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Zajímavá místa našeho kraje

Stopy Karlovarského 
Wandererklubu po 150 letech
Stanislav Wieser, Karlovy Vary

  25. dubna 1862 založili ctihodní karlovarští občané zřejmě první turistický klub v Čechách. Byli to ovšem Němci, rakouští 
občané v čele s Heinrichem Angerem, majitelem restaurace Sanssouci. Z fotografi e zakladatelů není doložitelné, zda 
přípitek pivem a založení Karlsbader Wanderer Clubu proběhlo právě v této restauraci před 150 lety. Tradice popíjení piva 
na závěr zdařilých výletů je ovšem starší.
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  Úctyhodné 50. výročí činnosti klubu bylo oslaveno odhalením sochy „Poutníka“ 28. dubna 1912 pod vrcholem 
Výšiny přátelství. Květnaté projevy chválily právem vlastivědnou činnost klubu a mravní zásady, kterými 
se řídili jeho členové. „Poutník“, vytvořený z litiny v Blanenských slévárnách, mával kloboukem na pozdrav 
návštěvníkům karlovarských lázeňských lesů necelých 40 let.

  Na místě sochy u modře značené turistické cesty od Puppu na Dianu zůstala jen pyramida z kamenů. Vzpomínky 
pamětníků oživily zájem o „Poutníka“ v roce 1988 před stým výročím založení Klubu českých turistů. Existovala 
naděje, že socha byla po svržení zakopána v blízkém okolí. Skupinka šesti nadšenců s nestorem karlovarské 
vlastivědy Karlem Nejdlem se chtěla pokusit o nové vztyčení sochy symbolizující turistické tradice bez 
nacionálních stínů. 9. dubna 1988 měli nadšenci štěstí v odhadu místa, kde kopat, leč neštěstí v tom, že ze země 
vyzvedli jen trosky „Poutníka“. Jeho litinové tělo bylo neopravitelné a na výrobu kopie se nedalo ani pomyslet. 
V roce stého výročí postavení sochy na jejím místě máme jen digitální obraz (foto vpravo).
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  Na procházce Odpolední pěšinou 
k někdejšímu Kaiserparku  mohou 
poutníci v našich časech vidět 
další, dosud existující památky 
na Karlsbader Wanderer Club. Mezi 
pěšinou a silnicí u ruského obytného 
komplexu Gejzírpark stojí sloup 
datovaný 1932. Postaven však byl 
již 17. května 1874 na vycházkové 
cestě nad restaurací Sanssouci 
přičiněním klubu. Přemístění se 
událo k 70. výročí trvání klubu 
a zároveň byl na zděný kamenný 
podstavec přemístěn litinový 
znak Wandererklubu s iniciálou 
W a datem založení klubu 1862. 
Znak byl původně 9. dubna 1881 
osazen nedaleko na skálu naproti 
Kaiserparku, kde zůstaly dodnes 
otvory pro upevňovací kotvy. Ze 
znaku na podstavci sloupu se 
zachovalo jen malé torzo (dolní 
fotografi e).

Poznámka: Širší fotodokumentaci  
k popisovanému příběhu můžete  
nalézt v článku Stanislava 
Burachoviče s fotografi emi 
Stanislava Wiesera v Arnice 20/1988 
na str. 317–320.

Historické černobílé snímky poskytli 
S. Burachovič (str. 37) a Jiří Klsák 
(str. 38).


