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Do přírody? Ano, ale za jakou cenu
Jan Matějů, Muzeum Karlovy Vary

Je jistě chvályhodné, pokud se snažíme veřejnosti 
nabídnout možnosti sportovního vyžití nebo zába-
vy a poučení v přírodě. Proti tomu lze těžko něco 
namítat, otázkou však je cena, za kterou zmíněné 
možnosti vznikají. Nehodlám se zde zabývat eko-
nomickou stránkou projektů, které mají nalákat 
návštěvníky do podzemí hor, na zasněžené sva-
hy, na kolo nebo na procházku k rašeliništím, spíš 
bych se rád zamyslel nad jejich cenou morální. 
V  posledních letech se setkávám s  projekty, je-
jichž účel je sice bohulibý, ale formu jejich rea-
lizace osobně považuji za  značně kontroverzní. 
Pro lepší pochopení si dovolím uvést fiktivní, ad 
absurdum dotažený příklad. Jak byste se cítili 
v  hotelovém komplexu, který by vznikl přestav-
bou bývalého vyhlazovacího tábora? Stáli byste 
o takový pobyt?
Je morálně ospravedlnitelné postavit lyžařský 
komplex za  cenu toho, že nádhernou horskou 
louku s  jedinečným výskytem vzácné orchideje 
změníme na  parkoviště? Také reklamní slogan 
„Připravili jsme pro Vás 10 km sjezdovek“ s do-
větkem „Vykáceli jsme pro Vás 80 ha zachova-
lých horských smrčin“ by asi nezaujal tím správ-
ným způsobem. Je potřeba vést cyklostezku 
důsledně podél řeky, i  když tím narušíme vodní 
režim bočních ramen toku a vytvoříme zdroj ru-
šení pro hnízdící ptáky? Nestačilo by to jen ně-
kde, „na  ukázku“? Kolik starých důlních děl je 
třeba zpřístupnit, byť za  cenu poškození v  na-
šem regionu nejvýznamnějších míst pro zimování 

a „námluvy“ netopýrů? Má mít každá obec ales-
poň jedno?
Je smutné, že v době, která má až nepředstavi-
telné technologické možnosti, nedokážeme mi-
nimalizovat morální cenu projektů, které vytváří-
me pro naši zábavu nebo dokonce pro poučení. 
Opravdu jsme ochotni obětovat orchideje, žáby 
nebo netopýry pro vlastní potěšení? Neumíme to 
jinak a lépe, byť třeba za cenu vyšších ekonomic-
kých nákladů nebo větší exkluzivity návštěv ať už 
v podzemí či mokřadech?
Přál bych si, aby návštěvníci při svých cestách 
do  přírody za  sportem a  poučením, přemýšleli 
nejen nad cenou vstupného, ale i  cenou, kterou 
za tuto atrakci zaplatila příroda. Sami ať posoudí, 
zda se to „vyplatilo“. ■

■  Již od loňské sezóny je proměněna bývalá re-
kreační osada Pionýrské v „Dětský ráj Svatošky“. 
Láká především rodiny s dětmi. V příští sezóně by 
zde měla být expozice historických pohlednic Sva-
tošských skal a spolu s ní přírodních míst chráněné 
krajinné oblasti Slavkovský les. Uvažuje se o obno-
vení mostu, který osadou vedl na kočárovou cestu 
k Lokti a byl zničen koncem 2. světové války – měl 
by sloužit jen cyklistickému provozu. Nové mosty na 
cyklostezce jistě potěší, pokud se nebudeme zabývat 
jejich potřebností a cenou. 
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