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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se věnuje zobrazení Karlových Varů v dílech Adolfa Branalda a Zdeňka 

Šmída, konkrétně v Promenádě s jelenem, Mé staré dobré Vary a Strašidla a krásné panny. 

Jádro práce tvoří analýza autorského stylu obou autorů a srovnání obrazů zobrazujících stejná, 

nebo podobná témata napříč všemi třemi díly. V závěru práce je stručně pojednáno o motivu 

tajemna, který postupně odkrývají ostatní obrazy a motivy. 

 

Abstract 

This bachelor's thesis deals with the depiction of Karlovy Vary in the works of Adolf Branald 

and Zdeněk Šmíd, especially in the Promenade with a Deer, My Old Good Vary and Ghosts 

and the Beautiful Fairies. The core of the work is an analysis of the author's style of both authors 

and a comparison of images depicting the same or similar themes across all three works. At the 

end of the work is briefly discussed the motif of the mystery, which gradually reveals other 

images and motifs. 
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1. Úvod 

Tématem mé bakalářské práce je literární prezentace Karlových Varů a bezprostředního okolí 

prostřednictvím tří literárních děl. Jedná se o Promenádu s jelenem (1966) od Adolfa Branalda, 

Mé staré dobré Vary (1999) a Strašidla a krásné panny (1989) od Zdeňka Šmída. 

Hlavním cílem práce je popsat a srovnat obrazy, které se zabývají stejnými tématy, 

případně alespoň podobnými motivy. Zároveň se práce dotkne i motivu tajemna a okouzlení 

tímto místem, který je v daných dílech hojně popisován. Ptám se tedy i po původu okouzlení 

tímto městem a za pomoci zmíněných autorů se snažím tuto záležitost osvětlit. 

Autorů, kteří se zabývali ve svých dílech alespoň částečně kouzlem Karlových Varů, je 

více, nicméně na takové srovnání by kapacita bakalářské práce nestačila. Proto jsem vybrala 

pouze Zdeňka Šmída a Adolfa Branalda, jelikož ti jsou na Karlovarsku nejvíce čtení a 

diskutovaní. Navíc zájem o toto téma vzešel z vnímání Karlových Varů jako tajemného místa 

spojovaného s mnohými pověstmi hlavně v očích místních obyvatel a spisovatelů. 

Tématem Karlových Varů očima Adolfa Branalda a Zdeňka Šmída se zabýval již v roce 

2014 Ondřej Palán ze Západočeské univerzity v Plzni ve své bakalářské práci. Nicméně má 

práce se bude věnovat tématu zobrazení Karlových Varů z lehce odlišné perspektivy. Ondřej 

Palán se zabývá pouze díly Promenáda s jelenem a Mé staré dobré Vary, a to z celkového 

pohledu. Nastiňuje život autorů, souvislost doby vzniku děl a textů samotných a také fenomén 

Karlových Varů z pohledu obyvatel, návštěvníků a historika. Pojednává o dílech s ohledem na 

všechny souvislosti, které považuje za příhodné a které mohly ovlivnit vznik a výslednou formu 

díla. Srovnání textů se věnuje jen velmi okrajově. Naopak pro mou práci bude srovnání textů a 

autorský styl obou autorů stěžejní, nebude obsahovat tak obsáhlé medailonky života spisovatelů 

a bude čerpat výhradně z uvedených děl, nikoliv z názorů obyvatel, návštěvníků a dalších 

spisovatelů či historiků. 
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2. Adolf Branald 

Adolf Branald se narodil do umělecké rodiny. Zpočátku se předpokládalo, že půjde ve šlépějích 

svého otce a bude se věnovat herectví. Avšak Branald, jak sám o sobě prozradil v pořadu Na 

plovárně s Adolfem Branaldem, byl velmi zvídavý, a tak si raději vyzkoušel mnoho profesí, ze 

kterých později mohl čerpat náměty do svých děl.1 

2.1 Autorský styl 

Jak je uvedeno i ve Slovníku českých spisovatelů, Branald čerpal pro svá díla obrazy a motivy 

hlavně ze životních zkušeností: „B. schopnost sugestivního vylíčení dějiště a smysl pro 

realistický detail vystupují do popředí v reportážních vyprávěních z různých profesních 

prostředí“ (Slovník českých spisovatelů, 2005, str. 93). Jelikož je Branaldova kniha Promenáda 

s jelenem pojata jako literární reportáž, nabízí čtenáři spíše obrazy, které se za pomoci autora 

prolínají a vytváří celkový dojem z nastiňované situace či místa. Obrazy jsou pro jeho dílo 

stěžejní, Branald se v nich projevuje svým pozorovatelským talentem (Haman, 1963, str. 36), 

a prostředkem pro jejich vytváření se stává popis. Branald totiž touží „zadržet ono rychlé 

uplývání nádherných chvil, nalézt ‘kouzelný‘ prostředek, jenž by mohl vyvolat kdykoliv staré 

okouzlení, ‘vůni‘ okamžiku“  (Haman, 1963, str. 11). Proto dokáže tak barvitě a přesvědčivě 

vystihnout situaci a prostředí.  V Promenádě s jelenem ale není nic explicitně řečeno, autor 

užívá hojně kontrastů, aby docílil požadovaného výsledného dojmu. Zároveň se autor snaží 

zachytit hlavně pohyby a jednání lidí, jelikož lidé jsou to, co příběhy oživuje. Vydává se tak 

s nimi do jejich světa a skrze reportáže rozvíjí osudy lidí, často v jejich pracovním prostředí. 

V Promenádě s jelenem jsou lidské životy propojeny také s inspirací z minulosti, pověstí a 

romantickým ovzduším města Karlovy Vary. 

 

 

 
1 Na plovárně s Adolfem Branaldem. Ceskatelevize.cz [online]. 2001 [cit. 2020-12-17]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1093836883-na-plovarne/20136816012-na-plovarne-s-adolfem-branaldem/. 
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3. Zdeněk Šmíd 

Zdeněk Šmíd je známý jako „autor humoristických próz se sportovní a pedagogickou 

tématikou“ (Slovník českých spisovatelů, 2005, str. 653). Vystudoval Vyšší pedagogickou 

školu v Plzni a poté se své profesi věnoval v Trutnově, Hostouni na Domažlicku a v Bochově 

na Karlovarsku. V průběhu této doby si rozšířil své vzdělání dálkově na FF UK, kde studoval 

dějepis a češtinu. Jeho zaujetí pro české pohraničí se projevilo i při studiích, jelikož absolvoval 

prací Karlovy Vary a vznik provincie Deutschböhmen.2 

3.1 Autorský styl 

Tvorbu Zdeňka Šmída lze rozvrhnout do tří hlavních tematických okruhů. Prvním je bezesporu 

humoristické vyprávění, kam bychom mohli zařadit slavnou vodácko-horáckou trilogii Proč 

bychom se netopili aneb Vodácký průvodce pro Ofélii, Proč bychom se nepotili aneb Jak se 

chodí po horách a Proč bychom se netěšili aneb Jak se držet nad vodou. K této skupině se 

mohou připojit i humorně stylizované cestopisy jako například S kytarou v Antarktidě.3  

Šmídova próza je pověstná právě díky humoru a nadhledu, které ve svých dílech hojně pěstuje. 

Druhým okruhem je region západních Čech, hlavně Podkrušnohoří. Nejznámějším dílem je 

rodinná sága Cejch, která se věnuje komplikovanému soužití Čechů a Němců právě 

v krušnohorském pohraničí.  

Dalším dílem, které se soustavně zabývá historií západních Čech, tentokrát Karlovarska, 

je průvodce s názvem Mé staré dobré Vary aneb průvodce pitím i žitím. Již název naznačuje, 

že nepůjde o striktní výpis památek a historie místa. Tento netradiční průvodce je spíše oslavou 

města a zábavným čtením s prvky historických a zeměpisných zastavení. Pro větší zajímavost 

pojí historii s pověstmi, které tak tvoří základ pro styl Šmídových próz a zároveň třetí tematický 

okruh. „Pověst je ve Šmídově tvorbě fenoménem, určujícím specifičnost jeho próz z několika 

aspektů. Je autorovou oblíbenou látkou, s níž travesticky a parodicky nakládá, a určuje tak žánr 

celého komplexu jeho textů. Poetika pověsti absorbována a transformována ve Šmídově 

vypravěčství se stala důležitým stylotvorným činitelem Šmídova autorského stylu i 

 
2 KOŠNAROVÁ, Veronika, NOVOTNÝ, Vladimír: Zdeněk Šmíd. Slovnikceskeliteratury [online]. 2008 [cit. 

2020-12-17]. 
3 Tamtéž. 
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v kompozicích s jinou než pověsťovou látkou. Specifické epično pověstí tak poznamenává 

zcela originálně i další autorem pěstované žánry, povídku a román, včetně beletrizované 

literatury faktu“ (Lederbuchová, 2003, str. 429).  

Šmíd se snaží uměleckým způsobem integrovat do jednoho textu vždy několik žánrů 

zároveň, například když spojí odbornou historickou literaturu, lidové pověsti a jejich adaptace 

a historickou beletrii, vytváří tak originální historickou literaturu. Využívá slavnostnosti a 

patosu pověsti k ozvláštnění a karikování, což autorovi slouží k nadhledu ve vyprávění. Ovšem 

není radno se nechat mást karikováním pověstí, jak uvádí Lederbuchová: „Šmídův vztah 

k pověsti je obdivný, vždyť absorboval její poetiku“ (Lederbuchová, 2006a, str. 281). Šmíd se 

ve svých prózách pouze snaží „komicky rozrušit pověsťové zkameněliny vydávající se za 

historické pravdy“ (Lederbuchová, 2006a, str. 280). Uměleckým způsobem tak „reinterpretuje 

děje i charaktery postav“ (tamtéž). Nejedná se tudíž o výsměch, ale spíše úsměvné vyprávění 

podané s nadhledem. Podobným způsobem zpracovává pověsti další dílo Zdeňka Šmída, a to 

Strašidla a krásné panny, kde se autor věnuje pověstem z Podkrušnohoří. Tato kniha má ovšem 

i více pohádkový styl vyprávění oproti netradičnímu průvodci. Naopak poskytuje prostor pro 

romantický rozlet Šmídovy fantazie a vypravěčskému umu, jelikož zde autor v podstatě nemá 

hranice. 

3.2 Česko-německé vztahy 

Pozoruhodné je Šmídovo pojetí česko-německých vztahů. Nebudu rozšiřovat tuto tématiku 

příliš, jelikož by to bylo na samostatnou práci, nicméně Šmíd nepreferuje ve svých příbězích 

ani jedno z etnik v pejorativním slova smyslu. Jak uvádí Ladislava Lederbuchová: „opozitum 

my – oni se dále člení jak v kategorii my, tak v kategorii oni podle kritérií mravních“ 

(Lederbuchová, 2006b, str. 168). Jde tedy hlavně o možnost zobrazení „kulturní sounáležitosti 

příslušníků obou národů“ (tamtéž). I u dalších zobrazovaných opozičních postav či etnik je 

tomu tak. Alespoň v prózách Mé staré dobré Vary a Strašidla a krásné panny, nejsou postavy 

pouze zlé nebo dobré, každá jedná na základě své motivace, na základě určitých pohnutek, které 

jednání předchází a většinou jsou dříve či později uvedeny. 
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4. Promenáda s jelenem  

Promenáda s jelenem je dílo tvořené literárními reportážemi prostoupenými monology autora. 

