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Abstrakt 

 

Záměrem této práce je sledovat proměnu výrazného přírodního místa - krkonošské 

hory Heidelberg/Žalý v 19. století, kdy se z topografického bodu v krajině bez národní či 

posvátné minulosti postupně stává symbolické místo paměti, a na základě rozboru dostupných 

pramenů určit, které společenské „subjekty“ se na tvorbě tohoto symbolického „konstruktu“ 

podílely. Vyvrcholením této symbolické proměny hory v místo paměti se stala výstavba 

rozhledny na vrcholu českými turisty v devadesátých letech, kteří se v rámci 

nacionalistického „soupeření“ mezi českými a německými turistickými organizacemi o 

„ovládnutí kopce“ nezdráhali využít toponomastickou argumentaci výkladu původu českého 

názvu hory, která se však nezakládala na reálných faktech, ale pouze na určitých představách 

lokální „kultury vzpomínání“. Tyto představy přežívaly a byly udržovány po staletí ve 

vzpomínkách jako mýtus v symbolické rovině kolektivní paměti místního etnického (českého) 

obyvatelstva a během 19. století se rozšířily nejprve zásluhou určité vrstvy státních úředníků-

topografů a posléze především díky rozmachu turistických spolků.  

Ke zformování Heidelbergu/Žalého jakožto místa paměti přispěl také majitel panství – 

zemský a lokální patriot – hrabě Harrach, který tyto snahy podpořil finančně (sponzorováním 

výstavby rozhledny) i symbolicky (např. tím, že podporoval mýtus o návštěvě Komenského). 

Hlavní motivací pro tuto podporu však byla Harrachova snaha o nalezení nového zdroje svých 

ekonomických příjmů, díky čemuž se stal turismus ve druhé polovině 19. století novým 

způsobem šlechtické reprezentace. 
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Abstract 

 

The intention of this work is to monitor changes significant natural place - the Giant 

Mountains Heidelberg / Zaly in the 19th century, when the topographical point in the country 

without national or sacred past, becoming a symbolic place of memory, based on an analysis 

of available sources to determine which social "entities "the creation of this symbolic" 

construct "involved. The culmination of this symbolic metamorphosis in the place of memory 

was the construction of the observation tower atop Czech tourists in the nineties, who within 

the nationalist "rivalry" between the Czech and German tourist organizations of "dominating 

the hill" reluctant to use toponomastic arguments interpreting the origin of the Czech name of 

the mountain, that, however, not based on the real facts, but only on certain notions of local 

"culture of remembrance". These ideas survived and were kept for centuries in memories as a 

myth a symbolic level the collective memory of the local ethnic (Czech) population during the 

19th century, and spread thanks to a first layer of civil servants-topographers and later mainly 

due to expansion of tourist clubs. 

 To form Heidelberg / Žalý as a place of memory also contributed to the domain owner 

- provincial and local patriot - Count Harrach, who supported these efforts financially (by 

sponsoring the construction of an observatory) and symbolically (e.g. that promoted the myth 

of the visit Comenius). The main motivation for this support, however, was Harrachova 

efforts to find new sources of its economic income, thus became tourism in the second half of 

the 19th century aristocratic representation in a new way. 
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Úvod 

Místa paměti  

 V posledních letech stále více historiků a sociologů, zabývajících se studiem 

kolektivní paměti, pracuje s konceptem míst paměti. Místa paměti hrála významnou úlohu už 

v předmoderní době a sloužila jako mnemotechnické diskursivní dominanty, do nichž 

společenství koncentrovala svá symbolická sdělení. Tato místa byla natolik konkrétní, aby 

bylo snadné si je zapamatovat, a sémanticky natolik nosná, aby pamatovat si je mělo smysl. 

Nikoli náhodou si už první historici a sociologové paměťových studií, zabývající 

se výzkumem kolektivních mentalit (včetně Pierra Nory), všimli velkého nárůstu 

komemorativních praxí a vzpomínkových rituálů a jejich adaptací v nových sociálních, 

politických a kulturních podmínkách 19. století.
1
  

 V roce 1984 vyšel pod vedením Pierra Nory první díl obsáhlé třídílné 

monografie Místa paměti. Sepsání tohoto díla bylo motivováno snahou zachránit zbytky 

ztrácející se republikánské francouzské kultury a vytvořit kulturněhistorický inventář 

významných míst francouzské historie. Norovým hlavním inspiračním zdrojem bylo dílo 

Maurice Halbwachse
2
, v němž se snažil postihnout rozdíl mezi pamětí a historií. 

Halbwachsův vliv se projevuje v Norových základních charakteristikách paměti. Paměť je 

podle Halbwachse i Nory neodlučitelně vázána k sociální skupině, je pluralitní, vždy 

prézentní, a tudíž ahistorická, selektivní a emotivní.
3
 Paměť je podle Nory také způsob 

nakládání s minulostí v přítomnosti, zatímco historie je podle něj univerzalistická, racionální, 

kritická a „problematická rekonstrukce toho, co už není“.
4
 Historické (vědecké) poznání může 

v moderní společnosti dokonce narušovat kolektivní paměť v tradičním slova smyslu a bránit 

„ryzímu“ poznání paměti tím, že si vybírá konkrétní místa, která připomínají klíčové 

historické momenty, a věnuje se pouze „oficiálním a kontinuálním elementům dějin“.
5
 

 Místo paměti je podle Nory „jakákoliv signifikantní jednotka, materiální nebo i ideální 

povahy nacházející se na pomezí mezi umělou historií a spontánní pamětí, ze které vůle lidí 

                                                           
1
 ŘEZNÍKOVÁ, Lenka a kol. Figurace paměti. J. A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století. Praha: 

Scriptorium, 2014, s. 13. 
2
 HALBWACHS, Maurice. Kolektivní paměť. Praha: Slon, 2009. 

3
 NORA, Pierre. Mezi pamětí a historií. Problematika míst. In: MAYER, Francois; BENSA, Alban (ed.). 

Antalogie francouzských společenských věd. Politika paměti. Praha: CEFRES, s. 9. Dostupné online z: 

http://www.cefres.cz/IMG/pdf/nora_1998_mezi_pameti_historii.pdf. 
4
 HROCH, Miroslav. Paměť a historické vědomí očima historika, In: MASLOWSKI, Nicolas; ŠUBRT, Jiří (ed.). 

Kolektivní paměť – k teoretickým otázkám. Praha: Karolinum, 2015, s. 54 - 55. 
5
 STORCHOVÁ, Lucie (a kol.). Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě. Praha: 

Scriptorium, 2014, s. 250. 
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nebo práce doby udělala symbolický element memoriálního dědictví jakékoliv komunity“.
6
 

Vlivem globalizace, demokratizace, rozvoje médií a hromadění archivního materiálu dochází 

k dekonstrukci a vytěsňování národní paměti, dříve předávané z generace na generaci. Proto 

je potřeba znovu nalézt a upevnit kolektivní (národní) identitu skrze „místa paměti“, která 

obsahují stopu národní paměti a jsou symbolem národa. Takovými místy mohou být jak 

abstraktní a intelektuální konstrukty identity (státní svátky, rituály atd.), tak konkrétní 

topografické body se symbolickým významem (památníky, hřbitovy, muzea atd.) nebo, jak se 

ukazuje v případě Žalého, výrazná přírodní místa vlasti – hory. Právě do takových míst se 

přemísťuje paměť společenství poté, co ztratila svoje přirozené prostředí v mysli svých aktérů 

a byla zapomenuta. Místa paměti mají podle Nory materiální, symbolickou a funkční složku, 

takže jsou schopny nést jak historickou, tak paměťovou složku. „Tím co konstituuje místa 

paměti, je hra paměti a historie, interakce dvou faktorů, která ústí v jejich vzájemné nadměrné 

podmiňování“.
7
  

 Ve vzájemném vztahu je to podle Nory paměť, která by měla diktovat historii a 

vymezovat jí její pole působnosti. Místa paměti vznikají primárně z vůle paměti, a jako 

taková reprodukují a aktualizují své významy v závislosti na kontextu doby. Cílem historie by 

mělo být podle Nory zmapování míst paměti, popis proměny jejich významů a analýza jejich 

role v procesu utváření kolektivní (národní) identity. Sdílené reprezentace minulosti jsou 

důležitější než individuální vzpomínky, a proto je potřeba uchopit místa paměti v jejich 

nejbezprostřednější empirické povaze a sledovat proměňující se kontext po sobě jdoucích 

současností v rámci jednoho příběhu.  

 Jedním z centrálních znaků paměti je, už od dob Halbwachsových, její napojení na 

sociální rámce společenství, v nichž se realizují akty vzpomínání. Paměť slouží nejen jako 

emocionální identifikátor skupinové identity a vzájemné solidarity, ale také jako legitimační 

nástroj sociálního a kulturního jednání. Paměť podle Halbwachse významně připívá 

k integraci skupiny a k aktivní participaci v institucích daného společenství.
8
 Paměť se skládá 

z „přirozených“ faktů, hodnot, prožitků a událostí, které jsou neustále přítomné jako bytostná 

složka naší existenci, a nemusí být proto zpřítomňovány, neboť vycházejí z bezprostředního 

„prožívání“ světa. Paměť je však selektována, zpracovávána a uchovávána skrze proces 

                                                           
6
 ÉTIENNE, François.. Místa paměti. Lieux de mémoire. Erinnerungsorte. In: Český časopis historický. 2009, 

roč. 107, č. 3, s. 559. 
7
 NORA (pozn. 3), s. 15 - 17. 

8
 HAVELKA, Miloš. Ideje – dějiny – společnost. Studie k historické sociologii vědění. Brno: Centrum pro 

studium demokracie kultury, 2010, s. 149 – 150. 
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zapomínání, který slouží jako „hnací motor“ paměti a vytváří předpoklad sociální 

produktivity.  

Paměť a identita 

Paměť je podle Assmanna také základem identity, neboť se významně podílí na 

formování představ o společenství, a zároveň je sama produktem společenské interakce. 

Kolektivní (či sociální) rozměr paměti však nespočívá v tom, že by všichni členové 

společenství měli stejné vzpomínky a disponovali stejnými představami o minulosti a vědění. 

Každý jedinec získává a rozvíjí svoji paměť vždy v rámci určitých navzájem odlišných 

společenstvích, a proto nemůžeme paměť definovat jen jako sumu individuální homogenní 

paměti společenství, a vždy je potřeba mít na paměti její varianci. „To, co má společný 

konektivní efekt a spolupodílí se na imaginaci společenství, jsou jednak samostatně sdílené 

kategorie, jež vzpomínání organizují, jednak sám postulát sdílení, představa, že ostatní 

členové společenství vnímají minulost stejně“.
9
 Proces zapomínání, na něž většina historiků 

pohlíží s despektem, přitom slouží jako udržovatel skupinové identity a jako „katalyzátor“ 

historického výzkumu. Kolektivní paměť vzniká neustálým propojováním historických 

událostí s jednotlivými biografickými případy individuí, na principu tzv. horizontu 

generačních zkušeností.  Skupinová identita a solidarita je rovněž posilována tím, co Jeffrey 

C. Alexander nazývá „kulturním traumatem“, čili společným prožíváním dramatických 

událostí a okamžiků.
10

 „Zpracovávání“ paměti přítomností vytváří „umělé“ pouto mezi 

současností a minulostí, které nemá nic společného s opravdovým dobovým historickým 

vědomím. Snaha historiků o objektivní výklad vede k institucionalizaci paměti a k jejímu 

snadnému politickému zneužití.    

    Sdílenou paměť společenství můžeme sledovat jednak ve vztahu k dějinám této 

skupiny, jednak ve vztahu k její zkušenosti, přičemž záleží na tom, nakolik je daná skupina 

pevně ohraničena, či naopak integrována do širšího celku. S počínající modernizací české 

národní společnosti v polovině 19. století, spočívající, vedle industrializace, urbanizace a 

sekularizace, v „inovaci a reformulaci českého politického programu (…) na základě pokusu 

o vynesení nových hodnot národního života (…) došlo u nás k vytvoření (…) ideových 

zauzlení či „symbolických center“ české kulturní, politické a historické paměti“.
11

 Určité 

historické procesy a události byly historiky selektovány a adaptovány tak, aby zapadaly do 

                                                           
9
 ŘEZNÍKOVÁ (pozn. 1), s. 20. 

10
 HAVELKA (pozn. 8), 145 – 149. 

11
 HAVELKA (pozn. 61), s. 11. 
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všeobecně přijatelného obrazu dějin národa, a aby byla v souladu s jednotlivými sociálními 

institucemi a politickými kroky. Obrazy dějin jsou pak vnímány jako „nevyhnutelné“ kulturní 

konstrukce a považovány za „objektivní pravdu“. Havelka označuje toto „zpřehledňování 

historie“ jako „redukci komplexity“ skutečnosti i celého sociálního systému.
 12

 Vedle 

celonárodních „symbolických center“ však existovalo velké množství míst (a s nimi 

spojených událostí), která měla symbolický význam jen pro určité společenství a nezískala 

význam celonárodní. Tato „lokální“ ohniska paměti se na rozdíl od institucionalizovaných 

„symbolických center“ udržovala jen skrze lokálně vymezené vzpomínky a komemorativní 

rituály, a stala se důležitým zdrojem lokální identity.  

Paměť a prostor  

Charakteristickým znakem paměti je, vedle jejího významu pro společenství a tvorbu 

jeho identity, vztah k prostoru. Již Halbwachs poukázal na potřebu kolektivní paměti 

ukotvovat se v prostoru.
13

 Na tuto tezi navázal Pierre Nora, ačkoliv topografická místa pojal 

jen jako podmnožinu obecnějšího souboru míst paměti, které vazbu k prostoru mít nemusejí.
14

 

Problematice vztahu a prostoru se věnoval také Jan Assmann a především Aleida 

Assmannová.
 15

  „Místa“ paměti považuje Aleida Assmannová za čtvrté „médium“ paměti 

(vedle psaného textu, obrazu a řeči těla) jako „zvláštní geografické body, které se mohou 

skrze významné náboženské, historické a biografické události proměnit v místa paměti“.
16

 

„Místa“ také mohou konzervovat a chránit vzpomínky proti kulturnímu zapomínání, i když je 

historická tradice místy už dávno „vymřelá“. Náhodní poutníci nebo historicky orientovaní 

turisté se mohou na tyto místa vracet a objevovat znovu paměť krajiny, pomníku nebo ruiny 

v novém světle. To vede k procesu „oživování“ paměti, skrze něhož místo „reaktivuje“ 

vzpomínku, ale také vzpomínka „reaktivuje“ místo, neboť biografická a kulturní paměť 

nemůže vyvstat pouze z vlastního místa. Pouze ve spojení s ostatními „médii“ mohou být 

místa vzpomínek spouštěčem a pomocníkem při vytváření procesu vzpomínání. Podle 

                                                           
12

 Ibidem (pozn. 61), s. 12. 
13

 HALBWACHS (pozn. 2), s. 188 – 225. 
14

 ŘEZNÍKOVÁ (pozn. 1), s. 347. 
15

 ASSMANN, Jan. Kultura a paměť. Praha: Prostor, 1997; ASSMANN, Aleida. Memory, Individual and 

Collective. In: GOODIN, Robert E. The Oxford Handbook of Contextual Political Analysis. Oxford: Oxford 

University Press, 2006. 
16

 ASSMANN Aleida. Cultural Memory and Western Civilization. Functions, Media, Archives. New York: 

Cambridge University Press, 2011, s. 12. 
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Assmannové dávají tato místa vzpomínek volný průchod fantazii a oživují potlačované 

vzpomínky.
17

  

Eduard Maur a místa paměti v topografickém významu 

 Vztahu prostoru a paměti se z českých historiků věnuje zvláště Eduard Maur. Ve svém 

bádání vychází z konceptu Pierra Nory, a aplikuje jej na specifické české prostředí 19. století. 

Svoji pozornost obrací Maur k topografickým (doslovným) místům paměti, pro která někdy 

užívá dobové označení památná místa. Tato místa mohou mít obecný symbolický význam, 

ale jsou navíc lépe uchopitelná než „abstraktní“ symbolická místa paměti. Pro laickou 

veřejnost je snazší si spojit obecnou událost s konkrétním bodem, místem v krajině. 

Kolektivní příběhy symbolického významu společenství jsou tedy přenášeny z abstraktní 

roviny do konkrétní podoby a zasazovány do působivých „kulis“. Symbolický význam těchto 

„kulis“ může být ještě podpořen vybudováním pomníku či památníku, a zpřítomňováním 

minulých osob a dějů v podobě pravidelného opakování rituálů v dané lokalitě. „Právě 

veřejná prostranství, na nichž jsou pomníky postaveny, jsou vhodným místem pro masová 

shromáždění, jejichž prostřednictvím se dostává jednotlivým složkám paměti i jejich 

symbolickým vazbám (často konstruovaným bez respektu ke známým faktům) se současnými 

potřebami a požadavky příslušné komunity, zdůrazňovanými v slavnostních projevech, 

především pak požadavkům jejích elit, co nejširší publicity.“
18

 

 Pro tvorbu míst pamětí není podstatné, zda se domnělá událost či příběh na daném 

místě skutečně odehrál, nebo zda se jedná o pouhý symbolický konstrukt společenství, který 

zde byl uměle vytvořen nebo sem byl fiktivně přenesen. Podstatný je fakt, že se památné 

místo stává identifikačním bodem lokálního společenství, a trvale zapouští kořeny v myslích 

jednotlivců. Objektivní vědecké bádání sice může na základě studia dostupných pramenů 

„vyvrátit“ tento fiktivní konstrukt a uvést veškeré mytické záležitosti na „pravou míru“, 

s těmito poznatky se však většina lidí ze širokého společenství neztotožní a v lokální paměti 

vyvolávají tato místa dál silné emoce a těší se zvláštní úctě.
19

 Vlast je pak hustě pokryta sítí 

lokálních ohnisek paměti, které jsou základem citových vazeb obyvatel k jejich domovu - 

vlasti (viz dále zemská šlechta a láska k vlasti) a přispívají tak ke koherenci a úspěšnému 

fungování celého společenství. 

                                                           
17

 ASSMANN (pozn. 16), s. 281 – 324. 
18

 MAUR, Eduard. Památná místa: Místa paměti ve vlastním (tj. topografickém) smyslu slova, In: 

MASLOWSKI, Nicolas; ŠUBRT, Jiří (ed.). Kolektivní paměť – k teoretickým otázkám. Praha: Karolinum, 2015, 

s. 144. 
19

 Ibidem, s. 147. 
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Tato „neochota“ lokální paměti přijmout objektivní historické skutečnosti vyplývá 

podle Maura z nejednoznačného vztahu mezi lokální pamětí a pamětí národní. V regionálním 

kontextu bývá lokální paměť velmi často nadřazena národní paměti a stává se zdrojem 

identity a legitimity místního společenství. V určitých případech a za určitých okolností však 

může lokální paměť přerůst lokální hranice a stát se součástí národní paměti. „(…) Význam 

lokální paměti, která za příznivých okolností na čas přeroste v paměť celonárodní, se po 

vymizení těchto okolností časem teritoriálně opět zúží a ona se stane opět pamětí spíše 

lokální“.
20

 V této myšlence můžeme vidět určitou paralelu k Hrochovu konceptu historického 

vědomí a povědomí. 

 Památná místa v topografickém smyslu slova se často utvářejí v   horských oblastech, 

jako jsou Krkonoše nebo Šumava. Jednotlivá pohoří se ale liší podle toho, jaké mají etnické 

složení obyvatelstva a zda se nacházejí na „rozhraních“ dvou etnik. V české minulosti 19. 

století platí, že nejvíce památných míst bylo utvořeno v pohraničních horách, tedy 

v oblastech, kde docházelo k silnému a trvalému soužití a potýkání Čechů s Němci. Památná 

místa vznikala ale i ve vnitrozemských horách.
21

 Vznik památných míst na vrcholcích hor byl 

podle Maura ovlivněn romantickým estetickým ideálem hornaté krajiny a následným 

rozmachem horské turistiky v průběhu 19. století. Této problematice se Maur věnuje ve své 

knize Paměť hor
22

, kde se na vybraných příkladech (Šumava, Říp, Blaník, Hostýn, Radhošť) 

pokouší sledovat vznik a vývoj historické paměti spojené s "posvátnými horami" Čechů a 

Moravanů, a ukazuje, jakými změnami toto historické vědomí v průběhu staletí procházelo, až 

se v 19. století stalo pevnou součástí ideologie formujícího se moderního národa.  

Vymezení tématu, výzkumné otázky 

E. Maur ve své knize popsal nejznámější a historicky nejvýznamnější celonárodně 

uznávané památné hory. Vedle nich se ale dají nalézt v české krajině i další zajímavé památné 

hory, které nebyly v minulosti cílem svatých poutí, ale jejich lokální symbolický význam v 

„kultuře vzpomínání“ se utvářel až v průběhu 19. století. Takovým případem byla i hora 

Heidelberg/Žalý na harrachovském panství v Krkonoších, kterou čeští turisté na konci 19. 

století již běžně označovali jako „českou baštu“ v jinak spíše německé části Krkonoš. Toto 

tvrzení pak také rozpoutalo nacionální „boj o horu“ na poli jinak spíše národnostně 

nekonfliktního turistického hnutí a vyvrcholilo výstavbou české rozhledny na vrcholu hory 

                                                           
20

 MAUR (pozn. 53), s. 150. 
21

 Ibidem, s. 149. 
22

 MAUR, Eduard. Paměť hor. Praha: Havran, 2006. 
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v devadesátých letech 19. století. Svůj zápas o horu ospravedlňovali čeští turisté 

toponomastickými výklady názvu hory, které však neměly institucionální oporu a zakládaly 

se pouze na lokální tradici a mýtech, které se udržely v tradici místního českojazyčného 

obyvatelstva. V průběhu 19. století se z hory na harrachovském panství v Krkonoších, která se 

díky své kráse a malebnosti těšila zájmu romantických poutníků a cestovatelů, stal se 

souhlasem a s pomocí majitele panství symbolické české místo paměti českých turistů, jejíž 

vrchol obsadila a zvýraznila „česká“ rozhledna. 

Zájem o oblast Krkonoš, konkrétně o jilemnické panství a horu Heidelberg/Žalý, 

vychází z mé bakalářské práce
23

 a částečně na ni navazuje. V této práci jsem se zabýval 

proměnou reprezentace šlechty v 19. století na příkladech dvou generací – otce a syna – 

Františka Arnošta a Jana Nepomuka z Harrachu. V kapitole, věnované činnosti Jana 

Nepomuka na jilemnickém panství, se okrajově zmiňuji o výstavbě rozhledny na Žalý, jako o 

jedné z vlasteneckých aktivit hraběte Harracha, a o zvýšený zájem českých turistů o tuto horu 

ve druhé polovině 19. století. Tuto problematiku bych rád v této práci, s využitím konceptu 

kolektivní paměti, dále rozpracoval.    

Ve své práci tak chci sledovat proces proměny výrazného přírodního místa – hory – 

bez významné národní a posvátné minulosti v symbolické místo paměti. V té souvislosti 

formuluji základní výzkumnou otázku: Kdo stojí za touto proměnou hory Heidelberg v místo 

paměti označované česky  Žalý? Souvisí český název hory Žalý s procesem této proměny? 

Jaké obsahy – významy měla mít paměť tohoto místa? Na tyto otázky chci hledat odpovědi 

s pomocí analýzy „subjektů“, podílejících se podle dostupných pramenů na tvorbě tohoto 

místa paměti. Dále pak podrobným rozborem okolností a událost tohoto procesu. Je zřejmé, 

že „subjekty“ spojené s tímto procesem pocházely z různých sociálních vrstev. Jednak to byl 

hrabě Harrach, který našel nový způsob šlechtické reprezentace v podpoře turistického hnutí 

na svém panství. Pak to byli turisté (zvláště jilemnický odbor Klubu českých turistů), lidé 

z různých společenských vrstev, které spojoval zájem o přírodu a poznávání vlasti. Podíleli se 

na tvorbě místa paměti i další aktéři? Chci také sledovat, zda se na tvorbě symbolického místa 

paměti podíleli také místní obyvatelé. Pokud ano, tak proč a jak? Pokud ne, tak proč ne? 

Zajímá mne také, jak se utvářely, odkud čerpaly motivy, z nichž se skládal obsah paměti 

místa Žalý? Jakými způsoby a směry se tyto motivy předávaly? Domnívám se, že klíčem 

k pochopení tohoto procesu je změna užívání německého názvu hory Heidelberg ve prospěch 

                                                           
23

 KORBEL, Tomáš. Reprezentace šlechty v 19. století: František Arnošt a Jan Nepomuk hrabě z Harrachu. 

