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 Píše se rok 1978 a Michal coby žák třetí třídy jindřichohradecké čtvrté 
základní školy prožívá jeden ze svých prvních letních táborů na tábořišti 
Spálená hájovna u Stálkova. O několik let později zde také pořizuje své 

vůbec první - dnes bychom řekli autorské - fotografie. 
A je to právě tady, kde se kromě ještě černobílých snímků utváří také 

Michalův hluboký vztah ke krajině, kterou svými fotoaparáty zaznamenává 
nejraději.

Již po mnoho let jsou území jeho zájmu trvalá - Česká Kanada včetně 
rakouského příhraničí a Novohradské hory viděné taktéž z obou stran 

hranice. Jeho nejobvyklejším dopravním prostředkem se stalo kolo, a tak 
si lze za obrazy z většiny vystavených fotografií pohodlně dojet v sedle 
bicyklu, třebaže rád volí cesty méně známé a často ukryté v opuštěných 

zákoutích pohraničí.

Snaží se o zachycení aktuálního momentu, jedinečného a prchavého 
okamžiku, kterým krajina promlouvá ke svým návštěvníkům. V současnosti 

k tomu používá fotoaparát Sony XR 10.

Touto výstavou by se rád podělil o mnoho výjimečných pohledů na 
živoucí krajinu Novobystřické vrchoviny se všemi, kterým je Česká Kanada 

blízká i s těmi, kteří se s ní teprve seznamují.

autor textů: PETR POKOVBA

 Když v červnu roku 2019 vydával v Jindřichově Hradci knížku Česká 
Kanada vypravuje - Z Landštejna až na kraj světa za 365 dní, bylo jen 

ve hvězdách nad Vysokým kamenem napsáno, jak se bude další tvorba 
o krajině nejjižnějšího výběžku Českomoravské vrchoviny vyvíjet dál. 

Události se tím však daly do pohybu a nakonec je jejich výsledkem trilogie. 

Tvoří ji výše uvedená kniha z velké části čerpající právě z fotografické 
tvorby Michala Bauera; film Česká Kanada vypravuje, ve kterém hlas 
Ondřeje Vetchého provede diváka celým územím mezi Jindřichovým 

Hradcem a Slavonicemi a kniha Rok České Kanady uzavírající celý příběh, 
v němž najde čtenář kromě dalších kapitol o vrchovině a natáčení filmu 

také sedm rozhovorů s lidmi, pro které je Česká Kanada významnou 
součástí jejich osobních příběhů.

Všechna tři díla jsou otiskem Petrovy lásky k této krajině, 
ozvěnou jejího hlasu v něm.

www.ceskakanadavypravuje.cz
www.4psounddesign.cz

http://www.ceskakanadavypravuje.cz/
http://www.4psounddesign.cz/


Mýtinky - jih
Pohraničí mezi Novou Bystřicí a Starým Městem je i 30 let po otevření hranic plné míst, kde je slyšet ticho. 

Nejsilněji v zelených remízcích bývalých vesnic. V Romavě, Starých Hutích i V Rajchéřově přebývá příběh, který se odehrál na pomezí dvou světů. 
Také u Arnolce a Filipovské hájovny jsou rušné frekvence měst nahrazeny šumem javorových alejí.

Při cestě z Artolce na Mýtinky spatříš hru života. Pasoucí se zvířata znají slunce, trávu i déšť. Stromořadí za nimi člověka kdysi provázelo do hlavní části osady, 
jejíž podoba se až na jedno jediné stavení stala zmizelými Čechami. A přestože v Mýtinkách u Kláštera přebývá minulost, ucítíš radost. Radost živé přítomnosti.



Kashof u Litschau - květen
Vrchovina České Kanady je ve své nejodlehlejší části domovem našich jižních sousedů. Je to kraj přirozeného sepětí člověka s přírodou, 

země prosté krásy a obyčejnosti, která odměňuje citlivého návštěvníka poutavými obrazy.
Farma Kashof je jedním z nich. Na dohled od Litschau si hlídá svůj rajský svět a zve k výpravám. Květen je pro ně jako zrozený.



