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WHO AND WHAT IMPAIRS TOURISM IN THE DYJE VALLEY?
Jan K o z d a s
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště, náměstí Svobody 8, 601 54 Brno

Abstract: The article brings a survey on development of the presentation of the landscape in and
around the western part of the Dyje (Thaya) River Valley. The analysis covers the area of Vranov
nad Dyjí (Frain an der Thaya) as well as Znojmo (Znaim), Bítov (Vöttau) and the two castle ruins
of Cornštejn (Zornstein) and Nový Hrádek (Neuhäusel). In terms of the time span, the survey begins in the Baroque period of the late 17th and the first half of the 18th century – and it is for that
period that the author uses the term aristocratic prototourism. The late Baroque epoch and classicism of the late 18th and the early 19th century can be labelled as esoteric prototourism. The
second half of the 19th century features the first signs of real tourism and these are connected with
civic elites. It is in that period that tourism arises as a social need and a type of business trade. The
period between the two world wars shows tourism as an outcome of mutual co-operation among the
Czech and German inhabitants of this part of new-born Czechoslovakia. However, World War Two
and its aftermath radically affected the tourism in the whole of the Dyje Valley, the consequences of
which have been visible up to present. In conclusion, the survey implies that this “post-war” period
has not finished yet and tries to come up with possibilities of further development of tourism in the
region.
Key words: aristocratic prototourism, esoteric prototourism, tourism of civic elites, tourism as a social need and a type of trade, pre-war Czechoslovakia, World War Two, Vranov nad Dyjí, Znojmo

ÚVOD
Tato poměrně krátká analýza si samozřejmě neklade a ani nemůže klást ambice na
úplné a dokonalé poznání v názvu příspěvku uvedeného tématu. Zároveň také nehodlá
být jakousi kritikou současných poměrů společenského jevu presentace krajiny západního
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Podyjí jako veřejného zájmu a cestovního ruchu – turismu v Podyjí. Jejími úkoly je stručná definice historie a snad i zamyšlení o dalším směřování. Jde o aktivity jenž nelze schematicky ztotožnit pouze s územím dnešního Národního parku Podyjí a jeho ochranného
pásma, bez dalších vybraných lokalit západního Podyjí. Jde tudíž o území mezi městem
Znojmem a Podhradím nad Dyjí (Frejštejnem), včetně jezera Vranovské údolní přehrady.
Hlavní pozornost bude věnována Vranovu nad Dyjí, kde presentace krajiny a cestovního
ruchu vykazuje zjevně nejdelší vývoj, ale možná také nejvýraznější celkovou osobitost
tohoto fenoménu.
PANSKÝ PROTOTURISMUS VE VRANOVĚ 1)
Vyjdeme-li ze základní definice, že praktický turismus je nalezení, či vytvoření určité zajímavosti, která přiláká především cizího návštěvníka a hosta, ale zaujme i místní, pak snad nebude příliš odvážné jestliže za prototuristické období ve Vranově nad
Dyjí budeme považovat již dobu před rokem 1700. V této době totiž pro tehdejšího
vlastníka vranovského panství Michala Jana II. hraběte Althanna navrhuje geniální
barokní architekt Johann Bernhard Fischer z Erlachu monumentální sál předků na
vranovském zámku (JANÍČEK, PAUKERT 1987, JANÍČEK 1996, ANONYMUS 2003). Impozantní stavba umístěná na přírodou až dramaticky utvářené skále měla nepochybnou
reprezentativní funkci k vítání významných hostů, byť zatím jen z vrstev vysokého
stavu. Stavební forma reprezentace nutně vyvolávala nutnost obdobných zahradních
a krajinných úprav, jenž charakterizovala vrcholně barokní pravidelná dispozice
a tvarosloví (KOZDAS 2001, 2003a, b).
