
Český Banát v Rumunsku 

Roku 1823 se vydali z Čech na cestu první vystěhovalci do "zaslíbené země". Pocházeli 
z plzeňského a klatovského okolí. Byli to většinou dřevaři, truhláři, tesaři a kováři, kteří ve 
své vlasti žili bídně.  

Cestovali povozy a pěšky. Stěhovala se celá rodina, děti i starci. Mnoho jich cestou zahynulo, 
nemoci i hlad je krutě pronásledovaly.  

První dvě skupiny vystěhovalců /52 rodin/ se usadily v dlouhém údolí podél potůčku. Místo 
se nazývala Elisabetfelda /dnes Lizabeta/. Jednalo se o prostředí zcela zalesněné, kde prvně 
museli vykácet les a až poté začít obdělávat půdu.  

Další skupina, která dorazila r. 1825, se usadila ¾ h dále od Lizabety východně přes kopec. 
Ta čítala 28 rodin. Tato vesnice byla nazvána Svatá Helena.  

V letech 1826 – 1830 probíhalo další stěhovaní a vznik nových českých vesnic jako Gernik, 
Rovensko, Bígr, Eibensthal aj.  

 

Svatá Helena 

Ve vesnici jsou dva kostely. Katolický je zasvěcený sv. Heleně. Je zde také baptistický kostel, 
který využívá prostory bývalého evangelického kostela. Část mužů do nedávna pracovala 
v nedalekých rudných dolech v Nové Moldavě, jejichž provoz však byl ukončen.  

Od Dunaje je obec vzálená 6 km. Vesnice má dnes asi 400 obyvatel. 

 

Gerník 

Vesnice začala vznikat již v roce 1827 na dvouch návrších, mezi nimiž protéká malý potůče, 
který přirozeně rozděluje vesnici na "malou" a "velkou" stranu. Vesnice leží ve výšce kolem 
600 m n. m. na krasovém podloží. 

V roce 1934 měla 1400 obyvatel, v roce 1991 zde žilo 910 obyvatel a v roce 2002 již jen 525 
obyvatel. Kostel je zde zasvěcen sv. Janu Nepomuckému a je zde cenný relikviář, který mu 
věnoval pražský arcibiskup Bedřich Schwarzenberg. Jako jediný z českých vesnic má Gerník 
svůj vlastní obecní úřad, pod který spadají i okolní rumunské vsi. Gernik má rovněž svou 
vlastní "muziku", která slaví úspěchy doma i za hranicemi vesnice. Díky vápenci je okolí 
mimořádně malebné, bohaté na závrty a skalní útvary.  

 

Rovensko 

Leží přímo na jednom z hřebenů uprostřed Muntii Almajului ve výšce 866 m n. m. V roce 
1922 zde byl postaven římskokatolický kostel. Vesnice má ze všech českých vsí v Banátu 
nejmalebnější polohu. Život však na tomto hřebeni hor je zvláště v zimě dosti tvrdý. Často 
jsou po delší dobu odříznuti od okolního světa. To je zřejmě důvod rychlého úbytku obyvatel. 
V roce 1925 měla vesnice 586 obyvatel a dnes něco kolem 100. 

 

Vzdělávání v českém Banátu 

Na prvním stupni se vyučuje vše v Českém jazyce. Děti se učí také rumunsky. 

Druhý stupěň se již vyučuje pouze v Rumunském jazyce.  