Kačležský rybník
Květy a koně. Ušlechtilá stvoření existující na stráních Kačležského rybníka si zvolila dobře. Národní přírodní památka dvou velkých vodních ploch 
vzniklých na dřívějších blatech a bažinách je společně s Krvavým rybníkem bezpečným územím pro mnoho forem života. Učí harmonii a pokoře. 

Káňata a orel mořský na vše z výšky dohlížejí a pozorují, zdali člověk naslouchá.
 



Duben u Senotína
Slunce na nebi, nebe na zemi. To je duben nad Senotínem. 

A můžeš přijít od vlakové zastávky, z Hůrek i od Dobré Vody a pokaždé spatříš to stejné - vesnici z pohádek. 
Kostelík, kaplička i vrba nad rybníkem jsou kulisami osudů těch, kteří se zde usadili.

Budeš-li chtít, mohou ti o nich vyprávět.



Fratres u Slavonic
Slavonický potok pramení u Stálkova. Tam se vydává na krátkou o to však pestřejší cestu k jihovýchodu. 

Napojí mnoho rybníků, proteče pevnostním areálem, navštíví Muzeum samorostů i Pohádkový les.
Za železničním viaduktem se vnoří do Slavonic a tam, kde se říká Pod Tratí se dotkne náspu, 

jenž tu zbyl jako svědek existence kolejí město kdysi spojujících s Waldkirchenem and der Thaya.
Dnes se po něm prohánějí cyklisté a trať opět spojuje. Dvě země, jejichž kořeny jsou si tak podobné. Cyklostezka Slavonice - Fratres to všechno v sobě stále má.



Kaplička u Klenové
Je málo nápadná, je schovaná, a třebaže mnozí tudy často projíždějí, kdo ji opravdu zná?

Bez turistických lákadel, zdánlivě bez výrazu, zůstává skromná a pokorná.
Stejně jako kaplička, když přijíždíš od Kaprouna. Až si ji zamiluješ, ukáže ti svou pravou tvář i ves, kterou oznamuje.

Vítej v Klenové!



Mostecká strana
Nad Mosteckou stranou u Suchdola se proplétají oblaka rodící se u Vysokého kamene (738 m) a Javořice (837 m). Hra čísel nadmořských metrů je více než symbolická. 

Navštiv oba vrcholy a uvidíš, že Olšany, Suchdol a Mosty jsou průnikem toho nejlepšího z obou světů. Břízy a borovice, skály a viklany tě povedou po svých cestách 
a ukážou, že i ony jsou součástí tvého domova.



Vrch Kamčatka v Zemi nikoho
Idylická krajina jižní části Staroměstska je současně otevřenou knihou pro ty, kdo v ní chtějí číst. Vlevo při potoce stávala osada Košlák s osmi domy; 

na obzoru nad ní zůstal po vesnici Kuní/Kain s 300 obyvateli jen opuštěný ostrov zeleně.
Otevřený horizont v pravé části skrývá rakouskou usedlost Pengershof a to dlouhé stromořadí protínající celé plátno je úhlopříčkou 20. století, 

živou alejí, která vyrostla namísto Železné opony.
Čas hranic už však skončil, tohle je jedna vrchovina, jedna zem.



Stálkov - leden
Ve výšce 637 metrů už mrzne a padá sníh. Azurové nebe si posvítí na malebnou obec trampů, skautů a horalů. 

Pečují o zahrady a studánky v okolí, navštěvují skalní města. 
Odměnou jim je božská samota.

A ticho uvnitř i vně.



