
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

KÖGLEROVA NAUČNÁ STEZKA
Příspěvek ke studiu vztahu člověka a přírody 

Bakalářská práce

 
Vedoucí práce: Autor:

Doc. PhDr. Václav Matoušek, Csc.  Veronika Sladká

PRAHA 2011



Prohlašuji, že jsem práci vypracovala samostatně. Všechny použité prameny a literatura byly 

řádně citovány. Práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu.

V Praze dne 24.6.2011 …...................................

podpis



Poděkování

Doc. PhDr. Václavu Matouškovi, CSc.

za konzultace a obětavé vedení práce

paní Ingrid Schnittnerové

za velice vřelé přijetí a poskytnutí informací a materiálů 

o zakladateli nejstarší naučné stezky u nás

panu Václavu Hiekemu

za údaje o historii 

turistiky na Krásnolipsku



Obsah:

1. Úvod.......................................................................................................................................6
1.1 Úvod do problematiky.....................................................................................................6
1.2 Metodologie a členění práce...........................................................................................7

2. Industriální epocha.............................................................................................................10
2.1 Vymezení pojmu industriální epocha.............................................................................10
2.2 Volný čas jako jeden z důsledků procesu industrializace..............................................12

3. Historické kořeny novodobého vztahu člověka k přírodě...............................................14
3.1 Počátky zájmu o přírodu – kořeny novodobého vztahu člověka k přírodě....................14
3.2 Osvícenství......................................................................................................................16
3.3 Počátek niterného vztahu k přírodě................................................................................17
3.4 Romantismus..................................................................................................................19
3.5 Naturfilosofie.................................................................................................................19

4. Vznik a rozvoj turistiky, počátky ochrany přírody.........................................................21
4.1 Krátký exkurz do historie cestování..............................................................................21
4.2 Vliv romantismu............................................................................................................22
4.3 Jak souvisí vznik turistiky s industrializací?..................................................................22
4.4 Turistika v českých zemích............................................................................................24

4.4.1 Spolková činnost v českých zemích.....................................................................25
4.4.2 Počátky turistických spolků v českých zemích....................................................26 

4.5 Německé turistické spolky.............................................................................................27 
4.6 Turistika jako způsob trávení volného času..................................................................28
4.7 Budování vztahu člověka a jeho přírodního prostředí 

- kořeny ochrany přírody v českých zemích..................................................................29
4.8 Počátky turistiky v Českém Švýcarsku.........................................................................30
4.9 Vlastivěda jako produkt 19. století................................................................................32

5. Naučné stezky......................................................................................................................34
5.1 Obecná charakteristika...................................................................................................34
5.2 Od nejstarší naučné stezky po současnost 

- historický přehled vývoje naučných stezek u nás.......................................................35
5.3 Porevoluční vývoj..........................................................................................................37

6. Šluknovsko..........................................................................................................................38
6.1 Obecná charakteristika..................................................................................................38
6.2 Ochrana přírody a krajiny na Šluknovsku.....................................................................42
6.3 Stručný historický přehled vývoje Šluknovského výběžku do roku 1945....................42
6.4 Hospodářský vývoj v novověku....................................................................................46
6.5 Krásná Lípa na přelomu 19. a 20. století.......................................................................50

7. Osobnost Rudolfa Köglera................................................................................................53
7.1 Životaběh......................................................................................................................53
7.2 Osobnost Rudolfa Köglera – vrozené vlohy nebo velké nadšení a vlastní píle?..........55

8. Historie vzniku první doložené naučné stezky u nás.....................................................60
8.1 Poslání první naučné stezky..........................................................................................60
8.2 Zrod ideje naučné stezky..............................................................................................61



8.3 Prosazení a realizace myšlenky původní NS.................................................................62
8.4 Charakteristika původní přírodovědné naučné stezky...................................................63
8.5 Obnovená Köglerova naučná stezka Krásnolipskem....................................................69

9. Závěr....................................................................................................................................71

10. Použitá literatura a prameny...........................................................................................79

11. Seznam vyobrazení...........................................................................................................80

12. Seznam příloh...................................................................................................................81



1. Úvod

1.1 Úvod do problematiky 

Tato  práce  pojednává  o  fenoménu  naučných  stezek,  který  je  u  nás  spjat  s 

formováním  moderní  industriální  společnosti.  V  dnešní  době  patří  naučné  stezky  k 

jednomu  z  velice  rozšířených  způsobů  získávání  poznatků  o  krajině,  její  historii  a 

zvláštnostech.  Právě  díky tomu,  že  naučné  stezky zprostředkovávají  informace  o  dané 

lokalitě  přímo  v  terénu,  umožňují  člověku  seznámit  se  s  ucelenými  částmi  přírody či 

historie,  poznat  vnitřní  vazby mezi  jednotlivými  jevy a  jejich  vzájemnou provázanost. 

Vzhledem k výše uvedeným výhodám tohoto způsobu šíření informací a s ohledem na 

naléhavou potřebu seznamovat  širokou veřejnost  s  problematikou životního prostředí  a 

dopady lidské činnosti na krajinu, ale i kvůli neustále rostoucímu počtu naučných stezek v 

ČR, považuji naučné stezky za důležitou součást života dnešních lidí. Dalším důvodem, 

proč  jsem se  rozhodla  věnovat  se  tomuto  fenoménu  v  rámci  své  bakalářské  práce,  je 

absence jakékoli odborné práce, která by se tímto tématem komplexně zabývala.  Mým 

cílem je přispět k odhalení předpokladů, které vedly ke vzniku fenoménu naučných stezek, 

které  chápu  jako  jeden  z  konkrétních  projevů  nového  vztahu  člověka  k  přírodnímu 

prostředí. 

  Třebaže jsou dnes naučné stezky považovány za něco zcela  běžného a velice 

rozšířeného,1 sahají jejich počátky teprve do 30. let 20. století. Avšak při hledání motivů a 

předpokladů pro vznik naučných stezek a rozvoje turistiky vůbec je třeba se vrátit hlouběji 

do minulosti – do doby, kdy člověk začal vnímat přírodu jako hodnotu sui generis. Jinými 

slovy do doby, kdy došlo k významné změně vztahu člověka k přírodě – k vytvoření velice 

niterného  vztahu  k  přírodě,  vlasti  a  k  uvědomělému  pěstování  vlastivědných  zájmů. 

Výraznější projevy okázalého obdivu k přírodě lze sledovat v Evropě (přesněji v západní 

Evropě) již od 2. poloviny 17. století. Avšak právě v 18. a 19. století tento jev postupně 

sílil, a to hlavně v průmyslově rozvinutých zemích - v Anglii, Francii a Německu. Od 2. 

poloviny 19. století pak došlo k postupnému rozvoji masové turistiky a k uvědomělému 

pěstování  vlastivědy  i  u  nás,  což  souviselo  s  celým  komplexem  změn  v  důsledku 

postupujího procesu industrializace. Toto období bouřlivých změn v 19. a na počátku 20. 

století, které se dotklo všech oblastí života jednotlivce i celé společnosti, předcházelo také 

1 Karel Drábek odhaduje ve své knize jejich počet na 700 (Drábek 2008, s. 10).
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vzniku nejstarší  naučné stezky na  našem území,  stejně  jako rozšíření  naučných stezek 

vůbec. 

Vycházím z teze,  že  naučné stezky lze chápat  jako jeden z  konkrétních  dílčích 

projevů  nového  přístupu  člověka  k  přírodnímu  prostředí,  který  souvisel  s  celkovou 

proměnou společnosti v 19. století v důsledku industrializace.  Z tohoto důvodu jsem se 

rozhodla  vyjít  nejprve  od  fenoménu  industriální  epochy,  v  jejímž  průběhu  došlo  k 

převratným změnám ve všech sférách, jež natrvalo změnily celkový charakter života.  V 

teoretické  části  se  proto  věnuji  charakteristice  industriální  epochy a  vztahu  člověka  k 

přírodě v těchto souvislostech obecně. Zaměřuji se zejména na předpoklady, které byly 

zásadní  pro  vznik  naučných  stezek  ve  snaze  zasadit  tento  jev  do  širšího  dobového, 

kulturního i společenského kontextu. Nejstarší naučnou stezku na našem území je podle 

mého názoru možné chápat jako jeden z projevů nového vztahu k přírodě, ovlivněného jak 

myšlenkami  romantismu,  tak  i  celospolečenskými  změnami  v  důsledku  industrializace. 

Právě jejími předpoklady a genezí vzniku se proto věnuji v další části práce. 

1.2 Metodologie a členění práce

Historický charakter  této  práce,  která  si  klade za  cíl  zasadit  fenomén naučných 

stezek do historického kontextu jakožto jeden z projevů nového přístupu člověka ke krajině 

zformovaný v 18. a 19. století, už předem determinuje volbu použitých metod. V úvodní 

části  své  práce  se  pokusím vymezit  pojem industriální  epocha,  který  tvoří  rámec  mé 

bakalářské práce. Při definování pojmu, periodizaci a určení charakteristik tohoto období 

jsem vycházela jak z četby odborné literatury týkající se dějin  19. a první poloviny 20. 

století  obecně,2 tak  i  z  dějin  hospodářských.  Jako  základní  pramen  pro  studium 

industrializace jsem zvolila moderní práci z oboru hospodářských dějin autorské dvojice 

Jakubec – Jindra3, kteří se řadí k předním odborníkům na tuto problematiku. Vzhledem k 

tomu, že naučné stezky chápu jako jeden z projevů nového vztahu k přírodě, věnuji se v 

další  části  vztahu  člověka  a  jeho  přírodního  prostředí.  Při  zpracovávání  přehledu 

historického vývoje  vztahu člověka ke  krajině  a  faktorů,  které  jej  zásadním způsobem 

ovlivnily,  jsem vycházela jednak z knihy Karla Stibrala, Proč je příroda krásná (2005), 

2 Dějiny zemí koruny české II. Od nástupu osvícenství po naši dobu (kolektiv autorů). Praha: Paseka 1992; 
Efmertová, C. M. České země v letech 1848-1918. Praha: Libri, 1998; Fialová, L. Dějiny obyvatelstva 
českých zemí. Praha: Mladá fronta, 1998. 

3 Jakubec, I.- Jindra, Z. Dějiny hospodářství českých zemí : Od počátku industrializace do konce 
Habsburské monarchie. Praha: Karolinum, 2007.   
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která podává celkový historický přehled tohoto vztahu v dějinách evropské civilizace a z 

knihy Hany Librové  Láska  ke  krajině?  (1988).  Dále  jsem čerpala  z  bakalářské  práce 

Veroniky  Tvardkové,  Počátky  ochrany  přírody  (2009),  která  se  zabývá  předpoklady  a 

genezí prvních ochranářských snah u nás. Neméně důležitým pramenem při zpracování 

této problematiky pro mě byla kniha Václava Matouška, Čechy krásné, Čechy mé (2010) 

věnující se komplexně proměně české krajiny v souvislosti s procesem industrializace. 

Při studiu odborné literatury jsem se zaměřila i na historické kořeny vlastivědného 

zájmu a na samotný vznik turistiky, k jejímuž rozvoji zásadním způsobem přispěl proces 

industrializace. S fenoménem turistiky souvisí též zakládání a činnost nejrůznějších spolků, 

kterým  je  v  rámci  této  práce  také  část  věnována.  Zde  jsem  vycházela  zejména  z 

nepublikované  dizertační  práce  Ladislava  Kašpara,  Vznik  a  vývoj  turistiky  v  českých 

zemích do roku 1914 (2006), z diplomové práce Jiřiny Posledníkové: Paďouři, trampové a 

netrampové (2010) a  z  prací  Mileny Lenderové,  Dějiny každodennosti  „dlouhého“ 19. 

století (I., II. díl, 2001, 2005). 

Další část práce je věnována obecné charakteristice naučných stezek (dále jen NS) 

u  nás  a  jejich  historickému  vývoji.  Je  třeba  uvést,  že  neexistuje  žádná  moderní 

systematická práce zabývající se historií NS  v českých zemích. Dějiny tohoto jevu jsou 

postiženy pouze okrajově a  obvykle je uveden jen stručný nástin  vývoje.  Spíše jsou k 

dispozici dílčí publikace vážící se k jednotlivým stezkám.4 Proto jsem v této části práce 

vycházela  zejména  z  knihy  J.  Čeřovského,  Stezky k  přírodě  (1989),  kterou  je  možné 

označit za komplexnější práci o NS. Její časový rámec však nezahrnuje vývoj v posledních 

dvaceti letech. O vývoji v tomto období a současném stavu referuji na základě informací, 

které jsem načerpala hlavně z internetových zdrojů uvedených v seznamu použité literatury 

a  pramenů,  neboť  je  považuji  za  nejaktuálnější  a  nejvíce  odpovídající  skutečnému 

současnému stavu naučných stezek na našem území.  

Poté přejdu ke konkrétnímu regionu, na jehož území první naučná stezka u nás 

vznikla. Při charakterizování Šluknovska se více věnuji jednak novověkému vývoji tohoto 

kraje (hospodářství, průmysl, doprava), ale i jeho zvláštnostem, které považuji za důležité 

v  souvislosti  se  vznikem  NS  (geografické  a  geologické  poměry).  Důvod,  proč  jsem 

vycházela  hlavně  z  knihy  Vlastivěda  Šluknovského  výběžku  (2008),  byl  dán  její 

systematičností  a  komplexností  zpracování  zdejšího  kraje,  ale  i  proto  že  se  jedná  o 

4 Například knihy K.Drábka, Naučné stezky I,II,III.
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poměrně novou práci, která vychází z nejaktuálnějších informací.5 

Teoretickou část uzavřu životaběhem zakladatele stezky R. Köglera. Informace o 

jeho životě a  působení  jsem získala  jednak na základě rozhovoru s dcerou zakladatele 

stezky Ingrid Schnittnerovou, který jsem prováděla metodami orální historie.6 Tyto údaje 

jsem ale  ještě  doplnila  o  poznatky získané  studiem sekundárních  pramenů,  které  se  o 

Rudolfu Köglerovi zmiňují a jsou uvedeny v seznamu použité literatury. 

Historie  vzniku  stezky  s  jejím  popisem včetně  rekonstrukce  původního  stavu 

doplněný kartografickým a fotografickým materiálem tvoří jádro druhé (empirické) části 

mé  bakalářské  práce,  při  níž  jsem zužitkovala  především vlastní  poznatky získané  při 

procházení naučnou stezkou. Ty jsem posléze doplnila o informace získané při interview s 

dcerou zakladatele stezky a materiálem vztahujícím se přímo k naučné stezce (průvodce 

naučnou  stezkou  a  mapou  stezky).  Nakonec  následuje  ještě  popis  současného  stavu 

Köglerovy naučné stezky s příslušnou fotodokumentací stávajícího stavu.

V závěru  provedu vyhodnocení  a  rekapitulaci  získaných údajů,  které  souvisí  se 

vznikem fenoménu naučných stezek..  Zároveň se  pokusím o  shrnutí  přínosu naučných 

stezek.

5 Pokud je mi známo, žádná podobná práce v posledních letech nevyšla.
6  Interview s dcerou zakladatele stezky p. Ingrid Snittnerovou proběhlo v jejím domku v Zahradách č. 30 

dne 22.4. 2011.
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2. Industriální epocha

2.1 Vymezení pojmu industriální epocha

Označení „industriální epocha“ zde užívám jako pojem pro vymezní období, během 

něhož  dochází  k  procesu  industrializace.  Samotný  pojem industrializace  chápu  v  jeho 

širším významu  jako  „dlohodobý,  spíše  kontinuální  a  dosud  neukončený  proces  velké  

civilizační transformace agrární společnosti s převahou obyvatelstva, žijícího na venkově  

a živícího se zemědělstvím, v moderní průmyslovou a konzumní společnost, žijící z velké  

části ve městech a vytvářející větší díl národního důchodu v průmyslu a službách“.7. Je 

třeba říci, že industrializace se netýkala pouze změn v oblasti výroby, jak by se na první 

pohled mohlo zdát, ale označuje hluboké proměny v mnoha sférách lidského života. Tyto 

dalekosáhlé  soubory  změn  označované  jako  „revoluce“  (agrární  revoluce8,  revoluce  v 

komunikacích  a  službách9,  demografická  revoluce10)  natrvalo  ovlivnily  jak  životní  styl 

jednotlivců, tak i celé společnosti. 

I přesto, že industrializace představuje kontinuální proces, historici jej dělí do dvou 

kvalitativně odlišných fázích, pro něž užívají pojem první a druhá průmyslová revoluce.11 

Pro  první  průmyslovou  revoluci  je  charakteristický  prudký  hospodářský  růst  vyvolaný 

přechodem od ruční  ke strojové výrobě,  který celý proces  industrializace nastartoval  a 

zpočátku též velmi urychloval. Nezbytným předpokladem pro rozvoj průmyslové tovární 

výroby bylo zavedení nové hnací síly v podobě parního stroje. Další neméně významnou 

podmínkou pro rozvoj tovární výroby  bylo vytvoření příznivých ekonomických podmí-

nek12.  Typickými  rysy  období  první  průmyslové  revoluce  je  vzrůstající  počet  lidí 

pracujících v průmyslovém sektoru - na rozdíl od dřívější doby, kdy byla většina obyvatel 

zaměstnána  v  zemědělství,13 dále  postupné  nahrazení  původního  feudálního  tržního 

mechanismu  kapitalistickými  vztahy,  což  by  nebylo  možné  bez  efektivní  hospodářské 
7 Jakubec – Jindra 2007, s. 9
8 Transformace feudálních sociálně právních vazeb půdy a rolnictva ve prospěch osobní svobody rolníků a 

komerializace majetkových a tržních vztahů, racionalizace a modernizace pěstebních a chovatelských 
postupů. (Jakubec – Jindra 2007, s.11)

9 Kvalitativní proměna přepravy většího množství lidí a zboží, rychlejší šíření zpráv a informací, i oběhu 
peněz. (Jakubec – Jindra 2007, s.12)

10 Přechod od starého k novému demografickému režimu.  Od 19.století dochází k průdkému nárůstu 
populace; lidé jakožto hlavní výrobní síla se stávají rozhodujícím činitelem ekonomického růstu a také 
uživatelem a spotřebitelem; (Jakubec – Jindra 2007, s. 13)

11 Jakubec – Jindra 2007, s.24.
12 Celní unie s Uherskem, nový obchodní a živnostenský řád, moderní úvěrový systém, vytvoření 

otevřeného trhu –  vznik národního trhu. (Efmertová 1998, s. 146)
13 Efmertová 1998, s. 148.
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politiky státu a bez zavední některých reforem.14 Také urbanizace je dáváná do souvislosti s 

procesem  industrializce,  neboť  přechod  k  tovární  strojové  výrobě  znamenal  zvýšenou 

poptávku po pracovní síle, což se projevilo mnohem větší migrací lidí především do měst – 

center  průmyslové  výroby.15 Důsledky  rozvoje  průmyslové  výroby se  dotkly  i  dalších 

odvětví – podstatně se zrychlila směna zboží a oběh peněz a informací.16  Změny v životě 

lidí  vyvolené  průmyslovou  revolucí  vedly  ve  svém  důsledku  k  postupné  proměně 

demografických, sociálních a politických poměrů. Obecně lze konstatovat, že soubor výše 

uvedených změn přispěl významnou měrou k celkové modernizaci společnosti a natrvalo 

ovlivnil každodenní život většiny obyvatel. 

Období  od  80.  let  19.  století  až  do  30.  let  20.  století  se  označuje  jako  druhá 

průmyslová  revoluce.  Kvalitativní  změny  v  této  fázi  procesu  industrializace  byly 

způsobeny  jednak  zaváděním  převratných  technických  vynálezů  a  moderních 

technologických  postupů,  stejně  jako  praktickým využitím  nových  zdrojů  energie   ve 

výrobě (elektřina, nafta, plyn). Tyto inovace postupně vedly k vyššímu stupni koncentrace 

výroby ve velkopodnicích, k centralizaci kapitálu a vyššímu stupni mechanizace a dělby 

práce.17 Textilní průmysl postupně ztratil své vůdčí postavení a nejdůležitějšími odvětvími 

průmyslové výroby se stalo především strojírenství,  železářství,  těžba uhlí,  chemický a 

potravinářský průmysl.18 Nebývalý vzrůst průmyslové výroby vedl i k proměně struktury 

celé společnosti – velká část obyvatelstva byla zaměstnána v průmyslu, zvětšoval se také 

počet lidí pracujích v administrativě a ve službách.19 Se vznikem velkých průmyslových 

center souvisí i vysoká míra urbanizace.20 Byl ukončen přechod od starého demografického 

procesu  k  novému.21 Obecně  lze  tedy  konstatovat,  že  druhá  průmyslová  revoluce 

znamenala ukončení procesu transformace společnosti a vznik moderní městské civilizace.

K těmto změnám však nedocházelo ve všech zemích Evropy ve stejné době, ani se 

stejnou intenzitou. Rozdíly byly dány jak odlišným historickým vývojem, tak i specific-

kými technickými, technologickými a ekonomickými podmínkami a možnostmi té které 

14 U nás prosadili habsburští panovníci ve 2. pol. 18. století řadu opatření, která vytvořila příznivé podmínky 
pro budoucí rozvoj průmyslové výroby – omezení cechů, výstavba silnic, reforma školství, zrušení 
nevolnictví atd. (Jabubec – Jindra 2007, s. 16)

15 Tamtéž, s. 86.
16 Tamtéž, s. 12.
17 Tamtéž, s. 24.
18 Tamtéž, s. 166.
19 Tamtéž, s. 27.
20 Tamtéž, s. 87.
21 Tamtéž, s. 82.
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oblasti.  Za  kolébku  průmyslové  revoluce  je  považována  Anglie,  z  níž  se  průmyslová 

revoluce šíří do dalších zemí.  Ve střední Evropě mluvíme o tzv. opožděné industrializaci,22 

kdy   zásadní  význam  pro  akceleraci  hospodářského  růstu  měla  výstavba  železnic  a 

vytvoření bankovního sektoru, který mohl poskytnout nezbytný finanční kapitál nově se 

konstituující vrstvě kapitalistických podnikatelů.23

Počátek průmyslové revoluce resp. industrializace v českých zemích spadá do 20. 

let 19. století a trvá do 60. let 19. stol.24 a je spojen s rozvojem textilnictví, které navázalo 

na  tradici  řemeslné  a  manufakturní  výroby.  Čechy  tvořily  v  tomto  období  spolu  se 

středními  a  jižními  něměckými  zeměmi  a  západními  habsburskými  provinciemi  tzv. 

Předlitavsko,  které  představovalo  nejvyspělejší  část  habsburské monarchie.25 Především 

pohraniční oblasti orientované na textilní průmysl a sklářství (tedy i severní Čechy) patřily 

v 1.pol. 19. století k nejdynamyčtěji se rozvíjejícím regionům. Nutno ovšem říci, že zde 

žilo převážné německé etnikum.26 Později se hlavními průmyslovými odvětvími stala těžba 

uhlí,  železářství,  strojírenství,  potravinářství  (cukrovarnický  průmysl  a  pivovarnictví)  a 

chemický průmysl. V důsledku toho došlo také k přesunutí těžiště industrializace do no-

vých oblastí, především do vnitrozemí, které měly původně především agrární charakter.27

2.2 Volný čas jako jeden z důsledků procesu industrializace

Technické  inovace  se  staly  běžnou  součástí  každodenního  života  velké  části 

obyvatelstva v období  druhé průmyslové revoluce.  Díky tomu se zvýšila  jejich životní 

úroveň  a  objevil  se  nový  fenomén  –  volný  čas.  Změna  celkového  životního  stylu  v 

důsledku  industrializace vnesla do života širokých vrstev obyvatel tedy také změnu ve 

vnímání  času.  Každodenní  život  většiny  lidí28 v  agrární  společnosti  se  ještě  v  raném 

novověku řídil přírodními cykly.29 Naproti tomu v průmyslové společnosti musel být čas 

sjednocený a unifikovaný, což bylo dáno potřebou koordinace velkého množství pracovní 

síly a materiálu, jež si vyžadoval provoz ve větších průmyslových závodech. V tradiční 

22 Zpožděný vývoj oproti Anglii o 60 – 70 let. (Matoušek 2010, s. 33)
23 Jakubec – Jindra 2007, s. 12
24 Problém s vymezením počátku, neboť v českých zemích jde spíš o postupný proces růstu, který probíhal 

velmi pozvolna a nemá žádný jasně časově určitelný počátek. (viz Jakubec – Jindra 2007, s. 18)  
25 Matoušek 2010, s. 33.
26 V r. 1910 uvedlo cca 2/3 obyvatel Čech jako obcovací řeč češtinu a zhruba 1/3 obyvatel němčinu. (Viz 

např. skladba obyvatelstva podle národností na počátku 20. století v Rakousku-Uhersku v knize L.Fialové 
(1998), s.264, 265)

27 Efmertová 1998.
28 Výjimku tvořily některé intelektuální skupiny měšťanských vrstev.
29 tzv. cyklický čas
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kultuře volný čas v dnešním slova smyslu vlastně neexistoval. Čas strávený prací a čas 

nepracovní měl stejnou hodnotu, práce i zábava nepředstavovaly vzájemné protiklady, ale 

zábava byla vnímána jako doplněk k práci.30 To se změnilo s nástupem industrializace, kdy 

byl výdělek (mzda) vázán na čas strávený na pracovišti, které se většinou neshodovalo s 

místem bydliště. Tím došlo k naprostému odlišení času vymezenému pro práci (veřejný 

čas) a času osobnímu, o jehož náplni rozhodoval jen člověk sám. Teprve v této situaci 

došlo  ke  kvalitativnímu  rozlišení  dvou  dimenzí  času  a  vzniku  novodobého  fenoménu 

volného času.31 A tím byl vytvořen základní předpoklad pro vznik a rozvoj nejrůznějších 

volnočasových aktivit jakými byla turistika, sport i ochrana přírody.

Není jistě náhodou, že ve stejném období, kdy dochází k rozvoji sériové tovární 

výroby a začínají vznikat první velká městská průmyslová centra, hledá člověk čím dál víc 

protiváhu  civilizace  v  přírodě.  Je  tedy  logické,  že  se  velké  oblibě  těší  myšlenky 

romantismu a člověk začíná čím dál tím častěji utíkat do přírody. Co však předcházelo 

tomuto vývoji, kde se vlastně vzal onen novověký obdiv k přírodě a zájem vědy o studium 

přírodních jevů? 

