
Je to kraj, který není ještě hotov, nebo kraj, který je z kořene vyvrácen a devastován? Kdybychom se 
tak spojili a každý daroval této zemi kolem nás jeden zelený stromeček. Jak by tu bylo krásně za pade-
sát let! 
Ne, pojďme domů. Ještě jsme nepřišli na to, že stavět město znamená budovat krajinu. 

Karel Čapek (1926) 
 

Turisti? Naučné stezky? Ne, pitomost! 
 
Ukazuje se, že perspektivu hor by mohlo dlouhodobě zajistit pouze jejich všestranné tu-

ristické využití. Ale ne v duchu disneyovských lunaparků. Ani pouhé zimní pobyty zde nejsou 
optimálním řešením, neboť umožňují existenci pouze úzké skupině lidí, soustředěné 
v bezprostřední blízkosti lyžařských center. Varováním by měl být fakt, že přes nemalé inves-
tice do lyžařských areálů se celkový počet rekreantů, ve srovnání s dobou před rokem 1989, 
zde celoročně snížil. Je s podivem, že v celém popisovaném prostoru dosud nebyl vybudován 
jediný autokemp, resp. autotábořiště. Ne všichni jsou ochotni konzumovat luxus penzionů či 
hotelů. Přitom bez aut si současnou civilizaci již dovede málokdo představit. 

Nespornou turistickou devizou české části hor vůči saské 
straně je její menší zalidněnost. Pěší, cyklista, ale i umírněný 
automobilista, se mohou relativně volně pohybovat malebnou 
horskou krajinou. Příjemný pocit úniku z přetechnizovaných 
měst nesporně umocní i dojem vlastní osamělosti uprostřed 
lesů a luk. Turista by měl ocenit i další zdejší výjimečný fe-
nomén. Může si vybrat mezi pohybem na vrcholové parovině 
bez náročných převýšení, nebo trápit tělo strmými výstupy. 
Případně kombinovat obojí. 

Bylo by ale naivní se domnívat, že zdejšímu návštěvní-
kovi bude vyhovovat pouhé klopýtání přes spadané větve, 
prodírání se křovím a přeskakování mokřadů. Vycházkové 
cesty po lesích i lukách v okolí obcí či poskytovatelů ubyto-
vání by měly mít charakter spíše lesoparků než divoce rostou-
cích pralesů, pochopitelně i vybavené dostatečným množ-
stvím odpočinkových míst s posezením, tu a tam doplněných 
přístřešky pro případ nepřízně počasí. Doby pláštěnek a pova-
lování se po mezích jsou nenávratně ty tam, drahé značkové 
oblečení si málokdo bude ochoten ušpinit. Neměly by být 
rovněž pouze anonymní. Na každý trochu zajímavý přírodní, 
montanistický či jiný jev by mělo být poukázáno. Kdo bude 
mít zájem, může alespoň na chvíli vytěsnit ze šedé kůry 
mozkové informaci o výhodnosti čehosi „tři v jednom“ po-
znatkem daleko přívětivějším. Toulky přírodou by tedy nemě-
ly postrádat základní civilizační komfort, neboť většinově již 
nejsme pionýry minulých století. 

Všeobecné nepochopení a nedocenění jediného možného 
ekonomického směru dokládá i ta okolnost, že v celém zdej-
ším prostoru nebyla za uplynulých 20 let věnována dostatečná 
pozornost budování sítě naučných stezek. Dvě nejznámější 
(cínovými doly na Blatenské hoře, Božídarské rašeliniště) 
spatřily světlo světa již v socializmu. Naučná stezka Božídar-
ským rašeliništěm (chráněným přírodním územím bylo rašeli-
niště prohlášeno v roce 1965; roku 1972 zde byla zřízena na-
učná stezka dlouhá 3,2 km s 12 zastávkami) byla pro celko-

 

 

 

torza laviček z meziválečného 
období mineme v lesích od Já-
chymova až po vrchol Klínovce 

(Klínovec, 2010) 



 

vou zchátralost v roce 2007 dokonce uzavřena. Přednost nejspíš dostala euro-božídarská mili-
onová investice do vybudování „kvalitní“ cesty pro cykloturistiku a Nordic Walking čundr, 
lemované kýčovitými boudičkami Ježíškovy cesty, kde dotvořit kolorit by umožnili už jen 
plastoví trpaslíci vietnamských trhovců. Fádními úseky Národní přírodní rezervace se tak 
projedete či projdete se stejným komfortem jako po Václavském náměstí, dámy mohou bez 
obav cupitat i ve střevíčkách na vysokém kramfleku. Relativně nově, téměř z Božího Daru až 
do Horní Blatné, se můžeme projít pouze po rekonstruovaném Blatenském příkopu (2002), 
který už porůznu ale opět splývá s okolní krajinou, a s obtížemi (propagačními i orientačními) 
po místech bývalých jáchymovských uranových lágrů. Nové stezky realizovaly pouze Potůč-
ky a Abertamy. K naučnému ale mají hodně daleko. 