Březen nad Stálkovem
Stálkovskou zimu miluješ. Když ale v březnu roztaje sníh a odhalí svůdné křivky doposud taktně skryté země, když se ona sama probudí 

a spolu s tebou se nadechne, ocitneš se v sedmém nebi.
Jím se teď procházej a věz, že u Stálkova prožiješ radost znovuzrození.



Kaplička u Stálkova
Až se zas vydáš do města skal, potkáš při cestě tuhle kapličku. Můžeš již minout 

a v mžiku na ni zapomenout, můžeš se však zastavit, zapálit svíčku a hádat, kolik poutníků, kolik očí s ní již rozmlouvalo. 
Je svědkem jejich životů, je jejich červenou nití.



Loucký mlýn u Starého Hobzí
Na dohled od nejstaršího moravského mlýna se potkávají ozvěny vrchoviny 

s otevřenou krajinou Starého Hobzí, která je předzvěstí širých a úrodných plání velké Moravy. Cítíš to, víš to. 
Dyje značí definitivní předěl, za nímž se Česká Kanada stane panoramatem.

Až se budeš vracet, navštiv dole na řece Kameny přání a vyslov to své - jarní voda jej odnese do dalekých moří. Tam splyne se Zemí stejně jako se můžeš stát součástí Země ty. 
A potom se vyplní.



Zastávka Hůrky
Hůrky jsou stanice na konci světa.

Tedy byly. V nádražní budově dnes klidně přespíš, v bývalém skladišti oslavíš svatbu i jubileum, na dosah perónu umístíš karavan, postavíš stan.
Jsi jen kousek od nejvyššího místa úzkorozchodné tratě, a tak jej bez ostychu považuj za základní tábor ke svým výpravám. K Osice i radarovému Křížovému vrchu u Hůrek, 

k mezím a pastvinám u Senotína, do skrytých zákoutí Blat a Žišpašských rybníků, do Klášterů, na Landštejn. Tam všude se můžeš vydat za dobrodružstvím. 
S jistotou a bezpečím, protože víš, že tvým cílem je návrat. A Hůrky na tebe počkají.



V srpnu nad Kačlehami
Legenda mezi rybníky. Před téměř 500 lety se člověk rozhodl změnit krajinu a namísto bažin a blat skryl říčku Hostice pod hladinu kačležských vod. 

Transformace, jejíž plody znají už generace obyvatel v údolí, stovky rybářů, hajných, chatařů i táborníků.
Pod staletými duby mohutné hráze už vedly tvé kroky mnohokrát, avšak když se vydáš po březích a jejich pěšinách, zažiješ, co na tebe čeká už roky. 

Překvapení a úžas z nových cest.



Klášter
Kdo ví, kolik ti bylo, když tvé oči viděly kostel v Klášteře poprvé. Deset, sedm či snad ještě míň? Tehdy jsi sice k zemi blíž, ale ještě umíš létat, a tak tě stavba, 

která se zčistajasna objeví u kapličky nad Osikou, překvapí a ohromí. Svou monumentalitou, svým přesahem.
Pak dospěješ, často projíždíš kolem a Klášter je prostě Klášter, obvyklá kulisa za okny aut. 

Může to trvat dlouho, ale nakonec ze své vážné dospělosti vyrosteš. 
Potom jej znovu uvidíš tak, jako by to bylo poprvé.



Staré Město pod Landštejnem
Čihadlo, Uhliště, Skalka a Stříbrný vrch. 

Čtveřice, která dohromady čítá 2689 výškových metrů, obklopuje a společně s hradem střeží celé Staroměstsko. Svojí jedinečnou atmosférou, 
stopou opuštěnosti bývalého konce světa, svým klidem. A ať už přijedeš od Landštejna, Kláštera či Slavonic, vždy tě jimi potěší. 

Nad Dobrotínem na tebe čeká ještě jeden z výhledů, v němž ožije duše města a jeho lidí. Až jej spatříš, zjistíš, že se sem budeš chtít vrátit zas.
Pro všechny obrazy, které tě ohromí a dojmou.



