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Povídání o cestopisech

Zuzana Hloušková

Cestopis jako literární žánr představuje obvykle prozaický útvar popisující nějaké putování často neznámým a 

teprve objevovaným prostorem. Putování je typicky ohraničeno začátkem a koncem. Nejde však jen o holý popis 

toho, co se dá během cesty vidět, ale důležitou složku představuje také emoční zážitek pisatele, jeho nové 

poznatky a zkušenosti, kterých nabyl na základě prožitého kulturního šoku. Pisatel totiž na nové zážitky stále 

pohlíží prizmatem kultury své vlasti, takže často sáhne ke srovnávání, konfrontaci a příměrům, aby si věci 

neznámé nějakým způsobem zvnitřnil. A právě to je kořením každého cestopisu. Čekáme, jak si pisatel 

v nečekaných situacích poradí, číháme na jeho pochybení, obavy, údiv, znechucení. Toužíme, aby i nás zaskočil 

něčím zvláštním, abychom i my nabyli exotických poznatků. Za tímto účelem nás pisatel obvykle zasype řadou 

detailů, zejména o svých vizuálních zážitcích, ale řada cestopisců přidá i chutě, vůně a zvuky. Cestopis je v drtivé 

většině napsán v ich-formě a snaží se vyvolat dojem věrohodnosti, takže autor i vypravěč splývají. Nemusí to však 

být vždycky pravda!

Existují totiž dva typy cestopisů, cestopis reálný a cestopis fantastický. Ten se vyskytoval především v literatuře 

starší doby. Za první fantastický cestopis můžeme považovat Homérovu Odysseu, byť částečně odráží skutečné 

reálie tehdejšího světa. Dalším příkladem je třeba anonymní dílo Cesta kolem světa rytíře Jana Mandevilly ze 14. 

století. Nakonec sem patří i imaginárně cestopisné Gulliverovy cesty a svým způsobem i Campanellův Sluneční 

stát. A jistě vás v tuto chvíli napadl i další velikán fantastické literatury, který v řadě svých děl uplatnil konstrukci 

cestopisu a samotný motiv „cestování“ nesou i názvy jeho knih – Jules Verne. Jeho Pět neděl v balóně, Cesta do 

středu Země, Cesta na Měsíc a Cesta kolem světa za osmdesát dní jsou téměř nesmrtelné a dodnes vzbuzují 

zájem čtenářů i tvůrců filmových adaptací. V moderní době se fantastický cestopis vyskytuje spíš zřídka, jeho roli 

vytlačila vědecko-fantastická literatura jako taková. Nové dopravní prostředky a další vymoženosti přispěly k tomu, 

že začala být dostupná různá exotická místa, atraktivní už sama o sobě a někdy až neuvěřitelně „fantastická“, 

takže nebylo potřeba si je vymýšlet.

Cestopis reálný sice nesahá tak hluboko do historie (nebo se nedochoval), zato má mnohem tužší kořínek. 

Málokdo ví, že bohatou tradici cestopisů reálných má literatura arabská a hebrejská. Jejich pisatelé objevovali – 

pro nás paradoxně – neznámou Evropu. O jejích krásách vč. Prahy se můžeme dočíst třeba v díle Ibráhíma ibn 

Jákúba z 10. století. K rozkvětu dokumentárně pojatého cestopisu přispěla především renesanční doba, kdy se 

docela hojně cestovalo, a samozřejmě také zámořské objevitelské cesty. Nelze nezmínit proslulý cestopis Milion

od Marca Pola z jeho obchodní cesty do Číny a Indie, byť v poslední době někteří badatelé o jeho pravdivosti rádi 

spekulují. O první anglické kolonii ve Virginii pojednává Pravdivá zpráva kapitána Johna Smitha z roku 1608. 

Podle cestovních deníků anglického mořeplavce J. Cooka pak vzniká tradice „cest kolem světa“. K větší 

subjektivitě popisů se pak přiklání Sternova Sentimentální cesta přes Francii a Itálii. Na noetický účinek cestopisu 

kladl důraz Goethe v Italské cestě. Cestopisný syžet si pak vypůjčil i G. Byron do své Child Haroldovy pouti. Čistá 

forma literárního cestopisu se časem opouští, mění se spíše v útvar publicistické tvorby, především v novinovou či 

filmovou reportáž. Slovní vyjádření často doprovází bohatá obrazová příloha, do popředí se dostávají jiné aspekty 

cesty, především dopravní prostředky, a cestování se tak přibližuje sportovním disciplínám.

Česká literatura se může pochlubit poměrně bohatou cestopisnou tvorbou. První český cestopis vznikl už za dob 

Karla IV. a jeho autorem je údajně panoš Jaroslav, vyslaný jakožto člen královské delegace do francké říše. 

