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Abstrakt
Smejkalová, B. Analýza tradice a perspektiv chataření a chalupaření v České republice:
Bakalářská práce, Jihlava: VŠPJ. 2010. 59 s.
Tato bakalářská práce se zabývá fenoménem chataření a chalupaření na území České
republiky. V první části je zmapována historie chataření a chalupaření v České
republice. Ve druhé části se práce zabývá chatařením a chalupařením v okolí obce
Krásná Hora a komerčním vyuţitím rekreačních chat a chalup v cestovním ruchu.
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Abstract
Smejkalová, B. Analysis of tradition and perspektives of villeinage in the Czech
republic: Bachelor´s thesis, Jihlava: VŠPJ. 2010. 59 p.
This bachelor´s thesis deals with phenomenon of villeinage in the Czech republic area.
In the first part the historical evolution of a villeinage in the Czech republic is
described. The second part is about villeinage round about Krásná Hora and commercial
usage of recreational buildings in tourism.
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Úvod
Chataření a chalupaření je typickým jevem současného českého venkova. Dalo by se
říci, ţe v Českých zemích provází vývoj cestovního ruchu od samého prvopočátku.
Snad kaţdý člověk, který ţije na venkově má mezi svými sousedy alespoň jednoho
chalupáře. Ves, ve které není ani jeden objekt vyuţíván jako rekreační chalupa, bychom
dnes jen těţko hledali. Jiţ staří Římané měli ve zvyku navštěvovat letní sídla na
mořském pobřeţí, v horách či lázních, aby zde nabrali nové síly a odpočinuli si od
shonu všedního ţivota. V našich zeměpisných šířkách se první náznaky takovéto
individuální rekreace objevují mezi královskými a šlechtickými rody. Jejich první
objekty individuální rekreace jsou dnes dobře známé letohrádky a lovecké zámečky. Na
nich trávila bohatá šlechta svůj volný čas v letních měsících, anebo v lovecké sezóně,
pořádala slavnosti a podobně.
Tento způsob trávení volného času se postupem doby rozšiřoval i do řad prostých lidí.
Před druhou světovou válkou se těšil velké oblibě mezi movitými měšťany a stával se
módní záleţitostí. Pro období mezi světovými válkami je typický rozvoj trampingu a
chataření, na který bylo po druhé světové válce opět navázáno. Nastal opravdový
„boom“ českého chataření. Díky politické depresi, která vládla v době českého
socialismu, u nás tento fenomén, jakým české chataření a chalupaření je, zapustil
hluboké kořeny. Moţná právě díky této nelehké době, se tento způsob rekreace u nás
udrţel dodnes v oblibě tolika lidí. To je důvod, proč si chalupaření a chataření zaslouţí
své místo v cestovním ruchu i přes svou zdánlivou nenápadnost a nenáročnost. Je to i
důvod, proč jsem si toto téma vybrala pro svou bakalářskou práci. Sama ţiji na
venkově, a tak se mě tato problematika úzce dotýká.
Téma chataření a chalupaření je v české literatuře zastoupeno poměrně dobře.
Publikace, ze kterých jsem čerpala, jsou buď psané pro aktivní chalupáře a chataře,
nebo jsou psány jako vědecké práce zkoumající jev z hlediska sociodemografického a
geografického. Ke své práci jsem pouţila dvě publikace vědeckého rázu a další tři knihy
popisující toto téma spíše subjektivním pohledem.
Při zkoumání problematiky chataření a chalupaření jsem nalezla několik cenných
kniţních publikací, které se zabývají touto, nebo příbuznou tématikou. Touto tématikou

7

se zabývá mnoho autorů ve svých knihách. Já jsem měla moţnost čerpat informace z
následujících publikací.
Kniha Pěší vandr po lesích a lidech od autorky Daniely Vackové nabízí subjektivní
pohled do prostředí trampů a jejich ţivotů a osudů. V knize se zabývá trampskou
hudbou. Poměrně hodně trampů se ţivilo hudbou a hraním v trampských kapelách.
Připomíná, ţe tramping je opravdu ţivotním stylem. Z této knihy dýchá atmosféra
trampských osad minulosti i současnosti.
Další kniha, která se zabývá chalupařením, je Rekreační bydlení od Andrey
Bohmannové. Popisuje druhy rekreačních objektů a vlivy, které mohly ovlivnit vývoj
chataření na území českých zemí. Tato kniha je ovšem staršího data vydání, a tak jsem
z ní mnoho informací nečerpala. Slouţila mi spíše pro srovnání s novodobější
literaturou.
Publikace Regionální diferenciace druhého bydlení v česku, která byla pro mou práci
zdrojem většiny informací, byla vydána Universitou Karlovou v Praze. Byla vytvořena
kolektivem vědců, především pak Jiřím Vágnerem a Danou Fialovou. Je to poměrně
rozsáhlá vědecká publikace, která je členěna do čtyř částí. Úvod se zabývá teorií a
definováním pojmů. Druhá část je věnována rozmanitostem vývoje druhého bydlení
v jednotlivých regionech v Česku. Část kapitoly se zmiňuje o trampingu, jako o jednom
z kořenů druhého bydlení u nás. Další části knihy obsahují terénní a dotazníkové šetření
a jejich vyhodnocení. Tato publikace byla pro mou práci stěţejním materiálem.
Další pro mě velmi uţitečnou knihou, ze které jsem čerpala je Druhé bydlení v Česku
od Ivana Bičíka. Jedná se o vědeckou publikaci, kterou vydala katedra sociální
geografie a regionálního rozvoje University Karlovy. Presentuje problematiku druhého
bydlení z různých aspektů regionů. Soustředí se především na okolí Prahy a velkých
aglomerací, kde je fenomén druhého bydlení výrazným znakem pro jejich obyvatele.
Přibliţně polovinu publikace tvoří regionálně orientované výzkumy problematiky
druhého bydlení v souvislosti s cestovním ruchem a regionálním rozvojem v České
republice.
Poslední kniha, ze které jsem získávala informace, jsou Dějiny trampingu. Dílo napsal
Josef Peterka pod pseudonymem a jeho trampským jménem Bob Hurikán. V knize
popisuje vznik a historii trampingu. V úvodu knihy se zmiňuje o zakladatelích hnutí
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Woodcraft indians a Skautingu, jako o zakladatelích českého trampingu. Dále se
soustředí na popis vývoje na jednotlivých řekách a později jednotlivých osadách. Kniha
je zajímavou četbou o významné části historie počátků českého cestovního ruchu.
Cílem této práce je zmapovat historii vzniku a vývoje chataření a chalupaření na území
České republiky. Dále se v této bakalářské práci věnuji problematice současného stavu
chataření a chalupaření na katastrálním území obce Krásná Hora, nacházející se
v okrese Havlíčkův Brod, v kraji Vysočina. Cílem je zhodnotit současný stav chataření
a chalupaření v této oblasti. Při zkoumání problematiky byla pouţita metoda terénního
výzkumu. Dalším cílem práce je zjistit moţnosti vyuţívání objektů individuální
rekreace pro komerční účely. Práce je doplněna Obrazovou přílohou, která se váţe na
praktickou část. Příloha má slouţit k vytvoření obrazu o zajímavostech katastrálního
území Krásná Hora a nejbliţšího okolí.
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1 Teoretická část
V teoretické části této práce se budu zabývat historií vzniku a vývojem chataření
a chalupaření na území českých zemí v poměrně širokém časovém rozpětí. Počátky
tohoto jevu zasahují do hluboké minulosti. Uţ ve středověku lze pozorovat jisté snahy
budovat si rekreační sídla. To se samozřejmě týkalo pouze lidí z nejvyšších
a nejbohatších vrstev. Tehdejší rekreační sídla, slouţící k takovémuto sezónnímu
uţívání, byly nejčastěji středověké královské residence, letohrádky, letní, zimní či
lovecké zámečky. Ve své práci se zabývám výskytem tohoto jevu ve 20. a 21. století.
Ve dvacátých letech 20. století bylo mezi bohatými měšťany módní záleţitostí jezdit na
letní dům, nebo byt. Rekreace tohoto druhu byla realizována v příměstských částech, na
venkově, i

například v lázeňských městech. Současně se objevují

počátky

organizovaných skupin jako je skauting, i neorganizovaný divoký tramping.

1.1 Kořeny chataření a chalupaření
V této kapitole se budu zabývat zájmovými sdruţeními, které poloţily základy pro tento
fenomén, kterým chataření a chalupaření na našem, ale i na území mnoha jiných zemí
Evropy nepochybně je. Jsou to zájmová sdruţení Woodcraft indians, skauting
a následně na ně navazující tramping. Rozhodla jsem začít popisovat historii vzniku od
těchto hnutí, protoţe podle mého názoru stála na počátku vzniku trampingu v Českých
zemích a ten zároveň přispěl k rozvoji chataření a chalupaření na našem území. Tato
hnutí poloţila základy pro tradici chataření a chalupaření v Čechách. I dnes je moţné
sledovat u některých chatařů a chalupářů určité prvky, které jsou odkazem těchto
dávných dob českého trampingu.

1.1.1 Woodcraft indians
Sdruţení Woodcraft indians bylo pravděpodobně první spolek zaloţený se záměrem
výchovy mládeţe a dětí v souladu s přírodou. Stojí na počátku toho, co v minulosti
i dnes zná a mnohdy i provozuje široká česká veřejnost, chataření a chalupaření. Hnutí
Woodcraft indians vzniklo v Americe, kde jej zaloţil Ernest Thomson Seton v roce
1902. K tomuto činu ho přivedla myšlenka výchovy dětí a mládeţe v přírodě. Vzorem
mu byli Indiáni a jejich ţivotní styl. Jiţ před první světovou válkou mělo hnutí mládeţe
Woodcraft indians téměř půl miliónu členů. Roku 1904 se E. T. Seton vypravil do
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Anglie, aby mezi zdejší populací šířil svou myšlenku. Narazil zde však na neúspěch.
Roku 1906 se setkal s Robertem Baden-Powellem, který jeho myšlenku přizpůsobil
anglickému prostředí. Robert Baden-Powell dva roky propagoval tuto indiánskou
myšlenku, ale pak tuto indiánskou podobu zavrhl a místo ní zavedl do svého sdruţení
větší disciplínu, vojenské hodnosti, další vojenské prvky a nazval jej scouting. [Hurikán,
1990, s. 12]

1.1.2 Skauting
Skauting neboli scouting byl zaloţen v roce 1907 v Anglii Robertem Baden-Powellem.
Členové tohoto sdruţení si říkají skauti. Tento název má v tomto smyslu v češtině
význam „všezvěd“, coţ znamená chlapec, který má všechno vědět. Za necelé čtyři roky
uchvátil skauting celý svět. U nás byl prvním organizátorem skautingu profesor Antonín
B. Svojsík. Roku 1911 odjel do Anglie, aby poznal anglický skauting, o kterém se
rychle šířily zprávy do celého světa. Po podrobném studiu se prof. Antonín B. Svojsík
vrátil zpět do vlasti a začal anglický skauting přizpůsobovat mentalitě našeho národa.
Díky němu se skauting ujal i u nás v Čechách. Tento vývoj byl sledován i mládeţí, která
neměla moţnost vstoupit do Svazu skautů, nebo díky četbě Mayových knih touţila po
toulkách přírodou, po volnosti a zavrhovala přísnou skautskou disciplínu. [Hurikán,
1990, s. 12-13].