Po dlouhých majetkových sporech získává v roce 1723 na Vranovském panství
rozhodující vliv mimořádně krásná, inteligentní a vlivná mecenáška umění Španělka
Marie Anna Josefa markýza Pignatelli. Její úspěšné společenské aktivity pronikají
až do nejvyšších společenských vídeňských kruhů, včetně císařské rodiny. Dokonce
sám císař Karel IV. Habsburský Vranov opakovaně navštěvuje. Císařské návštěvy
se projevují nejenom na umělecké výzdobě vranovského zámku2), ale také na zjevně
rozsáhlých zahradních a krajinářských úpravách v jeho okolí. Vedle těchto úprav
jsou budovány lesní lovecké obory zvláště pro vysokou zvěř. V budování a údržbě
loveckých obor pokračuje do roku 1774 syn markýzy Pignatelli generál jízdy Michal Antonín hrabě Althann. Mělo se tak dít k velké nelibosti vranovských i jiných
rolníků, kterým přemnožená zvěř unikající z obor ničila jejich pole. Budiž ale ke cti
pana hraběte, že se snažil škody rolníkům alespoň peněžně uhradit, ale tím zase velmi zadlužoval celé panství.
ESOTERICKÝ PROTOTURISMUS VE VRANOVĚ
V roce 1774 se vranovského panství ujímá poslední zdejší Althann Michal Josef
hrabě Althann. S tímto umění milovným bohémem do Vranova přichází pozdní
BUBEN M.: Encyklopedie heraldiky – světská a církevní titulatura a reálie, Praha 1999, s. 393
– autor příspěvku převzal definici panský stav platný pro Moravu od roku 1628.
2)
Darem císaře Karla VI. Habsburského je monumentální sousoší Zápas Hérakléa s Antaiem a Aeneas vynáší z hořící Tróje Anchísa na nádvoří vranovského zámku od sochaře Lorenza Mattielliho.
1)
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barok a také krajní filosofické směry, včetně tajemné esoterie určené jen přísně
zasvěceným. Výrazně se mění urbanisticko architektonické chápání zahradních
a krajinářských úprav ve prospěch uvolněného přírodně krajinářského pojetí. Jejich
charakteristickým myšlenkovým akcentem je nepříliš veliká stavba Domu filosofů
ve formě grotty na Růžovém vrchu naproti vranovskému zámku (KOZDAS 2003a, b).
Poslední vranovský Althann zve do Vranova a jeho upravené krajiny zatím stále jen
společensky velmi úzký okruh obdobně laděných romantiků. Oč byl Michal Josef
větším romantikem o to horším byl ale hospodářem. Postupně ztrácí rodový majetek
a definitivně přichází o vranovské panství v roce 1793.
Vranov v tomto roce 1793 kupuje advokát a novošlechtic Josef Hilgartner z Lilienbornu. S ambiciózním advokátem na vranovské panství přichází vlastně již
kapitalistické podnikání a v umělecké i zahradní tvorbě romanticky orientovaný klasicismus. Mimo jiné založil na svém panství nové obce Šumvald s dnešním názvem
Šumná a Liliendorf s dnešním názvem Lesná. Z jeho doby také pochází pět barevných krajinářských vedut z okolí vranovského zámku, které velmi podrobně zobrazují nejrůznější zahradní úpravy a další objekty3). Věcná interpretace těchto vedut
zatím bez dalších historických podkladů se nevyhne určitým hypotetickým závěrům.
Lze tedy předpokládat, že veduty jednak zobrazují tehdy již existující zahradní úpravy a další objekty, ty které byly navrženy a posléze realizovány, ale také navržené
i nikdy nerealizované. Čas nedopřál Josefu Hilgartnerovi z Lilienbornu, aby dlouho
inicioval tvůrčí rozvoj vranovské krajiny. Jak kvapně přišel, tak rychle vranovské
panství v roce 1799 prodává. Dnes lze jen s obtížemi definovat skutečné důvody
ukončení jeho vranovských aktivit. Možná přišel jako vlastně nešlechtic příliš brzy
a nenavázal potřebné společenské a ekonomické kontakty na sousedních „starých“
šlechtických panstvích.
Zrychlený tok dějin ale nebylo možné zastavit. Již v roce 1789 došlo k pádu pařížské pevnosti Bastily, nenáviděného královského vězení a tudíž k počátku konce
feudalismu. Těchto historických skutečností si byl zjevně velmi dobře vědom nový
vlastník vranovského panství polský šlechtic Stanislav hrabě Mniszek pocházející
z tehdejší polské Haliče, který se stal majitelem v roce 1799. Vzniká otázka, zda byl
posledním vranovským feudálním šlechticem, či již prvním vranovským občanem.
