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Luzný od B ezníku, 1929 (detail)

„Šumava, nebe básník! a ctitel! poslední svobodné a
krásné P írody u nás, stále ješt" p!vodního kouzla svých
hvozd! a slatí zbavena není …“
Josef Váchal, Šumava umírající a romantická

O Josefu Váchalovi a jeho vztahu k Šumav
Grafik, malí , spisovatel a básník Josef Váchal (1884-1969) pat í k nejv!tším a nejorigináln!jším
osobnostem "eského výtvarného um!ní 20. století. Hluboký vztah spojoval Josefa Váchala se
Šumavou, která se stala v pravém slova smyslu krajinou jeho duše. Tento vztah se promítl zejména
do t í um!lcových knih:„O#arovaná Šumava, aneb myslivec Weitfällernský“ (1929-1930 –
51 barevných kreseb), „Šumava umírající a romantická“ (1931 – 74 barevných d evoryt#)
a „Prášilská papírna“ (1930-1931, spolu s Annou Mackovou) a dále pak do celé ady dalších jeho
barevných d evoryt#, kreseb i obraz#. Vrcholným Váchalovým dílem, jež je asi v#bec nejv!tším
um!leckým vyznáním Šumav! v "eském výtvarném i slovesném um!ní, je jeho monumentální
autorská kniha „Šumava umírající a romantická“. (Z JosefaVáchala p ipome$me v této souvislosti
zejména spisovatele Karla Klostermanna, k n!muž se Váchal "asto hlásil.)
Josef Váchal v ní lí"í Šumavu jako jednu z posledních oblastí u nás, kde p íroda m#že ješt!
žít podle svých vlastních zákon#; jako poslední ostrov divo"iny, v n!mž "lov!k, je-li vnímavý, se
m#že pono it se do mystéria více než lidského sv!ta velké p írody a pocítit p#sobení jejich
mocných a výživných sil - dotyk s oním Jiným, který pro vnit ní rovnováhu, zdraví a celistvost své
duše nezbytn! pot ebujeme. Váchal byl neoby"ejným pozorovatelem, který dokázal hluboce
smyslov! vnímat, empaticky prožívat i p esv!d"iv! um!lecky vyjad ovat – obrazem i slovem –
složité a neustále probíhající prom!ny šumavské divo"iny; i její specifické melancholické kouzlo
„z vlhka a par pochodící“. Lí"í šumavskou p írodu jako živý organismus, jako spole"enství živých
bytostí, s nímž se – i v"etn! i jeho dávné pam!ti - cítí být hluboce spojen. Varuje p ed jejím
necitlivým ni"ením a p ichází v tomto smyslu s adou p esných post eh#, které jsou v ochran!
šumavské p írody dodnes aktuální.
Váchalova kniha Šumava umírající a romantická se stala v "eské kultu e v#bec první velkou
ekologickou výzvou, obhajující nejen zachování posledních zbytk# divoké p írody pro "lov!ka
moderní doby, ale také cosi jako ekologii duše. Úvahy, které v ní Josef Váchal vyjád il v mnohém
p edjímají myšlenky hlubinné ekologie (prakticky ve stejné dob! jako Josef Váchala objevil
Šumavu Aldo Leopold, zakladatelská postava hlubinné ekologie) "i dnešní ekopsychologie. Josef
Váchal podobn! jako jako eko-filosofové Thomas Berry nebo David Abram poukazuje na to, že
hloubka našeho lidství se oz ejmuje práv! schopností našeho vztahu k mimolidskému sv!tu, naší
vzájemností s ním. To je velmi aktuální výzva práv! dnes, kdy se procitnutí do participace s více
než lidským sv!tem kolem nás, s živou p írodou (živým univerzem) – spojené s probuzením
v!domí onoho „obsáhlého soucitu“ – stává pro nás bez nadsázky otázkou p ežití.