1.1.3 Tramping
Průkopníky trampingu byli právě ti, kteří z nějakých důvodů nemohli, nebo nechtěli
vstoupit do skautského oddílu, anebo se jen tak oddávali toulkám krajinou za městem.
Většinou to byli mladí lidé pocházející z chudých poměrů, kteří touţili po úniku ze
stereotypu městského ţivota a všedních dní. Neměli ale prostředky na pořízení druhého
rekreačního sídla, jako lidé z bohatých rodin. Prvním místem, které objevili pro svou
činnost, bylo Prokopské údolí. Tito jednotlivci, nebo skupinky mladých lidí vyhledávali
naprosté pustiny se skalními masívy, jeskyněmi a řekami. Kdyţ se v těchto místech
objevily skautské druţiny, místo rychle opustili a hledali si nové proti proudu řeky
Vltavy. Zpočátku se těmto jednodenním, nebo víkendovým toulkám a výletům neříkalo
tramping, tento výraz se ujal aţ o něco později. Místům, kde se tábořilo, se říkalo
campy, a spalo se tehdy většinou pod širým nebem. [Hurikán, 1990, s. 14]
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První světová válka vývoj trampingu výrazně zpomalila. Mnoho mladých lidí bylo
povoláno do sluţby. O to víc se však urychlil rozvoj trampování po válce. V této době
zaplavila Amerika celý svět filmovým průmyslem. V roce 1919 se i k nám dostaly filmy
o divokém západě. Jedním z prvních takových filmů bylo Červené eso. Doba „divokých
skautů“, jak se toto období nazývalo, díky těmto snímkům rychle přecházela v dobu
„cowboyskou“. Mladí trampové se snaţili napodobit ţivot z pláten kin a přenést ho do
svých tábořišť. V té době začaly vznikat první osady. Jako první vznikla osada Ztracená
naděje u Štěchovic. Osadou bylo tehdy označováno místo, kde byla postavena jedna
společná chata a okolo ní se tábořilo. V této době se na Vltavě také objevují kánoe
objednané z Ameriky. Současně se vznikem osadničení byly tedy poloţeny základy
i pro vodáctví v Čechách. Postupem času doba „cowboyská“ upadá a nastává doba
„kanadská“. K této době patří rozšíření sortimentu vybavení pro táboření a změna
módy. Indiánské a cowboyské oblečení vystřídalo praktické oblečení vojenského stylu,
které je mezi trampy oblíbené dodnes. Tato doba kanadská je významná tím, ţe se
poprvé objevil nový termín, který rychle zdomácněl, a to slovo „tramp“. Název je
přejatý z románu Jacka Londona Cesta. Tramping se v této době stává opravdovým
hnutím a šíří se rychle z Prahy na venkov. [Hurikán, 1990, s. 16-22]
K trampování neoddělitelně patří specifická trampská hudba, která se provozuje snad na
kaţdém setkání trampů. Takovým setkáním se říká potlachy, nebo sleziny. Od těchto
výrazů lze odvodit, ţe si trampové postupně vytvořili i svůj zvláštní slovník, který mezi
sebou pouţívají. Trampování pro pravé trampy není jenom trávení volného času
v přírodě, je to jejich ţivotní styl.

1.1.4 Budování trampských osad
Dříve název osada označovala jednu chatu či srub, postavený a obývaný skupinou lidí
společně. V čele takové osady stál šerif. Dnes si pod osadou představíme skupinu chat
rozmístěnou kolem řeky, rybníka, nebo jiné rekreační oblasti. V čele osady stojí
osadová rada, nebo osadový výbor.
Přirozeným vývojem se volný tramping a stanování přeměňuje na osadničení. Prvním
cílem trampů bylo nejbliţší okolí Prahy. Károv, Zbraslav, Prokopské údolí, postupně
trampové pronikají proti proudu řeky Vltavy a jejích přítoků. Šíření trampských osad ve
většině případů postupovalo v návaznosti na existenci ţeleznic. Zpočátku byly trampské
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osady tvořeny jednou chatou či srubem, aţ později zaloţené osady bývaly vícečlenné
a ještě později rodinné. [Vágner, Fialová a kol., 2004, s. 62]
Údolí Vltavy, v trampské hantýrce „Velké řeky“ bylo první oblastí výstavby
trampských osad a srubů. Dnes jsou jiţ mnohé z nich zatopeny vodami vltavských
přehrad. Zde mezi Prahou a Štěchovicemi vznikaly v období 1919–1925 první osady
u nás. Byly to osady Ztracená naděje, Rawhide, Haiwata, Yellou, Yukon, Eldorádo,
nebo 20. Míle. Další šíření trampských obydlí bylo směřováno do údolí Záhořanského
potoka, do údolí Bojovského potoka „Údolí stínů“ a do „Zlatého kaňonu“ dolního toku
řeky Sázavy, jinak téţ nazývané „Zlaté řeky“. V letech 1925–1930 pronikají trampové
do povodí řeky Kocáby „Hadí řeky“ a stavějí zde své osadní chaty. První trampské
osady Praţanů sahaly aţ k Českému Šternberku. Blízké zázemí Prahy se širokým
údolím řeky Vltavy slouţilo spíše k rozvoji rekreačního prostoru pro bohaté měšťany.
Zde dochází k výstavbě výstavních vil a domů. [Vágner, Fialová a kol., 2004, s. 63]
Trampské osady se zakládaly i mimo jiţ zmíněné řeky. V Brdech se první osady
objevily roku 1929. Také v okolí Stránčic, Mnichovic, Loděnice, Kozojed a Jevan.
V období 30. let se osady objevují i na sever od Prahy zejména v Polabí a na
Kokořínsku. [Vágner, Fialová a kol., 2004, s. 63]
Postupně se do tohoto hnutí zapojují i lidé ţijící mimo Prahu a zakládají si své vlastní
osady. Trampské osady se rozšiřují ve Středních Čechách, na Berounsku, Nymbursku,
Poděbradsku, Kladensku, v zázemí Teplic a po celé republice. Oblasti trampských osad
vznikaly především v zázemí větších měst, která vynikala rozvinutou průmyslovou
výrobou. Jedním z hlavních kritérií byl vysoký podíl mladých lidí patřící do dělnické
třídy a niţších vrstev. Tramping také mnohem více provozovalo české obyvatelstvo.
Tramping se příliš neujal na území s vysokým podílem zemědělského obyvatelstva
a malou industrializací a na územích slouţících pro vojenské účely. Nejdůleţitějším
faktorem pro vznik trampských osad byly především přírodní předpoklady v kombinaci
s dobrou dopravní dostupností, nejvíce byla vyuţívána ţelezniční doprava. [Vágner,
Fialová a kol., 2004, s. 64-65]
Celkem bylo v období let 1922–1939 zaloţeno na území dnešního Česka téměř 1 500
trampských osad, z toho zhruba dvě pětiny zaloţili praţští trampové. Celkový počet
příznivců trampingu lze dnes jen stěţí odhadovat. [Vágner, Fialová a kol., 2004, s. 64]
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V době druhé světové války zde nebyla příznivá doba pro rekreaci a volný čas.
Trampové sice stále navštěvovali své osady tak jako dříve, ale jejich počet ve válce
velmi klesl. Po skončení války nastala doba obnovy. V této době lidé řešili spoustu
existenčních problémů a na aktivity, jako byl tramping, nezbývalo mnoho času. Největší
doba útlumu trampingu přicházela postupně po změně reţimu. Vládnoucí komunistická
strana začala dávat zřetelně najevo, ţe tramping je neţádoucí aktivita a slouţí
k odvádění mládeţe od budovatelských úkolů. V té době byly zrušeny organizované
spolky jako Skaut, Junák, Sokol a podobně.
Velká část tradičního trampingu se přeměnila na chataření a chalupaření, který byl
umoţněn díky uvolňování venkovských domů v důsledku stěhování velkého mnoţství
populace do měst za prací. K dalšímu vylidňování venkova přispělo i demografické
stárnutí obyvatel a odsun poválečného německého obyvatelstva z našeho území.
[Vágner, Fialová a kol., 2004, s. 66]
V době vrcholného socialismu zaţívá tramping paradoxně svůj další rozmach. Jedná se
o nejintenzivnější období „skrytého trampingu“. Tramping byl v té době prakticky
jedinou moţností jak svobodně trávit svůj volný čas. Na přelomu sedmdesátých
a osmdesátých let se počet trampů odhaduje na padesát tisíc. S blíţícím se rokem 1989
se morálka uklidňuje a na tramp se jezdilo poměrně snadno. V této době dochází
k napojení trampů na průkopnická ekologická hnutí. [Vágner, Fialová a kol., 2004,
s. 66-67]
Po roce 1989 přišly radikální změny, půda, na které trampské osady stály, získávaly své
vlastníky a ti většinou nestáli o neplatící nájemníky. Vzrůstá zájem o lukrativní
pozemky v zázemí měst a tak se trampské osady přeměňují na chatové kolonie. Také
spektrum činností, které je moţno dělat ve volném čase se diametrálně rozšířilo a tak
trampování tak, jak jsme ho znali dříve, přestává být přitaţlivé. To byla jistě jedna
z hlavních příčin úpadku klasického trampingu. Dodnes je však určitou módou mladých
lidí vyrazit na tramp a uţívat si chvíli nevázané svobody. [Vágner, Fialová a kol., 2004,
s. 67]
V současnosti se tramping přetransformoval do zhruba tří podob. První se snaţí
zachovat ráz, hodnoty a atributy předválečného trampingu prostřednictvím sportů, písní
a specifické architektury. K těmto trampským myšlenkám se řadí aţ desetina chatařů.
Další forma zahrnuje trávení času part mladých lidí bez kontroly a organizace. Mohou
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být například v podobě paint-ballu, air-softu a různých survival akcí v přírodě. Třetí
forma se vyznačuje příklonem k novým atributům starých hodnot, vyjádřených činností
v ekologických hnutích s vlastní subkulturou a aktivitami. Například indiánská
městečka, středověké osady, westernová městečka apod. [Vágner, Fialová a kol., 2004,
s. 67-68]
Současné příslušníky trampského hnutí je moţné začlenit do několika skupin. První
skupinu tvoří trampové usedlí, osadníci, majitelé srubů, chat a chalup. Patří převáţně do
střední a starší generace. Lze sem také zařadit některé rybáře, houbaře a zahrádkáře.
Další málo početnou skupinku tvoří trampové samotáři. Zvláštní a poměrně významnou
skupinou jsou vodáci a hnutí jízdních trampů, majitelé koní, severských taţných psů,
cyklistů, horolezců a vysokohorských turistů, kteří ctí trampské zásady. [Vágner,
Fialová a kol., 2004, s. 68]

