladatele hororu. Inspiraci pro svá díla hledal ve zdejších lesích, ve zříceninách hradů a tvrzí i u mohutných skal bizarních tvarů.
Sem rád sám chodíval na dlouhé procházky. Naše naučná stezka Vás na některá z těchto míst zavede, představí Vám různé zajímavosti a postupně i samotného Ch. H. Spiesse. V závěru stezky můžete navštívit i jeho hrob.
Trasa naučné stezky vede po značených turistických stezkách z Bezděkova do Vítané,
Struhadla, Tetětic a na Tupadelské skály, odkud se vrací zpět do Bezděkova.
Naučná stezka vznikla ve spolupráci s bavorskou obcí Patersdorf a její realizace byla
spolufinancována z Dispozičního fondu, Programu příhraniční spolupráce, Cíl 3 ČR - Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013.

Wanderung mit Ch. H. Spiess

In Bezděkov und Umgebung befinden sich zahlreiche Sehenswürdigkeiten und
Naturschönheiten. Deswegen hat sich in diese Landschaft bereits im 18. Jahrhundert
Christian Heinrich Spiess verliebt. Er war Wirtschaftsinspektor des Herrensitzes Bezděkov und wurde als Verfasser geheimnisvoller Geschichten und Romane berühmt. Heute
könnte man sagen, dass er zu den Gründern von Horrorsgeschichten gehörte. Die Inspiration für seine Schöpfung suchte er in einheimischen Wäldern, in Burg- und Festungsruinen sowie bei dominanten Felsen mit bizarrer Formen. In dieser Gegend machte er
gerne ganz alleine lange Spaziergänge. Unser Lehrpfad zeigt Ihnen einige von diesen
Orten, stellt verschiedene Sehenswürdigkeiten vor, und zuletzt auch den Schriftsteller
Ch. H. Spiess selbst.
Der Lehrpfad führt an den markierten Wanderwegen aus Bezděkov nach Vítaná, Struhadlo, Tetětice und über die Felsen Tupadelské skály wieder zurück nach Bezděkov. Der
Lehrpfad ist in Zusammenarbeit mit der bayerischen Ortschaft Patersdorf entstanden und
seine Realisierung wurde vom Dispositionsfond, Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit, Ziel 3 Tschechische Republik – Freistaat Bayern 2007 – 2013 mitfinanziert.

Tento projekt byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Kofinanziert durch die Europäische Union aus dem Europäischen Fonds
für regionale Entwicklung. „Investice do vaší budoucnosti.“ / „Investitionen in Ihre Zukunft.“