30 Petráň, Josef. Dějiny hmotné kultury II, sv. 1. Praha: Karolinum, 1995, s. 34, 35.
31 Posledníková 2010, s. 32, 33.

13



3. Historické kořeny novodobého vztahu člověka k přírodě

Při  hledání  historických  kořenů  našeho  vztahu  k  přírodě  je  třeba  se  nejdříve 

zamyslet nad tím, co mělo a stále má vliv na to, jak dnes chápeme přírodu a jak se na ni 

díváme.32 Podle K.Stibrala měla na formu vztahu dnešního člověka k přírodě zásadní vliv 

novověká  věda,  umění  a  filosofie  (estetika).33 Přestože  se  všechny  tyto  tři  disciplíny 

vztahovaly k přírodě svým specifickým způsobem a tematizovaly ji po svém, je možné je 

chápat jako jakousi specifickou výpověď o době a lidech, kteří v ní žili. Je vyjádřením 

jejich názorů, postojů, ideálů, tužeb i obav. Dává nám možnost podívat se skrze ně na svět 

očima tehdejších lidí, a tedy i na to, co ovlivňovalo jejich vztah k přírodě. 

Následující přehled nemá být vyčerpávajícím popisem té které doby, ale měl by 

odhalit,  která období kulturního vývoje, které konkrétní myšlenkové proudy a myslitelé 

zásadním způsobem otevřeli člověku cestu do přírody a přivedli ho k obdivu přírodních 

krás.  Jinými slovy stáli  u kořeny vzniku a rozvoje turistiky a vedli  k uznání  svébytné 

hodnoty přírody, která dala vzniknout prvním ochranářským snahám. 

Při zpracování této části práce jsem vycházela především z přehledové práce K. 

Stibrala, Proč je příroda krásná a z knihy H. Librové Láska ke krajině? a dále z diplomové 

práce J. Posledníkové, Paďouři, trampové a netrampové (2010) a z bakalářské práce V. 

Tvardkové, Počátky ochrany přírody na našem území (2009).

3.1 Počátky zájmu o přírodu – kořeny novodobého vztahu člověka k přírodě 

Ačkoli  bývá estetizace přírody spojována až s obdobím posledních dvou století, 

specifický zájem o přírodu je možné nalézt již v antice.34 Z dnešního pohledu se jednalo 

spíš o ocenění venkova jakožto idealizované krajiny,  nikoli  o estetické ocenění přírody 

jako  celku  v  novodobém  slova  smyslu.  Obdiv  k  divoké  přírodě  je  totiž  opravdu  až 

záležitostí  novověku.  K.  Stibral  je  přesvědčen,  že  význam  antiky  pro  formování 

estetického vnímání přírody, a to až do 19. století, měl odkaz pythagorejců,35 kteří věřili, že 

vesmír - „kosmos“, je krásný a harmonický a tato harmonie je založena na čísle, neboť celý 

32 Význam přírody se mění v závislosti na čase, kultuře a zemi. Novodobým vztahem člověka k přírodě 
myslím vztah člověka dnešní doby, který vyrostl v tradici euroamerické kultury.

33 Stibral – Dadejík - Zuska. Česká estetika přírody ve středoevropském kontextu. Praha: Dokořán, 2009.
34 Již v helénismu. (Stibral 2005, s.17)
35 Stoupenci a následovníci Pythagora, který r. 530 př. n. l.  založil filosofickou školu, jež kladla velký důraz 

na čistotu, řád a harmonii kosmu. (Tamtéž)
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svět byl podle nich uspořádán v určitých poměrech a číselných vztazích. K dalším zdrojům 

estetizace přírody patří podle něj také Platónova filosofie a novoplatónismus, podle nichž 

byl vnímatelný svět dílem Stvořitele a tudíž svět ztotožňovali s dobrem a krásou. 

V  období  středověku  o  žádném  obecném  estetickém  zájmu  o  přírodu  hovořit 

nemůžeme.36 To je dáno tím, že člověku chyběl jakýkoli odstup od přírody a proto k ní 

nemohl zaujmout  ani  nezainteresované stanovisko.  Naopak člověk vnímal  přírodu jako 

něco  děsivého.  Je  třeba  ale  poznamenat,  že  vztah  k  přírodě  se  v  průběhu  středověku 

vyvíjel, o čemž svědčí jednak to, že na středověkých obrazech začala být zobrazována i 

krajina,  ale i rostoucí zájem o pozorování přírodních objektů a o poznávání přírody vůbec. 

Tehdejší  postoj  k  přírodě  je  možné  spíše  spojovat  s  obdivem a  úžasem středověkého 

člověka  nad  rozmanitostí  stvoření,  než-li  s  novodobým  estetickým  postojem.  Velice 

charakteristická je pro středověk představa přírody jako ráje (rajské zahrady), tedy jako 

ideální formy přírody, která však nebyla odrazem nějaké skutečné reálné krajiny, ale jen 

jakýmsi  archetypálním vzorem.37 Přesto  hrála  tato  představa  významnou  roli  v  dalším 

vývoji estetického postoje k přírodě, kterou můžeme najít i později např. u Rousseaua. 

 Teprve od renesance lze sledovat první tendence člověka kladně hodnotit estetické 

stránky přírody. Zájmu o přírodu napomohl jednak rozvoj novodobé vědy, která si zvolila 

za svůj předmět studia smyslově vnímatelný svět a usilovala o matematizaci světa,38 ale 

také novověké objevné cesty a jimi probuzený zájem o cizí kraje motivovaný hledáním 

ztraceného  „ráje“.  Zejména  sekularizace  přírody se  jeví  jako  velice  důležitý  vývojový 

krok, který umožnil člověku podívat se na přírodu jinýma očima a začít ji  využívat ke 

svému prospěchu, a tedy ji i poznávat a hodnotit. Touha po matematizaci světa a studium 

smyslově vnímatelné přírody zase stála u kolébky celého přírodovědného bádání, které v 

člověku  evokovalo  vnímání  přírody  jakožto  „objektu“  a  které  zájem  o  přírodu 

systematicky rozvíjelo. Důležitým faktorem v utváření estetického vztahu k přírodě bylo i 

objevení individua.39 Právě díky tomu, že  člověk začal vnímat sám sebe jako individuum, 

mohl  zaujmout k přírodě hodnotící  estetický postoj.  O tom svědčí  zejména dochovaná 

umělecká díla, neboť umělci byli těmi, kteří přírodu a přírodní objekty detailně zkoumali a 

36 K. Stibral uvádí, že estetický postoj k přírodě lze nalézt již ve středověku, ale jen u několika málo umělců 
a učenců. (Stibral, 2005, s.31)

37 Tvardková 2008, s. 16.
38 Viz René Descartes. Rozprava o metodě, jak správně vésti svůj rozum a hledati pravdu ve vědách. Praha: 

Laichter, 1947.
39 Více o tomto fenoménu viz Richard van Dülmen. Die Entdeckung des Individuums 1500-1800. Frankfurt 

am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 1997. Tuto knihu jsem přeložila v rámci skeletového překladu.
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snažili se o jejich reálné zachycení. O měnícím se vztahu k přírodě svědčí také fakt, že v 

17. století  vznikla krajinomalba jako samostatný umělecký žánr.  Nizozemští  malíři  byli 

totiž  těmi,  kteří  ostatním odhalovali  krásy přírody.  Jejich  zájem o přírodu vycházel  ze 

zájmu o krajinu, která byla výsledkem lidské práce, nikoli z obdivu k divoké přírodě. 

V době baroka byla za všeobecně krásnou považována jen krajina rovná, plochá a 

obdělaná. Tedy taková, která byla zbavena své divokosti a nespoutanosti.40 Doslova módou 

se  stalo  zakládání  okrasných  zahrad  s  důmyslným kompozičním členěním.  Právě  tato 

geometrizace přírody je pokládána za vrchol snahy po ovládnutí přírody. Za reálný projev 

geometrizace  přírody,  vypovídající  o  duchu doby,41 je  považováno ztvárnění  zahrad  do 

podoby  francouzského  parku,42 který  je  zcela  bezpochyby  možné  chápat  jako  výraz 

estetického vztahu člověka k přírodě.43

3.2 Osvícenství

V reakci na baroko, ortodoxii a protireformaci se na konci 17. a na začátku 18. 

století  zformoval  nový myšlenkový směr,  který zásadním způsobem poznamenal  vývoj 

evropského  myšlení  a  tradiční  způsoby  jednání  člověka.44 Osvícenství  bylo  dobou 

racionálního uvažování a víry v pokrok, stalo se ale také životním postojem intelektuální a 

společenské  elity  18.  století.  Střízlivost  a  věcnost  vystřídala  předsudky  a  vášnivou 

oddanost pravé víře, racionalita zpochybnila tradiční hodnoty a autority. Slepá poslušnost 

byla nahrazena racionálním uvažováním každého jednotlivce. Osvícenství toužilo vytvořit 

nového, lepšího člověka, jež bude vynikat nejen svými osobními ctnostmi (spravedlností, 

moudrostí, uměřeností, statečností), vnitřní zbožností a láskou k bližnímu, ale jemuž bude 

vlastní nezištné konání pro obecné blaho doplněné o vlastenecké cítění (kořeny patriotismu 

a  filantropie).  Emancipační  snahy  se  dotkly  také  oblasti  práv  a  etiky.  Alespoň  mezi 

vzdělanci  silně  zazníval  požadavek rovných práv  a  svobodného sebeurčení,  a  to  i  pro 

divochy.  V  osmnáctém  století  jsou  také  poprvé  reflektovány  a  kritizovány  negativní 

dopady evropského kolonialismu (kritika civilizace). 

Plodem osvícenského důrazu na svobodu myšlení a snahy o lepší poznání, které by 

40 Stibral, 2007, s. 58.
41 Tato doba byla poznamenána jak filosofií R.Descartese, tak i mechanicismem (představa světa a jeho 

částí jakožto stroje).
42 Nejtypičtější ukázku tohoto typu zahrad představuje park ve Versailles.
43 Stibral 2007.
44 Při charakteristice osvícenství jsem vycházela z práce Ulricha Im Hofa. Evropa a osvícenství. Praha: 

Lidové noviny, 2001.
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lidstvu přinešlo užitek, bylo zakládání  nejrůznějších společností pro podporu vědeckého 

poznání. Vznikající kademie, salony, čtenářské společnosti i obecně prospěšné společnosti 

si kladly za cíl šířit vzdělanost (). Právě zásluhou osvícenství se objevil i trvalý zájem o 

vědecké zkoumání přírody, který s sebou postupně a bezděky přinášel rostoucí zálibu v 

krajině.45 Osvícenci  chápali  zkoumání přírody jako službu pokroku a lidstvu,  neboť ve 

svém snažení viděli osvobození člověka ze zajetí předsudků a nevědomosti 

3.3 Počátek niterného vztahu k přírodě

K významným osobnostem, které stály na počátku obdivu moderního člověka k 

přírodě,  se  řadí  Antony  Ashley  Cooper,  Earl  of  Shaftesbury  (1670-1713)46 -   autor 

koncepce  anglického  parku  založeného  na  myšlence  volné,  ničím  nespoutané  přírody. 

Shaftesbury chápal přírodu jako dílo Boží a zkoumání přírody jako službu Bohu. Proto i v 

„divoké“  přírodě viděl  dokonalé dílo,  které  je třeba vnímat  jako celek,  neboť jedině v 

celistvosti celku je jeho dokonalost, tedy také krása a dobro.  Toto byl počátek vnímání 

celku krajiny jako estetického objektu. Příroda má podle něj jak etestetickou, tak i etickou 

hodnotu. Už u něj nalezneme myšlenku protikladnosti přírody jakožto něčeho, co je ve 

svém původním stavu krásné a tedy i dobré, na rozdíl od civilizace, která je chápána jako 

něco uměle vytvořeného a tedy méně hodnotného.47

Za vrcholného popularizátora estetizace přírody je pokládán francouzský myslitel 

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), který sice navázal na Shaftesburyho myšlenky, ale 

ve svých úvahách48 se staví daleko kritičtěji k civilizaci a kultuře. Právě je totiž pokládá za 

příčinu úpadku a zvrhlosti člověka. Naopak příroda u něj získává vysokou hodnotu. Toto 

naprosté  odsouzení  civilizace  a  lidské  kultury  a  zdůraznění  významu  přírody  a 

„přirozenosti“ zcela zásadně ovlivnilo novodobý vztah člověka k přírodě. Jeho přínos pro 

estetizaci přírody ale nespočívá jen v tom, že prostřednictvím svých textů rozšířil estetické 

vnímání mezi širokými vrstvami obyvatel, ale také proto, že přírodě přisoudil řadu nových 

funkcí.49 U  Rousseaua  nacházíme  všechny  motivy,  které  stály  u  zrodu  novodobého 

estetického  přístupu  k  přírodě,  ale  též  přírodovědného  zájmu.  Stejně  jako  Shaftesbury 

chápe přírodu jako Boží dílo, přičemž příroda se pro něj stává prostředníkem ve vztahu k 

45 Librová 1988, s. 61.
46 Podle K. Stibrala je prvím, kdo dokázal v dnešním slova smyslu vnímat a ocenit estetickou hodnotu 

přírody, a to jak idealizovanou přírodu, tak i divokou, volnou. (Stibral 2005, s. 62)
47 Tamtéž, s. 63.
48 Rousseau, Jean-Jacques. O původu nerovnosti mezi lidmi. Praha: Svoboda, 1949.
49 Náboženská, pedagogická, etická, meditační aj.  (Stibral 2005, s. 74)
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bohu. I on považuje přírodu za dobrou a krásnou. Příroda je pro něj místem vhodným ke 

kontemplaci,  ale  je  také  symbolem svobody a  protikladem civilizace  a  kultury,  kterou 

považuje  za  zkaženou.  Mimoto  chápe  přírodu  i  jako  objekt  vědeckého  zkoumání  a 

estetického prožitku. Za důležité považuji z hlediska své práce především Rousseaův obdiv 

k divokým, opuštěným scenériím hor a lesů, který je později hlavním motivem při vzniku 

turistiky směřující do hor.50 

Nejen Rousseau byl přírodou fascinován a chtěl ji důkladně pozorovat a zkoumat. 

V  18.  století  se  přírodovědný  výzkum  těšil  značné  oblibě.  Řada  tehdejších  učenců 

podnikala výpravy do  hor za vědeckým účelem.51 Právě u tehdejších badatelů nalezneme 

doklad toho, že vztah k přírodě může vzniknout na základě studia nejrůznějších přírodních 

jevů. Vědecký zájem o studium přírody stál u kořene jejich estetického ocenění krajiny.

V oblasti  estetiky se tématem přírodního krásna zabýval Immanuel Kant (1724-

1804)  v  díle  „Kritika  soudnosti“  (1790).  Kant  spatřuje  nejvyšší  formu krásna  právě  v 

přírodě a nikoli v umění. Krása podle něj není v umělecké nápodobě, ale v originalitě a 

rozmanitosti. Příroda je vzorem pro umění.52

Svůj podíl na rozšíření „kultu divoké přírody“ měl i umělecký proud označovaný 

jako preromantismus,53 který  vznikl  kolem poloviny 18.  století  v  reakci  na  to,  že  část 

osvícenců  radikalizovala  své  názory  a  osvícenské  ideje.  V  oblasti  přírodních  věd  to 

kupříkladu znamenalo rozmach materialismu, v historii  zase zpochybnění mýtů a pověstí, 

dynastických legend,  potlačení  nářečí,  v  náboženství  pak  veřejnou obhajobu ateismu.54 

Není  tedy divu,  že  souběžně  s radikalizací  osvícenství  se  ve  2.  pol.  18.  století  začalo 

formovat kritické hnutí zdůrazňující přesný opak osvícenství - nespoutanost, okultismus, 

entuziasmus.  Velice silně zaznívaly tyto myšlenky v Německu, kde se v letech 1767-1785 

vytvořilo  literární  hnutí  zvané  Sturm und  Drang  (Bouře  a  vzdor).  Jeho  představitelé55 

zdůrazňovali cit, vášeň, svobodu osobnosti, nadřazenost génia a originalitu umění, které 

mělo hledat inspiraci v přírodě a lidové slovesnosti.

50 Tamtéž, s. 83.
51 Např. Conrad Gessner (Tvardková 2008), Horac Bénédikt de Saussur. (Stibral 2005)
52 Stibral 2005.
53 Tamtéž.
54 Im Hof 2001.
55 J.W.Goethe, F.Schiller, F.M.Klinger, J.G.Herder aj. 
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3.4 Romantismus

Na utváření novodobého postoje k přírodě měl kromě výše uvedených myslitelů 

zásadní vliv především romantismus,  který byl  ve své podstatě reakcí  na předcházející 

období  osvícenství,  jemuž  vládla  racionalita  a  uměřenost.  Pojmem  romantismus  bývá 

označován filosofický a umělecký směr, který vzešel z německé kultury na přelomu 18. a 

19. století a který zdůrazňoval emocionalitu, mystiku, návrat k přírodě a zájem o vlastní 

nitro, návrat k minulosti. Samotný pojem byl převzat z anglického slova „román“, kde se 

původně užíval  pro označení  fantastického,  smýšleného,  dobrodružného vyprávění.56 V 

prvních třech desetiletích 19. století se rozšířil do dalších evropských zemí, v rámci nichž 

vznikla řada různých národních variant tohoto směru. Společné pro všechny ale byla skep-

se romantiků vůči civilizaci a kultuře, která vedla k obrácení pozornosti člověka k volné a 

divoké přírodě, v níž hledal samotu a kontakt s Bohem. Osvícenský pozitivismus a víra v 

rozum byly nahraženy melancholií a skepsí. Romantici ve svých toulkách krajinou proto 

upřednostňovali pochmurná místa, která je děsila, kde byli vydáni na pospas živlům. A tak 

není divu, že se v této době rozvíjelo poutnictví. Důležitý rys romantismu představoval ta-

ké patriotismus, který byl živen již zmíněným důrazem na vlastní minulost a jedinečnost.57 

Obecně je tedy možné konstatovat, že vycházky do přírody a sílící národní hnutí 

vycházejí z myšlenek romantismu. Toto vědomé budování národní identity ústící ve snahu 

nalézt  kořeny  vlastního  národa  a  minulosti  posilovalo  vlastenecké  cítění,  ale  zároveň 

podněcovalo zájem o krajinu samotnou a o její hodnoty, ať už v podobě přírodních krás či 

lidských výtvorů. 

3.5 Naturfilosofie

Vedle romantismu byl neméně důležitým faktorem ovlivňujícím estetické vnímání 

přírody  rovněž  směr  v  německé  biologii  nazvaný  naturfilosofie  (česky  „přírodní 

filosofie“), který odmítal mechanistické pojetí světa typické pro 17. a 18. století a naopak 

zdůrazňoval  „živost“  přírody a myšlenku,  že  příroda  je  nerozlučnou jednotou hmoty a 

ducha, jednotným živoucím celkem.58 Charakteristickým rysem naturfilosofie je poetičnost 

a snaha o sjednocení vědy a umění. Toto, pro dnešního člověk stěží pochopitelné spojení, 

nalezneme např.  u  přírodovědce Alexandra  von Humboldta  (1769-1859)59,  který svými 

56 Rejzek, J. Český etymologický slovník. Praha: LEDA, 2001.
57 Tvardková 2009, s. 13, 14.
58 Stibral 2005, s. 106-108.
59 A. von Humboldt zavedl termín přírodní památka (1819).  Viz Tvardková 2009, s. 21.

19



popisy  přírodních  krás  inspiroval  další  umělce  a  cestovatele  k  vlastním  výpravám do 

exotických  krajů.  Právě  v  jeho  případě  přispěly  bohaté  přírodovědné  vědomosti  k 

vystupňování estetického prožitku z vnímání přírody. 
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4. Vznik a rozvoj turistiky, počátky ochrany přírody

Co všechno předcházelo vzniku turistiky u nás a které další faktory ovlivnily rozvoj 

tohoto fenoménu? Kdy a kde lze nalézt první uvědomělou snahu o ochranu přírody a čím 

byla motivována? Na tyto otázky se pokusím odpovědět v následující části. 

Při  zpracovávání  tématu  dějin  turistiky  a  ochrany  přírody  jsem  vycházela  z 

komplexní práce V. Matouška týkající se proměn krajiny v době industrializace (Matoušek 

2010),  z  dvoudílných  skript  M.  Lenderové  a  kol.  autorů  zabývající  se  dějinami 

každodennosti 19. století (Lenderová 2001 a 2005) a z knihy H. Librové Láska ke krajině? 

(1988), které mi poskytly základní rámec zkoumané problematiky. Nicméně velice cenným 

pramenem, který se přímo věnuje počátkům a rozvoji turistiky u nás do roku 1914, byla 

pro mne dizertační práce L. Kašpara (2006) a diplomová práce J. Posledníkové, jejímž 

tématem je mj. také vznik a rozvoj různých volnočasových aktivit jako projevu návratu k 

přírodě v důsledku industrializace (Posledníková 2010). Údaje o kořenech ochrany přírody 

a jejímu postupnému etablování jsem čerpala z bakalářské práce V. Tvardkové (2008). 

4.1 Krátký exkurz do historie cestování

Po dlouhá staletí bylo cestování spojeno s nebezpečím a nepohodlím a obvykle bylo 

motivováno vojenskými nebo obchodními zájmy, později také náboženskými pohnutkami. 

Až v raném nověku se objevil i zájem vědecký, za nímž stála touha po poznání přírody. 

Mezi  prvními,  kdo  v  16.  století  podnikal  výlety  do  divoké  přírody,  byli  významní 

přírodovědci,60 kteří si své zážitky zaznamenávali a dali tak vzniknout mnohým cestovním 

deníkům a cestopisům, které pak dále inspirovaly ostatní vzdělance k podobným cestám. I 

když byl od konce 17. století až do 1. poloviny 19. století nejčastějším motivem cest do 

přírody vědecký zájem, je možné říci, že už tehdy byly některé cesty spojené i se zábavou, 

která  se  pak ovšem v 19.  a  20.  století  stala  základním motivačním činitelem nově se 

rozvíjejícího fenoménu - turistiky. Leccos o počátcích turistiky vypovídá etymologie slova 

„turismus“61, které bylo odvozeno od „the Tour“. Tento výraz se užíval pro studijní cesty 

mladých anglických aristokratů a později i příslušníků buržoazie, které byly chápány jako 

završení univerzitního vzdělání.62  

60 Například botanik Konrád Gesner nebo Josias Simler (Kašpar 2006)
61 Výraz přejatý z angličtiny se rozšířil i do dalších evropských jazyků. (Lenderová 2005).
62 Tamtéž, s. 106.
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4.2 Vliv romantismu

Růst vědeckého zájmu o přírodu přispěl jistě významným způsobem k budování 

estetického  vztahu,  mnohem více  však  vycházel  z  myšlenek  romantismu.  Jak  již  bylo 

uvedeno výše, naprosto zásadní vliv na to, aby člověk začal přírodě přisuzovat vysokou 

hodnotu,  měl  vedle  Rousseaua63 také  romantismus. O  tom,  že  romantismus  nebyl  jen 

myšlenkovým  směrem  intelektuální  elity  18.  století,  ale  výrazně  ovlivňoval  charakter 

života evropské společnosti  po celé  19.  století,  svědčí  jak velké množství  literárních a 

uměleckých děl, která vznikla z romantického zaujetí pro objevování přírodních krás, tak i 

vzrůstající obliba vycházek do přírody, která byla zpočátku rozšířená jen v intelektuálních 

kruzích městského obyvatelstva - zejména mezi šlechtou, umělci a filosofy.  Romantičtí 

malíři,  literáti  a  filosofové  dokázali  nadchnout  celé  generace  lidí  pro  přírodu  a  její 

poznávání. Příroda byla často zdrojem jejich umělecké inspirace. Zejména krajina divoká a 

panenská  se  stávala  častým  námětem  malířských  děl.  Umělci  vyhledávali  „pusté  a 

nehostinné kraje“a svým příkladem inspirovali ostatní k vycházkám do přírody.64 Někdy je 

svým  příkladem  dokonce  přivedly  k  pěstování  přírodovědného  zájmu.  Dokladem  o 

bezprostředním vlivu romantismu na rozvoj turistiky je podle Stibrala masové rozšíření 

této  záliby  zpočátku  jen  v  oblastech  přímo zasažených  německým romantismem,  tedy 

zejména v německých a rakouských zemích.65 U nás tuto zálibu pěstovali na konci 18. a na 

začátku  19.  století  nejprve  pouze  příslušníci  aristokracie  a  intelektuálních  vrstev 

německého  měšťanstva  v  oblasti  pohraničí,  kteří  byli  nejvíce  ovlivněni  německou 

kulturou. Později se k nim přidaly i další vrstvy městského obyvatelstva a od 2. poloviny 

19. století již lze hovořit o počínající masové turistice. Tento fakt dosvědčuje i velký počet 

vydávaných turistických průvodců a map a houstnoucí  síť  značených turistických cest. 

Cílem vycházek do přírody se díky romantismu stala poprvé v historii samotná příroda a 

její krása – především hory. 

4.3 Jak souvisí vznik turistiky s industrializací?

Koncept turistiky a cestování pro zábavu se podle Lenderové zrodil v Anglii na 

konci  18.  století  v  souvislosti  se  společenskými  důsledky průmyslové  revoluce,  neboť 

cestování se mohlo rozšířit až s pokrokem civilizace, zdokonalením dopravních prostředků 

63 Rousseau se stal svými pěšími cestami do Švýcarska a Itálie vzorem pro ostatní turisty.
64 Např. Goethe a jeho Cesta do Itálie. Dalším inspiračním zdrojem byla cestopisná literatura o exotických 

krajích (Stibral, 2005)
65 Stibral 2005, s. 112.
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a  zvýšením bezpečnosti  na  cestách.  Až  s  rozvojem dopravy (dopravních  prostředků  a 

komunikací66)  a  cestovního  vybavení  (cestovní  průvodci,  mapy,  cestopisná  literatura, 

deníky z cest)  ztrácí cestování punc dobrodružnosti a nepříjemnosti a stává se stále více 

vyhledávaným stylem zábavy i mezi příslušníky buržoazie a měšťanstva.67 

Také je potřeba říci, že výlety do přírody a obdiv k přírodním krásám byly výlučně 

záležitostí  městského  obyvatelstva,  nikoli  venkovanů.  Vznik  průmyslových  velkoměst, 

který  je  možné  sledovat  již  od  dob  první  průmyslové  revoluce  se  projevil  zvýšenou 

koncentrací domů a obyvatel. Tento proces urbanizace se ve svém počátku týkal hlavně 

textilních oblastí a Prahy a Brna, až později i dalších průmyslových oblastí. Vz.hledem k 

charakteru urbanizace se u nás jednalo o velký počet malých a středně velkých měst, což 

souviselo s typem industrializace v Čechách.68 Důvodem migrace obyvatel do měst byl 

především  dostatek  pracovních  míst  v  souvislosti  s  nebývalým  rozvojem  průmyslové 

výroby  v  nově  vznikajících  průmyslových  centrech.  Charakter  života  ve  městě  se 

samozřejmě zásadně lišil od života na venkově. S rozvojem dopravy se celkové životní 

tempo  velice  zrychlilo.  S  rostoucí  hustotou  obyvatel  se  společenský  život  stával 

anonymnějším  a  neosobním.69 Život  ve  městě  byl  díky  tomu  spojen  i  s  vyšší  mírou 

kriminality.  Navíc se změnila i velikost a struktura rodiny. Rodinu teď mnohem častěji 

tvořili  jen  nejbližší  rodinní  příslušníci  (tzv.  nukleární  rodina),  což  člověku,  který  byl 

předtím  zvyklý  žít  v  rámci  venkovské  pospolitosti,  mohlo  přinášet  pocit  osamění  a 

odcizení.70 Pocit  odcizení  mohl  člověk  vnímat  i  vzhledem  k  přírodě.  S  houstnoucí 

městskou zástavbou pomalu ubývalo i volných (přírodních) ploch. Prvním výrazem této 

potřeby „návratu do přírody“ bylo zřejmě zakládání městských zahrad a parků v 18. století 

a později v 19. století i vznik veřejných sadů.71 S postupující industrializací se průmyslová 

a obytná oblast neustále rozšiřovala na úkor volných ploch a v důsledku toho samozřejmě 

sílila i potřeba uniknout z města, někam do volné přírody, kde by člověk alespoň na chvíli 

zapomněl  na  negativní  stránky  městského  způsobu  života  (anonymita,  těžké  pracovní 

66 V první polovině 19. století je u nás již poměrně hustá síť silnic, rozvíjí se také říční doprava a od 2. 
poloviny 19. století i železnice.