Praha, 2013. Nepublikovaná bakalářská práce. Fakulta humanitních studií. Historický modul. 
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užívání českého názvu Žalý, která se podle dostupných pramenů odehrála v letech 1788 až 

1896 (na základě topografického a toponomastického výkladu jména). Za vyvrcholení 

procesu tvorby místa paměti na hoře Žalý považuji stavbu české rozhledny v devadesátých 

letech 19. století.  Těmito daty by tedy bylo možné vymezit trvání tohoto procesu.  Odpovědi 

na tyto otázky se pokusím získat obsahovou analýzou dobových pramenů (map, beletrie, a 

rozborem topografických a toponomastických publikací – viz kapitola 2: Dobové prameny a 

literatura pro topografický výzkum).   
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1. Vymezení oblasti: Heidelberg/Žalý a velkostatek Jilemnice 

1. 1. Hora Heidelberg/Žalý v Krkonoších 

Vrch Žalý je vedle Sněžky či Černé hory nepřehlédnutelnou dominantou především 

díky své výrazné siluetě a poloze v krkonošském panoramatu. Po vybudování turistické cesty 

na konci osmdesátých let 19. století se stal i častým cílem výletních cest. Tvoří ho v podstatě 

dva vrcholy – Přední Žalý s nadmořskou výškou 1019 metrů a Zadní Žalý s nadmořskou 

výškou 1036 metrů. Leží až na jižním konci dlouhého Žalského hřbetu – horské rozsochy, 

vybíhající daleko k jihu, až nad Vrchlabí a jakoby „vystupuje“ z krkonošského horského 

pásma směrem do vnitrozemí, takže je i přes svoji nižší polohu oproti ostatním horám 

z jižního a západního směru dobře identifikovatelný. Navíc se jeho vrchol nachází v místech, 

kudy vedla v 19. století pomyslná národnostní hranice, táhnoucí se podél rozvodí Labe a 

Jizery, přes Žalý dále na východ. Hora, kterou si „za svoji“ přivlastňovali jak vrchlabští 

Němci, tak jilemničtí Češi, se v době rozmachu turismu logicky stala vyhledávaným místem a 

cílem výletů Čechů i Němců a stala se typickým příkladem zápasu o „ovládnutí kopce“ 

jedněmi či druhými.
24

  

Masiv Žalého je od zbytku hřebenu výrazně oddělen a jeho rozsocha velmi ostře 

přechází do o mnoho nižší Vrchlabské vrchoviny, proto je to nezaměnitelná a výrazná hora, 

navíc s krásnou vyhlídkou do kraje.
 
V současné době vrchol Žalého spadá pod okres Semily a 

řadí se mezi tří stou nejvyšší horu České republiky. Na vrcholu se dodnes nachází pro turisty 

přístupná rozhledna, ze které je výborný rozhled na celé panorama Krkonoš, části Jizerských a 

Orlických hor, krkonošského podhůří a části Českého ráje. Na horu se lze dostat po turistické 

Bucharově cestě, vedoucí z Jilemnice přes Žalý, Šeřín, Mechovinec, Medvědín, až k pramenu 

Labe. Další možností je použití sedačkové lanovky z Herlíkovic, jejíž horní stanice leží na 

východní části vrcholové plošiny. Na základech původní výletní restaurace, kterou dal 

zbudovat hrabě Jan Nepomuk Harrach a která byla v roce 1939 rozebrána, byla vedle 

rozhledny v letech 2008 až 2009 vybudována podle původních stavebních plánů nová dřevěná 

chata.   

 

                                                           
24

 DVOŘÁK, Jiří: Žalý, dvojjediný strážce hor, In: Časopis Krkonoše – Jizerské hory. Vrchlabí: Správa 

KRNAP, roč. 10, č. 9, 2012, s. 21. 
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1. 2. Jilemnické panství v 19. století 

 Pro výzkum v lokálním kontextu je potřeba vymezit nejen vlastní místo, ale i 

širší oblast, ve které se místo nachází a popsat je v širším přírodně-geografickém a správním 

kontextu. Při výzkumu konkrétního místa v krajině v 19. století se jeví jako nejsnazší 

vymezení podle příslušnosti k panství.  Tuto informaci je možné dohledat v dobových 

statisticko-topografických popisech panství. Pro charakteristiku Heidelbergu/ Žalého, 

nacházející se na území velkostatku Jilemnice, jsem vycházel především z publikovaného 

Statisticko-topografického popisu velkostatku Jilemnice
25

 z roku 1879, který sestavil pro 

majitele panství hraběte Harracha jeho lesmistr Ludvík Schmid. 

Jilemnické panství se nacházelo v severovýchodních Čechách a zasahovalo do třech 

politických okresů – Jilemnického, Vrchlabského a Jičínského, a do šesti soudních okresů -   

Jilemnického, Rokytnického, Vrchlabského, Novopackého a Hostinného.
26

 Severní okraj 

panství byl ohraničen zemskou hranicí mezi Českým královstvím a pruským Slezskem, jih 

panství hraničil se statkem Studeneckým a obcí Čistou. Západní hranici tvořila řeka Jizera a 

panství Kumburské, východní hranici řeka Labe a panství Vrchlabské. Mimo vlastní území 

patřila k jilemnickému panství tzv. Čertova Louka na Vrchlabském panství v katastrální obci 

Špindlerův Mlýn, a některá území, ležící v katastrální obci Čistá u Dolní a Horní Kalné.
27

 

Největší plochu panství zabíraly hřbety a hřebeny Krkonoš s rozsáhlými lesními porosty 

převážně v severní části, které se staly hlavní náplní hospodářské činnosti a nejvýznamnějším 

zdrojem ekonomického příjmu regionu. Vedle těžby a zpracování dřeva umožňovalo lesního 

hospodářství provoz sklárny, hutí, hamrů a mlýnů. 

Jan Nepomuk Harrach převzal správu jilemnického velkostatku po svém otci 

Františkovi Arnoštovi Harrachovi v roce 1860. Konkrétní Harrachovy aktivity na jilemnickém 

panství jsou dále podrobněji zpracovány v podkapitole Hrabě Harrach a velkostatek 

Jilemnice. Panství zahrnovalo poddanské městečko Jilemnice a 37 obcí různé velikosti a 

zabíralo rozlohu 14 254 120 ha.
28

 Ústřední kancelář jilemnického velkostatku sídlila ve Vídni, 

filiální pokladna se nacházela v Praze. Pomocné orgány vrchní správy tvořilo vrchní 

ředitelství velkostatků v Jilemnici a lesní revize v Horní Branné. Správní struktura panství se 

                                                           
25

 SCHMID, Ludvík. Statisticko-topografický popis velkostatku Jilemnice náležející J. Osv. hraběti z Harrachů 

se zvláštním vzhledem na lesy. Praha: Česká lesnická jednota, 1879. 
26

 Délka panství od severu k jihu činila 32,4 km, šířka panství od západu k východu činila 14,2 km. 
27

 SCHMID (pozn. 25), s. 1. 
28

Katalog souborné výstavy Jana hraběte Harracha na Všeobecné zemské jubilejní výstavě v Praze roku 1891 na 

oslavu jubilea první průmyslové výstavy 1791 v Praze, Vrchní lesní úřad Jana hraběte Harracha, Praha, 1891, 11 

– 27.  
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odvíjela od lesního hospodářství, takže chod velkostatku zajišťovala lesní správa, jejíž vrchní 

úřad sídlil v Horní Branné a byl tvořen vrchním lesmistrem, dvěma inženýry, lesním 

geometrem, dvěma příručními a dvěma účetními revidenty.
29

  

 Podle sčítání lidu z roku 1870 mělo jilemnické panství 41 101 obyvatel, 

přičemž nejhustší osídlení bylo v Jilemnici a Rokytnici nad Jizerou. V těchto městech žilo 

celkem jen 3 718 obyvatel. Z toho vyplývá, že na harrachovském panství nebyla žádná lidnatá 

centra, ale obyvatelstvo bylo nerovnoměrně roztroušeno v menších obcích. Pro tuto oblast 

bylo typické velké množství tzv. horských osad, které zaujímaly velkou plochu, ale tvořilo je 

jen několik jednotlivých domů na úbočích údolí, na kopcích i v lesích. Na počátku 19. století 

byly souvisle osídleny jen široká a mělčí údolí v podhůří Krkonoš, táhnoucí se od Jilemnice 

k Vrchlabí. V průběhu 19. století se díky rozvoji industrializace začaly stavět továrny a silnice 

také ve vyšších horských údolích, jakými bylo údolí pod horou Heidelberg/Žalý, táhnoucí se 

od Jilemnice k Vítkovicím, které umožnily osídlit tyto dříve hůře přístupné lokality.
30

 

Specifickým fenoménem oblasti se staly boudy a tzv. budní hospodářství, které se rozvíjelo už 

od poloviny 17. století.
31

  Majitel panství zakládal v neobydlených vysokohorských oblastech 

jednotlivé boudy, které pronajímal budařům, kteří zde hospodařili a odváděli majiteli část 

úrody. Chovaly se zde krávy, kozy, ovce a pěstoval se tu len. Tyto boudy se později staly 

důležité pro rozvoj turismu, mnohé z nich byly přeměněny na ubytovny pro turisty. 

 Kromě několika lokálních „enkláv“ v okolí Harrachova a u východních hranic 

s Vrchlabským panstvím bylo jilemnické obyvatelstvo převážně české národnosti, čímž se 

tato oblast výrazně odlišovala od okolních krkonošských panství. Statisticky zajímavý je fakt, 

že většina zdejšího obyvatelstva se nevěnovala dřevařství, jak by se dalo předpokládat, ale 

živila se rolnictvím a tkalcovstvím. Velká část obyvatelstva byla také zaměstnána v 

rokytnických a vrchlabských továrnách na lněné a bavlněné zboží, v tkalcovnách a na 

bělidlech. Pro obyvatele Harrachova a okolí byla hlavním zdrojem obživy práce ve skelné 

huti v Novém Světě a tamějších rafineriích skla.   

 V 18. a 19. století byl stav lesů v Krkonoších, vlivem těžby dřeva a budního 

hospodářství, velmi špatný. V oblasti stálo několik tisíc bud, na kterých se choval dobytek, 

což mělo vliv na likvidaci a přeměnu porostů ve vyšších polohách hor. K špatné situaci dále 

přispívali tzv. laboranti – bylináři, kteří v horách vyhledávali léčivé rostliny a podíleli se tak 

na likvidaci vzácných druhů rostlin. Od 19. století sice postupně docházelo k systematickému 

                                                           
29

 Ústřední fond Harrachů, dr. Erik Bouza a Jarmila Moravcová. Velkostatek Jilemnice 1661 – 1947, inv. č. 391a, 

SOA Zámrsk, 1963, s. I –VI. 
30

 SCHMID (pozn. 25), s. 7. 
31

 DAVID, Petr (a kol.). Krkonoše. S & D Praha, 2010, s. 8. 
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zalesňování, avšak osivo bylo dováženo z Německa, a tak byl původní velmi odolný 

krkonošský smrk ztepilý vytlačen a nahrazen méně odolnými druhy, čímž byla narušena 

přirozená stabilita lesů.
32

 Vlivem devastace lesů a intenzivním obděláváním země byla 

krkonošská krajina v 19. století méně zalesněná, a tím i paradoxně méně „divoká“ než dnes, o 

čemž vypovídají mnohé obrazy s tematikou Krkonoš z té doby (viz příloha). Teprve ve druhé 

polovině 19. století si někteří lesní hospodáři, mezi něž patřil i majitel harrachovského panství 

hrabě Harrach, uvědomili význam přirozeného ekosystému Krkonoš, a začali opět, 

v součinnosti s turistickými spolky, vysazovat původní dřeviny a chránit nenarušené části 

lesů. Se souhlasem hraběte Harracha turisté využívali (a také udržovali) staré dřevařské stezky 

mezi obcemi a městy po celých horách.  Turismus se tak stal dalším zdrojem příjmů místních 

obyvatel a měl příznivý vliv na rozvoj jilemnického panství.   
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 GILLOVÁ, Milena (red.). Krkonoše. Praha: freytag & berndt, 2000, s. 13. 
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2. Dobové prameny a literatura pro topografický výzkum 

 V této části práce bych rád představil prameny, které jsem využil ve své práci ke 

studiu místa.  Podle Hrocha by předmětem historikova studia kolektivní paměti měl být její 

osud a role v dobách minulých, tak jak byla vnímána z pozice svých aktérů, a nikoliv z 

pohledu současnosti. „Zajímá nás, jakou roli hrála jako součást veřejného prostoru v minulosti 

např. v české společnosti koncem 19. století. Takový výzkum se ovšem musí vypořádat s tím, 

že nemůže, na rozdíl od současných sociologů, postupovat přímou metodou rozhovorů (s 

výjimkou dobových memoárů a korespondence), ale musí, jak již bylo řečeno, odhadovat stav 

paměti aplikací nepřímé metody“.
33

 Z tohoto důvodu jsem vesměs vycházel z primárních 

pramenů 19. století, vztahujících se k danému místu a k turismu. Vzhledem k nutnosti 

sledovat tvorbu místa (jako místa paměti) v delším časovém úseku
34

 jsem do práce zařadil 

také starší prameny, a to při výzkumu topografické a toponomastické interpretace Žalého, 

původně Heidelbergu. 

2. 1. Mapy, topografické práce a slovníky 

 Primární prameny pro výzkum Heidelbergu/Žalého jsem si podle žánru roztřídil do 

čtyř typů. První typ tvoří dobové mapy, topografické práce a slovníky, čili prameny, 

objasňující topografický a toponomastický původ názvu hory. Tento druh pramene také dobře 

ilustruje proces vzniku a formování kolektivního mýtu v širší historické perspektivě. Jako 

nejstarší mapu, na které je zachycena hora pod německým označením Heidelberg, jsem 

objevil Mapu království Českého od Jana Kryštofa Muellera z roku 1726. Další mapa, kterou 

jsem měl k dispozici, byla mapa z cyklu Das königsreich Böhmen F. J. J. Reillyho z roku 

1791, na které je rovněž hora uvedena jako Heidelberg. Další mapy, ve kterých je již 

označována česky jako Žalý, jsou lokální mapy panství, vydané vrchní správou jilemnického 

velkostatku. Je to především Mapa terrainu panství jilemnického pro vycházku České lesnické 

jednoty z roku 1879 a dvě tematické mapy -  Plastická mapa dřevin lesů a Plastická mapa 

geologická jilemnického velkostatku z roku 1890. 

  Co se týče historických topografických prací, podařilo se mi najít zmínku o 

Heidelbergu v Schallerově Topographie des Koenigreichs Boehmen pro bydžovský kraj (k 
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 HROCH (pozn. 4), s. 54. 
34

 HROCH, Miroslav. Historické vědomí a potíže s jeho výzkumem dříve a nyní. In: ŠUBRT, Jiří (ed.). 

Historické vědomí jako předmět badatelského zájmu: teorie a výzkum. Kolín: Nezávislé centrum pro studium 

politiky, Academia Rerum Civilium, 2010, s. 34. 
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němuž patřil i velkostatek Jilemnice) z roku 1788.
35

 Heidelberg zmiňuje i J. G. Sommer v  

Das Koenigreich Boehmen z roku 1835.
36

 V těchto topografiích je zmiňována hora 

Heidelberg/Žalý v popisu přírodních poměrů jilemnického panství. František Palacký ve svém 

Popisu králowstwí českého z roku 1848
37

 píše o osadě na úbočí hory a uvádí ji pod názvem 

Žalý (osada s tímto jménem existovala ještě v polovině 19. století, dnes se tak nazývá část 

obce Benecko).  

 V dobových výkladových slovnících (Riegerův slovník naučný,
38

 Kotyškův Úplný 

místopisný slovník
39

)  hora Heidelberg/Žalý (ani osada Žalý) zmiňována není, protože až do 

postavení rozhledny na konci 19. století nemělo místo jiný než krajinný význam. Hora 

s názvem Žalý je jako významný cíl turistických výletů uvedena až v posledním díle Ottova 

slovníku naučného z roku 1908.
40

 Podrobnější výklad toponomastického významu názvu hory 

podává až Antonín Profous ve svém díle Místní jména v Čechách z roku 1957.
41

 

2. 2. Cestopisy a turističtí průvodci 

  Do druhého typu pramenů jsem zařadil cestopisy a tištěné turistické průvodce – nový druh 

pramene, který se objevil ve druhé polovině 19. století a souvisel s masovým rozšířením turismu. 

V 19. století došlo k postupné proměně média turistického průvodce – „románový“ cestopis první 

poloviny 19. století na pomezí uměleckého a vědeckého žánru, který byl určen spíše pro pobavení jako 

oddechová literatura, byl nahrazen „objektivním“ turistickým průvodcem, který byl oproti svému 

volně strukturovanému předchůdci poměrně přesně a funkčně uspořádán a byl koncipován tak, aby 

sloužil jako praktická pomůcka pro cestovatele, a byl stále častěji doplňován obrazovou 

dokumentací.
42

 Ve druhé polovině 19. století se vytrácí kresba jako způsob a prostředek popularizace 
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 SCHALLER, Josef František. Topographie des Kőnigreichs Bőhmen : darin alle Städte, Flecken, 

Herrschaften, Schlösser, Landgüter, Edelsitze, Klöster, Dörfer, wie auch verfallene Schlösser. Sechzehnter 

Theil, Bidschower Kreis, Prag , Wien: Schoenfeldschen Handlung, 1788.  
36

 SOMMER, Johann Gottfried. Das Koenigreich Boehmen: Bd. Bidschower Kreis. Sv. III. Praha: J. G. Calve, 

1835. 
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 PALACKÝ, František. František PALACKÝ, Popis králowstwí českého čili podrobné poznamenání wšech 

dosawadních krajůw, panstwí, statkůw, měst, městeček a wesnic, někdejších hradůw a twrzí, též samot a 
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w jazyku českém i německém.  Praha: František Palacký, 1848. 
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 RIEGER, František Ladislav. Slovník naučný. 11 svazků. Praha: Kober &  Margraf, 1860 – 1874. 
39

 KOTYŠKA, Václav. Úplný místopisný slovník Království českého na základě nejnovějších dat. Praha: Bursík 

& Kohout, 1895. 
40

 Ottův slovník naučný. Ilustrovaná encyklopedie obecných vědomostí. Díl XXVII (V – Ž). Praha: J. Otto, 1908.  
41

 PROFOUS, Antonín; SVOBODA; Jan. Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny. Díl 

IV. (S – Ž). Praha: Nakladatelství ČSAV, 1957. 
42

 HERZA, Filip. "Pookřát na čerstvém horském vzduchu." Zážitky prvních turistů v českých cestopisech a 

tištěných průvodcích po Krkonoších 19. a počátku 20. století. Praha, 2009. Bakalářská práce. Fakulta 
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přírodních krás a zajímavostí české krajiny a ilustrace v turistických průvodcích byly stále 

častěji nahrazovány fotografií.
43

  

Ve své práci jsem pracoval se třemi dobovými tištěnými turistickými průvodci, které 

se zaměřují na oblast Krkonoš. První dva – Kodymův Průvodce po Krkonoších
44

 z roku 1878 

a Dobešova Vycházka na Krkonoše
45

 z roku 1884 – jsou jen stručné, navíc byly psány v době, 

kdy na hoře ještě nestála rozhledna a hora tudíž nebyla tak častým turistickým cílem, jako o 

pár let později. Kodymův, stejně jako Dobešův, průvodce je koncipován jako praktická 

příručka pro běžného návštěvníka Krkonoš s množstvím praktických informací, jako 

například s doporučením vhodného oděvu a vybavení, s ceníkem ubytování a stravování atd. 

Obecný geografický výklad doplňují stručný popis botaniky, geologie, národopisu a 

toponomastiky místních názvů, v něm však původ názvu Heidelberg/ Žalý vysvětlen není. 

Druhá část cestopisu obsahuje popis několika různých turistických tras po Krkonoších, ale 

také zde chybí jakákoliv zmínka o Heidelbergu/Žalém. 

Naopak třetí turistický průvodce, Durychovy Cestopisné kresby
46

 z roku 1897, se 

velmi podrobně věnuje nové turistické lokalitě v Krkonoších – rozhledně na Žalém. Tento 

průvodce, na pomezí cestopisu a turistické příručky, vykresluje velmi podrobně turistické 

pamětihodnosti Krkonoš a je doplněn bohatým obrazovým materiálem. Celou knihou se, na 

rozdíl od předchozích průvodců, prolíná silný nacionální podtext, a tomu odpovídá i autorův 

styl, který balancuje na pomezí faktografického popisu a romantického líčení krás horské 

přírody. V nacionálně vypjaté atmosféře devadesátých let 19. století Durych vykresluje 

Krkonoše, jako součást obrazu vlasti a zdůrazňuje, že by neměly být zachváceny německým 

živlem, ale měly by zůstat české. Krkonoše představuje jako bojiště, na kterém probíhá 

odvěké zápolení českého a německého živlu, respektive boj Čechů za znovuzískání území, 

které je po léta okupováno cizinci – Němci. „Turistika se u Durycha stává formou vlastenecké 

aktivity a boje za národnostní emancipaci, jejímž úkolem je všeobecné povzbuzování českého 

živlu v této oblasti, „terorizovaného“ bezohlednými německými fabrikanty“.
47

  

V osobě poutníka a vypravěče putuje Durych po nejvýznamnějších lokalitách, které 

považuje za české, mezi nimi i na Žalý. Byl to právě Durych, který jako první použil pro Žalý 

označení „česká bašta“.
48

 Podrobnému popisu této krkonošské dominanty a jejímu okolí 
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 NOVOTNÝ, Jan. Počátky české turistiky jako způsobu poznávání přírody a jejich odraz v kultuře 19. století. 
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věnuje hned dvě strany, přičemž neopomíjí ani národnostní soupeření mezi turistickými 

spolky a jejich snahy o postavení rozhledny a velebí hraběte Harracha, „Osvíceného českého 

kavalíra“, kterému je celý průvodce dedikován, za jeho finanční pomoc jilemnickému odboru 

Klubu českých turistů. Obdivuje tamější rozhled do kraje, ale nikoliv na severní „německou 

stranu, ale směrem do „českého“ vnitrozemí: „(…) Překrásný je pohled do vnitrozemí. 