VÁCHALOVA POUTNICKÁ STEZKA
A/ Josef Váchal a Šumava:
I když Josef Váchal prošel Šumavou k ížem krážem, srdcem jeho váchalovské Šumavy byla na
"eské stran! centrální oblast Plání – pásmo, které sm!rem od severozápadu k jihovýchodu zahrnuje
rozsáhlou oblast podél státní hranice, která sahá zhruba od jezera Laka, p es Prášily, Poledník,
oblast Modravských slatí až po B ezník a Modravu, respektive až k Pramen#m Vltavy, Knížecím
pláním a Kvild!; na severu ho vymezuje eka K emelná, respektive severní hranice Národního
parku Šumava. Na n!mecké stran! pak jde o rozsáhlé pohrani"ní pásmo, které se táhne od
Falkensteinu, p es Roklan až po Luzný. Jestliže na "eské stran! Josef Váchal obdivoval p edevším
rozsáhlé oblasti náhorních slatí a mok ad# a ledovcová jezera, na n!mecké stran! miloval zejména
hory Roklan, Luzný a Falkenstein s jejich pralesní divo"inou a kamenná pole u Teufelsloch.
Klí"ovými topos Váchalovy Šumavy jsou - prales, horské slatiny a mok ady, horská jezera, eky,
vysoké hory a výhledy z nich.
Navrhovaná poutnická stezka Josefa Váchala p edstavuje chodecky náro"n!jší trasu, která se
pokud možno vyhýbá p íliš turisticky frekventovaným cestám a p ivádí návšt!vníka do spíše
odlehlejších míst Šumavy po obou stranách státní hranice.
Chce nabídnout sou"asnému "lov!ku postmoderní, informa"ní spole"nosti vícedenní prožitkovou
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terapii divo#inou. Takovou terapii, která by ho pon!kud vyvedla z jeho logicky lineárního myšlení,
které nás autisticky uzavírá do sebe, a smyslov! a empaticky ho vtáhla do širšího obrazu sv!ta,
v n!mž se hranice mezi vnit ním a vn!jším rozpoušt!jí, a v n!mž je možné pocítit dotek spojení
s celkem více než lidského sv!ta živé p írody. Provedla by ho n!kterými Váchalovými oblíbenými
místy šumavské divo"iny a pokusila se navodit jejich vnímání prost ednictvím n!kterých
um!lcových popis#, podn!tných ekologických post eh# i prost ednictvím reprodukcí jeho grafik
a kreseb, p edevším z knihy Šumava umírající a romantická. Za d#ležité v její koncepci považuji
holistické propojení estetiky s ekologií a psychologií, stejn! jako spojení "eské a n!mecké "ásti
Šumavy do jednoho organického celku prožitkové cesty. To by mohlo prohloubit ekologickou
výchovu o estetický a potažmo spirituální, vnit ní rozm!r a také p isp!t k v!tšímu "eskon!meckému slad!ní i co se tý"e vzájemné spolupráce obou národních park# v jejich pé"i
o p irozený, divoký les.
B/ Obecný popis trasy Váchalovy poutnické stezky:
Navrhovaná trasa Váchalovy poutnické stezky za"íná v Hartmanicích a kon"í na B ezníku,
respektive na Modrav! a vice versa. Její celková délka je 65-70 km, takže ji lze projít b!hem t í až
"ty dn#. Možnosti p enocování: v Prášilech, na Poledníku a dále na Roklanu (Waldschmidthaus)
a na Luzném, p ípadn! ve Waldhauseru "i Finsterau.
Váchalova stezka p ivádí poutníka na t i pozoruhodné šumavské pohrani"ní hory –
Poledník, Roklan a Luzný, seznamuje ho s t emi ledovcovými jezery – Prášilské jezero, Roklanské
jerezo a jezero Lachensee, s rozsáhlými oblastmi pohrani"ních slatí a mok ad# na n!mecké i "eské
stran!, se sedmi místy po zaniklých vesnicích, s malebným údolím divoké í"ky K emelné
i s bohatstvím šumavských horských smr"in a smíšených lesních porost# v Bavorském národním
parku. D#ležitým bodem Váchalovy poutnické stezky je obec Prášily, která by se v budoucnu m!la
stát místem, kde by návšt!vník Šumavy m!l dostat p íležitost se s Váchalovým um!leckým
odkazem více seznámit v podob! stálé expozice z jeho díla, tématicky spojené se Šumavou.
Po"átek Váchalovy stezky v Hartmanicích navazuje na starou poutnickou tradici, která je
spojena s poustevníkem Vintí em z 11. století, spole"ným sv!tcem N!mc# a %ech#, mírotv#rcem,
diplomatem a spojovatelem; zde také za"ínala stará obchodní stezka do Bavor. Cesta, vedoucí p es
Dobrou vodu, Vintí ovu kapli a malebné údolí í"ky K emelné p ivádí poutníka do kultovního místa
váchalovské Šumavy do vesni"ky Prášily.
