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Vojenský újezd Boletice byl založen a vznikl původně jako
vojenský výcvikový prostor Boletice dne 19.05.1947, jako
nástupce vojenského tábora Boletice a jako vojenský
újezd byl následně ustanoven dnem 1.12.1950.
Je vševojskovým újezdem, který umožňuje provádět
výcvik jednotek pozemních sil ve střelecké a taktické
přípravě, výcvik v řízení vozidel a výcvik jednotek
mírových sil. Jako jediný na území Čech umožňuje
provádět výcvik v překonávání vodní překážky.
Mezi památky vojenského újezdu patří například kostel
sv. Mikuláše, který leží přibližně 10 km západně od
Českého Krumlova a nachází se v sídelním útvaru
Boletice. Patří do Vojenského újezdu Boletice.
Vznik kostela se předpokládá na konec 12. století, ale
první písemná zmínka je z roku 1263, kdy král Přemysl
Otakar II., aby zastavil moc rozpínající se české šlechty,
věnoval tento kostel církvi.
Kostel se nenacházel přímo ve vsi, ale jihovýchodně od ní
na vyvýšenině, což zvyšovalo jeho hajitelnost, náležel
proto do kategorie kostelů ohrazených čili kostelců.
Nejstarší částí kostela je věž a zdivo. V západní části se
nacházela tribuna. Na tribunu se vcházelo z věže – i to
napovídá, že před darováním cisterciákům zde sídlil
zeměpanský úředník či jiný feudál, který uplatňoval ke
kostelu vlastnická práva.
Byl to původně románský kostelík s jednoduchým
křížovým klenutím z cihel a kamene, jemuž odpovídají
2 opěrné pilíře. Žebra jsou skosená, vybíhají ve formě
konzol ze zdí a končí ve svorníku zdobeném pětilistou
rožmberskou růží. Triumfální oblouk je lomený, s rohy
skosenými. Do sakristie vedou staré železné dveře s
kruhem v kamenném ostění z konce 15.století a okna jsou
zakončena v ostrém úhlu.

Der Truppenübungsplatz Boletice wurde am 11. Juli
1950 errichtet. Es handelt sich um einen
Truppenübungsplatz,
welcher
die
militärische
Ausbildung der Einheiten der Landstreitkräfte, die
Schieβübungen, taktische Vorbereitung, Übung der
Fahrzeuglenkung und die Ausbildung der Einheiten der
Friedenskräfte
ermöglicht.
Als
der
einzige
Truppenübungsplatz ermöglicht er auch die
Durchführung der Ausbildung in der Überwindung der
Wasserbarrieren.
Zu den Denkmälern des Truppenübungsplatzes
Boletice gehören zum Beispiel die St. Nikolaus Kirche,
die etwa 10 km westlich von Krumau liegt und die sich
in dem Gebiet Boletice befindet.
Die Kirche wurde wahrscheinlich am Ende des 12.
Jahrhunderts errichtet, die erste schriftliche Erwähnung
stammt aber aus dem Jahre 1263, als der König
Přemysl Ottokar II. das Gotteshaus der Kirche widmete,
um die Macht der sich ausdehnenden Adel zu
beschränken. Die Kirche befand sich nicht direkt in dem
Dorf, sondern auf einer Erhebung, was ihre
Verteidigungsmöglichkeiten stärkte und deshalb
gehörte sie in die Kategorie der umzäunten Kirchen
(kostelec auf tschechisch).
Der älteste Teil der Kirche ist der Turm und das
Mauerwerk. In dem westlichen Teil befand sich die
Tribüne, die den Zugang von dem Turm hatte – das
bedeutet, dass hier vor der Widmung an die
Zisterzienser ein herrrschaftlicher Beamter oder ein
anderer Feudalherr residierte, der auf die Kirche die
Eigentumsrechte geltend machte.
Die Kirche war ursprünglich eine kleine romanische
Kirche mit einfachem Kreuzgewölbe aus Ziegeln und
Stein, was zwei Stützpfeiler bestätigen. Die Rippen sind
abgeschrägt, sie gehen in der Form von Konsolen aus
den Wänden heraus und enden in dem mit einer
fünfblättrigen Rose verzierten Bolzen. Der triumphale
Spitzbogen hat abgeschrägte Ecken. In die Sakristei
führt eine alte Eisentür mit einem Kreis in der
Steinlaibung aus dem 15. Jahrhundert und die Fenster
sind im spitzen Winkel beendet.
Foto: Renata Pourová