Autor sám podotýká, že nebude brát ohledy na ustálenou formu textu, ani ustálený děj, jelikož 

by se vše mělo podřídit pouze jednomu zásadnímu cíli, kterým je navození autentického dojmu 

z lázeňského města Karlovy Vary. „Někdy bude věci na prospěch romantika, jindy pouhé 

hlášení. Někdy vyprávění, jindy dokument. Zejména bude zneužit monolog. Všechno bude 

dobré, aby zůstal jediný dojem, jen jediný z tolika lidí a z podivuhodného města. Takový je asi 

denní rozvrh promenády“ (Branald, 1966, str. 18). Jak sám autor uvádí, v knize převládá spíše 

monolog, přestože hned v prvních kapitolách lze najít i dialog geologa a údržbáře. Autor také 

hovoří o nutnosti odhalování souvislostí a kontrastu, přičemž oba tyto prostředky mají sloužit 

rovněž výše zmíněnému cíli.  

4.1 Osobnosti Promenády 

Promenáda s jelenem je netradičním průvodcem po Karlových Varech, jelikož návštěvníky 

neprovádí po městě skrze expresivně podaná místa a historii. Historické okolnosti jsou uvedené 

pouze mimochodem, ačkoliv v určitých pasážích se jim autor věnuje poměrně obsáhle, ve 

většině případů nejsou podány jako výklad, ale spíše jako vysvětlení okolností pro příběh. Text 

je koncipován v podobě literárních obrazů, které ukazují zdánlivě obyčejné lidi a jejich pohled 

na Karlovy Vary, skrze téma, o kterém se zrovna hovoří. Každý z těchto obyčejných obyvatel 

má svou specifickou perspektivu, osobitý styl promluvy, kterými sděluje světu svůj pohled na 

město, ve kterém žije. Například v rozhovoru údržbáře a geologa se prolínají dva názory, dvě 

linie, které se na první pohled zdají být oddělenými promluvami. Ale ve chvíli, kdy se čtenář 

zamyslí hlouběji, zjistí, že se jedná o velmi podobné názory, jen jsou řečeny jinak. Každý 

z mluvčích má svůj jazyk a přes občasný dojem neporozumění oni sami dobře ví, o čem 

diskutují a umí se v rozhovoru podpořit, doplnit:  

„GEOLOG: 

Když začaly kopce vychládat, ztvrdlo žhavé magma v trhlinách a trčí tam podnes jako zátka 

v lahvi. 

ÚDRŽBÁŘ: 

Špunt ve flašce. To je lepší“ (Branald, 1966, str. 14). 
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Z ukázky je patrné, že si oba rozumí, hovoří o stejném tématu, nicméně každý používá 

výrazy a vědomosti nabyté ve svém řemesle. Geolog se tak věnuje magmatu, vývěru vody ze 

země a důvodu, proč se tak děje. Údržbář se naopak zabývá trubkami, které vedou pod celým 

městem, aby bylo možné dopravit prameny tam, kde jsou potřeba. Oba mluví o síle a energii, 

jakou má voda, že je speciální a neklidná, ale každý ze svého pohledu. Autor nechává pojednat 

o Karlových Varech hlavně jeho obyvatele, protože jak sám přiznává: „V historkách, které od 

nich uslyšíme, je pramálo ze staré přitažlivosti, nic, skoro nic pro zlatý náborový poklad města, 

žádná Dorotka, kdepak Stroganov. A přitom vám řeknou o tomhle městě víc než čtyřicet pět 

anekdot populačních a sto dvacet šest císařskokrálovských, a řeknou to ještě líp než kronikář 

Stöhr, a jejich vyprávění je zajímavější než celý jelen“ (Branald, 1966, str. 30). Dílo tak 

představuje rozmanitou škálu mluvčích, od geologa a údržbáře, jak již bylo řečeno, po herce, 

básníka i „babi s dědou“. Všichni mají jedno společné, mluví o Karlových Varech, a právě tím 

jim, dle autora, vdechují život. „Promenáda má vysoce ideální cíl. Hájit živého proti 

voskovému. Udělat ho tak živým, jako je například údržbář Jirotka“ (Branald, 1966, str. 29).  

Karlovy Vary lze oživit, jen pokud se poukáže na život v nich, není to jen o stavbách a 

minulosti, je to i o přítomnosti a lidech, kteří v tom městě žijí, o tom, jak na něj nahlížejí, co si 

o městě myslí. Autor mluví i o minulosti, o Paganinim, Goethem, Stroganovi, ale na historické 

milníky neklade příliš důraz. Důležití jsou zkrátka na pohled obyčejní lidé, kteří mají v knize 

hodně prostoru na vyjádření svého postoje k městu a kteří tvoří vroucí Karlovy Vary. 

4.2 První pohyb (historie a historky) 

První stěžejní bod je pohyb jelena. To je první známka života, to první, co rozehrává hru o 

Karlových Varech. Poté samozřejmě nastává spor, zda Karel IV. stíhal jelena nebo přijel na 

doporučení, že jsou zde léčivé prameny, zda tu byl první jelen nebo člověk. Ale to není příliš 

důležité pro autorovo vyprávění, stěžejním shledává spíše navození atmosféry Karlových Varů, 

touží „najít příčiny Hasištejnského okouzlení, zdůvodnit, proč tady telefonistka zůstává už 

pátým rokem, proniknout městu pod kůži“ (Branald, 1966, str. 30). Branaldovy intence 

spočívají v zobrazení Karlových Varů lidským okem, ne skrze historii, ani skrze mýty, ale díky 

lidem, kteří se nechají ovinout vroucími párami a spolu s výdechem mluví o minulosti svého 

města, o Karlových Varech. Nechávají se těmito historkami strhnout a žijí jimi, protože mají 

duši romantiků, přestože jsou to jen obyčejní lidé, neboť každý, kdo tu žije musí být přeci tak 

trochu romantik, jak tvrdí sám autor. 
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Romantickou atmosféru Karlových Varů vhodně doplňuje v knize svými fotografiemi 

Vladimír Radechovský, umělecký fotograf a autor průvodce po Karlových Varech (Město 

zvané Karlovy Vary). Spolu s promluvami autora a obyvatel fotografie dotváří celkový obraz a 

vzbuzují nostalgické pocity. 

Jak již bylo řečeno výše, kniha obsahuje výčet historických osobností, autor nechce na 

tyto příběhy a historická jména zapomenout, jen je neklade úplně na první pozici. Používá je 

jako upomínku, která dotváří celkový dojem: „Z Paganiniho zůstala zrzavá, povětřím 

zalkalizovaná figurka. Ze Stroganova alespoň ten biftek“ (Branald, 1966, str. 28). Ale například 

Petru Velikému se věnuje více, výčtem historek a připomínek, které se o něm a o jeho pobytech 

v Karlových Varech vypráví. A nejen jemu. 

Lidé se snaží město udělat zajímavější i pro návštěvníky, snad dokonce věří svým 

historkám, protože dýchají prorocké páry nebo jsou to romantici, možná obojí. A navíc se 

snadněji věří právě těm neskutečným pohádkovým příběhům, které by chtěl zažít každý, kdo 

denně chodí tajemně vzhlížejícím lesem. Proto se dle autora stále přiživují spíše pověsti, než 

by se mluvilo o historických pramenech: „Vyprávěnky o slavných hostech, mumifikované a 

znovu uměle oživované, po léta svědomitě pulírované zkazky, drby, pravdy i báje tvoří pak 

zlatý náborový poklad domu“ (Branald, 1966, str. 24). Město žije pověstmi, cedulemi 

s informacemi, kdo a kde bydlel, kudy prošel a co udělal. U slavných osobností postačí jen 

stručný nápis, že právě na této lavičce seděl a hned se z ní stane pamětní místo, navštěvované 

mnohými turisty. „Karlovy Vary založil Karel Čtvrtý, to je na beton. Na pomníku u lázní jedna 

má v jedný ruce baráček za to, že tady založil domy“ (Branald, 1966, str. 102). 

Pověstí je plný les, Tři kříže doslova volají po bájném příběhu a mají jej, Zdeněk Šmíd 

ho později zmíní. Příroda poměrně ponechaná svému osudu, spousta tajemných temných domů, 

napůl opuštěné altány, které dávají možnost milencům, romantikům i skupinkám dorostu 

scházet se a najít si chvilku osamocení, chvilku svého kouzelného času, kdy se nechají okouzlit 

prorockými parami, aby načichli duchem místa. Každý, kdo zavítá do Karlových Varů, je 

opojen jakýmsi tajemným kouzlem, a to se snaží autor vystihnout: „Od řeky vanou prorocké 

páry a od Staré louky teplá vůně oplatek. Do toho šanoár, palisandr, gutaperča a trochu smradu 

z hotelových odpadků. A tak jedno podporuje druhé, v sladké malátnosti se daří vidinám z tisíce 

a jedné noci, a vidina za vidinou splétají se v síť, nalepují se – plátky dechu – na oční pozadí, 

zůstávají v nás“ (tamtéž).  
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Není možné navštívit Karlovy Vary nebo v nich žít a nenechat se strhnout romantickým 

šarmem místa. Je ideálním prostorem pro romantiky, zastavil se v něm čas, promenáda je 

dlouhá a její staré stavby odráží minulost, dýchají majestátnost ze svých zdí a ponoukají, aby 

si člověk nechal zalepit oči filtrem jejich příběhů. „Ne, za tohle my nemůžeme. Jsme tady teprve 

šestnáct let, jenomže i my dýcháme bublinky, necháme se ovíjet prorockými párami, a jsme 

proto ochotni ve slabé chvilce uvěřit na zázraky, vykvetlé přes noc na Staré nebo Nové louce, 

ačkoliv to místo ztratilo už včera svůj starorůžový půvab i jméno. Proto i nám, šestnáctiletým 

patriotům v šest set let starém městě, bude těžko dokazovat, že ty tři kříže tam nepostavili tři 

nešťastní bratři, které poslední Pupp dohnal k sebevražednému trojskoku – ale že ty kříže tam 

stály dávno předtím, protože je najdete už na Balzerových vedutách“ (Branald, 1966, str. 25). 

4.3 Napříč časem 

Promenáda s jelenem ale není pouze o romantickém lázeňském prostředí. Nelze opomenout ani 

části s válečnou tematickou, která byla pro pohraničí velmi důležitá. Nejprve museli své 

domovy opustit židé, jak připomíná Branald v kapitole Stadt Berlin. Po válce znovu došlo 

k odsunu, tentokrát Němců, a Sudety obsadilo nové obyvatelstvo. Kraj, který osidlovali, byl 

poněkud pochmurný, protože zde zůstaly stopy po předchozích obyvatelích. Ale zároveň 

částečně prázdný kraj, bez tradic, bez minulosti. Budovy vyhlížely jako torzo minulých věků: 

„Lidi nás po představení hostili jako rodinu, většinou mladí, docela noví, zvykali si tady a my 

jim pomáhali zvykat, protože jim bylo ještě trochu smutno. Hrávalo se bez světla, nejvíc 

v bývalých německých hospodách, a to jsou děsně nevlídné ratejny, spousta rozbitých oken“ 

(Branald, 1966, str. 45). Přesto si příchozí i ti, kteří mohli zůstat, vytvořili vztah k tomuto místu 

znovu, jak připomíná Branlad příběhem telefonistky. 