Trampské osady
V době největšího boomu trampingu a osadničení se na území České republiky
nacházelo několik tisíc trampských osad. Přesný počet není znám a jen těţko by se dal
zpětně vypátrat. Z tohoto nepřeberného mnoţství jsem vybrala několik osad pro
představu jejich vzniku a zániku.
Osada Ztracená naděje se nachází na levém břehu řeky Vltavy naproti kopci zvanému
Kletecko nedaleko Štěchovic. Je to nejstarší a nejznámější osada na území České
republiky. Na tomto místě se tábořilo jiţ od roku 1914. Tehdy se místo nazývalo
Roaring camp. Časem se tu začaly stavět dřevěné sruby a osada se rozrůstala. Od roku
1918 jiţ pod názvem Ztracená naděje. Svůj název dostala podle americké kovbojky Lost
hope.
Další známou osadou je Yukon leţící na místě zvaném na buku. Je to místo soutoku
Vltavy a malého potoka, který trampové nazvali Yukon. Osada byla zaloţena během
první světové války a časem se rozrostla o chaty a sruby, které v osadě stojí dodnes.
Nyní se tato osada jmenuje Na Fáberce. Byla přejmenována na počest starého milovníka
trampů, převozníka Fábery.
Osada U dvou šutrů svůj název dostala podle dvou skalisek, které čněly z vody řeky
právě v místě, kde byla v roce 1922 zaloţena. První chata tu byla postavena o čtyři roky
později a nesla jméno Klondyke. Od té doby se osada začala rychle rozrůstat o další
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chaty a sruby. Osada v podstatě zanikla díky stavbě Slapské přehrady v letech 1949–54.
Aţ v roce 1980 byla nově zaloţena osada s názvem Svatojánské proudy, která navázala
na původní tradici.
Poslední osadou, o které se zmíním je Margon. Vznikla roku 1924 a patřila k největším
osadám ve Svatojánských proudech aţ do roku 1949, kdy byla zatopena vodami Slapské
přehrady. Nyní se zde nachází pouze několik nově postavených chat. [1]

1.2 Chataření
Bouřlivý rozvoj chataření nastal po druhé světové válce, v souvislosti s uvolněním
domů v pohraničí, i v dalších oblastech venkova. Obecně se venkov začal vylidňovat
díky industrializaci a levnému a pohodlnému bydlení ve velkých městech. Rozvoj
rodinné rekreace tohoto typu výrazně podpořil téţ rozvoj automobilismu a dopravní
infrastruktury, který umoţnil lidem dostat se i do míst dříve špatně dostupných. Na
mnoha místech byly staré sruby a chaty přestavěny na mnohem honosnější a dobře
vybavená sídla. U těch uţ dnes těţko rozpoznáme, ţe jejich vznik má kořeny ve
specifickém ţivotním stylu a způsobu rekreace českého trampingu. [Vágner, Fialová
a kol., 2004, s. 69]
Český tramping a trampské chataření se rozvíjelo ve 20. a 30. letech 20. století. Z nich
ve 30. letech postupně vzniklo rodinné rekreační chataření a chalupaření. Tento způsob
rekreace je specifický pro Českou kulturu, která se odvíjí od společenského vývoje
českých zemí na přelomu 19. a 20. století, ve válečných zkušenostech, v sociálněpolitické a ekonomické situaci v Československu 20. a 30. let 20. století a také
v romanticko-dobrodruţné literatuře popisující dobrodruţství dobyvatelů a osadníků
Severní Ameriky a dalších zemí Nového světa a Asie. [Vágner, Fialová a kol., 2004,
s. 70]
Trampské chataření a následně vzniklé rekreační chataření bylo oblíbené zejména mezi
méně majetnými vrstvami obyvatel české národnosti ţijících v českých, a poněkud
méně i moravských průmyslových aglomeracích. Vhodné podmínky byly tehdy jen
v určitých částech zázemí těchto aglomerací, hlavně tam, kde se nacházela členitá
lesnatá krajina s hlubšími údolími vodních toků. Proto se převáţná většina chatových
osad nachází právě na březích řeky Vltavy, Sázavy, Berounky a Kocáby jiţně od Prahy,

16

v údolí přítoků Berounky v sousedství Plzně a v okolí Českých Budějovic. [Vágner,
Fialová a kol., 2004, s. 70]
Trampskému chataření předcházelo nejprve volné, později usedlejší táboření trampů
společně s vodáckou turistikou. Na počátku přespávaly skupiny trampů ve stanech,
následně si budovaly provizorní a později trvalé sruby, nebo boudy, které nazývaly
trampské osady. Ty byly často stěhovány z místa na místo, někdy i po vodě. [Vágner,
Fialová a kol., 2004, s. 71]
Osazenstvo prvních osad bylo většinou muţského pohlaví, aţ později přicházejí do osad
manţelky a přítelkyně trampů a posléze i jejich děti. Z toho důvodu se stavějí rodinné
rekreační chaty a vznikají tak rekreační chatové osady. V rekreačních chatových
osadách byl intenzivní kulturní ţivot, pořádaly se zde různé koncerty hudebních skupin
a sportovní turnaje. Sport byl hlavní aktivitou ve volném čase. [Vágner, Fialová a kol.,
2004, s. 71]
Obdobím největšího rozmachu chataření v Česku byla sedmdesátá léta. V osmdesátých
letech jiţ výstavba nových rekreačních chat doznívá. Chataření částečně řešilo
problémy, které přinášel ţivot v období normalizace. Bylo náhraţkou za nemoţnost
cestování do zahraničí a bylo moţností, jak udrţovat neformální společenské kontakty.
V neposlední řadě pomáhalo chataření utuţovat rodinné vztahy. A umoţnilo na čas
uniknout z městského prostředí do kvalitnějšího prostředí přírody. Lidé se cítili
v prostředí sídlišť odtrţeni od přírody a venkova, a proto vyhledávali moţnost postavit
si, nebo koupit rekreační chatu či chalupu. [Vágner, Fialová a kol., 2004, s. 74]
S chatařením v tomto období také souvisí i zajímavý fenomén tzv. nového trampingu.
Skupiny zálesáků v zeleném oblečení a s kytarami se o víkendech a prázdninách toulaly
přírodou, tábořily v ní a někdy si i budovaly stabilní novodobé trampské sruby a boudy.
[Vágner, Fialová a kol., 2004, s. 75]

1.2.1 Současné chataření
Chataření v masové podobě, v jaké se vyskytovalo v době po druhé světové válce a po
revoluci v roce 1989, nezmizelo, jak někteří lidé předpokládali. Stále si zachovává
značný význam v ţivotě obyvatel větších českých měst. Výstavba nových objektů se ale
v současnosti téměř zastavila. Hypotézy 90. let, které předpokládaly, ţe se chataření
stane v masovém měřítku komerční záleţitostí, se částečně vyplnily. V České republice
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mezi místními obyvateli o pronájem chat začíná být poměrně velký zájem. Většinou se
pronajímají jednotlivé chaty v atraktivních oblastech cestovního ruchu a zájem o ně
projevují především zahraniční, ale i čeští turisté. Objevuje se také nová forma chataření
ve stabilně zaparkovaných karavanech a maringotkách, většinou na pronajatých
pozemcích, téměř vţdy u přehrad a rybníků, ve vazbě na sportovní rybaření.
Nevýhoda chataření spočívá hlavně v tom, ţe chaty lze obývat většinou pouze
v teplejších ročních obdobích. Další nevýhodou je, ţe chaty jsou kumulovány na
poměrně malém prostoru a tudíţ mnozí chataři postrádají soukromí. Současnou
komplikací, hlavně pro starší chataře, se stalo velké omezení spojů osobní hromadné
dopravy. K tomu, aby se lidé dostali do odlehlejších částí chatových osad, je automobil
nezbytností. Toho se dotýká stupňující se zdraţování pohonných hmot a v neposlední
řadě i ekonomická krize. [Vágner, Fialová a kol., 2004, s. 76-77]

1.3 Chalupaření
Podobně jako ve většině Evropských zemí, lze i u nás povaţovat za první objekty
slouţící k rekreaci a aktivnímu odpočinku středověká královská a šlechtická letní sídla,
která byla mnohdy vystavěna přímo pro tuto funkci. Typickým příkladem takového
sídla je hrad Karlštejn, jehoţ sezónní vyuţití bylo naplánováno jiţ v době jeho
výstavby. Dalším příkladem je Letohrádek královny Anny v Praze. Jednalo se o objekt
vyuţívaný k odpočinku královské rodiny. Také šlechta vyuţívala některá svá sídla a
zámečky jen sezónně, např. Kratochvíle v jiţních Čechách. [Bičík a kol., 2001]
Počátky druhého bydlení lze vystopovat i u nejbohatších vrstev měšťanů v době před i
po první světové válce. V meziválečném období si zámoţní lidé stavěli letní vily,
většinou nedaleko velkých měst. Často trávili zámoţnější obyvatelé měst svou letní
dovolenou na letním bytě na venkově, který buď vlastnili, nebo si jej pronajali pouze na
sezónu. Módou této doby bylo vlastnictví horské chaty, nebo zimní vyjíţdění do hor.
Tento trend se však aţ do doby po druhé světové válce týká nejvíce zámoţných
městských lidí. [Vágner, Fialová a kol., 2004, s. 101]
Koncem 50. let dochází k podstatné změně a z chalupaření se začíná stávat nový
fenomén. Příčiny jeho vzniku je nutno hledat v minulosti. Odsunem německého
obyvatelstva a migrací českého obyvatelstva do měst i do pohraničí, došlo k velkému
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uvolnění domovního fondu a tím bylo umoţněno získat výhodně vhodný objekt
k chalupaření. [Vágner, Fialová a kol., 2004, s. 84]
Během 50. let značná část opuštěného domovního fondu zchátrala. Koncem 50. let byla
v Čechách zahájena hromadná výstavba bytů formou sídlišť. Proces migrace
obyvatelstva do měst se tím zvýšil. V souvislosti s nástupem chalupaření však jiţ
nedocházelo ke znehodnocování domovního fondu. Lidé si i po přestěhování do města
ponechávali dům na venkově, čímţ podporovali rozvoj chalupaření. Vlastnictví chaty či
chalupy se také stávalo měřítkem společenského postavení. Mít chatu či chalupu bylo
módní, navíc se jednalo o výhodné zhodnocení rodinných úspor. [Vágner, Fialová
a kol., 2004, s. 84-85]
Zajímavý projekt z pohledu cestovního ruchu, který byl realizován v roce 1945
přispěním Ústeckého rozhlasu, byl zaměřen na dosídlení oblastí opuštěných
v souvislosti s odsunem němců po druhé světové válce. Byl to zajímavý nápad, jak
oţivit některé vesničky, které byly v té době úplně opuštěné. Návrh spočíval v tom
zřídit v nedosídlených lokalitách takzvané „vesnické hotely“. Uvolněné chalupy měly
být pronajímány jako pokoje a celá vesnice měla být potom ve správě některého hotelu.
Tento projekt se ujal ve vesničce Panenské a osada byla obývána rekreanty o volných
dnech a o prázdninách. Tato úspěšná akce však bohuţel skončila se zřízením
vojenského újezdu v tomto prostoru. [Vágner, Fialová a kol., 2004, s. 93]
V 50. letech se o vesnické chalupy pro účely rekreace začínají zajímat zejména
obyvatelé z Prahy. Pronikání chalupářů do vesnic postupovalo velmi pomalu
a osídlovány byly zprvu jen dobře dostupné obce. Chalupaření vděčí řada vesnic za
svou záchranu. Oprava chalup a noví majitelé se v mnoha sídlech zaslouţili o zachování
a vylepšení vzhledu starých chalup, a mnohdy o záchranu starých historických objektů.
V některých oblastech, například v Jizerských horách, byly v 50. a 60. letech objekty,
které nenašly nové majitele srovnány se zemí. [Vágner, Fialová a kol., 2004, s. 93]

