
Nejcennější památkou 

Javorníku (okres Jese-

ník) je (v jádru gotický) 

hrad Jánský vrch, 

renesančně a barokně 

přestavěný na zámek. 

Přilehlý park oplývá 

řadou vzácných stro-

mů. Působil tu hudební 

skladatel Karl Ditters 

z Dittersdorfu, jehož 

barokně-klasicistní vilu 

návštěvník najde 

v centru města.
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Pár příkladů za všechny, dejme tomu 
od písmene J: Jablonné v Podještědí, 
malebné městečko s jednou z nejvý-
znamnějších barokních staveb u nás, 
bazilikou od Johanna Lukase von Hil-
debrandta, ves Jakub (okres Kutná 
Hora) s románským kostelem svatého 
Jakuba Většího, Javorník (okres Jese-
ník), jemuž vévodí zámek Jánský vrch, 
Jetřichovice (okres Děčín) se zacho-
vanými roubenými domy, Jindřichův 
Hradec se zámeckým mlýnem, Josefov 
(okres Blansko) se zachovanou vyso-

kou dřevouhelnou železářskou pecí...
Ambicí zkušeného vlastivědného ba-
datele Vladimíra Dudáka a neméně 
zkušeného fotografa historické archi-
tektury Jiřího Podrazila ale nebylo vy-
tvořit kompletní katalog „zapomenu-
tých“ památek, spíše namátkou otevřít 
dveře do historické krajiny, abychom 
se pro příště vyhnuli výše uvedeným 
omylům... Každému místu jsou věno-
vány dvě stránky. Text je stručný a vý-
stižný, doplněný nejen doporučeními 
dalších zajímavých památek v okruhu 

deseti kilometrů a základními infor-
macemi o dopravě včetně cyklotras, 
ale zejména působivými fotografiemi, 
které přímo vyzývají k cestě. Zbytek už 
je na čtenářích, kteří se nechají inspi-
rovat k návštěvě konkrétního místa, 
nebo i k samostatnému vyhledávání 
další skrytých pokladů. Jedinou nevý-
hodu ta kniha má. Je příliš objemná na 
to, abychom si ji brali na cestu. Zato 
však nad jejími stránkami můžeme 
v klidu domova plánovat své budoucí  
cesty.

„Kolo získám během chvíle, stačí pře-
dat jednu bankovku. Ale abych toto 
vlastnictví naplnil, na to potřebuji celý 
život.“ Tak kdysi pravil francouzský li-
terát Jean-Paul Sartre. S kolem Roberta 
Penna to bylo ale složitější. 
Britský žurnalista, který píše pro Finan-
cial Times, Observer a řadu dalších no-
vin a časopisů, miluje kolo natolik, že na 
něm nejen jezdí každý den do práce (přes 
vřesoviště), ale také na něm projel víc 
než čtyřicet zemí pěti kontinentů. Vystří-
dal desítky typů a značek, ve svém domě 
v jižním Walesu jich má vždy několik. 
Rozhodl se ale pořídit si další, „kolo snů“, 

na němž bude ještě intenzivněji proží-
vat chvíle ohromení a svobody, které mu 
cyklistická jízda poskytuje. Tedy kolo, 
které nemusí být nutně posledním tech-
nickým výstřelkem, ale bude odpovídat 
jeho postavě, způsobu jízdy a naturelu. 
„Chci mít dílo řemeslné dovednosti, ne 
pouhou technologii; chci mít kolo, které 
bude mít charakter, kolo, které se nikdy 
nestane loňským modelem.“ 
Penn sní o kole, „které bude stárnout 
s ním“, a v němž se soustředí všechna 
tradice, sláva a krása bicyklu. Vydává 
se na cestu, aby si v dílnách a továrnách 
různých zemí opatřil ty nejlepší kom-

ponenty. Získává tak zároveň záminku, 
aby vyprávěl (srozumitelně a přitažlivě 
i pro ne-cyklisty) o historii jízdního kola, 
o jeho přítomnosti a snad i budoucnosti. 
Zároveň vypráví příběhy lidí, kteří stáli za 
klíčovými konstrukčními proměnami.
Pro vášnivé cyklisty je Pennova kniha 
výzvou hodnou k následování. Pro nás 
ostatní zajímavou kapitolou z kulturních 
dějin lidstva. Protože kolo, to je (téměř) 
dokonalý vynález lidského ducha.

Robert Penn: Záleží na kole. Překlad Petr 
Holčák. Dokořán, 232 stran, 298 Kč, ISBN 978-
80-7363-409-4.

Z áměrně expresivní název 
zvolili autoři knihy Zapo-
menuté památky Čech, 
Moravy a Slezska. Těch 
209 tipů „na výlety za krá-

sou a historií“ nás vede na místa, kam 
není upřena pozornost agentur, půso-
bících v turistickém průmyslu, na mís-
ta, která leží mimo hlavní turistické tra-
sy. Nejkřiklavějším příkladem mohou 
být pražské Emausy s pozoruhodným 
areálem benediktinského kláštera. Na 
panoramatu metropole si povšimneme 
dvou betonových věží, jimiž architekt 
František Maria Černý roku 1968 na-
hradil původní dvojvěží, které zmize-
lo za bombardování na sklonku druhé 
světové války. Ale víme, že za klášterní 
fasádou se skrývá nejrozsáhlejší sou-
bor gotické nástěnné malby na sever 
od Alp? Část z nich sice také poškodily 
bomby, ale dvě třetiny z 85 výjevů, in-
spirovaných Starým i Novým zákonem, 
se dochovaly do našich dnů. Snaha vy-
jádřit složitý symbolický obsah umělce 
na mnohých malbách dovedla k od-
chylkám od doslovného znění bible. 
Další „zapomenutou“ památkou Prahy 
je velkolepá budova podolské vodárny 
od Antonína Engela, která – jak výstiž-
ně poznamenává text Vladimíra Dudá-
ka – „díky své dekorativní architektuře 
dominuje celému Podolí a cizinci bývá 
často považována za jednu z význam-
ných vládních nebo parlamentních bu-
dov“. 
Podobně ukryté, přitom však velmi 
atraktivní památky jsou rozesety po 
celé republice. Podle autorů je to tak: 
„Jsou místa, kam lidé za památkami 
jezdí z daleka, ale prohlídka se redu-
kuje jen na tu »hlavní« památku, za-
tímco jiné skvosty unikají... Jsou místa, 
kterými se tradičně jenom »projíždí«  
nebo »jede za obchodem«... Jiná místa 
jsou tradičně spjata s okolní přírodou 
a jejich památky se (do té doby, než je 
uvidíme) ocitají v pozadí... A jsou mís-
ta mimořádné krásy, která znají pouze 
zběhlí turisté... O některých skvostech 
nevíme, protože se obvykle pouze »jede 
kolem«... A konečně, do některých ob-
lastí »se prostě nejezdí«, protože podle 
běžného názoru tam nic není...“ 

Robert Penn o kole kol

Vladislav Dudák - Jiří 
Podrazil: Zapomenuté 
památky Čech, Moravy 
a Slezska. Práh, 448 
stran, 970 Kč, ISBN 978-
80-7252-368-9.