Historie se tu ovšem nesmrskne pouze do několika zmínek o osobnostech z minulosti 

nebo povzdechů nad válečnou dobou. Kapitola s názvem Očima pořádkumilovného občana 

nabízí přehled několika stěžejních roků a událostí, které se v dané době odehrály. Samozřejmě 

se každá podkapitola vztahuje nejen k danému roku a k události samotné, ale zároveň je 

stylizována očima občana ve vztahu ke Karlovým Varům: 

„1848 – Revoluce, která v tomto neblahém roce jako bouře pronikla Evropou a otřásla 

nejpevnějšími evropskými státními budovami, rozechvěla – do jisté míry – i naše město“ 

(Branald, 1966, str. 74). 
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5. Mé staré dobré Vary 

Mé staré dobré Vary je dílo, které napovídá o svém obsahu i podtitulem: aneb váš žoviální 

průvodce pitím i žitím. Zdeněk Šmíd začíná svou knihu rozverně již od názvu, lehce 

familiárního, což ale jistě velmi dobře dokresluje autorův záměr. V tomto duchu se nese celá 

kniha. Nesoudí, neodmítá, pouze vtipným a nadneseným způsobem pojednává o historických 

událostech, zajímavých místech a propojuje je s pověstmi. Slovy autora: „Pojednává o městě, 

v jehož stráních a staletých zdech dodnes zní barokní zvony, flétny empiru, beethovenské 

burácení, valčíky sladké epochy i nostalgický swing. Staré, dobré Karlovy Vary“ (Šmíd, 1999, 

str. 5).  

Stejně jako Branald v Promenádě s jelenem, vidí Šmíd stěžejní bod v atmosféře města, 

ovšem ke svému vyjádření nepoužívá reportáže, ale spíše vyprávění s cílem zaujmout a pobavit 

čtenáře.  

Dalo by se říct, že dílo je koncipováno jako průvodce, jelikož obsahuje dvacet kapitol a 

každá připadne na jeden den. Ačkoliv by se dalo předpokládat, že průvodce s historickými 

prvky bude podán poměrně stroze a vážně, Mé staré dobré Vary nejsou ani zdaleka odměřeným 

návodem, jak projít lázeňské město. Šmíd se pokouší do knihy nastřádat co nejvíce informací, 

aby čtenář nebyl ochuzen ani o jedinou část města, pověsti či historického dokladu. V některých 

kapitolách pro dokreslení představy přikládá i ilustrace pocházející z archivu Karlovarského 

muzea a od Stanislava Burachoviče. Pokud se autorovi určitá část do vyprávění nevejde či 

nehodí, případně ji shledává jako doplňující, uvádí ji pod čarou za koncem dne v části nazvané 

„Pro hnidopichy“. Nikdo by mu tedy nemohl vytknout, že se historická skutečnost v knize 

nenachází. Mé staré dobré Vary pojímají opravdu mnoho informací a leckdy jich je tolik, že by 

se nepozorný čtenář mohl velmi snadno ztratit v textu a obtížně by hledal motivaci se ke čtení 

znovu vrátit. Nicméně Šmídův styl vyprávění je natolik poutavý, že vyvažuje dokumentární 

pasáže, které by mohly od souvislého čtení odradit. Nejedná se jen o strohý popis budov, které 

najdete v Karlových Varech, ani o historii nebo pověsti, kterou tajemné město oplývá, kniha 

nabízí vtipně podanou kombinaci toho všeho.  

Autor se snaží čtenáře vtáhnout do děje různými výrazy z mluvené řeči, používá 

zabarvené výrazy, například citoslovce pche, pokud vyjadřuje nesouhlas, a další. Používá 

takový jazyk, aby se zdál čtenáři co nejpoutavější a nejpřirozenější. Pojednává o Karlových 
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Varech očima milovníka, člověka propadlého jejich kouzlu. Neprohlašuje se za odborníka a 

hned na začátku knihy se pro všechny případy vzdává zodpovědnosti slovy: „Dovolím si 

upozornit laskavého čtenáře, že na cestu se nevydává s odborníkem, nýbrž s milovníkem města, 

který se možná v lecčems mýlí“ (Šmíd, 1999, str. 5). Přidává i názor, že s ním, jakožto 

s obdivovatelem, lze nesouhlasit, ale slova odborníka nezbývá než přijmout. Staví se tak do 

rovnocenné pozice vedle čtenáře a ubezpečuje ho, že nechce poučovat, ale pobavit.  

5.1 Tvar díla 

Po formální stránce je dílo rozděleno do dvaceti kapitol, přičemž každá odpovídá procházce na 

jeden den. Kapitoly mají jednolitou strukturu, vždy začínají předmluvou, která je velmi často 

lyrizována.4 Například v šestnácté kapitole hovoří o lesech: „Lesy a město se tu spolu osudově 

proplétají jako tajemný pár životadárných sil jin a jang. Rovnocenné si však nejsou. Lesy tu 

šuměly dávno před prvním lidským slovem a světskou slávu nepotřebují. Jenom ji dobrácky a 

trochu těžkopádně trpí“ (Šmíd, 1999, str. 188). Po předmluvě následuje pořadí dne a poté výčet 

hesel, která nastiňují obsah kapitoly. Text se dále dělí na několik podkapitol pro lepší 

přehlednost a pro oddělení jednotlivých míst. Na konci každé kapitoly se nachází již výše 

zmíněná část s názvem „Pro hnidopichy“, která doplňuje předchozí výklad a napravuje mezery 

v historickém výkladu. 

Obsahově je dílo uspořádané podle kapitol a podkapitolek tak, aby se části města, 

případně historky, které se k danému tématu vztahují, popisovaly pospolu. Jako je tomu 

například u lesních výletů, kde se ve dvou kapitolách dozvídáme o lesních staveních a 

vyhlídkách, nebo u osmého dne, který zahrnuje historii, vznik a vše kolem Mlýnské kolonády 

a místa, kde stojí. 

U tohoto díla se jedná spíše o tematické členění než o chronologické dle časových 

horizontů, což lze předpokládat, pokud má kniha sloužit jako průvodce Karlovými Vary. Je 

důležité, aby návštěvník nemusel přeskakovat kvůli knize části města. Autor často překrývá 

vzdálenou minulost s nedávnými časy, převážně aby vysvětlil, proč se určitá záležitost stala 

nebo jakou má místo pověst apod. Některé skutečnosti se v knize tudíž vyskytují vícekrát, 

 
4 PALÁN, Ondřej: Karlovy Vary očima Zdeňka Šmída a Adolfa Branalda [online]. Plzeň, 2014 [cit. 2020-12-

17]. Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta. PaedDr. Jiří STANĚK, CSc. 

Dostupné z: 

https://otik.uk.zcu.cz/bitstream/11025/15160/1/Karlovy%20Vary%20ocima%20Zdenka%20Smida%20a%20Ad

olfa%20Branalda.pdf. 
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například informace o Jelením skoku se probírají jak na začátku díla, kde se hovoří o objevení 

Karlových Varů, tak v kapitole Den šestnáctý, kde má vyhlídka svůj vlastní prostor. V obou 

případech je zmíněno, že se dřív nazývala Jelení kámen a doprovozeno poznámkou o 

kamzíkovi. Jakákoliv kritika, že informace již byla jednou v knize řečena, by měla být popřena 

argumentem určení knihy, neboť ve chvíli, kdy čtenář přijde k danému místu, nemusí si zcela 

pamatovat všechny reálie z první kapitoly a mohl by se cítit zmaten. Duplicita je zde tudíž na 

místě.  

5.2 Propojení s pověstí 

Jak již podotkl Branald, Karlovy Vary jsou plné romantiků, kteří touží po neuvěřitelných 

příbězích. Zdeněk Šmíd navazoval na tradici, kterou mohl vhodně využít, jelikož jeho autorský 

styl se zakládá na propojování historie s pověstmi a historkami. Karlovarský kraj, jak se lze 

přesvědčit z knihy Mé staré dobré Vary, je protkaný nejrůznějšími pověstmi a adaptacemi 

těchto pověstí, tudíž základ pro poutavé vyprávění by zde byl. Až obdivuhodným způsobem se 

autor vyrovnává s tolika verzemi například objevení (vzniku) Karlových Varů. Jedná se 

konkrétně o jelena.  

Nejrozšířenější a zároveň nejkrutější pověst, která vznikla nejspíše v 18. století, vypráví o 

Karlu IV. honícím jelena při lovu. Jelen prchaje skočil ze srázu a v údolí, kam dopadl, tryskaly 

léčivé prameny. Tato pověst ovšem původně zněla úplně jinak, jednalo se o psa, který se při 

honbě divoké zvěře zranil a upadl do jezírka s vodou, kde se mu měla rána údajně hojit. Když 

ho lovci našli, ochutnali vodu a překvapeni vše hlásili císaři. Ten poté prohlásil vodu za léčivou. 

Jiné prameny říkají, že Karel IV. prameny neobjevil, jen si v nich léčil zraněnou nohu, nařídil 

zde postavit lovecký zámeček a přestěhovat poddané z vesnice Obora. Autor dokázal 

zapracovat do kapitoly všechny tyto variace pověstí a nevynechal jediný detail. Zároveň 

neopomene uvést, že první a nejdrastičtější zpracování je nejoblíbenější, jelikož mají lidé rádi 

romantické příběhy a snadno uvěří i té nejméně realistické verzi. Vyprávění pokračuje fakty o 

skále, z níž jelen skočil, jejím původním názvu i skutečností, že na Jelením skoku je přítomen 

kamzík. Aby byla fakta celistvá, nezapomene autor ani na spor, zda jelen z toho místa mohl 

vůbec dopadnout až k Vřídlu, či nikoliv. Text tak využívá propracovanost a propojenost fakt 

s pověstmi. 
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6. Strašidla a krásné panny 

Dílo s názvem Strašidla a krásné panny je dalším dílem s tématikou karlovarského regionu. 

Tentokrát se nejedná o průvodce, jako tomu bylo u knihy Mé staré dobré Vary, nýbrž o 

„parafráze a travestie podkrušnohorských pověstí“ (Lederbuchová, 2006a, str. 273). Autor 

začíná své vyprávění vzpomínkou na dědečka a skrze ni poukazuje na některé důležitější 

momenty z historie pohraničí. Nevyhnutelně připomíná druhou světovou válku, ovšem pouze 

náznakem. Nikde není jmenován Hitler ani jiné historické osoby a jsou zde uvedeny dokonce 

motivace, proč se lidé hlásili k nacismu, jako například velká nezaměstnanost v Sudetech nebo 

hlad. Autor se nepokouší obhájit události z minulosti, ale ani je soudit. I zde pouze úsměvným 

a nadlehčujícím tónem pojednává o skutečnostech, které tento region utvářely.  