 
 

seriál 
Blatenský příkop 

   

   

   

Blatenský příkop se po nákladné revitalizaci dokončené v roce 2002 opět pomalu stává integrální součástí kraji-
ny, síla či um nezvládly ani umístit nějaký ten text na již postavenou (a jistě zaplacenou) informační tabuli 

(první tři snímky 2009, zbytek 2007) 

 



 

 
 

seriál 
naučná stezka v Národní přírodní rezervaci Božídarské rašeliniště 

 

   

ještě v roce 2001 bylo možné projít se rašeliništěm, ale celková oprava už začínala být aktuální… 

   

… přesto vydržela do r. 2003 … … kdy začala první obnova … 

   

… která však skončila zhruba tam, kde o několik let později i ta druhá… … a stezka dál chátrala… 

   

… až zcela zchátrala… 



 

   

… takže byla uzavřena, avšak blýskla naděje… (2007 a 2010) 

   

… počátek druhé obnovy, už za 
miliony, vypadal ještě v roce 2009 

optimisticky… 

… ale už v roce 2010 práce nepokra-
čovaly a na místě je pesimizmus… 

… možná naštěstí, když zkrachovalý 
vítěz výběrového řízení používal 

takto kvalitní materiál… 

   

… zato optimistická hláška je stále optimistická… 
(celkem 11 802 392 Kč = 3 688 247,50 za 1 km) 

(2010) 

   

… demontovaný starý chodník končí 
v neproniknutelné houštině kleče… 

… kde ulehly i otrávené informační 
cedule, neboť je nikdo číst nebude… 

… protože se k nim jednoduše žádný 
návštěvník ještě dlouho nedostane… 

(2010) 



 

seriál 
božídarská „Ježíškova cesta“ – aneb „disneylandizace“ českých hor 

   

když byla uzavřena naučná stezka 
objevily se první polotovary „Je-

žíškovy cesty“… (2007) 

… které byly během necelého roku „dovyšperkovány“ k ohyzdné dokona-
losti 

(2008) 

cesty i v Národní přírodní rezervaci byly „dovyasfaltovány“ a otázkou nadále zůstává, proč přednost dostal kýč, 
který by se problematicky hodil snad jen na panelové sídliště velkoměsta pro „poznávací“ výlety amerikanizova-

ných mateřských školek, místo autenticky naučné procházky pro všechny věkové kategorie 
(návštěvníci hor z velkoměsta prý ale „řičí“ blahem; i to je možná důvod, proč se náš vzdělávací systém propadl 

až na samý chvost Evropy) 

  

  

i se zvonečkem v ruce místo piksly Coca-coly je ten božídarský tzv. Ježíšek až nápadně podobný Santa Klausovi 
 

  



 

  

do vybudování „Ježíškovy cesty“ asi spousta z nás netušila, že náš Ježíšek je obklopen gangem taškařivých „po-
mocníků“; 

díky, že nám Boží Dar doplnil vědomosti, zaplať, opravdový Ježíšku, že moje děti už odrostly 
 

(Také test inteligence naší formující se zářivé budoucnosti je v lepším případě na úrovni IQ mikrovlnky – jestli je 
na obrázku vlk a to cosi v červeném obalu flákota, pak vlk musí lovit přinejmenším v chladničce samoobsluhy, 

nikoli tedy ve volné přírodě, jestli to je pes, pak by tam měl být pytel s granulemi, protože to doporučují veteriná-
ři a úspěšní chovatelé, neboť syrové maso samo se k psímu žrádlu nehodí, protože nemá vyvážený poměr minerá-
lů a vitamínů. Také miska se zrním zrovna moc neštymuje se stravováním divoké zvěře a kampak asi božídarský 

zajíc chodí mlsat mrkvičku? Ještěže ježek nemá na hřbetě napíchaná jablíčka.) 
(božídarská „Ježíškova cesta“, 2010) 

 
 
 
I když jde o významnou hornickou oblast, tak návštěva podzemí zde byla donedávna 

nemožná. V roce 2007 otevřelo pro veřejnost štolu zaraženou do vrchu Mědníku občanské 
sdružení Goethe z Karlových Varů, o rok později byla zpřístupněna Štola č. 1 Vysoká Jedle 
u šachty Svornost v Jáchymově, kterou obhospodařuje sokolovské muzeum (typicky zdejší 
paradox, kdy se na území kohosi neschopného angažuje kdosi cizí, který ovšem o dotyčném 
teritoriu má pouze povšechné znalosti). V obou přípa-
dech jde o sezónní provoz. Na turistických mapách je 
sice vyznačena řada dalších izolovaných zajímavostí, ale 
bez osobního naváděcího systému GPS se většina turistů 
nebude pokoušet je vyhledávat. Atraktivní turistické 
okruhy, které by mohli zvládnout senioři či děti tedy 
téměř neexistují, takže nestranného pozorovatele nepře-
kvapí, že zřejmě nedopatřením sem zbloudivší rodiny se 
často bezradně potloukají kolem hotelů a parkovišť, či 
ze zoufalství vyrážejí na nákupy do vietnamských tržnic. 