V Prášilech prožil Josef Váchal v roce 1929 své nejš&astn!jší tv#r"í i životní období. Žil zde tehdy
celkem stojedna dní se svojí partnerkou Annou Mackovou a psem Tarzanem jako host v papírn!
paní Marie Eggerthové. B!hem tohoto pobytu zde napsal krásnou prózu O#arovaná Šumava #ili
Myslivec weitfällernský, inspirovanou místním šumavským folklórem, kterou doprovodil
51 barevnými kresbami. Ru"ní papír z prášilské papírny Marie Eggerthové použil také pro svou
ru"n! tišt!nou knihu Šumava umírající a romantická, kterou dokon"il o rok pozd!ji. Spolu s Annou
Mackovou oslavili prášilskou papírnu v knize Prášilská papírna (1934), kterou rovn!ž doprovodili
n!kolika barevnými d evoryty. Bylo by žádoucí, kdyby v Prášilech vznikla – nejlépe v budov!
bývalé papírny M. Eggerthové – stálá expozice Josefa Váchala, která by p ipomínala jeho bohatou
výtvarnou i literární tvorbu, spojenou se Šumavou (obdobn! jako je tomu na n!mecké stran!
Šumavy ve Zwickledtu, kde se nachází muzeum grafika Alfréda Kubína). V centru Prášil dnes stojí
malý socha ský pomník s bustou Josefa Váchala, který Váchal#v tv#r"í pobyt v Prášilech
p ipomíná.
Z Prášil vede cesta p es Prášilské jezero na hrani"ní horu Poledník a odtud pak pokra"uje p es státní
hranici na "ty i další d#ležitá topos v Bavorském národním parku – na horu Roklan, Roklanské
jezero, Teufelsloch a horu Luzný. Roklan a Luzný, které p edstavují nejvyšší body Váchalovy
stezky, zobrazil um!lec hned v n!kolika grafikách. Ob! tato místa m!l moc rád, stejn! jako
Roklanské jezero s jeho kaplí, visící nad úbo"ím hlubokého srázu, i tajemné zákoutí ze žulových
balvan# Teufelsloch. Hora Luzný se svým náro"ným kolmým výstupem p es kamenné pole
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p edstavuje symbolické vyvrcholení Váchalovy poutnické stezky. Dál pak stezka pokra"uje p es
státní hranici a vede severním sm!rem nad Luzenským údolím do B ezníku. Po západní stran! se
dotýká rozsáhlého komplexu p íhrani"ních Modravských slatí, které pro Josefa Váchala
p edstavovali srdce šumavské divo"iny. Obdivoval jejich tajemnou, melancholickou krásu, kterou
zobrazil v ad! svých barevných d evoryt#. Pokud nebude možné alespo$ "áste"n! atmosféru t!chto
slatí návšt!vník#m Váchalovy stezky zp ístupnit, m!l by být alespo$ zde - v n!kterém míst! stezky
mezi státní hranicí a B ezníkem - instalován panel s um!lcovými texty a grafikami, který by na
tento jeho vztah k Modravským slatím upozornil. Stezka kon"í na B ezníku krásnou vyhlídkou p es
Luzenské údolí na Luzný, kterou Josef Váchal zobrazil ve své p#vabné grafice „Luzný od
B ezníku“. První kontaktní panel na druhém konci (záv!ru) Váchalovy poutnické stezky by m!l být
umíst!n v nejbližším dostupném šumavském turistickém centru, tj. na Modrav!.
V budoucnu je možné uvažovat o dalším prodloužení Váchalovy stezky z B ezníku na
Modravu a odtud na T íjezerní sla& a dál do Srní, respektive k %e$kov! pile na Vyd e.
C/ Zevrubný popis trasy Váchalovy poutnické cesty:
$lením popis stezky na jednotlivé dny, i když jde pouze o orienta#ní pom!cku.
1 den: Hartmanice - Prášily (12 km)
Trasa Váchalovy stezky za"íná v Hartmanicích, kde pod vrchem Hamižná kdysi za"ínala stará
obchodní stezka do Bavor, respektive kudy prochází poutnická stezka poustevníka Sv. Vintí e
(nachází se zde poutnická kaple se vzpomínkou na Ladislava Vodáka, "lena Ligy lesní moudrosti).
