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DIVOKÁ JÍZDA
V noci nebuď na palouce,
sevře se ti náhle srdce
Zastaví se náhle němý,
jak by na něj padly kmeny

V noci nechoď po políčku,
nebudeš mít krve v líčku,
budeš bílý jak ta panna
u Luznýho zahrabaná

V noci nechoď mezi stromy,
nebo se tvá svíce zlomí
a z té svíce voskovice
budou hnáty do kostnice

Buďte lidé v noci doma,
ať to žádnej nevodstoná
Setkání, co chlupy ježí,
marno volat jméno boží

Spěte lidé pod peřinou
Ohlásí se meluzínou
Jezdci černí, koně diví,
běda, kdo se neuklidí

Opevněte svoje dveře,
snad je vítr neotevře
Zůstanete zítra živí,
ještě smrt vás nepolíbí

Divoká jízda, vichřice hvízdá,
neštěstí věští, uhni mu z cesty
Žene se slepá, je s tebou veta
Vichřice hvízdá, divoká jízda
Hejó, hejó, hejó...

 

zhudebnil Petr Štěpán



Je slovo, které se vás bolestně dotkne. Je místo, 
na němž vás přepadne strach. Poznáte osud, 
který byste nechtěli žít. Vše se zapisuje a je 
možné tato poselství otevřít a s úctou jim 
porozumět.

PORTRÉTY Z ORLOJE
 I nám se vrší hodiny života. Uplývá jako sen. 
A přeci je nutné zachovat obrazy lidských 
osudů, byť by v nich byla bolest, nepochopení 
či bláznivost. Na starých orlojích jsou často 
zobrazeni lidé v rolích apoštolů, zvoníků či 
představitelů agrárního roku. Moje srdce vidí 
celou Šumavu otáčející se spolu s naší planetou 
a v rytmu desetiletí a staletí defilují na ní 
svérázné postavy horalů i duší, které se zapletly 
do dějin zdejšího pohoří. Patří neodvolatelně 
k nám, kteří milujeme tento drsný kousek země, 
kterému tak nesamozřejmě říkáme domov.

DVA ZAKLÍNAČI

Ke konci vlády císaře Rudolfa se osadníci 
pomalu prokousávali do vnitřních šumavských 
hvozdů, avšak vždy se drželi spíše kolem 
vodních toků. Místní sklárny v těch časech 
již spotřebovávaly velké množství dřeva a na 
stráních tak vznikaly holiny, ze kterých se 
pak staly pastviny. Přes říčku Křemelnou 
na sebe viděli také dva hospodáři. Paštecký 
a Hackelbauer. Jejich vášní byl rybolov a často 
se při něm potkávali a lezli si takzvaně do zelí. 
Nakonec se jednou poprali a na závěr bitky 
se navzájem prokleli. Pašteckému se náhle 
zkrátila noha, zato Hackelbauer oslepl. Šátral 
do svahu ke svému hospodářství, a tu se dostal 
ke skalce u Sekyrského potoka. Potok dobře 
slyšel, avšak o kamení se málem přerazil. Jak 
ležel na zemi, ucítil pod prsty malý pramínek. 
Maně si vodou umyl zpocený obličej a hle! 
Opět uviděl. Děkoval Bohu a slíbil si, že bude 
raději lovit ryby jinde. Zato Paštecký zůstal 
chromým do konce života. A my dneska víme, 
že prokletí je zacílené trauma.