Při svých zmínkách o toulkách s dědečkem, jenž byl původem Němec, ale nacismus 

odmítal, připomíná odsun Němců ze Sudet, který se mimo jiné také podepsal na tajemnosti 

pohraničí. „I když není smutnějšího pohledu nad opuštěný dům, kam se dosud vrací kočka, 

která nestačila zapomenout.  

Chodívali jsme pak těmi hrůznými vesnicemi uprostřed lesa, kolem otevřených dveří, 

kam se draly kopřivy. Jednou za deště jsme vkročili dovnitř: na postelích tlely peřiny a pátý rok 

po válce stál na stole hrníček sádla se zabodnutým nožem. Nevím, čeho se děsí zvěř. Ale ten 

hrníček sádla byl netknutý“ (Šmíd, 1989, str. 7). Popis místa jako stvořeného pro pověsti o 

trpaslících a krásných pannách. Těžko bychom přemítali, zda si autor svou historku nepřikrášlil, 

ale budiž mu to v této knize dovoleno, neboť je to kniha plná tajemna a nadpřirozena. 

Bezprostředně po vylíčení tajuplné procházky pokračuje autor první nadpřirozenou postavou, 

a to trpaslíkem. Propojuje svět vzpomínek se světem nadpřirozených událostí s takovou 

autorskou obratností, že by čtenář velmi rád uvěřil, že s dědečkem trpaslíka opravdu potkal.  

Dílo pokračuje dalšími poutavými příběhy, jež jsou založeny na pověsti, historce či 

lázeňské anekdotě a doplněny o lázeňské klepy nebo názor autora. K pověstem je přistupováno 

jako v dalších jeho dílech se snahou „odstranit nános úctyhodnosti a oživit je, dokonce formou 

moderního humoru.“5 Autor zde nebere zřetel na žádná pravidla, ať už historická nebo folklórní. 

Mísí své názory s poetickým vyprávěním o Karlovarsku a jeho okolí. Kniha se totiž nezaměřuje 

 
5 Dodatek Jiřího Wintera in Strašidla a krásné panny. Plzeň: Západočeské nakladatelství, 1989. 
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pouze na Karlovy Vary, jak tomu bylo, bez několika výjimek, v Branaldově Promenádě 

s jelenem a ve Šmídově knize Mé staré dobré Vary. Hovoří o nejdůležitějších karlovarských 

pověstech, ale zmiňuje se také o Tašovicích, Lokti, Merklíně a dalších městech a vesnicích 

v okolí. Stěžejní oblastí, kde se odehrává velká část příběhů, je ovšem les. Je pochopitelné, že 

velké lázeňské lesy jsou dokonalým zdrojem pro mnohé příběhy s nadpřirozenými postavami 

či událostmi. 

6.1 Kompozice 

Dílo je rozděleno podle tematických celků na jednotlivé kapitoly a podkapitoly. Podkapitoly 

odkrývají různé pověsti a náměty pověstí, které jsou prokládané komentářem autora. Často se 

celky pojí z hlediska přírodních úkazů, které se v daném příběhu vyskytují, například názvy 

kapitol Les plný pokladů, Lotři na nebeské skále, Lesy, louky, potoky apod. Nejedná se ovšem 

pouze o přírodní reliéfy, ale i o stavby vytvořené člověkem, případně území, které lidé obývají, 

jako je tomu u kapitoly Od hradu dále či Příběhy selského kraje. Jak již napovědělo členění 

kapitol, důležitá je ve vyprávění nejen příroda, ale také obyvatelé i území, na kterém se příběh 

odehrává. Často jsou zde zobrazovány zvyky, které se k oblasti vztahují. Ve většině případů 

z množiny obyvatel vždy vystupuje alespoň jeden hrdina, který rozehrává děj s nadpřirozenou 

bytostí.  
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7. Srovnání 

Tato kapitola je zaměřena na Promenádu s jelenem, Mé staré dobré Vary i Strašidla a krásné 

panny, konkrétně na motivy, historické informace, pověsti, historky a podobné skutečnosti, 

které se objevují alespoň ve dvou ze tří jmenovaných děl. Zároveň se zabývá odlišnostmi a 

společnými motivy těchto zobrazovaných témat. 

7.1 Obecné srovnání (tvar, jazykové výrazy) 

Díla Mé staré dobré Vary a Promenáda s jelenem propojují fakta s pověstmi a historkami 

obyvatel města. Obě díla jsou určitým netradičním průvodcem po Karlových Varech, obě se 

snaží vystihnout atmosféru města. Nicméně Mé staré dobré Vary mají přehlednější uspořádání 

do dvaceti dnů, ve kterých se seznamujeme s tematicky nebo geograficky příbuznými 

informacemi. Autor zde postupně obsáhne téměř celé město, včetně lesních vyhlídek a 

odlehlejších míst. Promenáda s jelenem má také kapitoly uspořádané po jednotných tématech, 

ale kniha není strukturovaná jako denní průvodce po celém městě, spíše se snaží vystihnout 

pocit, jenž má návštěvník Karlových Varů, a propojuje jej s informacemi, pověstmi a fakty, 

které jsou pro město stěžejní. Kapitoly v díle Strašidla a krásné panny jsou postaveny také na 

tematických celcích, ale jedná se spíše o propojení z hlediska pověstí a motivů, které se v nich 

prostupují. Tato kniha se zabývá širším okolím a zahrnuje tak pověsti a historky z celého kraje, 

proto nebude možné ji použít u všech níže rozebíraných motivů. 

Pokud bychom mluvili o jazykové stránce děl, nejvíce poetismů je možné vypozorovat 

u Promenády s jelenem. Přesto se nejedná jen o popis krás města. Autorův humor lyrickou 

stránku textu nadlehčuje a činí jej čtivější. Velmi dobře je to patrné v ukázce: „Stavějí se 

kolonády, nové záchodky a střídmě i pomníky. Nastává zlatý věk města“ (Branald, 1966, str. 

62). 

Mé staré dobré Vary se odlišují od Promenády s jelenem hlavně v užití citově 

zabarvených slov, případně zdrobnělin a citoslovcí, kterými se autor snaží jazyk ozvláštnit, aby 

četné informace nezarazily plynulost textu. Promenáda s jelenem má samozřejmě své množství 

informací, které je třeba zasadit do vyprávění. Ovšem není zde tak koncentrovaný zevrubný 

výklad, který se nese celým dílem Mé staré dobré Vary. Proto má Branald možnost se zastavit 
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u některých motivů či míst a nechat promluvit obyvatele, kteří nastíní atmosféru Karlových 

Varů se vší nákloností k městu. 

Strašidla a krásné panny jsou pojaté jiným způsobem oproti „průvodcům“, jelikož 

neuvádí historická fakta a nemusí je tudíž komponovat do vyprávění. Je třeba propojit pověsti, 

které jsou sestaveny v celistvé příběhy, jež se komentářem autora shlukují do rámcových 

kompozic. Každá kapitola začíná uvedením tématu, o kterém budou pojednávat následující 

pověsti. Ovšem pokud by nebyly jednotlivé příběhy odděleny podnadpisy, nebylo by příliš 

patrné, kde končí a začíná daná pověst. Setkáváme se zde tedy s prolínáním příběhů a částí jako 

je tomu podobně u Promenády s jelenem. Z hlediska jazykových proporcí jsou Strašidla a 

krásně panny formovány Šmídovým stylem vyprávění, tudíž se zde objevují prvky emociálně 

zabarvené, jako například slovo žvást. Zároveň se můžeme setkat i s dialekty z míst, kde se 

příběhy odehrávají. 

Promenáda s jelenem užívá mnoho promluv k vytvoření autentičnosti hovorů a 

rozhovorů v částech vyprávění obyvatel. Telefonistka v první části knihy se dorozumívá hned 

několika cizími jazyky, jelikož se nachází v prostředí hotelu a je potřeba realisticky vykreslit 

tuto situaci. I v dalších částech knihy se setkáváme nejen s cizí řečí, ale i s cizími názvy, které 

se ve městě vyskytovaly v průběhu dob. Je tomu tak například v kapitole Stadt Berlin, která 

promlouvá o názvu hotelu, jež musel být po druhé světové válce odstraněn. Cizím názvům 

užívaným ve městě se věnuje i Zdeněk Šmíd, který hned v úvodu knihy Mé staré dobré Vary 

uvádí, že „pokud se pro starší názvy karlovarských domů vžil český výraz, užívám ho. Nevžil-

li se, dávám přednost původnímu německému znění“ (Šmíd, 1999, str. 6). Strašidla a krásné 

panny obsahují spíše místní výrazy z prostředí, kde se příběh odehrává, případně v přímé řeči i 

hovorovou češtinu dané doby. 

Oba autoři se shodují, že jim jde hlavně o vystižení atmosféry města. Je ovšem možné, 

že se Zdeněk Šmíd inspiroval knihou a tvorbou Adolfa Branalda, jelikož se v dílech vyskytují 

podobné prvky a odkazy, například celá báseň Bohuslava Hasištějnského z Lobkovic a zmínky 

o něm. 

7.2 S jelenem nebo bez něho? 

Nejlepší bude začít u nejdůležitější události, která začala Karlovy Vary formovat do podoby, 

v jaké je známe dnes. Příjezd Karla IV. Ať už se bavíme o místě, které již existovalo a kde se 
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nacházely pověstné léčivé prameny, nebo o honbě za jelenem, jež zní Karlovými Vary již 

dlouhá léta. 

Dílo Mé staré dobré Vary přistupuje k tomuto motivu velmi obsáhle. Popisuje jej hned 

v prvním dni (první kapitole): „O vznik města se prý zasloužil jelen.“ Pověst, která putuje 

Karlovými Vary, se pojí s Karlem IV. na honu, který pronásleduje jelena až ke skále, ze které 

jelen skočil do Vřídla. Jak autor zmiňuje, není možné, aby se jelen dopravil do Vřídla: „Provedli 

jsme pokus zřítit se legendární trasou a vyšlo nám, že aby se cokoli živého dokutálelo z Jeleního 

skoku aspoň k Tržní kolonádě, muselo by se to valit stovky metrů strmým svahem, proletět 

místy, kde stojí domek Jeana de Carro, ulice, hotel Split, další ulice, morový sloup, a tam by to 

nejspíš zůstalo ležet. K Vřídlu by se to už jistě nedovleklo“ (Šmíd, 1999, str. 8). Autor nás 

nejprve v předmluvě seznámí s mnohostí podob pověsti a poté se důkladněji věnuje nejen 

pověstem, ale, jak je vidět v ukázce, i zkoumání pravdivosti informací, jež se v příbězích 

vyskytují. Autor pojednává také o dalších podobách pověsti, kdy se Karel IV. nežene za 

jelenem, ale přichází si do Karlových Varů léčit zraněnou nohu a místo se mu tak zalíbí, že zde 

nařídí založit město.  