Odtud vede dál po modré turistické zna"ce do Dobré Vody, kde je kostel Sv. Vintí e se
studánkou (Sv. Vintí v Dobré Vod! pobýval a v roce 1045 zde také zem el. D íve byla v Dobré
Vod! ubytovna pro poutníky. V kostele se nachází moderní socha sv. Vintí e.).
Z Dobré Vody stále po modré zna"ce a pak po zelené na vrch B ezník (1006 m n.m.)
s krásným skalním vyhlídkovým výchozem, na jeho úpatí se nachází kaple Sv. Vintí e, kterou Josef
Váchal zobrazil na jednom ze svých d evoryt# /Šumava umírající a romantická).
Z B ezníku po zelené zna"ce na Rovinu a odtud pak po žluté lesem k í"ce K emelné, kterou
Váchal zobrazil v barevném d evorytu (Šumava umírající a romantická); dál pokra"ovat po žluté
zna"ce proti toku K emelné údolím, kde d íve bývala ves a brusírna Frauenthal (Údolí žen).
Cesta nás dovede na silnici, po níž dojdeme až k soutoku K emelné s Prášilským potokem,
zde odbo"íme doprava do bývalé vojenské zóny. Budeme pokra"ovat stále po žluté zna"ce po silnici
vedoucí svahem pod H#reckým vrchem až se dostaneme na rozcestí u Vysokých Lávek, kde d íve
stávala stejnojmenná ves (Váchal zobrazil kvetoucí strom u Vysokých Lávek ve svém barevném
d evorytu v knize Šumava umírající a romantická).
Na rozcestí zahneme doleva po zelené zna"ce lesem a dál pokra"ujeme p es krásnou louku,
kde se d íve nacházela vesnice Formberg, do Prášil. Prášily jsou v pravém slova smyslu
Váchalovým kultovním místem (viz. b/ Obecný popis Váchalovy poutnické stezky). (Možnost
p espání: v Chat! "eských turist# i jinde)
2 den: Prášily - Roklan (20-22 km)
Z Prášil se vydáme po "ervené turistické zna"ce lesem k Prášilskému jezeru (Váchal ho zobrazil
v malém barevném d evorytu v Šumav" umírající a romantické).
Odtud pokra"ujeme dál na Poledník (1315 mn.m.). Od Prášilského jezera se lze na Poledník
dostat po "ervené turistické zna"ce širokou asfaltovou cestou, která slouží i provozu motorových
vozidel. Charakteru Váchalovy poutnické stezky by však lépe odpovídala alternativní, mén!
frekventovaná, terénní cesta svahem za jezerem. O této možnost je t eba jednat.
Na Poledníku, s jehož rozhledny je krásná vyhlídka do Bavorského lesa, je možné si uvnit
rozhledny prohlédnout expozici o divo"in!; v budoucnu by ji m!la p ípadn! doplnit informace
o Váchalov! vztahu k šumavské divo"in!. Projdeme si „expozici orkánu Kyrill“ a pak se po "ervené
turistické zna"ce vydáme širokou cestou podél státní hranice až k odbo"ce se žlutou zna"kou, která
nás p evede p es hranici do N!mecka. Podél vykáceného lesa dojdeme až na rozcestí s turistickými
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sm!rovníky, kde zahneme doleva po tzv. Zlaté stezce sm!rem na Roklan.
Vzáp!tí zahneme doleva podél jezírka vzh#ru svahem lesem, do oblasti krásné slat!
s kosod evinami, travinami a bor#v"ím; odtud pokra"ujeme dál smrkovým lesem a bukovým
hájkem až do tzv. Kohlschachten, kde v 19. století stávala vesnice – dnes je to krásná horská louka
se starými stromy.
Dál se vydáme slat!mi s kle"í, p es krásné jezírko Latschensee do rozlehlých
Hochschachten, dalšího místo, kde se d íve nacházela vesnice. Odtud pokra"ujeme smrkovobukovým lesem a bukovým lesem do dalších Almschachten t!sn! pod Roklanem, odkud je
jedine"ný pohled na hory Falkenstein a Gross Arber.
P ejdeme ješt! poslední „schachten“ pod samým úpatím Roklanu a odtud se vydáme širokou
cestou dol# a vzáp!tí nahoru podél potoka až dojdeme na rozcestí pod Roklanem (tabulka NP
Bavorský les). Budeme stoupat svahem lesa po k#rovcové kalamit!, mezi velkým balvany
s výhledem na pohrani"ní pásmo hor s Poledníkem na obzoru. N!které pasáže tohoto výstupu jsou
tém! horolezecké.