CO JE S ČERTEM…

Šibalové a veselé kopy bývali staří Šumaváci. 
Klostermann se často zmiňoval o jejich 
kouscích, které končívaly nevesele. Drsné 
nátury a zlodějové z příležitosti. Tak se jeden 
soused zakoukal do majetku vdovy a její dcery. 
Ve Wunderbachu měly chaloupku a nějaké 
drobné pozemky. Rozhodl se je odtud vypudit. 
A protože pověrčivost v těch dobách neznala 
mezí, zkusil si zahrát na čerta. Hodil na sebe 
obrácený kožich, načernil si tváře a počkal, 
až do zapadlého údolíčka dorazí tma. Pak se 
opatrně připlížil k okénku a chtěl rozehrát 
svou roli. Najednou, co to, někdo ho popadl 
za hrdlo a překvapený muž ucítil nějaký horký 
dech. Pak ztratil vědomí. Ráno ho vyděšené 
ženy našly ležet na zápraží. Modrá tvář zírala 
nevidomýma očima vzhůru. Byl mrtvý.

HADRNICE

 O silné ženy nebyla na Šumavě nouze. Co 
jen unesly dalších údělů, krom toho vlastního! 
Krásně to vystihl Karel Klostermann v povídce 
Niobé z Malče. Podobná postava se potulovala 
po vsích a dědinách před první světovou 
válkou. Stará vdova Hořejšová, jinak zvaná 
Hořejška, žila v chalupě U Zedníků kousek 
od Zuklína. Jen Pánbu věděl, kde má nějaké 
příbuzné, avšak samota v člověku občas 
vykřesává ryzí lásku. Chodívala po sousedech 
i okolních vsích a samotách a vyprošovala si 
staré nepotřebné hadry. Ty potom vyprala 
a šila z nich panenky, které prodávala po 
poutích. Co neprodala, rozdala maličkým 
husopaskám, sběračkám hub a borůvek či 
postiženým děckám, a co jich za těch časů 
v rodinách bývalo. Kde tahle bytost leží, se 
dávno zapomnělo, jen ty záchvěvy probuzené 
dětské radosti dodnes opalizují po zdejších 
lukách v podobě motýlů.

ROZUMĚT BOLESTI



Hlava krále Šalamouna z portálu původního chrámu ve Strašíně. • Z balkonu staré chalupy 
ve Volarech. • Hlava ,,dědka“ ze stolice, 18. st., Pošumaví. • Modrý plecháček z Bernsteinu. 
• Milostné kouzlo z Tiefenau nalezené ve vývratu. • Rub lopuchu. • Losenice u Watzlawi-
kovy továrny na dřevěné zboží. • Šumavské páteříky. • Schody na hradu Rabí. 



CHŮZE VODOU

Jestliže Ježíš chodil po vodě, bylo to v pořádku, 
vždyť byl tažen vzhůru svým předurčením. Já,  
jako obyčejný živáček chodím vodou. Respektive 
koryty potoků až k jejich pramenům. Putuji jako 
ta bylina otvírací proti proudu a naslouchám 
vodě, neboť je takto lépe slyšet její hudba, než 
kdybych šel po proudu. Napil jsem se postupně ze 
všech mýtických pramenů Šumavy a naučil 
se postupnému slábnutí. Ale stejně … žízeň 
se tiší jinak a jen strmost vede ke zrození. Když 
se tak brodím a přemáhám sílu proudu, moje 
chůze je zpomalena a já mohu cítit společně 
s potokem jeho energii i pnutí, jeho proudění 
i tryskání a zejména se tu jeví nová perspektiva! 
ta je naprosto jiná, než kdybych kráčel po březích. 
Jak se tok zužuje a ztišuje, musíš jej opatrně hledat 
ploskami nohou, než se překvapivě přihlásí k hlu-
bině. Voda potoka nemá stejnou teplotu. 
U pramene, ochlazována podzemím, je ledová. 
Čím je cesta vody delší, tím více se ohřívá přetřá-
sáním peřejemi, kdy mezi tříšť proniká teplejší 
vzduch. A v otevřenějších pasážích zase čaruje 
slunce. Když se dá do pořádného deště, potok 
se probudí a zařve jako lačná šelma. Náhle tě děsí 
jeho kalné spousty a filigránsky vykroužené okraje 
břehů se ztrácejí pod hladinou. Nehraj si se mnou! 
Vzpomínám pozitivistické knihy Eliséa Recluse 
Dějiny potoka, který své dílo rozdělil na následují-
cí kapitoly: Pramen, Voda pouště, Jeskyně, Pro-
past, Rokle, Prameny údolí, Bystřiny a vodopády, 
Povodně, Břehy a ostrůvky, Procházka, Koupel 
atd. Až po ono vklouznutí do náruče řeky. Tento 
autor se však nedokázal dívat na fenomén poto-
ka jen racionálně. Hlavu mu během psaní pletly 
najády a nymfy, verše básníků i měšťanský roman-
tismus. Staré mapy promlouvají také do našeho 