Přehlédáme valnou část Pojizeří až ku pískovcovým stěnám u Hrubé Malé Skály, vidíme 

jasně Tábor, lesnatý Kumburk, kostelík na Svičíně, a celá ta sličná krajina pod námi jemně 

rozvlněná městy, vískami, kostelíky, továrními závody a samotami v přepestrém žlutozeleném 

rámu polí, lučin a lesů, uchvacuje roztoužené oko tak, že jen se sebezapřením vracíme se do 

luzného toho obrazu, abychom v restauraci pod rozhlednou umdlené síly občerstvili.“
49

 

Poukazuje také na český původ zdejšího obyvatelstva,
50

 a jako jeden z prvních se zamýšlí nad 

vztahem mezi „domorodci“ a turisty. Klíčem k úspěchu je podle něho právě navázání 

kontaktů českých turistů s místními horaly, které se do této doby odehrávalo výhradně na 

úrovni vzájemného přehlížení.
51

             

2. 3. Noviny a časopisy turistických spolků 

 Třetí typ primárních pramenů tvoří dobové noviny a časopisy turistických spolků, 

které se vážou k výstavbě rozhledny na Žalém v letech 1888 až 1892. Tento zdroj mi 

poskytnul spoustu cenných informací nejen ohledně průběhu vlastní stavby, ale také ohledně 

atmosféry, která předcházela (i následovala) této výstavbě. Jedná se především o záznamy 

finančních výdajů jednotlivých turistických spolků, uvedené ve výročních správách, a o 

záznam projevů přestavitelů spolků, které byly v plném znění uváděny na stránkách novin či 

časopisů. V německém tisku bylo rozhledně Žalý věnováno jen několik kratších pasáží, a 

poté, co již bylo jasné, že rozhlednu budou stavět Češi, přestaly německé turistické časopisy o 

této události referovat úplně. Naproti tomu na stránkách českého turistického časopisu se 

můžeme setkat s podrobným líčením detailů výstavby, včetně popisu oslavných shromáždění, 

projevů a manifestačních výletů k rozhledně. Tato skutečnost jasně dokládá, jaký význam měl 

celý podnik pro české vlastence. 
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 Pro analýzu jsem si vybral dva časopisy turistických spolků, které se angažovaly při 

výstavbě rozhledny – časopis rakouského spolku Riesengebirge in Wort und Bild
52

 a časopis 

českého spolku Klubu českých turistů, Časopis turistů.
53

    

Čtvrtletník Das Riesengebirge in Wort und Bild,
54

 který na svých stránkách užíval 

německý název Heidelberg rovněž pro označení české rozhledny, vycházel od 15. září 1881 

pravidelně do konce roku 1898. Redakci zajišťoval Eduard Petrák, a od roku 1887 trutnovský 

učitel Johann Boehm. Roční předplatné časopisu činilo dva zlaté, členové spolku dostávali 

časopis zdarma. Kromě zpráv o činnosti spolku (spolková kronika, statistické údaje aj.) 

tvořily obsah časopisu vlastivědné a přírodovědné stati, odborné články vědecky přesných a 

cenných poznatků o horském prostředí, o podnebí, fauně a flóře, zemědělství a lesnictví, 

hornictví obchodu, řemeslech a průmyslu. Význam národní hospodářské síly dokládá např. 

neustálé vyzvedávání úspěchu německého kapitálu v seriálu článků o „Podnikání 

v Krkonoších dříve a dnes“.  Také v seriálu o historii oblasti jsou dějiny Krkonoš 

interpretovány z pohledu Němců a s ignorací české menšiny.
55

 Časopis také informoval o 

lidové kultuře, národních zvycích a obyčejích, původu a historii krkonošských šlechtických 

rodů, jazyku, pověstech a pohádkách (samozřejmě německé provenience).
56

 Např. série 

článků „Německý náboženský život v severovýchodních Čechách“ zdůrazňuje význam 

katolické církve a rekatolizaci pohraničí. Velkým „nacionálním“ tématem se na stránkách 

časopisu po vydání vyhlášky o povinnosti německých spolků zřizovat studentské ubytovny 

z února 1888 stalo zakládání horských chat a hotelů pro „německé“ turisty. Zajímavým 

zdrojem poznání jsou i dobové inzerce a reklamy na tyto hostince a ubytovny. Ročníky 88 – 

92 byly využity jako zdroj informací pro analýzu činnosti rakouského spolku v Krkonoších, 

především při výstavbě rozhledny na Žalém. Časopis přestal vycházet poté, co byl Johann 

Boehm přeložen na císařsko-královský učitelský ústav do Českých Budějovic.
57

 

   Ročník Časopis turistů byl založen roku 1889, rok po založení Klubu českých turistů 

(dále KČT) v roce 1888. První číslo bylo vydáno v lednu 1889. Časopis měl vedle propagace 

české turistiky informovat své členy o činnostech jednotlivých sekcí klubu. Zpočátku byl 

vydáván pro členy KČT zdarma, od roku 1895 již s předplatným. První tři čísla byla tištěna v 
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tiskárně bratří Šimáčků. Náklad prvního čísla byl 1200 kusů, z nichž tisícovka byla rozeslána 

členům, klubům, restauracím a různým tehdejším spolkům. Časopis byl doplňován drobnými 

ilustracemi a dobovými inzeráty, o které se postarala inzertní kancelář v Bazaru v Praze Na 

příkopech.
58

 V časopise byla popisována turisticky atraktivní místa, zpočátku většinou v okolí 

Prahy (cesta z Berouna na Karlštejn, Brdy, hrady Točník a Žebrák ad.), později i ze 

vzdálenějších koutů vlasti
59

 (jižní Čechy, východní Čechy, Šumava ad.). Tištěny zde byly 

také praktické informace pro turisty. Prostor v časopisech dostávali i čeští cestovatelé, kteří 

zde vyprávěli o svých výletech do zahraničí, např. jilemnický jednatel místní sekce Klubu Jan 

Buchar. Důležitou součástí byly rovněž zprávy odborů a centrály o činnosti, zveřejňovány 

byly též jména všech nových členů Klubu.
60

 Jednou z prvních vzdálenějších oblastí, o které se 

v časopise psalo, bylo právě okolí Žalého (v časopise se neužíval německý název Heidelberg), 

zásluhou jednoho z nejvýznamnějších členů Klubu a propagátora krkonošské turistiky Jana 

Buchara. Série článků z let 1889 až 1892, týkají se výletů na Žalý a výstavby rozhledny, 

pocházející většinou z pera Jana Buchara, byla využita v této práci.  

2. 4. Obrazy, básně a další zdroje 

 Do čtvrtého typu primárních pramenů jsem zařadil umělecká díla s tématikou Žalého - 

obrazy, ilustrace, a básně, většinou lokální provenience. Do této skupiny jsem zařadil i 

Pamětní knihu Klubu českých turistů z let 1891 až 1894, která byla umístěna na rozhledně a 

sloužila českým turistům v prvních letech její existence.
61

 Obsahová analýza jejích zápisů mi 

poskytla cenné informace o mentalitě a smýšlení českého obyvatelstva, které mělo často silný 

nacionální podtext. Ukázky z těchto primárních pramenů jsou ve většině případů uvedeny 

v textové a obrazové příloze. 

2. 5. Rozdělení pramenů podle sociální příslušnosti autorů 

 Vedle typologického rozdělení pramenů na odborné a topografické prameny, cestopisy 

a průvodce, dobový tisk a umělecké prameny jsem si roztřídil prameny také podle 

jednotlivých sociálních skupin, ze kterých pocházeli jejich autoři. Díky tomuto rozdělení 
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vyplynulo, které „subjekty“ utvářeli v 19. století obraz Heidelbergu/Žalého jakožto místa 

paměti, o nichž podrobněji pojednávám v kapitole 5. Do první skupiny patří státní úředníci-

topografové, jejichž úkolem bylo objektivní zakreslení a zaznamenání místních přírodních 

poměrů do kartografických map či topografických publikací. Tito „intelektuálové“ plnili 

státem zadané úkoly, přicházeli na místo v rámci svých pracovních povinností  a  neměli 

k němu tudíž žádný hlubší vztah. Můžeme je rozdělit podle původu na „osvícenské“ úředníky, 

u nichž byla na prvním místě služba státu a císaři, a kteří byli většinou příslušníky německé 

národnosti, a proto používali německý název Heidelberg.
62

 V polovině 19. století se mezi 

státními úředníky objevuje nová skupina státních zaměstnanců, kteří vyznávají zemské 

vlastenectví, hlásí se k českému národu a ve svých topografických dílech a slovnících užívají 

téměř výhradně český název Žalý.
63

 

 Druhou sociální skupinu tvoří vrstva turistů, kteří podobně jako státní úředníci také 

přicházeli zvenčí, ale na rozdíl od nich si utvářeli k danému místy silný emotivní vztah, 

vyplývající z jejich nacionálního vlastenectví a romantickému vztahu k přírodě. Tuto vrstvu 

můžeme rozdělit buď podle národnosti na německé a české turisty, anebo podle vztahu 

k místu na „vnitřní“,
64

 kteří pocházeli z daného regionu či jeho nejbližšího okolí a publikovali 

o Heidelbergu/Žalém  především drobné články v regionálních periodikách, a na „vnější“,
65

 

kteří pocházeli většinou z Prahy či větších měst, do Krkonoš přicházeli v rámci propagace 

české turistiky a o Heidelbergu/Žalém se zmiňovali ve svých cestopisných průvodcích 

v celonárodním kontextu.  

 Třetí sociální skupinu tvořilo místní obyvatelstvo, které žilo v okolí 

Heidelbergu/Žalého, a které se lišilo jen podle jazyka a původu na Čechy a Němce. K této 

sociálně skupině se mi však nepodařilo dohledat žádné písemné prameny, a je tudíž zřejmé, že 

dostupné prameny dovolují zkoumat problematiku Heidelbergu/Žalého jen z pohledu 

„vnějších“ aktérů, a nikoliv z pohledu místního obyvatelstva. Určitou výjimku tvoří regionální 

turisté, kteří sice patřili k vrstvě intelektuálů a vlastenců, ale jako znalci poměrů přicházeli do 

styku s krkonošským obyvatelstvem a tvořili tak spojovací článek mezi „vnitřní“ a „vnější“ 

skupinou, formující místo paměti.
66
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3. Toponomastická a topografická interpretace 
Heidelbergu/Žalého  

 Až do konce 19. století, bylo ve všech mapách a publikacích používáno pro název 

hory (příloha č. 1) dvojí označení – v německých pramenech Heidelberg a v českých Žalý. 

Německý název Heidelberg mohl pocházet buď z německého názvu pro vysoké návrší (die 

Halde), nebo z označení pro pláň či vřesoviště (die Heide). Další výklad původu německého 

názvu odkazuje k hojnému výskytu brusnice borůvky po celém kopci - Heidelbeerberg, v 

překladu „borůvkový vrch“.
67

 Označení Heidelbeerberg (ve zkrácené zkomolenině 

Heidelberg) můžeme najít například na Mapě království Českého Jana Kryštofa Muellera 

z roku 1726 (příloha č. 2) nebo na mapě Das koenigsreich Boehmen F. J. J. Reillyho z roku 

1791 (příloha č. 3). Německé označení hory najdeme i v Sommerově topografii Koenigreich 

Boehmen pro bydžovský kraj z roku 1835: „Vrchol Heidelberge, který na jihu zakončuje celé 

horské pohoří Krkonoš, dosahuje výšky 1035 m nad hladinou moře a díky svému terénu je 

poměrně strmý a obtížně dostupný (!)“.
68

 Tento název byl po celé 19. století používán rovněž 

ve všech německých turistických tiskovinách, což dokládají například články v časopisu 

Riesengebirge im Wort und Bild z přelomu osmdesátých a devadesátých let. 

3. 1. Rozšíření užívání názvu Žalý a jeho toponomastické výklady v 19. 

století 

 Co se týče původu českého názvu Žalý, který v průběhu 19. století v českém 

nacionálním diskurzu zcela nahradil německý název, existuje rovněž několik výkladů. 

Schaller se ve své topografii bydžovského kraje z roku 1788 v kapitole Alodiální panství 

Jilemnice a Majorátní panství Branná zmiňuje při líčení přírodních poměrů o 

nejvýznamnějších vrcholech oblasti. Mezi nimi uvádí „Smutnou horu“: „(…) Hory se 

nacházejí převážně na východě - Lubenecz – a na severu – Kozinecz a Smutná hora“.
69

 Podle 

výkladu některých jazykovědců 19. století mohl název hory také souviset s jinými 

„staroslovanskými“ odvozeninami – z osobního jména „Žalěj“ nebo ze slova „žal“, 

staroslovanského výrazu pro kopec. Označení mohlo rovněž vycházet z názvu malé osady 

„Zialej“, nacházející se na úpatí hory, která je uváděna v Palackého Popisu království českého 

z roku 1848.
70
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České označení vrchu názvem Žalý se mezi lokálním obyvatelstvem rozšířilo zvláště 

ve druhé polovině 19. století, kdy jej začali užívat vrchnostenští správní úředníci 

v katastrálních mapách panství (příloha č. 4). Najdeme jej například ve Statisticko-

topografickém popisu velkostatku Jilemnice od vrchního lesmistra Ludvíka Schmida z roku 

1878,
71

 nebo na plastických mapách dřevin (příloha č. 5) a geologie jilemnického panství 

(příloha č. 6) z roku 1890. V roce 1889 byl v souvislosti s výstavbou české rozhledny na 

jedné schůzi výboru KČT použit „nacionální“ výklad o prastarém pohřebním místě starých 

Slovanů a z toho plynoucího „žalu“ po zemřelých.
72

 V té době také české označení přejali 

autoři dobových cestopisů a průvodců, jako například František Kodym ve svém Průvodci po 

Krkonoších (příloha č. 7) a Václav Durych ve svých Cestopisných kresbách z Krkonoš. 

Toponomastické výklady názvů s nacionálním podtextem nebyly v oblasti Krkonoš 

v 19. století žádnou výjimkou. Vycházely z dobové představy o tom, že Krkonoše byly 

nejdříve obývány na obou stranách slovanskými Lužickými Srby. Poté, co byla v době 

kolonizace tato oblast germanizována nově příchozím německým obyvatelstvem, byly 

původní slovanské názvy přejaty a poněmčeny. Úkolem „národních buditelů“, v Krkonoších 

zosobňovaných turistickými aktivisty jako byli Jan Buchar či Josef Roessler-Ořovský, bylo 

obnovit kolektivní povědomí o původním slovanském (čili českém) původu místopisných 

názvů. „Jest pravidlem linguistům, ethnografům a historikům známým, že většina jmen hor, 

míst atd. dostávala jména od jevů lokálních a přírodních – a ty reky, bohy, víly a jiné 

pohádkové postavy si slovanský lid během sta neb tisíc let přibájil.“
73

 Například Roessler-

Ořovský v článku Krakonoš-Hrubožalský, který vyšel jako vzpomínka na počátky turistiky a 

rozvoje lyžování v Krkonoších v roce 1927 v ročence československého ski klubu, 

vehementně obhajuje ještě v této době český původ označení pohoří Krkonoš a dokonce i 

jasně německého označení pro Krakonoše – Ruebezahl. Oba tyto názvy převzali podle něho 

Němci ze starších slovanských jmen, slovanský název pro Krkonoše uvádí ve své kronice 

dokonce i římský historik Tacitus pod latinským názvem Corcontes. „Jak povstalo jméno 

Krakonoš, který očividně Němci převzali ve zkomolině Kerkonoš? (…) Krakvičím, křovím 

(krk,krek, krak, slovanské prapojmy pro nízké porosty, zakrslé vysokohorské kleče) porostlý 

horský hřbet neb hřbety, tedy hory, nosící krakvičí byly „Krakonoše“ neb „Krkonoše“. (…) 

Jinak se to má se slovem německým der Ruebezahl, kterého ale zcela staří obyvatelé Krkonoš 
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německého jazyka nazývali der Rubycal nebo Rubytzahl a Ruebecal. Ve spisovné němčině 

v známých pohádkách píší Němci vždy Ruebezal – a našli se Češi, kteří z toho i Rýbrcoula 

zplodili.“
74

 To vše dokládá, jak moc si první organizátoři české turistiky zakládali na 

„slovanském“ původu místních názvů a pojmů, spojených s Krkonošemi.  

Pravděpodobně nejvěrohodnější výklad názvu Žalý je výklad nejuznávanějšího znalce 

české toponomastiky Antonína Profouse, který název hory odvodil od slovesa „žnout“, tedy 

sekat trávu kosou či srpem.
75

 Žalý byl vzhledem ke své poloze nedaleko od lidského osídlení 

„jistě jedna z prvních krkonošských hor, na jejímž úbočí někdo žal trávu; Žalý pak byl žnutý, 

vyžínaný kopec“.
76

 Tento výklad, zbavený nacionálních konotací a odkazů na Slovany, ale 

pochází až z doby pozdější, a v době výstavby rozhledny zřejmě nebyl brán českými turisty 

v potaz.  

3. 2. Jan Amos Komenský a Žalý: místo paměti jako motiv loučení s vlastí  

Ve druhé polovině 19. století se rozšířil, především zásluhou majitele panství hraběte 

Harracha, ještě jeden význam spojený s „národní“ historií a motivem loučení s vlastí – pobyt 

Jana Amose Komenského v nedaleké vsi Horní Branná, nacházející se na úpatí hory 

Heidelberg/Žalý. Postava Komenského se stala v 19. století pro svůj symbolický význam 

výraznou historickou postavou českého národního hnutí. „Komenského lze z tohoto hlediska 

interpretovat jako ukázkový moderní mýtus, modelovou vynalezenou tradici, ztělesnění 

jednoho z největších traumat českých dějin či jako specifické, mnohovrstevnaté a 

polyvalentní místo paměti“.
77

 Místa, spojovaná s významnými momenty či epizodami z jeho 

života, začala být připomínána v topografickém smyslu jako významný národní symbol, a 

stala se důležitým prvkem regionální identity a významnou složkou lokální kolektivní 

paměti.
78

 Mezi tato topografická místa patřila jednak města a kraje, spojená s působením a 

životem Komenského, a jednak místa, spojená s putováním a odchodem Komenského do 

exilu.  

Ve druhé polovině 19. století probíhaly v prostředí českého národního hnutí diskuze, 

jakým způsobem a do jaké míry si připomínat Komenského. Z původně „lokálních“ oslav, 

spjatých s místy Komenského pobytu a působení, které měly skrytý nacionální podtext, se na 

přelomu osmdesátých a devadesátých let 19. století přenesla tato otázka, v souvislosti 
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s budováním panteonu českých „výtečníků“, také do politického diskurzu v rámci 

stupňujícího se konfliktu mezi staročeskou reprezentací a vídeňskou vládou. Oslavy 

Komenského se staly jedním z národních požadavků českých politiků a tyto diskuze vešly ve 

známost jako „boj o festivní prostor“.
79

 Jedním z nadšených propagátorů a stoupenců 

Komenského oslav byl i politicky činný hrabě Harrach, který aktivně hájil a prosazoval kult 

Komenského nejen na půdě zemského sněmu, ale i u císařského dvora. 

Obec Horní Branná, nedaleko Žalého, je významně spojena právě s odchodem 

Komenského do exilu. Na podzim roku 1627 se Komenský během svého tajného pobytu ve 

východních Čechách seznámil s Kristinou Poniatowskou, schovankou Angeliny Zárubové 

z Hustiřan, majitelky panství Horní Branná. Sedmnáctiletá Kristina trpěla duševní chorobou, 

prý po zhlédnutí komety nad zámkem 12. listopadu 1627 upadala do vytržení a prorokovala 

budoucnost českého národa. Komenský, který se znal s otcem postižené dívky a který se 

v těžké životní situaci chytal všech znamení včetně proroctví, dorazil do Horní Branné 

v únoru 1628, aby proroctví zapsal. V Branné už na něj čekala skupina několika ustrašených 

členů Jednoty českých bratří, netrpělivě čekajících na odchod ze země. Z Horní Branné pak 

Komenský nastoupil za doprovodu skupiny nejvěrnějších, včetně Kristiny Poniatovské, svoji 

cestu do polského exilu.
80

  

Postupem času si lidová tradice „upravila“ některé reálie tohoto odchodu podle svého. 

Podle pověsti Komenský vystoupal na horu Heidelberg/Žalý, aby se zde naposledy rozloučil s 

„vlastí“ před svým odchodem do emigrace.  Tento výklad se zdá být také nereálným, neboť 

podle dobových kronik se tato událost udála v zimě za třeskutých mrazů a velkého množství 

sněhu. Díky osobě Komenského a motivu loučení s vlastí se však ze Žalého nakrátko stává 

symbolické místo paměti české historie.  Harrachovou motivací k záměrnému šíření této 

legendy, ve snaze podpořit a očistit pověst této pro české národní hnutí významné osobnosti, 

mohla být vedle politické kalkulace také další lokálně tradovaná pověst o tom, že Harrachův 

předchůdce, známý pražský arcibiskup Arnošt z Harrachu, který se stal správcem panství za 

nezletilého Ferdinanda Bonaventuru, prý rozkázal vytrhat a spálit podlahu tohoto pokoje, aby 

se z něho nemohl kacířský mor šířit do okolí.
81

 Tyto „nacionální“ výklady jsou dodnes 

hluboce zakořeněny v mentalitě lidí jako součást lokální kolektivní paměti. 
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4. Metodický koncept: historické vědomí nebo kulturní paměť? 

4. 1. Historické vědomí 

Při výzkumu významu hory Heidelberg/Žalý je nutné se zamyslet, zda je pro výzkum 

kulturního (symbolického) významu tohoto místa jsou vhodnější koncepty paměťových 

studií, anebo historického vědomí.  Podle M. Hrocha je historické vědomí zařazeno do škály: 

historické povědomí – historické vědomí – historická věda a může být předstupněm 

kolektivní paměti, nikoli však její komponentou. Sociolog Jiří Šubrt chápe historické vědomí 

jako entitu, která je utvářena vzájemným působením čtyř komponent – prožitou historickou 

zkušeností, ideologickým výkladem historie, poznatky dějepisectví a také kolektivní pamětí.
82

 

Miroslav Hroch považuje kolektivní paměť za rovnocennou formu vedle historického vědomí, 

která nabývá konkrétní podoby skrze aktualizaci svého obsahu a společenskou funkci. Hroch 

vysvětluje: „Kolektivní pamětí rozumím aktualizované, verbalizované a obvykle také 

institucionalizované složky, informace, které ze souboru, z entity historického vědomí vybírají 

jistý fragment minulých událostí. Tento výběr je motivován snahou dosáhnout jistých cílů 

v současnosti, je tedy třeba počítat s tím, že historické informace budou ve vztahu k těmto 

záměrům více či méně vědomě upravovat a manipulovat jimi“.
83

   

Historické vědomí tvoří podle Hrocha „ucelené historické informace, resp. 

rekonstrukce konkrétních složek minulosti (historické události, procesy, osobnosti), které více 

či méně uvědoměle hledají svoji legitimitu, relevanci v tom, že přináší současníkům aktuální 

politické, morální, kulturní poučení o minulosti, resp. že mají své výchovné poselství a široký 

celospolečenský dopad“.
84

 Nositelem historického vědomí proto musí být široké společenství, 

tvořené jistou množinou jedinců (např. město, sociální skupina, národ atd.), která ale nemusí 

být vždy homogenní, stejně jako jejich společně sdílená paměť. Nositelem paměti může být 

také instituce, která selektivně vybírá to, co se v dané společnosti uchová v kolektivní paměti. 

Historickému vědomí předchází tzv. historické povědomí – povrchní vědomí o minulosti, 

často bez chronologického vymezení, které bývá považováno za nižší předstupeň historického 

vědomí.  

Formování národní kolektivní paměti v 19. století však bylo podle Hrocha založeno 

nejen na poznatcích historické vědy, ale také především na aktualizačním potenciálu dané 
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informace a její společenské relevanci.
85

 Místa paměti, ať už objektivní či domnělá, měla 

podle Hrocha v prostředí českého národního hnutí legitimizovat myšlenku národní 

emancipace a podpořit její realizaci. Hrochův koncept historického vědomí však podle mého 

mínění nelze aplikovat na interpretaci významu hory Heidelberg/ Žalý v 19. století, protože je 

zřejmé, že se tato hora  v 19. století nestala místem institucionalizovaného a oficiálním 

dějepisectvím uznávaného historického vědomí ani kolektivní paměti německého nebo 

českého národa. Ze shromážděných pramenů vyplývá, že se pod názvem Žalý  stala v průběhu 

let 1788 až 1896 tématem lokálního paměti (ve funkci památného místa – místa paměti), který 

se utvářel v rámci nového způsoby šlechtické reprezentace hraběte Harracha jako majitele 

panství a zároveň i v okruhu českých turistů, kteří objevovali a obdivovali krásy přírody své 

vlasti. Možná, že tyto snahy byly provázeny nadějí, že význam hory přesáhne svůj lokální 

rámec, ale to nelze pramenně doložit. Snahy jednoznačně začlenit horu Heidelberg, posléze 

zvanou Žalý, do konstruktu českého národního historického vědomí nebo kolektivní paměti 

mohly být vyvolány její hraniční polohou a také bilingvním složením místního obyvatelstva. 

Prameny však nasvědčují, že vycházely zvenčí, nikoli z prostředí místních obyvatel. 

Z dostupných pramenů se jeví, že hora Heidelberg/Žalý se postupem doby stala 

významným místem turisticky atraktivního regionu a to z vůle majitele panství hraběte 

Harracha, který spolupracoval s pobočkou Českého klubu turistů v Jilemnici a s rakouským 

spolkem Oestereichisches Riesengebirgsverein ve Vrchlabí, a který umožnil, aby se původní 

dřevařské cesty využily jako turistické stezky. To, že hora Heidelberg, posléze česky zvaná  

Žalý, měla v 19. století získat ještě jiný než krajinný význam je možné zjistit jednak z textů 

turistických časopisů a cestopisů, a jednak z dobových zpráv a básní, které jsou dokladem 

snahy spojit její název Žalý s představou, že byla místem slovanského pohřebiště nebo 

posledního rozloučení Jana Amose Komenského s vlastí.
86

 Ani jeden z těchto „historických“ 

konstruktů významu místa není možné pramenně doložit a je zřejmé, že vznikly a byly 

udržovány, měly sloužit jako lokální mýty nebo místa paměti – tedy zacílené kulturní 
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konstrukty.  Otázkou je, kdo se na těchto konstruktech podílel a jaké ambice a cíle jejich 

tvůrci měli?  

Z pramenů, které jsem studoval, vyplývá, že tyto konstrukty nebyly přeneseny do 

širšího historického vědomí ani nebyly sdíleny v kolektivní paměti národa, uvízly v lokální 

paměti. Zároveň se však v rámci turistického hnutí formoval reálnější konstrukt významu 

hory, založený na evidentní přírodní kráse a významné poloze místa na hranici českého 

království – tedy vlasti.  