67 Lenderová 2001, s. 105
68 Fialová – Horská – Kučera – Maur – Musil – Stloukal. Dějiny obyvatelstva českých zemí. Praha: Mladá 

fronta, 1998, s. 289
69 Posledníková 2010, s. 50.
70 Richard van Dülmen, Kultura a každodenní život v raném novověku II. Vesnice a město. Praha: Argo, 

2006)
71 Posledníková 2010, s. 51
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podmínky, špatné sociální a bytové poměry, hluk, kriminalita).72 Tato tendence byla navíc 

ještě podpořena myšlenkami romantismu, který programově hlásal návrat k přírodě a který 

vytvořil onen idealizovaný obraz přírody jakožto útočiště člověka před zkažeností světa. 

Svou roli sehrála i móda – odvěká tendence člověka napodobovat vyšší společenskou třídu. 

A tak  není  divu,  že  výlety do  hor,  které  původně  podnikala  jen  hrstka  lidí  (badatelé, 

šlechta,  intelektuálové,  umělci)  se  postupně  staly  samozřejmou  součástí  života  lidí  ve 

městě. Podobně jako hory a divoká příroda je idealizován i venkov, tedy cokoli vně města 

(„neměsto“).73 K jeho idealizaci přispívalo také vlastenecké smýšlení spojené se sílícím 

národním hnutím.

K převratným změnám, ke kterým došlo v průběhu 19. století, patří také objev a 

rozšíření  volného  času  jako  důsledek  zavedení  pevné  pracovní  doby  a  technických 

vynálezů šetřících lidskou energii i čas. Právě díky němu mohly vzniknout a rozšířit se 

nové druhy zálib a koníčků, mezi nimi i sport a cestování, které se od poloviny 19. století 

staly postupně trvalou součástí života.74 

4.4 Turistika v českých zemích

U nás lze výraznější zájem o přírodu zaznamenat až ve 2. polovině 19. století, a to 

nejprve u německých vrstev obyvatel. Kromě příznivých hospodářských a ekonomických 

podmínek byl  rozvoj  turistiky  na  našem území stimulován rovněž rozvojem moderní 

komunikační  sítě,  bez  níž  by  zmasovění  turistiky  nebylo  myslitelné.  Mám  na  mysli 

zejména rozvoj říční a železniční dopravy, ke kterému docházelo od poloviny 19. století.75  

Vznik organizované turistiky spadá v českých zemích do 2. poloviny 19. století, 

kdy po vzoru  německých horských spolků (Alpenverein)  byly zakládány také nejstarší 

turistické spolky u nás.76 Právě jejich zásluhou vznikaly první značené turistické cesty a 

nejrůznější občerstvovací a ubytovací zařízení - nejprve v horských oblastech severních 

Čech. V českých zemích se však nejvíce rozšířila letní turistika v podobě pěších výletů 

pořádaných do okolí města, jejichž hlavní smysl nespočíval ani tak v podání patřičného 

sportovního  výkonu,  ale  byly  chápány  jako  společenská  záležitost  s  výrazným 
72 Tamtéž, s. 33
73 Tamtéž, s. 52.
74 Ačkoli teprve po první světové válce se rekreace a zábava týkaly skutečně celé společnosti, což souviselo 

se zavedením osmihodinové pracovní doby a placené dovolené. Teprve tehdy se pobyt v přírodě stal 
zálibou také příslušníků dolních vrstev. (Posledníková 2010)

75 Například labská plavba a vybudování železniční sitě v jedné z prvních oblastí s rovíjející se turistikou – 
Českém Švýcarsku učinily tuto oblast dostupnou širším vrstvám obyvatelstva. Matoušek 2010, s. 186.

76 Kašpar 2006.
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vlasteneckým podtextem. Velice často totiž  směřovaly do míst, která byla spjatá s českou 

minulostí.77 Od padesátých let 19. století se v některých rodinách začíná pěstovat i tzv. 

rodinná turistika, kdy se výletu účastnila celá rodina.78 Motivem a náplní turistiky v 19. a 

na  začátku  20.  století  tedy  nebyl  jen  specifický  vztah  k  přírodě,  ale  i  aspekt  obecně 

vlastivědný a samozřejmě sportovní.79

Podle Lenderové přispěly k rozvoji turistiky v českých zemích zejména specifické 

společenské podmínky 19. století. Především národní hnutí, které se zasloužilo o nebývalý 

rozkvět národního života projevující  se mimo jiné i  zakládáním nejrůznějších spolků a 

organizací.80 První turistické pochody organizované turistickými spolky od přelomu 60. a 

70. let 19. století měly u nás spíše charakter národních poutí na významná místa spjatá s 

českou minulostí (Říp, Blaník, Bezděz apod.). 

4.4.1 Spolková činnost v českých zemích

K velkému rozmachu spolků u nás došlo po roce 186081 v souvislosti s obnovením 

státnosti.82 Do této doby spadá vznik mnohých později velice známých a společensky i 

politicky  důležitých  sdružení.83 Činnost  a  význam  spolků  v  19.  století  shrnula  velice 

výstižně Lenderová: „Spolek 19. století se stal jednou z možností, jak ovlivňovat chod věcí  

veřejných.  Přihlášením se  ke  spolku  byly  demonstrovány postoje  a  názory,  každý  člen  

spolku se tak do značné míry veřejně ztotožňoval se spolkovými cíly a záměry. Činnost na  

spolkové platformě byla  ve většině případů nehonorovaná, byla považována za čestnou.  

Spektrum  oblastí,  v  němž  spolky  působily,  bylo  proměnlivé  v  čase  i  prostoru.  Jednak  

dávalo  široké  možnosti  zcela  legálně  uplatňovat  občanské  svépomoci,  jednak  

představovalo stále reálnější veřejnou a politickou sílu a konečně prostřednictvím spolků  

bylo možné realizovat zájmy a záliby.“84 

Ve druhé polovině 19. století tvořily spolky součást každodenního života ve všech 

větších či menších městech a záhy i na vesnicích. Jejich fungování upravoval spolkový 

zákon. Spolky byly zakládány jako samostatná nezávislá seskupení lidí za nejrůznějším 

účelem.  Tato  sdružení  poskytovala  příležitost  jednotlivci,  aby  mohl  realizovat  své 
77 Lenderová 2001, s.127
78 Například výšlap Karoliny Světlé na Ještěd r. 1855. (Tamtéž)
79 Matoušek 2010, s. 187.
80 Lenderová 2001, s. 126.
81 Vydán Říjnový diplom umožňující m.j. i zakládání spolků.
82 Lenderová 2005, s.111.
83 Hlahol, Sokol, Svatobor, Americký klub dam atd.
84 Lenderová 2005, s. 111
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představy a tužby, anebo aby se bavil ve společnosti podobně smýšlejících lidí. Někdy také 

pomáhaly  vyrovnávat  sociální  propady.  Rovněž  se  staly  místem,  kde  člověk  mohl 

realizovat  své  filantropické  představy.  Náplň  jejich  činnosti  se  velice  lišila  –  od 

hospodářských a podpůrných aktivit k charitativní či vzdělávací činnosti. Společným cílem 

všech však bylo prosazování zájmů svých členů a zasahování do věcí veřejných.85 

4.4.2 Počátky turistických spolků v českých zemích

Je  třeba  uvést,  že  pěstování  organizované  turistiky  nebylo  jen  výsadou  ryze 

turistických spolků. Jako významnou součást svého spolkového života pojímala turistiku i 

první česká tělovýchovná organizece Sokol založená v roce 1862. Sokol stejně jako o tři 

roky později založený Americký klub dam86 sice nepatřil mezi turistické spolky, ale výlety 

za  účelem  poznávání  patřily  k  pravidelné  spolkové  aktivitě.87 Sokol  v  sobě  zpočátku 

spojoval tělovýchovnou, zájmovou a kulturní činnost v národním duchu. Cílem sokolských 

výletů  byla  nejen  výchova ke  kázni88 a  pěstování  fyzické  kondice,  ale  také  poznávání 

pamětihodností a přírodních krás naší vlasti.89 

Naproti tomu ryze turistickým spolkem byl Klub českých turistů (dále jen KČT) 

založený  po  vzoru  německých  spolků  až  v  roce  1888  z  iniciativy  Národní  jednoty 

Severočeské, která byla založená o tři roky dříve na podporu českých menšin v severních 

Čechách.90 KČT  měl  být  protiváhou  německých  turistických  spolků  působících  v 

pohraničí.  Tato skutečnost také předurčila jeho zaměření a náplň – všestranný rozvoj a 

podpora  turistiky.  Za  jeden  z  nejdůležitějších  úkolů  považovali  členové  KČT 

zpřístupňování  turisticky  atraktivních  míst  naší  vlasti,  což  zahrnovalo  vytvoření 

ubytovacích  a  občerstvovacích  zařízení,  péči  o  zdokonalení  dopravních  prostředků, 

zřizování a značení cest, rozhleden a útulen. Neméně důležitou součástí spolkové činnosti 

ale  bylo  také  organizování  přednášek a  výstav,  výchova  turistických  vůdců,  vydávání, 

podpora a propagace knih, periodik a map určených pro turisty, péčé o přírodní prostředí a 

ochrana kulturních památek.91 Právě díky činnosti KČT byl vytvořen velice propracovaný 

systém turistických cest a značek, který slouží svému účelu dodnes. K rozvoji turistiky 
85 Lenderová 2005, s. 111-118.
86 První český ženský spolek vznikl z iniciativy vlastence a cestovatele Vojty Náprstka, který se zasazoval o 

emancipaci žen.
87 Lenderová 2001, s. 126.
88 Účastníci výletu se museli řídit stanoveným výletním řádem. (Posledníková 2010, s. 55)
89 Tamtéž, s. 54, 55.
90 Lenderová 2001.
91 Kašpar 2006.
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přispěla i zvyšující se kvalita turistických map a rostoucí počet turistické literatury, kterou 

vydávaly zejména turistické spolky.92  

Do této doby spadá i budování prvních turstických cest, rozhleden a občerstvoven, 

což kromě organizce společných výletů pro členy spolku, patřilo k základním cílům také 

německých spolků, které začaly vznikat dříve než české.93 

4.5 Německé turistické spolky 

První  alpinistické  spolky bychom našli  v  západní  Evropě.94 Jejich  zaměření  ale 

nebylo výhradně turistické, jednalo se spíš o kombinaci pěší turistiky v horském prostředí a 

horolezectví, tehdy zvané alpinismus. Až mnohem později došlo k postupné specializaci 

jednotlivých spolků. Ještě než byly v 60. a 70. letech 19. století zakládány podle vzoru 

alpských  horských  spolků  obdobné  organizace  v  hornatých  oblastech  českých  zemí, 

působily na  našem území  pobočky německých  a  rakouských  alpských  spolků.95 Jejich 

členové,  rekrutující  se  z  řad  německého  obyvatelstva,  navštěvovali  kromě  tradičních 

destinací  (Alpy)  i  zdejší  pohraniční  hory.  Nejstarším  německým  horským  spolkem 

založeným na našem území byl Wanderer Club v Karlových Varech (1862).96 

Obecně lze německé turistické spolky působící  na našem území charakterizovat 

jako  samostatné  a  nezávislé  instituce,  jejichž  aktivity  většinou  nepřekračovaly  území 

daného regionu.97 Činnost těchto spolků byla obdobně jako u českých turistických spolků 

motivována vlastivědně se zaměřením na turistiku a zahrnovala zejména zpřístupňování 

některých zajímavých  skalních  partií  a  krajinářsky či  jinak  významných lokalit.  Jejich 

hlavní nápní bylo tedy zřizování a značení turistických cest,  budování můstků, laviček, 

zábradlí,  žebříků, chat a občerstvoven. Prestižní záležitosti každého spolku bylo rovněž 

vybudování  rozhledny.  Nemalá  pozornost  byla  věnována  i  propagaci  a  vydávání 

turistických  tiskovin,  organizování  výletů  a  dalších  společenských akcí.  Také německé 

spolky se velmi zasloužily o organizování kulturního a společenského života v místě svého 

92 KČT vydával od r. 1889 vlastní periodikum Časopis turistů. (Tamtéž)
93 Tamtéž, s. 88.
94 Alpin Club London založili Britové r.1857, další spolky vznikly v Německu a Rakousku – Deutscher 
Alpenverein, Österreichischer Alpenverein. (Kašpar 2006, s. 88, 89)
95 V době založení KČT již tyty spolky měly tisíce členů a vydávaly 14 časopisů. Vzhledem k torzovitosti 

pramenů nelze určit přesný počet německých spolků působících na našem území. (Kašpar 2006, s.88-97)
96 Tamtéž.
97 Teprve r. 1905 se některé spolky staly součástí svazu nazvaného Fremdenverkehr – Verband für Mähren 

und Schleisen. Později byly německé turistické spolky sjednoceny do většího celku - Hauptverband 
deutscher Gebirgs- und Wandervereine. (Kašpar 2006)
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působení, řada spolkových členů zastávala významné funkce v obecních a vyšších úřadech 

a mohla tak pomoci prosazovat zájmy svého spolku. K velmi dobře fungujícím spolkům 

patřil Gebirgsverein für das Nördlichste Böhmen (Spolek pro nejsevernější Čechy), který 

působil  ve  Šluknovském  výběžku,  v  části  Lužických  hor  a  východní  části  Českého 

Švýcarska.98 

4.6 Turistika jako způsob trávení volného času

Účel výletů do přírody se v průběhu 19. a na začástku 20. století měnil. Na počátku 

19. století  bylo cílem cestovatelů ještě poznávání přírodních krás v duchu romantismu. 

Avšak s  tím,  jak  se  turistika  stávala  záležitostí  čím dál  většího  počtu  lidí,  už  nešlo  o 

vědecký  zájem  o  přírodu,  ani  o  niterný  náboženský  prožitek,  ale  o  poznávání  míst 

spojených s minulostí vlastního národa a o získání nových zážitků spojených s tělesným 

pohybem, který začal být nyní velice kladně hodnocen. Turistika začala být s postupující 

industrializací  chápána  jako  způsob  relaxace  a  možnost  alespoň  dočasně  uniknout  z 

městského prostředí, které člověka svazovalo a nutilo jej dodržovat striktní společenské 

konvence.99 Do značné míry šlo bezesporu o módní záležitost, neboť pěstování turistiky 

patřilo dříve k výsadám vyšších společenských tříd. Taky samozřejmě né každý si to mohl 

zpočátku dovolit. S rostoucím počtem nejrůznějších spolků rostl i počet lidí, kteří trávili 

svůj  volný čas  v přírodě.  Měnil  se  nejen  charakter  turistiky,  ale  i  složení  těch,  kdo ji 

provozovali. Ve druhé polovině 19. století se jejími vyznavači staly širší vrstvy městského 

obyvatelstva.  O  náplni  turistiky  na  počátku  20.  století  je  možné  si  udělat  představu 

nahlédnutím  do  Ottova  naučného  slovníku,  který  turistiku  popisuje  jako  cestování  za 

účelem zábavy spočívající hlavně v radosti z pohybu a z pobytu v přírodě, vyhledávání 

méně známých a krajinářsky zajímavých míst z důvodu tělesného a duševního osvěžení.100 

S pobytem v přírodě souviselo i provozování nejrůznějších sportů, které stejně jako 

turistika mají své kořeny v 19. století. I v případě sportovních aktivit hrál důležitou roli jak 

fyzický, tak i duševní užitek. Také sportovní nadšenci se sdružovali do nejrůznějších klubů 

a svazů.

98 Tamtéž.
99 Posledníková 2010.
100Ottův slovník naučný XXV.díl, 1906
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4.7 Budování  vztahu  člověka  a  jeho  přírodního  prostředí  –   kořeny  ochrany  

přírody v českých zemích

Důležitým  faktorem,  který  přispěl  k  utváření  pevného  vztahu  člověka  a  jeho 

přírodního  prostředí  a  ke  zviditelnění  hodnoty  přírody  a  jejích  částí,  bylo  i  rodící  se 

ekologické myšlení a první počiny na poli ochrany přírody. Podle V. Tvardkové lze jejich 

počátky nalézt v romantismu, který přírodu povýšil nad kulturu a učinil z ní místo, které je 

třeba zachovat v jeho původní kráse. Niterný vztah ke krajině typický pro romantiky se stal 

podmínou pro vytvoření prvních ochranářských postojů, za nimiž je třeba vidět především 

spojení estetického obdivu k přírodě a rostoucího přírodovědného zájmu.101  Až mnohem 

později se přidává i motiv vzdělávací a rekreační.102 

První  aktivity  na  poli  ochrany  přírody  vycházejí  od  movitých  jednotlivců  – 

nejčastěji z řad aristokracie. U nás se za první projev uvědomělé ochrany přírody, který byl 

motivován  láskou  k  přírodě,  považuje  založení  přírodní  rezervace  Žofínský  prales 

hrabětem Buquoyem v r. 1838.103 Spolu s rozvojem spolkové činnosti ve 2. polovině 19. 

století,  která ochranu přírodních a historických památek chápe jako jednu z náplní  své 

činnosti,  se  těžiště  ochrannářských  aktivit  přesouvá  do  oblasti  zájmových  skupin  a 

společností.104 Což  ovšem  znamená,  že  iniciativu  v  této  oblasti  přebírají  nižší  vrstvy 

obyvatel. Zde je třeba jmenovat zejména okrášlovací a turistické spolky (např. KČT), u 

kterých  se  zájmy  vlastivědné,  turistické  a  přírodovědecké  často  snoubily  se  zájmy 

ochranářskými.  Spolky  pro  okrášlení  a  ochranu  domoviny  vznikaly  podle  německého 

vzoru pod vlivem hnutí „Heimatschutz“ vycházející z ideového odkazu Ernsta Rudorffa 

(1840-1916).105 Hlavní motivem měla být záchrana původního charakteru domoviny. Avšak 

české  okrášlovací  spolky se  zaměřovaly více  na  zvelebování  životního prostředí  obce, 

zejména na výsadbu stromů a budování parků. Také v případě okrášlovacích spolků hrálo 

velkou roli vlastenectví, neboť za snahou zvelebit kraj, je možné spatřovat touhu dokázat 

právo národa na samostatné spravování.106 Teprve na začátku 20. století se i u nás začínají 

objevovat výraznější snahy o ochranu přírody ze strany státu.107 

Vzhledem  k  tomu,  že  nejstarší  doložená  naučná  stezka  u  nás  vznikla  ve 
101Tvardková 2008, s. 14.
102Librová 1988, s. 122
103Tvardková 2009, s. 24.
104Tamtéž, s. 25-27.
105Tamtéž,  s. 22.
106Librová 1988, s. 123.
107V období mezi r.1918 a 1938 bylo na území ČSR vyhlášeno přes 100 chráněných území. První 

samostatný zákon na ochranu přírody byl vydán až v roce 1956. (Tvardková 2009, s. 33, 37)

29



Šluknovském  výběžku,  ráda  bych  se  také  zmínila  o  situaci  v  Německu,  neboť  pro 

pohraniční oblasti s téměř výlučně německým obyvatelstvem byla situace v sousedních 

německy mluvících oblastech vždy velmi zásadní.108 

Německo bylo první  zemí,  která  se nejvíce zasazovala o ochranu přírody.109 Za 

významnou  osobnost  spjatou  s  ochranou  přírody  je  považován  německý  botanik  a 

zakladatel úřední péče o ochranu přírody v Německu Hugo Conwentz, který ve svém spise 

o teorii ochrany přírody vyzdvihl důležitost, kterou mají jednotlivé části přírody z hlediska 

vědy a výuky.  Zasazoval  se o inventarizaci  a  ochranu některých přírodních jevů, které 

chápal jako „přírodní památky“ a vypracoval návrh systému na jejich zajištění a ochranu.110 

Není  tedy divu,  že  v ochraně  přírody se na našem území  angažovaly hlavně německé 

spolky,  a  to  zvláště  v  pohraničních  oblastech.  K  nim  patřily  zejména  již  zmíněné 

okrášlovací a turistické horské spolky. V severních Čechách měla blízko k přírodě také 

německá  mládežnická  organizace  Wandervogel  (Tažní  ptáci)  –  jakási  obdoba  českého 

skautského hnutí, která se zformovala na konci 19. století a propagovala život v přírodě.111 

Za  zmínku stojí  i  další  německá organizace se vztahem k přírodě – Die Naturfreunde 

(Přátelé  přírody).  Její  členská  základna se původně rekrutovala  výhradně z  dělnických 

rodin a zaměřovala se  na trávení volného času v přírodě, od počátku 20. století zasahoval 

její vliv i na naše území.112 

4.8 Počátky turistiky v Českém Švýcarsku

Zájem o přírodní krásy Českého Švýcarska lze nalézt již v pozdním romantismu. 

Mezi prvními, kdo objevili krásy zdejší krajiny, byli švýcarští malíři Anton Graff (1736-

1813) a  Adrian Zingg (1734-1816),113 kteří  zdejší  krajinu v 80.  a  90.  letech 18.  století 

doslova „prochodili“ a ztvárnili ji na svým obrazech.114 Na přelomu 18. a 19. století byla 

zdejší  zalesněná skalnatá  krajina  oblíbená  i  mezi  příslušníky šlechty,  kteří  byli  rovněž 

ovlivněni myšlenkami romantismu. Právě pro ně byly budovány lovecké útulny a zámečky.

108Území Českého Švýcarska se řadilo vůbec k prvním oblastem, v nichž se začala rozvíjet turistika. 
(Kašpar 2006, s. 31, 32)

109V r. 1812 vzniklo na ostrově Vilm zřejmě první soukromé chráněné území na světě. (Tvardková 2009, s. 
21)

110Tamtéž, s. 21, 22.
111Více o jednotlivých spolcích a jejich činnosti viz např. dizertační práce L.Kašpara (2006).
112Tamtéž.
113Matoušek 2010, s. 185.
114Právě oni dali této oblasti i jméno Sächsische Schweiz později Böhmische Schweiz. zdroj: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Národní_park_České_Švýcarsko (20.5.2011)
115Belveder u Labské stráně, lovecká chata na Tokání aj. (Kašpar 2006, s. 31, 32)
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  Samozřejmě  nelze  opomenout  ani  zájem ze  strany učenců,  zejména přírodovědců.  S 

rozvojem dopravy přibývá i počet návštěvníků z řad měšťanstva. Od poloviny třicátých 

letech 19. století provozovala osobní lodní dopravu po Labi Královská saská paroplavební 

společnost.116 Ještě významnější však bylo vybudování železničního spojení z Prahy do 

Drážďan  v  r.  1851.117 K  popularizaci  této  oblasti  přispělo  i  vydávání  nejrůznějších 

turistických map a průvodců,118 jejichž rostoucí počet svědčí o velké oblibě, které se tato 

oblast již v 1. polovině 19. století těšila. Autorem prvního turistického průvodce po krásách 

děčínského panství byl František Antonín Thun (1826). 

Nemalý podíl na rozvoji turistiky měli zpočátku majitelé zdejších panství Thunové, 

Kinští  a  Clary-Aldringenové,  pro  které  rozvíjející  se  turistický  ruch  podporovaný 

rostoucím zájmem o přírodu představoval nemalý zdroj příjmu. Vidina ekonomického zis-

ku je vedla k budování prvních turistických cest, stezek, vyhlídek a výletních restaurací.119 

Kupříkladu z iniciativy Clary-Aldringenů  vznikl již r. 1826 pod Pravčickou branou jedno-

duchý  přístřešek  sloužící  jako  výčep,  později  nahrazený  výletním  zámečkem  Sokolí 

hnízdo.120 Sem také putoval i slavný dánský spisovatel Hans Christian Andersen, který se 

jako šestadvacetiletý mladík vydal v červnu r. 1831 lodí z Drážďan do Hřenska a pěšky do 

skalních měst Českého Švýcarska.  Dojmy ze své cesty vylíčil v cestopise Zpráva o cestě 

do  Saského  Švýcarska.121 Clary-Aldrigenové  se  také  významně  podíleli  za  vydatné 

spolupráce  Horského  spolku  pro  České  Švýcarsko  na  zpřístupnění  soutěsek  na  říčce 

Kamenice a jejich zplavnění za účelem ryze turistickým (1890).122 

Ale to už spadá do období, kdy největší podíl na rozvoji turistiky převzaly horské a 

okrášlovací spolky.  V roce 1878 byl v Děčíně ustanoven již zmiňovaný Horský spolek pro 

České Švýcarsko (Gebirgsverein für die Böhmische Schweiz),123 který se řadí k nejstarším 

turistickým spolkům na našem území vůbec.  Horský spolek měl přes 20 sekcí ve všech 

116V r. 1838 připlul první osobní parník z Drážďan do Děčína. (Kašpar 2006, s. 31)
117Matoušek 2010, s. 186.
118Poprvé zmapoval toto území Mathias Öder již v roce 1586, avšak první turistická mapa pochází až z r. 