MÉDIUM ŽIVOTA
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vztahu k běhuté vodě. První vojenské mapování 
i Císařský otisk zobrazují všechny toky v přiroze-
ných meandrech, které jdou jedny za druhými. 
Než těmi zátočinami i oblouky proud uplynul, vše 
se zpomalilo. Zkrátka čas vody byl v krajině dlou-
hý. Jedinými rovnými úseky byly mlýnské náhony 
a jízky. K tomu se navraťme. Já se také vracím, 
neboť jít vodou proti gravitaci, nadmořské výšce 
a také něčím, co nebylo stvořeno pro lidský pohyb, 
znamená vracet se k divokému v sobě. Toto všech-
no mne při podzimu naučil Bílý potok. Schvácený 
a zbitý jsem stál u jeho čarovného zjevení, neboť 
jeho pramen byl korunován měděnými křídly 
pozdních kapradin.

PĚNA HLUBINY

Název kapitolky je jistým protimluvem. Spojení 
povrchu s hlubinou či lehkosti s tíží. A přece 
i toto příroda běžně nabízí. Občas jsem si všiml, 
že se po pořádném dešti v potočních zákrutách 
hromadí jakási pěna. Měla nevábnou barvu a já 
se zpočátku domníval, že jde o nějaké chemikálie. 
Když jsem se tímto jevem blíže zabýval, zjistil jsem, 
že jde o výluhy z rašeliny, tlejícího jehličí a mycelia. 
To signalizovala hnědá barva promíchaná 
s bělobou bublin. Zkoušel jsem její mastnou tex-
turu a nakonec se vyjevilo, že pomáhá při hojení 
povrchových ran a také osvěžuje pleť. Krásně ji 
vypne a vyčistí.  Je to takové lehounké pohlazení 
Lesní matky a ujištění, že i zbytné mívá svou pře-
kvapivou cenu.