1.3.1 Dopady chataření a chalupaření na životní prostředí
Masový rozvoj chataření přinesl řadu jak ekologických, tak i sociálních problémů.
Rekreační chaty vznikaly masově v přírodně hodnotné krajině, čímţ byla částečně
znehodnocena. Některé břehy řek, přehrad a rybníků jsou zastavěny dlouhou souvislou
řadou chat. Tím narušují přírodní prostředí a hyzdí krajinnou scenérii. Řada těchto chat
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neměla vyřešené hospodaření s odpadními vodami a mnoţství splašků odcházelo přímo
do vod přilehlých řek a vodních nádrţí. Tím způsobovali obyvatelé chat rozsáhlé
znečištění přírody v bezprostředním okolí své chaty, které mělo dopad na široké okolí.
Chatové osady byly často postaveny v ústraní od místních trvale obydlených vesnic
a většinou nenavazovali kontakty s místními obyvateli. Vztahy mezi chataři
a rezidentním obyvatelstvem buď nebyly navázány vůbec, nebo byly spíše negativního
charakteru.
Na rozdíl od chatařů, chalupáři přicházející do vysídlených obcí, tyto obce určitým
způsobem stabilizovali. Pomohli zachovat původní architekturu kraje (ne vţdy se
stavební pokusy chalupářů vydařily), přispěli k rozvoji infrastruktury a částečně přispěli
i k posílení komunity. Mnohem více se začleňují do ţivota na vesnici a snaţí se
o komunikaci a o dobré sousedské vztahy. Příchod chatařů do chatových osad
umístěných ve volné venkovské krajině takovým přínosem nebyl.
Druhé bydlení (hlavně chataření) je ve většině případů, s ohledem na ţivotní prostředí,
hodnoceno více méně negativně. V mnoha případech dochází k nadměrné kumulaci
chatové zástavby a k nerespektování přirozeného potenciálu krajiny.

1.3.2 Současné chalupaření
Podle internetového serveru Realit se v posledních letech v České republice významně
rozvíjela výstavba nových rekreačních projektů, hlavně v horských rekreačních
střediscích. V druhé polovině roku 2008 byla tato výstavba utlumena světovou
hospodářskou krizí, která zavinila menší poptávku ze strany zákazníků. Zájem o objekty
individuální rekreace ve vyhledávaných střediscích znatelně klesl a jejich ceny stagnují.
Rozsáhlejší výstavba rekreačních objektů v českých horských oblastech je otázkou
posledních pěti let. Nejvyhledávanější jsou Krkonoše, kde se v současnosti nachází asi
dvacet nových staveb druhého bydlení, které jsou roztroušeny ve čtyřech střediscích
(Špindlerův Mlýn, Pec pod Sněţkou, Janské Lázně, Vrchlabí). Druhé nejţádanější místo
jsou Jizerské hory, kde se staví v Rokytnici nad Jizerou, Liberci, Bedřichově
a Harrachově. Mezi další oblíbené oblasti patří Šumava, Krušné hory, Orlické hory,
Jeseníky a Beskydy. [2]
Podle internetového serveru Peníze zaţívá druhé bydlení v České republice doslova
renesanci. Podoba chalupaření se ale podle něj mění. Češi dávají čím dál více přednost
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relaxaci namísto „dřiny“ na domku a zahradě. Důraz je kladen na zdravý ţivotní styl,
aktivní dovolenou, sport a wellness. Trh v reakci na současné poţadavky zákazníků
nabízí výstavbu stylových bytových domů v atraktivních lokalitách Českých hor. Vedle
chat a chalup si tak čeští zákazníci mohou koupit byt, který je určen k rekreaci.
K nejatraktivnějším

lokalitám podle tohoto zdroje patří

Krkonoše, Šumava,

západočeské lázně, Beskydy, Jizerské hory a Krušné hory.
Podle průzkumu, který ve spolupráci s KPMG Česká republika realizovala společnost
Allen Development, bylo a přelomu léta a podzimu roku 2009 ve výstavbě téměř
padesát projektů na druhé bydlení s celkovým počtem 1676 bytových jednotek
a poptávka stále převyšovala nabídku. [3]

1.3.3 Nejčastější druhy rekreačních objektů
Rekreační chata – chata pro rodinnou pobytově-odpočinkovou rekreaci. Téměř vţdy
bez zahrádkaření, bez moţnosti přemístění, bývá v osobním vlastnictví
a neuplatňuje se v komerčním cestovním ruchu. Nachází se obvykle u vody a u
lesních celků.

Obrázek 1: Ředkovec, rekreační chata (zdroj: vlastní)
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Rekreační domek – domek postavený pro individuální rekreaci, obvykle v blízkosti
venkovských sídel. Zapadá do okolní výstavby a je celoročně obyvatelný.

Obrázek 2: Krásná Hora, rekreační domek (zdroj: vlastní)

Trampský srub, bouda – uzavřený dřevěný srub, nebo bouda určené k pobytu
a přespání společenství novodobých trampů. Je umístěn obvykle samostatně ve
skryté a nepřístupné poloze u vodních toků. Obvykle vystavěn bez stavebního
povolení.
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Obrázek 3: Trampský srub [1]

Chalupa – objekt, který původně slouţil jako první bydlení. Je celoročně vyuţitelný.
Většinou k obytné části patří i menší objekty které dříve slouţily jako stáje či
chlévy, popř. kůlny apod.

Obrázek 4: Krásná Hora, chalupa (zdroj: vlastní)

Rekreační chatová osada – neoplocené shluky a řady chat nacházející se
v atraktivním prostředí dále od města a mimo venkovská sídla.
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Obrázek 5: rekreační chatová osada Ředkovec (zdroj: vlastní)

Rekreační bytový dům – v posledních pěti letech získávají čím dál větší oblibu
rekreační bytové domy nacházející se v atraktivních horských polohách. Jejich
nevýhodou je nedostatek soukromí.

Obrázek 6: Bytový dům [2]

1.4 Trvale udržitelný cestovní ruch
O trvale udrţitelném cestovním ruchu se nyní mluví čím dál častěji. Jednou
z nejpouţívanějších definic cestovního ruchu, je definice podle Světové organizace
cestovního ruchu WTO, která byla vytvořena a schválena na Mezinárodní konferenci
o statistice cestovního ruchu v roce 1991 v Ottavě. „Cestovní ruch je činnost osoby,
cestující na přechodnou dobu do místa mimo její běžné životní prostředí a to na dobu
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kratší než je stanovena (v mezinárodním cestovním ruchu činí tato doba 1 rok,
u domácího cestovního ruchu 6 měsíců), přičemž hlavní účel její cesty je jiný než
vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě.“ Do této definice je zahrnut
i kongresový, sluţební, obchodní cestovní ruch a jiné cesty s pracovní motivací.
Definice trvale udrţitelného rozvoje cestovního ruchu je zakotvena i v české legislativě.
Zákon o ţivotním prostředí § 6 zákona č. 17/1992 Sb. definuje trvale udrţitelný rozvoj
jako „takový rozvoj, který budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich
základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené
funkce ekosystémů.“ Jinými slovy je to takový cestovní ruch, při kterém nedochází
k znehodnocování ţivotního prostředí ani k ničení kulturních památek jejich
nevhodným vyuţíváním. Trvale udrţitelným cestovním ruchem se zabývá mnoho
odborných publikací i v zahraničí. V anglicky psané literatuře jej lze najít pod pojmy
jako například soft tourism (měkký cestovní ruch), green tourism (zelený cestovní
ruch), responsible tourism (zodpovědný cestovní ruch), nebo sustainable tourism
(udrţitelný cestovní ruch).

1.4.1 Venkovský cestovní ruch
Cestovní ruch je v současné době jedním z nejperspektivnějších a nejrychleji se
rozvíjejících odvětví současného průmyslu. Význam a přínos průmyslu cestovního
ruchu lze srovnávat například s ropným či automobilovým průmyslem. Hlavním
důvodem proč tomu tak je, je to, ţe se s cestovním ruchem setkává naprostá většina lidí
na celém světě. Příčinou rostoucí poptávky po volnočasových aktivitách, je stále se
zvětšující mnoţství volného času na úkor pracovní doby a rostoucí příjmy obyvatel.
Lidé mají více času se realizovat i mimo pracovní prostředí. To je podle mého názoru
důvod, proč si lidé i v dnešní době pořizují chaty a chalupy. Ţivot ve městě, v husté
zástavbě panelových domů, vzbuzuje u obyvatel touhu navrátit se opět k přírodě a trávit
svůj volný čas pobytem na venkově. V minulosti byla venkovská turistika velmi
opomíjenou formou cestovního ruchu. V současnosti však zaznamenává velký ohlas,
hlavně u obyvatel větších měst a velkoměst. Venkovský cestovní ruch patří mezi formy
trvale udrţitelného cestovního ruchu a je velmi dobře, ţe o šetrný cestovní ruch
projevují lidé čím dál větší zájem.
Venkovský cestovní ruch lze rozdělit na vesnický turismus, agroturismus,
ekoagroturismus, a chataření a chalupaření. Všechny tyto formy cestovního ruchu jsou
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ale ve své podstatě s chatařením a chalupařením spjaty a navzájem se prolínají
a doplňují. Chataření a chalupaření je druh rekreace, která je vázána na vlastní, nebo
pronajatý rekreační objekt. Tento způsob trávení volného času oslovuje určitou skupinu
lidí. Jsou to lidé, kteří mají blízký vztah k přírodě, ke zvířatům, ţivotnímu prostředí. Je
velmi často vyhledáván lidmi, které baví zahrádkaření, rybaření, houbaření, nebo
kutilství. Je také výhodný pro rodiny s malými dětmi. Většina lidí, kteří vlastní
rekreační objekt tráví svou dovolenou zde a na komerční dovolené organizované
cestovními kancelářemi jezdí jen málokdy, protoţe jim nevyhovuje nemoţnost vlastní
organizace.
Myslím si ţe, význam chataření a chalupaření pro venkov, spočívá v posílení místní
komunity obyvatel. V oblastech, ve kterých je tento fenomén hodně rozšířený, vzniká
vyšší poptávka po potravinách, řemeslnících i po různých aktivitách volného času, jak
kulturních, tak i sportovních. Celkově přispívá ke zlepšení infrastruktury a místní
ekonomiky, která je důleţitá i pro trvalé obyvatelstvo.
Především chalupaření vděčí mnoho vesnic za to, ţe se v nich zachovala klasická
venkovská zástavba a původní ráz obce se díky tomu mnoho nezměnil. Lidé jezdící na
venkov do svých chalup často pomáhají k zachování folklórních a jiných tradic obce.
Přispívají k vyuţívání přírodního potenciálu v okolí, takového jaký je.
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2 Praktická část
V praktické části bakalářské práce se zabývám současným obrazem chataření
a chalupaření na katastrálním území obce Krásná Hora. K výzkumu jsem pouţila
metodu terénního šetření v určené oblasti zakončené řízenými rozhovory s hospodářkou
obce Zdeňkou Stejskalovou a chalupáři v okolí. Nejdůleţitějším zdrojem informací mi
byl archiv Krásné Hory. Data a informace o památkách jsem čerpala z obecní kroniky.
Dále se v praktické části zabývám komerčním vyuţitím rekreačních objektů pro
cestovní ruch. Oslovila jsem třináct cestovních agentur a poloţila jim několik otázek,
abych zjistila jaký je ze strany klientů o tento druh rekreace zájem.