Z Hůrek k bystřické Ovčárně
Můžeš vzlétnou nad krajinu a vnímat celek, můžeš si lehnout do trávy a věnovat se citu pro detail.

Půjdeš-li z Hůrek do Bystřice, zažiješ obojí - v jednom obrazu země i nebe.
U rybníků nad Ovčárnou se nabízí kouzla rozmanitosti a přes barvy luk a vod dohlédneš až za horizont Novohradských hor. 

Krajina je souvislá, je bez hranic. Je spojena se všemi, kdo po ní kdy kráčeli.



Za Ovčínem u Stoječína
Ve Stoječíně u Českého Rudolce končí i v roce 2021 silnice. Asfalt se mění v kamení 

a polní cesty a Země nabývá obrysů ilustrovaných přirozenými potřebami ekosystémů. Mezi remízky Nad Ovčínem 
je pak snadné zapomenout na naléhavost měst a jejich úkolů a spojit se s celkem, stát se jím.

Pod Bukovým vrchem ještě najdeš ztracený svět.



Staré Hutě - březen
Čas se zpomalil a prostor zakřivil. V prohlubni fyzikálních veličin se ztratila malebná obec volně umístěných statků a s ní každodenní svět dávných obyvatel. 

Flóra s faunou však pokračují ve věčném příběhu života a co člověk opustil, stalo se znovu jejich výsostným teritoriem. 
Bledule jako poslové jara i nových začátků to každý rok znovu a znovu připomínají.

S nimi a společně s tebou Staré Hutě znovu ožijí.

 



Déšť nad Hladovým rybníkem
Z výstavního Matějovce se vydáš k severozápadu. Přímo u cesty ochutnáš sametově hladkou vodu pramenící na svazích bezejmenného kopce a pak už se staneš součástí 

horského panoramatu Hladového rybníka. Jeho rašelina zajistí čistotu vody po všechna období roku a hledáš-li skutečné osvěžení, jsi na správném místě České Kanady.
Dál se vydáš k Rožnovu, Holabrunu, do Vlčí jámy i k dvojčeti Vysokého kamene. 

Jen pár čtverečních kilometrů a tolik možností!



Pohled k Panskému olšanskému lesu u Suchdola
Je to kraj severu, země obyčejných vesnic, kde žijí a pracují jedineční lidé. Vesnic bez památek a cílů, bez tisíců návštěvníků 

a snad proto o něco víc v přirozeném souladu s okolím. Zemědělství, lesnictví, sem tam truhlářství, opravna, řemeslo…
Skromná obydlí využívající práce předků či jen jejich pozvolná a mnohdy po generace trvající rekonstrukce. Zámečky jako ten olšanský, 

kaple, křížky u silnic. Zvláštním způsobem se všechno spojuje v celek, z nějž vychází moudrost a klid.
Pohled k Panskému olšanskému lesu je v sobě má.



Nad Strání u Valtínova
Budeš-li v květnu přijíždět do Valtínova ze severu, dotkne se tě jeho laskavost skrytá za zvuky hlavní silnice.
 Kde místní říkají Nad Strání si můžeš lehnout do trávy a těšit se pohledem do svahů Havlovy hory nad obcí.

Slunce, vůně i písně jarních luk zatím prostoupí i tu nejskrytější buňku tvého těla a vdechnou v ně jiskru života. 
Procházej krajem a dýchej zhluboka, začíná druhá renesance.



Mezi Blatem a Klášterem
Ještě než doputuješ k Žišpašským rybníkům a zchladíš se v lázni z rašeliny, 

ještě než projdeš kolem Máří Magdalény v Blatě a pokloníš se památce předků,
ještě než tě uvítá psí výbor u prvního plotu vsi, 

dříve než tohle všechno prožiješ a ještě mnohem víc, potkáš v ohybu Dračice lípu, 
v jejímž stínu se křížek schovává. Oba zde spočinuli a naslouchají.