PUTOVNÍČEK BOŽÍ, PÁTER CHANOVSKÝ

Misionáři v baroku se hodně naběhali. Předchozí 
zmatek ve vyznáních způsobil, že lidé nevěděli, 
čeho se mají přidržet, a tak radši žili jak dříví v le-
sích. Mezi černými pátery se v naší krajině objevil 
pozoruhodný muž. Jezuita Albert Chanovský ze 
starobylého českého rodu se toulal sám po vsích. 
V tlumoku nosil drobné dárky, jablíčka 
a nějaké propriety ku hraní divadla. Jakmile 
se ocitl u první chalupy, zvonil na zvoneček a začal 
zpívat. Sotva se k němu venkované seběhli, začal 
evangelizovat. S dětmi rychle nacvičil andělské 
divadélko za použití husích peroutek, které nosil 
v ranečku. Hospodyně pěkně pohostil životopi-
sy oblíbených a vážených světic, včetně Panenky 
Marie, a měl celou ves na talíři. A ženská omladi-
na byla potěšena jeho vlídným poměrem k tanci. 
Páterova skromnost byla pověstná a legendou se 
stala příhoda, když vešel pokojně do jedné chýše 
a tam si nad ohněm ve svém hrnku zapražil mou-
ku, zalil vodou a polívka byla hotová. Chtěli ho 
hostit, chtěli ho vozit, nic nedbal. Zbrouzdal takto 
celé Prácheňsko i Šumavu, také jihozápadní Če-
chy, Čechy východní i do Rakous zavítal. O svých 
cestách podal zprávu ve dvou knihách a my z nich 
můžeme vyčíst, jak homo barocus vnímal krajinu 
a její lid. Jeho cesty byly klikaté a cíle namátkové. 
Tu se přinatrefil k černým hodinkám a vyprávěl 
poutavé příběhy v podobě exempel, což byly mra-
voučné historky ku povznesení liknavých věřících. 
Když zavítal na hrady a zámky, bez rozpaků káral 
panstvo a uděloval baronům i hrabatům různá 
pokání. Krajina mu byla líchou Kristovou a všude 
se Albertovi objevovala různá znamení. V dobách 
sucha, kobylek či dalších pohrom, které pravidel-
ně dopadaly na venkovský lid, prosili jej hospodáři
o pomoc. A on s nimi ochotně putoval k zázrač-
ným obrazům, studánkám či k místům božských 
zjevení. Důležitým aktem bylo také uspořádání 
procesí, kdy se obcházelo obilí či jiná zkázou trpící 
místa. Nadřízení s ním měli ustavičné potíže, ne-
boť bral slova Boží doslova. Jeho kouzlo spočívalo 
v nelíčené prostotě a zároveň v pokorném uplatňo-
vání jezuitské evangelizační metodologie. Zakon-
čím jeho zážitkem, kdy putoval krajinou Rabí  
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o svatojánské noci a viděl, jak mládež kutálí 
z kopců hořící kola. Mýtická síla tohoto zvyku 
jej ponoukla k zápisu, že jsou svatojánské 
plameny symbolem Jana Křtitele, stejně jako 
oheň mnohé temné věci svým světlem odhaluje. 
Navíc je  svatý Jan hvězdou Denicí, která příchod 
slunce – Krista ohlašuje.

KOMENSKÉHO VANDROVNÍK

 ,,Vandrovník nese na ramenu v torbě čili tanistře, 
co se vejíti nemůže do váčku neb kešeně anebo 
tobole. Přikrývá se pláštěm alias kepenkem. 
V ruce drží palici čili hůl, kterou se podpírá. 
Potřebuje po cestě stravu, jako též věrného a ře-
čeného tovaryše. Pro stezku neboli chodník, zvlášť 
když není dobře utlačená, nech neopouští obecní 
či krajovou cestu. Scestné místa a rozcestí klamají 
a zavázejí na neschodné, kamenité aneb bahnité 
místa. Ne tak lehce obchodné stezky a křížné cesty. 
Nech se tedy spytuje postretávajícího sobě, kterou 
cestou jíti má. Protož se vystříhá lotrov a zbojní-
kov, jak na cestě, tak též v hospodě neboli hostinci, 
kde nocuje.“ Rozcestí často klamají nejen chodce 
stránkami knihy Orbis pictus. Taková trojcestí 
jsou přímo magickým místem, kde Slované konali 
své pohanské rituály. Jindy se číslo tři nevědomky 
promítlo do posvátné krajiny, a tak jeden čas vedly 
ke kapli na Stožci tři křížové cesty z různých stran. 
Aby naše rozhodnutí nebyla scestná, je dobré se 
obrátit na patrona poutníků: ,,Kdokoli se obrátí 
na svatého Kryštofa, nebude v onen den jistě pře-
možen nižádnou slabostí!“