2.1 Krásná Hora
Obec Krásná Hora je typicky zemědělskou obcí nacházející se na Českomoravské
Vysočině 12 km od Havlíčkova Brodu. V současné době má obec sto šedesát devět
stálých obyvatel. V letních měsících se tento počet zvyšuje o chalupáře a chataře.
V okolí se rozkládá kouzelná krajina, protkaná turisticky i cyklisticky vyuţitelnými
cestami, které nejsou většinou značeny. Příjemné prostředí je v chatařské oblasti
u Pelhřimovského i u Ředkovského rybníka, kde se nacházejí cyklistické značené
stezky. Nedaleko leţí hrad Lipnice nad Sázavou zaloţený na počátku 14. století. Krásná
Hora má tři ulice, jsou to Mozolov, Kojkovice a Svitálka, dále má osm místních částí:
Bezděkov, Bratroňov, Broumova Lhota, Čekánov, Hlavňov, Kojkovičky, Volichov
a Vitonín.
Krásná Hora má svůj vlastní obecní znak a vlajku (Obr. 7). Vznikly podle nového
návrhu, který vychází z pozůstatků staré pečeti krásnohorského kostela se symbolikou
svatého Jana Křtitele a ze zemědělských námětů pečetí některých místních částí obce:
„Ve stříbrno–zeleném polceném štítě vpravo zelený jehličnan s černým kmenem
vyrůstajícím ze zelené zvýšené hory, vlevo latinský rákosový převázaný kříž nad vlnitou
patou, obojí stříbrné.“ [6]
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Obrázek 7: Symboly obce [5]

Obec Krásná Hora leţí přibliţně deset kilometrů od Havlíčkova Brodu v malebném
údolí Perlového potoka. Nadmořská výška se pohybuje mezi 410 a 590 metry. První
písemná zmínka o obci je z roku 1379, i kdyţ jiné prameny uvádějí i rok 1350. Od
počátku náleţela obec Okrouhlickému panství. Původní kostel byl postaven ve 14.
století v pozdně gotickém slohu a byl nejspíš součástí tvrze. Proto se uvaţuje o tom, ţe
na ostrohu nad Perlovým potokem stála původně tvrz, ze které se ale nedochovalo
vůbec nic. V roce 1692 byl uprostřed obce postaven nový kostel zasvěcený svatému
Janu Křtiteli (Obr. 8). Kolem kostela se rozkládal hřbitov obehnaný kamennými zdmi,
který moţná existoval uţ kolem pozdně gotického kostela. Nyní na místě tehdejšího
hřbitova roste pouze trávník zastíněný letitými košatými lípami. Součástí areálu je
barokní márnice a dřevěná barokní zvonice, ve které se dochovaly tři zvony z let 1545,
1556, a 1571. Zajímavostí byla i krásnohorská škola zaloţená hrabětem Janem Petrem
Strakou z Nedabylic v roce 1716. Nová školní budova byla v obci vystavěna v roce
1835.
Krásnohorský kostel byl původně nejspíše pozdně gotický, je moţné, ţe tvořil součást
tvrze. Jeho původní podoba se bohuţel nedochovala. Z té doby se pravděpodobně
zachovala valená podklenutá místnost za presbytářem. Podle vyprávění byl původní
kostel zbořen husitským vojskem v roce 1422, kdy měli husité svůj tábor v nedalekém
Valečově. Dnešní podobu kostela vytvořil zedník Rathous z Lipnice. Kostel je
jednolodní s pravoúhlým presbytářem a obdélníkovou zákristií. Má dvě kaple po
stranách hlavní lodi. Hlavní oltář zdobí vynikající obraz Křest Kristův v řece Jordánu,
který mnozí odborníci povaţují za dílo malíře Karla Škréty. Cínová křtitelnice
s dřevěným poklopem je z r. 1694. Kazatelnu byla postavena v roce 1806 a v r. 1855
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opravena a nově vyzdobena. Průčelí kostela je ranně barokní s volutami po stranách.
V interiéru kostela se nachází barokní výzdoba.

Obrázek 8: Krásnohorský kostel se zvonicí a márnicí (zdroj: vlastní)

Za kostelem stojí barokní márnice a čtyřboká zvonice. Obě jsou pokryty šindelovou
krytinou. Ve zvonici bývalo uloţeno pět zvonů. Dodnes se zachovaly pouze tři nejstarší
zvony, lidově zvané Svatojan, Prostředník a Poledník, zbylé dva byly zrekvírovány pro
vojenské účely.
Od roku 1901 fungovala v Krásné Hoře malá továrna na výrobu dýmek, kuřáckých
potřeb, holí a dalších předmětů. Zboţí se vyrábělo z exotických materiálů, jako
například z kokosu, mořské pěny, bryerového dřeva, višně, ořechu. Oblíbené byly
výrobky ze slonoviny, kaučuku či z rohů zvířat. Továrna nesla jméno Gora, pod nímţ se
prezentovala i v zahraničí a velmi prosperovala. Výroba byla ukončena v roce 1958.
Ke zvláštnostem obce jistě patří, ţe při stavbě domu v roce 1885 byl nalezen poklad.
Kamenný hrnek obsahoval na šest set stříbrných českých dinárů, raţených za vlády
českého kníţete a později krále Vladislava II., který vládl v letech 1140–1172. Poklad si
bohuţel rozebrali místní lidé a tak se z něj nic nezachovalo.
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Na památku 500. výročí upálení mistra Jana Husa byl v roce 1920 postaven na návsi
pomník s nápisem „Hledej pravdu, miluj pravdu, braň pravdu“. (Obr. 9)
V obci Krásná Hora bylo během mého výzkumu napočítáno sedmdesát osm domů
celkem, z toho jich je trvale obydleno čtyřicet osm, je zde osmnáct chalup, devět budov
občanské vybavenosti a tři rekreační chaty. V obci tráví v sezóně svou dovolenou
přibliţně osmdesát chatařů a chalupářů. Tento počet nelze určit přesně, protoţe se
průběţně mění. Chataření je v Krásné Hoře téměř zanedbatelné, nacházejí se zde pouze
tři rekreační chaty. Z nichţ jedna se nachází přímo uprostřed obce a dvě jsou umístěné
ve volné krajině na louce a v lese. Z toho vyplývá, ţe pro rozvoj obce je chalupaření
mnohem více důleţité.

Obrázek 9: Památní mistra Jana Husa v Krásné Hoře (zdroj: vlastní)
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2.1.1 Bezděkov

Obrázek 10: Památník mistra Jana Husa v Bezděkově (zdroj: vlastní)

Vesnička Bezděkov se rozkládá podél silnice z Krásné Hory do Věţe v nadmořské
výšce 470 metrů. Jméno je pravděpodobně odvozeno od příjmení prvního majitele
Bezděka. První písemná zpráva o vesnici pochází z roku 1379. Patřila k Okrouhlickému
panství, které zaloţili ve 13. století benediktini z vilémovského kláštera. Zdejší
obyvatelé spadali pod farní úřad krásnohorského kostela svatého Jana Křtitele. Občanů
ţidovského vyznání zde bylo málo a později se vystěhovali do větších měst. V době kdy
Švédská vojska obléhala hrad Lipnici, pořádala kořistné výpravy do celého okolí. Toto
řádění postihlo i Bezděkov. Rabování trvalo aţ do odchodu Švédů v roce 1648.
V obci byl po první světové válce zaloţen spolek divadelních ochotníků, kteří však
neměli vlastní jeviště a tak hráli svá představení pod širým nebem. Několik
pokrokových občanů se v roce 1920 rozhodlo zaloţit okrašlovací spolek. Jejich
zásluhou stojí na návsi dodnes ţulový pomník na upomínku mistra Jana Husa. Později
byla na pomník připevněna deska se jmény padlých obyvatel Bezděkova a Hlavňova
v první světové válce (Obr. 10).
V roce 1930zde ţilo přes dvě stě šedesát obyvatel. V současnosti je Bezděkov součástí
obce Krásná Hora a v třiceti čtyřech domech ţije šedesát obyvatel.
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V obci Bezděkov jsem napočítala třicet pět domů, z toho je dvacet čtyři trvale obydleno
a jedenáct domů je vyuţíváno pro rekreaci. V obci se nenachází ţádné chaty. V hlavní
letní sezóně se zde zvyšuje počet obyvatel téměř o padesát chalupářů.