1826. K dalším turistickým publikacím patří např. Wanderung auf der Herrschaft Tetschen – Putování po 
panství děčínském od drážďanského malíře C.F.Grünwalda, topografická mapa Saského Švýcarska z 
r.1830 nebo popis části Českého Švýcarska od lesního adjunkta Ferdinanda Náhlíka z r. 1864, Führer 
durch die Böhmische Schweiz – Průvodce po Českém Švýcarsku. (Kašpar 2006, s. 119)

119 Takto byly zbudovány například chatky na Vilemínině stěně, na Mariině skále nebo Rudolfově kameni u 
Jetřichovic.

120Kašpar 2006.
121Vydalo nakladatelství Insel Verlag ve Frankfurtu nad Mohanem r. 2001.
122Zdroj: http://www.ceskesvycarsko.cz/historie-turistickeho-ruchu (10.5.2011)
123Při založení měl spolek 111 členů, avšak členská základna se velice rychle rozrůstala. (zdroj: publikace 

vydaná KČT: 100 let turistiky na Děčínském okrese, vytiskla Severografia, Děčín, s. 3)
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větších obcích v okolí Děčína. Další významnou turistickou organizací byl Horský spolek 

pro nejsevernější Čechy (Gebirgsverein für das nördlichste Böhmen) založený roku 1885, 

který se rovněž staral o zpřístupňování této, v té době ještě panenské části přírody. Menší 

členskou základnu měl také již zmíněný spolek Přátel Přírody. 

Česká turistika se začala ve větší míře rozvíjet až po první světové válce.124 První 

odbor KČT v tomto regionu byl založen v roce 1923 v Děčíně – Podmoklech a měl 46 

členů.125 Všechny jmenované   spolky měly zcela  zásadní  význam pro  rozvoj  turistiky. 

K jejich  hlavní  činnosti  patřilo  zřizování,  úprava  a  značení  turistických cest,  budování 

odpočívadel, stavba rozhleden nebo vydávání map a průvodců. Zároveń vlastnily některé 

restaurace a ubytovny. Rovněž okrášlovací spolky přispívaly k utváření vztahu ke krajině a 

uvědomělému pěstování vlastivědy.126 

4.9 Vlastivěda jako produkt 19. století

Duch romantismu, sílící hnutí národního obrození a s ním spojené hledání národní 

identity,  které  bylo  podporované  činností  nejrůznějších  spolků,  stejně  jako  změny  v 

důsledku industrializace, podněcovaly u širokých vrstev obyvatelstva stále větší zájem o 

objevování a poznávání přírodních krás a historie. Domnívám se, že právě tyto okolnosti 

vytvořily živnou půdu pro vznik první naučné stezky na našem území.  Vždyť jen díky 

takovým  vlastivědným  nadšencům  z  řad  osvícených  intelektuálů  jakými  byli  lokální 

patrioté, kteří byli ochotni podělit se o své vědomosti s ostatními a přispět tak k vytvoření 

ještě pevnějšího vztahu ke krajině a k vlastní minulosti,  mohly vzniknout první naučné 

stezky.

Jedním  z  takových  osvícenců  byl  také  pedagog,  amatérský  archeolog,  skaut  a 

tvůrce  myšlenky  školy  v  přírodě127 Eduard  Štorch  (1878-1956), který  je  však  znám 

především jako autor poutavých příběhů z naší dávné minulosti. Celé generace dětí znaly 

osudy svých vrstevníků z období pravěku a rané doby dějinné, které Štorch dokázal podat s 

takovou mírou autenticity, že lze jen stěží uvěřit tomu, že se skutečně nestaly. Smyslem 

těchto dobrodružných příběhů bylo vytvoření jakési neformální učebnice dějepisu. Jak jeho 

124Prvním českým turistickým spolkem byl Cykloturistický spolek v Děčíně, který však po téměř dvouletém 
působení v r. 1922 zanikl. (Tamtéž, s. 4)

125Tamtéž, s. 4.
126Matoušek 2010, s. 196, 197.
127Tato škola nazvaná „Dětská farma“vznikla na Libeňském ostrově. Její výstavbu financoval Štorch z toho, 

co získal prodejem své archeologické sbírky. Škola byla v provozu celých 8 let od roku 1926. (Sýkorová 
– Matoušek 1998, s. 13, 14) 
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beletristické dílo, tak i trojdílná učebnice „Školní dějepis v teorii a praxi“, kterou vydal 

spolu s Karlem Čondlem v letech 1934-37,128 měla vést k vytvoření nové koncepce výuky 

dějepisu, která by zahrnovala i období pravěku. Výuka historie už neměla být příště jen 

pouhým výčtem historických faktů, ale  měla žákům umožnit poznat každodenní život v 

dávných dobách. Pro tento účel vydal Štorch již v r. 1907 publikaci „Člověk diluviální“129 

ve dvou různých verzích.  Jedna byla uzpůsobena jako metodická pomůcka pro učitele. 

Druhá verze naopak respektovala odlišnosti dětské mentality – byla určena žákům jako 

názorná  pomůcka,  která  jim  dokáže  lépe  zprostředkovat  dějinný  proces  jako  celek.130 

Avšak  Štorchův  návrh  na  reformu  výuky  dějepisu  se  setkal  s  odmítavým  postojem 

ostatních učitelů, proto se rozhodl provést reformu sám, i přes nemalé finanční investice. 

Za svůj život napsal mnoho populárně-naučných knih o pravěku a raném středověku.131 

Výchovné i pedagogické cíle, které Štorch celý život sledoval, lze bezpečně identifikovat i 

v  jeho  dalších  aktivitách.  Mezi  nimi  je  třeba  uvést  například  organizování  rodinných 

zájezdů k moři, které měly sloužit k upevnění zdraví a harmonických vztahů v rodině.132 K 

zajímavostem patří i to, že dokonce pořádal lyžařské kurzy. Adepty učil lyžovat sám Štorch 

a dokonce jim často lyže i vlastnoručně vyrobil, anebo alespoň poskytl peníze na jejich 

zakoupení.133 To  velice  výmluvně  svědčí  o  jeho  všestranných  výchovných  cílech  a 

výjimečných osobních kvalitách samotného Štorcha.

Výrazné  snahy  o  uvědomělé  pěstování  vlastivědy  lze  nalézt  ale  i  u  dalších 

příslušníků této generace.  Příkladem za všechny může být Štorchův současník Jaroslav 

Foglar  (1907-1999) – autor  legendárních Rychlých šípů,  který je  rovněž považován za 

obětavého  nadšence  a  vychovatele,  jež  prostřednictvím  svých  příběhů  vychovával 

mládež.134 Tato doba by se tedy dala označit za velice příznivou pro vznik první naučné 

stezky.

128Tamtéž, s. 9.
129Původní motiv této publikace rozvinul pak v knize Lovci mamutů, která vyšla r. 1937. (Tamtéž, s. 11)
130Tamtéž, s. 9.
131Jeho vyprávění je možné rozdělit na příběhy založené na archeologických pramenech (např. Lovci 

mamutů, V šeru dávných věků, U Veliké řeky, Osada Havranů, , Bronzový poklad atd.) a na příběhy, které 
vycházely z nejstarších písemných pramenů (např. O Děvín a Velehrad, Meč proti meči aj.) (Tamtéž, s. 
21)

132Štorch patřil k propagátorům eubiotiky, tj. nauky o ideálním plnohodnotném životě. (Tamtéž, s. 13)
133Tamtéž, s. 12.
134Avšak s tím rozdílem, že jeho příběhy byly určeny klukům a byly zasazeny do současnosti. (Tamtéž, s. 

14) 
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5. Naučné stezky 

V úvodu oddílu o naučných stezkách bych nejprve začala tím, co se běžně chápe 

pod pojmem naučná stezka,  a  jak lze  naučné stezky dělit.  Poté  krátce zmíním historii 

stezek na území ČR. Tuto část jsem zpracovala na základě studia publikované odborné lite-

ratury, které ovšem mnoho není. (J. Čeřovský, A. Záveský. Stezky k přírodě; K. Drábek. 

Naučné stezky a trasy).  Z tohoto  důvodu jsem čerpala  informace také  z  internetových 

zdrojů, které jsou uvedeny v seznamu literatury. Především současný stav je založen čistě 

na údajích z internetu.

5.1 Obecná charakteristika

Naučné  stezky  lze  charakterizovat  jako  specifický  typ  značených 

turistických tras, které jsou záměrně vedeny krajinou tak, aby umožnily 

návštěvníkům  lépe  poznat  určitý  jev,  který  je  pro  danou  oblast 

charakteristický,  anebo  který  lze  právě  v  dané  lokalitě  velice  názorným  způsobem 

předvést. K tomuto účelu slouží obvykle nejrůznější informační tabule, které mají za cíl 

poskytnout  co  možná  nejnázornější  výklad  kulturně  historických  nebo  přírodovědných 

jevů v dané lokalitě.  Od běžných turistických tras se liší  jednak specifickým značením 

užívaným výhradně pro označení naučných stezek (zelený pruh úhlopříčně vedený přes 

bílé čtvercové pole – viz „značení NS“), ale především informačními tabulemi, jež jsou 

rozmístěny  po  celé  délce  trasy,   a  obsahují  popis  zajímavostí  daného  místa  většinou 

opatřený  pořadovým  číslem  případně  mapkou  celé  trasy.  Cílem  naučných  stezek  je 

upozornit na taková místa či jevy v krajině, kterých bychom si často ani nevšimli. Délka 

jednotlivých tras, stejně tak jako tematické zaměření bývá velmi rozmanité. V závislosti na 

charakteru dané lokality poskytují panely rozmístěné po trase buď informace o životě a 

hospodaření ve zdejší krajině, o výskytu vzácných druhů živočichů a rostlin, ekosystému, 

geologii, geomorfologii, anebo odkazují na významná kulturně historická fakta, objekty či 

technické  památky nacházející  se  na  vybraném území.  Pokud jsou zaměřeny na  jeden 

konkrétní jev (např. historické krovy), označují se jako tematické naučné stezky.135 Naučné 

stezky můžeme také rozdělit podle toho, zda jsou určeny pro pěší turisty, pro cyklisty, pro 

135Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Naučná_stezka (10.5.2011)
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vodáky, pro běžecké lyžaře nebo pro motoristy. Jiným hlediskem je tematická a obsahová 

specializace  stezky.  Nejčastější  tematika  dnešních  naučných  stezek  zahrnuje  lesnické, 

hornické, geologické, vlastivědné, přírodně ochranářské, městské či sportovní zaměření.136

 

5.2 Od nejstarší naučné stezky po současnost – historický přehled vývoje 

naučných stezek u nás

Dlouho  byla  za  první  přírodní  naučnou  stezku  u  nás pokládána  naučná  stezka 

Medník.137 Avšak nejstarší naučná stezka na našem území vznikla v severních Čechách v 

blízkosti městečka Krásná Lípa už v roce 1941.138 Tuto přírodovědnou stezku, která vedla 

na rozhraní pískovcové a žulové oblasti, vytvořil zdejší rodák, amaterský geolog Rudolf 

Kögler.  Stezka byla hojně navštěvována od svého vzniku v r. 1941 až do r. 1945.  I přes 

velkou snahu se panu Köglerovi nepodařilo stezku po válce znovu obnovit a stezka upadla 

v zapomnění.139 

Teprve v r. 1965 byla ke Dnům ochrany přírody otevřena naučná stezka v přírodní 

rezervaci Medník na Sázavě, která byla dlouho pokládána za první svého druhu. Vedla 

údolím Sázavy a zalesněnými svahy vrchu Medník, částečně také po trase tzv. Posázavské 

stezky. Vznikla z iniciativy státní ochrany přírody a jak se v tištěném průvodci naučnou 

stezkou140 vyjádřili  autoři  textů  na  informačních  tabulích  J.  Čeřovský  a  M.  Homoláč, 

představovala jakýsi pokusný prototyp, který měl sloužit jako model pro budování dalších 

stezek  v  ČSSR.141 Na  trase  dlouhé  6  km  se  nacházelo  celkem  16  zastávek,  které 

seznamovaly  návštěvníky  s  přírodovědnými  pozoruhodnostmi  dané  lokality  (geologie, 

hydrologie,  ornitologie).  Tyto  informace  byly  doplněny  také  o  zajímavosti  z  historie 

železniční tratě či chatové osady. O účelu této první přírodní stezky se její autoři vyjádřili 

takto:  „Přírodní naučné stezky se již po řadu let zřizují v některých evropských státech.  

Stezka na Medníku jako první tohoto druhu u nás je míněna, alespoň při svém zahájení,  

spíše jako určitý pokus. Zkušenosti, které při jejím založení i dalším provozu získáme, mají  

136více k popisu jednotlivých typů stezek podle tematického zaměření http://www.stezky.info/obecne-o-
stezkach/co-je-naucna-stezka.htm

137Čeřovský 1989.
138Nejstarší oficiální naučná stezka na světě vznikla v r. 1925 z iniciativy ředitele muzea PALISADES 

INTERSTATE PARK v USA, od 60. let začaly NS vznikat i v Německu.
Zdroj: Wikipedia.de. Lehrpfad. Dostupné z http://de.wikipedia.org/wiki/Naturpfad (10.5.2011)

139Více o Köglerově naučné stezce viz další část této práce.
140Průvodce naučnou stezkou Medník vydalo Středisko státní památkové péče a ochrany přírody v r. 1965.
141Zdroj: http://www.stezky.info/zrusene-stezky/ns-mednik-1965.htm (20.5.2011)
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nám být poučením, jak tuto formu seznámení veřejnosti s přírodními hodnotami a krásami  

naší vlasti dále rozvíjet a zlepšovat, na Medníku, ale i v jiných územích.“ 142 

 K postupnému rozvoji naučných stezek na našem území začalo docházet tedy až v 

době,  kdy  se  objevil  rostoucí zájem  veřejnosti  o  problematiku  životního  prostředí  a 

ochrany  přírody.  O  vzrůstající  oblibě  naučných  stezek  v  sedmdesátých  a  na  počátku 

osmdesátých let svědčí i vydání informační brožury  Učebny pod širým nebem: stručný  

průvodce po naučných stezkách státní ochrany přírody v ČSR, ve které bylo popsáno a 

zmapováno 60 naučných stezek na našem území.143 Obecně lze říci, že vznik naučných 

stezek tehdy úzce  souvisel  s  citelným nedostatkem bezprostředního kontaktu  s  volnou 

krajinou a jejich účel byl výchovně vzdělávací. Tyto první naučné stezky vznikaly jako 

přírodní  obdoba  organizovaných  prohlídek  památkových  objektů.  Také  proto  bývaly 

doplněny o průvodcovský výklad či jej doprovázel tištěný průvodce. J.Čeřovský rozdělil 

naučné stezky v tehdejší ČSSR na několi typů – podle typu obsluhy, tématického obsahu, 

délky, charakteru trasy a specializace.144 V závislosti na typu obsluhy: 

– naučné stezky s průvodcovským výkladem – těch existovalo ale velmi málo (např. 

v Labských pískovcích při plavbě na pramicích soutěskami Kamenice);

– stezky tzv. samoobslužné, kdy si návštěvník procházel trasu sám a vysvětlení mu 

poskytovaly informační tabule a další pomůcky umístěné přímo v terénu, anebo 

měl k dispozici průvodcovský text (nejčastější typ); 

– stezky  s  kombinovaným  výkladem  -  informační  tabule  byly  doplněny  buď 

průvodcovskou brožurou nebo průvodcem. 

Podle délky trasy: 

– krátké trasy, délka do 5 km, většinou okružní, obsahově bohaté;

– středně dlouhé trasy, délka od 5 – 15 km s poměrně bohatou obsahovou náplní, 

někdy okružní; 

– dlouhé  trasy,  délka  přes  20  km,  vlastivědně  turistického  charakteru,  někdy 

rozdělené na etapy.
142J. Čeřovský, M. Homoláč, Průvodce naučnou stezkou, vydalo Středisko státní památkové péče a ochrany 

přírody v roce 1965, převzato z  http://www.stezky.info/zrusene-stezky/ns-mednik-1965.htm (20.5.2011)
143Učebny pod širým nebem: stručný průvodce po naučných stezkách státní ochrany přírody v ČSR, sestavil 

J.Čeřovský, Praha: Mladá fronta, 1982.
144Čeřovský, Jan. Záveský, Aleš. Stezky k přírodě. Praha: SPN, 1989, s. 143 – 147
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V roce 1986 bylo na našem území evidováno celkem 104 naučných stezek, z toho 

89 stezek patřilo do kategorie naučných stezek státní ochrany přírody.145 Nejvíce jich bylo 

v  Jihočeském a  Středočeském kraji.  V této  době  byly naučné  stezky (tj.  jejich  obsah, 

vybavení a využívání) zřizovány podle zásad, které vzešly z dohody mezi ministerstvem 

kultury   a  Českým svazem  turistiky.146 Velká  část  naučných  stezek  vedla  chráněnými 

územími přírody (např. Šumava, Žďárské vrchy, Český ráj, Křivoklátsko, Labské pískovce, 

Slavkovský les), část jich ale vedla i nechráněnou volnou krajinou. Jedním z důležitých 

cílů stezek bylo: „Vést k aktivní celospolečensky prospěšné formě zájmu, tj. ke spolupráci  

na ochraně přírody a péči o životní prostředí.“147

5.3 Porevoluční vývoj

Až se změnou politické situace u nás došlo i  ke zvýšení zájmu o problematiku 

životního prostředí a také k mimořádnému zvýšení počtu naučných stezek na našem území. 

Jejich počet se z původní více jak jedné stovky zmnohonásobil.148 O vznik současných 

naučných stezek v ČR se nejvíce zasloužily dobrovolné organizace, které jejich výstavbu 

financují z nejrůznějších grantů, dotací a sponzorských darů, případně z vlastní činnosti. 

Budování  naučných  stezek  není  státem centrálně  řízeno  ani  nepodléhá  žádné  povinné 

evidenci.149 Proto lze jejich skutečný aktuální počet u nás pouze odhadovat. A to jednak z 

důvodu jejich  omezené životnosti  či  kvůli  vandalismu,  anebo proto,  že  existují  jen na 

mapách,  ale  nikdy  nebyly  zrealizovány.  Karel  Drábek  –  přední  český  odborník  na 

problematiku ochrany životního prostředí a autor řady knih, které mají za cíl podat pokud 

možno  vyčerpávající  přehled  naučných  stezek  v  jednotlivých  krajích  republiky,  - 

odhadoval jejich počet na 700.150 

145Čeřovský 1989, s. 145
146Zásady pro zřizování, značení, provoz a údržbu naučných stezek. (Tamtéž s. 145)
147Čeřovský 1989, s. 147
148odhady K. Drábka - v roce 2000 cca 400 naučných stezek a v roce 2007 cca 700. (Drábek 2005, Drábek 

2008)
149Jen malá část stezek je zřizována ve spolupráci s Klubem českých turistů.
150 Drábek 2008, s. 10.
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6. Šluknovsko

Tato část je věnována charakteristice kraje, na jehož území první doložená naučná 

stezka v Čechách vznikla. Vzhledem k tomu, že tato stezka sleduje především geologickou 

zvláštnost  tzv.  lužický zlom,  věnuji  se  podrobněji  geologickému vývoji,  který  výrazně 

ovlivnil  podobu zdejší  krajiny a  v neposlední řadě byl  také hlavním motivem původní 

přírodovědné naučné stezky.  Poté  se  věnuji  historickému a  hospodářskému vývoji  této 

oblasti,  který  by  měl  přispět  k  lepšímu  pochopení  hopodářských  a  společenských 

souvislostí.   Údaje  o  Šluknovsku  jsem  převzala  z  Vlastivědy  Šluknovského  výběžku 

(2008). Na závěr této části  se zmíním o městečku, v němž se Rudolf  Kögler narodil a 

vyrůstal. Zde jsem čerpala z publikovaných vzpomínek krásnolipského rodáka Stanislava 

Strašila (2007), částečně i  z informací,  které uvedla místní rodačka a dcera zakladatele 

stezky paní Ingrid Schnittnerová při interview v Zahradách (22.4.2011).

6.1 Obecná charakteristika

Šluknovský výběžek tvoří severovýchodní část Ústeckého kraje. Zajímavé je, že v 

této části republiky netvoří přirozenou hranici horské hřbety. Území výběžku totiž vybíhá 

za tyto hory a je jimi odděleno od zbytku České kotliny. Ve svém stručném přehledu o 

vývoji zdejšího kraje se držím územního vymezení uvedeném ve Vlastivědě Šluknovského 

výběžku, neboť území výběžku není oficiálně vymezeno.151

Jen málokterá oblast v Čechách se může pochlubit takovou krajinnou a druhovou 

pestrostí  a  zachovalostí  jako oblast  Šluknovského výběžku,  na jehož území  se nachází 

hned několik přírodovědně významných lokalit:  část  Labských pískovců (Národní  park 

České  Švýcarsko,  Chráněná  krajinná  oblast  Labské  pískovce),  část  Lužických  hor 

(Chráněná krajinná oblast Lužické hory) a Šluknovská pahorkatina. Každá z těchto oblastí 

je  unikátní  svou charakteristickou  faunou  a  flórou a  prošla  odlišným hospodářským a 

kulturním vývojem.

Z hlediska  geologie  patří  Šluknovsko  k  velice  zajímavým oblastem,  neboť  jím 

prochází  tektonická  linie  tzv.  lužická  porucha152,  která  rozděluje  toto  území  na  dvě 

151Viz příloha 3, Přehled katastrálního území Šluknovského výběžku
152Lužická porucha (jinak zvaná Lužický zlom) prochází od Míšně a Drážďan, vede přes naše území a 

pokračuje zpátky do Německa. Celkem dvakrát protíná územím ČR.
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geologicky odlišné části. Severní část výběžku tvoří převážně hlubinné vyvřeliny (žuly a 

granodiority), zatímco jižní a jihozápadní část je tvořena pískovci. 

Lužický  žulový  masiv  se  formoval  ve  starohorách  a  ve  starších  prvohorách153,  kdy 

následkem  vrásnění  docházelo  opakovaně  k  vystupování  magmatu  do  zemské  kůry. 

Následkem tuhnutí  magmatu  ve  velkých  hloubkách  vznikly  hlubinné  vyvřeliny  tvořící 

lužický žulový masiv. Část tohoto masivu zasahuje i do Lužice – odtud jeho název. Tento 

žulový masiv je na jihu povrchově omezen lužickou poruchou, ale v hloubce pokračuje dál 

pod  sedimenty  křídy.  Při  tuhnutí  magamtu  vznikaly  různé  typy  žul  a  granodioritů  v 

153Začátek prvohor - před 570 mil. roky, konec před 355 mil. roky, rozdělen do 4 period: kambrium, 
ordovik, silur, devon.
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Obr. 1: Geologická mapa Šluknovského výběžku 
(zdroj: Průvodce - Köglerova naučná stezka Krásnolipskem, 2006, s. 19)



závislosti  na teplotě  a  tlaku,  které  se  od sebe navzájem liší  svou barevností  i  zrnitostí 

(strukturou)  i  složením:  rumburská  žula,  brtnická  žula,   lužický  granodiorit  a  mnoho 

dalších.  Působením horotvorných procesů došlo jak ke vzniku zlomových linií,  tak i  k 

tlakovým změnám hornin.154

V období mladších prvohor155 docházelo k usazování hornin a vzniku sedimentů, 

které byly následně pokryty druhohorními usazeninami.156 V období jury, kdy bylo území 

Čech pokryto mořem, docházelo k usazování dalších sedimentů. V třetihorách byly jurské 

vrstvy vyneseny na povrch a vklíněny mezi křídové a pískovce a žuly.157 Dnešní charakter 

zdější krajiny vznikl až v období svrchní křídy, kdy byla velká část severních a východních 

Čech zaplavena mořem a docházelo k hromadění usazenin (písku, jílu, slínu). Z nich pak 

vznikly zpevněné usazené horniny (pískovce,  jílovce,  slínovce). Jižně a jihozápadně od 

lužické  poruchy se  rozprostíraly  pískovce,  které  tvořily  souvislou  plošinu  rozčleněnou 

později působením vnějších geologických činitelů. Díky tektonickým poruchám vznikly 

menší pískovcové bloky. 

V třetihorách158 probíhalo  mnoho  geologických  jevů  -   při  alpinském vrásnění 

vznikla  největší  evrropská  horstva.  Koncem  křídy  bylo  území  Šluknovska  souší,  kde 

docházelo  k  erozivním  procesům.  V  tomto  období  v  důsledku  tzv.  saxonských 

tektonických pochodů159 vznikly vlivem obrovských tlaků celé systémy zlomů, podél nichž 

docházelo k následným vertikálním pohybům. Nejvýraznější z těchto zlomových linií je 

zmíněná lužická porucha. Při ní došlo k vysunutí části lužického masivu přes křídu, takže 

se  na  povrch  dostaly  horniny  jury  a  permu.  Pohyb  ker  a  jejich  vzájemné  tření  také 

vysvětluje výskyt tzv. tektonických zrcadel (pískovce s hladkými plochami).160 

Další vulkanická činnost v této oblasti dala vzniknout také magmatickým horninám 

- čediči a znělci.Vzniklými puklinami se vytvořily cesty pro průchod magmatu na povrch.
161 Během čtvrtohor162 došlo k razantnímu ochlazení a zalednění celé severní Evropy. Posun 

154Vlastivěda Šluknosvského výběžku, 2008.
155Období zvané perm.
156Druhohory se dělí na období zvané trias, jura a křída.
157Šluknovsko patří k jediné lokalitě v Čechách s výskytem jurských sedimentů. (vápence, dolomity, vápnité 

a jílovité pískovce – lokalita Vápenka u Doubice) Viz Vlastivěda Šluknovského výběžku, 2008.
158začátek třetihor - před 65 mil. let a konec před 1,7 mil. let
159tektonické pohyby bloků podél hlubinných zlomů. 
160Vlastivěda Šluknovského výběžku, 2008.
161Zdejší sloupkovitý čedič se částo používal na zpevňování břehů, stavbu zídek.
162Období posledních 1,7 mil. let označované jako pleistocén a holocén - v tomto období proběhly čtyři 

doby ledové.
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tohoto obřího kontinentálního ledovce směrem k nám způsobil vznik mnoha ledovcových 

jezer  a  řek,  které  materiál  nahromaděný  pod  ledovcem  transportovaly  dál.  To  také 

vysvětluje  vznik  pískoven  mezi  Rumburkem  a  Filipovem.  Vedle  erozivní  činnost  řek 

docházelo i ke zvětrávání a sedimentaci.163

Tato oblast je ale bohatá i na nerostné suroviny: od středověku se zde těžilo stříbro 

a  rudy nejrůznějších  kovů (železo,  měď,  nikl).  Z  nerostných surovin  byly dříve  hojně 

těženy granodiority, které sloužily k výrobě dlažebních kostek, a dále čedič a bílý křemen 

na drobné kamenivo. Doložená je i těžba stavebních písků a cihlářské hlíny. Pro rozvoj 

průmyslu v 19. století byla důležitá hlubinná těžba hnědého uhlí, zejména ve varnsdorfsko-

seifhennersdorfské oblasti.164

Na poměrně  nevelkém území  se  nacházejí  tři  odlišné  typy krajiny -  na  severu 

Šluknovská  pahorkatina,  menší  část  pak  Lužické  hory  na  jihovýchodě  a  Děčínská 

vrchovina na jihozápadě. Většina Šluknovského výběžku patří ke Krkonošsko – jesenické 

soustavě.  Větší  část  zaujímá Šluknovská pahorkatina,  pro níž  je  charakteristický mírně 

zvlněný terén  s  nejvyšší  nadmořskou výškou 608 m,  žulové  a  granodioritové  podloží, 

dlouhá,  nepříliš  hluboká údolí,  v  nichž  je  soustředěna  většina  osídlení  (např.  Šluknov, 

Rumburk). Velkou část výškových dominant představují třetihorní vulkanity (čediče). Dále 

Lužické hory s průměrnou nadmořskou výškou 509 m n. m., která vyniká pískovcovými 

skalními útvary (kvádrové pískovce) a pahorky vytvořenými v důsledku mladší vulkanické 

činnosti  (znělce,  čediče).  A  třetí  část  tvoří  Děčínská  vrchovina:  sem  patří  např. 