Z Návar do Veclova
V družném veselí přátel či v blažené samotě dubnového odpoledne obdivuj návarský luční ráj! Na konci bývalého světa 
střeženého vlásečnicemi signálních tras rozkvetl život, a ať už se ve velkém světě člověka děje cokoli, tady najdeš mír.

A lásku.



U bývalého Košťálkova

Strážci košťálkovských hranic si mohou konečně oddychnout. Úkol splněn!



Velký Troubný rybník u Stálkova
Když se nad vodními hladinami začne vznášet mlha, ví každý školák, že už je září. 

I Velký Troubný u Stálkova v ten čas ohlašuje novou lekci a stálkovští horalové ví své. Než zamrznou studánky a Schillerovy kameny přikryje sníh, 
potkáš ještě všechny barvy roku, napřímo a v plném rozlišení.

Podzimní prázdniny jsou plné darů, na které si můžeš sáhnout jen tady. 
Vznášejí se nad tebou jako ta mlha nad vodou.



Rybník Punčoška u Vitíněvsi
Klidná hladina Punčošky u Vitíněvsi věrně zrcadlí říjnové siluety nebeských řas a jen lehký vánek rozechvívá rákosí k jeho labutí písni.

Rok v landštejnském podhradí se už smráká v eleganci barev i vůní a také jako připomínka, že i tady se žilo naplno. Landštejnský dvůr je dnes čtvrtinový, 
Vitíněves chalupářským lesoparkem a nad zámeckým mlýnem se zavřela voda i čas. Je to zde jiné, duch místa však přetrval.

Jsi jeho součástí, a tak s ním často rozmlouváš.



Krvavý rybník v listopadu
Navzdory své velikosti je míjený. Vzácný a chráněný a málo je těch, kdo jej zkusili obejít. Rašelina a absence cest jsou nejlepším plotovím pro člověka 21. století, 

a tak mezi hlavní čluneckou silnicí a ratmírovskou rekreační architekturou zavládl klid. Listopad jej umocnil a když stiskneš spoušť, budeš vědět, 
že něco z něj se přeneslo i do mikročipu tvého fotoaparátu.

Až doma snímek vyvoláš, rozhostí se v tobě ticho.



Landštejn
Bezvětrné poledne a pod hradem klid. Pěšina mizející u východního valu tě vezme do míst, kde je na pozadí zpěvu ve větvích stromů a cvrkotu trav slyšet ještě něco víc – 

Landštejn a jeho Písně kosmické. V nich vypráví, jak rostl, bránil se a kraloval, měnil se a upadal. A opět vzkvétal. 
Stejně jako jeho blízcí přátelé – mlýn na Pstruhovci, Vitíněves, Pomezí, Landštejnský dvůr a všechny domy v podhradí. Vnitřní sluch jejich hlasu vychází vstříc.

Přes Pomezí, kolem přehrady a Vitíněvsi doputuješ až tam, kde slunce zapadá a spatříš hrad v celé jeho působivé kráse. Scéna se stane úplnou, dokonale českokanadskou.
Mocný je Landštejn, stejně jako laskavý.

Tady najdeš ducha České Kanady.
V Landštejnském tichu přebývá.



Sfinga na Homolce - prosinec
Novoveský kříž a také Chrám boha ohně, v nějž se proměňuje v táborových hrách. Tehdy se nohou dotkneš podstavce z kamene a bouře nad Homolkou ti pošle hrom. 

Dramatické sladění běhu událostí a podtržení síly kopce.
Tady je západní hranice České Kanady. Najdeš na ní pralesy, skály, bezedné studny i poustevny. Už když přijíždíš z pánví bažin a rybníků a spatříš, jak za Příbrazí a Lásenicí vyrůstá z rašeliny, vytušíš, že se tu 

odehrává cosi mimořádného. Vyšplhej v Novohradských horách na Kraví horu a pohlédni na horizont za třeboňskou plošinou, uvidíš totéž. Tichá, chladná, mrholící říjnová neděle zesiluje účinek hory a buky 
rozehrávají koncert sil. Zřetelně utkané předivo života spolupracuje a komunikuje napříč druhy. Jsou-li v České Kanadě k nalezení příbuzní Stromovouse ze Středozemě, je to právě zde.