2.1.2 Bratroňov

Obrázek 11: Kaplička v polích za Bratroňovem (zdroj: vlastní)

Vesnička Bratroňov se nachází nedaleko Krásné Hory směrem k Humpolci
v nadmořské výšce 530 metrů. Na návsi stojí zachovalá zvonice a nedaleko v polích se
nachází malá kaplička se šindelovou střechou, která je nyní v rekonstrukci (Obr. 11).
V obci trvale ţije pouze dvacet sedm obyvatel. V současnosti je Bratroňov součástí
obce Krásná Hora. Kousek za vsí lze navštívit rybník Pelhřimák, který byl hlavně
v minulosti hojně vyuţíván ke koupání. Na jeho březích a v okolích lesích se nachází 22
rekreačních chat a rekreačních domků, které náleţí do katastrálního území obce Krásná
Hora.
V Bratroňově je třicet pět domů, z nich osm slouţí pro bydlení a pět jako rekreační
chalupy. Dále ke vsi patří dvacet dva rekreačních chat a domků v chatové osadě
Pelhřimák. V letní sezóně se tu počet obyvatel zvýší asi o dvacet pět chalupářů a skoro
devadesát chatařů. Z toho vyplývá, ţe obec Bratroňov lze nazvat chatařskou oblastí.
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2.1.3 Broumova Lhota
Broumova Lhota se nachází nedaleko pod hradem Lipnicí v nadmořské výšce 454
metrů. První písemná zmínka o ní se zachovala z roku 1307. V té době se nazývala
Lhotou Detřichovou a spadala pod panství pánů Raimundů z Lichtenburka. V 15. století
se název obce několikrát změnil například na Lhotu Literátovu a později na Hlásnou
Lhotu. Teprve od roku 1904 má dnešní název Broumova Lhota. Ze zdejších památek
připomenu prostorovou kapli uprostřed návsi (Obr. 12) a ţulový pomník postavený
k oslavě 700 let obce. Dnes je Broumova Lhota součástí obce Krásná Hora. Nachází se
zde padesát jedna domů, z nichţ některé slouţí pouze k rekreaci. Trvale zde ţije
devadesát dva obyvatel.
V Broumově Lhotě se nachází devadesát pět objektů celkem, z toho je třicet jedna domů
slouţících k trvalému bydlení, dvacet domů uţívaných jako chalupy a čtyřicet čtyři
rekreačních chat v chatové osadě Ředkovec. Počet obyvatel zde díky chatařům
a chalupářům v sezóně vzroste skoro o dvě stě padesát. I v Broumově Lhotě převaţují
počtem, díky chatové osadě u Ředkovce, chataři nad chalupáři.

Obrázek 12: prostorová kaple v Broumově Lhotě (zdroj: vlastní)
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2.1.4 Čekánov

Obrázek 13: Čekánov (zdroj: vlastní)

Čekánov je malá vesnička nacházející se nad údolím Perlového potoka v nadmořské
výšce 485 metrů. Trvalých obyvatel tu ţije pouze osmnáct. Většina objektů je
vyuţívána k rekreaci. Ves je součástí obce Krásná Hora.
Obec Čekánov má celkem dvacet jedna domů, z nichţ jen sedm slouţí k bydlení.
Zbylých čtrnáct domů slouţí k rekreaci. Díky horší dopravní dostupnosti a nedostatečné
infrastruktuře je pravděpodobné, ţe se počet trvalých obyvatel bude i nadále sniţovat
a obec se stane chalupářskou osadou. Počet chalupářů v sezóně je asi šedesát.

2.1.5 Hlavňov

Obrázek 14: Kamenný kříž na rozcestí u Hlavňova (zdroj: vlastní)
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Podél silnice Z Krásné Hory do Bezděkova se nachází malá vesnička Hlavňov. Na
rozcestí u této silničky stojí jediná historická památka náleţící ke vsi (Obr. 14). Leţí
v nadmořské výšce 458 metrů. V údolí pod Hlavňovem protéká Perlový potok. Ţije zde
pouze čtrnáct obyvatel. Většina domů slouţí jako rekreační objekty. Ves je místní
součástí obce Krásná Hora.
V Hlavňově se nachází devatenáct domů, šest z nich je trvale obydleno. Třináct domů
slouţí jako chalupy. V hlavní sezóně se zde počet obyvatel pravidelně zvyšuje přibliţně
o padesát chalupářů.

2.1.6 Kojkovice
Kojkovice leţí na kopci, jenţ se vypíná nad údolím Perlového potoka v nadmořské
výšce 490 metrů. Název obce pochází od jména Kojek, ves lidí Kojkových. První
písemná zmínka o vsi pochází z roku 1379 – Koycowicz. Obec byla nejspíše panským
sídlem Marguardusede Koycowicz a později Markvarta z Kojkowie.později patřila ves
pod lipnické panství. Z historických památek se na návsi zachovala prostorová kaple se
zvoničkou (Obr. 15). Ves Kojkovice je jednou z ulic Krásné Hory. Trvale zde ţije třicet
pět obyvatel v dvaceti jedněch domech.
V ulici Kojkovice je dvacet jedna domů, jedenáct z nich je trvale obydleno a deset
slouţí k rekreaci. Léto zde tráví asi čtyřicet chalupářů.

Obrázek 15: Prostorová kaple se zvoničkou v Kojkovicích (zdroj: vlastní)
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2.1.7 Kojkovičky
Malá vesnička leţící mezi Bratroňovem a Čekánovem. Rozkládá se v nadmořské výšce
543 metrů. První zmínka o vsi byla zaznamenána v roce 1595. v té době patřila pod
lipnické panství a nesla název Kogkowicze Malé. V současné době jsou Kojkovičky
součástí obce Krásná Hora. Ţije zde pouze patnáct stálých obyvatel. V obci se nachází
nově zrenovovaný statek čp. 3 (Obr. 16), který je chráněn Národním památkovým
ústavem.
V Kojkovičkách lze napočítat jenom osm domů, čtyři jsou trvale obydleny a ostatní
slouţí k rekreaci. Do Kojkoviček jezdí na chalupu dvacet osob.

Obrázek 16: statek čp. 3 v Kojkovičkách (zdroj: vlastní)

2.1.8 Mozolov
Mozolov je malá víska nedaleko Krásné Hory. Hned u silnice si můţeme všimnout
typického kamenného kříţe stojícího mezi dvěma stoletými lipami (Obr. 17). Mozolov
je také ulicí Krásné Hory. Obyvatelé tu byli vţdy zemědělsky zaloţení. Trvale zde ţije
třicet čtyři obyvatel ve dvaceti domech.
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V ulici Mozolov se nachází dvacet domů, z nich čtrnáct je trvale obydleno a šest domů
slouţí k rekreaci. Chalupáři tu zvyšují kaţdou sezónu počet obyvatel o dvacet osob.

Obrázek 17: kamenný kříž (zdroj: vlastní)

2.1.9

Svitálka

Je malá osada nacházející se při silnici k Lipnici. Nedaleko od ní lze najít samotu u lesa
zvanou Křemen. Svitálka je oficiálně ulicí Krásné Hory. Je zde dvanáct domů, z nichţ
polovina je dnes vyuţívána jen rekreačně. Ţije zde osmnáct obyvatel.
V ulici Svitálka je dvanáct domů celkem, z toho šest slouţí pro trvalé bydlení a šest jako
rekreační chalupy. Kaţdoročně sem jezdí za rekreací na chalupu osmnáct lidí.

2.1.10 Volichov
Volichov je malá vesnice leţící nedaleko Lipnice nad Sázavou v nadmořské výšce 465
metrů. V blízkosti se nachází nejvyšší vrchol okolí zvaný Vršek (496 m). Název vesnice
pochází ze jména prvního majitele dvorů Volicha, nebo Voliha. Na zdejší návsi stojí
zrekonstruovaná prostorová kaple (viz Obr. 9, obrazová příloha) i kamenný pomník
postavený na počest mistra Jana Husa (Obr. 18). Volichov je místní součástí Krásné
Hory. Je zde třicet sedm chalup, ale pouze dvanáct z nich je trvale obydleno. Ostatní
domy slouţí jako rekreační objekty. Stálých obyvatel zde ţije pouze dvacet tři.
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V obci Volichov se nachází třicet sedm domů celkem, z toho je trvale obydleno dvanáct
z nich. Zbylých dvacet pět slouţí pro rekreační účely. V této obci výrazně převládají
chalupáři nad trvalým obyvatelstvem. V letní sezóně zde významně stoupá počet
obyvatel téměř o sto lidí.

Obrázek 18: Památník mistra Jana Husa ve Volichově (zdroj: vlastní)

2.1.11 Vitonín
Vitonín je malá vesnička nacházející se mezi Volichovem a Svitálkou. Je místní částí
Krásné Hory. Trvale zde ţije deset obyvatel v pěti domech. Dva domy jsou uţívány
jako rekreační chalupy.
Vitonín má sedm domů celkem, z toho je trvale obydleno pět z nich a dva zde fungují
jako chalupy. V sezóně sem jezdí asi sedm chalupářů.

Shrnutí
Celkem jsem na katastrálním území obce Krásná Hora zjistila sto čtyřicet tři chalup
vyuţívaných k individuální rekreaci a šedesát devět rekreačních chat, které jsou
převáţně umístěné v přilehlých lesích a u vodních ploch rybníků Pelhřimák a Ředkovec.
Celkový počet domů, které zde slouţí k trvalému bydlení je sto sedmdesát šest. Chat
a chalup je na tomto území celkem dvě stě dvanáct. Při porovnání počtu domů
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slouţících jako první a druhé bydlení zjistíme, ţe chaty a chalupy výrazně převyšují
počet domů slouţících k trvalému bydlení.
Krásná Hora nepatří k tradičním chatařským a chalupářským oblastem České republiky.
Tento druh cestovního ruchu se tu začal rozvíjet v 90. letech minulého století. Objekty,
které slouţící tomuto účelu byly uvolňovány postupně. Vylidňování místního venkova
probíhalo a probíhá pozvolna. V tomto případě, se tedy nejednalo o „boom“
chalupaření. Krásná Hora je původně zemědělská obec. Práce pro místní obyvatelstvo
bylo dostatek, a tak hlavní motivací pro stěhování nebylo hledání práce. Nejběţnějším
důvodem uvolnění domovního fondu bylo úmrtí původního majitele domu, nebo jeho
odstěhování.
V Krásné Hoře je pro chalupaření uţíváno osmnáct objektů. Při výzkumu pro tuto práci
jsem se pokusila kontaktovat většinu místních chalupářů, kteří sem jezdí pravidelně
trávit víkendy, dny volna a prázdniny. Deset chalup vlastní chalupáři dojíţdějící sem
z Prahy. Čtyři objekty vyuţívají chalupáři z Havlíčkova Brodu, dva domy slouţí pro
rekreaci chalupářům z Humpolce a jeden chalupářům z Čáslavi. V okolních obcích se
podobný poměr opakuje. Největší zájem o tuto oblast je u Praţanů, kteří mají největší
potřebu relaxace a úniku do volné přírody. Druzí jsou obyvatelé Havlíčkova Brodu,
kteří objekt zdědili po svých příbuzných a nechali si jej za účelem pobytu v přírodě.
Nikdo z dotázaných chalupářů není ochoten svou chalupu poskytnout k pronajmutí cizí
osobě. Jako důvod uvádějí citovou vazbu ke svému dílu.