CESTÁŘ NA CESTÁCH

Podivuhodnou spiritualitu nalezl asfaltér 
Mikuláš Ryšavý. Domovem se mu stal pohyb. 
,,Poslední léto jsem ti věnoval a vždycky zády 
k televizi zápisky putování každou chvíli psal. 
Splýval se stromy plnými mízy.“ Každou možnou 
chvíli se vydával na všechny strany světa, a tím byl 
skoro podoben střelce, která se malovala do rohů 
námořnických map. Ze zabijáckého odéru téru, jež 
mu byl denním chlebem, putoval za očistou a také 
sám k sobě. Ze spřízněných Čestic vyrážel vesele 



na prastarou třetihorní Šumavu: ,,Kráčím si pod 
smrky, ticho klid, žádné manželky a protistátní 
frky. Bádám polesí, kam mě cesty vedou, pátrat 
po pramenech potoků stalo se mi vědou… potok 
brodím, jdu cesta necesta, hle tu liška se žlutí, 
tu houšť hustá, že v ní není k hnutí, tu hovado tě 
ohnat se nutí a úsměv nahnal ti v tváře nález hřiba 
kováře a tu druhý, třetí, čtvrtý, radost do hlavy mi 
letí, pode mnou zas krásný potok bublá, smáčím 
čelo zpocené, je tu krásně, né že né.“ Podivuhodně 
rytmizovaný a veršovaný cestovní deník je kořeni-
tým svědectvím cesty k vlastní duši skrze přírodu. 
Člověk si zde hbitě odpoví na otázku, zda může 
být asfaltér půvabný. Vybírám další postřehy a 
objevy: ,,…o co jen prosím já Pána Boha, jehož tu 
na Šumavě nějak více vnímám, ať ještě po cestách 
dlouho se kolébám… po pláni vlevo hrdě středem 
ňáká rusalka či divá žínka červených ohnivě zbar-
vených vlasů kráčí, v ruce koš… večer ptám se na 
normální hospodu. Je to na konci Frymburku za 
hasičárnou. Tož tam zasedáme, teče gambáč, a jak 
Ota praví asi po druhém pivu, že ta hospoda je z 
kopce. Nechce se nám věřit, měříme různě hladinu 
piva ve sklenicích sirkou a pak se Ota radši ptá 
hostinského. ,Je to z kopce, to bejvala garáž.‘ Měl 
pravdu Ota, má zednický voko… takový divný 
klid, taková pokora tam člověka jímá veliká, tam 
na Dobrši v stínu Javorníka. Já viděl zde i divoké 
velikonoční březnové mraky, zde nad Dobrší letěly, 
nuž nechám dávnou bouřku bouřkou, teď přes ves 
dál k lesům krankotským se po silnici vinu, hle 
chrupky třešně zde teprve teď koncem července 
úplně dozrály, a tak mlsám je a šťáva z rudých 
přezrálých třešní mi na vousatou bradu teče a jako 
doraz kyselé vajksle mlsám a jsou daleké obzory 
vlevo do Čech, že až v srdci plesám.“ Rozlučme se 
v jadrném podtónu s člověkem nehledaným, s tím, 
že vše má svůj konec: ,,Zítra máme povinnosti, což 
je do prdele k zlosti, 
ale i to život je!“