Jetřichovické  stěny (prům.  nadmořská  výška 356 m)  se značně odlišným reliéfem než 

předešlé dvě oblasti, pro kterou jsou charakteristické vysoké skalní stěny a skalní města, 

převisy a skalní věže jakožto důsledek zvětrávání a odnosu pískovce. Eroze pískovce dala 

vzniknout i kaňonovitým údolím v okolí říčky Křinice.165

 Ve  Šluknovsku  se  také  nalézá  rozvodí  mezi  úmořími  Baltického  a  Severního 

moře.166 Další zvláštností tohoto kraje je, že z něho voda pouze odtéká. Vzhledem k tomu, 

že  jsou  zde  jen  prameny vodních  toků  či  horní  toky,  bylo  vždy nutné  s  vodou dobře 

hospodařit. Charakteristickým znakem zdejší krajiny je také dlouhodobé zamokření půd. V 

163Tamtéž.
164Tamtéž.
165Vlastivěda Šluknovského výběžku, 2008.
166Do Baltického moře teče Mandava a její přítoky, ostatní vodoteče z výběžku odvádějí vodu do Severního 

moře.
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důsledku velkého převýšení pahorků dochází také k větší erozi svahů, odnosu půdy, sesuvu 

balvanů. 

6.2 Ochrana přírody a krajiny na Šluknovsku

Díky pestrému geologickému podkladu na styku žulových hornin s pískovci zde 

rostou nejrůznější druhy rostlin i některé vzácné odrůdy (např. vstavač, lýkovec jedovatý, 

vraní oko atd.). Důležitost a vyjímečnost zdejší krajiny dokládá i fakt, že zde najdeme hned 

několik oblastí, které spadají pod ochranu přírody. I přesto, že v důsledku industrializace 

došlo k nebývalému nárůst počtu obyvatel,167  k intenzifikaci zemědělství a ke změnám 

lesního hospodaření, což se negativně odrazilo ve zdejší krajině v 19. a zejména ve 20. sto-

letí,168 nacházejí  se  na  území  Šluknovského  výběžku  dvě  chráněné  krajinné  oblasti 

(CHKO)  a  jeden  národní  park  (NP).  To  jistě  svědčí  o  mimořádnosti  tohoto  území  z 

hlediska ochrany přírody a krajiny. Jako první byla vyhlášena CHKO Labské pískovce se 

sídlem v Děčíně (1972), jejíž nejcennější část byla prohlášena v r. 1999 národním parkem. 

O čtyři roky později byla zřízena CHKO Lužické hory se sídlem v Jablonném v Podještědí 

se třemi přírodními rezervacemi. NP České Švýcarsko se sídlem v Krásné Lípě (od 1.1. 

2000) zaujímá plochu 79 km2 na východ od Labe - mezi Hřenskem, Srbskou Kamnicí, 

Jetřichovicemi, Chřibskou, Doubicemi, Kyjovem a Vlčí Horou. Na státní hranici navazuje 

na Národní  park Saské Švýcarsko, který zahrnuje území o rozloze 93 km2  a národním 

parkem byl prohlášen v roce 1990.169

6.3 Stručný historický přehled vývoje Šluknovského výběžku do roku 1945

Při  zpracování  historického  vývoje  zdejšího  kraje  jsem  vycházela  především z 

knihy Vlastivěda Šluknovského výběžku (2008), dále z práce Richarda Klose - Přehled 

dějin města Krásné Lípy s okolím (1997) a z publikace Stanislava Strašila  Krásná Lípa 

očima pamětníka (2006).  Vzhledem k tématu mé bakalářské práce jsou některá období 

vývoje z následujícího historického přehledu vypuštěna či zmíněna velice stručně. Naopak 

více se zabývám obdobím 19. a počátku 20. století, které považuji za relevantní vzhledem 

k zaměření práce.

167Severní část území patříla k nejlidnatějším v Čechách. (Fialová 1998, s.141, 142)
168Více o proměnách zdejší krajiny  viz Říha 2008.
169Vlastivěda Šluknovského výběžku, 2008.
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Stručný historický přehled tohoto kraje začnu až obdobím středověku, a to zejména 

proto,  že  zdejší  krajina  byla  po  předešlá  staletí  velice  nehostinná,  tvořená  převážně 

neprostupnými lesy (tzv.  pohraničními hvozdy) s  velmi řídkým osídlením.170 Teprve ve 

vrcholném středověku za vlády Přemysla Otakara I. a jeho nástupců se vytvořila základní 

sídelní síť přetrvávající dodnes. V rámci této kolonizační vlny sem přicházeli převážně lidé 

z oblastí dnešního Německa a Nizozemí. Zdejší řídké osídlení a víra v lepší živobytí lákala 

nově  příchozí  -  rolníky,  řemeslníky a  obchodníky,  kteří  se  začali  usazovat  v  blízkosti 

důležité zemské cesty z Prahy do Žitavy a Drážďan. Kromě jiného si s sebou přinášeli také 

znalosti  pěstování  lnu  a  tkalcovství.  Vedle  zemědělství  se  ale  věnovali  také  těžbě 

(dolování) rud, rýžování zlata, výrobě skla, výrobě přírodní pryskyřice a pálení dřevěného 

uhlí.171 Za vlády Karla IV. byla tato část jednou z prosperujících oblastí českého království. 

Už  tehdy  však  lze  mluvit  o  úplném „poněmčení“  výběžku.  Tradičními  pozemkovými 

vlastníky v severních Čechách byl jednak český panský rod Ronovců a jejich rodové větve, 

jmenovitě páni Berkové z Dubé a páni z Lipé, dále Vartenberkové a český rod Markvarticů 

a jejich potomci páni z Michalovic.172 Vzhledem k tématu své práce nepovažuji za důležité 

uvádět detailně vlastnické (majetnicko-pozemkové) poměry ve zdejším kraji.  V případě 

zájmu o tuto problematiku vřele doporučuji publikaci R. Klose (1997). 

V 16.století  získal  šluknovsko-tolštejnské  panství  bohatý  míšeňský  rod  pánů ze 

Šlejnic.173 V období třicetileté války prošlo výběžkem několikrát vojsko, které zdejší kraj 

doslova  zdecimovalo.  A pohroma  v  podobě  procházejících  a  drancujících  vojsk  se  v 

historii zdejšího kraje opakovala ještě několikrát.174  Je ale třeba říci, že války neměly jen 

negativní dopad, ve svém důsledku totiž často znamenaly přínos pro rozvoj místní textilní 

výroby.175 

Teprve po prusko-rakouské válce r. 1866 nastalo období relativního klidu a tedy i 

170Archeologické nálezy dokládají přítomnost člověka už v době mladšího paleolitu. (40 tis. - 10. tis. let 
př.n.l.) Více o vývoji v období pravěku a raného středověku viz R. Klos, 1997, dále také Vlastivěda 
Šluknovského výběžku, 2008.

171Např. sídlištní nálezy spojené s rýžováním zlata na potoce Bublava u Lobendavy, pozůstatky 
prospektorského sídliště z doby kolem r. 1300 v místě zvaném „Kyjovský hrádek“ - těžba železné rudy, 
zbytky smolných pecí. (Více viz  Vlastivěda Šluknovského výběžku 2008, s. 68).

172Vlastivěda Šluknovského výběžku, 2008.
173Jejich panství se rozkládalo částečně v Čechách, Horní Lužici a Sasku. (Tamtéž s. 74)
174V roce 1642, r. 1643 švédské vojsko, r. 1644 císařská armáda, r. 1697 tažení švédského krále Karla XII., 

plenění vojsk v tzv. první slezské válce a druhé slezké válce i během války o rakouské dědictví, sedmiletá 
válka, válka o dědictví bavorské, napoleonské války, prusko – rakouská válka. (Tamtéž)

175Například napoleonské války  zbavily naše země dočasně anglické konkurence a místní textilní výroba se 
mohla nerušeně rozvíjet. (Tamtéž)
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příznivá doba pro hospodářský rozvoj a s ním spojené období blahobytu. Šluknovsko se 

řadilo k oblastem s tradiční textilní výrobou (podle L.Kárníkové typ A).176 Od 40. let 19. 

století  v souvislosti  s počátky průmyslového rozvoje vznikla v severních Čechách řada 

měst s cca 3000 – 5000 obyvateli.177 Ve 2. polovině 19. století pak lze zaznamenat prudký 

růst měst. Od 90. let 19. století došlo k i postupnému zlepšování životního prostředí ve 

městech. Města se začala výrazněji odlišovat od vesnic, především díky své vybavenosti. 

Ve  městech  byla  budována  kanalizace  a  vodovod,  časem  došlo  i  k  elektrifikaci  a 

plynofikaci.  Byla  stavěny  též  nemocnice  a  sanatoria.  Jedním  z  ukazatelů  přízni-vého 

celospolečens-kého vývoje je i nárůst spolků ve druhé polovině 19.století.178 

První světová válka zasáhla do života zdejších obyvatel obdobným způsobem jako 

v jiných částech země. Ke každodenní realitě patřily potíže se zásobováním, nedostatek 

potravin,  epidemie  tyfu  a  rostoucí  nepokoje.  V  této  souvislosti  stojí  za  zmínku  tzv. 

rumburská vzpoura, kterou vyvolali vojenští navrátilci z Ruska. Nespokojení vojáci se na 

jaře  roku  1918  vzbouřili  proti  tehdejšímu  velení  rakouské  armády  v  Rumburku.  Tato 

vzpoura byla ale záhy velice razantně potlačena, krátce předtím než vznikla samostatná 

Československá  republika  v  r.  1918.  Téměř  okamžitě  po  vyhlášení  republiky  vyhlásili 

sudetoněmečtí poslanci provincii „Deutschböhmen“ jako součást Rakouska se sídlem její 

vlády v Liberci.  Do konce  roku se  však  celé  území  provincie  stalo  součástí  ČSR bez 

větších komplikací a násilných střetů.179 

Přestože od poloviny 19. století docházelo k přílivu českého etnika do pohraničí, 

zůstávala  tato  oblast  jazykově  čistě  německá.  Do  severních  Čech  přicházeli  většinou 

drobní živnostníci a řemeslníci, kteří se však rychle „poněmčovali“, neboť většina z nich 

uzavírala smíšená manželství. Po vzniku republiky byla místa ve státní správě obsazována 

přednostně Čechy, ale čeština se ani přesto v úředním styku nepoužívala, protože téměř 

veškeré  obyvatelstvo  ve  výběžku  představovali  Němci.180 K  postupnému  počešťování 

přispívalo především zřizování českých škol a činnost českých spolků181, které se velmi 

176Kárníková, Ludmila. Vývoj obyvatelstva v českých zemích 1754-1914, Praha 1965, s.348-351.
177Vývoj počtu obyvatel Šluknovského výběžku v letech 1818-2000 viz příloha č. 2.
178Kromě tradičních sdružení ostrostřelců zde vznikly spolky nejrůznějšího zaměření – např. spolek 

dobrovolných hasičů, divadelní, turistické, křesťanské spolky, ale i spolky abstinentů, pro ochranu zvířat a 
stromů, spořitelní, záložní, kluby kuřáků dýmek aj. (Vlastivěda Šluknovského výběžku, s. 80)

179Vlastivěda Šluknovského výběžku, 2008
180Percentuální zastoupení české menšiny v jednotlivých okresech k r. 1921: okres Šluknov – 2,6 %, 

Rumburk 2,0 %, Varnsdorf 5,4 %. (Tamtéž, s. 88)
181V r. 1920 založili čeští „hraničáři“ spolek Národní jednota severočeská. Ve stejném roce vznikla první 

tělocvičná jednota Sokol na území výběžku. Významná byla i Československá obec legionářská. (Tamtéž)
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zasloužily o šíření české kultury.182

Poklidné soužití obou etnik a příznivý kulturní, společenský i ekonomický rozvoj 

ve Šluknovském výběžku negativně ovlivnila celosvětová hospodářská krize ve třicátých 

letech,  která  uvrhla  zdější  kraj  do  velice  tíživé  ekonomické  situace.  Obrovská 

nezaměstnanost a zhoršující se ekonomická situace obyvatel výběžku spolu s agitačními 

akcemi  Konráda  Henleina  a  jeho  prohitlerovské  nacionální  strany  velice  přispěla  k 

stupňování  nacionální  nesnášenlivosti  a  vnesla  velkou  dávku  nacionalismu  do  dosud 

vcelku  dobrých  vztahů  obou  etnik.  Na  denním pořádku  začaly  být  násilné  akce  proti 

českým i německým antifašistům, které prováděly ozbrojené složky SdP. Tyto střety se od 

roku  1935  neustále  množily  a  vyvolávaly  atmosféru  všeobecného  strachu  a  nejistoty. 

Sociální  nepokoje  vyvolané  hospodářskou  krizí  se  vzhledem  k  etnickému  složení 

protestujících v pohraničí jevily i jako národnostní konflikty. S nástupem A.Hitlera k moci 

(1933) se zlepšila i hospodářská situace, což vedlo k posílení hospodářských i politických 

vazeb Němců v  ČSR na  Německo.  Většina  německého obyvatelstva  očekávala,  že  po 

připojení k říši se situace stabilizuje a uklidní. Snad právě to byl důvod jejich nadšeného 

uvítání  Adolfa  Hitlera  při  jeho  návštěvě  Šluknovska  v  říjnu  1938.183 Po  podepsání 

mnichovské dohody pak byla většina Čechů a Židů vyhnána nebo dobrovolně odešla do 

vnitrozemí a  pohraničí se stalo součástí německé říše. 

Poválečný vývoj tohoto regionu asi nejvíce ovlivnil tzv. odsun německých obyvatel 

z  pohraničí.184 Já  však  záměrně  ve  své  práci  používám  termín  „vyhnání“,  neboť  jej 

považuji  vzhledem k tomu,  co se tehdy odehrávalo,  za  vhodnější.  Již  v  květnu začalo 

docházet  k  vyhánění  Němců,  které  neprovádělo  jen  čs.  vojsko,  ale  i  příslušníci  tzv. 

Revolučních gard označení červenou páskou RG. Právě oni často organizovali nezákonné 

„divoké odsuny“. I přes jejich zákaz185 k nim však mnohde docházelo. Zdejší situace by se 

dala zhodnotit jako velice vypjatá. Množily se trestné činy - vraždy, loupeže a drancování. 

Část Němců proto opustila své domovy dobrovolně. Jejich majetek byl zkonfiskován a 

rozprodán  novým osídlencům nebo jim byl dán do správy (tzv. národní správci). 

182Do r. 1930 se česká menšina zdvojnásobila. (Tamtéž, s. 88)
183Vlastivěda Šluknovského výběžku, 2008
184přes 2,5 milionu Němců (Říha 2008)
18514.6. 1945 byly oficiálně zakázány.
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6.4 Hospodářský vývoj v novověku

Zdrojem obživy zdejších  obyvatel  bylo po celá  staletí  rolnictví  a  chov dobytka 

doplněné v zimním obdobím o spřádání lnu - zpočátku jen pro vlastní potřebu, později pro 

obchod.186 Díky zdejším přírodním podmínkám se zemědělství nestalo primárním zdrojem 

obživy zdejších lidí.  Po celá staletí  jím bylo plátenictví.  Základní surovinu pro textilní 

výrobu  poskytovali  tkalcům  zdejší  rolníci.  Řemeslnou  a  později  průmyslovou  výrobu 

mnohdy podporovala sama vrchnost udělováním různých privilegií, přirozeně ze zištných 

důvodů.187 S  rozvojem  řemesel  vzkvétal  i  zdejší  obchod  –  velkou  důležitost  měly 

jednoznačně také obchodní styky s německými zeměmi. K tradičním výrobním oborům na 

počátku novověku se řadilo především textilnictví, ale i výroba piva a v jižní části výběžku 

sklářství. Je pochopitelné, že vzhledem k zdejším podmínkám, které příliš nepřispívaly k 

rozvoji  zemědělské  výroby,  představovala  domácká  výroba  plátna  a  posléze  sukna 

nezbytnou součást naturálního hospodářství. Se zvýšením poptávky po plátnu v pol. 16. 

století byla místní plátenická produkce exportována ve velkém do Norimberka k dalšímu 

zpracování. Kvalita zdejšího plátna (sukna)188 sem na počátku 18. století přilákala i první 

anglické obchodníky. 

Od počátku 18. století začala vrchnost domáckou textilní výrobu cíleně podporovat, 

a to tím, že část roboty museli poddaní odevzdávat v naturáliích. Díky tomu se plátenictví 

a přadláctví stalo životní nezbytností většiny z nich. Do 18. století patří také vznik a rozvoj 

prvních plátenických manufaktur.189 I když některé úkony ještě vykonávali domácí dělníci. 

Velký  rozkvět  zdejší  manufakturní  výroby  přineslo  až  odtržení  Slezska  (1742),  kdy 

zřizování manufaktur podporoval sám stát. Vzhledem k velkému množství vyprodukované 

příze  zde  fungovalo  i  velké  množství  bělidel.  Tento  hospodářský  rozvoj  samozřejmě 

stimuloval  i  růst  demografický.190 Avšak také  státní  politika velice  přispívala  k rozvoji 

manufakturní  a  později  tovární  výroby.  Toleranční  patent  umožnil  příchod  cizím 

odborníkům, zrušení nevolnictví zase příliv velkého množství pracovní síly. 

Na  konci  18.  století  se  zdejší  textilní  výroba  přeorientovala  z  upadajícího 

186Již ve 14.stol. bylo plátenictví rozšířeno po celém výběžku. (Vlastivěda Šluknovského výběžku 2008, 
s.80)

187Kupříkladu tkalci měli povinnost platit poplatek z každého stavu i kusu hotového plátna. (Tamtéž)
188Velice slavná byla tzv. „rumburská véba“ - hrubší bělená tkanina používaná k výrobě ložního prádla. 

(Tamtéž, s. 81)
189První plátenická manufaktura s barvírnou byla zřízena v Lipové r. 1708, v Rumburku  pak r. 1720, další v 

Krásné Lípě, Krásném Buku a jinde. (Tamtéž, s.82)
190Šluknovský výběžek patřil v 19. století k oblastem s největší lidnatostí.  (Fialová 1998, s.141, 142)
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plátenictví  na  zpracování  bavlny.191 S  přílivem levnější  a  kvalitnější  bavlněné  příze  z 

Anglie  po  Napoleonských  válkách  byly  i  zdejší  manufaktury  postupně  vybavovány 

prvními stroji na zpracování bavlny.192 

Obecně  lze  říci,  že  německá  společnost  v  českých  zemích  byla  v  19.  století 

hospodářsky  rozvinutější  než  česká  společnost,  která  byla  naopak  více  zemědělsky 

orientovaná.  Německá společnost měla naproti tomu silnější terciární složku a ovládala 

daleko více řídící pozice v zemi.193 Pohraniční oblasti s převahou německého obyvatelstva 

patřily  k  nejprůmyslovějším  částem  monarchie  a  na  počátku  19.  století  vykazovaly 

mnohem vyšší technicko-ekonomickou úroveň než např. středočeská průmyslová oblast.194 

Zakládání  prvních  továren  spadá  do  30.  let  19.století.195 Některé  původní 

manufaktury  postupně  přešly  také  na  tovární  strojovou  výrobu  (např.  textilky  v 

Rumburku). 

K opravdovému rozkvětu výběžku došlo po r. 1850 v souvislosti s reformami ve 

veřejné a státní správě. Kolem r. 1850 ve výběžku fungovalo asi 50 bavlnářských závodů s 

centrem ve  Varnsdorfu,  který  byl  přezdíván  „Malý  Manchester“.196 V dalších  místech 

regionu se vyráběly stuhy a ozdobné šňury tzv. prýmky či umělé květiny. Nechyběla ani 

drobná  kovovýroba  -  nožířství,  výroba  knoflíků  a  samozřejmě  tradiční  sklářství. 

Strojírenství je poněkud pozdější záležitostí, poněvadž většina strojů byla ještě na poč. 19. 

století vyráběna ručně.197 Mezi výrobky zdejšího textilního průmyslu najdeme jak luxusní, 

tak i běžné spotřební zboží z bavlny, lnu, ovčí vlny, juty a hedvábí. K rozvoji obchodu 

přispívalo rovněž organizování průmyslových výstav (např. v Rumburku r. 1847 a 1871). 

Od poloviny 19.století zde byly zakládány i první peněžní ústavy.198 

Rostoucí  industrializace  výběžku  byla  závislá  na  propojení  jednotlivých 

průmyslových oblastí železniční sítí. Plán na výstavbu železnice z Bakova n. Jizerou sice 

existoval již v r. 1852, ale uskutečněn byl až r. 1869. V následujících letech byla stávající 

191Hlavním střediskem bavlnářské výroby byl Varnsdorf. 
192První parní stroj ve výběžku byl instalován ve Varnsdorfu r. 1804. (Vlastivěda Šluknovského výběžku 

2008, s.82)
193Fialová 1998, s. 277.
194Jakubec-Jindra 2007, s. 80.
195V této době vznikla např. přádelna v Jiřkově, niťárna v Chřibské či níťárna v Krásné Lípě. (Vlastivěda 

Šluknovského výběžku 2008)
196Tamtéž.
197strojírna ve Varnsdorfu (1880)
198Nejstarším peněžním ústavem ve výběžku byla Spořitelna města Šluknov založená r. 1852. (Vlastivěda 

Šluknovského výběžku 2008, s. 83)
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železniční síť neustále rozšiřována.199 Důležitou roli sehrála také elektrifikace a zavedení 

telegrafu (1856) a telefonu.200 O pokrokovosti zdejšího kraje a oblibě technických novinek 

svědčí i zájem o kinematografii,201 automobilovou dopravu nebo letectví.  Už r. 1910 je 

mezi  Rumburkem  a  Varnsdorfem  zřízena  první  autobusová  linka.  Novou  oblíbenou 

sportovní disciplínou se stal organizovaný automobilismus. 

Tento příznivý hospodářský růst  pokračoval  s  přestávkou i  po roce  1918 až do 

začátku  třicátých  let  dvacátého  století,  kdy  také  na  pohraničí  dolehla  veškerá  tíha 

celosvětové  hospodářské krize v plné  intenzitě.  Jedním z důvodů katastrofální  sociální 

situace zdejších obyvatel byla orientace místního průmyslu na textilnictví a lehký průmysl, 

který  byl  touto  krizí  zasažen  nejvíce.  V této  době  se  zaměstnanost  v  nejdůležitějším 

odvětví  zdejšího  průmyslu  v  textilnictví  snížila  o  40  %.  Další  příčinou  vzniku  tak 

katastrofální  situace byla i  ta  skutečnost,  že  němečtí  zemědělci  hospodařili  převážně v 

méně  výnosné  podhorské  a  horské  příhraniční  oblasti  a  tudíž  stagnace  v  průmyslové 

výrobě je zasáhla daleko citelněji než tomu bylo ve vnitrozemí - v oblastech s převahou 

agrární výroby. 

Po  vypuknutí  druhé  světové  války  byly  na  mnoha  místech  výběžku  zřízeny 

zajatecké tábory. Téměř všechny podniky přeorientovaly svou produkci na výrobu určenou 

pro válečné potřeby.202 Během války rostla poptávka po pracovní síle v důsledku odchodu 

mnohých Němců na frontu. Ve zdějších továrnách tedy často pracovali čeští dělníci. Po 

skončení války už se nepodařilo navázat na předešlý hospodářský rozkvět, neboť drtivá 

většina místních obyvatel byla vyhnána či se na ně vztahovala přísná represivní opatření.203 

Velký nedostatek odborné kvalifikované pracovní síly, která byla nezbytná pro obnovení 

tovární  výroby,  ale  i  v  důsledku  vylidnění  celých  oblastí,  vedl  k  postupnému 

hospodářskému  i  společenskému  úpadku.  Ani  opakovaná  snaha  ze  strany 

Československého  státu  o  znovuosídlení  obcí  v  pohraničí,  podporovaná  nejrůznějšími 

199r. 1872 Varnsdorf – Großschönau, r. 1873 Rumgurk – Jiříkov, r. 1876 Varnsdorf – Seifhennersdorf, r. 1884 
Šluknov – Mikulášovice, r. 1902 Rumburk – Mikulášovice s odbočkou z Panského do Krásné Lípy, r. 
1904 Mikulášovice – Dolní Poustevna, r. 1905 Dolní Poustevna – Bad Schandau (tamtéž s.84)

200Továrník Anton Klinger nechal instalovat r. 1881 první telefonní spojení mezi dvěma svými továrnami. 
(Tamtéž)

201První promítání filmu se uskutečnilo v r. 1896 ve Varnsdorfu. Po r. 1910 se začaly stavět kina jako 
samostatné budovy určené výhradně k tomuto účelu. (Tamtéž)

202Více k situaci za 2. světové války např. vzpomínky p. G. Wessera ze Sebnitz v DVZ č. 2/2001 v článku 
J.Němce.