2.2 Návrh aktivit pro chataře a chalupáře
Nejčastějšími aktivitami zdejších chalupářů je práce na zahradě a pozemku kolem
chalupy. Dále uvádějí jako oblíbené činnosti houbaření, koupání a slunění, rekreačně
turistiku s občasnou návštěvou některé kulturní památky a cyklistiku. Toto zjištění mě
vedlo k vymyšlení zajímavé trasy jak pro pěší turisty, tak i pro cyklisty, která by jim
umoţnila poznat místa běţným turistům skrytá.
Obec Krásná Hora leţí v atraktivním prostředí Českomoravské vrchoviny. Krajina je
zde mírně zvlněná, vhodná pro pěší turistiku, nebo jízdu na kole. V okolí lze najít
několik kulturních památek, které stojí za navštívení. Podmínky pro koupání jsou tu
velmi dobré. Můţeme vyuţít moţnosti koupání jak v krytém tak i nekrytém bazénu
v Havlíčkově Brodě. V Humpolci lze vyuţít sluţeb moderního letního koupaliště. Je tu
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moţnost koupání v přírodě v rybnících Pelhřimák, Ředkovec, nebo rybníku v nedaleké
Hurtově Lhotě, či ţulových lomech u Lipnice nad Sázavou. Nejbliţší informační
centrum pro turisty se nachází v nedalekém Havlíčkově Brodě.

2.2.1 Kulturní památky
V obci Lipnice nad Sázavou je moţné navštívit hned několik zajímavých míst.
Nejvýraznější dominantu obce, ale i okolní krajiny, je lipnický hrad (viz Obr. 1,
obrazová příloha), který byl zaloţen ve 14. století a patří k našim největším gotickým
hradům. Na hradě se během letní sezóny koná mnoho kulturních akcí a koncertů.
V kapli nacházející se na nádvoří hradu se často konají svatební obřady. [7]
Druhou nejznámější památkou v Lipnici nad Sázavou je památník Jaroslava Haška (viz
Obr.2–3, obrazová příloha). Jaroslav Hašek, známý český spisovatel, ţil v malém
domku pod hradem v letech 1921–1923, kde napsal většinu svých literárních děl.
V tomto domě se nyní nachází malé muzeum. Naproti muzeu stojí kamenná socha
J. Haška. [7]
Nejnovější atrakcí obce jsou opuštěné kamenolomy, přímo z lipnického náměstí vede
značená stezka k lomům, kde je přímo v ţulových stěnách vytesán Památník odposlechu
(viz Obr.4–6, obrazová příloha) skládající se ze třech sochařských děl. Jejich názvy jsou
ústa pravdy, zlaté oči a Bretschneiderovo ucho.
Nedaleko Krásné Hory leţí město Havlíčkův Brod, které se proslavilo díky Karlu
Havlíčku Borovskému. V centru města se nachází jedno z nejkrásnějších náměstí
obdélníkového tvaru, které je lemované domy s barokními zdobenými štíty. V levém
horním rohu náměstí stojí dům, ve kterém ţil K. H. Borovský. Nyní zde můţeme
navštívit Muzeum vysočiny.

2.2.2 Celodenní turistický výlet
Trasa jednodenního turistického výletu prochází přes území obce Krásná Hora a území
obce Lipnice nad Sázavou. Je určena pro chataře, chalupáře a případné turisty, kteří se
vyskytnou v této oblasti. Navrhovaná trasa (mapa 1) je dlouhá přibliţně dvacet dva
kilometrů a jen místy se schází se značenými turistickými trasami. Na mapce je
červenou tečkovanou čárou značena hlavní trasa výletu. Zeleně tečkovaná čára značí
moţnost navštívit další zajímavá místa, která nejsou na hlavní trase. Trasa vede z větší
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části po zpevněném povrchu a je tedy moţné ji projet i na kole. Téměř všechny malé
vesničky zmíněné výše a jejich kulturní památky, si lze na tomto pěším výletě
prohlédnout. Trasa tvoří uzavřený okruh a je moţné ji začít v jakémkoli místě.

mapa 1: trasa turistického výletu [4]

Výlet můţeme začít v Krásné Hoře. Výchozím bodem je náves nad kostelem (viz
Obr. 8). Vydáme se po malé silnici směrem na Hlavňov a Bezděkov. Cestou mineme
několik kříţků a posezení pro znavené turisty, kde je moţné si odpočinout.
V Bezděkově zatočíme doprava přímo u památníku mistra Jana Husa a u zemědělského
druţstva znovu zabočíme doprava. Projdeme malebným lesíkem, mineme rybník
s posezením, aţ dojdeme do Čekánova. Odtud je krásný výhled na okolní krajinu. Na
první křiţovatce se dáme doleva a stále stoupáme do kopce. Cestou kříţíme hlavní
silnici a dojdeme do Kojkoviček. Pokud zajdeme do vsi, uvidíme zde krásně opravené
původní štíty vesnických stavení (viz Obr. 16). Cesta dál vede do obce Bratroňov. Zde
můţeme vidět malou kapličku (viz Obr. 11) za vsí v polích a zvonici na návsi. Jdeme
dál po silnici směrem na Humpolec, aţ narazíme na ţlutě značenou turistickou stezku.
Po ní zabočíme do lesa vpravo. Procházíme nyní lesem, kde shodou okolností
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prof. A. Svojsík pořádal své první skautské tábory pro mládeţ. Těch se tehdy účastnil i
mladý spisovatel Jiří Wolker, na jehoţ památku tu byl postaven památník (viz Obr. 7,
obrazová příloha). Dál jdeme lesem kolem chatek, aţ k malé osadě Loskoty. Zde si
můţeme udělat malou přestávku a třeba se i vykoupat v rybníku Pelhřimák. Cesta se
ubírá dál po ţluté turistické značce aţ do Lipnice nad Sázavou. V této obci se vyplatí
chvíli zdrţet. Navštívit tu lze státní hrad Lipnice nad Sázavou pocházející z počátku 14.
století. Z jeho věţe Samson je nádherný výhled na okolní krajinu. Otevírací doba hradu
je červenec – srpen denně kromě pondělí od 9.00 do 18:00, v květnu a červnu denně
mimo pondělí od 10.00 do 16.00. Měsíce duben, září a říjen denně mimo pondělí od
10.00 do 16.00 jen pro objednané skupiny. Vstupné do hradu je 70 Kč za dospělou
osobu a sníţené vstupné je 50 Kč. Část historického opevnění se zachovala i kousek za
vsí. Stojí zde ruiny hlásné věţe zvané Bílá. Také je moţnost návštěvy muzea Jaroslava
Haška, známého spisovatele, a jeho hrobu na místním starém hřbitově. Naproti muzeu
zve k návštěvě restaurace, kterou vlastní pravnuk J. Haška. Pokud se vydáme delším
okruhem (na mapce značen zelenou tečkovanou čárou) budeme mít moţnost pokochat
se lesní cestou mezi opuštěnými kamenolomy. V nedávné době zde vznikl přímo ve
stěnách lomů Národní památník odposlechu, který je sloţen ze tří částí,
Bretschneiderova ucha, zlatých očí a úst pravdy. Další cesta nás povede krátce po
modré a následně po ţluté turistické značce, kterou opouštíme v obci Broumova Lhota.
Na návsi jsou k vidění původní zdobené štíty hospodářských stavení (viz Obr. 8,
obrazová příloha), které jsou pro zdejší kraj typické. Je zde také prostorová kaple. Dál
se vydáme doprava směrem na Volichov. Cestou míjíme kříţek a památník mistra Jana
Husa a prostorovou kapli na návsi (viz Obr. 9, obrazová příloha). Trasa pokračuje mezi
poli a loukami do Mozolova, můţeme se zajít si prohlédnout kapličku v polích (viz Obr.
11, obrazová příloha) a kamenný kříţ u silnice. Poslední zastavení na trase je vesnička
Kojkovice s prostorovou kaplí na návsi. Nyní jsme téměř na konci výletu. Sejdeme po
silničce z kopce do údolí Perlového potoka a vracíme se zpět do Krásné Hory.

2.2.3 Celodenní cyklistický výlet
Trasa cyklistického výletu (mapa 2) je navrţena pro středně zdatné cyklisty. Krajina
zdejší vysočiny je mírně kopcovitá. Na trase jsou dva náročnější úseky. Prvním z nich je
stoupání z Okrouhlice do Veselého Ţďáru a druhým, je stoupání od vodní nádrţe
Kamenná trouba na Lipnici nad Sázavou. Celková délka trasy je naplánována asi na 45
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km a vede po asfaltových silnicích s malým provozem. Je vhodná jak pro silniční, tak i
pro horské kolo.

mapa 2: trasa cyklistického výletu [4]

Na výlet můţeme vyrazit z jakéhokoliv bodu, já jsem popsala trasu začínající v Krásné
Hoře. Vydáme se do kopce směrem na Havlíčkův Brod. Asi po 2 km mineme vesnici
Březinka a míříme dál k Vadínu. Cestou lze spatřit pasoucí se stádo daňků na místní
farmě. Ve vsi se odbočí vpravo, směr Okrouhlice, kde se nachází zámek ze 17. století.
Bohuţel je nyní v dezolátním stavu a není zpřístupněn veřejnosti. Naše cesta se ubírá
přes ţelezniční trať. Na křiţovatce jedeme rovně a začínáme první velké stoupání do
Veselého Ţďáru. Zde na první křiţovatce odbočíme vlevo a pokračujeme mírně
zvlněnou krajinou přes Lučici (viz Obr.12–13, obrazová příloha), do vsi zvané Pohleď.
Tady si můţeme na chvíli odpočinout při prohlídce skanzenu Michalův statek (viz
Obr.14–16, obrazová příloha), který nám připomene způsob ţivota zemědělského
rolníka v letech 1648–1848. Otevřeno zde mají v sezoně kaţdý den mimo pondělí od
10.00 do 17.00, v květnu a září v tutéţ dobu o víkendech. Vstupné je 20 Kč, pro děti
sníţené 10 Kč. Po prohlídce skanzenu zamíříme do Světlé nad Sázavou, kde opět
můţeme vidět exteriér zámku pocházejícího z 15. století (viz Obr.17–18, obrazová
příloha). Nyní slouţí pro účely Zemědělské školy. V levém křídle zámku lze navštívit
muzeum mapující historii města. Další historickou památkou města je kostel
sv. Václava ze 12. století a středověké podzemí, které je zpřístupněno turistům.
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Vstupenky je moţné zakoupit v Informačním centru za poplatek 20 Kč, pro děti za
10 Kč. Ze Světlé nad Sázavou se vydáme po silnici, která směřuje do Humpolce. Za
městem zabočíme doprava a jedeme po malé silničce přes Lipničku do Dolního Města.
Zde stojí za povšimnutí ranně gotický kostel ze 13. století zasvěcený sv. Martinovi (viz
Obr.19–20, obrazová příloha). Uvnitř kostela se zachovaly omítky s freskami
pocházející ze 14. století odhalené v roce 1938. Kostel nebývá otevřen pro veřejnost,
prohlídku je nutné dopředu objednat. Cesta nás vede dál přímo přes náměstí rovně,
projíţdíme vesničku Křepiny, Bystrá a Řečice, kde se nachází starobylý gotický kostel
svatého Jiří ze 13. století se dřevěnou zvonicí z 16. století (viz Obr. 10, obrazová
příloha). V obci se nachází dvacet opravených kříţků. Dostaneme se opět na křiţovatku,
kterou přejedeme rovně, kolem vodní nádrţe Kamenná Trouba. Tady silnice stoupá do
kopce. Čeká nás poslední dlouhé stoupání k Lipnici nad Sázavou. Zde si můţeme
odpočinout a navštívit výše zmíněné památky. Výlet se chýlí ke konci. Nyní vede skoro
celá trasa z kopce. Projedeme Dolním dvorem, Svitálkou a Mozolovem a jsme opět
v Krásné Hoře. [8] [9] [10] [11]