KDO CHODÍ NAJUST

O pomalosti lze dnes slyšet jen ve stížnostech 
učitelů, mistrů provozů nebo při hodnocení účinků 
pilulek. Jinak to musí odsejpat. Veverky v kole již 
dávno vyšly z módy, dnes v něm pobíhají lidé. 
 Součástí vybavení poutníka je jeho pomalost. 
Často jsem si říkal, že zkusím projít kus lesa 
tempem mravence a též v jeho perspektivě. Steve 
van Matre by ze mě měl radost. Avšak vztahovat 
se také k lidským a filozofickým vzorům není od 
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věci. Vladimír Just je již dlouhá desetiletí zakotven 
v Pošumaví. O něm se říká, že je nástupním pro-
storem k Šumavě samé. Z literárních vzorů známe 
několik předchůdců bedlivého pohybu. Komen-
ského viator, Chanovského vandrovníček Boží, 
Máchův temný spřeženec a v posledku Kulhavý 
poutník Josefa Čapka. Vladimír se celý život za-
obíral poměrně dynamickým prostředím divadla. 
Ryze lidský a vztahový svět plný emocí. Muž by 
měl dbát své vnitřní rovnováhy, a tak se tu objevil 
svět Šumavy. Muž by měl v určitém věku prosit o 
dar rozlišování. Pomalá chůze to zcela umožňuje. 
Všímáme si věcí různorodých, zkoumáme neznámá 
místa a uvažujeme o nich, zda by mohla být naší 
vnitřní krajinou. Málo spoutaná krajina je mu da-
ností, která se nevlichocuje a svojsky trvá na svém. 
Ber nebo nechej být. Muž také citlivě vnímá lidské 
zásahy do krajiny na příkaz různých ,,ředitelů ze-
měkoule“, protože musí stát na straně řádu. Stále 
víc se však utahuje do hraničních končin. Tam je 
ta hrana, která přesýpá charaktery a oživuje 
v srdcích ohromení z archetypální moci divoké 
přírody. Vladimír na svých poutích pozoruje. 
A komentuje. Poslyšte: ,,Není asi náhodou, že je 
to jediné z našich pohraničních horstev ženské-
ho rodu. Vskutku: toto pohoří nikterak  mužsky 
netrčí, spíše jen žensky, milostně, kontemplativně 
spočívá. Nevyhrožuje nám v zimě lavinami, 
i po největších chumelenicích se tu sníh nikdy 
nehotoví k agresi, spíše se jen tak líně, smyslně 
až do pozdního jara povaluje po třasoviskách. 
A hlavně jeho – její! -- nejhlubší ledovcová 
a slatinná tajemství si musíme vydobýt mnohaho-
dinovými pochody a tůrami, pak se vám teprve 
otevře a ty nejvnímavější nakonec 
odmění polibkem skryté krásy.“

OKOVANÉ BUFY 
JOSEFA VÁCHALA

 Než se Josef Váchal vydal na Šumavu musel 
se proklestit různým ,,houštím“. Mladistvým elá-
nem chudoby, zakládáním různých skupin a smě-
rů, návěštími okultistů, potlachy volnomyšlenkářů 
a k tomu Stará Říše, sbírání různých absurdit 
a obskurant. Tento samorostlý Jules Verne české 
knihy uveřejňuje svůj první šumavský dřevoryt 
Zima v Pošumaví roku tisíc devět set čtrnáct. 
V témže roce Karel Klostermann naposledy na-
vštěvuje svou rodovou krajinu. O dva roky poz-
ději píše Váchal Klostermannovi obdivný list. Po 
válce náš tiskař řeší různé problémy stran písma 