203Byly jim například zablokovány  jejich úspory, měly povinnost odevzdat vozidla, rozhlasové přijímače, 
jízdní kola či jakékoli přístroje atd. (ústní svědectví Ingrid Schnittnerové, dcery Rudolfa Köglera, která se 
narodila v Krásné Lípě v roce 1940, interview 22. 4. 2011) 
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zvýhodněními nově příchozích, tento úpadek nedokázala zastavit. Z leckterých usedlostí se 

postupem doby staly ruiny, některé osady zanikly úplně.204 Noví přistěhovalci, přicházející 

často z velmi odlišného kulturního prostředí, jednak často neměli patřičnou kvalifikaci pro 

obsluhu  průmyslových  zařízení,  ale  zároveň  jim  chyběla  znalost  vyzkoušených  a 

ověřených postupů zdejších obyvatel, díky níž zde dokázaly navzdory málo úrodné krajině 

velice dobře hospodařit.205 Není tedy divu, že se z prosperujícího průmyslového kraje stalo 

místo  s  velice  špatnou pověstí,  kam po počátečních  „rabovacích  nájezdech“  přicházeli 

spíše lidé motivovaní lákavou představou o snadném získání majetku. Tomu napomáhala i 

tehdejší státem řízená dosídlovací politika.206 

K pokračujícímu úpadku  přispěl  i  únorový  převrat  v  r.  1948,  kdy byl  veškerý 

majetek  postupně  zestátněn  a  byly  vytvořeny  tzv.  „národní  podniky“  a  jednotná 

zemědělská  družstva  (JZD),  která  však  časem  splynula  se  státními  statky.  Špatná 

hospodářská politika tehdejšího státu měla za následek uzavření řady výrobních závodů 

mnohdy ze zcela nepochopitelných důvodů, někdy kvůli jejich nedostatečnému vybavení. 

Zařízení některých továren bylo totiž odváženo třeba až na Slovensko.207 Některé osady 

ležící v blízkosti hranic byly zase zlikvidovány kvůli ostraze hranic s tehdejší NDR.208 Tím, 

že byly hranice se sousední NDR neprodyšně uzavřeny,209 stal se výběžek de fakto jakýmsi 

„okrajovým koutem“ republiky s nízkým počtem trvale žijících obyvatel. (Viz příloha č. 

2). 

Výrazněji zasáhl do vývoje ve zdejší oblasti až revoluční rok 1989, mimo jiné i tím, 

že došlo k opětovnému navázání přeshraniční spoluprace.210 Zdárnému rozvoji  zdejšího 

kraje poněkud brání ta skutečnost, že území Šluknovského výběžku je od r. 1960 součástí 

děčínského  okresu  se  sídlem v  Děčíně.  Velká  zdálenost  od  okresního  města,  a  tedy i 

většiny úřadů, komplikuje a zbytečně protahuje vyřizování mnohých záležitostí. 

Ještě jsem nezmínila velice podstatný aspekt dnešního života v tomto kraji a tím je 

204Např. osada Hely u Krásné Lípy.
205Detailněji k situaci po osvobození viz např. SMETANA, J. Rumburk, město v Českém Nizozemí. 

Rumburk: Město Rumburk, 1999; SMETANA, J. Jiřetín pod Jedlovou, Jiřetín pod Jedlovou: Obec Jiřetín 
pod Jedlovou, 1998; FIALA, J. Varnsdorf, stručné dějiny. Rumburk: SOU polygrafické, 1993.

206Dosídlenci pocházeli jak z vnitrozemí, tak i z Moravy, Slovenska, z Podkarpatské Rusi, z Volyně, z 
Maďarska, Bulharska, Rumunska i Řecka. (Říha 2008, s. 5)

207Vlastivěda Šluknovského výběžku  2008, s. 91.
208Tento osud potkal například obec Zadní Doubice.
209Teprve r. 1967 byl otevřen hraniční přechod Varnsdorf – Siefhennersdorf.
210V r. 1991 vznikl Euroregion Nisa, který má sloužit k rozvoji vzájemné česko-německé spolupráce v 

různých oblastech.

49



rekreační  aktivita.  Atraktivitu  zdejšího  kraje  zvyšuje  vedle  přírodních  krás  také 

dochovalost místní lidové architektury podstávkových domů.O tom svědčí i trvalý zájem 

chalupářů o tento typ rekreačních objektů,  který je patrný od 60. let  dvacátého století. 

Zdejší rozmanitá krajina spolu s místní lidovou architekturou podstávkových domů sem 

tradičně již několik desetiletí láká velké množství turistů. A tak není divu, že chalupářství a 

turistika  (pěší  i  cykloturistika)  patří  dnes  k  jednomu  z  nejvýznamějších  zdrojů 

ekonomických příjmů ve Šluknovském výběžku.

6.5 Krásná Lípa na přelomu 19. a 20. století

V  době,  kdy  se  Rudolf  Kögler  narodil,  byla  Krásná  Lípa211 vzkvétajícím 

průmyslovým městečkem s velice bohatým kulturním a společenským životem.212 Zdejší 

obyvatelstvo mluvilo téměř výhradně německy, i když po vzniku samostatného státu ČSR 

211Nejvíce obyvatel přes 10 000 zde žilo r. 1910. Viz tabulka v příloze: Vývoj počtu obyvatel Krásné Lípy v 
letech 1818-2000. (Vlastivěda Šluknovského výběžku 2008, s. 190)

212Textilní odvětví zde má tradici již od 16. století (zejména plátenictví), ale k většímu rozvoji došlo až od 
třicátých let 18. století zásluhou majitelů zdejšího panství Kinských, kteří sem pozvali zkušeného 
průmyslového podnikatele Agličana Johna Barnese, který v Krásné Lípě vedl první manufakturu na přízi.
(Jarolímek, K. K historii pletařské školy v Krásné Lípě. Krásná Lípa, 2004) – zde také více o rozvoji 
textilní výroby v Krásné Lípě.
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Obr. 2: Krásná Lípa na počátku 20. století
Reprofoto: J. Večeřa



byla  místa  ve  státních  službách  obsazována  českými  občany.  Kromě  převažujícího 

textilního průmyslu (např. textilka Hielle, textilka Vatter, Kunertova punčochárna, Jägrova 

továrna atd.)  byly v Krásné Lípě i  další  výrobní  podniky (mj.  2 koželužny,  3 cihelny, 

pivovar, továrna na výrobu jehel pro pletací stroje, tiskárna).213 S. Strašil uvádí ve svých 

pamětech počty různých živnostníků, kteří v Krásné Lípě provozovali své živnosti. Jen pro 

ilustraci uvádím několik údajů, které zmiňuje: 18 pekařů, 12 holičů, 14 řezníků, 6 kovářů, 

27 hostinců a 37 obchodů se smíšeným zbožím.214 Místní mecenáši, k nimž patřil zejména 

továrník K. A. Dittrich, zde koncem 19. století a na počátku 20. století nechali vybudovat 

kanalizaci, vodovod, dláždění, osvětlení, nemocnici a také městské lázně.215 Silný impuls 

pro slibně se vyvíjející průmysl představovala doprava, nejprve dostavníkové a později i 

želzniční spojení (trať Česká Lípa – Rumburk v r.1869).216 K dalšímu rozšíření železniční 

sítě pak došlo v roce 1873 a 1884.217 

Příznivý hospodářský vývoj stimuloval také rozvoj společenského života. Kromě 

celé řady restauračních a zábavních zařízení,  zde působil  velký orchestr,  pěvecký sbor, 

několik divadelních spolků, citerový orchestr a další.218  

Pod vlivem německého národního hnutí se řada místních obyvatel stala členy nově 

vznikajících turistických spolků, které se zasloužily o rozvoj pěší turistiky. Jako první byl v 

r. 1882 založen Touristenklub in Schönlinde (Turistický klub v Krásné Lípě),219 o dva roky 

později pak Gebirgsverein für das Khaatal (Horský spolek pro Kyjovské údolí).220 Jejich 

sloučením  v  r.  1885  vznikl  Spolek  pro  nejsevernější  Čechy  (Gebirgsverein  für  das 

nördlichste Böhmen).221  

213Strašil, S. Krásná Lípa očima pamětníka. Krásná Lípa, 2007, s. 6. 
Více k rozvoji zdejšího průmyslu v 18. a 19. století např.Lahmer, Robert. Gedenkbuch der Stadt 
Schönlinde. Verlag von Johann Künstner in B. Leipa. 1900; Mussik, Franz Aloys. Der Markt Schönlinde 
und dessen eingepfarrte Ortschaften. Nebst einem kurzen Abrisse der Herrschaften Böhmisch-Kamnitz, 
Heinspach, Schluckenau und Rumburg. Ein historisch-topographischer Versuch. Prag 1820.

214Tamtéž, s. 6. Údaje o počtech prý autor převzal z oficiálního pramene – živnostenského adresáře.
215Vlastivěda Šluknovského výběžku, s. 147-151.
216Sajdl, F.: Mikulášská lokálka. In: Mandava 2010, Varnsdorf: Kruh přátel muzea Varnsdorf, 2010, roč. 

2009-2010, s. 81-85.
217Místní dráha mezi Rumburkem a Krásnou Lípou byla uvedena do provozu r. 1902. (Tamtéž)
218Ústní sdělení I.Schnittnerové, zdejší pamětnice a dcery zakladatele naučné stezky, interview 22.4.2011.
219http://www.horskyspolek.eu/pages/historie/historie-GVfdnB.html   (15.5. 2011)
220Tamtéž.
221Jeho zakladatelem a stálým předsedou až do r. 1925 byl MUDr. Johann Hille. Spolek měl přes 20 sekcí na 

území Šluknovského výběžku a v Lužických horách a více jak 4 tisíce členů. zdroj: 
http://www.horskyspolek.eu/pages/historie/historie-GVfdnB.html (15.5. 2011)
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Jedním z prvních počinů tohoto klubu bylo zřízení 12 metrů vysoké vyhlídkové věže na 

Vlčí Hoře.222 Hlavní činností spolku bylo organizování turistiky, včetně zpřístupňování této 

oblasti pro turisty, jejichž počet rok od roku narůstal. Velmi čilá byla i schůzová činnost, 

která  bývala  doplněna  odbornými  přednáškami.  Spolek  také  vlastnil  rozsáhlou 

přírodovědnou sbírku (zoologickou, mineralogickou a paleontologickou). Bez zajímavosti 

také není, že součást výbavy členů tvořily moderní technické pomůcky, jako krokoměry, 

výškoměry, dalekohledy a samozřejmě odborná literatura a mapy.223 

Vedle turistiky patřil k oblíbeným aktivitám místních obyvatel také sport, o čemž 

svědčí  kupříkladu  zdejší  tenisový  klub  –  Lawn Tennis  Club.224 Kulturní  život  pak  od 

počátku 20. století obohatila i filmová produkce v místním kině.

Tab. 1: Vývoj počtu obyvatel Krásné Lípy v letech 1818 – 2000225

Rok 1818 1880 1910 1930 1950 2000
Počet obyvatel 6261 10221 10174 9385 4368 3607

222Tamtéž.
223Tamtéž.
224Vlastivěda Šluknovského výběžku 2008, s. 151.
225Údaje zahrnují celkový počet obyvatel Krásné Lípy i s přidruženými obcemi, tedy kromě samotného 

města Krásná Lípa i Dlouhý Důl, Hely, Kamenná Horka, Krásný Buk, Kyjov, Sněžná, Vlčí Hora, 
Zahrady. V příloze 1 je pak tabulka zachycující demografický vývoj v jednotlivých obcích na 
Krásnolipsku. (Tamtéž, s.190) 
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Obr. 3: Slavnostní zpřístupnění pramenů Křinice upravených 
Horským spolkem pro nejsevernější Čechy v roce 1907.



7. Osobnost Rudolfa Köglera 

Uvedené biografické údaje o Rudolfu Köglerovi jsem čerpala zejména z informací 

získaných  při  interview  s  dcerou  zakladatele  stezky  p.  Ingrid  Schnittnerovou  v  jejím 

domku v Zahradách č. 30 dne 22.4. 2011, dále také z článku Kláry Mrštíkové „Osobnost a 

dílo  Rudolfa  Köglera“  publikovaném  v  ročence  Klubu  přátel  muzea  Varnsdorf226 a  z 

publikace, kterou napsal zdejší rodák a předseda místní organizace Klubu českých turistů 

Václav Hieke v roce 2005 (České tajemství – Krásnolipsko), mimo jiné jeden z největších 

znalců místní historie.227

7.1 Životaběh

Rudolf  Kögler  se  narodil  12.  března  roku  1899  v 

Krásné Lípě německým rodičům, kteří oba pracovali v 

místních textilních továrnách. Od dětství se zajímal o 

přírodu, především o geologii, botaniku a později i o 

astronomii.  Tento  zájem intenzivně  podporoval  jeho 

učitel přírodopisu, který mu poskytl základní přehled o 

geologických  jevech  a  snažil  se  jeho  přírodovědný 

zájem co nejvíce podpořit.228 

Dcera Rudolfa Köglera  Ingrid Schnittnerová popsala 

rodinnou situaci svého otce takto: 

„Jeho maminka byla velice prostá žena, ale on dostal  

do vínku určité  vlohy a tyto vlohy se probouzely  už v  dětství  a  byly  podpořeny i  jeho  

učitely. Chodil v Krásné Lípě do školy a tak jako i jiné děti sbíral kameny a různé jiné  

přírodniny[...]  Měl  výborného  učitele,  který  mu  pomáhal  rozpoznávat  kameny.[...]  Ale 

protože byl z tak velmi chudých rodinných poměrů, maminka neměla na studia. Ani na  

gymnázium do Rumburka prostě nemohl jezdit, poněvadž maminka na to neměla.“229 

226Mrštíková, Klára: Osobnost a dílo Rudolfa Köglera. In: Mandava 2004, Varnsdorf: Klub přátel muzea 
Varnsdorf, 2004, s. 74-78.

227S Václavem Hiekem jsem se setkala opakovaně v roce 2009, když jsem sháněla podklady pro svou 
seminární práci Naučné stezky – historie a současnost.

228Mrštíková, Klára: Osobnost a dílo Rudolfa Köglera. In: Mandava 2004, Varnsdorf: Klub přátel muzea 
Varnsdorf, 2004, s. 74.

229Ústní sdělení Ingrid Schnittnerové  (interview 22.4.2011 v domku v Zahradách).
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Obr. 4: Rudolf Kögler. 
Foto: archiv rodiny Schnittnerovy



Nelehká finanční  situace rodiny tedy nedovolila  Rudolfu Köglerovi  prohlubovat 

nabyté znalosti dalším studiem na gymnáziu. Z ekonomických důvodů se po absolvování 

obecné  a  měšťanské  školy  rozhodl  nastoupit  do  Státní  průmyslové  školy  pletařské  v 

Krásné Lípě. Nicméně jeho zájem o přírodní vědy byl natolik silný, že i navzdory nelehké 

ekonomické situaci ve studiu pokračoval. 

„Během té doby, co chodil do školy, sbíral kameny pilně dál a naučil se je rozlišovat podle  

knih. A protože se vědělo, že nebude moci jít studovat na přírodovědeckou fakultu, tak si  

ale pořizoval literaturu, knihy a učil se sám. A to velice pilně.“230

Po ukončení průmyslové školy pletařské v roce 1915 začal pracovat jako velká část 

místních obyvatel v textilní továrně,231 kde se také seznámil s Annou Zimermannovou ze 

Zahrad, která se roku 1923 stala jeho ženou.232 Během svého života pracoval R.Kögler jako 

pletař, textilní návrhář a technický úředník v různých textilních závodech.233 Se svou ženou 

měl dvě děti.  Hudebně nadaný syn Roland (1926) zahynul během druhé světové války. 

Dcera Ingrid (provdaná Schnittnerová)  se narodila  roku 1940.234 Právě její  zásluhou se 

dochovala unikátní geologická mapa a mohla být znovu obnovena nejstarší naučná stezka. 

Vcelku  poklidný  rodinný  život  bezesporu  narušila  nejprve  hospodářská  krize 

třicátých  let  a  poté  druhá  světová  válka,  ale  i  Köglerovo  sociální  smýšlení,  které  jej 

připravilo v roce 1936 o zaměstnání. Tehdy získal práci až po několika měsících v mzdové 

účtárně ve Varnsdorfu, kam musel denně namáhavě dojíždět na kole.235 Avšak navzdory 

těmto komplikacím pokračoval dál ve své filantropické a osvětové činnosti.236 Vše se však 

radikálně  změnilo  po  skončení  druhé  světové  války,  kdy  osud  celé  rodiny  výrazně 

poznamenal poválečný vývoj. Díky svému antifašistickému smýšlení se sice vyhnuli první 

vlně divokého odsunu německého obyvatelstva na rozdíl od zbytku svých příbuzných, ale 

roku  1946  byli  i  oni  zařazeni  mezi  německé  obyvatelstvo,  které  mělo  být  nuceně 

vysídleno. Jen díky razantnosti a neústupnosti Köglerovi manželky zde mohli zůstat, avšak 

vztahovala se na ně represivní opatření uplatňovaná po druhé světové válce na německé 

230Tamtéž.
231pletárna Filippa Michela v Zahradách
232Ústní sdělení Ingrid Schnittnerové  (interview 22.4.2011 v domku v Zahradách).
233Mrštíková, K.: Osobnost a dílo Rudolfa Köglera. In: Mandava  2004, Varnsdorf: Kruh přátel muzea 

Varnsdorf , 2004, s. 74.
234České tajemství – Krásnolipsko 2005.
235Mrštíková, K.: Osobnost a dílo Rudolfa Köglera. In: Mandava  2004, Varnsdorf: Kruh přátel muzea 

Varnsdorf , 2004, s. 76.
236V této době připravoval intenzivně podklady a dokumentaci pro vznik naučné stezky. (Tamtéž)
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obyvatelstvo v ČSR a byli často vystaveni velice nepříjemným a agresivním reakcím ze 

strany českého obyvatelstva.237  

Koncem čtyřicátých let obdržel R. Kögler nabídku akademika Radima Kettnera238 

vyrábět přenosné plastické geologické mapy pro výstavní účely. Avšak vyhlídku na slibně 

se vyvíjející pracovní uplatnění, které by konečně odpovídalo jeho odborným znalostem, 

zmařila  v  dubnu  roku  1949  předčasná  smrt  v  důsledku  nešťastného  selhání  lékaře  v 

rumburské nemocnici.239

7.2 Osobnost Rudolfa Köglera – vrozené vlohy nebo velké nadšení a vlastní píle? 

Zpětně je asi obtížné určit, co bylo tím nejdůležitějším faktorem v životě Rudolfa 

Köglera,  který sehrál  zásadní  roli  při  zrodu myšlenky první  naučné stezky u nás.  Toto 

krátké zamyšlení je věnováno specifickým charakterovým rysům zakladatele stezky, které 

by mohlo poskytnout lepší obraz o tom, kdo byl vlastně tvůrce první naučné stezky u nás - 

především čím vynikal a jaké aktivity předcházely vzniku stezky. I když jsem si vědomá, 

že je to pouze můj vlastní pohled a interpretace získaných dat, přesto se o takové zamyšlení 

pokusím, a to na základě toho, co všechno se mi podařilo o Rudolfu Köglerovi zjistit. 

Zcela jistě je možné konstatovat, že tento muž měl velké nadání. Podle slov své dcery 

Ingrid přímo všestranné: 

„Od dětství, od školních let se u něj projevovala sběratelská vášeň, zájem o geologii a  

mineralogii, pak astronomie a hudba. Otec také hrál na housle v kině v Krásné Lípě. To  

bývalo ještě v době němých filmů . Pak měl také nadání i na malování. Prostě těch zájmů  

měl velice mnoho.“ 240

O jeho výtvarném talentu svědčí mimo jiné provedení původních doprovodných 

tabulích NS, které sám vyráběl. Je tedy pravděpodobné, že rád tvořil. 

Kromě  geologie  patřila  k  jeho  koníčkům  také  astronomie.  Svá  astronomická 

pozorování  prováděl  v  nedalekém  okolí  (na  úpatí  Vlčí  Hory  nebo  na  zahradě  svého 

237Ústní sdělení I. Schnittnerové (interview 22.4. 2011).
238Dr. Radim Kettner (1891-1967) byl významný český geolog, od roku 1952 také profesor geologie a 

ředitel geologicko-paleontologického ústavu na Karlově univerzitě v Praze. Mimo jiné byl i aktivním 
členem KČT.

239Mrštíková, K.: Osobnost a dílo Rudolfa Köglera. In: Mandava  2004, Varnsdorf: Kruh přátel muzea 
Varnsdorf , 2004 , s. 77.

240Ústní sdělení I. Schnittnerové (interview 22.4. 2011).
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domku). Výsledky pozorování si pečlivě zaznamenával a zakresloval, jejich výsledky pak 

zasílal  do  Curychu.  Velice  často  pořádal  také  veřejná  pozorování,  která  doprovázel 

vlastním výkladem. Díky svým vynikajícím znalostem spolupracoval v letech 1926-1940 

jako pozorovatel slunečních skrvn s hvězdárnou v Curychu, kam také poslal své náčrtky 

polární  záře  z  25.  ledna  1938,  které  mu  vynesly  uznání  v  mnoha  astronomických 

společnostech doma i  v  zahraničí.241 Za zaznamenání  barevných efektů a  velmi  přesné 

zachycení  souhvězdí  byl  oceněn dokonce  Královskou observatoří  v  Greenwichi  a  jeho 

kresby  polární  záře  byly  publikovány  i  v  odborné  literatuře.  Dodnes  je  jeho  jméno 

zařazeno do galerie významných astronomů v curišské hvězdárně.242 Z výše uvedeného 

vyplývá, že musel pracovat velice systematicky a pečlivě.

Velice zásadním charakterovým rysem byla ale také určitá zarputilost a chuť „přijít 

na kloub věci“ sám. Podle slov své dcery Ingrid se otec snažil vše nalézat a objevovat sám. 

Vybaven poznatky, které načerpal vlastním studiem knih a geologických map, se vydával 

často sám na dlouhé procházky. Při těchto vycházkám  „chodil křížem krážem krajem a  

hledal různé horniny.“243

Když se v roce 1930 spolu s manželkou přestěhovali 

z Krásné Lípy do domu manželčiných rodičů v obci 

Zahrady,  mohl  realizovat  svůj  plán  na  zhotovení 

plastické  geologické  mapy,  která  by  nározně 

ukazovala  unikátní  geologický  jev  tzv.  lužickou 

poruchu.244 Myšlenka na vytvoření geologické mapy 

se zrodila v době, kdy tento amatérský učenec vedl 

četné  přednášky  o  astronomii  a  geologii  pro 

veřejnost, především pro školní mládež. Jak uvedela 

jeho dcera, šlo mu o to „vytvořit názornou pomůcku, 

podat odborné informace populární formou tak, aby i laici porozuměli  geologické situaci  

zdejšího kraje. Tomuto účelu by ale podle něj nejlépe posloužil názorný model, na kterém  

by mohl své poznatky názorně doložit a ukázat geologickou situaci zdejšího kraje.  […] 

241Mrštíková, K: Osobnost a dílo Rudolfa Köglera. In: Mandava  2004, Varnsdorf: Kruh přátel muzea 
Varnsdorf , 2004, s. 74, 75.

242Tamtéž, s. 74-77.
243Ústní sdělení dcery zakladatele NS, interview 22.4. 2011.
244Mapa byla v r. 1987 prohlášena za nemovitou kulturní památku. Díky vzorné péči rodiny p.Schnittnerové 

se tato mapa zachovala v podstatě v nezměněnné podobě až dodnes.
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Obr. 5: Rudolf Kögler při stavbě 
mapy kolem r. 1934. 

Foto: archiv rodiny Schnittnerů



Otec samozřejmě používal při přednáškách geologické mapy, na kterých bylo vidět, kde  

které horniny jsou. To se může ukázat, ale je to nezáživné, je to jen papír.“  245 Proto se 

rozhodl vytvořit na své zahradě reliéfní geologickou mapu okolí Vlčí hory. Po několikaleté 

usilovné práci se Köglerovi podařilo v roce 1937 zpřístupnit veřejnosti unikátní „přírodní 

učebnu“ – alpinum a geologickou mapu sestavenou z autentických hornin, které nasbíral 

během svých přírodovědných vycházek po kraji.246 Je třeba zdůraznit, že vybudování této 

mapy spočívalo v mnohaměsíční práci v terénu, kdy Rudolf Kögler prováděl odkryvy a 

sbíral vzorky z předem vytypovaných území, nosil je v batohu na svou zahradu a poté je 

vleže sestavoval  jako mozaiku.247 Pro ještě  lepší  představu vytvořil  kolem mapy navíc 

názornou ukázku hornin geologického podloží,  které  jsou seřazeny podle geologického 

stáří.  Botanické  vědomosti  zase  rozšiřovalo  založené  alpinum.  Již  od  samého  začátku 

vyhledávali tento evropský unikát přední odborníci, kteří byli nadšeni novým způsobem 

geologického zobrazování krajiny.  Tuto plastickou mapu ale využívala i  řada škol jako 

pomůcku při výuce přírodopisu. 