Byl zároveň vlivným císařským politikem, ale současně také úspěšným finančníkem
a podnikatelem, a také tajným vyznavačem i krajních filosofických směrů i dobrým
otcem rodiny s jejími kulturními aktivitami. Obklopoval se obdobně smýšlejícími
osobnostmi z řad šlechty jako byl například jeho přítel spisovatel, malíř a humanista Karel kníže Clary. Po jeho smrti nechal v roce 1831 postavit na skále nad řekou
Dyjí velký litinový Claryho kříž. Zjevně se ale současně obklopuje a činí nejrůznější
privilegia výjimečným osobnostem z řad rodících se místních občanských elit. Šlo
o ředitele a výtvarníky z místní továrny na výrobu umělecké kameniny, lesníky,
zednické mistry a další významné řemeslníky. Činí tak nejenom pod tlakem měnící
se společensko politické situace zanikajících feudálních mocenských šlechtických
výsad, ale asi zcela cíleně. Podporou schopných občanských jedinců je nejenom privileguje, ale současně si je velmi zavazuje. Příslušníci místních občanských elit se
Veduty jsou uloženy ve sbírkách státního zámku Vranov nad Dyjí, knihovna, inventární číslo
791/190.
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Obr. 1. Vranov nad Dyjí, vyhlídka Tanečnice (U kamenného stolu, německy Böllerplatz), grafika
Josefa Doré kolem roku 1850, na výhlídce patrně komtesy Luitgarda a Helena Mniszkovy, sbírka
Jihomoravského muzea ve Znojmě.
Fig. 1. Vranov nad Dyjí (Frain a/d Thaya), the lookout called “The Dancer“ or “At the Stone Table“
(in German – Böllerplatz), a graphic work by Josef Doré, approx. 1850. On the lookout, there are
comtesses Luitgarda and Helena Mniszek. From the collections of the South-Moravian Museum in
Znojmo.

logicky stávají jeho příznivci a nikoliv potencionálními charismatickými vůdci chudých často těžce pracujících vlastně stálých nespokojenců z četných tzv. nižších vrstev. Na rozdíl od posledního vranovského Althanna, dokáže Mniszek ve svém životě
oddělit racionální pragmatické existenční nezbytnosti od tajemné esoterie určené jen
zasvěceným. V zahradní a krajinářské tvorbě s největší pravděpodobností až téměř
pietně udržuje starší stav. Zároveň jej doplňuje o realizace romantické klasicistní
slohové orientace, které se projevují ve dvou akcentech. Jednak jakoby až intimním
– rodinným tvůrčím pojetím, ale zároveň sice stále více skrývanou, ale o to více vyhraněnou esoterikou (obr. 1). Stanislav hrabě Mniszek se revolučního roku 1848 již
nedožil, protože umírá v roce 1846.
PRVNÍ TURISMUS OBČANSKÝCH ELIT
Vranovského panství se v roce 1846 ujala vdova Helena hraběnka Mniszková z polského knížecího rodu Lubomírských. Charitativně založená Helena se projevila jako
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úplně jiná osobnost než její zesnulý choť. Až bigotní katolička odmítá tajemnou
esoterii jen pro zasvěcené. Dbá o údržbu kostelů a kaplí a rozvoj katolické víry mezi
místním obyvatelstvem. Současně ale dbá o vzdělání a životní zabezpečení i těch
nejchudších na jejím panství. Dokonce velmi štědře podporuje nejrůznější občanské spolky jako byl například vranovský Okrašlovací spolek. Zajímavé také je, že
přestože byla nezpochybnitelnou katoličkou, zvolila v roce 1847 při výstavbě krajinářské dominanty kříže na památku zemřelého hraběte Mniszka klasicistní slohové
pojetí inspirované antikou a nikoliv již v roce 1846 navržené pojetí novogotické. To
je patrné pouze na kovové nápisové desce na kříži z roku 1846.
Asi nejznámějším krajinářským dílem vranovského Okrašlovacího spolku je klasicistní zděný obelisk na návrší nad přírodní zajímavostí tzv. ledových slují, vybudovaný v roce 1860. Od řeky Dyje k obelisku vranovští občanští romantici vybudovali
až bizardní romantickou stezku složenou z kamenných schodů, plošin a pěšin, včetně vstupů do jednotlivých ledových slují. Tito občanští romantici byli místní lesníci,
výtvarníci, podnikatelé a řemeslníci.