4. 2. Kulturní paměť: konektivní a narativní struktury 

 Na základě výzkumu pramenů a „aktérů“ tohoto procesu zakládaní významu hory Žalý 

se jako vhodnější jeví koncept lokální kolektivní paměti, která odkazuje na „žitou“ paměť 

kulturní. Pojem kulturní paměť zavedl Jan Assmann jako poslední kategorii dimenze paměti, 

která fixuje, přenáší a reprodukuje kulturní smysl díky absorpci prvků předchozích dimenzí 

paměti - mimetické, paměti věcí a komunikativní paměti. Hlavní funkcí kulturní paměti je 

konstrukce a udržování kolektivní identity. „Kulturní paměť podstatně překračuje časový 

horizont komunikativní paměti, je institucionalizovaná, externalizovaná, objektivizuje se ve 

stabilních symbolických formách a do jejího obsahu patří mytické/fundující dějiny, stabilní, 

kontinuálně přenášené a vykládané soubory kulturních smyslů“.
87

 Pro kulturní paměť nejsou 

podstatná historická fakta, ale vzpomínky, skrze něž se ve formě „symbolických figur“ 

uchovává „žitá“ minulost skupiny či kolektivu. Tyto „symbolické figury“ jsou periodicky 

slavnostně připomínány a vztahovány k současnosti, čímž se „ceremoniální“ kulturní paměť 

významně odlišuje „každodenní“ komunikativní paměti. Participace na kulturní paměti není 

na rozdíl od paměti komunikativní povinná a diferencuje příslušníky skupiny na aktivní 

nositele a šiřitele tradice, a na pasivní příjemce. Za žitou kolektivní paměť, která bývá spojena 

s rituály, můžeme považovat i opakované „kolektivní“ cesty jilemnického odboru Klubu 

českých turistů na horu Heidelberg/ Žalý či romanticko-nacionální pohled shora do krajiny za 

účelem rozpomínání se na krásy české vlasti ve vnitrozemí. 

 Podle Richersona a Boyda se kulturní kontinuita neudržuje pouze každodenní interakcí 

v určitém sociálním prostředí, ale s postupem doby se stává relativně nezávislou na lidském 

chování a mentálních reprezentacích svých nositelů. Kulturní paměť můžeme také považovat 

za semiautonomní jednotku sémiotického systému, která explicitně uchovává potenciální 
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varianty či kulturní komplexy, v případě potřeby znovu aktualizovatelné.
88

 Tyto varianty 

odpovídají Assmanovým konektivním strukturám, které „vážou člověka k jeho bližním, neboť 

coby symbolický svět smyslu utváří sdílený prostor zkušenosti, očekávání a jednání“, a 

„propojují včerejšek s dneškem, neboť (…) uzavírá obrazy a historie pocházející z jiné doby 

do postupujícího horizontu přítomnosti a podněcuje tím naději na vzpomínku“.
89

 Každá 

konektivní struktura má podle Assmanna normativní a narativní charakter (aspekt nařízení a 

aspekt vyprávění), který zakládá skupinovou identitu. Tento aspekt vytváří určitou 

skupinovou kohezi společenského systému, který však na úrovni kulturní paměti nemusí ještě 

nutně vytvářet vnitřně souvislý dějinný proces, ale spíše jakousi kulturní vazbu na úrovni aktů 

vzpomínání a zapomínání.  

Koncept konektivní struktury vede podle Horského k otázce, nakolik je kulturní paměť 

pamětí a kdo je subjektem této paměti. Je jasné, že subjektem paměti jsou vždy konkrétní lidé, 

kteří jsou ale závislí na určitých „kolektivních rámcích“, distribuujících určité „vzpomínky“. 

Při výzkumu míst paměti je třeba zabývat se „zkušeností“ aktérů dané skupiny ve vztahu 

k tomuto místu. „Zkušenost“ posiluje jednak schopnost uvědomovat si samotnou dějinnost ve 

smyslu „kulturních změn“
90

 na individuální úrovni, a jednak schopnost uvědomovat si 

konkrétní společenské obsahy v rámci příslušného společenství. V historickém a 

sociologickém výzkumu jde především o výzkum zkušenosti sociální. Místa paměti slouží 

pak v tomto smyslu jako nástroj konzervace sociální zkušenosti, tak aby nedošlo k úpadku 

kolektivní paměti a k proměně zkušenosti v prosté dějiny.
91

  

Už Halbwachs tvrdil, že kolektivy nemají žádnou paměť, ale formují paměť svých 

nositelů. Od Halbwachse pak Assmann přebírá tezi o tom, že „každá osobnost a každý fakt 

jsou již při svém vstupu do sociální paměti transponovány v určitou nauku, symbol; obdrží 

smysl a stanou se prvkem systému idejí dané společnosti. Tento proces přispívá ke stabilizaci 

vzpomínky“.
92

 Problematika konektivních struktur a vztahu mezi kolektivní a kulturní pamětí 

byla v této práci aplikována na výzkum významu Heidelbergu/ Žalého), který přežívá ve 

vzpomínkách „subjektů“ místa paměti.   

S tím souvisí otázky, kdo byl subjektem tohoto místa paměti, zda místní obyvatelstvo, 

majitel panství a jeho okruh, členové turistických spolků, původci zkoumaných pramenů?  A 

jaké byly mezi nimi vztahy? Každá sociální skupina, vztahující se k Heidelbergu/ Žalému, si 
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s sebou nesla určitou „sociální zkušenost“, vyplývající z jejího postavení, kterou promítala do 

tohoto místa, a podle toho se vůči němu vymezovala. Intenzita konektivních struktur 

jednotlivých skupin se pak lišila podle stupně sebeidentifikace s tímto místem. V rámci státní 

evidence rázu krajiny, možností jejího hospodářského využití a zvyklostí obyvatel apod., 

která v habsburské monarchii probíhala od konce 18. století, přicházeli do horského regionu 

státní úředníci (kartografové, topografové) a zaznamenávali mj. horu Heidelberg/Žalý jako 

významný krajinný útvar.  Majitel panství hrabě Harrach, významný český vlastenec a 

představitel zemského patriotismu, měl jistě zájem na tom, aby se hraniční hora v rámci jeho 

panství stala součástí obrazu české vlasti. Jako hospodář jistě odhadl i přínos turistického 

ruchu pro obživu svých bilingvních poddaných a patrně využil té příležitosti i k posílení 

českého národního vědomí mezi nimi.  Ve spolupráci s turistickými spolky upravoval síť 

dřevařských cest tak, aby sloužila i tomuto novému účelu. Turisté obou národností, obyvatelé 

měst, inspirovaní romantickým zájmem o divokou horskou přírodu využívali těchto možností, 

dívali se na přírodu jako na objekt a vnášeli do ní nové duchovní významy a emotivní 

interpretace. Zatímco místní obyvatelé, převážně rolníci, v přírodě žili nadále svým tradičním 

způsobem života a racionální přístup státních úředníků i romantické vize turistů jim byly 

vzdálené. Prostředníky mezi těmito různými skupinami mohl být pouze majitel panství, který 

znal svět svých poddaných a zároveň rozuměl intelektuálním zájmům turistů i státních 

úředníků. 

Druhým problémem při výzkumu místa paměti z pohledu kulturní paměti je, vedle 

analýzy konektivních struktur, otázka narativity. Pro výzkum místa paměti je z pohledu 

lokální kolektivní paměti podstatné nahlížet na strukturu jeho obsahů nikoliv jako na jeden 

celek, ale jako na souhrn rozmanitých entit, které mohou mít různé podoby na základě 

odlišných výkladů jednotlivých aktérů. Analýza těchto výkladů – narativních struktur – 

vytváří podle Vašíčka celkový „obraz“
93

 skutečnosti, který je souhrnem všech různých 

interpretací téže věci na základě odlišného způsobu „čtení“ a „rozpomínání“. Každá narativní 

struktura je jen jedna z mnoha verzí „příběhu“, a všechny tyto příběhy konstruují identitu míst 

paměti.
94

  Pojetí míst paměti jakožto produktu narativizace, vycházející z Norova pojetí, však 

nelze řadit do oblasti kolektivně autobiografické paměti, vyznačující se koherencí všech 

svých složek, ale spíše do oblasti kolektivně epizodické paměti. Kolektivně epizodická paměť 

má „vazbu pouze k jednotlivým časově a prostorově jasně zasazeným událostem kolektivní 
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existence“.
95

 V případě Heidelbergu/ Žalého se jedná o časoprostorovou vazbu určitého 

společenství k danému místu, která v určitý moment stvrzuje lokální identitu a legitimizuje 

nároky skupiny, jde tedy o kolektivně epizodickou paměť. Je tudíž potřeba zaměřit se na 

jednotlivé epizodické výklady, které byly tomuto místu přikládány v konkrétní době v 

minulosti. U Heidelbergu/Žalého šlo především o interpretaci významu místa a názvu hory 

v rámci určitého společenství, které se k hoře vztahovalo.   

Se systematickým výzkumem historické vědy bývá obvykle spojováno historické 

vědomí, které by mělo být v protikladu k nesystematicky utříděné „žité“ kolektivní paměti. To 

však neznamená, že by se k výzkumu kolektivní paměti nedalo přistoupit vědecky. Historická 

věda se neobejde bez artefaktů či rituálů, do nichž je vtělena paměť skupiny a na základě 

nichž je generováno historické vědomí, a které jsou spojeny s konkrétními prožitky a 

zkušenostmi svých aktérů. Jak podotýká Horský: „I tehdy, budeme-li pojednávat historickou 

vědu jako protiklad či protiváhu kolektivní paměti a budeme-li za kritérium jejich rozlišení 

mimo jiné polaritu kriticko-analytické metody (historická věda) vůči emotivitě (kolektivní 

paměť), zůstanou (…) místa paměti přítomna v historické vědě, jako styčné body s určitými 

skupinovými postoji, ideály emocemi a s ideologickými ambicemi politických (církevních či 

jiných) reprezentací (určité vrstvy lidí)“.
96

  

Oproti historickému vědomí, které působí „celoplošně“ a jejímž předmětem bádání 

jsou spíše historická fakta, ctí kulturní paměť lokální odlišnosti jednotlivých společenství a 

uchovává jejich minulost spontánně ve vzpomínkách aktérů mimo instituce. Ve svém 

výzkumu se tedy přikláním ke konceptu kulturní paměti, neboť v případě významu 

Heidelbergu/Žalého se jedná o jasný příklad přímého vztahu konkrétního místa paměti k žité 

zkušenosti předků příslušníků této skupiny („subkultury vzpomínání“) v minulosti. Z tohoto 

důvodu můžeme zkoumat význam hory Heidelberg/Žalý historickou metodou, jako umělý 

konstrukt, který se utvářel vně místa a prostřednictvím rozvoje turismu pronikal dovnitř. Ze 

zkoumaných pramenů vyplývá, že ačkoliv se toto místo nestalo trvalou součástí českého 

historického vědomí, bylo díky turistické propagaci v mapách, v průvodcích, v periodickém 

tisku v širším společenském vědomí přijato jako součást obrazu vlasti.  Postupem doby se 

Žalý stalo symbolem „češství“ v jinak spíše německém širším okolí a upomínkou na doby, 

kdy byly celé Krkonoše „české“.  Kdy a jak tento vně utvořený obraz hory Heidelberg/Žalý 

ovlivnil pohled místních obyvatel, ze zkoumaných pramenů nevyplývá, a proto nemůže být 

předmětem mého výzkumu.  
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5. Subjekty místa paměti a jejich vztahy: místní obyvatelstvo, 

hrabě Harrach, topografové, turistické spolky  

Při popisu konkrétního místa paměti v lokálním kontextu je potřeba si položit otázku, 

jaký „kolektiv“ tuto paměť a místo utvářel, respektive kteří konkrétní „aktéři“ se angažovali 

při šíření významu místa do širšího společenského vědomí, a zda je můžeme identifikovat a 

popsat a postihnout jejich vzájemné vztahy. V případě významu hory Heidelberg/ Žalý jsem 

identifikoval tři hlavní aktéry – za prvé jeho vlastníka -  majitele panství,
97

 na jehož pozemku 

se dané místo nacházelo, za druhé státní úředníky (kartografy, topografy), kteří 

zaznamenávali toto místo do oficiálních map a topografických publikací, a za třetí nově se 

etablující turistické spolky, které šířily nový obraz tohoto místa. Obrazy, které tyto tři skupiny 

aktérů o místě utvářely, nejsou identické, protože měly nejen různé úhly pohledu, ale i cíle. 

Budu tedy podle typu pramenů sledovat, zda a jak se tyto obrazy ovlivňovaly, jak se 

prosazovaly v širším společenském vědomí. V této části práce bych rád nejprve stručně 

charakterizoval každý „subjekt“ a pak se zabýval jednotlivými vztahy mezi nimi. 

5. 1. Místní obyvatelstvo 

Prvním „subjektem“, který se podílel na tvorbě Heidelbergu/Žalého jakožto místa paměti, bylo 

místní etnické obyvatelstvo, o kterém už částečně pojednává kapitola 1 - Vymezení oblasti: 

Heidelberg/Žalý a velkostatek Jilemnice. Pro výzkum místa paměti v lokálním kontextu je potřeba 

rovněž sledovat, zda dostupné prameny dokládají, povahu vztahu místních obyvatel (krkonošských 

horalů – etnických Čechů a Němců) k turistům a naopak. K řešení této otázky jsem neměl dostatek 

relevantních pramenů, tak jen pro úplnost uvádím názory Jana Luštince, který ze své praxe muzejního 

historika podotýká, že vesničtí obyvatelé Krkonoš zpočátku pohlíželi na turisty s nedůvěrou a 

zaujímali k nim spíše neutrální postoj. Horalé, kteří v dané lokalitě žili a pracovali od narození, 

nechápali, jak může mít někdo zájem ve svém volném čase chodit „jen tak“ po horách. Naproti tomu 

turisté, přicházející do Krkonoš za krásami přírody z různých koutů vlasti, se k místnímu obyvatelstvu 

chovali opatrně a rezervovaně, protože jim přišli „prostí a neotesaní“.
98

 Výletníci většinou pocházeli 

ze střední společenské vrstvy (nejčastěji to byli turisté – měšťané z Prahy), a vyznávali tudíž jiné 

hodnoty než místní horalé.  

  Dalším zdrojem dílčích poznatků o vzájemném vztahu místních obyvatel a turistů by 

mohlo být svědectví „regionálního“ turisty, jakým byl např. Jan Buchar z Jilemnice, který sice 

podnikal túry do hor, ale jako znalci místních poměrů se tu dobře orientoval a u zdejšího 
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obyvatelstva se těšil určitému respektu.
99

 O životě místních horalů podal svědectví cestovatel 

Václav Durych, který se vedle turistických aktivit zabýval sběrem etnografického materiálu.  

V osmdesátých a devadesátých letech 19. století sbíral etnografický materiál, aby mohl v roce 

1896 sepsat a vydat průvodce po Krkonoších, a se zdejším obyvatelstvem se proto dostával 

často do kontaktu. Pro Durycha byli horalé příkladem ryzího „prostého českého lidu“, který je 

i přes nepřízeň přírodních podmínek zcela oddán své domovině, a stává se vzorem 

příkladného vztahu k domovině a vlasti. „Tomuto horalovi prudké deště několikráte prsť 

s vysokých kopců odplaví, a on opět a opět ji z údolí na své políčko na kladkách přiváží, aneb 

i v nůších vynáší! A co mu za to vděkem, neutrpí-li bouřemi i ta sporná úroda? Oves, žito 

aneb brambory a to jakosti velmi bídné.  Jest však i s tím spokojen, neznaje velkých potřeb 

velkého světa,  a spokojen se svou boudou, políčkem, nějakou kravkou a kozičkou klidně žije 

šťasten ve kruhu své rodiny, silen velkou vírou až do posledních dnů svého života. Kleteb 

proti Bohu, přírodě a lidem, jakými srší lidé malomyslní, nezná; u něho jsou toliko hostem: 

modlitba, píseň, pohádka a humor“.
100

     

Jiný postoj k turistům zaujímali podle názoru J. Luštince obyvatelé okolních měst, 

navyklí obchodním stykům se vzdálenějšími oblastmi. Jilemničtí měšťané, kteří byli „výrazně 

zasaženi národním i politickým kvasem doby, nebyli překvapeni a rychle pochopili novou 

obchodní a společenskou příležitost, jež se v turistice nabízí. Učinit z Jilemnice české 

východisko do Krkonoš, to byla idea, jež musela zaujmout a zapálit.“
101

 Ekonomický zisk 

z pronájmu horského vybavení, poskytnutí horského průvodce, zajištění programu a 

ubytování – to vše byly důvody, proč si z počátku hlavně městské obyvatelstvo uvědomilo 

výhody propagace a podpory cestovního ruchu a vnímalo turisty jako zdroj příjmů a bohatství 

obdobně, jako majitel panství hrabě Harrach. 

 

5. 2. Hrabě Harrach a velkostatek Jilemnice 

 Pro pozemkového vlastníka z řad české aristokracie 19. století je stěžejní, jak dlouho 

se odvíjel jeho vztah k místu, zda pocházel ze starobylého českého nebo cizího či nově 
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příchozího rodu, jestli byl příslušníkem vyšší nebo nižší vrstvy aristokracie,
102

 zda jej 

můžeme zařadit mezi českou zemskou šlechtu, jaký měl vztah k vládnoucí habsburské 

dynastii apod. Na základě těchto charakteristik se odvíjel jeho vztah ke zkoumané lokalitě i 

dalším aktérům, kteří zde působili. V případě jilemnického panství, kde se Heidelberg/Žalý 

nachází, byl v letech 1860 až 1909 majitelem panství hrabě Jan Nepomuk z Harrachu. 

Harracha můžeme považovat za jednoho z nejoddanějších zastánců zemského patriotismu, 

který se vyznačoval láskou a oddaností k vlasti a vztahem k „české“ kultuře a historii.
103

 

Odtud se odvíjel jeho „patriotický“ vztah k jilemnickému panství jako „k domovu“, který 

nebral jen z ekonomického hlediska jako zdroj svých finančních příjmů. Na region pohlížel 

také z hlediska kulturního jako na svébytný a kulturně bohatý prostor se specifickou tradicí i 

historií tamějšího obyvatelstva, které bylo bilingvní. Jeho příkladný vztah ke správě panství 

záhy umožnil čilou spolkovou činnost obou národností, především v oblasti turistiky, kterou 

hrabě všemožnými prostředky sám zaštiťoval a podporoval, bez ohledu na to, zda se jednalo o 

český nebo německý spolek, o čemž svědčí i unikátní ateliérový snímek, zachycující Harracha 

jako turistu (příloha č. 8). 

Jan Nepomuk Harrach se po celý život soustřeďoval na zvelebení jilemnického 

panství, v oblasti západních Krkonoš a Jizerských hor, s centrem v podhorském městě 

v Jilemnici. (příloha č. 9). Výstavba železniční dráhy, silnic a komunikací, ochrana těžbou 

poškozených lesů, propagace statku na Zemské jubilejní výstavě v Praze, zavedení lyží pro 

zaměstnance své lesní správy -  to vše mělo velký vliv nejen na ekonomický rozvoj, ale i na 

turistickou atraktivitu jeho panství. Vedle nechanického panství se velkostatek Jilemnice stal 

základem Harrachových ekonomických příjmů a díky jeho poloze na samém úpatí Krkonoš si 

ho hrabě jako nadšený turista velmi oblíbil a trávil zde velmi mnoho času. 

Jak již bylo řečeno, hlavním zdrojem příjmu panství byla těžba dříví,
104

 které bylo 

z velké části plaveno po Labi do Kolína a rozváženo na místa určení. Na vlastním panství se 

dřevo spotřebovávalo pro sklářskou huť v Novém Světě, hamry v Arnoštově a tři pivovary 

(příloha č. 10). Přírodní poměry jednotlivých částí jilemnického panství se lišily podle 

nadmořské výšky, a proto byla správa panství rozdělena do třech oddílů, které podléhaly 

správě velkostatku v Jilemnici. Na území velkostatku byla v provozu také řada pil ke 

zpracování dřeva, z ostatních průmyslových podniků pak např. cihelna v Javorku, bělidlo a 

manufaktura v Hrabačově. Nejznámější průmyslový podnik, jehož význam přesahoval i do 
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zahraničí – sklárny v Harrachově a Novém Světě – podléhaly přímo harrachovskému 

ústřednímu ředitelství ve Vídni.
105

 Nelze opomenout ani četní dominikální mlýny.
106

  

Značnou část příjmů tvořil také nájem z horských chat a hotelů, které Jan Harrach 

v Krkonoších stavěl a udržoval ve vlastní režii, anebo je pronajímal. 

Velkostatek Jilemnice tedy tvořil základ harrachovských výnosů. Sídlem rodu 

Harrachů se stal jilemnický zámek, který nechal Jan Nepomuk v roce 1895 rozšířit. Harrach 

dal zbořit hospodářské budovy v okolí, nechal postavit východní zámecké křídlo s věží a 

rozšířil zámecký park o čtyři hektary.  K samotné Jilemnici a nedalekému Harrachovu měl 

Harrach vřelý a srdečný vztah po celý svůj život, dlouhou dobu zastával funkci jilemnického 

starosty a už v roce 1861 byl jmenován čestným měšťanem. Podle místního kronikáře mu 

jilemničtí při jeho pobytu na zdejším panství v srpnu 1862 připravili slavnostní osvětlení 

města, pochodňový průvod a další bohatý program na jeho počest. Vděčný majitel velkostatku 

zato později městu věnoval novou krásnou městskou pamětní knihu, do níž vepsal obsáhlé 

věnování.
 107

  Do Jilemnice si Harrach také často zval řadu významných osobností českého 

politického, kulturního a hospodářského života. 

Harrach si však zároveň uvědomoval důležitost ochrany horské přírody. Lesy, značně 

zasažené nadměrnou těžbou v 16. a 17. století, byly ve druhé polovině 19. století ve značně 

svízelném stavu. Proto vynaložil značné částky na zlepšení celkového stavu lesů, zejména 

nákupem lesních semen. V roce 1904 Harrach zřídil v Labském dole na severním svahu 

Krkonoš první krkonošskou přírodní rezervaci o rozloze přes 60 ha, aby zajistil nad alpínskou 

hranicí lesa účinnou ochranu kosodřeviny před jejím vykácením.
108

 Ve spolupráci s místními 

lesníky usiloval o vybudování botanické zahrádky s doklady krkonošské flóry. 

Impulzem k rozvoji turismu v Jilemnici se stalo vybudování místní dráhy z Martinic 

v Krkonoších do Rokytnice nad Jizerou (příloha č. 11). Harracha vedly ke stavbě lokální 

železnice především ekonomické důvody, neboť chtěl po této dráze rychleji dopravovat část 

zpracovaného dříví. Už v letech 1870 až 1871 byla vybudována železniční dráha Chlumec 

nad Cidlinou – Trutnov – Kunčice nad Labem, která měla pro rozvoj turistiky na české straně 

Krkonoš klíčový význam, protože se jednalo o hlavní dopravní tepnu, spojující Krkonoše 

s Prahou a ostatními velkými městy Českého království. Tato dráha byla v roce 1871 

prodloužena do Vrchlabí, a v roce 1899 na Harrachův popud až do Jilemnice a Rokytnice nad 
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Jizerou.  Podle nerealizovaných plánů dokonce hrabě zamýšlel napojit tuto místní dráhu na 

některou z hlavních tratí v Jizerských horách, čímž by se výrazně zvýšila dostupnost a spojení 

jilemnického regionu s libereckým krajem.
109

  

Velkou zásluhu na turistické propagaci krkonošského regionu měl také harrachovský 

pavilon na Jubilejní zemské výstavě v roce 1891. Tato výstava se měla stát společným 

hospodářsko-kulturním podnikem Čechů a Němců, nakonec se však stala manifestací 

rozvinutého českého průmyslu a služeb bez německé účasti. Hrabě Harrach byl jako člen 

přípravného výboru jakýmsi prostředníkem mezi českými podnikateli a rakouskou vládou, a 

osobně se podílel na přípravách a realizaci celého podniku.
110

 Harrachův pavilon patřil vedle 

šlechtického pavilonu knížete Lobkowicze a hraběte Thuna, k nejnavštěvovanějším objektům 

celé výstavy, byl stylizován do podoby typické horské krkonošské roubenky, jaké se 

nacházely na Harrachově jilemnickém panství.  Většina vystavených exponátů v Harrachově 

pavilonu měla připomenout krásu a význam krkonošského podhůří a zdůraznit, že tento 

region je příkladem dobrého česko-německého soužití.
111

 

Jilemnický odbor KČT vyhotovil pro harrachovský pavilon plastickou mapu Krkonoš 

a pořídil ve spolupráci s hraběcím vrchním lesmistrem Schmidem nákresy českých i 

německých turistických cest. KČT turistů si na oplátku objednal pro svůj pavilon 

v Harrachově sklárně Nový svět 100 pamětních turistických sklenic, jejichž koupi schválil 

výbor na své schůzi a slíbil ji uhradit v „plné výrobní ceně“.
112

 Na další schůzi výboru bylo 

rozhodnuto sepsat dopis se žádostí o „snížení výrobní ceny“.
113

 Harrach se snížením ceny 

souhlasil a nařídil sklárně, aby skleničky dodala klubu za poloviční cenu do konce května 

1891. Harrachova ochota nechat vyrobit takové množství sklenic v poměrně krátké době dvou 

měsíců, a ještě pokrýt zbylé náklady, mimo jiné ilustruje jeho kladný vztah ke Klubu českých 

turistů. 