Vystoupáme na h eben Roklanu s horskými loukami; cesta nás dovede do Waldschmidthaus
(1360 m n.m.), který se nachází t!sn! pod vrcholem Roklanu, odkud je nádherný výhled do
N!mecka. Zde je také možné eventuáln! p enocovat v chat!. Roklan a prales pod Roklanem
zobrazil Josef Váchal na n!kolika svých barevných d evorytech (Šumavá umírající a romantická).
3 den: Roklan – Luzný (15 km)
Z Waldschmidthaus vystoupíme na Roklan (1453 mn.m.), odkud je krásný široký rozhled do %ech i
do N!mecka. Pak sejdeme svahem ke kapli nad Roklanským jezerem, od níž je jedine"ný pohled
dol# na jezero, který Váchala zobrazil ve svém barevném d evorytu (Šumava umírající
a romantická).
Sejdeme dol# k jezeru a odtud pokra"ujeme dál lesem k Felsenkanzel (Skalní kazateln"), ke
skalní vyhlídce. Odtud vede cesta po vrstevnici p!šinami podél státní hranice "lenitým terénem,
bohatými lesy až k Teufelslochu – ke skalnímu poli z mohutných žulových balvan#, které Váchal
velmi obdivoval; zobrazil ho ve dvou barevných d evorytech (Šumava umírající a romantická).
Z Teufelslochu dojdeme na rozcestí pod Luzným s informa"ním stánkem Národního parku
Bavorský les, kde se nachází symbolická plastiky Sklen!né archy (Glasarche), coby symbol pro
divokou p írodu jako úto"išt! "lov!ka a naší odpov!dnost za Zemi.
Pokra"ujeme odtud po cest! na Luzný (1373 mn.m.), která stoupá kolmo strm! svahem hory
ke k íži na jeho vrcholu, pokrytém žulovými balvany, zbarvenými lišejníky do sv!tle žluta, v nichž
se stoupající cesta p i pohledu odspodu ztrácí. Výstup na vrchol Luzného p#sobí neoby"ejn!
monumentálním dojmem – jde o rituální cestu na vrchol, jež p edstavuje vyvrcholení poutníkova
putování. Z vrcholu Luzného, který byl asi Váchalovou neoblíben!jší šumavskou horou (zobrazil ho
v n!kolika barevných d evorytech v Šumav" umírající a romantické) je p ekrásný výhled do všech
stran. Možnost p espání zde je v tzv. Lusenschutzhausu eventuáln! pod Luzným ve Waldhauseru #i
Finsterau.
4.den: Luzný – B!ezník (Modrava) (14 km)
Z Luzného sejdeme zp!t na rozcestí s info-stánkem NP Bavorský les; odtud se vydáme na hrani"ní
p echod a dál cestou mezi Luzenským údolím a p ihrani"ní slatí na B ezník. V bývalé hájovn! na
B ezníku se nachází Klostermann#v památník a informa"ní st edisko NP Šumava. Je odtud
nádherný pohled Luzenským údolím k vrcholu Luzného, který Váchal zobrazil na jednom svém
kouzelném barevném d evorytu (Šumava umírající a romantická).
Západn! od B ezníku se p i státní hranici nachází rozsáhlá oblast Modravských slatí
(Blatenská sla%, Novohu%ská sla%, Rokytenská sla%, ad.), které Josef Váchal ztvárnil ve svých
barevných d evorytech (Šumava umírající a romantická). Byl jejich velkým obdivovatelem a dá se
íci i znalcem. Tuto slatinnou pohrani"ní krajinu považoval za jádro "eské "ásti Šumavy.
Z B ezníku, kde vlastní Váchalova poutnická stezka kon"í, se vydáme po zelené turistické
zna"ce starou B eznickou cestou p es Cikánskou sla% na Modravu.