Další odchylkou od pověsti, která obíhá město v současné době, je pes, který padá do 

jezírka s vroucí vodou. Šmíd na svém vymyšleném romantickém obrazu ukazuje, že pověst se 

od výmyslu liší dobou, která prověřila daný příběh, a tím, že prošla „národotvorným sítem“. 

Proto údajně návštěvníci s větší ochotou přijímají krutou pověst o topících se psech. Zároveň 

nezapomene ani na zmínku o době, kdy se pověst nejspíš objevila a na skutečnost, že „každá 

další generace zdejších průvodců obohacuje scénu o další sadistické detaily a o další psy“ 

(Šmíd, 1999, str. 8). Romantickými dušemi bažícími po akčním příběhu se v osmnáctém století 

Karlovy Vary dle autora jen hemžily. Navíc další odstavec upozorňuje na původní podobu 

pověsti, zveřejněnou poprvé roku 1571, která vyhlíží proti ostatním docela obyčejně. Karel IV. 

pořádal lov, při kterém se psi rozeběhli za divokou zvěří, pes spadl do bažiny, a jak jej 

zachraňovali, zjistili, že je voda zvláštní. Císař se o tom poradil s lékařem a zjistil, že je voda 

léčivá. Proto si v ní léčil chorou nohu a nechal místo osídlit. Ovšem nazvat Jelení skok skokem 

blíže nespecifikované divoké zvěře by se do pověsti příliš nehodilo, jak poznamenává i sám 

Šmíd. 

Informací, které autor podává o jednom motivu, je opravdu velké množství. Ačkoliv je 

toto velmi zásadní událost, která si zaslouží několik stránek výkladu, v Mých starých dobrých 

Varech jsou uvedeny snad všechny možné i nemožné informace, včetně historických fakt, 
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názvu původní pověsti, jejího autora i zmínce o divoké zvěři v latinském originále. Zdá se, že 

autor obhajuje tendenci pověstí zromantizovat příběh, což podloží argumentem potřeby 

obyvatel přilákat návštěvníky do lázní. 

Na fakta bohatá je i podkapitola s názvem Císař Karel a jeho Wary hovořící o návštěvě 

Karla IV. u léčivých pramenů. Ta se již příliš nezaobírá pověstmi a historkami, spíše pojednává 

mimo jiné o zdravotním stavu Karla IV. a propojuje se tak s pověstí z díla Strašidla a krásné 

panny, kdy je císař zraněn na noze. 

Promenáda s jelenem tak zevrubný výklad neposkytuje. Její vyprávění je proloženo jen 

zmínkami, které upozorňují na přítomnost dané pověsti, například, že jelen je „první pohyb“, 

„první známka života“, že se v souvislosti s tím mluví také o psu. Autor tuto skutečnost příliš 

nerozebírá, pouze ji nadnese humornou poznámkou: „Bylo by malicherné vést spory o to, kdo 

se první pohroužil do Vřídla, a nadto sama představa uvařené dogy je silně degutantní, pro 

světové lázně nevhodná“ (Branald, 1966, str. 29). Dále se samozřejmě ani Branald neopomene 

věnovat nesrovnalostem, například, že Karel IV. nemohl jelena pronásledovat pěšky. Dokonce 

uvádí i historické souvislosti s Karlovým zraněním, které si mohl v pramenech léčit. Ovšem ani 

historická fakta nestaví na první příčku žebříčku vyprávění, protože „přijímat takové mince za 

berné znamená zradit romantiku“ (tamtéž). A pro autora je stěžejní vystihnout romantickou 

atmosféru Karlových Varů. 

Motivy pověstí se v díle Promenáda s jelenem vyskytují hlavně v poslední kapitole 

s názvem Promenáda bez jelena, kde se ptají dětí ve škole, jak to bylo s jelenem. Děti se ve 

většině případů shodují na honbě za jelenem a potvrzují tak nejrozšířenější pověst o „objevení“ 

Karlových Varů. 

Strašidla a krásné panny pojímají motiv objevení Karlových Varů naprosto odlišným 

způsobem. Nehovoří o žádných faktech, nýbrž ještě přikrášlují pověst o honu na jelena, který 

ovšem vůbec neexistoval. Celou akci prý připravil felčar, který věděl o léčivých pramenech a 

chtěl u nich nechat vybudovat lázně. Karel IV. tak působí v příběhu jen jako figurka, která není 

přímým hlavním hrdinou. Pověst se tedy obrací k poněkud obyčejnějším hlavním postavám, 

jako jsou felčar, purkrabí a lovčí. Ale ani v tomto díle se nejedná pouze o jednu verzi příběhu. 

Druhá verze pověsti ukazuje lov v poněkud odlišném světle, kdy je Karel IV. zraněn kancem 

na lovu a do léčivých pramenů si přijel léčit svou nohu na doporučení lékaře. Nicméně císař 

nemůže jen tak sedět v pramenech bez zázemí. A zde se objevuje stejný motiv zámečku, jako 



24 
 

je tomu i u Mých starých dobrých Varů. Zámeček byl údajně první karlovarský dům, což by 

odpovídalo i pověsti z první knihy, nicméně autor doplňuje, že se jedná pouze o jeden zdroj a 

jiný tuto skutečnost v podstatě vyvrací. 

7.3 Jelení skok a kamzík 

S prvním rozebíraným motivem souvisí rovněž místo, kde měl dle pověsti jelen skočit do 

Vřídla. 

Mé staré dobré Vary se zmiňují o Jelením skoku, mimo pověst v první kapitole, jako o 

vyhlídce v lese. Nenabízí tak obsáhlý výklad jako je tomu u objevení léčivých pramenů, spíše 

vyzdvihnou několik zajímavých faktů o caru Petru I. V souvislosti s vyhlídkou a původní 

název, a to Jelení kámen. Samozřejmě nejdůležitějším faktem, který autor zmiňuje, je absence 

jelena a přítomnost sochy kamzíka, přičemž neopomene ani materiál, ze kterého byl kamzík 

vyroben, ztrátu jednoho rohu a následný zánik sochy, která byla naštěstí obnovena sochařem 

Janem Kotkem. Uvádí dokonce i váhu nového kamzíka a obtíže při jeho transportu na vrchol. 

O první soše kamzíka se hovoří v kapitole desáté, kde se dozvídáme o roli jeho stvořitele 

v Karlových Varech a proč vlastně vznikla socha kamzíka a nikoliv jelena: „Karlovarští se jen 

vyčítavě optali, proč kamzík. Ulrich jim připomněl, že jeleni na rozdíl od kamzíků na skály 

nešplhají, takže z nich ani nemohou seskakovat“ (Šmíd, 1999, str. 139). Autor tak osvětluje 

důležitý dotaz každého návštěvníka známé vyhlídky. 

Popis jeleního skoku v Promenádě s jelenem koresponduje s informacemi, které jsou 

uvedeny v díle Mé staré dobré Vary. Hovoří se o něm jako o nejslavnější vedutě, kde stojí 

kamzík s jedním parůžkem. Avšak aby byla zachována atmosféra romantického a tajemného 

vyprávění, autor situaci opět zlehčí: „Jsme u jádra zmatků a mluvme tiše, jelen se rád mstí. Za 

každý výsměch, za každé lehkovážné slovo. [...] Kdykoliv se místní vypravěč vytasí s novou 

historkou, přiběhne jelen. Jeho stín nás bude svádět, jeho kopýtka varovat. Jelen nám bude 

prostě překážet na každém kroku“ (Branald, 1966, str. 30). Jak již bylo zmíněno výše, jelen je 

základ promenády, první pohyb, začátek všech historek a romantické podoby Karlových Varů. 

Jelen je tedy jakousi nadpřirozenou postavou, která dohlíží na město a je v patách každému, 

kdo do města vstoupí, zpřítomňuje ho vyprávění místních obyvatel. 



25 
 

Strašidla a krásné panny se o jelením skoku nezmiňují, neboť pověst je založena na 

psech, kteří svůj běh dostatečně nezbrzdili a sjeli do horkého jezírka. Jelen se v příběhu také 

nevyskytoval, byla to pouze záminka felčara, jak dostat Karla IV. k pramenům. 

7.4 Vřídlo a prameny 

Vyprávění o Vřídle a jeho moci začíná v Promenádě s jelenem i v Mých starých dobrých 

Varech ódou Bohuslava Hasištějnského z Lobkovic s názvem In Thermas Caroli Quarti. 

Branald uvádí celou báseň a zobrazuje ji v kontrastu s dialogem geologa a údržbáře, kde se 

hovoří hlavně o procesu, kterým prochází vřídelní voda a o názorech a strachu lidí v minulosti, 

například o obavách ze sopky, která by jim měla hořet pod nohama. Do geologicky zaměřených 

výpovědí vstupuje údržbář, který popisuje nános minerálů v souvislosti se zaneseným 

potrubím. Seznamuje nás tak ze svého pohledu s populárním vřídelním kamenem, který je 

ovšem pro něj spíše přítěží, jelikož zanášením potrubí snižuje jeho průchodnost. Hovoří také o 

technických faktech kolem dopravy a spotřeby vody v Karlových Varech v době vzniku díla. 

Oba mluvčí se zmiňují o stejné vodě, jen z jiné perspektivy, z pohledu svého řemesla. 

V konečném stádiu se shodují, že voda je náročná a jsou s ní starosti, hlavně tedy kvůli 

popisovaným tlakům a nánosům minerálů. 

Šmíd počíná svou rozpravu o Vřídle také ódou Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic, 

ale uvádí pouze stručné shrnutí: „Těch osmnáct veršů je chválou Vřídla, nelze však pominout, 

že celou třetinu z nich zabírá užaslá otázka, jak je to vůbec možné? Co způsobuje, že ta věc tak 

vysoko stříká?“ (Šmíd, 1999, str. 24). Na tuto otázku již ale odpověděl geolog v Promenádě 

s jelenem. Aby Šmíd dostál svému stylu psaní, i zde, po výkladu básně a informacích o autorovi 

ódy, přikrášluje vyprávění pověstí o vzniku Vřídla, ve které se praví, že „trpaslíci zazdili do 

podzemí kotel. A jak jedině tady to skřítkové nezkazili, zatímco ve Františkových Lázních, ba 

i v Lázních Mariánských ano, takže tam všude teče voda studená, kdežto u nás krásně teplá“ 

(Šmíd, 1999, stránky 25-26). Naštěstí nezamlčí ani fakt, že tato pověst není lety prověřená, ale 

jedná se nejspíš o výmysl regionálního patriota. Druhý pól, poněkud více fakticky podložený, 

nabízí geologové se svými různými teoriemi vyvíjejícími se napříč časem. Autor podává 

celkový výklad o prostupu vody na povrch i se všemi potřebnými geologickými a fyzikálními 

doplněními. Podkapitolu končí popisem současné podoby Vřídla a jeho deseti odnoží. 

Neopomene ovšem ani krocení prskavé vody, které se provádí až dodnes za pomoci vrtů.  