K rozmachu krkonošské turistiky přispěl hrabě i bezděky, když v roce 1892 nechal 

přivézt pro své lesníky první lyže a učinil tak z Jilemnice místo, kde se začal rozvíjet lyžařský 

sport. Hrabě Harrach stál rovněž u kolébky lyžařského umění. Motivací pro něho byly obtíže, 

do kterých se dostávali jeho lesníci při přikrmování zvěře v zimě. O lyžích se prý doslechl ve 
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Vídni při dvorní hostině v Hofburgu. Náhodou seděl vedle vyslance ze Švédska a Norska 

(tehdy jeden stát) a dostalo se mu rady opatřit pro svůj lesní personál lyže, které na rozdíl od 

sněžnic neboli krokví umožňují dobrý pohyb i na nejmohutnější vrstvě sněhu. 

Existují dvě verze, jak se první lyže dostaly na vrchní lesní úřad do Horní Branné u 

Jilemnice. První historka praví, že lyže přivezl sám hrabě Harrach ze své cesty severskými 

zeměmi. Během ní prý navštívil světovou výstavu v Oslu a mezi vystavenými sportovními 

potřebami měl uvidět také lyže, které zde nakoupil. Druhá verze tvrdí, že Harrach dostal lyže 

darem od svého přítele hraběte Frijse ze Švédska.
114

 Jisté je, že hrabě po návratu ze 

Skandinávie jednal s vrchním lesmistrem Ludvíkem Schmidem, kterému se myšlenky 

zavedení lyží mezi lesní personál zalíbila. Vrchní lesní správa si opatřila ceníky a objednala 

17. prosince 1892 od firmy M. Gansterer z Thenebergu u Badenu
115

 v Dolních Rakousích 

jeden pár jasanových sněžnic a od bratří Thonetů z Vídně jeden pár bukových ski, dlouhých 

230 cm, obojí po 11 zlatých. Již o Vánocích byly lyže v Branné a první, kdo se je odvážil 

použít, byl mladý ing. Ferdinand Reich spolu s lesním praktikantem Ludvíkem Schmidem. 

Ihned se podle těchto lyží pokusili v Branné, nutno podotknout, že s úspěchem, vyrobit první 

lyže. Je známo také jméno řemeslníka, který zakázku uskutečnil – František Soukup, starý 

brannský kolář
116

. 

Podle jiné verze se první lyže podařilo vyrobit na štvanické panské pile. Tvrdilo se, že 

pilský sekerník Vondrák zhotovil lyže z bukového dřeva podle norských vzorů, se zcela 

primitivním vázáním se špičkou upevněnou silným řemenem a volnou patou, teprve později 

spjatou rákosem. Tato verze by podle Flégla podporovala historku, že hrabě Harrach přivezl 

norské lyže ze své cesty do Skandinávie. Pokud by ovšem Vondrák kopíroval lyže z Norska, 

nepochybně by neponechával volnou patu. Jisté je, že na štepanické pile se ski opravdu 

vyráběly, ale později než v Branné. Prozaickým důvodem pro to mohla být šetrnost hraběcích 

úředníků, kterým se zdál výdělek mistra Soukupa příliš vysoký, a zvolili proto vlastní 

provozovnu.  

Lyže zpočátku sloužily jen a pouze jako pracovní nástroj. O rozšíření prvních lyží 

v Jilemnici nám podal svědectví tamější truhlář Lorenc: „Počátkem roku 1893 po svatbě 

zařídil jsem si sklad nábytku a zajel do Prahy k firmě bratři Thonetové, abych sklad doplnil 

drobnostmi z ohýbaného nábytku. Při té příležitosti ukázal mně vedoucí závodu neznámá 

dosud dlouhá prkýnka, zvaná ski, s doporučením, že v horách dala by se s úspěchem použíti 
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při vysokém sněhu a neschůdných cestách. Rozhodl jsem se a zakoupil 5 párů sněžnic do 

mého výkladu“.
117

 Mezi prvními kupci byli budoucí přeborníci Hynek Bedrník
118

 a František 

Mládek.
119

 Lyže šly dobře na odbyt a Lorenc objednal a prodal dalších 70 párů. V roce 1894 

počal zhotovovat lyže sám a postupně se vypracoval na patrně největšího předválečného 

výrobce. Do roku 1910 získal na 30 zlatých a stříbrných medailí na průmyslových výstavách 

nejen v Rakousko- Uhersku.  

5. 3. Topografové 

Druhým „subjektem“, který se podílel na tvorbě Heidelbergu/Žalého jakožto místa 

paměti byli státní úředníci (kartografové, topografové), jejichž úkolem bylo objektivní 

zakreslení a zaznamenání místních přírodních poměrů do map či topografických publikací. Na 

přelomu 18. a 19. století to byli osvícenští vzdělanci, kteří museli vystupovat loajálně 

k panovníkovi a státu a nemuseli mít k výkonu svého úkolu hlubší emotivní nebo etnicky 

založený vztah k místu.  Jaroslav Schaller (1738 – 1809), který se o Žalém/Heidelbergu 

zmiňuje v jednom díle své Topographie des Koenigreichs Boehmen z roku 1788 byl 

piaristický kněz, středoškolský učitel, vychovatel v rodině Nosticů-Rienecků a historik 

zabývající se topografií.
120

 Johann Gottfried Sommer (1782 – 1848), který navázal na 

Schallerovo dílo a který rovněž píše o Žalém Heidelbergu ve svém statisticko-topografickém 

popisu Das Koenigreich Boehmen z roku 1835, se živil jako domácí učitel a vědecky se 

zabýval studiem geografie a jazyka.
121

 

   V průběhu 19. století se s rozmachem českého národního hnutí v této skupině aktérů 

mohli uplatnit také zemští patrioti, neboť to přestalo být v rozporu s jejich úlohou ve státním 

aparátu.  Do této skupiny můžeme zařadit i úředníky a lesníky vrchnostenské kanceláře 

jilemnického velkostatku (např. L. Schmida), kteří většinou pocházeli z regionu a podobně 

jako hrabě Harrach měli k místu svého působení vztah jako ke svému domovu - vlasti. To se 

projevilo např. u publikací a map jilemnického panství, které byly vydávány výhradně 

v českém jazyce.  
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5. 4. Turistické spolky 

Specifickou skupinou, která se ve druhé polovině 19. století svojí činností zvlášť 

angažovala při utváření a udržování míst paměti, byly turistické spolky. Turismus v té době 

vycházel především z romantického zájmu o krásy horské přírody a vedle estetického zážitku 

zde hrála roli také „idea triumfu nad přírodou a sportovní soutěživost směřující k dosahování 

stále obtížnějších výkonů, k vítězství nad sebou samým, svou nedostatečností, slabostí a 

bázlivostí. Proto byly vyhledávaným cílem hory, které nebyly jen navštěvovány, ale 

dobývány, zdolávány a pokořovány“.
122

 Novodobá turistika jako cestování pro zábavu, 

odpočinek, pro tělesné i duševní osvěžení, ale současně jako činnost kulturně poznávacího 

významu, souvisí jednak s novým estetickým vnímáním přírody, jednak s rozvojem 

vědeckého poznání, a v neposlední řadě také s nástupem nové společnosti.   

Dá se říci, že tradici výstupu na horské velikány zahájili panovníci, šlechtici, kteří tak 

dokazovali svou fyzickou zdatnost a také obhlíželi svá území, honitby nebo vymýšleli bitevní 

strategie.   Na konci 18. století to byli intelektuálové vědci a umělci, kteří pozorovali přírodu. 

Romantické myšlenky, spojené s přírodními estetickými hodnotami a vztahem ke krajině 

v českých zemích nejdříve přijala šlechta, která koncipovala na svých panstvích sentimentální 

krajinné zahrady, vzorové statky. Poté je přijaly intelektuální a umělecké kruhy, od nich tento 

trend přejalo měšťanstvo (příloha č. 12).
123

 Obyvatelé měst  oceňovali, pustou nedotčenou, 

„romantickou“ horskou přírodu. Hledali v ní odpočinek od městského ruchu a vzrušení 

z pohledu a z fyzického výkonu.  Cestování mělo v německých a rakouských zemích silnou 

tradici, už v 18. století byla provozována pěší turistika („Wanderen“) a v oblasti Alp také 

turistika horská („Hochtouristik“). Přístup Němců k pěší turistice demonstruje i její časté 

označování jako „Wanderkunst“, Reisekunst“ či „Die Kunst zu Wanderen.
 124

 Na české straně 

Krkonoš se stalo v první polovině 19. Století kolébkou turistiky pohraniční město Vrchlabí 

(příloha č. 13). Pro zájemce z řad měšťanské střední i vyšší vrstvy začaly být v té době 

v Krkonoších upravovány první horské ubytovny a pohostinská zařízení. Současně s rozvojem 

turismu je podle Stibrala možné hovořit i o počátcích uvědomělé a cílevědomé ochrany 

přírody a o „ekologickém“ myšlení.
125

 Už v roce 1838 nechal hrabě Jiří Antonín Buquoy 

zřídit na svém panství u Nových Hradů rezervaci Žofínský prales. Nutno podotknout, že první 

                                                           
122

 MAUR (pozn. 22), s. 16. 
123

 Srov. STIBRAL, Karel. Proč je příroda krásná? Estetické vnímání přírody v novověku. Praha: Dokořán, 

2005, s. 62 - 114. 
124

 WAIC, Marek: Německé tělovýchovné a sportovní spolky v českých zemích a Československu, Karolinum, 

2008, s. 128. 
125

 STIBRAL (pozn. 119), s. 113 – 114.  



45 
 

přírodní rezervace v Krkonoších vznikla až v roce 1904 a jednalo se o lokalitu Labského dolu, 

na jejímž vyhlášení se aktivně podílel hrabě Harrach (příloha č. 14).    

K rozmachu vysloveně české turistiky docházelo až začátkem 19. století, kdy se 

pořádaly první vycházky, výlety uzavřených společností nebo i jednotlivců. Vzorem pro české 

romantické výletníky, především národní obrozence jako byl Karel Hynek Mácha či Josef 

Kajetán Tyl, se stali němečtí intelektuálové a umělci, kteří už v této době českou krajinu 

dobře znali a zachycovali ji ve svých dílech.
126

 K nejoblíbenějším místům německých 

intelektuálů a umělců patřila vedle pohraničních hor i oblast Českého středohoří.  

Čeští intelektuálové proto hledali pro cíl svých výletů jiná místa, dosud neobjevená 

Němci. V této době začíná být například objevován nový „Český ráj“ u Jičína, oblíbenými 

místy se staly také někdejší poutní hory, upomínající na slavné události českých dějin (cílem 

byl např. Říp, Blaník, Radhošť, Hostýn atd.). Česká turistika byla od počátku podřizována 

zájmům národního hnutí a měla stmelovat a upevňovat identitu národního společenství. 

„Společně sdílený obraz vlastních dějin měl posilovat sebevědomí národa jako určitého 

osudového společenství, přesvědčit jej o vlastní výjimečnosti, avšak rovněž mu poskytnout 

určité stereotypy v hodnocení jiných národů, zejména těch, s nimiž byl v trvalém kontaktu, a 

které byly chápány jako odvěcí nepřátelé“.
127

  Popularizace krás české vlasti probíhala také 

skrze nejrůznější časopisy, jakými byl například od roku 1846 vydávaný časopis Poutník 

Karla Vladislava Zapa, který i přes historizující zaměření napomáhal poznávání české 

přírody, a od sedmdesátých let také časopis Světozor, který vedle svého uměleckého zaměření 

doplňoval představu, vyvolanou malbami krajin, rovněž textovým popisem, čímž vlastně 

nahrazoval později vydávané praktické turistické průvodce. Nejčastějším turistickým cílem 

Krkonoš se v polovině 19. století stala Sněžka (příloha č. 15) a pramen Labe (příloha č. 16).  

Do nových dimenzí a forem se poznávání přírody, dosud omezené spíše na jedince či 

menší skupiny, dostávalo od šedesátých let 19. století, kdy se utvořila samostatná turistická 

organizace. Tento fenomén byl spojen s celkovým rozvojem tělovýchovy ve společnosti. 

Tělovýchovné spolky byly jednou z nových forem spolkové činnosti, podobně jako turistické 

spolky.
128

 Před nástupem organizovaných turistických spolků směřovaly do Krkonoš jen malé 

skupinky „individuálních“ turistů z vyšších středních vrstev. Jak píše Durych: „touristou byl 

do té doby učitel, student a po různu česká rodina toho kterého průmyslníka nebo 
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obchodníka“.
129

 Teprve s rozvojem organizovaných spolků se do hor začaly dostávat také 

nižší střední vrstvy, což přispělo k masovému rozšíření turistiky. Podle národnostního složení 

svých členů můžeme turistické spolky v Čechách rozdělit na německé a české. 

Německé turistické organizace vznikaly dříve než české – od šedesátých, a především 

od sedmdesátých let byly zakládány desítky německých a rakouských spolků. První takovéto 

spolky vznikly v oblasti Alp (např. už v roce 1862 Rakouský horolezecký spolek, Německý 

alpinistický spolek ad.), ale brzy se rozšířily do pohraničních oblastí českých zemí. Hlavní 

náplní těchto spolků byla organizace společných výletů do Alp, členové poboček sídlících 

v českých zemích však pravidelně navštěvovali i zdejší pohraniční hory. Nutno podotknout, 

že zájem turistů směřoval nejprve na Šumavu, která se nacházela v blízkosti Alp, a až později 

se tento zájem přenesl také na odlehlejší hory, jakými byly například Beskydy a Krkonoše. 

Nejstarším turistickým spolkem na české straně Krkonoš se stal rakouský Riesengebirgverein 

(RGV), založený až v roce 1880 ve Vrchlabí.
130

 Německé turistické spolky v českých zemích 

byly většinou organizace lokálního charakteru, jejichž činnost se vázala k určitému regionu, 

nejčastěji hraničnímu pohoří. Hrály významnou úlohu v mnoha oblastech společenského 

života: produkovaly bohatou literaturu, periodika a další, angažovaly se při pořádání výletů, 

určených nejen pro členy spolky, ale i širší veřejnost. Při pořádání plesů a jiných 

společenských zábav spolupracovaly i s jinými institucemi, zejména se spolky okrašlovacími 

a tělocvičnými.
 131

 

V padesátých a šedesátých letech 19. století byla v Čechách dobudována základní 

železniční síť, která pomohla rozvoji cestování a turistiky, a byly zakládány první „výletní“ 

spolky a organizace. Roku 1862 vznikla zásluhou Miroslava Tyrše tělovýchovná organizace 

Sokol, která do svého programu zařadila i „pěstování“ výletů. Tyrš vyzdvihoval nácvik 

soustavného a vytrvalého pochodu a národně-kulturní poznávací obsah společných výletů. 

Například první společný výlet Sokolů 27. dubna 1862 směřoval na Říp a byl spíše národní 

demonstrací. České turistické spolky měly v podmínkách národně emancipačního hnutí vedle 

své specifické úlohy pro tělesné a duševní zdraví také poslání uvědomovací. Právě aktivní 

poznávání krás vlasti, české přírody se mělo stát jedním z prostředků upevňování vlastenectví, 

vztahu k rodné zemi, k upevňování národního sebevědomí“.
132

 Je možné říci, že česká 

organizovaná turistika se zaměřovala v podstatě dvojím směrem – jednak na památná místa 
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české minulosti, často spojená s mytickými příběhy, a jednak na hlubší poznávání přírodních 

krás a přírodně zajímavých míst.  

Po roce 1866 hledali čeští vlastenci, znechuceni politikou císařského dvora, novou 

neutrálnější oblast svého zájmu. Turistika představovala ideální možnost, jak demonstrovat 

význam a jedinečnost českých zemí, a přitom neznepokojovat vídeňskou vládu. Další 

motivací se stala snaha zabránit nově vznikajícím německým spolkům ovládnout veškeré 

horské oblasti v pohraničí. Z tohoto důvodu byla v roce 1884 založena ve Frenštátě pod 

Radhoštěm první česká ryze turistická organizace, Pohorská jednota Radhošť, aby zabránila 

německému Beskidenvereinu ovládnout celé Moravskoslezské Beskydy.
 133

  

Dne 11. června 1888 byl založen Klub českých turistů (dále KČT), který si postupně 

vytvářel v pohraničních městech své další odbory, a jehož prvním předsedou se stal Vojtěch 

Náprstek. Klub českých turistů měl obdobnou činnost jako alpské kluby - zpřístupnil 

turisticky zajímavá místa budováním značených stezek, zřizoval chaty a noclehárny, vydával 

turistické mapy a průvodce, pečoval o historické a přírodní památky, udržoval turistické 

značení cest, dnes nejdokonalejší v Evropě, a organizoval výlety vedené školenými 

průvodci.
134

 Od roku 1889 vydával KČT také svůj časopis. „Účelem spolku je pěstovat a šířit 

znalost krajin a hor v království Českém, markrabství Moravském a vévodství Slezském a 

v ostatních královstvích a zemích v říšské radě zastoupených; - pečovat o jejich návštěvu a – 

podporovati cestování vůbec“.
135

 Později vznikaly ještě turistické kluby jednotlivých 

dělnických stran, nedosáhly však zdaleka takového významu jako KČT.   

V Krkonoších vznikaly od sedmdesátých let 19. století turistické spolky, které 

významně napomáhaly k rozšiřování masové turistiky v Krkonoších, a které můžeme rozdělit 

podle národnostního hlediska na české a německé, anebo podle etnického hlediska na české, 

německé a rakouské spolky. Etnické dělení, které bere navíc v potaz nejednotnost německého 

národa a rozlišuje mezi „cizími“ říšskými Němci a „domácími“ rakouskými Němci, v 

podstatě kopíruje národnostní rozdělení rakouské části habsburské monarchie. V Krkonoších 

tedy postupně vznikl rakouský Oesterreichischer Riesengebirgsverein (Rakouský krkonošský 

spolek), německý Riesengebirgsverein RGV (Krkonošský spolek) a český jilemnický odbor 

Klubu českých turistů. 

Prvním turistickým spolkem, který byl založen na jižní (české) straně Krkonoš byl od 

roku 1880 Gebirgverein fur Boehmen, založený ve Vrchlabí učitelem Eduardem Rudolfem 

                                                           
133

 MAUR (pozn.), s. 16. 
134

 HORÁK (pozn. 104), s. 62 – 66. 
135

 OTTO, Jan: Ottův slovník naučný: Ilustrovaná encyklopedie obecných vědomostí, 15. díl, Praha, 1908, s. 35. 



48 
 

Petrákem, v roce 1884 přejmenovaný na Oesterreichischer Riesengebirgsverein OeRGV 

(Rakouský krkonošský spolek).
136

 Jeho hlavním úkolem bylo zřizování značených cest a 

zpřístupňování hor veřejnosti (v roce 1882 vznikla stezka z Pece pod Sněžkou na Výrovku a 

Dlouhým dolem do svatého Petra), budování ubytovacích kapacit (studentské ubytovny 

„Jugendherberge“) a zajišťování činnosti horských průvodců, a v neposlední řadě 

hospodářské povznesení obyvatelstva hor.  Spolek byl rozdělen podle obcí do několika 

sekcí
137

, z nichž největší byla sekce vrchlabská se 172 členy, oproti 129 členům trutnovské 

obce, vyvíjející činnost ve východní části Krkonoš.
138

 V roce 1883 bylo ve Vrchlabí založeno 

Muzeum rakouského krkonošského spolku, zaměřené na zkoumání přírody a folklóru oblasti. 

Roku 1881 vydal první turistickou mapu Krkonoš a ve stejném roce začal také vydávat 

spolkový časopis Riesengebirge in Wort und Bild (Krkonoše slovem a obrazem).  

Eduarda Petráka (příloha č. 17), který se narodil 22. listopadu 1855 v Branné u 

Jilemnice a zemřel v roce 1931 v Praze, můžeme považovat za typického představitele 

krkonošské „rakouské“ turistiky. Začínal jako učitel ve Vrchlabí, v roce 1880 stál u zrodu 

krkonošského spolku OerGV a stal se jeho jednatelem a zapisovatelem. O rok později se stal 

redaktorem časopisu rakouského spolku, kde začal publikovat svoje fotografie. Petrák se také 

zasloužil o vydání nové turistické mapy Krkonoš a barevné značení tamních turistických cest. 

Pro potřeby spolku neúnavně sháněl mecenáše nejen z řad vrchlabských a trutnovských 

podnikatelů, ale i místní aristokracie (včetně Harrachů a Černínů), takže z něj záhy vyrostla 

vlivná organizace v regionu, jejíž koncepce a program, který je dílem především Petráka, 

nebyly limitovány německým nacionalismem. Továrník Prosper von Piette,
 139

 majitel 
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maršovských papíren si ho vybral jako řídícího učitele a nabídl mu místo na své soukromé 

škole.
140

 Petrák získal v Maršově zázemí a mohl se začít naplno věnovat spolkové činnosti.  

V roce 1886 však jeho stále intenzivněji se rozvíjející aktivitu předčasně ukončila 

aféra, která dobře ilustruje rostoucí napětí v pohraničí a stupňující se velkoněmecké nálady 

proti českému etniku v osmdesátých letech. Petrákovi bylo některými německými intelektuály 

na stránkách dobového tisku vytýkáno, „že prý neumí pořádně německy a pokouší se 

v Maršově zavádět českou školu (…) Eduard Petrák se útokům brání, ale bohužel zůstává 

osamocen. Na jeho obranu nevystoupil veřejně ani Prosper von Piette de Rivage. Na valné 

hromadě spolku 29. srpna 1886 Petrák složil všechny funkce z důvodu přesídlení. Jeho 

rezignace s uznáním za dosavadní činnost je chladně vzata na vědomí.“
141

 Po přestěhování do 

Prahy nadále udržoval s horským spolkem kontakt a do Krkonoš pravidelně jezdil na výlety, a 

začal je systematicky fotografovat. Jako člen a pozdější místopředseda Klubu fotografů 

amatérů v Praze pořádal pravidelné přednáškové cykly s fotografickými ukázkami nejen 

z českých zemí, ale i z ciziny. V roce 1891 vydal tematickou knihu s fotografiemi Krkonoš. 

Jedná se o velmi podrobné dílo, k němuž Petrák přistoupil po několikaletém pilném studiu 

literatury a historických pramenů i cestami v terénu. Tato kniha je jednou z prvních 

turistických příruček v moderním slova smyslu, věnující se české straně Krkonoš, z níž zcela 

nepochybně čerpal i Durych.
142

  

Obdobou rakouského spolku byl na severní (slezské) části Krkonoš německý spolek 

Riesengebirgsverein RGV (Krkonošský spolek) založený v Hirschbergu (Jelenia Gora) v roce 

1880, tedy prakticky ve stejné době jako rakouský spolek. Tento spolek vydával v letech 1881 

až 1943 časopis Der Wanderer in Riesengebirge (Poutník v Krkonoších). Při porovnání obou 

spolků zjistíme, že slezský Krkonošský spolek byl se svými 11 235 členy kolem roku 1905 

nepoměrně větší než „elitní“ Rakouský spolek, který tou dobou sdružoval „jen“ asi 1 900 

členů. Ještě výraznější nepoměr se však jeví ve srovnání s českým turistickým spolkem – 

Jilemnickým odborem Klubu českých turistů, který měl v roce 1890 členů pouze 82.
143

 

Zajímavým zjištěním je fakt, že Češi vnímali německé návštěvníky hor mnohem lépe 

než jejich rakouské protějšky. Zdá se, že Němci z Říše nepředstavovali pro české cestovatele 
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takové nacionální nebezpečí jako rakouští Němci, kteří mnohem více dávali najevo svoji 

nadřazenost vůči českému živlu a považovali Krkonoše za „své“ hory. Jak píše Durych ve 

svém průvodci: „Setkej se s Němcem mimorakouským kdekoliv v boudě, aneb na cestě, nikdy 

nepoznáš v něm vášnivého protivníka. Němec rád cestuje, dlí na horách (…), poslechne i tvoji 

píseň národní a líbí-li se mu, poděkuje ti za ni (…) upřímným souhlasem, ale nikdy v tobě 

nehledá, nevidí (…) nějakého národnostního odpůrce. Jinak proti naší národnosti vystupují 

Němci rakouští, zvláště pak ti, jichž doménou je uzavřené území“.
144

 Z toho vyplývá, že 

rakouští Němci „okupovali“ v Krkonoších určitá území, kam byl pro Čechy vstup neoficiálně 

uzavřen, což tito nesli velmi těžko a tento zákaz porušovali. Z tohoto důvodu pak čas od času 

mohlo docházet k ojedinělým násilným národnostním srážkám.   