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D/ Umíst!ní panel" s texty a citacemi z díla Josefa Váchala:
Informa"ní prvky na Váchalov! stezce by m!ly sestávat ze t í sou"ástí:
a/ z v!tších souhrnných informa"ních textových a obrazových panel# v hlavních centrech "i bodech
cesty;
b/ ze samostatných citací z Váchalova díla v místech, k nimž m!l um!lec zvláštní vztah a které
p ípadn! zobrazil i ve svých grafikách (jež mohou citaci eventuáln! vhodn! doplnit) nebo
v lokalitách, které s vybranou citací z Váchala dob e rezonují;
c/ z b!žného turistického zna"ení stezky, zejména na k ižovatkách turistických cest. Váchalova
poutnická stezka bude totiž využívat po v!tšinou stávajících turistických tras.
Protože dosud není vyjasn!na možnost umíst!ní informa"ních prvk# v n!mecké "ásti Váchalovy
stezky, z#stává níže p edložený návrh, co se tý"e této "ásti trasy, pouze hypotetický. Celkové pojetí
informa"ních prvk# i to kolik jich bude v první fázi na konec realizováno (tj. b!hem první poloviny
roku 2010), bude záviset na finan"ní nákladnosti jejich výroby, respektive na jejich koncepci. I v
tomto smyslu je tedy níže p edložený návrh informa"ních prvk# jen p edb!žným scéná em, jehož
konkretizace se vyjasní na po"átku roku 2010.
a/ V tší souhrnné informa"ní textové a obrazové panely:
podávají základní informaci o Váchalov! díle a o poutnické stezce.
M!ly by být umíst!ny:
na po"átku Váchalovy stezky v Hartmanicích
na konci Váchalovy stezky na B ezníku, respektive na Modrav";
v Prášilech, v tomto Váchalov! centru;
na Poledníku uvnit rozhledny, p ípadn! venku;
za Poledníkem za státní hranicí;
v informa"ním p íst ešku NP Bavorský les pod Luzným;
u hranice Modravských slatí mezi státní hranicí a B ezníkem v jednání je také varianta,
umíst!ní u informa"ního centra na B ezníku.
Toto p edstavuje ideální, tj. maximální po"et velkých info-panel#. Pokud by nebylo možné je
v první fázi realizovat všechny, bylo by žádoucí provést aspo$ panely na za"átku (Hartmanice) a na
konci Váchalovy stezky (Modrava) a v Prášilech, a p ípadn! také info-panel na hranici
Modravských slatí. Tj. t i až "ty i info-panely.
V závislosti na tom, jaká koncepce info-panelu bude zvolena, bude záviset rozsah prezentovaných
textových a obrazových informací.
Pokud jde o "eskou "ást info-panel# je moje p edstava zhruba následující:
1/ Panely na za"átku (Hartmanice) a na konci (Modrava) Váchalovy poutnické stezky budou
souhrnn! informovat o Váchalov! vztahu k Šumav! a budou podávat základní informace
o poutnické stezce, o její koncepci, v"etn! jejího vyzna"ení do mapy. Bude na nich instalována
jedna reprodukce Váchalovy grafiky z knihy Šumava umírající a romantická a Váchalova
fotografie.
2/ Panel v Prášilech bude seznamovat s Váchalovým vztahem k Prášil#m, s jeho p#sobením ve
zdejší prášilské papírn! a s díly, která zde vytvo il. M!l by být možná v!tší než info-panely na
za"átku a na konci stezky a obsahovat 2-3 autorovy grafiky a dobové foto Josefa Váchala, Anny
Mackové a psa Tarzana.
3/ Panel na hranici Modravských slatí bude seznamovat s Váchalovým vztahem k šumavským,
zvlášt! Modravským slatím; budou na n!m 3 grafiky slatí z knihy Šumava umírající a romantická
a citace Váchalových lí"ení a pozorování slatí.
4/ Informa"ní panel v rozhledna na Poledníku se bude v!novat Váchalovu vztahu k divo"in!,
respektive šumavské divo"in!.
5/ Pojetí dvou panel# na n!mecké stran! ponechávám zatím otev ené. Domnívám se, že by
nevadilo, kdyby se p ípadn! koncepce info-panel# "eské "ásti Váchalovy stezky odlišovala od
koncepce dvou info-panel# na n!mecké stran!.
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b/ Citace z Váchalova díla - s grafikou "i bez ní:
evokativní citáty, které se vztahují p!ímo k danému místu, dopln né
eventuáln grafikou, nebo citáty (bez obrazového doprovodu), které s daným místem
n jakým zp#sobem rezonují.