Chceš-li se vzdálit civilizaci v civilizaci, v lesní říši Homolky najdeš ráj. Fabián, Bublavá skála, Smírčí vrch.
A Dubovice. Dva poutní kostely z dávných časů, lesovny a lípy před vchody. Poutní místa uzavřel les a ponechal odlehlý pokorný klid. Takový najdeš jen na zdejších listnatých svazích. Jsou plné záhad a tajemství.

Najdeš skálu, u níž se budeš cítit jak v severských zemích, bezednou studnu, kterou tu člověk zanechal, i poustevnu z časů asketismu, který skutečný život přehlížel.
A tak se směj až Deskovou skálu objevíš a raduj se z prašanu barev pod nohami. Až sem přiletí podzimní vichr, hřejivý a svěží, a ony se rozzáří, zapomeneš na vše, co o všem víš a v tobě se probudí hlas krajiny a 

opravdovost tvých dnů. Tady je kraj buků a skal. Tady Česká Kanada začíná.



Neumühle u Romavy
V náladě prvních podzimů plachtíš po hladké silnici k vodní hladině Fischenreinklubu Litschau. 

Za zatáčkou bydlí Neumühle, poslední stavení jižní země a za ním už jen souvislá linie smrků. Bývalo to tu otevřené, propojené.
V knihách se dočteš víc a třebaže pod hradbou lesů stojí stále stejná chalupa, věci se mění. I díky Stezce 20. století pohraničí znovu ožívá.

Pod mlýnem pohlédneš na stavební přístupy předků... 
Kdo k sobě skládal těžké kameny? A svítilnu nade dveřmi, kdo ji tam dal?

To vše tě může napadnout, avšak cesta pokračuje. Do odlehlých končin dálného jihovýchodu České Kanady!



Z minulosti do budoucnosti - hrad od Košťálkova
Za hamrem a křižovatkou u Veclova stoupá silnice do svahů Smrčiny až na nejvyšší místo, 

odkud je to už jen skok k ostrovní říši stromů, která zbyla jako památník existence jedné vesnice.
Otočíš se a za branou z keřů, tam nahoře u křížku, projdeš časovým polem a ocitneš se v jiném vesmíru. Za tebou Košťálkov jak jej znáš z černobílých fotografií 

a pohledem zpět spatříš současnost, ze které přicházíš. Landštejn tam v okně svého bytí hlásí, že dnes už to ví - že konstantou života je změna.
A tak se měníš i ty a každá tvá cesta sem je nová.



Česká Kanada vypravuje - u Suchdola
Projdeš všechna zákoutí, navštívíš tajná místa. A přesto: vždycky se stane něco nového, stejně jako je pokaždé nový i den. 

Živý organismus České Kanady, celé vrchoviny i celé Země je stále v pohybu. Náhody a dobrodružství čekají, až s nimi sladíš krok. Stane se lehkým a svižným.
Protože tvůj krok je i jejich krokem,

protože jsi krajinou
a ona tebou.



Mýtinky - září



Nad Mosty



Landštejn - květen



Listopad v Bílé



Listopad u Suchdola



Stálkov - říjen



U Suchdola – výhled k Javořici



Domov

 Člověk a krajina, dvojí svět a přesto jeden.

 Pod Vysokým kamenem jsou ještě cesty, které tě k němu zavedou.

 Ke kouzlům jarní vrchoviny u Senotína,
k tichu pohraničí u Starého Města.

 Po stezkách společných, bez map a průvodců si tě místa sama povedou.

 Krajinou České Kanady