Českým protějškem výše zmiňovaného rakouského krkonošského spolku na 

Harrachově panství byl Klub českých turistů KČT – jilemnický odbor. Jilemnický odbor byl 

druhou regionální pobočkou pražského klubu, který vzniknul jen pár měsíců předtím. Za jeho 

zrodem dne 11. března 1889 stál sám hrabě Harrach, který byl o tři roky později pro 

mimořádné zásluhy jako první jmenován jeho čestným členem (příloha č. 18). Oblast 

Krkonoš zpočátku nebyla vlivem silné německé menšiny a zájmu Klubu o jiné ryze „české“ 

oblasti (např. Kokořínsko, Český ráj atd.) tolik finančně podporována, a tak se místní odbor 

musel spolehnout na pomoc místních mecenášů, mezi nimiž zaujímal hrabě Harrach první 

místo.  

Činnost klubu spočívala, podobně jako u německých turistických spolků, v propagaci 

turistiky a budování turistické infrastruktury v oblasti západních Krkonoš, na harrachovském 

panství.
145

 Vedle výstavby turistických cest, budování nocleháren a pořádání společných 

výletů do blízkého i vzdáleného okolí Jilemnice se klub věnoval také charitativní a obecně 

prospěšné činnosti (pořádal například vánoční nadílky pro chudé a osiřelé děti).
146

 V době 

svého vzniku měl odbor jen patnáct členů, ale v roce 1893 měla už jilemnická organizace 108 

členů, a po Plzni představovala nejsilnější mimopražský odbor.  

Jilemnický klub byl od samého počátku vedený dolnoštěpanickým učitelem Janem 

Bucharem (příloha č. 19). Jana Buchara
147

, který se narodil 20. září 1859 v Mříčné u 
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Jilemnice a zemřel 10. října 1932 v Praze, můžeme považovat za prototyp českého turisty-

vlastence. Po studiích na učitelském ústavu v Jičíně se stal řídícím učitelem v Mříčné a od 

roku 1884 v Dolních Štěpanicích, odkud začal pravidelně podnikat horské túry. Krása hor a 

horská příroda mu učarovala, zvláště si oblíbil atraktivní vyhlídky v okolí Žalého a hluboká 

uzavřená údolí v oblasti Kotelných jam. Jeho zájem o krkonošskou faunu a flóru ho záhy 

přivedl do úzkého kontaktu s odborníky a pracovníky harrachovské lesní správy v Horní 

Branné – Ferdinandem Reichem, Ludvíkem Šmídem, a nakonec i se samotným hrabětem 

Harrachem.  

 Buchar si podobně jako Harrach uvědomoval, že „na hřebeny přichází mnohem více 

německých turistů ze sousedního Pruska než návštěvníků z Čech a že česká strana hor 

postrádá dobré přístupové cesty, turistickou literaturu, potřebné kvalitní ubytovací kapacity a 

podobně. Přitom právě silný proud českých turistů z vnitrozemí by se mohl stát pro chudý 

kraj výraznou ekonomickou posilou a pro české obce Jilemnicka i cennou oporou 

národnostní“.
148

 V roce 1889 se tedy jako nadšený vlastenec a milovník Krkonoš zasloužil o 

založení turistického odboru KČT v Jilemnici, který se stal teprve druhým mimopražským 

odborem (po Berouně) a ve kterém dlouhých dvaatřicet let působil jako jeho jednatel. Dále se 

angažoval při značení turistických cest v Krkonoších českými nápisy, pomáhal při úpravách 

cest a výstavbě chat a jako zakladatel a první předseda Svazu lyžařství království českého měl 

velké zásluhy na rozšíření lyžování v Krkonoších i dalších horách. Začal také propagovat 

Krkonoše v českém tisku, nejvíce v Časopisu turistů. V článku Vzhůru do Krkonoš! Buchar 

uvádí vedle líčení krás horských scenérií také praktické rady pro turisty – nejvhodnější 

vlakové spoje, turistické trasy, hostince a ubytovací zařízení atd.
149

   

První významnou událostí pořádanou jilemnickými turisty byl hromadně organizovaný 

výlet do hor 16. srpna 1889. Podle dobové inzerce, uveřejněné Bucharem jako článek 

v Časopise turistů, měl být podnik záležitostí celého klubu a demonstrací „síly“ českého 

turismu v německé oblasti, nakonec však dorazilo jen asi dvaatřicet výletníků, především 

z Prahy a okolí. Výlet začínal uvítáním hostů a slavnostními proslovy pod slavobránou 

s nápisem „Vítáme Vás do českých hor!“, umístěnou na jilemnickém náměstí. Poté se turisté 

v několika skupinách vydali za doprovodu místní kapely, i přes nepřízeň počasí, na túru do 
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hor. Výlet byl zakončen společnou hostinou na Labské boudě s proslovy a zpěvy národních 

písní a hymny Kde domov můj. Luštinec uvádí, že vzdor národnostní zášti se přítomní 

němečtí turisté chovali k českým výletníkům dobře, a že dokonce harrachovský občan 

Hannay si za společného zpěvu císařské hymny připil s turisty „na zdar svornému 

spolupůsobení obou národností v krásné vlasti naší“.
150

   

  Organizované výlety KČT se tedy nijak nelišily od akcí, pořádaných německými 

spolky. Na túrách byly často přítomni i delegáti z „konkurenčního“ spolku a při větších akcích 

probíhala dokonce částečná spolupráce napříč spolky.
151

 Dobově proklamovaná nacionální 

nevraživost, vycházející z dlouhodobého a komplikovaného vývoje v česko-německých 

vztazích v bilingvním pohraničí po roce 1848
152

, nenacházela mezi českými a německými 

turistickými spolky takovou odezvu a vzájemné vztahy nebyly tak vyostřené, jak by se mohlo 

na první pohled zdát. Čeští a němečtí turisté se spolu setkávali na výletech, v horských 

chatách a na nejrůznějších slavnostech, vyprávěli si svoje zážitky, zpívali národní písně a 

vedli spolu diskuze o krásách horské krajiny. „Zdá se, že v situaci, kdy se vše dělilo podle 

jazykových hranic (politické strany, vzdělávací instituce, vědecká sdružení i všechny typy 

spolků), se české a německé spolky vzájemně ovlivňovaly jen minimálně (…) Nezdá se, že by 

– až na výjimky – kladli Němci Čechům podstatné překážky v jejich turistické činnosti“.
153

   

 

Hrabě Harrach měl k těmto turistickým spolkům velmi kladný vztah, jak dokládají 

dobové zprávy v turistickém tisku, a to jak ke spolkům českým, tak i německým. Uvědomil si, 

že turistické spolky podporují rozvoj cestování a svými organizovanými akcemi přitahují 

turisty z celého Království a pro jeho poddané mohou znamenat nový druh příjmu. Jak uvádí 

Maur: „ (…) rostoucí zájem o hory byl spojen s budováním lokální infrastruktury, přinášel 

nové zisky místnímu obyvatelstvu, hostinskými počínaje a horskými vůdci konče“.
154

   Také 

v tomto případě je zřejmé, že Harrach nadřazoval, podle svého nejhlubšího přesvědčení, 

ekonomické zájmy a blaho svých poddaných nad vlastenecké, nebo dokonce nacionální 
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zájmy. Příkladem oboustranné spolupráce je budování turistických cest a stezek hrabětem 

Harrachem v součinnosti s jednotlivými turistickými spolky bez ohledu na národnost, které je 

tématem následující podkapitoly. 

5. 5. Turistické cesty v západních Krkonoších: společný podnik hraběte 

Harracha a turistických spolků 

Zásadní roli pro rozvoj turismu v jilemnickém regionu mělo budování sítě turistických 

cest ve druhé polovině 19. století. Výstavba sítě stezek a cest skrz neprostupné hory se stala 

jednou z hlavních náplní činnosti turistických spolků, bez ohledu na národnost. Impulz pro 

výstavbu komunikační sítě přišel nejprve od hraběte Harracha, který si dobře uvědomoval 

potřebu kvalitní komunikační sítě pro ekonomický rozvoj svého panství, a proto začal na 

přelomu sedmdesátých a osmdesátých let stavět v kraji železniční tratě a později i okresní 

silnice. Aby umožnil přístup k nejatraktivnějším místům svého panství, jako byl Labský či 

Pančavský vodopád nebo vrch Žalý, začal Harrach na své náklady upravovat také lesní cesty. 

Iniciativu posléze přejaly nově vznikající turistické spolky, které stezky rozšířily i mimo 

jilemnické panství a napojili je na sousední komunikace, Harrach se však dál finančně podílel 

na jejich výstavbě a jeho zásluha na rozmnožení cest v Krkonoších zůstává nezpochybnitelná. 

Turistické cesty jsou názorným příkladem dobrého vztahu a spolupráce mezi majitelem 

panství hrabětem Harrachem a turistickými organizacemi, ať už českými nebo německými.  

Na západních hřebenech Krkonoš nechal hrabě Harrach vybudovat dvě cesty – první 

vede Labským dolem přes Labskou boudu do Harrachova, druhá z Rezku na Rokytenské 

dvorské boudy (dnešní Dvoračky) na úbočí Kotle nad Rokytnicí nad Jizerou (příloha č. 20). 

„Hrabě Harrach začal první zakládati cesty v horách krkonošských. Hlavní zmínky zasluhuje 

nejčastěji používaná cesta labským údolím ku labské boudě, která byla ohromným nákladem 

zřízena r. 1879 za příčinou exkurze Lesnické jednoty České na statky hr. Harracha. Na této 

jediné cestě platí se mýto cestné a to osoba 2 kr. Krkonošská sekce německých turistů 

(Německý krkonošský spolek RGV, pozn. aut.) začala zakládati cesty od let osmdesátých. 

Jejich chvályhodná snaha učiniti Krkonoše co možná nejsnáze dostupnými a 

nejpříjemnějšími, korunována je dnešního dne výsledkem velmi čestným, ačkoliv každoroční 

lavinové strže nutí zejména na boku Sněžky v Obřím dole podnikati neúmornou a nemálo 

nákladnou práci restaurační rok od roku“.
155

 Tyto cesty výrazně zpřístupnily komunikaci mezi 
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odlehlými kouty nejvyšších hor. Výstavba obou cest probíhala v letech 1870 až 1879. Hrabě 

dbal na to, aby informace podél cesty byly v německém i českém jazyce.  

V pozdější době pokračoval Harrach ve výstavbě turistických cest ve spolupráci 

s rakouským, německým a později i českým turistickým spolkem, které hradil ze svých 

velkostatků. I přes odpor sousedních německých velkostatkářů, který měl silně nacionální 

podtext, byl v letech 1880 až 1891 propojen např. Jizerský důl se Studencem, Mísečné boudy 

s Vítkovicemi a Přední Žalý s Mrklovem („Cesta Františka Josefa I.“). Podél těchto 

turistických tras nechal hrabě na vlastní náklady zrekonstruovat či nově postavit turistické 

restaurace (např. Labská boudu, restauraci na Žalém, u Mumlavy, u Dívčích lávek, na vrchu 

Kozinec aj. – příloha č. 21). Ve vlastní hraběcí správě se nacházely horské hotely Labská 

bouda a Petrovka.
156

  Z dostupných archívních materiálů vyplývá, že Harrach tyto boudy 

nejen udržoval, ale na vlastní náklady také rozšiřoval.
157

 Budovy i cesty byly opatřeny česko-

německými ukazateli a nápisy. Harrach nechal dále podél cest upravit a udržovat četné 

vodopády (např. pančavský, mumlavský, huettenbašský, labský aj. – příloha č. 22).
 158

 

V časopise Riesengebirge in Wort und Bild z roku 1890 se v článku Z Kořenova 

k Huettenbachfallu můžeme dočíst, že huettenbašské vodopády s vysokým průtokem vody 

byly teprve v roce 1887 svedeny umělým korytem na náklady hraběte Harracha, tak jako 

předtím Labský a Pančavský vodopád. „Toto koryto stlačuje divoce tekoucí vodu do úzkého 

otvoru a vytváří efekt „řvoucí“ vody, padající do úzké rokle (…) Huettenbašský vodopád byl 

dříve málo známý, ale nyní ho můžeme řadit k nejkrásnějším vodopádům Krkonoš“.
159

  

V roce 1891 se hrabě Harrach významně angažoval při budování „Piettovy cesty“ ze 

Svobody nad Úpou přes Janské Lázně až k Modrokamenné boudě v oblasti východních 

Krkonoš. Vybudování této cesty bylo společným podnikem rakouského spolku OeRGV a 

německého spolku RGV
160

, a mělo demonstrovat aktivitu a sílu německého spolkového života 

v pohraniční oblasti. Slavnostní otevření Piettovy cesty proběhlo 30. srpna 1891 za účasti 

prezidentů obou spolků, předsedů jednotlivých sekcí, hraběte Harracha a hraběte Czernina-

Moritze, členů spolků a široké veřejnosti. Při slavnostních projevech poděkoval předseda 

rokytnické sekce Aberhard Harrachovi za „přenechání části svého majetku ve prospěch stavby 

a za jeho bezmeznou laskavost, čímž jako spolutvůrce přispěl k vybudování této cesty“.
161
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Cesta propojila harrachovské panství s východními Krkonošemi, neboť se napojovala na 

starší tzv. „Harrachovu cestu“, vedoucí z Hummelského údolí k Pančavskému a Labskému 

vodopádu. 

Ani nejmladší z turistických spolků – český jilemnický odbor KČT nezůstával 

v budování turistických cest pozadu. Z protokolů výborových schůzí KČT je zřejmé, že odbor 

v mnoha dopisech žádal valnou hromadu o udělení pravidelné roční subvence 300 až 400 zl. 

na zřizování krkonošských cest, často však bez kladné odpovědi. Např. v dopise, 

adresovaném III. výroční valné hromadě KČT dne 2. února 1890 se objevuje stížnost zástupce 

jilemnického odboru Jana Buchara na neochotu výboru poskytnout částku 400 zl. na zřízení 

cesty přes Šeřín, Mechovinec k Mísečným boudám. „Nebýt Jeho Nejjasnější Osvícenosti pana 

hraběte Harracha, jenž pokryl většinu nákladů, jistě by se této příležitosti vybudovat tak 

atraktivní turistickou cestu chopili Němci“.
162

 Nakonec byla jilemnickému odboru poslána 

částka 200 zl. na drobné úpravy a značení této cesty. V roce 1892 bylo odboru dále odepsáno 

300 zl. z povinných členských příspěvků klubu. Přesto si Buchar na výborových schůzích 

často stěžoval na malou podporu české turistiky v Krkonoších ze strany vedení KČT a na 

upřednostňování jiných oblastí, zvláště v českém vnitrozemí, a apeloval na morální povinnost 

všech „dobrých Čechů podporovat český turismus a vyrovnat se Němcům“.
163
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6. Rozhledna na Žalém: „česká bašta“ v Krkonoších  

Věž na Předním Žalém je jedinou kamennou rozhlednou v české části Krkonoš a patří 

k našim nejstarším rozhlednám. V Ambrožově průvodci po Krkonoších
164

 se píše, že výhled 

ze Žalého na téměř celé západní a na část východního Podkrkonoší pochválil již roku 1796 

spisovatel dr. J. K. E. Hoser, osobní lékař arcivévody Karla.  Jan Buchar, známý propagátor 

krkonošské turistiky a pozdější jednatel jilemnické sekce Klubu českých turistů, napsal, že 

„žádná cesta do Krkonoš neposkytuje tolik zajímavostí, jako cesta z Jilemnice přes Žalý a 

Šeřín, ježto kráčejíce tou cestou pozorujeme kromě nejvyšších částí hor krkonošských též 

údolí Labe a Jizerky i ostatní půvabná údolí krkonošská (Sv. Petra aj.), čehož při žádné jiné 

cestě není“.
165

 Bylo jen otázkou času, kdy bude na tomto místě vysokém a navíc 

„předsunutém“ bodu krkonošského pohoří postavena rozhledna, která by díky výškovému 

překlenutí okolních stromů umožnila lepší výhled do kraje. 

Výstavba věží byla tradiční výsadou šlechty, na velkou vzdálenost viditelnou 

reprezentací významu rodu a jeho vlivu. Snad právě v této souvislosti se i výstavba rozhleden 

stala na konci 18. století novým druhem aristokratické reprezentace a šlechta si je stavěla na 

svých pozemcích, aby bylo možné obhlédnout, co vše jim patří, co mají ve své moci. „Vlna 

romantismu na začátku 19. století s sebou přinesla i nový vztah k přírodě. Ti, kteří si to 

mohou dovolit, začínají cestovat a vyhledávají zejména působivé krajinné scenérie. Přitahují 

je především nevšední zážitky: putování soutěskami, návštěvy zapomenutých zřícenin hradů, 

výstupy na vrcholy hor spojené s pozorováním východů slunce (…) Bohatí aristokraté si toto 

potěšení dopřávají přímo na vlastních panstvích“.
166

 Aristokratické rozhledny měly také ryze 

praktické využití, např. při lovu, kontrole lesů či ochraně před požárem. Významnou úlohu 

hrála výstavba rozhleden pro označování významných bodů v krajině a pro posilování lokální 

identity. Rozhledny se stávaly cílem poutí a místem, odkud se dalo dobře pozorovat okolí, 

v tomto smyslu se pak stávaly místem paměti v krajině a pro lokální společenství měly 

specifickou funkci rozhledu nad domovem - vlastí. 

 První rozhledny byly architektonicky pozoruhodné stavby tzv. „sentimentálních 

zahrad“ doby osvícenství, které častěji než na kopcích vznikaly v zámeckých parcích v 

tehdy módním neogotickém slohu. Jednalo se např. o Liechtensteinův minaret v Lednicko-

valtickém areálu (1802), Chotkův templ v Krásném dvoře (1820) či Sylva-Tarouccův Gloriet 
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v Průhonicích. První horskou rozhlednou se stala v roce 1825 Josefská věž na Kleti, jejíž 

výstavbu financoval rovněž aristokrat – Jan Adolf II. Schwarzenberg.  

Další rozmach výstavby rozhleden, financovaných aristokracií, nastal kolem poloviny 

19. století v souvislosti s intenzivním vyměřováním rakousko-uherské monarchie, za účelem 

vytvoření tzv. stabilního katastru, od něhož se odvíjela veškerá pozemková držba. V zájmu 

majitelů panství bylo umožnit co nejsnazší přístup geodetům na své pozemky a vybudovat zde 

zaměřovací body. K tomuto účelu se nejlépe hodily rozhledny, nejčastěji dřevěné, které byly 

většinou po dostavbě strženy nebo ponechány svému osudu. Jen několik šlechticů se rozhodlo 

pro výstavbu kamenných věží (např. hrabě Jindřich Vilém Haugvic na Zeleném kopci u 

Mohelna či hrabě František Antonín Thun na Děčínském Sněžníku).
167

  

Opravdová expanze rozhleden začala na počátku osmdesátých let 19. století, kdy se 

zvýšil zájem o turistiku a turistické spolky. Přímé zapojení šlechty do výstavby rozhleden je 

však v tomto období spíše výjimečné. U hraběte Harracha byly určujícími motivy nejen láska 

k přírodě a turistice
168

, ale důležitou roli zde hrál rovněž motiv politický. Hrabě si přál, aby 

nová rozhledna na jeho panství nebyla ani „česká“, ani „německá“, a aby byla přístupná všem 

návštěvníkům bez ohledu na národnost. Harrach chtěl jistě eliminovat tradiční řevnivost mezi 

jilemnickými Čechy a vrchlabskými Němci, neboť občané obou měst si nepřehlédnutelnou 

dominantu Žalého s oblibou přivlastňovali za „svoji“. Harrachovu „neutralitu“ však narušoval 

fakt, že byl čestným členem jilemnického klubu turistů, a že se rozhlednu rozhodl vybudovat 

na jeho popud. 

Nová rozhledna měla rovněž zatraktivnit oblast západních Krkonoš; za tímto účelem 

předtím hrabě vybudoval „harrachovské“ cesty i novou železnici. Podnikavý hrabě už 

v červnu 1890 nechal u rozhledny postavit turistickou chatu s restaurací s velkou verandou, 

čímž vzbudil u místního obyvatelstva velký zájem o návštěvu, a v budoucnu plánoval 

vystavět v okolí kvalitní cesty a horské chaty pro návštěvníky, ze kterých by rovněž finančně 

profitoval. Cestování bylo v té době výsadou finančně lépe situovaných vrstev a turistické 

výlety se pořádaly většinou jako několikadenní.  V neposlední řadě byl tedy určující motiv 

ekonomický – Harrach byl nejen vlasteneckým aristokratem a mecenášem, ale i dobrým 

hospodářem, a uvědomoval si, že turismus může nepříliš bohatému horskému kraji přinést 

potřebné finance.
169

 Hrabě chtěl také při výstavbě zaměstnat své poddané, turistické 

organizace a zvýšit výnos z cestovního ruchu na jilemnickém panství.  
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6. 1. Rakouský turistický spolek a výstavba rozhledny  

První rozhledna na Žalém byla zbudována již roku 1836 nejprve jako jednoduchá 

dřevěná konstrukce, sloužící nejspíše vyměřování či signalizaci, později byla předělána na 

kamennou ve tvaru pyramidy, které se lidově říkalo „Sloup“.  Brzy však okolní les tuto 

rozhlednu přerostl a stavba začala chátrat. Omezený rozhled a neschůdná cesta na dlouhou 

dobu znemožnily návštěvu tohoto významného krkonošského vrchu.
170

 

 Až v roce 1888 se Rakouský krkonošský spolek (Riesengebirge-Verein - OeRGV) se 

sídlem ve Vrchlabí rozhodl, že nahradí nevyhovující věž skutečnou železnou rozhlednou. 

Vedení spolku si nejprve muselo vyžádat u majitele panství, hraběte Harracha, kterému 

patřily lesy na větší části vrchu, souhlas a povolení ke stavbě v místě, kde měla rozhledna stát. 

Ten stavbu 18 metrové
171

 železné rozhledny se strmým točitým schodištěm uprostřed povolil 

až poté, co se německý spolek zavázal, že vstup bude pro všechny návštěvníky zdarma. 

Harrachův požadavek dokládá jeho zájem o rozvoj turistiky v Krkonoších bez ohledu na 

národnost a společenské postavení.  

 Ve spolkovém časopise Riesengebirge in Wort und Bild z roku 1888
172

 najdeme 

v článku Vereinschronik požadavek vrchlabské sekce na poskytnutí 400 florinů od 

generálního shromáždění spolku a na příspěvky od ostatních sekcí pro výstavbu plánované 

rozhledny na Žalém. Tato částka představovala nejvyšší požadovanou sumu na rok 1889 ze 

všech krkonošských sekcí rakouského spolku. V dalším čísle časopisu můžeme nalézt 

kladnou odpověď generálního shromáždění spolku na žádost vrchlabské sekce.
173

 Tento 

souhlas byl odhlasován na IX. spolkovém sjezdu s tím, že částka bude proplacena nikoliv 

vrchlabské sekci, ale přímo staviteli - hraběti Harrachovi.   

Stavba byla zahájena a dokončena v průběhu roku 1889. K oficiálnímu otevření 

rozhledny však nikdy nedošlo. Okresní hejtmanství v Jilemnici totiž nevydalo úřední povolení 

k zpřístupnění stavby, z důvodu nedostatečného zajištění statiky
174

 a tím i ohrožení 

bezpečnosti návštěvníků. Německý spolek byl tedy nucen v roce 1891 novostavbu rozebrat.  