26 
 

Podkapitol o Vřídle se nachází v knize samozřejmě mnohem více, jelikož jsou prameny 

bohatstvím Karlových Varů. Kromě zmínek o nejkrásnější nemocnici Evropy zapojuje autor do 

vyprávění také několik poplašných zpráv, které by chtěl vyvrátit a které by snad mohly 

ohrožovat klid obyvatel. Jedná se hlavně o obavy obyvatel ze ztráty Vřídla, dokonce i o 

představu, že Vřídlo je hnané na povrch čerpadlem. Jak Šmíd zmíní, čerpadlo je pravděpodobně 

z podzemí slyšet, nicméně údržbář z Promenády s jelenem doplní, že se jedná pouze o rozvody 

vody po městě, a nikoliv o hnací motor Vřídla. 

Zajímavé propojení shledávám v odpovědích Branaldova údržbáře a podkapitole 

Permoníci pod Vřídlem ze Šmídova díla. V druhém případě má název pouze přitažlivý 

charakter, nejedná se totiž o další pověst, nýbrž o osvětlení, co se vlastně v podzemí skrývá, 

když to není trpasličí kotel ani sopka. Dává tak za pravdu Branaldovu údržbáři, vrací se od 

fantazií k faktům a vysvětluje, jak se záležitost doopravdy má. V podzemí jsou srovnané potrubí 

a roury, Vřídlo se tu chladí a hlídá se tlak v potrubí. Dokonce ani na věčný boj s vřídlovcem, 

který zmiňuje i údržbář, nezapomene. Je to sice údajně vyhledávaný kámen pro své léčebné 

využití, případně jako suvenýr, ale neplechu dokáže udělat také. 

Promenáda s jelenem dialogem o pramenech s nezkrotnou vodou nekončí. Věnuje jí 

celou kapitolu Tato voda se má píti, kde se autor znovu vrací k odkazu ódy Bohuslava 

Hasištějnského z Lobkovic a zároveň popisuje cestu, kterou voda musela urazit, než se dostala 

do pítek pacientů. V podstatě se jedná o stručný přehled lázeňské historie v Karlových Varech, 

kterou Branald opět začíná romantickým úvodem: „Ze všech jevů kolem genia loci zdá se pro 

město jevem nejtypičtějším podivuhodná houževnatost, s jakou se lidé snaží zmocnit tajemství 

vody“ (Branald, 1966, str. 52). Kromě informace, že David Becher se zasloužil i o procházení 

promenády, jelikož osvětlil nutnost pít prameny u zdroje, a neproslavil se pouze bylinným 

likérem, přináší autor zmínku o Princově normě (Branald, 1966, str. 59), s níž se setkáváme 

rovněž v Mých starých dobrých Varech. Becher zní velkou částí dané kapitoly, neboť jeho 

prosté rady jsou velmi důležité pro klinickou medicínu dodnes. 

Kromě Bechera se samozřejmě setkáme při promenádě i s dalšími pro karlovarské 

lázeňství důležitými osobnostmi. Celou kapitolu o léčivé vodě pak podtrhuje monolog lékaře 

hovořícím o léčbě prameny, pacientech a věhlasných lázních. 

Ani Šmíd neopomíjí historii lázeňství Karlových Varů a posuny v užívání pramenů. 

V mnoha informacích se shoduje s Branaldem. Například zmiňuje Becherovy zásluhy, 
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navrtávání Vřídla, Jeana de Carro a mnoho dalšího. Celý výklad završuje drastickým příběhem 

Filipiny Welserové, která se máčela ve vaně a pila žejdlíky léčivé vody po vzoru příběhů 

Promenády s jelenem, ale bohužel se nedočkala příliš dlouhého života. 

7.5 Tajemné lesy 

Tajemné lesy mají ve všech třech dílech své romantické obrazy a důležité místo. Právě lesy 

jsou hlavně u Šmída rejdištěm nejrůznějších nadpřirozených postav. Ve Strašidlech a krásných 

pannách se pod každou skálou v lese nachází poklad trpaslíků a skřítků, vstup do lesa mnohdy 

znamenal ztratit se na delší čas ze světa. Lidé se vraceli po staletích a zažívali v lesech 

strašidelná setkání. „Východně od Karlových Varů, na široké ploše mezi Teplou a Ohří, táhl se 

hluboký prales a ten prales byl oblíbeným rejdištěm dřevěných panenek“ (Šmíd, 1989, str. 61). 

I v pověsti O hrabivém Benátčanu putuje italský cizinec pravidelně do lesa za trpaslíkem. 

Mé staré dobré Vary věnují lesům, lesním stezkám, stavbám a vyhlídkám celé dvě 

kapitoly. Lázeňské lesy obklopují Karlovy Vary téměř po celé délce. I pověst o Karlu IV. hovoří 

o pramenech, jež vyvěrají v rokli uprostřed temných lesů obývaných čarodějnicemi. Čertův 

kout se zve toto místo ve Strašidlech a krásných pannách. Šmídův netradiční průvodce vytváří 

průnik lázeňskými lesy po stopách strašidelných vyhlídek, jako je například ta Goethova či Tři 

kříže, obě s nepříliš šťastným příběhem. Ta první byla stavěna pro princeznu s princem, který 

ale před slavnostním otevřením spáchal sebevraždu se svou milenkou. O pověsti týkající se Tří 

křížů se zmíním v další kapitole. 

„Před sto lety nazval kdosi zdejší lázeňské lesy nejkrásnějším přírodním parkem 

Evropy. Změnily se málo“ (Šmíd, 1999, str. 188). Tak uvádí Šmíd druhou kapitolu o 

karlovarských lesích. Lesy se skládají ze tří částí s názvy Soos, Ploben a poslední hlavní celek 

bez názvu, jež se táhne podél břehu Teplé. Právě sem spadají vyhlídky, o kterých pojednává 

autor, i pravděpodobná kolébka prvních karlovarských usedlíků, a klade ho do míst kolem 

kapličky svatého Linharta. Zde žili původně oborští obyvatelé, o kterých se zmiňuje četné 

množství pověstí ve Strašidlech a krásných pannách a kteří se museli dle jedné verze pověsti o 

založení města na příkaz Karla IV. přistěhovat k Vřídlu a osídlit roklinu. S románským 

kostelíkem na kopci se pojí pověst o čertu, jenž Oborským nechtěl stavbu dovolit dostavět a ani 

přes úpěnlivé modlení se jim to nakonec nepodařilo. Proč se daný kopec pojí se svatým 



28 
 

Linhartem, vysvětluje Šmíd pouze patronátem nad loukami a pastvinami, které se tam v době 

oborských nacházely. 

Mé staré dobré Vary ovšem nekončí svůj výčet lesních zastavení u trosek kostela. Les 

skrývá mnohé lavičky, kříže, kameny a pomníky, z nichž jeden byl zbořen, a dokonce i 

zakopán, protože novým osídlencům přišel rozjásaný Němec podezřelý. 

7.6 Pupp 

Zatímco u Branalda znamená jméno Pupp hlavně honosné ubytování v Karlových Varech, 

Šmíd se ponoří do legend spojených se Třemi kříži, nejspíš nejtajemnějším místem Karlových 

Varů. Ačkoliv pro dnešní návštěvníky již může být pouhou vyhlídkou na město, podle legendy 

zde „spáchali sebevražedný trojskok tři bratři. Pověst praví, že se zadlužili stavbou hotelu, jehož 

základy jsou o kus dál“ (Šmíd, 1999, str. 147). Stejně jako u skoku jelena do Vřídla zde autor 

zpochybňuje možnost vrhnout se ze skály, neboť není odkud. Naopak pravděpodobné mu 

připadá, že tři kříže tu postavili vítězní katolíci v době protireformace. 

Ve skutečnosti se jednalo v souvislosti s tímto jménem o majitele věhlasného hotelu, 

jak uvádí Šmíd i Branald. Přestože Branald nezmiňuje pověst o třech bratřích a jejich 

sebevraždě, objevují se v Promenádě s jelenem prvky romantického vyprávění. Například 

v momentě, kdy autor popisuje úspěchy tří bratrů, za kterých hotel vzkvétal a rozšiřoval se, 

zmíní, že jim musel pomáhat čert, protože jinak by takového úspěchu nemohli dosáhnout. Obě 

knihy se zabývají celou historií několika generací Puppů, seznamují nás s úplnými začátky i 

s postupným zkrášlováním a přestavováním hotelu. Šmíd člení generace Puppů poněkud 

přehledněji, konkrétně na šest generací. Branald předkládá historii Puppů také chronologicky, 

ale jeho kapitoly mají lehce odlišné dělení. Zároveň ani jedno z děl neopomene při počátcích 

rodu Puppů zmínit proslulé aleje, které bohužel později zanikly. Autoři provází historii Puppů 

od jejich příchodu do Karlových Varů až po odchod po druhé světové válce. Branald velmi 

květnatě popisuje slávu hotelu, atmosféru slavnostní róby a jednotlivé části hotelu. Věnuje mu 

mnohem více prostoru než Šmíd. Saský sál, Český sál, Slavnostní sál. V plesovém sále 

broušená zrcadla a zlaté židličky. I přes popisy jednotlivých částí hotelu i těch nově 

zbudovaných je kapitola v obou případech hlavně o slávě a pádu dynastie Puppů (Šmíd, 1999, 

str. 79). 
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Branald ke svému výkladu připojí ještě monolog ředitele hotelu, který pokračuje v jeho 

historii, neboť mluví o poválečných časech, kdy Pupp již nebyl v držení rodiny, nýbrž ve 

vlastnictví města. Jsou zde patrné znaky doby, ve které kniha vznikala. Ředitel hovoří o 

rekonstrukcích a modernizaci, ale také o praxi žáků hotelové školy a patronátu horníků, kde jde 

o vzájemné poznávání práce druhých, což vidím jako motiv, který byl příznačný pro období 

komunismu. Opět Branald nechává promlouvat obyvatele, který by se měl s daným prvkem 

Karlových Varů nejvíce ztotožňovat. 

7.7 Lázeňské domy a kolonády 

Lázeňské kouzlo se projevuje u Branalda i Šmída podobně. Mé staré dobré Vary, jako správný 

průvodce, který touží pojednat o všech náležitostech města, zmiňuje kolonády v celé jejich 

kráse. Neopomene ani historii a každé kolonádě zvlášť, Mlýnské, Dřevěné, nebo také Tržní, i 

Vřídelní, věnuje alespoň jednu podkapitolu. Pro Promenádu s jelenem se zdají být důležitější 

domy, jejich hosté a to, jak se navzájem ovlivňovali. Jinými slovy, jak město ovlivnilo 

návštěvníky a návštěvníci město. Branald nabízí nespočet jmen, která prošla Karlovými Vary 

a zanechala tu část sebe v podobě historky, nápisu, změny a podobných odkazů. Ale 

nezapomíná samozřejmě ani na chloubu města, jakým kolonády jsou. 