Jak je vidět, tak bez velké dávky píle, námahy a 

času by k vytvoření tohoto díla určitě nemohlo 

dojít.  Navíc je zde velice patrná další vlastnost 

Rudolfa Köglera,  která by se dalo označit jako 

potřeba  šířit  osvětu.  Právě  tato  snaha  přiblížit 

některé na první pohled složité geologické jevy 

laické  veřejnosti  stála  i  u  vytvoření  čtyř 

přenosných  modelů248 znázorňující  průběh 

lužického přesmyku, které zakoupily školy pro potřeby výuky249. Právě ta pak podle slov 

Ingrid  Schnittnerové  stála  u  zrodu myšlenky přírodovědné naučné stezky,  která  byla v 

provozu od roku 1941 do roku 1945.250 

Rovněž  je  možné  jej  označit  za  neúnavného  popularizátora  některých  odvětví 

přírodních věd. Během svého života založil a vedl celou řadu přírodovědných kroužků na 

245Ústní sdělení dcery zakladatele NS, interview 22.4. 2011.
246Tato mapa o velikosti 50 m2 zobrazuje území o rozloze 29 km2 .
247Tamtéž.
248Viz obr. 7.
249Mrštíková, K: Osobnost a dílo Rudolfa Köglera. In: Mandava  2004, Varnsdorf: Kruh přátel muzea 

Varnsdorf , 2004, s. 78.
250Podrobně o této stezce viz další kapitola.
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Obr. 6: Geologická mapa v roce 1941 
Foto: archiv rodiny Schnittnerovy



různých místech ve Varnsdorfu, Rumburku nebo v Mikulášovicích.251 Jeho popularizační 

činnost zahrnovala i vedení astronomického kroužku ve firmě, u níž byl zaměstnán. Podle 

slov p.  Ingrid Schnittnerové inspirovaly jeho přednášky mnohé posluchače následně ke 

studiu přírodních věd.252 Kromě toho byl také členem Horského spolku pro nejsevernější 

Čechy založeného r. 1885 v Krásné Lípě.253

I přesto, že se svým koníčkům mohl věnovat jen po práci, byl podle slov své dcery 

vždy velice pilným samoukem.254Své znalosti si rozšiřoval hlavně formou četby odborné 

literatury  a  navštěvováním sbírek  a  muzeí.   Za  tímto  účelem si  také  pořizoval  velké 

množství odborné literatury.255 Zároveň ale chodil velice často přímo do terénu. Při těchto 

vycházkách si  nejen mohl  ověřit  své znalosti,  ale  také sbírat  nejrůznější  „kameny“,  ze 

kterých si  postupně vytvářel vlastní mineralogickou sbírku.  I když byl  jen amatérským 
251České tajemství – Krásnolipsko 2005.
252Ústní sdělení Ingrid Schnittnerové, interview 22.4. 2011.
253Ústní sdělení Ingrid Schnittnerové, interview 22.4. 2011.
254Ústní sdělení Ingrid Schnittnerové, interview 22.4. 2011.
255Dokonce za svůj první plat si prý koupil odborné knihy. (Hieke, Václav. Slavní krásnolipští občané. In: 

České tajemství – Krásnolipsko. Krásná Lípa: KČT Krásná Lípa, 2005, s. 4)
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Obr. 7: Model průběhu lužické poruchy 
Foto: Průvodce-Köglerova naučná stezka Krásnolipskem, Krásná Lípa,2006



přírodovědcem, cenili si jeho znalostí přední odborníci, k nimž patřil například zmíněný 

Radim Kettner, s nímž se Rudolf Kögler osobně znal. Dokonce se po jeho smrti uvažovalo 

o udělení čestného doktorátu im memoriam.256

256Mrštíková, K: Osobnost a dílo Rudolfa Köglera. In: Mandava  2004, Varnsdorf: Kruh přátel muzea 
Varnsdorf , 2004, s. 77.
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8. Historie vzniku první doložené naučné stezky u nás

8.1 Poslání první naučné stezky

Dříve  než  začnu  popisovat  historii  vzniku  stezky,  rády  bych  zde  citovala  část 

článku Radima Kettnera257 uveřejněného v časopise Sokol v roce 1940.258 Autor v něm píše 

nejen o pojetí turistiky a cestování obecně, ale i  o tom, za jakým účelem by měli  lidé 

cestovat a k čemu může být turistika užitečná. Jen na okraj připomínám, že článek byl 

uveřejněn v roce 1940,  tedy rok po vypuknutí  druhé světové války,  kdy vlast  a národ 

nabyly na významu a turistika představovala jeden ze způsobů vztahování se k domovině, 

ale také prostředek, jak alespoň dočasně zapomenout na útrapy války. Tento úryvek jsem 

zvolila záměrně proto, že Radim Kettner se s tvůrcem naučné stezky velmi dobře znal, sám 

byl  předním  odborníkem  v  oblasti  geologie  a  vynikajícím  pedagogem  na  Karlově 

univerzitě. Zároveň se domnívám, že tento text  velice  pěkně vystihuje hlavní poslání a 

náplň naučné stezky tak, jak jej zamýšlel sám Rudolf Kögler - „aby lidé rostli v tom svém 

poznání, byli tak obohaceni  [...] aby člověk získal informace a aby ho to potěšilo a ještě  

aby ten vztah ke krajině byl hlubší.“.259 

S čím si tedy R.Kettner spojoval turistiku v době, která byla tolik poznamenaná 

druhou světovou válkou? 

„Cestování a turistika, pěstované ve větším rozsahu, patří k podnikům moderní doby a jsou  

jistým výrazem hesla: návrat k přírodě. Moderní člověk, zvláště velkých měst, jest duševně  

neb tělesně vysilován a vyčerpáván nepřirozeným způsobem života, vyplývajícím ze stálého  

shonu a chvatu a z intensivní práce v úřadech, školách, obchodech, dílnách, továrnách  

apod.  Touží  proto,  aby  po  celotýdenní  námaze  okřál  na  zdravém vzduchu  a  v  pěkné,  

nezkažené přírodě.“ 260

Dr. Kettner se zmiňuje i o tom, jak má správná turistika podle něj vypadat. 

„Rozumně vedené cestování a výletnictví má se říditi zásadou, aby při pobytu v přírodě  

257Radim Kettner (1891-1967) byl přední český geolog, pedagog a ředitel geologicko-paleontologického 
ústavu na Karlově univerzitě. Kettner je považován za zakladatele moderní české geologické školy. Od r. 
1952 byl členem Československé akademie věd. Věnoval se geologii, petrografii a tektonice. Je autorem 
souborné čtyřdílné publikace Všeobecná encyklopedie.  
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Radim_Kettner (15.6.2011)

258Celý článek je naskenován a je součástí přílohy této práce.
259Ústní sdělení Ingrid Schnittnerové (interview 22.4.2011 v Zahradách)
260Kettner, Radim. Poznej svou vlast. In: Sokol. Ročník LXVI. Číslo 5, s. 93. 

Časopis Sokol vydává Česká obec sokolská již od r. 1871. Celý článek je uveden v příloze této práce.
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byla vždy rovnováha mezi tělesným výkonem a duševním poučením. […] Při cestování a na 

výletech  nepřepínejme  svých  sil  a  snažme  se  spíše  hledati  v  přírodě  osvěžení,  

vychutnávejme  krásy  přírodní,  učme  se  pozorovati  přírodu  a  poznávati  její  zákony  a  

všímejme  si,  kterak  obyvatelstvo  přizpůsobuje  povahu  svého  života  zeměpisným  

zvláštnostem kraje.“261

Dále  shrnuje  hlavní  cíle  cestování  a  výletů: „...osvěžiti  se  po  celotýdenní  neb  

celoroční vysilující práci a nalézti potěšení z poznání přírody a krás krajinných.“262

Ani v další části nezapře autor článku svou přírodovědnou orientaci ani vlastenecké 

sklony a romantické zaujetí pro divokou přírodu. Autor totiž přímo vybízí k výletům a 

studiu přírodních krás naší vlasti. Samozřejmě, že nezapomíná ani na historické památky, 

tradice a způsob života lidí v různých částech republiky, které také stojí za to poznávat. 

Výlety nemají  podle něj sloužit jen k regeneraci, ale především k budování pevnějšího 

vztahu k vlasti. Je přesvědčen o tom, že čím více budeme poznávat zdejší kraje a jeho 

zvláštnosti,  o to vřelejší  vztah si  vytvoříme k vlastnímu kraji  a k přírodě,  které si pak 

začneme vážit a budeme ji chránit.263  

8.2 Zrod ideje naučné stezky

Během práce na geologické mapě musel Rudolf  Kögler  doslova prochodit zdejší 

kraj  křížem krážem. Přípravné práce totiž spočívaly v systematické práci v terénu, což 

znamenalo  především  důkladné  prozkoumání  zdejší  oblasti,  jejich  geologických  a 

botanických  zvláštností.  Právě  v  této  době  začal  podle  slov  své  dcery  přemýšlet  o 

vytvoření naučné vycházkové trasy, která by ještě lépe seznámila návštěvníky z města ale i  

z okolí s pozoruhodnostmi tohoto kraje. Poněvadž, jak uvedela jeho dcera, snažil se nejen 

o popularizaci vědy, ale i o prohlubování vztahu člověka ke krajině.264

Zrod ideje naučné stezky popsala dcera Rudolfa Köglera následovně: „....už při této  

práci na mapě, při této činnosti, kdy musel vždycky po určitých úsecích si dojít pro horniny  

na  konkrétní  místo  a  udělat  si  odkryvy  a  pak  odebírat  vzorky  hornin,  procházel  

systematicky krajem a právě při této činnosti si všímal nejen geologických zvláštností, ale i  

261 Tamtéž, s. 93.
262 Tamtéž, s. 94
263Tamtéž, s. 94.
264Ústní sdělení Ingrid Schnittnerové, interview 22.4. 2011.
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botanických a také různých výhledů do kraje. A tam právě se zrodila myšlenka - to by  

chtělo naučnou stezku - umožnit lidem z města, ale i lidem místním, aby se seznamovali  

ještě více s těmito botanickými,  geologickými zvláštnostmi,  aby lidé prostě rostli  v tom  

svém poznání a to byla ta počáteční myšlenka, ta myšlenka šla ruku v ruce se stavbou  

geologické mapy a s vytvářením zahrady [...] už když tvořil mapu si dělal poznámky, kde  

by  jaká  informační  tabule  asi  mohla  stát,  která  by  vysvětlovala  jevy,  ke  kterým  tam  

docházelo, ale i botanické zvlášnosti.“265

8.3 Prosazení a realizace myšlenky původní NS 

Na otázku  Jak náročnné bylo prosadit myšlenku NS na úřadech a zrealizovat ji?  

odpověděla paní Schnittnerová toto: „To vím, to mě maminka vyprávěla, že to bylo hrozně  

složité, protože tady ani zřejmě v Německu nic podobného neexistovalo a vůbec si s tím  

nevěděli rady. Takže těch problémů bylo velice mnoho a protože se k tomu museli vyjádřit  

majitelé lesů – jednotlivých území a úseků, tak ty měli nejrůznější myšlenky, co by všechno  

mohlo vadit přírodě a zvířatům. Takže ti měli hrozně moc námitek a nechtěli to povolit.  

Možná kdyby byli věděli, že v Německu třeba už nějaké naučné stezky existují, tak by se  

mohli informovat, ale to nebylo. Velké výhrady měly i úřady a pak zemědělci, protože to šlo  

po jejich polních nebo lučních cestách. Úřady si s tím vůbec nevěděly rady. Neměly se o co  

opřít [...] protesty byly masivní a trvaly několik let.“ 266 

Nemalý problém představovalo také finanční zajištění stezky. Jednalo se zejména o 

výrobu  informačních  tabulí  a  zhotovení  soch  Pumphuta  a  Raschauera.  „Zpočátku  to 

tatínek financoval všechno sám, poněvadž i členové horského spolku nevěděli co to bude a  

jak to bude fungovat.“267 Veškeré náklady na výrobu dřevěných tabulí, zejména dřevo na 

tabule, barvy, spojovací materiál apod. si tedy zpočátku musel hradit z vlastních zdrojů. O 

samotné provedení informačních tabulí se postaral sám „vlastní rukou tam vyryl nápisy a  

dělal si nákresy atd.“.268 O všem si vedl velice pečlivé záznamy a mohl tedy přesně vyčíslit 

investované prostředky.269 Teprve poté, co ukázal členům spolku podklady a seznámil je 

konkrétně se svou představou, se „členové spolku začali probouzet.  Díky návštěvníkům,  

265Ústní sdělení Ingrid Schnittnerové, interview 22.4. 2011.
266Tamtéž.
267Tamtéž.
268Tamtéž.
269Přesné záznamy jsou součástní archivního materiálu rodiny Schnittnerových.
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kteří chodili na zahradu a určitému vysvětlení záměru, se začaly konečně dělat sbírky.“270 

Ovšem tyto dary byly spíš drobné finanční částky. Rovněž i terénní práce musel zpočátku 

provádět on sám, „až o něco později, když ostatním členům horského spolku došlo, že tady  

jejich člen dělá něco mimořádného“,271 se do realizace stezky zapojili i jiní členové spolku. 

Vlastně teprve po opakovaném přesvědčování manželky, že to co dělá, je ku prospěchu 

ostatním, přišel Rudolf Kögler  s žádostí o finanční přispění na realizaci stezky.272 Podle 

slov své dcery byl mimořádně skromným člověkem.273

8.4 Charakteristika původní přírodovědné naučné stezky

Po  několikaleté  přípravě  se  R.Köglerovi  podařilo 

zpřístupnit  stezku  veřejnosti.  První  průchod  se 

uskutečnil v neděli 12.10.1941.274 Trasa původní stezky 

měřila  12 km a byla vedena tak,  aby sledovala zdejší 

geologickou  zvláštnost,  zlomovou  linii  lužického 

přesmyku.  Autor  o  ní  napsal:  „Založil  jsem 

dvanáctikilometrovou Přírodní stezku Doubice – Kyjov –  

Vlčí  Hora,  vedoucí  nejzajímavějšími  úseky   v  okolí.  

Pořídil jsem sedmdesát velkých tabulí s vysvětlivkami o  

geologických  proměnách,  které  se  tu  staly,  a  připojil  

jsem i poznámky o botanických zvláštnostech.“ 275 Sám 

každoročně  zjara  instaloval  na  trase  stezky  70 

informačních tabulí, které musel na zimu zase schovat. 

Tabule  byly  zhotoveny  ze  dřeva  ve  třech  různých 

velikostech.  Jejich  výtvarné  zpracování  bylo  dílem 

Rudolfa  Köglera,  který tabule rovněž vybavil potřebnými informacemi. Někdy šlo jen o 

název rostliny, mnohdy však poskytovaly vysvětlení určitého geologického jevu a včetně 

schematického nákresu. Samozřejmě, že nápisy byly v německém jazyce. Teprve po válce 

270Ústní sdělení Ingrid Schnittnerové, interview 22.4. 2011.
271Tamtéž.
272Tamtéž.
273K.Mrštíková uvádí, že na financování stezky se kromě Köglera podílel Německý horský spolek pro 

severní Čechy, Alpský spolek Žitava a dobrovolní dárci. (Mrštíková, K: Osobnost a dílo Rudolfa Köglera. 
In: Mandava  2004, Varnsdorf: Kruh přátel muzea Varnsdorf , 2004, s. 76)

274Tamtéž.
275Kögler, R.: Moje přírodovědecká činnost, 30.1.1947. Tamtéž.
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Obr. 8: Kögler při instalaci  
informačních tabulí.
Foto: archiv rodiny Schnittnerů



se  změnou  situace  začal  připravovat  také  českou  verzi,  ale  k  její  úplné  realizaci  již 

vzhledem k tehdejším poměrům nedošlo.276

Jeden z  Köglerových schematických nákresů, které vytvořil pro naučnou stezku a 

které měly přispět k porozumění geologických jevů.

276Ústní sdělení I. Schnittnerové, interview 22.4.2011.
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Obr. 9 Nákres mechanismu vzniku pískovce
Foto: Průvodce - Köglerova naučná stezka Krásnolipskem, 2006



Köglerova geologická mapa

65

Obr. 10: Naučná stezka (tečkovaně) vedla podél lužického zlomu (čárkovaně);vlevo  
od linie zlomu - pískovcová oblast; vpravo žulová oblast



Trasa začínala na Vápence u Doubice v bývalém lomu,277 kde teprve pár let před 

otevřením stezky (1929) skončila  těžba vápence a  bylo tady tudíž možné velice dobře 

ukázat některé geologické jevy,278 ke kterým zde v dávné minulosti došlo, neboť lomy ještě 

nebyly porostlé vegetací.  Toto místo mělo ideální polohu pro seznámení  návštěvníků s 

geologickou poruchou oddělující pískovcovou oblast od žulové, neboť se nachází právě na 

rozhraní lužického masivu (severně) a české křídové pánve (jižně). „Naučná stezka šla  

mezi starým a novým lomem, to už dnes nejde kvůli  ochranářům.“279  Odtud sledovala 

stezka  téměř  přesně  linii  lužického  zlomu,  stoupala  směrem  do  kopce  –  přes  vrchol 

lužického přesmyku směrem k Maškovu vrchu. Ten je vytvořen z rumburské žuly a za 

života Köglera  byl mnohem méně zalesněný. Odtud se tedy do kraje otevíraly překrásné 

výhledy směrem k dnešnímu národnímu parku. 

Po pár  metrech  již  stezka opět  vstupovala  do pískovcové oblasti,  procházela  krásnými 

lesními  partiemi  přes  Jelení  rokli  a  Zlatý  potůček  až  k  Peškově  stráni  nesoucí  název 

„Peschkens Räumicht“, kde také kdysi býval lom na vápenec, ale v době založení stezky 

již byl dávno zasypán. Další část stezky vedla vzhůru na Peškovu stráň až k osadě Hely,280 

odkud „byl  nádherný výhled do kraje  směrem do Kyjovského údolí“.281 Poté se stočila 

277Vápenec se zde těžil už od r.1641, používal se ke hnojení nebo se z něj vyrábělo vápno pro stavební 
účely. Většina produkce směřovala do Saska. (Průvodce – Köglerova naučná stezka. Krásná Lípa, 2006, s. 
26)

278Zejména mechanismus , jakým se vápenec z geologického období jury dostal na povrch. (Tamtéž, s. 26, 
27)

279Ústní sdělení I. Schnittnerové, interview 22.4.2011.
280Osada Hely zanikla po druhé světové válce. Dnes se zde pase dobytek.
281V tomto místě se původní stezka odchýlila od dnešní naučné trasy, která pokračuje údolím dál směrem ke 
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Obr. 11: Geologický řez od Maškova vrchu k Labi zpracovaný R. Köglerem 

(Další ze schematických nákresů, který měl sloužit k lepšímu pochopení 
geologického podloží ) 
Zdroj: Průvodce Köglerova naučná stezka Krásnolipskem, 2006, s. 33



zpátky dolů k prvním kyjovským stavením, kde býval umístěn dřevěný vyřezávaný obraz 

kříže, tří lip a staré hospody.282 „Pak na Okrouhlík, kde je výlev čediče s amfibolem, pak se  

sešlo dolů do Kyjova“,283 jehož jméno lecos prozrazuje o původní ekonomické aktivitě ve 

zdejší  oblasti.284 Kyjov  býval  tradičně  místem  zastavení,  kde  se  návštěvníci  někdejší 

naučné stezky mohli občerstvit a načerpat nové síly na další část trasy. Tehdy zde bylo v 

provozu hned několik hospod.285 Již v dobách rozmachu turismu byla tato ves ideálním 

výchozím místem pro výlety do pískovcových skal, které patřily k oblíbeným turistickým 

cílům už v 19. století. Naučná stezka zde kopírovala trasu ještě starších turistických cest 

vybudovaných horskými spolky.286 Právě na zdejších pískovcových skalních útvarech mohl 

Rudolf Kögler s pomocí vlastnoručně zhotovených nákresů na informačních tabulích dobře 

vysvětlit mechanismus vzniku pískovcových skal (viz např. obr. 9 a 11). Tyto geologické 

jevy, zejména usazování a eroze, daly vzniknout bizarním skalní útvarům (voštiny, skalní 

dutiny, věže, převisy, římsy apod.), které vytvářely romantickou kulisu a staly se námětem 

mnoha výtvarných a literárních děl v období romantismu. Některé dokonce získaly i své 

jméno (např. Skalní bratři,  Lví doupě atd.).  I i v těchto místech nebyla nouze o krásné 

výhledy do krajiny Českého Švýcarska či  do hlubokého údolí  říčky Křinice,  podél níž 

vedla turistická cesta z Kyjova přes Turistický most do Zadní Doubice a dále do Německa 

vybudovaná Horským spolkem pro Nejsevernější Čechy na přelomu 19. a 20. století.287 

Autor stezky na svých tabulích vedle výkladu o geologii a botanice pamatoval i na 

místní  pověsti.  Jednou z  pověstmi  opředených  postav  původní  stezky byl  i  mlynářský 

tovaryš Pumphut, který prý při svých toulkách světem zavítal i do Dixova mlýna na okraji 

Kyjova.288 

Odtud pokračovala stezka vlevo od Křinice směrem na Vlčí Horu a vedla převážně 

po kyjovských loukách (Kořalečné stráně) - nyní opět podél linie lužického zlomu. Pak 

Kyjovu. (Ústní sdělení I.Schnittnerové, interview 22.4.2011)
282Průvodce Köglerova naučná stezka Krásnolipskem 2006, s. 37
283I tímto místem dnešní stezka neprochází kvůli vlastníkům pozemků. ( Ústní sdělení I.Schnittnerové, 

interview 22.4.2011)
284Původní označení místa „In der Kawe“ a z něho odvozené jméno vsi Khaa souvisí s hornictvím; 

Khawhaus je hornický výraz pro domek nad šachtou. Ves samotná pak vznikla koncem 16. století jako 
raně novověká lánová ves, hlavním zdrojem obživy místních obyvatel bylo dřevařství a pastevectví. 
(Průvodce Köglerova naučná stezka Krásnolipskem 2006, s.40, 41)

285Ústní sdělení I. Schnittnerové, interview 22.4.2011.
286Horský spolek pro nejsevernější Čechy se zasloužil o zpřístupnění Kyjovského a Křinického údolí. 

Největším stavebním počinem byla rekonstrukce hlavní cesty procházející  Kyjovským údolím. Zdroj: 
http://www.horskyspolek.eu/pages/historie/historie-GVfdnB.html (1.6.2011)

287http://www.horskyspolek.eu/pages/historie/historie-GVfdnB.html  
288Původně saská pověst (interview 22.4.2011)
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následoval dlouhý lesní úsek se střídavým klesáním a stoupáním až na Kamenný vrch. V 

této oblasti, zejména nedaleko skalního útvaru Plačtivé kameny,289 bylo možné pozorovat 

na některých horninách tzv. tektonická zrcadla - ohlazy vzniklé v důsledku vzájemného 

tření při tektonických pohybech. V údolí Malého Vlčího potoka a Pětidomí se naskytla 

vhodná příležitost upozornit na výskyt hornin z období permu, neboť ty se zde vyskytují ve 

velkém  množství  a  lze  je  snadno  rozeznat  podle  červeného  zabarvení.290 Ani  tento 

závěrečný úsek původní přírodovědné stezky nebyl vybrán náhodou. Naopak představuje 

opět jednu z příležitostí, jak ukázat a zpřístupnit laikům něco z geologické minulosti tohoto 

kraje. Odtud byl zároveň pěkný výhled jak na pískovcovou oblast, tak i na žulový terén. 

Nedaleko  silnice  protínající  Vlčí  Horu  oficiálně  končila  původní  naučná  stezka,  která 

nebyla koncipována jako uzavřený okruh, jak je tomu dnes. Podle slov paní Ingrid to tehdy 

nebylo zapotřebí, poněvadž začátek i konec byl dobře dostupný z blízké železniční stanice 

a  vlak  jezdíval  každou hodinu.291 Pod Vlčí  Horou stávala  druhá soška,  tentokrát  šlo  o 

místního obyvatele nevalné pověsti, jakéhosi Raschauera vyhlášeného „raubíře“ a zabijáka, 

který se díky své červené vestě mohl stát neviditelným a uniknout tak spravedlnosti. Jak 

sochu Pumphuta, tak i Raschauera vyrobil místní řezbář.292

Často se stávalo, že zájemci o průchod stezkou se sešli už na nádraží v Krásné Lípě. 

„Tatínek, když vedl výpravy, tak je vedl od nádraží, nejdříve vedl hosty kolem krásných,  

starých  lip. Výklad začínal už na náměstí. Mluvil o náměstí a o znaku města, které navrhl  

akad. mal. August Frind. Pak se procházelo městským parkem, odtud na Kamennou horku,  

tam byl moc hezký výhled. Poté se muselo vstoupit do lesa a sešlo se dolů k Vápence. Tady  

byl oficiální začátek naučné stezky.“ 293

Už během cesty k  prvnímu zastavení,  stejně  jako v  průběhu celé  vycházky po 

naučné stezky,  doplňoval  Rudolf  Kögler  informace na dřevěných tabulích ještě  o  další 

výklad,  který  nezahrnoval  jen  geologické,  botanické  a  zoologické  informace,  ale  také 

vlastivědné  poučení.294 Místní  zvláštnosti  a  kuriozity  pak  představovaly  jisté  zpestření 

odborného  výkladu.  Kromě  samotného  Köglera provázeli  návštěvníky  stezky  i  další 

289 V těchto místech se trasa původní stezky neshoduje s průběhem obnovené stezky, která Kamenný vrch i 
Plačtivé kameny úplně míjí. Tuto část ochranáři odmítli zpřístupnit, i přestože se zde podle slov Ingrid 
Schnittnerové nalézá velké množství ohlazů (interview 22.4.2011). 

290Ústní sdělení I. Schnittnerové, interview 22.4.2011.
291Tamtéž.
292Tamtéž.
293Tamtéž.
294Tamtéž.
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odborníci, kteří byli vždy videtelně označeni zelenou páskou s logem stezky.  „Bývalo to  

většinou o nedělích,  protože až do soboty se pracovalo.“ 295 Logo přírodovědné stezky 

znázorňující schematicky čedičový vrch Vlčí Horu si navrhl  Kögler  sám. Za jeho života 

pokrýval vrchol Vlčí Hory bukový porost , který byl vyšší než smrkový porost na úpatí. 

Tento  motiv  se  pak  objevuje  v  mnoha  podobách  na  trase  naučné  stezky  (např.  tvar 

informačních tabulí).

Stezka byla hojně navštěvována po následující čtyři roky až do začátku roku 1945. 

Mnozí pamětníci - účastníci vycházky se o stezce vyjadřují jako místě, které jim i přes 

válečné útrapy dokázalo ukázat svět v lepších barvách a přivedlo je na jiné myšlenky. Děti 

nebo mládež byli tak nadšeni z jeho přednášek během války, že „doslova říkali, to je jako  

kdyby nám otvíral svět míru, pokoje, lásky a potom my jsme toužili […] a  mnozí potom na  

základě jeho příkladu začali studovat přírodní vědy,“vzpomíná jeho dcera Ingrid.296

8.5 Obnovená Köglerova naučná stezka Krásnolipskem297

Po skončení války se  Köglerovi již stezku nepodařilo obnovit.  Jako na každého 

jiného  příslušníka  německého  etnika  se  i  na  něj  vztahovaly  restriktivní  poválečná 

opatřední.298 Navíc většina tabulí, které se mu podařilo zjara roku 1945 instalovat, padla za 

oběť vlně vandalismu, v rámci níž bylo ničeno vše německé. 

„Tatínek se snažil  obnovit  stezku. Už byly dělané překlady do češtiny. Jako Němec ale  

nesměl do lesů.  I  když pak stál pod ochranou tehdejšího KČT, který měl zájem stezku  

obnovit.  Německé tabule ale musely být odstraněny. Většina jich byla stejně zničená. [...] 

Už měl plány, že je nechá přeložit do češtiny...“299

Čtyři roky po válce však Rudolf Kögler umírá a i přes opakovanou snahu ze strany 

KČT se stezku nedaří obnovit.300 Teprve se změnou politické situace v naší zemí se situace 

začíná měnit a o stezku se zajímají jak představitelé města, tak i zástupci ochranářských 

organizací.301

295Ústní sdělení I. Schnittnerové (interview 22.4.2011)
296Tamtéž.
297Mapa s vyznačením dnešní trasy i původní NS je součástí přílohy této práce.
298Např. zákaz chodit do lesa. (interview 22.4.2011)
299Tamtéž.
300Tamtéž.
301V roce 1992 byl první pokus o obnovení stezky, avšak skončil díky smrti hlavního iniciátora, někdejšího 

starosty Krásné Lípy, neúspěchem. (interview 22.4. 2011).
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Současná  Köglerova naučná stezka byla obnovena po více než šedesáti letech v 

roce 2006.302 O její znuvuzřízení se zasloužila zejména pracovnice CHKO Lužické hory 

Klára Mrštíková (dnes Mágrová), která v roce 2003 oslovila dceru zakladatele původní 

stezky p.  Schnittnerovou  s  nabídkou  na  obnovení  stezky.303 Během tří  let  se  podařilo 

vybudovat novou přírodovědnou naučnou stezku, která téměř kopíruje trasu té původní. 