Pro úplnost je třeba uvést, že v roce 1804 bylo zahájeno budování obdobných
zahradních a krajinářských úprav také ve městě Znojmě a jeho okolí (KOZDAS 2002,
KOZDAS, ŠMERDA 2004). V roce 1804 totiž ve Znojmě založil vojenský důstojník,
hejtman jménem Ekart, Horní a Dolní aleje. Šlo o stromové aleje vysázené podél
městských středověkých hradeb. Později byly doplňovány o další stromové, keřové
a květinové výsadby, drobné objekty a stavby i síť nejrůznějších pěšin. Dlouhodobou
snahou bylo vytvořit podél historického jádra města Znojma zelený prstenec, který
se měl propojit alespoň s lesnatým Gránickým údolím a údolím řeky Dyje. Znojemští budovatelé veřejných zahradních areálů se rekrutovali převážně z řad řemeslníků
a živnostníků, ale také řeholníků ze zbývajících znojemských klášterů. V roce 1824
symbolicky překonali znojemští občanští romantici vybudováním klasicistní Karolíniny brány v historické hradbě středověk a vstoupili do přírodního okolí města. Na
skalnatých přírodních svazích pod městským farním kostelem sv. Mikuláše založili
nejprve architektonicky poměrně strohé klasicistní Karolíniny sady. Z historických
pramenů a souvislostí vyplývá, že se inspirovali a nacházeli pomoc na okolních panstvích, včetně vranovského.
Obdobně pro úplnost je třeba uvést zahradní a krajinářské úpravy v okolí hradu
Bítova (KOZDAS 2000), který vlastnil hraběcí rod Daunů. Začaly zřejmě již v 18. století vysazováním stromových alejí. Ve formě klasicistního a přírodně krajinářského
parku a lesoparku pokračovaly v první čtvrti 19. století. V letech 1832 až 1833 byl
v ploše trojúhelného parku před hradem postaven dnes zaniklý kruhový klasicistní
altán s názvem Rotunda. V bítovském zahradním hradním areálu byly rozmísťovány
další různé zahradní objekty. Současně se ale v bítovském okolí stává dominantní
přírodně krajinářské a také historizující pojetí. Taktéž způsoby využití parkových
a lesoparkových úprav krajiny v okolí hradu Bítova mnohdy vyplývají spíše z venkovského prostředí. Pořádány zde jsou například dobře organizované dožínky pro
několik sousedních obcí s rozdáváním dováženého daunovského vína, domácího
piva a pečiva místním rolníkům a hradním zaměstnancům (DOMÍNEK1923–1924).
Ke krátkodobým pobytům, či posléze k průvodcovským a informačním službám
turistům byl přizpůsoben prostor strážnice na zřícenině hradu Cornštejn. Asi již od
první čtvrti 19. století sloužila k občasným romantickým pobytům vranovské šlechty

309

zřícenina hradu Nový Hrádek nad meandry řeky Dyje na katastru obce Lukov. Další
část hradní zříceniny byla adaptována k trvalému bydlení lesníka. Později zajišťoval některé základní služby turistům, kteří přespávali v ubytovně původně sloužící
k pobytům panstva. K těmto službám mělo patřit prodávání domácího mléka, chleba
a obdobných domácích produktů.
TURISMUS JAKO MÍSTNÍ SPOLEČENSKÁ POTŘEBA A ŽIVNOST NA KONCI
MONARCHIE
Ve druhé polovině 19. století začal ve Vranově postupný společenský proces, kdy se
stával fenomén turismu společenskou potřebou a živností, která s přiměřenou šetrností využívala kulturně historický a přírodní potencionál městečka i jeho širokého
okolí. Prioritní snahou bylo přilákat a udržet solidní turistickou klientelu. Nejčastěji
hosté přijížděli z císařské Vídně a zřejmě šlo převážně o tzv. střední stav.
