
Nastává čas prázdnin, dovolené…

…a velká  část  z  nás  namísto  k moři  vyrazí  za  krásami  vlasti. 
Mnozí navštíví i Šumavu. Je to má srdeční záležitost. Znám ji docela 
dobře, nejen místopis, ale i děje, které se na různých jejích místech 
skutečně odehrály,  ale  i děje  vznikající  v myslích  lidí,  kteří  v  tom 
tajemném syrovém světě žili obklopeni 
prapůvodními nezkrocenými živly.
Jsou  ale  lidé,  kterým  bylo  dáno 

do  těch  příběhů  a živlů  proniknout 
ještě  hlouběji  a niterněji.  Vládnou 
slovy,  které  ostatním  přiblíží  tu 
neopakovatelnost místa,  času,  života 
skutečného i vybájeného. Třeba Ondřej 
Fibich,  který  nedávno  vydal  knihu 
Cesta k Šumavě. Je to nádherná kniha. 
Dovolím  si  tady uvést  několik úryvků 
z kapitoly týkající se vodního živlu.
…V představách pravěkých civilizací 

byla horstva, v nichž pramenily četné 
toky, matkou,  která  ze  svých  prsou 
napájela  svým průzračným mlékem 
zelené plochy  země. Ne nadarmo  se 
hoře Ostrý  říkalo  Prsa Matky  Boží. 
Tato  končina posílala  do  rovin  říčku 
Úhlavu, zatímco vodorodé slatiny stály 
u vzniku řeky Otavy. Lunatický les pak 
vyprovodil na dlouhou cestu Vltavu. 
Nenáhodná  trojnost  šumavských 
základních  řek  také  zformovala dílčí 
území v rámci pohoří.
Jiným  obrazem  byla  vědma  – 

bába,  která  předla  z pramínků  nit 
života  a tkala  pak  dlouhá  vlnící  se 
plátna  vodních  světů.  Jinde  se  voda 
považovala  za  plodovou  tekutinu 
Matky země.
…K doplnění  je  třeba  říci,  že  voda 

představuje zároveň merkurovský svět 
překladů, přeposílání a transformace hmotného do oblasti ducha. 
Už její schopnost přirozeně měnit skupenství napovídá flexibilitu 
a možnosti  různých  výkladů  stran  jejího  významu pro  člověka 
a svět přírody. Proudící voda vedla kroky osadníků směrem vzhůru, 
její výrony umožňovaly založit na patřičném místě osídlení a také 
zaručovala bujnost vegetace.
…Na Šumavě sídlili často ve studánkách různí skřeti a démoni. To 

opravdu nebyli ti malební čeští vodníci. V těchto hrůzných zjeveních 
se jevila všechna nevyzpytatelnost vody a jejího hlubinného světa. 
Zároveň  toto  tekuté médium sloužilo  za věštební plochu  i léčivý 
prostředek. Odvary a výluhy bylinářek. I hojivé vlastnosti poutních 
studánek. Víra do vody často vkládala různá přání i volání o pomoc. 
Studánka,  u níž  se  našlo  shozené  paroží,  byla  považována  za 
posvátnou. Zkrátka ve zdrojích vody odráží se nejen lidský svět, ale 
i ten divoký, založený na mýtickém spojení dějin a času.
…Zdroje  vody  jsou  však  v posledních  letech  ohroženy. Každá 

druhá  posvátná  studánka  již  vyschla  a každý  třetí  šumavský 
potůček se proměnil v suchou strouhu. Bije to do očí, zvláště když 
dokážeme z horského povrchu číst.  Jsou zde zaniklá četná vodní 
díla původních horalů. Napajedla  a rybníčky určené dobytku na 
pastvě jsou již permanentně vyschlé. Hroutící se důmyslné náhony 
k mlýnům, pilám a hamrům. Zarostlé retenční rybníčky a nádrže. 
Zbytky elektrárniček.
…Voda nás může provázet  v mnoha  formách  a tím nemyslím 

jen  její  tři  skupenství. Emocemi nabitá voda, dokáže své pohnutí 
zjevovat  v různé  geometrii  zmrazených  kapek,  z nichž  vznikají 
krystalické vločky. Bolest i radost mají odlišné vzory. Emoce posílají 
do vody i kněží, kteří ji zkvalitňují na vodu posvěcenou. Její energie 
je výrazná, ale rituál se nesmí odbývat.

…Voda je sílou, která umenšuje. Nemyslím tím jenom živelnou 
erozi, ale také sílu, která umenšuje přírodniny v lidských rukách. 
Pohání  totiž  různá  zařízení,  vytvořená  lidským  důmyslem. 
V mlýnech ze zrna vytváří moučný prach, klády v pilách dělí na 
trámy,  prkna  a latě,  v hamrech  pomáhá  odjímat  z železné  rudy 
strusku.  Je  to  zajímavý  fenomén.  Transmutovat  přírodninu  na 
prvosoučástku  a z ní  skládat úplně něco  jiného. Buchty,  střechy 
či  podkovy.  Je  to  způsob  alchymický  a týká  se  vlastně  většiny 
obyčejných lidských činností. Nejvíce se však projevil v šumavských 
sklárnách.

…Mou  oblíbenou  činností  jsou 
besedy  se  školáky… Tuhle přišlo na 
přetřes  zvětšující  se  sucho.  Vybral 
jsem  mezi  žáky  zástupce  Sucha, 
Vody, Krajiny a Lidí. Jak tam tak stáli, 
nikomu se moc dobře nedařilo a cítili 
se divně. Sucho bylo totiž vyloučeno 
z celého obrazu a stálo otočené zády 
k ostatním. Teprve když  se navrátilo 
do systému a postavilo se vedle vody, 
cítili  se  všichni  dobře. Neboť  nelze 
proti suchu bojovat, protože je pevnou 
součástí celé naší planety.
…Pokud zaslechnete sousloví Dobrá 

voda, neváhejte. Pod tím to názvem se 
skrývají četné prameny, které už naši 
předkové  sobě  oblibovali  pro  jejich 
výtečné účinky. Chutě  se  vydejte  za 
nimi.  Kdybych  vám  vše  servíroval 
jako  na  talíři,  chybělo  by  vám  pak 
objevování  v portfoliu  vlastního 
růstu. A také  zasloužené občerstvení 
propojené  s poznáním,  neboť  co 
studánka, to malý vesmír.
…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.
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. 
Voda  potoka  nemá  stejnou  teplotu. U pramene,  ochlazována 

podzemím,  je  ledová. Čím  je cesta vody delší,  tím více se ohřívá 
přetřásáním  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!
Staré mapy promlouvají  také do našeho vztahu k běhuté vodě. 

První  vojenské mapování  i Císařský otisk  zobrazují  všechny  toky 
v přirozených meandrech, které jdou jedny za druhými. Než těmi 
zátočinami i oblouky proud uplynul, vše se zpomalilo. Zkrátka čas 
vody byl v krajině dlouhý. 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.
Knihu doporučuji  jako průvodce pro  ty, kteří nechtějí být  jenom 

turisty po povrchu, nýbrž i poutníky nořících se do hloubky krajiny, 
dějin,  příběhu.  Nejen  na  Šumavě,  ale  kdekoliv  u nás,  v  kraji 
bohumilém. Krásný čas dovolených…
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