Nejprve k zobrazení kolonád. Jako první zobrazuje Šmíd kolonádu Vřídelní, které náleží 

podnadpis Nemilovaná. Kolonády i některé další stavby tu neměly zrovna lehký osud, 

obyvatelé města měli jasnou představu, jak by se jejich město mělo formovat a pokud tomu tak 

nebylo, dali to náležitě najevo. Do srdce kolonády bylo umístěno Vřídlo v bezprostřední 

blízkosti podivuhodných koulí bez logického určení, kterých se dotkne Šmídův humorný 

komentář: „Na podstavcích za fontánou je několik skleněných koulí. Návštěvníci do nich hledí, 

jako by z nich četli budoucnost. Možná ji čtou: v koulích nic není. Kdosi mi vysvětlil, že je to 

prostě takové umění. Něco to symbolizuje. No dobrá. Ale koho rozesmutnilo, že tomu 

nerozumí, tomu prozradím veselou hru. Shromáždíme se kolem koule, abychom ji zcela zakryli. 

Pak se do koule zahledíme a vyrážíme užaslé výkřiky. Když se na nás natlačí dav 

mezinárodních zvědavců, pustíme je ke koulím a zdálky je usměvavě sledujeme“ (Šmíd, 1999, 

stránky 38-39). Z úryvku je patrná hravost autora a zároveň jeho náležitost k místním.  

Branald dává výstavbu Vřídelní kolonády do kontextu s výstavbou kolonády Mlýnské. 

Obyvatelé i radnice nechtěli věřit, když jim páni Fellner a Helmer slibovali výstavbu do roka, 
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jelikož Zítek si dal s Mlýnskou kolonádou na čas. Vřídelní kolonáda opravdu vznikla 

v požadovaném čase, přes všechny komplikace. Branald uvádí, že byla dokonce vnímána jako 

dokonalejší než Zítkova kolonáda, která vznikala ještě další dva roky. Kdy se tedy stala dle 

Šmída „nemilovanou“, se nedozvídáme. Snad tak působila pouze v kontrastu s kolonádou 

kamennou nebo se obyvatelům postupem času znelíbila. 

Druhou kolonádou zobrazenou v Mých starých dobrých Varech je Tržní. Zbudovali ji 

pro ochranu hostů před deštěm, když léčí své útroby za pomoci pramenů. Autor její vznik pojí 

se zlatým věkem města, s přeměnou na moderní světové lázně, ačkoliv tehdejší představa by 

nebyla stejná jako dnes. Tato kolonáda si uchránila svou pověst, proti ní se nic zlého neproneslo 

a pokud ano, autor to nenapsal. 

Ovšem, jak již bylo naznačeno, nejvíce diskutovaná je Mlýnská kolonáda, dnes už 

zahrnutá obdivem a zahalená do romantična: „Mlýnská kolonáda mi vždycky připomene nějaký 

hudební nástroj, snad varhany, rozebrané a opřené o stráň, aby proschly. To ty sloupy, tajemné, 

ušlechtilé, jako spící píšťaly. Jako by se celá snesla do města dortů odjinud, z jiné pohádky“ 

(Šmíd, 1999, str. 105). Romantické dílo Josefa Zítka, které, jak autor podotýká, mnozí lidé 

proklínali, jelikož si nepředstavovali tak majestátní řecký odkaz uprostřed svého města. 

Kapitola o Mlýnské kolonádě je nejdelší a pojí se s okolními zdobenými domy, jež měly 

dokreslovat krásu a zdobnost lázeňského města. 

Kapitola Slet dortů v Branaldově díle je právě to místo, kde se autor věnuje krásám 

architektury Karlových Varů. Domy ožívají a snaží se urvat si originalitu (Branald, 1966, str. 

118). O přirovnání karlovarských domů k dortům se zasloužil Le Corbusier svým výrokem: 

„Největší jednotu a architektonické kouzlo mají v Československu Karlovy Vary. Je to slet 

dortů. Mají týž sloh a touž eleganci“ (Branald, 1966, str. 112). A právě v této kapitole najdeme 

zmínky o kolonádách, nejprve pouze v dortovém schématu, kde se zobrazí jako piškotová 

roláda. Obraz je dotvořen punčem na místo Puppu, neogotickými trdlovci a cukrovými 

glorietami s pěnovou polevou. Celé údolí pak pokračuje indiánky, řezy a dalšími sladkostmi, 

které zde autor spatřuje. Sladké Karlovy Vary. „K těm pravým cukrářským orgiím s tragentem, 

oříšky a smetanou dá však povel až Eduard Knoll. Patrně nejkurážnější ze všech starostů – však 

se taky při povodni utopí“ (Branald, 1966, str. 120). Obrazy dortů, které se „míchají“ ze zlata a 

stříbra, plyše a křišťálových lustrů, a okolnosti, které se zasadili o vznik zdobených domů. To 

je slet dortů v pojetí Adolfa Branalda. 
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Poetiku dortů rozebírá i Šmíd, ovšem v souvislosti s okolím Mlýnské kolonády. Oproti 

Branaldovi se nevěnuje představám dortů příliš obsáhle. Zde tedy narážíme na jeden z rozdílů 

v zobrazení města. Proti Šmídovým obrazům kolonád stojí velmi obsáhlá Branaldova kapitola 

o architektuře „dortů“, zahrnující i historické okolnosti kolonád. Nelze říct, že by se kniha Mé 

staré dobré Vary historii domů nevěnovala, jen architekturu na úkor fantazií v Promenádě 

s jelenem lehce zanedbá. 

7.8 Moser 

Křišťálové sklo je pro město velmi důležitou součástí. A tak ani jedno z děl nesmí opomenout 

světoznámou značku Moser. Obě knihy věnují sklu celou kapitolu. Branald začíná detailním 

popisem obřadu přijímání do Moser klubu a seznámením s názvy sklenic. Jako opodstatnění 

uvádí, že značka je světoznámá, a proto by bylo zahanbující, pokud by byl při konverzaci 

v cizině Čech překvapen žertem s některým z názvů sklenic: Tlustá Berta, Štíhlá dáma, Vysoký 

chlapík, Zavalitý pán, Dlouhá tvář a Měsíček (Branald, 1966, stránky 330-331). 

Ačkoliv Šmíd také uvádí zajímavé názvy sklenic pod souhrnným pojmem obří sklenice, 

mezinárodní proslulost a popularitu sklářských výrobků dokazuje spíše historickými úspěchy a 

oceněními, kterých se výrobkům dostalo. Přesto v krátkosti zmíní i průběh rituálu. 

Rozdíl mezi líčením obřadů u Šmída a Branalda tvoří jednak délka textu a také Agostina 

Bozziová, která je přijímána do klubu a dává situaci živou figuru. Téměř divadelní inscenaci 

pohádky o sklenicích a vážených pravidlech, jak se ke sklenicím chovat, se účastní více postav, 

které ale nyní není třeba jmenovat. 

Podstatnou částí výkladu se stávají informace o zakladateli sklářské značky Leo 

Moserovi. Branald ještě kromě historického výkladu uvádí několik historek, jež se pojí 

s královským a papežským brusem. Hovoří se o návštěvě prince z Walesu, který se pokoušel 

vyfouknout sklenici, ale nepodařilo se mu to. Objednal si pak pro sebe velkolepý soubor známý 

jako Royal. Druhá historka se obrací ke kalíšku darovaném Napoleonem Josefíně 

Beauharnaisové, podle nějž nechal vyrobit Moser skleněný soubor pro papeže. V přesném 

jménu se verze rozcházejí, dokonce se hovoří i o papeži, který se nemohl s Moserem za jeho 

života potkat. Nicméně z tohoto příběhu vznikl papežský brus hojně objednávaný církevními 

hodnostáři. 
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Temný osud mizejících členů rodiny za války po smrti Leo Mosera je zobrazen rovněž v 

obou dílech. Branald tuto situaci dokresluje Zprávou Emmy Meerwaldové, ženy skláře ze 

sklárny Moser: „Můj muž, sklář Valentin Meerwald, vrátil se z Dachau na jaře roku třicet devět. 

S ním se vrátilo ještě asi čtyřicet soudruhů a soudružek. Fašisté si mysleli, že už mají dost. Že 

jsou převychovaní. Určitou dobu se nedělo nic. Museli jsme se nejdřív přesvědčit, s kým se dá 

napevno počítat. Bylo to horší než dřív“ (Branald, 1966, str. 337). Zpráva ukazuje těžké časy, 

které dopadly na sklárnu za válečného období. Posledním doplněním, které se rovněž vztahuje 

k válečné době, je monolog skláře. Popisuje svou životní cestu, kterou doputoval přes složité 

okolnosti až do dílny sklárny Moser. Řeč končí několika slovy o sklárně, kde se výroba pomalu 

dostává znovu do formy. 

7.9 Požáry 

Město se měnilo nejen zásahy člověka, ale i přírodními živly. Podle Šmídova vyprávění v díle 

Mé staré dobré Vary bychom mohli soudit, že Karlovy Vary hořely v podstatě neustále a na 

příkaz. Každou chvíli někdo řekl větu ve smyslu: než aby se stalo to či ono, raději vyhoříme. A 

vyhořeli. Mluví se tak samozřejmě v souvislosti s dvěma velkými požáry, které zasáhly téměř 

celé město. První požár založily neúmyslně čtyři ženy. Místo aby zavolaly pomoc, snažily se 

oheň uhasit samy. Kvůli rozpuštěnému máslu tak shořelo sto sedmnáct domů ze sto dvaceti. 

„Dvacet let předtím povodeň ničila třetinu karlovarských domů, a teď zas tohle“ (Šmíd, 1999, 

str. 18). Druhý požár začal také kvůli hloupé náhodě. Měl to být radostný den, kdy přijedou 

pruští návštěvníci. Paní domu připravovala postele a nevšimla si, že se v domě začalo kouřit. A 

tak se stalo, že shořelo 224 domů, tedy dvě třetiny města (Šmíd, 1999, str. 55). Šmíd 

s humorným tónem popisuje neštěstí, která se odehrála v Karlových Varech. 

Oproti tomu Branald neštěstí shrnuje v jedné větě: „na Staré louce shořely dvě putyky, 

beran a jeden čínský chrámek“ (Branald, 1966, str. 22). Řečeno v kontextu neustálého dění, kdy 

již půl tisíciletí stále někdo přijíždí a odjíždí a vládne zde vzrušující atmosféra. Autor se nesnaží 

situaci požárů příliš zlehčit, v tomto případě se jedná jen o snahu navodit pocit neustálého 

pohybu Karlových Varů. 
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7.10  Sudety 

Opouštění Sudet německými obyvateli je znázorněno hned v začátcích knihy Strašidla a krásné 

panny, jelikož vypravěč vzpomíná na zážitky svého dědečka, krušnohorského Němce, se 

kterým navštěvoval tajemná místa pohraničí: „Tři milióny jeho soukmenovců opouštěli tou 

dobou půdu, kterou jejich předkové vyrvali divočině. Ztracená generace, probuzená ze snů, jež 

nebyly polehčující okolností. Generace, která ve svém úhrnu neměla nárok na soucit, neboť se 

jí téměř podařilo přeměnit podstatnou část Evropy v největší hřbitov dějin“ (Šmíd, 1989, str. 

7). 