Rozhodující pro rozvoj turismu na celém Vranovsku se stal rok 1871. 4. dubna
1871 byla totiž provedena kolaudační jízda po nově vybudované železnici z Jihlavy
do Znojma, která ve Znojmě navazovala na železniční trať do Vídně. Pravidelná
doprava s osobními vlaky byla zahájena 23. dubna 1871 (BÍNA 1990, CILA 2001,
KOZDAS 2005, KOZDAS 2003c, d, SCHREIER 2004, SMUTNÝ 1999). Vranovu nejbližší
železniční stanicí se stala Šumná s tehdejším názvem Šumvald. Právě do tohoto
výchozího místa začal přijíždět stále stoupající počet turistů toužící poznat kulturně
historické a přírodní hodnoty Vranova a krajiny Vranovska pro kterou se začal užívat název Moravské Švýcarsko, byť zdejší malebná i dramatická údolí nedosahovala
mohutnosti švýcarských hor. Vranovští hoteliéři i majitelé tzv. letních místností pro
hosty, posílali ke všem vlakům do Šumvaldu četné povozy a drožky. Letní hosté se
stali hlavním důvodem značné zámožnosti místních obyvatel (PEŘINKA 1909: 33–34).
Nicméně železniční trať se ve stanici Šumné – Šumvaldu krajiny Vranovska vlastně
jen dotýkala. Doprava povozy a drožkami byla sice romantická, ale organizačně i časově značně náročná. Proto vznikl spontánní záměr na radikální zlepšení, který ještě
dnes a lze říci oprávněně, vyvolává nepříznivé hodnocení u všech znalců a příznivců
neporušené přírody na území Národního parku Podyjí. V prvním desetiletí dvacátého století se totiž stala velmi prioritní snaha o vybudování elektrické železniční
trati, která měla procházet celým západním Podyjím ze Znojma až do rakouského
městečka Raabs an der Thaya – Rakousy nad Dyjí. Měla sloužit k přepravě nákladů,
ale také k dopravě osob, zvláště zvýšeného množství turistů. Současně se ale příznivci vybudování železniční trati nijak netajili tím, že v její trase dojde k velkým
těžbám a zpracování nerostných surovin. V podstatě šlo o téměř absurdní prolínání
pocitů okouzlení z přírodních hodnot krajiny a bezohledného gründerství, právě tuto
krajinu vlastně drancující. Záměr vybudování elektrické trati vyvolal spontánní odezvu nejenom u vedení všech obcí na trase, ale také u jejích obyvatel (DOMÍNEK 1908,
ŠEFČÍKOVÁ 1988: 58–64). Stavební realizaci ale zabránilo vypuknutí I. světové války
s miliony padlých. První Československá republika celý záměr odložila ad akta.
Zahradní krajinářské a lesoparkové úpravy ve Vranově mohly být alespoň částečným vzorem a inspirací pro zintenzivnění obdobné činnosti ve Znojmě a jeho okolí
v poslední čtvrti 19. století. V roce 1874 byl otevřen druhý vstup z města Znojma do
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jeho přírodního okolí. Šlo o vyhlídkovou plošinu s nástupním schodištěm na konci
dnešní ulice Přemyslovců. Otevření tohoto vstupu do přírody Gránického údolí dalo
impuls k rozsáhlému dlouhodobému budování vycházkových cest a pěšin i dalších
motivů v krajině. V roce 1878 byl ve Znojmě založen Okrašlovací a zalesňovací
spolek, který vytvořil organizační rámec pro již dlouhou dobu probíhající krajinářskou tvůrčí činnost (KOZDAS 2002, KOZDAS, ŠMERDA 2004). V roce 1880 propojila
technicky náročná cesta uvedenou novou vyhlídku s ústím Gránického potoka do
řeky Dyje. Technicky mimořádně náročný byl úsek cesty překonávající skálu pod
znojemským hradem. Přes obdiv k houževnatosti a nadšení jejích budovatelů je
nutno přiznat, že z dnešních hledisek ochrany přírody, ale také aspektů geologické
stability mohutné skály se stavebním souborem znojemského hradu – zámku, by
budování cesty právě v tomto úseku sotva obstálo. Znojemským členům Okrašlovacího a zalesňovacího spolku je ale zároveň nutno přiznat, že veškeré činnosti, včetně
rozsáhlých stromových výsadeb, v této době činili z vlastních členských příspěvků
a darů. Stále aktuální dva důvody jejich snažení byly stejné jako ve Vranově – vytvořit příznivé prostředí pro sebe a za účelem přilákání a udržení návštěvnické turistické klientely.