Finance na zřízení stezky poskytlo částečně město Krásná Lípa, z větší části byly náklady 

hrazeny z dotací EU.304 

NS  prochází  územím  spadajícím  pod  ochranu  přírody  (CHKO  Lužické  Hory, 

CHKO Labské pískovce, NP České Švýcarsko a přírodní rezervací Vápenka), nová část 

stezky pak vede většinou mimo chráněná území, zčásti po značené turistické cestě. Její 

celková trasa měří 20 km a mezi Vápenkou a Vlčí Horou kopíruje až na malé odchylky 

původní stezku.305 Na rozdíl od původních 70 tabulí je dnešní stezka vybavena více než 40 

informačními tabulemi,  které byly inspirovány těmi původními.  (tvar dnešních tabulí  a 

logo  viz  příloha)  Úprava  i  velikost  jednotlivých  tabulí  je  odlišná.  Dnešní  tabule  mají 

všechny stejnou velikost. Kromě nich jsou na trase instalovány další edukativní pomůcky, 

které zpestřují výklad na tabulích. (např. model milíře, hmatová stezka či dřevěné varhany 

viz  příloha).  Stejně  jako  její  předchůdkyně  je  zaměřena  přírodovědně  zejména  na 

geologickou  zvláštnost  zdejší  lokality  –  lužickou  poruchu.  Vedle  geologie,  botaniky  a 

zoologie  seznamuje  návštěvníky i  s  historií  zdejšího  kraje,  způsobem obživy místních 

obyvatel  a  architekturou  podstávkových  domů.  Nově  se  také  zmiňuje  o  industriální 

minulosti  tohoto  kraje  (textilky,  sklárny,  život  místních  továrníků).  Část  informačních 

tabulí je věnována i problematice ochrany životního prostředí. Jedno ze zastavení na trase 

je přímo na zahradě domu zakladatele původní stezky, kde se nachází plastická geologická 

mapa.  Současná  trasa  začíná  i  končí  v  Krásné  Lípě.  Okružní  charakter  byl  zvolen  s 

ohledem na dopravní dostupnost.306 Tato stezka patří k typům samoobslužných stezek, kdy 

si každý prochází trasu individuálně. U příležitosti 65. výročí vzniku stezky byl vydán i 

poměrně podrobný průvodce NS a mapa.307K vytvoření konkrétní představy o této stezce je 

v příloze přiložena fotodokumentace , současného stavu.

302Fotodokumentace současného stavu viz příloha této práce.
303Dále i místní organizace KČT. (interiview 22.4.2011)
304Náklady na zřízení této stezky činily 4 miliony korun. (Tamtéž)
305Odchylky jsou vyznačeny na mapě stezky černými kruhy. (viz příloha)
306Ústní sdělení I. Schnittnerové (interiview 22.4.2011)
307Průvodce – Köglerova naučná stezka Krásnolipskem, Krásná Lípa 2006; Mapa – Köglerova naučná 

stezka Krásnolipskem
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9. Závěr:

Smyslem mé bakalářské práce bylo přispět  alespoň dílčím způsobem k poznání 

historických kořenů fenoménu naučných stezek, které chápu jako jeden z dílčích projevů 

nového  přístupu  člověka  k  přírodnímu  prostředí  související  s  celkovou  proměnou 

společnosti v 19. století v důsledku industrializace. 

Co jsem zjistila studiem konkrétní stezky?

Nejstarší  doložená  NS  na  našem  území  vznikla  na  severu  Čech  na  počátku 

čtyřicátých  let  dvacátého  století.  Jejím  tvůrcem  byl  místní  osvícený  patriot  s 

filantropickými sklony Rudolf  Kögler,  který měl  potřebu šířit  osvětu.  Bez nadsázky je 

možné říci, že  Kögler  svou myšlenkou na zřízení přírodovědné naučné stezky zcela jistě 

předběhl svou dobu, neboť v pořadí druhá doložená naučná stezka na našem území byla 

zřízena  až  v  r.  1965.  Tento  vlastivědný nadšenec  a  amatérský badatel  si  vlastní  pílí  a 

samostudiem osvojil velice slušné znalosti v několika přírodovědných oborech. Je možné, 

že  právě  tato  nesnadná  cesta  k  získání  znalostí  o  nejrůznějších  přírodních  jevech  jej 

motivovala  k  vytvoření  originálních  edukativních  pomůcek,  mezi  nimiž  je  třeba  uvést 

unikátní plastickou geologickou mapu, ale zejména onu „učebnu pod širým nebem“, která 

by i nezkušenému laikovi dokázala zprostředkovat konkrétní představu o daném přírodním 

jevu přímo v místě jeho výskytu. 

Jeho sběratelská vášeň jej často vedla k důkladnému a systematickému procházení 

krajiny  podél  lužického  zlomu.  Při  tom  si  všímal  nejen  přírodovědných  jevů,  ale  i 

zajímavých výhledů do kraje. Intenzivní přednášková činnost, která souvisela mimo jiné 

také s jeho členstvím v horském spolku, přispěla zřejmě k hledání inovativních způsobů, 

jak  co  nejlépe  zprostředkovat  laické  veřejnosti  složité  vědní  obory  a  jevy,  kterými  se 

zabývaly. 

Za myšlenkou této přírodovědné stezky je třeba hledat snahu jejího tvůrce nejen 

pobavit  a poučit  návštěvníka,  ale zejména přivést  jej  k lásce ke krajině – k domovině, 

neboť byl přesvědčen, že poznávání přírody prohlubuje vztah člověka k přírodě a k vlasti. 

Vzniku této stezky, která byla zaměřena zejména na zdejší geologickou zvláštnost 

tzv. lužickou poruchu, předcházely nemalé problémy spojené jak s finančním zajištěním 

výroby informačních  tabulí,  tak  zejména  se  získáním povolení  pro  realizaci  stezky.  V 

neposlední řadě je třeba zmínit, že stezka byla v provozu pouhé čtyři roky v době války. V 
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té době představavala prostředek úniku před bolestnou realitou války. Její osud byl těsně 

spjat se samotným tvůrcem, který patřil k německému etniku. Bez jeho úsilí a péče však 

stezka nemohla fungovat. Na její existenci se tedy výrazně podepsala celková společenská 

a politická situace tehdejší doby. 

I  přes  opakovanou  snahu  ze  strany  KČT  a  příbuzných  zakladatele  se  stezku 

podařilo  obnovit  až  v  demokratických  poměrech  po  sametové  revoluci.  Její  současná 

podoba vychází především z původní naučné stezky. Za drobnými odchylkami na trase je 

třeba hledat nezbytná opatření ochránců přírody či stejně jako kdysi - při zřizování původní 

stezky - neochotu ze strany vlastníků pozemků. Délka trasy nynější stezky je také výrazně 

větší, má okružní charakter a její zaměření je širší. Vedle přírodovědných jevů je nyní více 

zaměřena  i  na  historii  zdejšího  kraje.  Také počet  a  velikost  jednotlivých informačních 

tabulí  se  liší.  Oproti  původním  sedmdesáti  tabulím  různých  formátů  je  dnešní  NS 

lemována čtyřiceti panely s jednotnou velikostí a úpravou. Kromě nich jsou na trase i další 

edukativní a zábavné pomůcky, které mají přispět k poznání zdejší krajiny a života jejich 

obyvatel. 

Podstatný rozdíl spočívá také ve způsobu  jejího financování, realizace a zajištění 

provozu stezky. Někdejší NS byla mnohem více záležitostí Köglera, který se o její provoz 

staral  - sám vyrobil  a instaloval tabule,  v zimních měsících pořádal přednášky s cílem 

přilákat  nové zájemce a dost  často i  sám prováděl  výklad na trase.  Zatímco obnovená 

stezka vznikla zejména z popudu ochránců přírody a KČT, i když samozřejmě i za velkého 

přispění potomků zakladatele. Většina návštěvníků dnes prochází stezkou bez doprovodu 

průvodce, avšak kromě informací na tabulích má k dispozici tištěného průvodce stezkou. 

Celkově je možné říci, že duch původní stezky byl zachován. I když dojem z průchodu 

stezkou byl  zcela  jistě  odlišný,  neboť v  první  polovině  dvacátého století  patřila  zdejší 

krajina k hospodářsky intenzivně využívaným oblastem. Také některá místa na trase již 

nejsou natolik názorná či atraktivní jako původně. 

Které předpoklady měly vliv na vybudování první naučné stezky?

Na základě studia místních poměrů a okolností vzniku první doložené NS na našem 

území se domnívám, že je možné nalézt hned několik specifik zdejší oblasti, které vznik 

této nejstarší přírodovědné trasy podmínily či jej přímo stimulovaly.  V první řadě bych 

jmenovala aktivní působení hned několika místních horských spolků, které se významným 
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způsobem zasloužily  o  zpřístupnění  této  oblasti  pro  turistiku.  Jejich  činnost  zahrnující 

budování turistických cest a jejich značení, výstavba rozhleden a pohostinských zařízení, 

publikační a osvětová činnost byla podle mne nezbytným předpokladem pro vznik první 

naučné trasy. Za připomínku stojí, že první naučná stezka vznikla i díky finanční podpoře 

ze  strany horských spolků a  soukromých  dárců.  Jedním z  hlavních  cílů  těchto  spolků 

(turistických  i  okrášlovacích)  bylo  šíření  myšlenek  národního  hnutí.  Právě  pěstování 

vlastivědy a formování národního uvědomění hrálo důležitou roli u zrodu myšlenky první 

NS, která podle slov svého tvůrce měla člověka přivést k lásce k přírodě a vlasti.

Ostatně o tom, že pěstování vlastivědy patřilo k charakteristikám prvorepublikové 

éry, svědčí i příklad Eduarda Štorcha, o němž se domnívám, že měl mnoho společného s 

tvůrcem první naučné stezky. Stejně jako v případě Köglera byl i Štorchův životní postoj 

založený  na  přesvědčení  o  potřebě  prohlubovat  vlastivědné  poznatky  a  prezentovat  je 

názornou formou, která by zaujala zejména děti a mládež, a to na úkor vlastního času i  

peněz.  I  Štorch se snažil  přiblížit  laikům, zejména dětem, historické události  a fakta v 

jejich souvislostech,  a  snad je  i  motivovat  k  dalšímu studiu.  Podobnost shledávám i  v 

názornosti pomůcek, které vlastnoručně vyráběli i v metodě, jakou oba používali a kterou 

bych označila jako „škola hrou“. Stejně tak oba patřili  svými znalostmi k odborníkům, 

ačkoli oba byli „jen“ amatérskými badateli. Šíře jejich záběru byla obrovská, nejvíce však 

u  obou  vystupuje  do  popředí  osvětová  a  výchovná  aktivita.  Jejich  činorodost  a  touha 

přicházet s novými nápady je rovněž typická pro oba. Rozdíl je snad jen v tom, že Štorch 

byl  svým vzděláním  učitel  a  do  archeologických  průzkumů  zapojoval  i  děti,  zatímco 

Kögler  byl textilní návrhář a na vše chtěl přijít sám. Ani jeden z nich nikdy nepatřil do 

akademické obce, i když jejich schopnosti a vědomosti byly jistě srovnatelné s leckterým 

uznávaným  vědcem.  Právě  takovým  lidem  s  obrovským  potenciálem  vědomostí  a 

neúnavnou  snahou  o  šíření  osvěty a  názorných  vyučovacích  metod  vděčíme  za  to,  že 

přivedli  ke studiu přírodních či  humanitních věd mnohé z dnes uznávaných vědeckých 

autorit a umožnili leckterému laikovi pochopit jinak „nejpříliš zajímavá“ vědecká fakta. 

Velký podíl na atraktivitě zdejší oblasti má bezesporu samotná příroda, která se v 

období romantismu stala vyhledávaným místem jak aristokratů a umělců,  tak i  učenců. 

Právě oni byli prvními, kdo „objevil“ krásu zdejší přírody a stál u zrodu turistiky v Českém 

Švýcarsku.  K  jejímu  rozvoji  přispěly  také  majitelé  zdejších  panství,  kteří  v  turistice 

spatřovali zdroj svého ekonomického příjmu a proto její rozvoj všemožně podporovali. V 
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této  souvislosti  je  třeba  zmínit  jednu  důležitou  skutečnost  a  tou  je  majoritní  podíl 

německého etnika  ve Šluknovském výběžku,  které  bylo nejvíce ovlivněno myšlenkami 

romantismu a počínajícím ekologickým myšlením. 

Nezbytnou  podmínkou  rozvoje  masové  turistiky  byla  též  doprava.  Technické 

inovace v důsledku industrializace vytvořily příznivé podmínky pro její rozvoj. Nejprve 

říční a posléze železniční spojení zpřístupnilo tuto oblast širším vrstvám obyvatelstva. S 

průmyslovou revolucí souvisí též ekonomická zajištěnost obyvatel v pohraničních částech 

českých zemí, které patřily v 19. století k těm nejrozvinutějším oblastem v Předlitavsku. 

Zdejší  prosperující  průmyslová  odvětví  (zejména  textilní  a  sklářský  průmysl)  byly 

důvodem i vysoké míry urbanizace a poměrně vysoké životní úrovně místních obyvatel. To 

ve svém důsledku mohlo vést u městských vrstev obyvatel k potřebě „úniku do přírody“ (k 

návrat do přírody). Oblast Českého Švýcarska ztělesňovala pro městského člověka ještě 

stále ideál romantické „divoké přírody“. Bizarní skalní útvary lákaly i v první polovině 20. 

století leckterého městského „romantika“. 

Jako částečná překážka při zkoumání nejstarší naučné stezky na území dnešní ČR 

se jeví skutečnost, že velké množství historického materiálu týkající se vzniku a rozvoje 

německé  turistiky  na  našem území  bylo  poničeno  či  ztraceno  po  roce  1945.  Učiněná 

zobecnění je tedy třeba relativizovat s ohledem na to, že tato stezka vznikla právě na území 

Sudet  a  tudíž  pramenná  základna  má  jen  torzovitý  charakter.  Jsem  si  vědoma,  že  k 

důkladnějšímu  postihnutí  daného  fenoménu  by  velmi  přispělo  prostudování  základní 

pramenné literatury týkající se rozvoje turistiky v oblasti Šluknovska. Vzhledem k tomu 

ovšem, že se jedná o texty psané výhradně německy, vyžadovalo by to ze strany badatele 

daleko větší časovou invenci, než jaká je běžná v rámci bakalářské práce. Rovněž analýza 

dobového tisku a periodik by nebyla od věci.

Co jsem zjistila o fenoménu naučných stezek obecně?

Naučné stezky představují jeden z možných způsobů poznávání přírody a historie. 

Od  běžných  turistických  tras  se  liší  jak  svým  značením,  tak  zejména  vzdělávacím 

posláním.  Na rozdíl  od  běžných turistických tras  jsou vedeny danou lokalitou  s  cílem 

informovat o místních přírodních či historických zvláštnostech. Jejich délka a tematické 

zaměření se může velmi lišit.  Převážná většina z nich se orientuje na přírodovědnou či 

kulturně-historickou tématiku.  Většina z dnešních NS je určena pro pěší,  vyjímkou ale 
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nejsou ani vodácké,  cyklistické či lyžařské stezky. Jejich přednost spočívá především v 

bezprostřednosti a názornosti, s nimiž o daném jevu či skutečnosti referují. Dalším kladem 

je možnost projít si trasu ve svém tempu, nezávisle na denní či roční době a možnost získat 

informace  z  doprovodných  informační  tabulí  dle  vlastního  výběru  a  možností.  Tato 

flexibilita a nezávislost, jak ve volbě času, tak i náročnosti a míře informací, kterou NS 

svým návštěvníkům poskytují, je jedno z možných vysvětlení jejich značné obliby, o které 

svědčí i vzrůstající počet nově zřizovaných stezek. Jistou nevýhodu představuje naopak 

omezená životnost a problémy s aktualizací infomací či poměrně velká finanční investice 

na zřízení stezky a její údržbu. Význam NS spočívá jak v tom, že představují  přirozený a 

často velmi zábavný způsob získávání poznatků o dané lokalitě nebo jevech, kterých by si 

člověk ani nemusel všimnout - i laikovi dokáží zprostředkovat poznatky z různých vědních 

oborů a přivést jej třeba k dalšímu studiu. Ale především proto, že tento způsob poznávání 

založený na přímé interakci návštěvníka s prostředím vytváří  a prohlubuje vztah člověka k 

přírodě a vede jej k úctě ke krajině a k její historii, k vlasti jako takové. Učí člověka dívat 

se  na  danou  věc  v  širších  souvislostech  a  ukazuje  mu  i  vzájemnou  provázanost  s 

prostředím. V neposlední řadě nastavuje člověku zrcadlo, v němž může spatřit dopady své 

činnosti na životní prostředí. 

Právě tato skutečnost byla zřejmě nejdůležitějším motivem pro zakládání naučných 

stezek u nás, k němuž docházelo od poloviny šedesátých let 20. století, kdy vznik většiny z 

nich iniciovali lidé, kteří se angažovali v ochraně přírody. Rostoucí počet NS byl zřejmě 

vyvolán zvýšeným zájmem o problematiku životního prostředí, který je možné pozorovat 

od konce 60. let. K největšímu nárůstu počtu NS došlo po roce 1989, zřejmě v důsledku 

volnější  a  svobodnější  atmosféry  ve  společnosti,  ale  také  díky  větší  informovanosti 

veřejnosti o problémech životního prostředí a dopadech lidské činnosti na krajinu. Je tedy 

možné,  že  vznik  a  fungování  naučných  stezek  souvisí  s  celkovou  společenskou  a 

politickou atmosférou.  Jsem si  však  vědoma,  že  tato  má  dedukce  byla  učiněna  jen  na 

základě studia jedné konkrétní stezky a zběžného historického vývoje fenoménu naučných 

stezek. Pro jeho potvrzení či vyvrácení by bylo zapotřebí prozkoumat tuto problematiku 

mnohem důkladněji  a zaměřit  se přitom na to,  zda-li  existuje  přímý vztah mezi danou 

společensko-politickou  situací  a  budováním  naučných  stezek  obecně.  To  však  nebylo 

předmětem této bakalářské práce. Mým cílem bylo zjistit kořeny ideje naučných stezek a 

historické souvislosti, které vedly ke vzniku tohoto fenoménu. 
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Na  základě  získaných  údajů  se  domnívám,  že  fenomén  naučných  stezek  je 

bezprostředně spjat se vztahem člověka k životnímu prostředí, což dokládá jak zaměření a 

poslání většiny dnešních  NS, tak i  motivy k jejich zřízení a charakter území,  kterými 

procházejí. V souladu s touto hypotézou jsou i údaje vztahující se k první NS na našem 

území. 

Kde hledat kořeny fenoménu naučných stezek?

Jedním z okázalých přístupů ke krajině, v němž lze spatřovat původ ideje naučných 

stezek, je vlastivěda, která je dílem novověku a přímo vzešla z myšlenek romantismu. 

Ještě  zásadnějším předpokladem však bylo objevení  krásna v přírodě a  v jejích 

výtvorech. Počáteční zájem o přírodu vycházel z osvícenského zaujetí pro vědecké poznání 

a zkoumání přírody, které mnohdy vedlo i k ocenění její estetické hodnoty. Avšak mnohem 

větší zásluhu na vytvoření estetického vztahu k přírodě měl Rousseau, který přírodu chápal 

jako protiklad ke zkaženosti lidské civilizace. Především jeho zásluhou se z přírody stal 

objekt s vysokou estetickou a etickou hodnotu, který stojí za to vyhledávat a zkoumat. 

Nejvíce se však o estetizaci přírody a rozšíření kultu obdivu k divoké přírodě zašloužil 

romantismus se svým důrazem na emocionalitu, vlastní nitro, mystiku, návrat k přírodě a k 

minulosti.  Romantismus  byl  reakcí  na  předcházející  osvícenskou  vládu  rozumu, 

uměřenosti a řádu. Romantický „rozervanec“ toužil po samotě, kde by mohl být pohroužen 

do vlastního nitra. Takovým místem pro něj byla divoká a nespoutaná příroda, kam utíkal 

před civilizací a zkažeností světa. Svou orientací na minulost a vlastní tradice a jedinečnost 

přispěl  romantismus  k  rozvoji  národního  hnutí,  které  stálo  u  kořenů  vlastivědného 

zaměření nejrůznějších spolků založených ve druhé polovině devatenáctého století. Svůj 

podíl  na  estetizaci  přírody měl  i  myšlenkový  směr  „naturfilosofie“,  který  byl  zvláštní 

syntézou umění a vědy o přírodě. 

Rozvoj turistiky jako jeden z nezbytných předpokladů vzniku NS

Samotný  zájem o  přírodu  by však  ještě  nevedel  ke  zřizování  naučných  stezek. 

Důležitým předpokladem bylo rozšíření tohoto zájmu mezi široké vrstvy obyvatelstva. K 

tomu  došlo  až  v  průběhu  19.  a  na  počátku  20.  století.  Mezi  prvními,  kteří  podnikali 

výpravy do hor již v na konci 17. a hlavně v 18. století, byli učenci. Smyslem jejich výprav 

bylo především přírodovědné bádání. K dalším pak posléze patřili umělci a aristokracie 
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ovlivněná myšlenkami romantismu. Spolu s šířením myšlenek těchto idejí prostřednictvím 

literárních a výtvarných děl, jejímiž tvůrci byli romantičtí umělci a literáti, začali výlety do 

přírody  podnikat  v  první  polovině  devatenáctého  století  také  příslušníci  majetných 

měšťanských vrstev.  Velice oblíbená byla rovněž nejrůznější  cestopisná literatura,  která 

tyto  výlety  rovněž  popularizovala.  K  rozšíření  turistiky  pak  došlo  zejména  ve  druhé 

polovině  devatenáctého  století  především  zásluhou  různých  spolků  (horské  spolky, 

okrášlovací  a  turistické  spolky),  které  šířily  myšlenky sílícího  národního  hnutí  a  svou 

činností  vytvářely  vhodné  podmínky  pro  rozvoj  turistiky  (budování  turistických  cest, 

ubytoven,  hostinců,  vydávání  map  a  průvodců  atd.).  S  rozvojem turistiky se  postupně 

měnila motivace a účel těchto výletů. Vědecký zájem o přírodu a emocionální prožitek z 

přírody byl nahrazen poznáváním míst spjatých s národní minulostí a získáním nových 

zážitků spojených s fyzickým pohybem. Velice oblíbená bývala také romantická zákoutí 

přírody. Důležitým aspektem se stala zábava a relaxace. 

Jednou  z  náplní  spolků  byla  i  péče  o  přírodní  prostředí  a  ochrana  kulturních 

památek.  Proto  není  divu,  že do této doby spadají  také  počátky organizované ochrany 

přírody,  která  vzešla  rovněž  z  myšlenek  romantismu.  První  ochranářské  snahy se  sice 

objevují  již  v  první  polovině  devatenáctého  století  a  jejími  iniciátory  jsou  většinou 

jednotlivci  z  řad  aristokracie,  avšak  k  rozvoji  v  této  oblasti  došlo  zejména  zásluhou 

spolkové činnosti (okrášlovací a turistické spolky). Opatření na ochranu přírody ze strany 

státu  spadají  až  do období  po  přelomu století.  V souvislosti  se  vznikem první  naučné 

stezky u  nás,  která  tehdy existovala  jen  v německé verzi,  je  důležité  zmínit  prvenství 

Německa v oblasti ochrany přírody. Právě tato skutečnost mohla mít zásadní význam při 

zrodu ideje Köglerovi naučné stezky.

Co vypovídá mé studium o industriální době a vztahu lidí k přírodnímu prostředí?

Domnívám se, že proces industrializace hrál naprosto klíčovou roli nejen při vzniku 

a rozvoji turistiky, sportu či ochrany přírody, ale i zrodu ideje naučných stezek. K tomu, 

aby se zrodila první naučná stezka muselo totiž dojít nejen k zásadní změně v myšlení a  

uvažování  o  přírodě  (estetizace  přírody,  vlastivěda),  ale  především  k  radikální  změně 

životního stylu. Bez volného času a materiálního zajištění by asi stěží člověk pomýšlel na 

výlety do přírody. Až s nastupující industrializací sílila potřeba člověka uniknout z města, 

které  se  stávalo  čím  dál  více  místem  s  velkou  hlučností  a  anonymitou,  s  vysokou 
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koncentrací domů a nedostatkem volných ploch. Právě převratné změny ve všech oblastech 

vyvolané procesem industrializace vedly k „návratu do přírody“. Teprve až s příchodem do 

města si člověk začíná uvědomovat odcizení přírodě. Pod vlivem romantismu přisuzuje 

přírodě  vysokou  hodnotu,  neboť  pro  něj  představuje  útočiště  před  zkažeností  města. 

Zejména nové technické  vynálezy a  rozvoj  průmyslové výroby nastartoval  dalekosáhlé 

změny,  které  ve  svém  důsledku  vedly  k  postupné  modernizaci  společnosti  a  změně 

celkového  životního  stylu  všech  obyvatel.  S  nástupem  průmyslové  výroby  došlo  k 

zavedení pevné pracovní doby a díky tomu se objevil fenomén volného času. V důsledku 

toho,  pak  mohlo  dojít  k  rozvoji  nejrůznějších  volnočasových  aktivit  (turistika,  sport, 

skautské  a  trampské  hnutí).  K  jejich  rozvoji  významně  přispělo  budování  moderních 

komunikačních sítí, které bylo opět umožněno díky technickému pokroku. Životní tempo 

se zrychlilo a celková životní úroveň obyvatel se zlepšovala. Zrychlil se oběh informací a 

peněz.  Zvyšoval  se  počet  lidí  pracujících  v  průmyslu  a  službách.  Se  vznikem 

průmyslových závodů docházelo i k nebývalé migraci obyvatel do měst. V důsledku toho 

pak  rostla i touha strávit volný čas někde mimo město. 

Nikoli náhodou tedy první naučná stezka u nás vznikla na území s vysokou mírou 

urbanizace,  s  dobrou  dopravní  dostupností,  dlouhou  a  bohatou  tradicí  horských  a 

okrášlovacích  spolků  -  v  jedné  z  průmyslově  nejrozvinutějších  částí  země  s  převahou 

německého  etnika,  které  bylo  nejvíce  zasaženo  myšlenkami  romantismu  a  idejemi 

národního hnutí a mělo hluboký vztah ke krajině. 
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