ru. Proto se výzkumnicky vydává se svou celoživot-
ní družkou Annou Mackovou do prášilské papír-
ny. Během šestnácti let se na Šumavě ocitá celkem 
devětkrát, a to od roku tisíc devět set dvacet dva. 
Jeho několikaměsíční pochody mu umožní poznat 
tento umírající ráj až do poslední mrtě, mytě či 
močálu. Chodí zásadně tou největší divočinou, 
jako by i jeho nitro bylo pralesem, utkaným 
z mýtů, pohanství či zkázy. A právě v těchto zá-
dumčivých koutech nalézá na své otázky bytí od-
povědi. Zde se tento polemický sršán živí obrazně 
dřevem a staví si z dojmů své hnízdo, svůj neklidný 
domov. Váchal se vlastně bojí jednoduchosti  
a stále z pod obočí pozoruje horstvo, které začíná 
úpět pod rozpínavostí lidskou. Zároveň je mu 
Šumava dřevěným světem, s nímž se jako dřevo-
rytec ztotožňuje. Tento vizionář běduje a věští: 
,,Co dosud je velkolepého, jedinečného a typicky 
krásného na Šumavě, u samých hranic se nachází. 
Těším své srdce jedině na Pláních, od Ostrého po 
Třístoličník, k Bavorskému lesu dolu a nejseverněji 
k Javorníku.“ To jsou slova z jeho opus magnum s 
názvem Šumava umírající a romantická z roku tisíc 
devět set třicet jedna. Říká tam vlastně, že kde 
není zániku, není ani krásy. Temné tóny vyvažuje 
satirickými šlehy: ,,S vrcholu šumavské hory pat-
řím v kraj plný pivní, předpotopně patricijské 
a bigotně růžencové atmosféry,“ tak vnímá cent-
rální Čechy. Souznění šumavské ho vede k větám 
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typu: ,,Autor doufá tam, že uvidí z mlh nořiti 
se oči strašidel, patřící naň laskavěji, než mnohé 
oči lidí, s nimiž se v životě setkal.“ Váchalův po-
hled je opravdu kaleidoskopický, jako u bodavého 
hmyzu. Přemítá nad viděným jako prvotní ekolog, 
expresionistický malíř, nehledaný mystik či muž 
vnímající karmické procesy. Cítí, že atmosféra zá-
niku a tlení spolu s těžkými atmosferickými výpary 
ovlivňuje začasté psychiku zdejších obyvatel. Takže 
ustavičné střídání živlů hraje svou nezanedbatel-
nou roli při formování šumavských ,,originálů“.  
O co je text šťavnatější, o to jsou barvy jeho ilu-
stračních dřevorytů zastřenější. Můžeme cítit jejich 
tlumenost, jako by byly potaženy onou přísloveč-
nou šumavskou mlhou či chumelením. Na soutisky 
v tomto díle použil neuvěřitelných pět set čtyřicet 
čtyři barev. Po druhé válce nastal na Šumavě exo-
dus a Váchal je naprosto zdrcen zadrátovanými 
hranicemi. Ještě napíše dopis – román o čtyřiceti 
osmi stránkách nadepsaný jako Živant a umrlanti. 
Jeho adresátem je jiný, avšak přeopatrný turista 
Ladislav Stehlík. Zde se ještě jednou bolestně 
ohlédl za svojí matečnou krajinou: „Já si to hasím 
zejména a rád na tuhle centrální Šumavu a cestou 
leccos vidím a slyším, astrálně třeba. Ona to není 
žádná slast, koukat na ta JZD a rozorané meze 
v kraji, noční světla z fabrik a pak na ty drezírova-
ný vlčáky v místech, dnes nikoho a jen pro ty pro-
letující tam někdy kulky určených.“ Náš poutník 
v okovaných bufách a s holí opatřenou bodcem 
nám odkázal podivuhodnou maximu: ,,Každý starý 
strom zde jest věrným obrazem celé ŠUMAVY!“



CESTY K ŠUMAVĚ
Tato kniha je podobná divoké jízdě, při níž se potkáte se 
šumavskými světci, proroky, čarodějkami i zapomenutými 
příběhy. Průvodcem je bosonohý básník – Ondřej z Hory. Má 
dobrosrdečnou duši farářovu a zároveň spiritualitu mystika, 
s níž umí probouzet zaniklá místa i spící duchy různých koutů 
Šumavy a odemykat klíčem mýtu její skrytou poetiku. A má 
i urputnost, s níž se pídí po zdejších tajemstvích, ať už jsou to 
prameny archivní či horských potoků.  
(V. Just)  

Jedině když ,,investujete“ dlouhé týdny, měsíce i roky chozením 
,,v“ krajině (na rozdíl chození ,,po“ krajině), potkáte zde nejen 
Lesní matku, onu dávnou zapomenutou Bohyni a múzu hor, 
ale tu a tam i člověka, který je ještě  s touto krajinou srostlý. 
Člověka-samorosta, který vám začne vyprávět. Vyprávět legendy, 
které otevírají oči a spojují srdce se srdcem. 
(J. Bílý)