TURISMUS JAKO MÍSTNÍ SPOLEČENSKÁ POTŘEBA A ŽIVNOST ZA PRVNÍ
REPUBLIKY
Vznik první Československé republiky v roce 1918 logicky přinesl vranovským
provozovatelům turistických živností určité rozčarování. Jednak nedošlo k vybudování již uvedené elektrické železniční trati celým západním Podyjím. Vznik nového
státu a jeho státní hranice byla určitou organizační a také psychickou překážkou
oproti volného pohybu turistů v době monarchie. Závažnou skutečností také bylo,
že většina vranovských občanů byla německá a proto ovládla místní radnici. Češi
ovládající centrální zakázky sice odmítli investovat do železnice, ale jejich prioritou
se stal záměr vybudovat ve Vranově nad Dyjí údolní přehradu. Vybudování přehrady
ale nebylo původní českou představou, protože byla značně konkrétní již na konci
monarchie – první projekční představy byly projednány již v roce 1912 (POLÁKOVÁ
et al. 2000). Přesto ze souvislostí vyplývá, že vranovští němečtí starousedlíci údolní
přehradu příliš nevítali. Jednak šlo o „českou republikovou“ stavbu a nikoliv očekávanou „německou císařskou“ železnici. Snad existovala i bezpečnostní obava z mohutné masy vod zadržených za tělesem betonové přehrady. Patrně také existovala
obava, že „ohyzdné“ moderní technické dílo tělesa přehrady odradí tradiční noblesní
například vídeňskou návštěvnickou klientelu a nové přehradní jezero naopak přiláká
nevyzpytatelné nižší české společenské vrstvy. Praktickým výsledkem vlastně bylo,
že živnostenské aktivity v turismu zůstaly ve Vranově nad Dyjí rozděleny na spíše
tradiční orientaci německou a spíše moderní orientaci českou. Již v roce 1935 totiž
začíná Plavební klub (Národní jednota pro jihozápadní Moravu a Klub českých turistů) provozovat na jezeře Vranovské údolní přehrady osobní lodní dopravu (obr. 2,
3). V praktické meziválečné koexistenci i soutěži těchto dvou národnostních směrů
ale zjevně nedošlo k oslabení kvalit nabídek cestovního ruchu ve Vranově nad Dyjí,
ba spíše naopak. Dokonce tehdejší polský šlechtický, ale již občansky žijící vlastník
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Obr. 2. Řeka Dyje u Bítova před napuštěním jezera Vranovské údolní přehrady v roce 1934, pohlednice ze sbírky Státního okresního archivu ve Znojmě.
Fig. 2. The Dyje/Thaya River near Bítov (Vöttau) before inundation by the waters of Vranov Valley
Reservoir in 1934. A postcard from the collections of the State District Archives in Znojmo.

vranovského zámku lesní inženýr Adam Zbyněk Leo Stadnický zpřístupnil za příslušný poplatek turistům sál předků vranovského zámku (JANÍČEK, PAUKERT 1987:
23).
Česko německá situace byla v době první Československé republiky v městě
Znojmě oproti Vranovu nad Dyjí značně odlišná. Znojemským Čechům, byť údajně
s pomocí slovenských hlasů místní vojenské posádky, se podařilo zvítězit v prvních
poválečných volbách. Ve znojemském Okrašlovacím a zalesňovacím spolku byly
starší a majetnější Němci vedení starším Johannem Muckem. O svá práva se ale
hlásili mladší a zatím méně majetní Češi vedení mladším Jakubem Jiralem (KOZDAS,
ŠMERDA 2004). Zásluhou těchto dvou mužů se podařilo vytvořit jednotný česko německý Okrašlovací a zalesňovací spolek ve Znojmě. Němci byli hlavními nositeli
jeho tradice, Češi přinesli nové moderní tvůrčí podněty a hlavně ekonomickou pomoc znojemské radnice. O motivační tvůrčí síle tohoto svazku svědčí i to, že ještě
v roce 1938 věřili, že v roce 1939 v Gránickém údolí ve Znojmě společným úsilím
založí botanickou zahradu vzácné podyjské květeny.
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STÁLE NEUZAVŘENÉ OBDOBÍ PO II. SVĚTOVÉ VÁLCE
Společensko politické události po II. světové válce měly ve Vranově nad Dyjí i ve
Znojmě velmi rychlý a dramatický průběh. Nejprve nedobrovolně odešla naprostá
většina německého obyvatelstva. Po únorových událostech v roce 1948 zanikají tradiční občanské iniciativy a spolky, včetně Okrašlovacího a zalesňovacího spolku ve
Znojmě.