Na schůzi generálního výboru sekcí OeRGV dne 24. května 1891 se předseda OeRGV 

Prosper Piette ve svém projevu o činnosti vrchlabské sekce zmiňuje mimo jiné také o 

rozhledně: „V létě 1889 zbudovala vrchlabská sekce, na popud svého předsedy pana Quida 
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Pohla, šestnáctimetrovou železnou rozhlednu na Žalém s celkovými náklady v hodnotě 1 500 

Fl. Návštěvnost této rozhledny byla natolik kolosální, že již v roce 1890 nechala jilemnická 

lesní kancelář na popud nejjasnějšího hraběte Harracha zbudovat velikou restauraci 

s veškerým komfortem. Železná věž, jejíž konstrukce nebyla stavěná na abnormální 

povětrnostní podmínky, musela však být už tohoto roku (tj. 1891, pozn. aut.) podle úředního 

nařízení rozebrána.“
175

 

Téměř okamžitě se začalo se stavbou nové, stabilnější rozhledny. Po dlouhých 

jednáních mezi vrchlabskou sekcí rakouského krkonošského spolku, okresním hejtmanstvím 

v Jilemnici a vrchní lesní kanceláří v Horní Branné se hrabě Harrach rozhodl vybudovat 

rozhlednu z vlastních prostředků, opět s pomocí rakouského spolku OeRGV. „Tato rozhledna 

bude taktéž 16 metrů vysoká a její náklady vzrostou pravděpodobně až na 4 000 Fl. (!). 

Základní kámen této věže byl položen dne 11. května 1891 za osobní přítomnosti Jeho 

Osvícenosti hraběte Harracha a předsedou naší (tj. vrchlabské, pozn. aut.) sekce p. Quida 

Pohla.“
176

Ani v tomto případě však nevydalo okresní jilemnické hejtmanství oficiální 

povolení a železná konstrukce musela být opět po necelém roce rozebrána.  

6. 2. Český turistický spolek a výstavba rozhledny  

Iniciativu posléze převzal jilemnický odbor KČT. Hlavní snahou bylo vybudovat v 

místě, kde se střetávaly zájmy jilemnických Čechů a vrchlabských Němců, stavbu ve správě 

českého spolku, která by se stala symbolem českého turismu v Krkonoších. Důležitým 

faktorem byla rovněž snaha nezůstat pozadu za Rakušany a Němci – do této doby se v otázce 

rozhledny angažovala pouze vrchlabská sekce rakouského krkonošského spolku. Německý 

horský spolek RGV v roce 1892 dokončoval po téměř čtyřiceti letech rozhlednu Štěpánka na 

nedalekém vrchu hvězda nad Příchovicemi, a čeští turisté se dosud omezili jen na výstavbu 

cest.
177

 KČT si však nemohl stavbu rozhledny dovolit, a proto se obrátil se žádostí finanční 

podpory opět na hraběte Jana Harracha, majitele panství. 

Harrach nejprve s pomocí jilemnického odboru KČT vybudoval v roce 1889 

jednoduchou dřevěnou chatu s restaurací.
178

 V protokolu z výborové schůze ze dne 28. srpna 

1889 se můžeme podrobně dočíst, o plánované výstavbě dřevěné chaty, o přibližných 

                                                           
175

 Riesengebirge in Wort und Bild. Trutnov, 1891, roč. 11, č. 42, s. 32.   
176

 Riesengebirge in Wort und Bild. Trutnov, 1892, roč. 12, č. 44, s. 26.   
177

 DVOŘÁK (pozn. 24), s. 22. 
178

 Ústřední fond Harrachů. Správa Hrádek -  rozhodnutí č. 87, dopis Jana Harracha stavebnímu kontrolorovi 

Šmídovi v Libčanech s přiloženým plánem a předpočtem na stavbu restaurace na Žalý z roku 1889, SOA 

Zámrsk. 



60 
 

finančních nákladech, které musel hrabě Harrach zaplatit, i o tom, že se jilemnický odbor 

postará, aby si tuto „vkusnou dřevěnou restauraci pronajal Čech.“
179

 V protokolu se dále 

zdůrazňuje potřeba turistického značení okolí chaty nejen v německých, ale i v „českých“ 

červenobílých barvách, které má zaplatit a realizovat jilemnický odbor. Původní německé 

tabulky, které nechal krátce předtím zřídit rakouský spolek OeRGV, byly „strhány a 

zaházeny, neboť vrch Žalý, slovanské pohřebiště, patřilo a bude patřit také Čechům“.
180

 Jak 

lze vidět, zmínky o bájném slovanském pohřebišti se okamžitě ujali také hlavní představitelé 

KČT v Praze, aby podpořili „českou“ věc. Dne 5. září uspořádala jilemnická sekce 

manifestační výlet k chatě, jehož se zúčastnilo asi 200 osob.  

Následujícího roku byla dřevěná chata s restaurací nahrazena mohutnější a bytelnější 

konstrukcí s vyhlídkovou verandou. U příležitosti jejího otevření uspořádal jilemnický odbor 

KČT pod vedením Jana Buchara dne 27. června 1890 velký společný slavnostní výlet na Žalý, 

kterého se zúčastnili také další jilemnické spolky a jilemnická hudební kapela. O průběhu 

celého výletu se můžeme podrobně dočíst v Časopisu turistů z téhož roku. Výletníci se vydali 

za krásného počasí z Jilemnice, přes Hrabačov, Dolní Štěpanice, prakovickým údolím a 

Horním Beneckem až k rozhledně a restauraci Žalý, kde výletníky očekávala hraběcí 

úřednická družina, vedená vrchním lesmistrem Ludvíkem Schmidem.
181

 Celé okolí bylo 

vyzdobeno červenobílými prapory a výletníci zpívali vlastenecké písně, a za zpěvu národní 

hymny Kde domov můj? byl výlet zakončen v nedalekém hostinci v Mrklově. Při této 

příležitosti byl v restauraci umístěn Památník českých turistů, s podpisy všech účastníků 

výletu. Dne 28. června navštívil Žalý sám hrabě Harrach, který do památníku připojil svůj 

vlastnoruční podpis i s poznámkou: „Na zdar českým turistům!“
182

 Harrach si dobře 

uvědomoval význam spojení Žalého s okolními vesnicemi pro turistické zatraktivnění této 

oblasti. Ještě téhož roku zahájil výstavbu cesty z Mrklova na Žalý, opravu cesty z Horního 

Benecka na Žalý, a v roce 1891 finančně podpořil výstavbu okresní silnice z Dolních Štěpanic 

do Prakovic, která usnadnila přístup k rozhledně. 

Na jaře 1892, poté, co jilemnické okresní hejtmanství zakázalo přístup k rozhledně 

rakouského spolku a následně nařídilo její demolici, byla železná konstrukce rozebrána a na 

jejím místě se začala pod patronátem hraběte Harracha budovat nová zděná stavba.  
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K rozhodnutí vystavět na Žalý dražší, ale bytelnější kamennou rozhlednu jistě vedly Harracha 

dva předchozí neúspěšné pokusy získat povolení z důvodu nevhodnosti železné konstrukce 

v místních klimatických podmínkách. Navíc, kamenná rozhledna se mnohem lépe hodila do 

horského prostředí zalesněného vrchu Krkonoš s typickou faunou a flórou, připomínající 

oblast severské tundry. Inspirací Harrachovi mohla být Josefova věž, nejstarší kamenná 

rozhledna na šumavské Kleti, vystavěná v letech 1822 až 1825 knížetem a vévodou 

krumlovským Josefem II. ze Schwarzenberggu, která vykazuje podobné architektonické 

prvky jako stavba na Žalý. Jedná se především o gotický tvar oken a motiv cimbuří. 

Harrachovo rozhodnutí postavit na Žalém rozhlednu z vlastních prostředků vyvolalo 

mezi turisty vlnu nadšení, o čemž se můžeme dočíst v řadě vděčných projevů na schůzích 

výborů v roce 1892. Hrabě Harrach byl označován za „nejuvědomělejšího Čecha“, 

„nejosvícenějšího ze všech aristokratů“ „nejvěrnějšího propagátora české turistiky“
183

 atd. 

Harrachův portrét a životopis k poctě jeho osobnosti byl otištěn v březnovém vydání časopisu 

KČT. 

Původní plány stavby se dnes nacházejí ve fondu vrchlabského Krkonošského muzea 

(příloha č. 23). Jedná se o zažloutlý, ale dobře zachovaný arch papíru (výkresový pergamen 

na čtvrtce) nepravidelného šířkového formátu 41,4 x 46 cm s nadpisem Planzur Erbauung des 

Aussichtsthurmes am Heidelberg (tj. Plán na výstavbu vyhlídkové věže na Žalém). Výkres je 

proveden tužkou a vybarven temperami, pozadí a větší plochy vodovými barvami. Horní řada 

kreseb zachycuje čelní a boční pohledy na rozhlednu, pro ilustraci doplněné postavami turistů 

a okolním smrkovým lesem, a řezy středem budovy. Dolní část kreseb zachycuje půdorysné 

řezy stavbou ve čtyřech výškových úrovních. Uprostřed výkresu se nachází měřítko, v levém 

dolním rohu najdeme místo vzniku a dataci: Starkenbach, am 10. Maerz 1892 (Jilemnice, 10. 

března 1892) a také dva podpisy autorů: Jos. Pošepný, Baumeister, a V. Lizner. Jedná se tedy 

o jilemnické stavitele Josefa Pošepného a Václava Liznera. 

Stavitel Josef Pošepný (narozen 1836) byl jilemnický architekt, v letech 1854 až 1857 

studoval na Polytechnickém ústavu v Praze
184

, od roku 1869 byl členem SAI. Kolem roku 

1887 postavil kostel Nejsvětější Trojice v Suché u Hradce Králové, podle návrhu Václava 

Šmída na místě zbořeného staršího kostela.
185

 Vedle rozhledny na Žalý je Pošepný v Jilemnici 

doložen jako stavitel nemocnice (z roku 1877) a dále obecné a měšťanské školy podle 
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projektu Jana Vejrycha (z roku 1897).
186

 Z protokolu výborové schůze KČT dne 30. října a 

27. října 1889 bylo zjištěno, že se jako projektant podílel rovněž na stavbě jiné rozhledny 

KČT – dřevěné věže Tábor u Lomnice nad Popelkou v nedalekém Českém ráji.
187

 Volba 

Josefa Pošepného jakožto hlavního realizátora rozhledny tedy nebyla náhodná, jednak to byl 

jilemnický rodák a hlásil se k českému národu, a jednak měl již dřívější zkušenosti se stavbou 

tohoto druhu.   

Základním stavebním materiálem zděné kamenné věže se stala místní rula, která byla 

v ostěních oken doplněna cihlami. Základna je čtvercového půdorysu se zkosenými hranami, 

které se směrem vzhůru zužují z 6,4 m při zemi na 5,4 m v koruně - jedná se tudíž o osmihran. 

Tloušťka zdiva je asi 1, 3 m v přízemí a 0,8 m nahoře. Výška rozhledny od paty k horní hraně 

kamenného zábradlí je 18 m, rozhlednová plošina je ve výšce přibližně 17 m. Na rozhlednové 

plošině se nachází dřevěný přístřešek s dveřmi, kryjící výstup ze schodiště. Uvnitř kamenného 

pláště se nachází masivní trámová konstrukce s třemi řadami oken a schodištěm s 89 schody. 

„Jak gotický tvar většiny oken, tak kamenná koruna, ne nepodobná hradnímu cimbuří, a 

přiznané neomítnuté kamenné zdivo dodávají věži romantickou, koncem 19. stol velmi 

oblíbenou středověkou fazonu“.
188

  

Celá rozhledna byla dokončena na konci srpna, a protože zde již předtím existoval 

přípis císařské kanceláře, kterým se uděloval souhlas s nazváním původní železné věže 

jménem panovníkovým, byl název věže zachován – Rozhledna Františka Josefa I.
189

 

V časopise vrchlabského rakouského spolku Riesengebirge in Wort z května 1892 se můžeme 

dočíst: „Dokončení věže se předpokládá 30. června t. r. a rovněž Jeho Výsost, náš císař 

František Josef I., už povolil, aby byla nová věž na Jeho počest pojmenována, a tak se 

slavnostní otevření může konat ještě tento rok“.
190

 Rakouský spolek se tedy nijak nestavěl 

proti českým snahám a naopak je vyzdvihoval ve svém tisku, v rámci propagace 

krkonošského turismu. 

6. 3. Slavnostní otevření rozhledny v roce 1892  

  Slavnostní zasvěcení a otevření rozhledny pro veřejnost se mělo uskutečnit dne 

5. září 1892. Hrabě Harrach nechal členům pražského výboru KČT rozeslat pozvánky 
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s textem: „Slavnému Klubu Českých turistů v Praze! V pondělí dne 5. září ráno o 10. hodině 

bude otevřena „rozhledna císaře Františka Josefa“ na Žalém, ku kteréž slavnosti tímto ctěný 

klub českých turistů uctivě zve J. hr. Harrach, čestný člen klubu“.
191

 Bohužel pozvánka 

dorazila do Prahy příliš pozdě, než aby bylo možné zúčastnit se slavnostních deputací, a tak 

pražský výbor Harrachovi s lítostí telegrafoval: „Jeho Osvícenosti, vysoce urozenému pánu, 

panu Janu hraběti z Harrachů v Jilemnici! – Děkujíce za vzácnou přízeň, projevenou 

laskavým pozváním k otevření nové rozhledny na Žalém, litujeme, že nám pro krátkost doby 

nelze osobně se zúčastniti. Novému významnému podniku přejeme všeho zdaru. 

Velkodušnému podporovateli české turistiky a zářícímu vzoru pravého vlastence voláme 

z hloubi srdce Na zdar! Výbor klubu českých turistů“.
192

 

Jedinou českou delegací, která se mohla zúčastnit slavnostního otevření, byl samotný 

jilemnický odbor KČT. Její jednatel Jan Buchar byl požádán, aby při slavnosti zastoupil 

ústřední výbor v Praze.  Klub pojal tuto událost jako dosud největší manifestaci úspěchu české 

turistiky v Krkonoších, a pro jednotlivé členy sekce byly rozeslány zvláštní pozvánky 

(příloha č. 24). Velký společný výlet z Jilemnice na Žalý při příležitosti otevření rozhledny 

měl být završením snah odboru KČT o prosazení české turistiky v německém prostředí 

západních Krkonoš a zároveň dokladem bohaté kulturní činnosti českých spolků v této 

oblasti. Tento fakt byl navíc vhodně podpořen „legendou“ o dávném slovanském pohřebišti 

na vrchu Žalý. Účast představitele z řad české aristokracie, vášnivého podporovatele české 

turistiky a kultury, hraběte Harracha, dodávala celé události punc výjimečnosti. Harrach byl 

rovněž díky svým politickým názorům vnímán jako odpůrce nacionální nesnášenlivosti mezi 

Čechy a Němci, a byl vnímán jako prostředník mezi oběma kmeny Království českého. Proto 

byl na slavnost pozván také rakouský krkonošský spolek OeRGV z Vrchlabí. 

Celá slavnost však musela být vzhledem ke špatnému počasí zrušena a přesunuta o dva dny, 

na středu 7. září. I přes pokračování nepříznivého počasí proběhla toho dne celá slavnost za 

účasti jilemnického odboru KČT i rakouského krkonošského spolku OeRGV, jilemnické 

kapely, ovšem bez účasti hraběte Harracha: „V úplné shodě zasvěcena rozhledna; řeči české i 

německé se střídaly, aniž by došlo k projevům národní nesnášenlivosti. Slavnostní řeči 

pronesl pp. P. Tschertner, děkan vrchlabský, P. Fr. Douda, farář z Hoř. Štěpanic, Fr. 

Nikodym, člen výboru Jilemnického odboru aj. Suske, člen Riesengebirgevereinu z Vrchlabí. 

Při společném obědě pronesena byla řada přípitkův a odeslán slavnostní telegram Jeho 
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Veličenstvu císaři a králi Františku Josefovi I., jakož i děkovací telegram Jeho Osvícenosti 

panu Janu hraběti z Harrachu za zřízení nové rozhledny“.
193

 Ve slavnostních projevech se již 

neobjevovalo vyzdvihování genia loci vrchu Žalý jakožto místa dávného slovanské pohřebiště 

či pobytu Jana Amose Komenského, patrně proto, že tento mýtus posloužil pouze v začátku 

jako argument pro české „nároky“ na výstavbu rozhledny, kterou bez jakékoliv pochybnosti 

přijali i rakouští Němci. Dne 18. září došla z jilemnického okresního hejtmanství od Harracha 

odpověď na holdovací telegram, adresovaná předsedovi odboru KČT v Horní Branné 

Ludvíku Schmidovi (příloha č. 25). 

Jediným drobným incidentem, který narušil obraz příkladné česko-německé 

spolupráce, bylo označení krátkého úseku cesty, vedoucí k rozhledně, tabulkami s německými 

nápisy členy třetího turistického spolku v Krkonoších - německého spolku RGV. Došlo 

k němu krátce po slavnostním otevření rozhledny v září 1892. Celá akce byla mezi českými 

turisty vnímána jako „zlomyslnost německých nacionálů, která ale nemůže ohrozit dobré 

vztahy s německým spolkem (RGV, pozn. aut.)“.
194

  Německé tabulky byly bez jakéhokoliv 

bližšího šetření odstraněny a nahrazeny česko-německými. Jilemnický odbor vyjádřil pouze 

mírné znepokojení a doporučil hraběti Harrachovi, aby byla cesta k rozhledně pravidelně 

kontrolována vrchnostenskými lesními úředníky. Tento incident opět dokládá fakt, že Češi se 

k Němcům z Říše chovali shovívavěji než k rakouským Němcům, a že určitý rozpor a napětí 

panoval také mezi „rakouskými“ spolky na české straně Krkonoš a „německými“ spolky na 

slezské straně Krkonoš, tedy mezi spolky OeRGV a RGV.  

  Rozbory zápisů původní pamětní knihy KČT, která se nacházela na rozhledně v letech 

1891 až 1894 a měla sloužit „českým“ turistům, ilustrují jasně dobovou atmosféru (příloha č. 

26). V knize se píše o „bijícím národním srdci v německé baště“, o „českém ráji, kterému 

všichni Němci závidí“, „Ať žije český Žalý, českým jest a českým zůstane“
195

 atd. Nová 

rozhledna se měla stát baštou pro české turisty v jinak spíše německé části hor. Zdá se, že 

původní Harrachovo přání o společné česko-německé rozhledně, kterou budou současně 

spravovat oba národnostní kmeny, zůstalo nevyslyšeno. Od otevření rozhledny dělal 

jilemnický odbor KČT vše proto, aby převzal na Žalý veškerou iniciativu
196

, a rakouští turisté 

zde nebyli vítáni.   
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Vrch Žalý (příloha č. 27) se stal oblíbeným místem a výchozím cílem pro stále více se 

rozvíjející lyžařství, o čemž se píše i v dobovém cestopisu Václava Durycha: „Zmínky 

zasluhuje, že horliví čeští fedrovatelé zdravého sportování na sněžnicích i za nejtužší zimy 

rádi volí Žalý za cíl svých výletů, aby odtud až i k Medvědínu v zajímavé, ale přece jen valně 

nebezpečné exkurzi pokračovali“.
197

 Vedle letní turistiky se také zimní lyžování stalo dalším 

nástrojem propagace národní myšlenky. „Vzhůru na Žalý! Vzhůru na Benecko, V zimě i 

v létě ať cizáčka nestvůra nezachvátí staré toto žalské pohřebiště, spějte též k staré Kněževsi a 

vyrvete nepříteli kořist!“,
198

 napsal legendární průkopník českého lyžování a zimní turistiky 

Josef Roessler-Ořovský do staniční knihy, kterou věnoval pražský ski klub jilemnickému 

odboru KČT. Výlet pražských ski alpinistů z Jilemnice k rozhledně Žalý se uskutečnil ve 

dnech 8. a 9. dubna 1905 a pokračoval dále přes Mísečky, Labskou boudu až k Vosecké 

boudě.
199

 Jarní výpravu doprovázel i řídící učitel Jan Buchar, člen jilemnického odboru, který 

poskytoval jako místní znalec pražským výletníkům cenné rady a pomoc (příloha č. 28). 

Patrně od něj převzal Roessler-Ořovský
200

 výrok o starém žalském pohřebišti, který uvedl 

v zápise Staniční knihy.  

O významu Žalého pro českou menšinu vypovídá též vlna vlasteneckých písní a básní, které 

vznikaly na přelomu 19. a 20. století (příloha č. 29). Všechny básně jsou laděny 

v nacionálním duchu a obsahují výrazy jako např. „sivý sokol český“, „slovanská bašta“, 

„vážný kmet“
201

 atd. Některé básně nepřímo odkazují na existenci bájného slovanského 
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 DURYCH (pozn. 46), s. 70. 
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 Staniční kniha pražských skialpinistů. Český Ski klub. 1905, fond Krkonošského muzea KRNAP v Jilemnici. 
199

 K tomuto výletu viz JIRÁSKO, František. S českými lyžníky na Krkonoše. In: Časopis Krkonoše – Jizerské 

hory. Správa KRNAP. 2000, roč. 33, č. 1, s. 22 – 23. 
200

 Josef Roessler-Ořovský (1869 – 1933) byl všestranný obchodník, sportovec a průkopník mnoha sportovních 

odvětví a vynikající organizátor českého sportu. Na svých obchodních cestách v cizině (Francii, Itálii a Velké 

Británii) se seznámil s různými sporty, které u nás zaváděl a propagoval. V r. 1887 začal jako první v Čechách 

jezdit na lyžích a založil při Bruslařském závodním klubu lyžařský odbor, z něhož v r. 1893 vytvořil Český Ski 

klub v Praze, který byl prvním lyžařským spolkem ve střední Evropě. Téhož roku založil Český Yacht klub a I. 

Český lawntenisový klub. V r. 1894 založil Český Sculling Cercle s odborem tenisovým a fotbalovým. V r. 1896 

se stal jedním ze spoluzakladatelů Českého výboru pro Olympijské hry. R. 1897 vydal pravidla hokeje a fotbalu. 

Ještě r. 1897 uspořádal první mezinárodní lyžařské závody u Jilemnice a spolupracoval při vytvoření České 

atletické amatérské unie, jejímž předsedou byl několik let.  O tři roky později přivezl do Čech několik původních 

kanadských kánoí, podle nichž domácí vodáci stavěli další. Utvořil kanoistický kroužek při České Yacht klubu a 

stal se zakladatelem vodní turistiky, kterou sám horlivě pěstoval. V r. 1912 založil první oddíl vodních skautů, z 

něhož vyšla řada pozdějších V r. 1903 byl u zrodu Svazu lyžařů království českého a v r. 1905 zorganizoval 

první lyžařský závod na 50 km, jehož se sám zúčastnil. V r. 1906 se zasloužil o založení České lawn-tennisové 

asociace. V letech 1906–1929 byl generálním tajemníkem ČOV a organizoval několik výprav na olympijské hry. 

V r. 1925 byl jedním z hlavních organizátorů Mezinárodního olympijského kongresu v Praze. Za svou obětavou 

činnost v ČOV byl vyznamenán olympijskou medailí, řádem Čestné legie a jinými cizími vyznamenáními. 

Pravidelně se zúčastňoval mezinárodních lyžařských kongresů a byl spoluzakladatelem FIS. Působil také jako 

sportovní novinář u nás i v zahraničí a sportovní rozhodčí. In: Encyklopedie tělesné výchovy p – ž. Olympia, 

1988, s. 78.; KLAPAČ, Josef. Josef Roessler-Ořovský. Olympijská knihovnička 25. svazek, ČOV, 2000., s. 49 - 

50.    
201

 Fond Krkonošského muzea KRNAP v Jilemnici. 
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pohřebiště – „hluboké Žalské lesy plny spících Slovanů“, „hora prastarých Čechů“ atd.  Nová 

rozhledna se stala symbolem české turistiky, i přes Harrachovu snahu, aby nová věž byla 

symbolem česko-německého soužití.  