Nevyužívaná síť starých cest a cestiček nezadržitel-
ně vrůstá do svého okolí, nebo se mění na dřevorubecké 
úvozy s hlubokými rýhami, metamorfovanými v koryta 
plná vody, bláta a kamení. Pěší turista bude nakonec 
odkázán na asfaltové cesty a nucen být ve střehu, aby 
včas uskočil před dokonale zpřevodovanou hordou roz-
jařených cyklistů. Není proto divu, že lidí, kteří šlapou 
po svých, na horách ubývá. Spolu s nimi ubývá i podni-
katelský elán místních obyvatel. 

 
 

nevyužívané cesty se mění na dřevoru-
becké úvozy 

(Jáchymov-Farská louka, 2008)



 

Štola č. 1 – Vysoká Jedle 
Díky snadné přístupnosti zcela unikátní štola, která mohla názorně konfrontovat jáchymovské dolování z období 
těžby stříbra a kobaltu v 16. století s jáchymovskou těžbou uranu v polovině 20. století, protože na relativně ma-
lém prostoru se obě dolové éry naprosto ojediněle prostupují. 
Dopadlo to ale tak, jak bývá v této krajině obvyklé. Neschopní či věci neznalí povrchní „odborníci“, zřejmě na-
vázaní na ty správné stranické sekretariáty a odkojení Čs. uranovým průmyslem z 80. let 20. století, proměnili 
jedinečný střet tak rozdílných dobývacích technologií v bezduchou ukázku těžby rud z období konce 80. let 20. 
století, tedy z doby, kdy se už dávno v Jáchymově nedolovalo. Lze sice připustit profesně kvalitní provedení, 
které může neznalým turistům imponovat, ale to vůbec nejpodstatnější, autentičnost, genius loci, zde návštěvníci 
pochopitelně nenajdou. Jsou sice v jakémsi dole, ale ne v tom opravdově jáchymovském. V lepším případě je 
návštěvník virtuálně přítomen v uranové Příbrami. O blábolách „školených“ průvodců škoda mluvit. 
 
 

   

železný katr bránící útěku vězňů v původně dvoukolejném překopu je 
v prostředí stříkaného betonu a dvou vodních stružek značně cizorodým 

prvkem 

tak takhle mohl vypadat i přívod 
vzduchu k vrtačkám jáchymovských 

horníků 

   

druhý železný katr naštěstí zůstal v syrovém stavu 
 
poslední autentická věc – vrtná jádra 

a bedýnky in situ 

   

železná výztuž s betonovými pažnicemi – věc v Jáchymově naprosto nemyslitelná 

   

tato železná mříž je novodobá, má zabránit turistům v další cestě, neboť za zatáčkou chodby by spatřili hornické 
práce ze 16. století 



 

   

ani vystavené vrtačky a sbíječky, ani hráně z hranolů „jáchymováci“ neznali a tudíž nepoužívali; omítnutá zeď 
a kolejové odbočky naznačují, že je za nimi cosi skryto 

   

to nejhorší nakonec – železná výztuž s betonovými pažnicemi zakrývá unikátní kobaltovou žílu, nenosná výztuž 
zase křížení žil, zazděná odbočka vlevo ukrývá opět kobaltovou rudu, komín vedoucí do 16. století a o něco dále 

i slednou chodbu s dobývkou a výskytem niklového zrudnění 
(vše 2007) 

   

před nesmyslným zapažením prozrazoval nápadně růžový minerál erythrin výskyt čočky kobaltové rudy, podob-
ně zelenavý povlak annabergitu nad žebříkem ukazuje na výskyt niklové rudy (2001) 

   

zazděny zůstaly i okov, záchod, rozvaděče s letopočtem ražby a řada dalších zajímavostí (2001) 

 
 
 
Pomocnou ruku zdejšímu zanedbanému mikroregionu kupodivu utajeně a tajuplně nabídl 

i sám Karlovarský kraj. Kdysi, kdesi v labyrintu jeho kanceláří, se musel kdosi sejít s kýmsi, 
aby z upracovaného papíru náhle a plaše zazíral řádek – Bavorsko-český geopark. Nevratně 
zvěčněné ovšem bylo záhodné realizovat. Asi se proto vzala mapa celého světa a od bavor-
ských hranic, napříč krajem, se udělala čára. Hotovo. Pak dlouhé roky nazrával čas, až se roku 
2008 porůznu, bez jakékoli návaznosti, objevily cedule, které tu či onde oznamují to či ono. 



 

Protože se návštěvníci zdejších končin pohybují v příhraničí se Saskem, bude nejspíš to „Ba-
vorsko“ asi mnohému z nich vrtat hlavou. No co, kašlete na to. Pravý důvod, proč zde není 
realizován Sasko-český geopark, asi nebude neznalost průběhu státní hranice. Ten Karel Ča-
pek viděl hodně, hodně daleko (viz úvodní citát). 

Co výstižného k perspektivě hor říci závěrem. Snad jen toto: 
 

Když se neví nebo nechce, je to horší, než když se nemohlo! 
 
 

   

Jáchymov (2009) Rudná (2009) Jáchymov (2008) 

Stojí za to procházet se i jen tak nazdařbůh. A koukat se kolem sebe. Vždy něco zajímavého objevíte. 

 
 