Nově vzniklá společensko politická situace ovlivnila utváření krajiny v částech
vranovských i znojemských ve dvou základních aspektech. Jednak bylo velké území
znepřístupněno zřízením tzv. hraničního pásma podél státní hranice s Rakouskem.
Tato nepříznivá situace ale objektivně řečeno v daném společensko politickém mocenském systému, vlastně paradoxně Podyjí do značné míry zachránila od zakládaní
zahrádkářských a chatařských kolonií. Nemožnost živnostenského podnikání byla
totiž zároveň jednou z příčin rozsáhlého zakládání zahrádkářských kolonií v okolí
města Znojma. Tisíce lidí zde sice našly svou seberealizaci, ale rozparcelováním
a oplocováním krajiny zanikl její význam jako prostoru veřejného i živnostenského
zájmu. V okolí Vranovské údolní přehrady s chatařskou výstavbou se k těmto partikulárním aspektům přidala i situace omezené možnosti zahraničních cest. Výsledek

Obr. 3. Řeka Dyje u Bítova po napuštění jezera Vranovské údolní přehrady ještě bez chatařských
kolonií, pohlednice ze sbírky Státního okresního archivu ve Znojmě.
Fig. 3. The Dyje/Thaya River near Bítov (Vöttau) shortly after inundation by the waters of Vranov
Valley Reservoir in 1934 – no cottages or weekend-houses yet. A postcard from the collections of
the State District Archives in Znojmo.

313

Obr. 4. Řeka Dyje u hradu Cornštena po napuštění jezera Vranovské údolní přehrady s živelnou rekreační výstavbou, stav v roce 2006, fotograf Miroslav Zavadil, Národní památkový ústav územní
odborné pracoviště v Brně.
Fig. 4. The Dyje/Thaya River near the castle of Cornštejn (Zornstein) after inundation by the waters
of Vranov Valley Reservoir, with the unrestrained recreational housing development. A photo by
Miroslav Zavadil of the National Monument Preservation Institute, the Brno branch, taken in 2006.

v krajině byl ale v podstatě stejný, včetně převážně naprosté urbanisticko architektonické chaotičnosti této zahrádkářské i rekreační zástavby. Tyto ryze partikulární
zájmy se ocitly ve výrazném kontrastu se zájmy veřejnými, nemluvě o zájmech
živnostenského podnikání. Přestože to bude znít snad až příliš příkře, zahrádkářský
a chatařský tumor začal doslova okupovat krajinu (obr. 4–6). Nicméně je ale nutno
objektivně přiznat, že budovatelé zahrádek a chat téměř neměli jinou možnost jak
v daném společensko politickém systému uplatnit tvůrčí, cestovatelské, živnostenské i podnikatelské zájmy, včetně aktivit cestovního ruchu. Mnozí z nich si ale paradoxně vytvořili ke zdejší krajině velmi pozitivní až niterný vztah právě v důsledku
vlastnictví individuálních zahrádek a rekreačních chat.
Tento příspěvek zabývající se místní historií neklade a ani nemůže klást praktické
otázky jak popisovanou situaci dále řešit. Nicméně se může pokusit odpovědět na
základní otázku co je to ochrana veřejného zájmu v současnosti, tedy také ochrana
jeho jednoho segmentu, kterým je cestovní ruch. Zcela elementární otázkou je jakou
návštěvnickou klientelu přilákat, či možná přesněji vrátit tu návštěvnickou klien-
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telu, která zde bývala. Zdejší krajina totiž rozhodně není velehorami, ani mořským
pobřežím pro masový spotřební turismus. V dobách železné hraniční opony užívané
heslo „Vranov nad Dyjí – Moravský Jadran“, již dávno ztratilo a nutně ztrácí na
obsahu a významu, protože Jadran i jiná moře i oceány jsou svobodně přístupné.
Nejspíš ideálním je v těchto souvislostech turista, který přijíždí do jakékoliv lokality
a veškeré služby zde nakupuje a tím pomáhá řešit místní problém nezaměstnanosti.