Tyto a mnohé další okolnosti však dále přispívaly ke zvyšování národnostního napětí. Fakt, že 

stavba byla považována za ryze „českou“, přispěl ke zvýšení napětí mezi vrchlabskými 

„Němci“ a jilemnickými „Čechy“ v průběhu devadesátých let 19. století, a s největší 

pravděpodobností stál i v pozadí nikdy nevyjasněného požáru a následné zkázy restaurace na 

Žalém ze dne 19. srpna 1900, za kterou mohli podle dobového mínění české veřejnosti 

vrchlabští nacionálové.
202

 Jan Nepomuk Harrach si byl vědom důležitosti místa, a tak po 

velké krajinné výstavě pořádané v Hořicích roku 1903 výhodně zakoupil jeden z pavilonů a z 

materiálu získaného jeho rozebráním dal postavit hostinec nový. Ten již byl skromnější, 

zasklenou verandu nahradila polootevřená terasa, a vydržel zde až do konce druhé světové 

války.
203

 O Harrachových sympatiích a podpoře české turistiky svědčí i např. pozvánka na 

společný výlet, pořádaný jilemnickým odborem KČT v roce 1896 (příloha č. 30), nebo 

žádost KČT o nákup a prodej pohlednic s tématikou Krkonoš (příloha č. 31).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
202 NOUZA (pozn. 8), s. 30. 

203 Tato terasa byla později zčásti uzavřená, restaurace existovala až do konce druhé světové války, 

znovuobnovena byla až v letech 2008 – 2010. 
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Závěr 

Základní výzkumnou otázkou této práce bylo, kdo se angažoval při tvorbě 

Heidelbergu/Žalého jakožto místa paměti a kdo konkrétně měl vliv na proměnu tohoto 

topografického bodu v symbolické místo paměti v 19. století. Z analýzy „subjektů“, kteří se 

podíleli na tvorbě tohoto místa paměti, vyplývá, že tento vliv měli zvláště příslušníci tří 

různých sociálních skupin – úředníků-topografů, turistů a šlechtického majitele panství. Tyto 

„subjekty“ jsem získal na základě rozboru dobových pramenů, které souvisí s Heidelbergem/ 

Žalým a vážou se k problematice proměny tohoto topografického bodu v místo paměti.  Vedle 

„typologického“ rozdělení primárních pramenů na odborné a topografické prameny (mapy, 

slovníky ad.), cestopisy a turistické průvodce, dobový tisk a časopisy turistických spolků, a 

ostatní zdroje (obrazy, básně ad.), jsem dokumenty roztřídil podle autorů a jejich příslušnosti 

k určité sociální skupině, z čehož mi vyplynul původ a status jednotlivých „aktérů“ tohoto 

místa paměti. Ke čtvrtému předpokládanému „subjektu“ – „vnitřnímu“ místnímu etnickému 

obyvatelstvu – se mi nepodařilo shromáždit dostatečné množství pramenů, a proto 

předpokládám, že byl symbolický význam tohoto místa paměti utvářen „vně“.  

Jako metodický koncept byl upřednostněn vzhledem k vymezenému tématu koncept 

kulturní paměti před konceptem historického vědomí, tak jak jej ve své knize Teorie a narace 

popisuje Jan Horský. Koncept kulturní paměti se snaží překonat hegemonii národní identity, 

která „ovládla výzkum míst paměti hned v jeho počátcích. Jestliže se Pierre Nora, který 

s konceptem míst paměti přišel, orientoval právě na vztah paměti a národní identity, ve 

specifických podmínkách výrazně multietnických prostředí, kde se státní identita nekryla 

s identitou národní do takové míry, jako tomu bylo právě ve Francii, se ukázala potřeba jisté 

revize“.
204

 Ve specificky multietnickém prostoru habsburské monarchie 19. století se Norův 

koncept spojení míst paměti s národní ideologií a historií příliš nehodí, a bývá proto 

nahrazován Assmanovým pojetím „kultur vzpomínání“ a lokální identity.     

Hrochovo pojetí historického vědomí, založené na historických faktech, je na rozdíl od 

„žité“ paměti téměř vždy určitým způsobem institucionalizované. Naproti tomu kulturní 

paměť je mnohovrstevnatá, nemusí být institucionalizovaná a váže se na vzpomínky svých 

aktérů a nikoliv na objektivně zaznamenanou historickou paměť. Podmínkou tvorby 

historického vědomí jsou určité závažné informace získané „vědeckými“ poznatky historické 

vědy, které vešly ve všeobecnou známost díky rozšíření gramotnosti a vědecké historiografie 

na počátku 19. století. Každý příslušník dané společnosti (v 19. století se většinou jedná o 
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 ŘEZNÍKOVÁ (pozn. 1), 22 – 23. 
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společnost národní) má o nich určité vědomosti a udržuje je v paměti, neboť se s nimi dostává 

do častého kontaktu a je s nimi seznámen už na škole v rámci vlastivědy.  

Od historického vědomí se pak v 19. století odvíjel selektivní zájem historické vědy, 

která se díky generalizačnímu charakteru měla sklon zabývat se jen tím, co je vlastní 

společenství v „celonárodním“ kontextu, a záměrně opomíjela některá místa paměti, které 

formovaly legitimitu a identitu společenství na nižší „lokální“ úrovni. To byl i případ 

Heidelbergu/Žalého, který se díky své poloze v převážně německé části Krkonoš odlišoval od 

nacionálního chápání příslušníků národního hnutí, neodpovídal proklamované dobové 

kulturní jednolitosti a přežíval v rámci lokální paměti na úrovni historického povědomí.  

Kulturní paměť není oproti „obecnému“ historickému vědomí vázána na historická fakta, 

ale na vzpomínky, které jsou vlastní jen určité části společenství, a které jsou neustále 

aktualizovány komemorativními a festivními rituály (např. slavnostními společnými výlety a 

výstupy českých turistů na horu Heidelberg/Žalý).  Tato kulturní vazba k místu paměti na 

úrovni aktů vzpomínání, zakládající skupinovou identitu, vycházející ze sociální zkušenosti a 

přispívající ke společenské kohezi, se lišila podle stupně sebeidentifikace jednotlivých 

„subjektů“ paměti s konektivními a narativními strukturami místa. V tomto případě šlo 

především o toponomastické a topografické výklady původu názvu hory, ke kterým se každá 

sociálně skupina stavěla z odlišného úhlu pohledu (viz přístup „státních“ úředníků-topografů 

versus přístup „vlasteneckých“ turistů). Koncept kulturní paměti navíc nevylučuje použití 

historické metody, neboť historická věda se neobejde bez artefaktů či rituálů, do nichž je 

vtělena paměť skupiny a na základě nichž je sekundárně generováno historické vědomí. 

S rozmachem turismu ve druhé polovině 19. století a hledáním národnostní identity 

v Krkonoších se rovněž Heidelberg/Žalý postupně a na určitý čas dostává do historického 

vědomí jako umělý národnostní konstrukt a jako zdroj identity a legitimity, nikdy se však 

nestal plnohodnotnou součástí české historiografie a obrazu národních dějin. 

Co se týče toponomastického a topografického výkladu názvu, který se stal klíčovým pro 

proměnu topografického bodu v symbolické místo paměti, byly využity dobové slovníky, 

kartografické a topografické publikace, které obsahují popis této hory, ať už s německým 

názvem Heidelberg, nebo s českým názvem Žalý. Tyto práce pokrývají relativně široký 

časový úsek od roku 1726 až do roku 1957, ale většina z nich pochází z 19. století, kdy se 

odehrávala tato proměna. Nejstarší mapy, které se mi podařilo dohledat (Muellerova a 

Reillyho mapa Čech z 18. století) označují horu německým názvem Heidelberg, který 

odkazuje podle pozdějších výkladů toponomastiků k vysoké haldě, vřesovišti či k hojnému 

výskytu borůvek. První užití českého názvu jsem našel už v Schallerově topografii z roku 
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1788, kde je v jinak německém textu bez bližší specifikace tato krkonošská dominanta 

označena jako „Smutná hora“, což odkazuje k pozdějšímu českému jménu Žalý. Na základě 

tohoto poznatku usuzuji, že původní předpoklad o tom, že se název dostal do širšího 

povědomí až s rozvojem českého turismu, neplatí, a že to bylo zásluhou úředníků-topografů, 

kteří již na přelomu 18. a 19. století mapovali tuto oblast.          

První „subjekt“ tohoto místa paměti tedy tvoří státní úředníci-topografové, jako například 

J. F. Schaller a J. G. Sommer, kteří se již na přelomu 18. a 19. století zasloužili o to, že se 

hora Heidelberg/Žalý dostala do oficiálních map a topografických publikací, a tím i do širšího 

společenského povědomí. Až posléze se v Krkonoších objevili v souvislosti s rozvojem 

romantismu první poutníci a cestovatelé, kteří na základě těchto map a publikací začali 

objevovat Heidelberg/Žalý jako přírodní lokalitu na základě estetických měřítek rozvíjejícího 

se romantismu. V první polovině 19. století se s rozmachem národního hnutí se jak mezi 

úředníky-topografy, tak mezi cestovateli, objevila skupina vlastenců, kteří se snažili přisoudit 

této přírodní lokalitě ještě význam nacionální. Jako vhodný nástroj pro argumentaci jim mohl 

posloužit právě toponomastický původ názvu hory. Každopádně nejpozději od poloviny 19. 

století byl těmito úředníky-vlastenci používán výhradně český název o Žalý, o čemž svědčí 

například topografická práce Františka Palackého roku a většina kartografických a 

topografických prací členů harrachovské kanceláře a správy jilemnického velkostatku z druhé 

poloviny 19. století (například statisticko-topografický soupis vrchního lesmistra Ludvíka 

Schmida z roku 1879). Jinými slovy, hora Heidelberg/Žalý se do map a topografických 

publikací nedostala díky svému historickému významu, ale díky významu krajinnému. Její 

„nacionální“ význam objevili, na základě toponomastického a topografického výkladu 

původu názvu, až později někteří vlastenci a ve druhé polovině 19. století především turistické 

organizace. 

Druhým „subjektem“, který se významně podílel na proměnu Heidelbergu/Žalého v místo 

paměti, jsou tedy turistické organizace, v případě Heidelbergu/Žalého reprezentované 

lokálními spolky rakouským (OeRGV) a českým (KČT), částečně také německým spolkem 

(RGV), který však svoji činnost omezoval spíše na slezskou stranu Krkonoš. Nejstaršími 

turistickými organizacemi v Krkonoších byl rakouský a německý spolek, který vznikl v roce 

1880, jilemnický odbor KČT byl založen v roce 1889 a patřil k nejstarším českým turistickým 

spolkům. Činnost spolků zahrnovala především propagaci turistiky (pořádání společných 

výletů, kulturních akcí, propagaci v tisku atd.) a budování turistické infrastruktury (cesty, 

chaty, restaurace atd.). Na přelomu roku 1887 a 1888 byla schválena vyhláška o zřizování 

studentských ubytoven spolky, což ještě více podnítilo zakládání nových chat a hotelů a stalo 
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se jedním z významných nástrojů k „ovládnutí“ prostoru krkonošské oblasti jednotlivými 

turistickými organizacemi.  

Nacionální zápas českých a německých turistů, tak jak jej popisují někteří doboví turističtí 

průvodci (například Durychovy Cestopisné kresby) se navenek projevoval „ignorací“ a 

opatrným sledováním činnosti „těch druhých“, spíše než projevy přímé agrese (například 

ojedinělými případy vzájemného ničení turistických značek). Toto „zdravé soupeření“ se 

projevovalo snahou vyrovnat se a překonat druhou stranu, např. vybudováním nových a 

lepších cest, rozhleden, chat a dalších zařízení. Turistika se tak v tomto kontextu stala nejen 

formou vlastenecké aktivity a boje za národní emancipaci, ale také ojedinělým příkladem 

spolupráce a ukázkou relativně bezproblémového soužití Čechů a Němců. Dále bylo zjištěno, 

že vztahy českého spolku byly, vzhledem k nacionální konkurenci, lepší s „vnějším“ 

německým spolkem z Říše než s „vnitřním“ rakouským spolkem z monarchie. 

Příkladem „zdravého soupeření“ krkonošských turistických spolků se stala výstavba 

rozhledny na Heidelbergu/Žalém. Spolky si budování rozhleden jakožto styčných bodů 

turistických cest vytyčily jako jeden z důležitých úkolů při zřizování sítě výletních tras a 

turistických cílů. „V mnoha případech byla dokonce výstavba rozhledny povýšena na věc 

spolkové či národní prestiže a každé dokončení a otevření nové stavby se stávalo slavností, na 

níž se scházelo i několik tisíc lidí“.
205

 V roce 1892, po dvou neúspěšných pokusech 

rakouského spolku, převzal iniciativu český spolek a podle návrhů jilemnického stavitele 

Josefa Pošepného vybudoval na vrcholu horu kamennou rozhlednu, jejíž slavnostní otevření 

za přítomnosti významných osobností se stalo manifestací úspěchu českého turismu v jinak 

spíše německé oblasti západních Krkonoš. Jak dále vyplynulo z analýzy Časopisu turistů z let 

1888 až 1892, byl k této propagaci využit nacionálně toponomastický výklad původu názvu 

Žalého, především mýtus o bájném slovanském pohřebišti. Ten se rozšířil zejména zásluhou 

místních básníků, kteří na něj odkazovali ve svých básních (viz textová příloha), poprvé byl 

oficiálně užit dne 4. září 1889 na Valném shromáždění sekcí KČT, a můžeme jej také nalézt 

v pozdějších projevech českých turistů (viz zápis Jana Roesllera-Ořovského ve Staniční knize 

z roku 1905). Zatímco čeští turisté užívali pro označení hory výhradně český název Žalý, 

v německých turistických tiskovinách jsem se setkal i ve druhé polovině 19. století 

s německým označením Heidelberg. Německý název byl tedy po určitou dobu „upozaděn“ 

v rámci nacionálního soupeření Čechů s Němci a používán jen okrajově v rámci specifického 

diskurzu. 
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 NOUZA (pozn. 8), s. 8. 
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Z  analýzy dobového německého turistického časopisu Riesengebirge in Wort und Bild 

z let 1888 až 1892, dále vyplynulo, že vrchlabská sekce rakouského krkonošského spolku 

nebyla ve své činnosti tak aktivní jako například sousední sekce trutnovská či harrachovská, 

což mohlo rovněž přispět k úspěšnému vybudování rozhledny českým spolkem. Otevření 

rozhledny v září 1892 však proběhlo také za účasti členů rakouského spolku – to dokládá 

převahu společného zájmu o turistické zvelebení Krkonoš nad nacionálními rozpory. Na 

konci devadesátých let ale postupně docházelo vlivem politických událostí k zostřování 

národnostního soupeření, které se nevyhnulo ani rozhledně Žalý, a vyvrcholilo dodnes 

nevyjasněným požárem restaurace v roce 1900. 

Krkonošské turisty jako „subjekt“ můžeme dále rozdělit na „vnější“, kteří do hor přijížděli 

jen několikrát do roka na společné spolkové výlety, pocházeli z Prahy a větších měst a 

podporovali nacionalismus a na „vnitřní“ – místní horaly, kteří z dané oblasti pocházeli a měli 

velmi blízký vztah k horám a místnímu obyvatelstvu. Část „vnějších“ turistů tvořili 

cestovatelé a spisovatelé, jako například František Kodym, Jan Dobeš a Václav Durych, kteří 

v dané oblasti sbírali etnografický materiál a vydávali cestopisy, čímž přispívali k šíření 

povědomí (včetně toponomastických výkladů) o tomto místu za hranice panství. Jejich popisy 

vlivem stupňujícího se nacionalismu často neobsahují objektivní pohled na věc, ale jsou spíše 

subjektivními interpretacemi na základě vlastních pocitů.  Naproti tomu „vnitřní“ turisté – 

místní „horalé“ - se nejvíce angažovali při společných podnicích za účelem propagace 

přírodních krás bez ohledu na nacionální aspekt, často to byli zakladatelé či představitelé 

místní turistické sekce. Jako typické představitele můžeme uvézt za rakouský spolek Eduarda 

Petráka a za český spolek Jana Buchara, kteří se významně zasloužili o rozmach turistického 

ruchu v Krkonoších a byli v blízkém kontaktu jak s majitelem panství hrabětem Harrachem, 

tak s národnostně „konkurenčním“ spolkem. 

Třetím „subjektem“ místa paměti, klíčovým pro postoje a aktivitu ostatních sociálních 

skupin, byl majitel panství hrabě Jan Nepomuk z Harrachu. Působení Harracha na velkostatku 

Jilemnice mělo nejen kladné důsledky v oblasti ekonomického rozvoje tohoto regionu (rozvoj 

lesnictví, sklářství, výstavba cest a železnice ad.), ale výrazně přispělo rovněž k rozmachu 

turistického ruchu v západních Krkonoších. Hrabě se stal od sedmdesátých let aktivním 

podporovatelem a mecenášem turismu. Uvědomil si význam a ekonomický potenciál, jaký 

mohl turismus pro chudý podkrkonošský kraj mít a všemožně ho podporoval, ať už 

budováním turistických cest, či stavbou horských chat a hotelů. K rozvoji cestovního ruchu 

přispěl Harrach i bezděky, když nechal na své panství dovézt lyže, jejichž výrobu a rozšíření 

posléze velmi podporoval, čímž položil základy českému lyžování.  Jako příkladný vlastenec 
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stál u zrodu prvního mimopražského odboru KČT v Jilemnici, za což byl později jmenován 

jeho čestným předsedou.  

Turismus se stal pro Harracha dalším způsobem šlechtické reprezentace své osoby, skrze 

něhož mohl získat pro své služby velmi vlivnou vrstvu intelektuálních vlastenců, příslušníků 

turistických organizací. Z dostupných materiálů vyplývá, že Klub českých turistů v Jilemnici 

využíval Harrachovy podpory, protože se nemohl spolehnout na finanční pomoc vlastní 

ústřední organizace, která zpočátku spíše investovala do jiných vnitrozemských oblastí Čech. 

Rozvoj českého turismu v Krkonoších závisel na množství a štědrosti lokálních sponzorů, 

kterých nebylo v převážně německém pohraničí mnoho. Hrabě Harrach patřil v Krkonoších 

k výjimce mezi zdejšími aristokraty, kteří jinak podporovali spíše německé či rakouské spolky 

(Czernin-Morzinové, Schaffgotschové ad.). V osobě Harracha našli čeští turisté ochotného 

realizátora a mecenáše svých představ o podobě turistického ruchu v Krkonoších. 

V otázce národnostního rozporu mezi Čechy a Němci, typického právě pro oblasti řídce 

zalidněného horského pohraničí, se hrabě Harrach snažil zaujmout neutrální postoj a 

vystupovat jako prostředník mezi oběma znepřátelenými tábory za účelem klidného česko-

německého soužití na svém panství. Harrach, známý svými v rakouské monarchii 

„originálními“ politickými představami a názory, vyplývající z jeho postoje k 

aristokratickému konzervativizmu, neměl problém vycházet na svém panství jak s Němci, tak 

s Čechy. Harrach „mírnil“ některé nacionální nároky obou turistických spolků a vždy se 

snažil nalézt kompromis. Dokladem tohoto postoje jsou tzv. harrachovské turistické cesty 

v Krkonoších, které budoval jak v součinnosti s německými spolky, tak v součinnosti 

s českým spolkem. Dalším příkladem je Harrachův zásah do sporu mezi českým a německým 

spolkem, kdy čeští turisté strhali původní německé nápisy, označující cestu na 

Heidelberg/Žalý a nahradili je červenobílými tabulkami, ale hrabě po stížnostech německé 

strany rozhodl o umístění bílých značek s česko-německými nápisy.  Jeho přání, aby nová 

rozhledna na Žalém, jejíž výstavbu financoval, sloužila všem turistům bez ohledu na 

národnost, však nebylo vyslyšeno.  

Co se týče nacionálního toponomastického výkladu názvu hory Heidelberg/Žalý můžeme 

říci, že se Harrachovi „mýty“o Žalém hodily do jeho politických představ o posílení významu 

slovanského živlu v rámci habsburské monarchie a pro legitimizaci českých nároků v jinak 

spíše německé oblasti. V rozličných projevech zaujímal Harrach k tomuto tématu rovněž 

neutrální postoj -  například se nikdy nevyjadřoval k bájnému slovanskému pohřebišti. 

Částečně však mohl podporovat lokální pověst o výstupu Jana Amose Komenského na horu, 
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jak vyplývá z jeho politických aktivit v rámci propagace Komenského kultu v celonárodním 

kontextu.  

Posledním „subjektem“, který byl v této práci sledován, je místní etnické obyvatelstvo, 

které bylo na rozdíl od většiny krkonošských horalů českého původu, což vysvětluje také 

mohutnou podporu a úspěch tamějšího jilemnického odboru KČT, který se stal druhou 

mimopražskou organizací v jinak spíše německé oblasti Čech. K této sociální skupině se mi 

však nepodařilo kromě několika málo zdrojů uměleckého charakteru (lidové písně, básně, 

obrazy ad.) najít dostatek pramenů, z čehož vyplývá, že symbolický význam 

Heidelbergu/Žalého byl vytvářen sekundárně „vnějšími“ subjekty, jako byli úředníci-

topografové a zvláště příslušníci turistických spolků. Na druhou stranu ale můžeme říci, že se 

díky společnému povědomí a kulturní paměti místního etnického obyvatelstva udržovaly 

skrze akt vzpomínání „mýty“ o toponomastickém výkladu názvu hory, které pak mohly 

zdrojem motivů a mohly být později využity vlasteneckými subjekty jako argument proměny 

v místo paměti. Navíc část představitelů turistů, jako například Jan Buchar, pocházela přímo 

z této oblasti a měla tedy k místnímu obyvatelstvu velmi blízký vztah. Právě tito turisté 

prováděli pro tvorbu místa paměti tolik důležitý etnografický sběr, ve snaze uchovat mizející 

lokální kulturu své rodné země, čímž se velmi přibližovali mentalitě lokálního etnika.  

 

Pro tvorbu Heidelbergu/Žalého jakožto místa paměti byl tedy klíčovým faktorem nárůst 

užívání českého názvu hory ve druhé polovině 19. století ve spojení s toponomastickými 

výklady původu tohoto názvu, který se rozšířil především zásluhou turistických spolků, 

vrchnostenských úředníků a samotného hraběte Harracha, který jako lokální patriot a 

příkladný hospodář všechny tyto snahy v rámci své šlechtické reprezentace podporoval. 

Vyvrcholením a „zhmotněním“ této symbolické proměny hory v místo paměti se stala 

výstavba rozhledny na vrcholu českými turisty v devadesátých letech, která tak utvrdila 

vítězství české strany v rámci nacionálního „boje a kopec“ a nakrátko posunula význam této 

hory na úroveň národní paměti. 
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Příloha č. 29 -  ukázky vlasteneckých básní s tématikou Žalého
206

 

Žalý207 

Hle před námi tu leží krásný země kout, 

to naše milá, zlatá otčina, 

ji milovat a ctít se denně učíme 

 

Je vlast ta naše vzácná, jediná. 

Ta zem je krví dávných předků svěcená, 

v ní hlahol řeči český libě zní. 

 

 

Žalý
208

 

Vlny-li to hučí vzdáleného moře? 

Ne--- toť lesy černé šumí v Žálské hoře. 

 

Stojí Žalý černý, stojí nad krajinou 

z útrob jeho jasné proudy vod se řinou 

 

Strmý Žalý vzhůru ku oblakům šerý 

vody své posílá ku Labi, do Jizery. 

 

Zírá Žalý mračný, zírá v české kraje 

staletými lesy žalná píseň hraje 

Zase ta voda hučí po krajině dálné! 

Toť již nejsou zvuky tesklivé a žalné! 

 

Sokol 

(6. XII. 1902) 

Spíš ty skály zdrtí 

příval bouřný, blesky 

                                                           
206

 Fond Krkonošského muzea KRNAP v Jilemnici. 
207

 báseň od Bohdana Nečíře, řídícího učitele v Kruhu. 
208

 píseň od Antonína Bochopa. 
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než by stráž opustil 

sivý sokol český!                

 

Žalý 

 

Žalý, Žalý náš,  

zdaž nás všecky znaš? 

Vždyť my Tebe denně zříme, 

kdy tva hlava v mračnech dříme 

i když čelo jasné máš! 

Žalý, Žalý naš, 

skalné témě máš!!! 

Neslyšel jsi nás tu pěti? 

My jsme Štepanické děti 

jež Ty s výše ohlídáš!! 

Žalý, Žalý náš, 

ty se mračít znáš, 

Jako Tvoje skalné témě, 

vztyčí se i Čechů plémě, 

však ty jednou uhlídáš!! 

Žalý, Žalý náš, 

Ty se usmíváš?! 

Na svou čest Ti přísaháme, 

že my pro vlast život dáme, 

s námi bude Pán Bůh náš!! 

(spisovatel a učitel Josef Šír, Jilemnice, 1900) 
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