Téma odsunu obyvatel z pohraničí je zobrazováno i v díle Promenáda s jelenem. Nejlépe 

čitelný je motiv v kapitole Stadt Berlin, na kterou jsem již odkazovala. Dům s německým 

názvem pozbyl hned dvakrát svých majitelů. „Historie má ráda paradoxy. Ten dům, ten Stadt 

Berlin, patří Estlerům, a Estlerové jsou židé. A od té doby, co sem přijel Laudon, budou dům, 

jistě též kvůli jeho jménu, navštěvovat s oblibou zejména pruští hosté“ (Branald, 1966, str. 39). 

V domě bydleli nejrůznější pruští návštěvníci, kteří si zde léčili své nemocné zažívací ústrojí a 

různé neduhy. Ovšem na počátku roku 1937 se doba proměňuje a přichází autorův výše 

zmíněný paradox. Věrné služby Estlerů již nebyly ceněny, jak se patří, pruští cizinci se k nim 

začali chovat velmi rezervovaně. Nakonec byla domu pomazána vrata hanlivými 

protižidovskými nápisy. Cizinci, kteří po dlouhá léta velebili jejich hostinec a jejich péči, jim 

později nařídili odchod do Osvětimi. První obraz s opuštěným domem v té době nevhodného 

názvu je na světě. Motiv doplňuje monolog herce, který nejprve upozorní na nápis, jež vzdoruje 

a nejde ho smýt, jako by připomínal temnou dobu. Poté se obrátí směrem k vlastním 

problémům. Do pohraničního divadla chodí málo lidí. Obyvatelé Sudet se do svého nového 

domova stáhli ze všech koutů republiky. Po odsunutém německém obyvatelstvu zůstal volný 

prostor pro živobytí, ovšem nově příchozí si ještě nestačili zvyknout: „Všichni jsme odněkud 

přišli, nikdo se nemůže na druhého vytahovat – jsme tady skoro stejně staří rodáci – ale stejně 

si ještě moc nerozumíme“ (Branald, 1966, str. 47). Takové jsou obrazy Sudet v Promenádě 

s jelenem, potemnělé, ale s novou nadějí. 

7.11  Stopy doby 

Válečné a poválečné období je v Promenádě s jelenem velmi patrné. Celé Karlovy Vary se ještě 

vzpamatovávají z hrůz obou válek, které přišly poměrně časně po sobě. Obyvatelstvo se 
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proměnilo, vzhled města také a věhlasný rozkvět se ve válečných letech zabrzdil. Promenáda s 

jelenem má romantický nádech, pojednává o Karlových Varech pod rouškou tajemné 

atmosféry. Ta je ovšem velmi brzy konfrontována s hrůzami doby, odsunem obyvatel, jenž 

během půl století přichází dokonce dvakrát. Šedý opar vznášející se nad městem přestává 

působit romantickým dojmem hned s již zmiňovanou kapitolou Stadt Berlin. Připomínka smrti 

a strachu se vznáší nad městem neustále, jelikož stopy předchozích obyvatel se ještě nevytratily. 

Branald sice nadlehčuje a místy ironizuje historické reminiscence, ovšem ponechává dílu 

vážnou tvář v případě válečných zpráv. 

Oproti tomu Mé staré dobré Vary jsou spíše zábavným průvodcem. Lehkost nejspíš 

vyplývá i ze skutečnosti, že jednotlivé události často nejsou rozebírány tolik do hloubky jako u 

Promenády s jelenem. Šmíd pouze lehkým a místy až koketním způsobem popisuje události a 

místa v Karlových Varech, propojuje je s pověstmi. Snad právě tím propojením se zbavuje 

těžkosti vyprávění, jelikož pověsti nejsou historie, zachovávají si svůj odstup a každý čtenář je 

bere s nadhledem. Předpokládám, že toto nebyl i Branaldův záměr. Prezentací zdánlivě 

obyčejných osob, které vypráví uvěřitelné příběhy, nabývá dílo věrohodnosti a jakoby 

vícerozměrného pohledu. Kniha komunikuje, protože v jednu chvíli posloucháme vyprávění 

telefonistky a cítíme se být přítomni v daném prostoru. Takový má účinek Promenáda 

s jelenem v kombinaci s rezonujícími událostmi minulých let nejbližších vzniku díla. 

Adolf Branald píše dílo v době komunismu na začátku šedesátých let minulého století, 

takže kniha obsahuje určité odlišnosti oproti přístupu Zdeňka Šmída. Ten naopak tvoří knihu 

Mé staré dobré Vary v devadesátých letech, tudíž může hovořit s odstupem i o době 

komunismu, kdy Branald své dílo teprve psal. „Pověr je víc. Třeba že voda stříká málo, protože 

bolševici vrtali do Vřídla tak dlouho, až se Vřídlo ztratilo. Nebo že dnes tlačí Vřídlo vzhůru 

motor. Povídačky kvetly hlavně za komunismu. Protože noviny ustavičně něco tajily, nikdo jim 

nevěřil, ani když někdy napsaly čistou pravdu“ (Šmíd, 1999, str. 39). 

Stopy dobových reálií se objevují i v již zmiňované řeči Branaldova skláře. „V 

jednapadesátém nás bylo ve straně devět“ (Branald, 1966, str. 346). Začátek monologu je ovšem 

zasazen do válečné doby: „Potom mě hnali do Friedrichshafenu. Tam jsem si užil nálety. Na 

Vánoce čtyřicet čtyři řádili hloubkaři na trase Pasov-Linec-Vídeň. Trasa k frontě, to my věděli, 

protože jsme s tím měli dost společnýho. Napadli vlak na nádraží, cisterny, všechno letělo do 

luftu i s městem“ (Branald, 1966, stránky 342-343). 
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Částí, která se zabývá historií napříč dobou nejvíce, je v Promenádě s jelenem kapitola 

Očima pořádkumilovného občana.  Vyzdvihuje revoluční i válečné roky, vpád Němců do 

Karlových Varů a další stěžejní historické momenty. Ukazuje také nacistickou propagandu 

založenou na světodějném významu Říše. Město se připojením ke „správné“ zemi mělo 

proslavit a mělo mu být „konečně“ umožněno vzkvétat. Karlovy Vary jakožto pohraniční město 

si prošlo bohatou historií a velkými změnami, o tom bylo už pojednáno v předchozí kapitole.
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8. Závěr 

V této práci jsem se pokusila nastínit, jak vnímám prezentaci Karlových Varů z pera dvou 

spisovatelů, Adolfa Branalda a Zdeňka Šmída. Své pohnutky jsem podložila texty o autorech, 

několika odbornými studiemi, které mi osvětlovaly cestu skrz nepříliš probádané území beletrie 

o Karlových Varech. Pro konkrétní srovnání textů jsem vycházela pouze z primárních textů. 

Pokusila jsem se obsáhnout některé hlavní motivy próz, které určitým způsobem 

formovaly Karlovy Vary, a proto jsou pro současnou podobu města důležité. Zároveň jsem se 

věnovala i literárním obrazům odsunu obyvatel, což spoluutvářelo tajemnost pohraničních míst, 

a také náhledu děl na minulou dobu, jako například pojednání o válce. Z hlediska délky práce 

nebylo možné se věnovat všem motivům obsažených v dílech, a proto jsem vybrala pouze ty 

opravdu stěžejní. Další kritérium, které bylo potřeba zohlednit při výběru motivů a literárních 

obrazů, je výskyt v daných dílech. Pro mé srovnání bylo nutné, aby se motiv vyskytoval alespoň 

ve dvou literárních zpracováních. 

Ačkoliv by se mohlo zdát, že Promenáda s jelenem i Mé staré dobré Vary budou jakožto 

netradiční průvodci koncipování podobně, není tomu tak. Rozdíl jsem nalezla již v obsahu díla. 

Šmíd se pokouší pojednat o všech faktech, které se Karlových Varů týkají, včetně pověstí a 

historických událostí. Neváhá je ale ozvláštnit ani svými vlastními představami, které ovšem se 

vší pokorou označí za výmysl. Oproti tomu Branald věnuje delší pasáže navození potřebné 

atmosféry a nesnaží se vtěsnat do díla příliš mnoho informací najednou. Přesto Promenáda 

s jelenem podává velké množství historických skutečností. Určité pasáže popisující historické 

okamžiky města jsou informačně velmi podobně bohaté. 

Jak jsem již naznačila v obecném srovnání, obě díla Zdeňka Šmída jsou silně prolnuta 

pověstmi, a tak Strašidla a krásné panny obsahují nemalé množství autorovy fantazie. 

Strukturou jsou lehce podobné Promenádě s jelenem, ale pouze v prolínání pasáží vypravěče a 

vyprávěných příběhů, přičemž příběhy u Branalda nahrazují lyrizované výpovědi postav. 

Motivy, kterým se v práci věnuji, jsou zobrazovány v dílech různě obsáhle. Často je lze 

najít alespoň v menším rozsahu Mých starých dobrých Varů, nicméně tato kniha málokdy 

obsahuje dlouhé pasáže zabývající se jedním určitým tématem. Naopak Promenáda s jelenem 
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celistvé pojednání umožňuje, což jsem měla možnost ukázat například na kapitole o věhlasném 

karlovarském sklu. 

Důležitým motivem pro mě bylo také romantické zobrazení města a původ jeho tajemné 

atmosféry. 

Tajemno a romantično, se kterým autoři děl hledí na Karlovy Vary, se liší hned u zdroje, 

ve kterém tyto aspekty spatřují. Branald pojednává o tajemné atmosféře města skrze historické 

okamžiky, promluvy obyvatel a formování města přes návštěvníky a události napříč historií. 

Snaží se město popsat živé, se všemi náležitými pohyby, které lze spatřit, pokud člověk 

prochází promenádu. Naopak Šmíd se obrací často k pověstem, k tajemnu vyprávění a míst, 

spíše než k osobám a jejich životům. Vypráví o městě, vkládá vtipné komentáře, ale nenechává 

hovořit druhé. Jeho průvodce nepotřebuje obyvatele, město si vystačí samo, není nutné oživit 

osobnosti, stačí vidět jejich nepatrný odkaz na zdi v podobě nápisu. Město se probouzí k životu 

skrze báje a jen na chvíli, pouze na čas, kdy návštěvník hledí na danou zastávku, pak vymizí. 

Branald se pokouší nabídnout město živé, dýchající a švitořící. Bohužel i jeho dobu již odvanul 

čas a živé město v jeho podání už neexistuje, znovu se změnilo, ale ve výsledku to pouze 

potvrzuje teorii autora, že město je stále v pohybu. 

Tajemnost Karlových Varů je zde podložena hlavně zdejší přírodou, lesy, loukami, 

vysídlenými domy, to vše podněcuje spisovatele, a nejen je, ke snění o nejrůznějších možných 

příbězích, které se zde mohly odehrát. Jak naznačovali oba autoři, obyvatelé města toužili učinit 

město poutavějším, zajímavějším, a tak vyprávěli a přikrášlovali historky více a více, až z nich 

byly neuvěřitelné příběhy, které přitahovaly každého cizince, který do „záhadného“ kraje 

zavítal. Tajemnost Karlových Varů tak nespatřuji pouze v přírodních krásách, ale i v aktivitě 

obyvatel, která byla nezbytná pro návštěvnost a originalitu města. 
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