Zároveň svými nákupy podporuje místní ekonomický vzestup. K pobývání ve zdejší krajině navíc potřebuje další nejrůznější kvalitní služby. Ty ale rozhodně nejsou
jeho cílem, pouze nezbytným technickým předpokladem. Tímto cílem byly a jsou
přírodní a kulturně historické hodnoty, protože díky jejich existenci sem vůbec váží
cestu. Samozřejmě tím nijak nezpochybňuji úlohu lidových atrakcí typu znojemské vinobraní a výlovy vinného sektu z hlubiny jezera Vranovské údolní přehrady.

Obr. 5. Krajina „U kapličky“ mezi Vranovem nad Dyjí a obcí Lančov v roce 2006, silnice je zbavena ovocných alejí, partikulární rekreační výstavba proniká od lesního porostu a blokuje jeho okraj
na břehu Vranovské údolní přehrady, fotograf Jana Lorenzová, Národní památkový ústav územní
odborné pracoviště v Brně.
Fig. 5. The country parts called “By the Chapel” between Vranov nad Dyjí (Frain a. d. Thaya) and
Lančov (Landschau) in 2006. The road has been deprived of fruit tree alleys, some cottages of individual recreation penetrate into the woods, thus blocking free access to the slopes above the Vranov
Valley Reservoir. A photo by Jana Lorenzová of the National Monument Preservation Institute, the
Brno branch.
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Dominantní a nespornou kontinuitou jsou ale hodnoty, které chrání státní ochrana
přírody a státní památková péče. Jde tudíž nejenom o ryzí hodnoty duševně kulturní
až niterné, ale také komerční. Kdo tyto kontinuální hodnoty nechrání a poškozuje
logicky škodí přiměřenému cestovnímu ruchu v Podyjí.
NEOELITNÍ SPOLKOVÁ ČINNOST (VČETNĚ TURISMU) – ILUZE, ČI
ŠANCE?
Důvodně se lze domnívat, že tzv. úřední ochrana nadčasových a nadnárodních přírodních a kulturně historických hodnot do budoucna již sama o sobě nevystačí. Řešení je
možné spatřovat v návratu ke kořenům kultivované občanské společnosti, například nejrůznějších hlavně místních spolků. Dialog s kultivovanými, odborně i právně vybavenými
a také s majetnými členy občanských spolků je nespornou šancí na spojence v komerční

Obr. 6. Vranov nad Dyjí, impozantní zámecká architektura, impozantní zahradní a přírodní krajina
Růžového vrchu v roce 2006, vpravo dole u řeky Dyje proniká partikulární zahrádkářská výstavba,
fotograf Hana Winklerová, Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v Brně.
Fig. 6. Vranov nad Dyjí (Frain a. d. Thaya), an imposing piece of chateau architecture, a spectacular
landscape of gardens and woods at the Rose Hill. On the right-hand side, down by the river Dyje/
Thaya, individual recreation housing development is spreading. A photo by Hana Winklerová of the
National Monument Preservation Institute, the Brno branch, taken in 2006.
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spotřební lidské mase s jejími manipulátory i gangstery. Žel se také začíná naplňovat
obava, že všeobecné a rovné hlasovací právo s jedním hlasem pro každého, mnohdy nevytvoří nic jiného než samosprávy a jejich úřady kopírující manipulovatelnou omezenost
komerčně spotřebních a pasivně bezinvenčních lidských mas. Přes nespornou diferenci
v profesním i etickém nasazení těchto samosprávných úřadů je iluzí, že budou a mohou
vždy rozhodovat na podkladě uvážené praktické i odborné analýzy a syntézy. Zvláště
však je ale iluzí, že budou, či budou moci být, osamocení na mnohých pauperizovaných
úřadech, oněmi samosprávnými hrdinnými nositeli světla a tvůrci člověka, tedy novými
Prométhei syny Titánů zplozenými bohy Nebes a Země, kteří v bezinvenční společenské
kulturní poušti, či alespoň polopoušti současnosti, přivedou vegetující lidské masy blíže
ke světlu, či dokonce některé výjimečné na Olymp občanských elit.
ZÁVĚR
Na samý závěr nechci býti ani mystik, ani věštec, ale spíše naléhající prognostik.
Dovoluji si tudíž apelovat na oba státní resorty – ochranu přírody a památkovou
péči, aby dialog s kultivovanými, odborně i právně vybavenými a snad i v budoucnu
bohatými občanskými spolky, tak říkajíc chránili jako oko v hlavě.
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