Na #eské #ásti cesty:
u kaple sv. Vintí e + eventuáln! 1 grafika;
v údolí K emelné + eventuáln! 1 grafika;
u Vysokých Lávek + eventuá1n! grafika;
u Prášilského jezera + eventuáln! 1 grafika;
na B ezníku + 1 grafika, p ichází spíše v úvahu varianta umíst!ní do Luzenckého údolí.
Na n!mecké #ásti cesty:
pod Roklanem + eventuáln! 1 grafika
u Roklanské kaple + eventuáln! 1 grafika
u Teufelslochu + eventuáln! 1 grafika
Informa"ní prvek v místech jako jsou nap íklad kaple sv. Vintí e, údolí K emelné, Roklan,
Roklanská kaple, Teufelsloch, B ezník – by mohl sestávat z citace z Váchalovy knihy (Šumava
umírající a romantická), dopln!né eventuáln! o Váchalovo vyobrazení daného místa v podob!
menší reprodukce jeho grafiky. V n!kterém p ípad! by byla citace navíc uvedena krátkým infotextem, který by obecn! pojednával nap íklad o šumavských jezerech (Prášilské jezero),
o šumavských ekách (K emelná). Nebo je možné uplatnit pouze samotnou citaci bez obrazového
doprovodu; tato citace by se pak už p itom nemusela bezprost edn! vztahovat k danému místu, ale
spíše s ním obsahov! ladit.
Pokud jde o první uvedenou možnost – tj. spojení citace s reprodukcí grafiky - je t eba
vy ešit jejich spojení v realizovaném info-prvku tak, aby to p#sobilo maximáln! organicky
i vzhledem k danému místu, k n!muž se má informa"ní prvek vztahovat. Pro tento p ípad se jeví
jako nejvhodn!jší materiál d evo. V p ípad!, že budou uplatn!ny pouze citace, lze jako
o nejvhodn!jším materiálu pro info-prvek uvažovat o kameni.
Pokud by do první fáze realizace t!chto citátových typ# informa"ních prvk# nemohla být zahrnuta
t i výše uvedená místa na n!mecké stran!, m!lo by se uvažovat o realizaci informa"ních prvk#
s citacemi na "ty ech až p!ti místech na "eské stran!.
V této souvislosti si vyhrazuji možnost p ípadn! zm!nit místo situování n!kterých t!chto citátových
info-prvk#, pokud v dalším procesu práce zjistím, že by jiná místa byla z n!jakého d#vodu –
nap íklad vzhledem k citát#m - vhodn!jší.
Lze také uvažovat o tom, že by se oba typy informa"ních prvk# (zahrnutých pod body a/ i b/) pojaly
z hlediska designu i materiálového provedení jednotn!, tzn. že by se nerozlišovalo mezi
„informa"ními panely“ a tzv. „citacemi“. Z toho by se potom odvíjel rozsah a výsledná podoba
text# i zp#sob uplatn!ní obrazových informací.
d/ B žné turistické zna"ení stezky:
Toto zna"ení by se m!lo domluvit s Klubem "eských turist#. Týkalo by se jednak k ižovatek
turistických cest, na nichž by se m!la p ipojit tabulka s názvem „Váchalova stezka“, a dále také
n!kolika míst, kde bude možná pot eba cestu nov! vyzna"it. Nep edpokládáme ozna"ování nových
cest v terénu. Tam kde se Váchalova cesta odchýlí od stávajícího turistického zna"ení, bude vedení
cesty vyzna"eno na mapce v pr#vodních informa"ních materiálech.
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P!íloha:
Mapa v m! ítku 1 : 50 000 se zakreslenou trasou cesty.
Mapa:
Trasa Váchalovy poutnické stezky je na "eském území vyzna"ena ve svých jednotlivých úsecích
podle barevnosti zna"ení p íslušných turistických stezek, jimiž prochází. Od státní hranice
(vyzna"ené hn!dou barvou) je stezka až na B ezník zna"ena žlutou barvou. Od B ezníku na
Modravu op!t v p íslušné zelené barevnosti turistické trasy.
Místa umíst!ní velkých informa"ních panel# jsou vyzna"ena fialovou schematickou zna"kou
Místa umíst!ní informa"ních prvk# s citacemi jsou vyzna"ena oranžovým puntíkem

Podpo eno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finan"ního mechanismu EHP a Norského finan"ního
mechanismu prost ednictvím Nadace rozvoje ob"anské spole"nosti. Dále tento projekt podpo il Státní fond životního
prost edí %R.
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