2.3 Komerční využití objektů individuální rekreace
Komerční vyuţívání objektů individuální rekreace je zde chápáno, jako pronajímání
chat a chalup klientům ke krátkodobému uţívání. Chata, nebo chalupa zde slouţí jako
samostatná ubytovací jednotka. Majitelé těchto rekreačních objektů, kteří je nevyuţívají
pro účel své vlastní rekreace, mají moţnost je pronajímat. V dnešní počítačové době je
nejlepším místem pro inzerci rekreačního objektu internet. Existuje mnoho
internetových serverů, které zdarma umoţňují inzerovat pronájem chaty, či chalupy bez
zprostředkovatele. Jsou to například www.superchalupy.cz, www.e-chalupy.cz.
www.ceskevylety.cz a mnoho dalších. Na těchto stránkách se můţe majitel objektu
zaregistrovat a zařadit svůj objekt do katalogu. Prezentace objektu bývá zpoplatněna,
avšak pronajímatel je zproštěn placení provize ze zprostředkování pronájmu. Tento
způsob sebou nese jistá rizika, proto je pro pronajímatele výhodnější vyuţít sluţby
cestovní agentury, která jim na základě smlouvy zaručí včasnou platbu zálohy, platbu
předem a vyřídí za ně případné reklamace. Zprostředkování pobytu a sluţeb s touto
činností spojených musí být v souladu s ustanoveními obecně závazných právních
předpisů České republiky, jako je Obchodní zákoník a Občanský zákoník. Další

44

podmínky bývají upřesněny ve všeobecných podmínkách dané zprostředkovatelské
agentury.
Na českém trhu je široké zastoupení cestovních agentur, které se touto činností
zabývají. Při práci na této bakalářské práci jsem kontaktovala třináct CA, které se
zabývají výhradně zprostředkováním pronájmu chat a chalup za účelem rodinné
rekreace. Jsou to tyto firmy: Agentura Chata Tour s. r. o., DDS Tour Brno s. r. o.,
Cestovní agentura Chatař – Alena Klimešová, Tourtrend s. r. o., Cestovní agentura
Holiday Tour, Agentura Chata s. r. o., CK B&K Tour s. r. o., CA Alka Travel,
Podkrkonošská Cestovní a Ubytovací Agentura, CA Česká Pohoda, CA Tippobyt,
Agentura Bora, Cestovní agentura Ráj.

2.3.1 Výsledky dotazování CA
Výzkum v této části bakalářské práce probíhal obtíţně. Některé cestovní agentury, které
jsem se pokusila kontaktovat, se mnou nechtěly navázat kontakt. O spolupráci na mé
bakalářské práci projevilo zájem pouze šest z výše jmenovaných cestovních agentur.
Poloţila jsem jim tedy několik otázek, které se týkají jejich činnosti, zájmu
pronajímatelů a zájmu klientů o tento druh dovolené.
1. Jak dlouho se vaše agentura zabývá pronajímání chat a chalup?
Kontaktované agentury se podnikání v tomto oboru věnují v rozmezí 5–20 let.
2. Jaký je zájem ze strany zákazníků o tento druh rekreace? Jak se zájem mění
v průběhu let?
Všechny kontaktované CA se shodují v tom, ţe zájem o pobyt na pronajaté chatě, nebo
chalupě je velký. V průběhu let, po která se této činnosti věnují, se zájem o pobyt na
venkově stále zvyšuje. Část klientely je tvořena zahraničními klienty, převáţně
z Německa a Holandska.
3. Jaký je zájem o pronájem ze strany vlastníků?
Zájem ze strany vlastníků objektů je podle agentur velký. Kaţdoročně přibývají na
stránkách jejich katalogů nové objekty. Jde o snadný příjem a některé nabídky jsou CA
nuceny odmítat.
4. Jaké jsou zpětné vazby vašich zákazníků?
Spokojení zákazníci se většinou do agentury vrací a stává se z nich stálá klientela.
5. Jaké druhy ubytování jsou nejoblíbenější?
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Nejoblíbenějším druhem ubytování jsou chaty a chalupy (nejlépe roubenky)
s uzavřeným dvorem, nebo zahradou, s bazénem, terasou a grilem.
6. Které oblasti v ČR jsou nejžádanější?
Nejţádanějšími lokalitami v zimě jsou Krkonoše, Jeseníky, Beskydy, Šumava. V letní
sezóně jsou to Jiţní Čechy, Český ráj, Jiţní Morava, Orlická přehrada a Lipenská
přehrada. Ze zahraničních oblastí jsou to Tatry a oblasti termálních lázní na Slovensku.
7. Jaké aktivity jsou zákazníkům nabízeny? O které je největší zájem?
Nejčastějšími aktivitami jsou turistika a cyklistika. Dále je pro chalupáře oblíbené letní
grilování, koupání a houbaření.
8. Myslíte si, že o chataření a chalupaření bude v budoucnu zájem?
Podle oslovených CA bude i v budoucnu o tento způsob rekreace zájem. Pořízení
vlastní chaty či chalupy je finančně náročné a pro mladé rodiny s dětmi je tento druh
dovolené nejvhodnější. CA hodnotí chataření a chalupaření jako velmi perspektivní
odvětví cestovního ruchu, které se stále rozvíjí.
Odpovědi Cestovních agentur byly pro mne velmi překvapivé. Vyplývá z nich, ţe
o chataření a chalupaření je velký zájem, který neustále roste. Atraktivní je především
pro mladé rodiny s dětmi, které si mohou naplánovat výlety i odpočinek podle svých
představ a moţností. To je nejspíš hlavní výhoda takové dovolené ve srovnání se
zahraničními dovolenými. Z výsledků šetření plyne, ţe se chataření a chalupaření v této
formě významně podílí na rozvoji domácího cestovního ruchu.
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Závěr
V minulých letech bylo chataření a chalupaření jedinou moţností pro únik z místa
trvalého bydliště. Tento problém se týkal většiny lidí. Dnešní doba uţ taková není.
V oblasti cestování se nabízí nepřeberné moţnosti. A i přes to všechno chataření
a chalupaření stále existuje. Stále je oblíbeným způsobem trávení volného času.
V době, kdy tento fenomén vznikal a šířil se mezi bohatým obyvatelstvem, byl
povaţován za módu, otázku prestiţe a společenského postavení. Stal se tak oblíbeným,
ţe se rozšířil v různých formách i mezi nejchudší vrstvy. Dostal se Čechům „pod kůţi“.
Ne nadarmo se říká, ţe Češi jsou národem chalupářů. Vţdyť co můţe být lepšího, neţ
dovolená, která nám připomene vzpomínky na vlastní dětství strávené u babičky na
venkově. Tento způsob trávení volného času patří k šetrným formám cestovního ruchu,
který spadá pod venkovský cestovní ruch. Tato problematika je velmi zajímavá
a rozsáhlá a myslím si, ţe by mohla slouţit i pro rozšíření výuky na školách cestovního
ruchu.
Přínos této práce spatřuji v tom, ţe mapuje historický vývoj chataření a chalupaření na
území České republiky. Tím jsem dosáhla jednoho cíle, který jsem si v úvodu práce
stanovila. Další funkcí je přehled chataření a chalupaření na malém území obce Krásná
Hora v okrese Havlíčkův brod. Myslím si, ţe to je největší přínos mé práce. Ve výše
zmíněné literatuře je dobře popsána situace chataření a chalupaření v různých regionech
České republiky, oblast Českomoravské však chybí. I přes to, ţe největší koncentrace
objektů určených k rekreaci se nachází v blízkosti velkých aglomerací, jako je Praha a
Brno, nebo v blízkosti řek Vltavy, Sázavy a Berounky, je kraj Vysočina chataři a
chalupáři velmi oblíben. Část vysočiny v okolí Havlíčkova Brodu je turisty málo
známá, ačkoliv se zde nachází mnoho historických kulturních památek, které stojí za
vidění. Příčinou malé návštěvnosti je dle mého názoru nedostatečná propagace kraje,
jako turistické destinace. Z tohoto důvodu jsem sestavila poznávací turistickou a
cyklistickou trasu, která má za úkol upozornit běţného turistu na skryté krásy kraje.
Část práce tedy slouţí jako malý turistický průvodce. Turistické trasy vedou krajinou,
kde turistické značení chybí. Proto bych mnou navrţené trasy ráda nabídla Klubu
českých turistů, dalším turistickým klubům, nebo i školám, jako tip na pěší výlet.
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Příloha č. 1 Obrazová příloha k praktické části

Obrázek 1: Státní hrad Lipnice n/S (zdroj: vlastní)

Obrázek 2: Památník J. Haška (zdroj: vlastní)
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Obrázek 3: Muzeum J. Haška (zdroj: vlastní)

Obrázek 4: Ústa pravdy (zdroj: vlastní)
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Obrázek 5: Bretschneiderovo ucho (zdroj: vlastní)

Obrázek 6: Zlaté oči (zdroj: vlastní)
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Obrázek 7: Památník J. Wolkera (zdroj: vlastní)

Obrázek 8: Náves v Broumově Lhotě (zdroj: vlastní)
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Obrázek 9: Prostorová kaple ve Volichově (zdroj: vlastní)

Obrázek 10: Zvonice z 16. stol. a kostel sv. Jiří ze 13. stol. (zdroj: vlastní)
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Obrázek 11: Kaplička v polích u Mozolova (zdroj: vlastní)

Obrázek 12: Kostel ze 13. stol. v Lučici (zdroj: vlastní)
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Obrázek 13: Smírčí kříž v Lučici (zdroj: vlastní)

Obrázek 14: Stará škola a zvonice v Pohledi (zdroj: vlastní)
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Obrázek 15: Michalův statek (zdroj: vlastní)

Obrázek 16: Michalův statek (zdroj: vlastní)
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Obrázek 17: Zámek ve Světlé nad Sázavou (zdroj: vlastní)

Obrázek 18: Zámek ve Světlé nad Sázavou (zdroj: vlastní)
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Obrázek 19: Kostel ze 14 stol. v Dolním Městě se zvonicí z 16. stol (zdroj: vlastní)

Obrázek 20: Zvonice z 16. stol. v Dolním Městě (zdroj: vlastní)
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