Mnohem víc je však pro širší zeměpisný záběr ceněno Putování pana Lva z Rožmitálu od Václava Šaška 

z Bířkova. Velkou tradici mají u nás i cestopisná díla zaměřená na Blízký východ, popisující především putování 

k Božímu hrobu. Zlatou érou cestopisu je podobně jako ve světě doba renesanční. Zmiňme za všechny Kryštofa 



Haranta z Polžic a Bezdružic, který dokázal vedle didaktického popisu zapojit i vtip a humor. Barokní doba je sice 

považována za „temnou“, ale kupodivu přála cestopisům. Pisatelům se podařilo dostat do zámoří, Amazonie, do 

Číny, na Island, do Íránu či Laponska. Důkazem budiž obsáhlý cestovní deník Heřmana Jakuba Černína z let 

1678-1682 o cestě za Alpy a Pyreneje. Ukázku z něj a ještě z dalších 21 cestopisů vzniklých v 17. století zahrnuje 

antologie s názvem Česká touha cestovatelská.

Cestování bylo také příznakem českého romantismu a děl K. H. Máchy, ať už jde o Pouť krkonošskou nebo deníky 

z cest do Itálie. Později nastupuje éra tzv. malých cestopisů, třeba v podobě Nerudových fejetonů nebo „obrázků“ 

z cest (V. Hálek, J. Havlíček, J. V. Sládek, S. Čech). Za dobrodružstvím se pak vydal J. Wünsch v knihách Po 

souši a po moři, Za oceánem či Mezi mohamedány. Cestopisům se věnoval i J. S. Guth-Jarkovský, známý spíš 

jako autor pravidel společenského chování. V 80. a 90. letech 19. století vydal v časopise Květy celou řadu článků 

ze svých četných zahraničních cest do Španělska, Řecka, Německa, Francie, Švédska, Finska, Portugalska, 

Bosny a Hercegoviny, severní Afriky, Malé Asie, USA a Kanady. Máme však i reprezentanta imaginárního 

cestopisu a tím není nikdo jiný než S. Čech a jeho Pravý výlet pana Broučka do Měsíce. Dvacáté století však 

přineslo už zmíněný reportážní směr cestopisu, kterému se věnovaly např. M. Majerová a M. Pujmanová. 

Odlehčenou formu cestopisu, blízkou črtě, pak u nás do literatury vnesl K. Čapek se svými Italskými a Anglickými 

listy. Nekonvenčně pojal svůj cestopis i J. Werich a básník M. Holub. Zemím jako Čína a Japonsko se věnoval A. 

Hoffmeister. Důrazem na dokumentárnost a oslavou značky Tatra se proslavila autorská dvojice J. Hanzelka a M. 

Zikmund. Přičiněním M. Stingla se rozvinul i cestopis etnografický. Existoval ve světě už dříve, za předchůdce 

etnografického cestopisu se považují Dopisy ruského cestovatele, kde podal N. M. Karamzin encyklopedický popis 

kultury i každodenního života v západní Evropě počátku 19. století. Také J. V. Daneš vydal badatelsky pojaté 

cestopisy z Jávy, Austrálie a Cejlonu. Stinglův Poslední ráj se však dočkal značné publicity i na televizních 

obrazovkách.

V české literatuře se vyvinul i tzv. básnický cestopis, představující sbírky lyrických básní z pobytu mimo domov. 

Taková díla můžeme zaznamenat u J. V. Sládka, J. Vrchlického či J. Machara a později J. Hory či K. Biebla, jehož 

sbírka S lodí, jež dováží čaj a kávu patří k nesmrtelným evergreenům. Na tuto linii „turistické lyriky“ pak navazují 

někteří spisovatelé v době normalizace, kdy cestopis ustupuje značně do stínu politické přízně, např. P. Skarlant či 

M. Florian. K tomuto proudu bychom mohli zařadit i porevoluční dílo S. Fischerové Evropa je jako židle Thonet, 

Amerika je pravý úhel, označované jako „poetry reading tour“.

Období po sametové revoluci, kdy se lidem otevřely hranice a bylo možné svobodně vycestovat kamkoliv, 

nepřineslo utlačovanému literárnímu žánru tolik očekávanou obrodu, alespoň ne hned. Zájem byl především o 

nejrůznější průvodce, bedekry, rádce a slovníky. Najednou je tu celá generace „cestovatelů“, kteří píší o svých 

zážitcích. Nový trend výstižně zachycuje třeba L. Forejt ve svém deníku cestovatele s názvem Do světa to není 

daleko. Cestování může být i součástí nějaké profese, jak vystihl P. Braňka v Kuchařem na lodích 

Československé námořní plavby. Anebo se cestovatelství stává samotným povoláním či náplní života. Cestování 

je můj život, prohlašuje třeba Leoš Šimánek ve svém vyprávění o plavbě na plachetnicích Tichomořím a na 

člunech divočinou severní Kanady. Jižní Amerikou nejen na motocyklu nás zase provede v několikadílném 

cestopisu P. Macourek. Značné popularitě se těší jeden z největších českých mořeplavců R. Krautschneider, který 

ve své poutavé knize Plachetnicí kolem světa pro pírko tučňáka popisuje plavbu kolem světa v antarktickém 

pásmu, přistání na pustých ostrovech, ale i barvitost Austrálie, Afriky, Jižní Ameriky a polárních stanic. Známé jsou 

také CestoSpisy Petra Horkého, který procestoval celý svět, byl na severním pólu, objevil potopené lodě v okolí 

Malediv, přešel pěšky Grónsko, potápěl se se žraloky i stoupal na horské vrcholy a v knize zveřejnil výběr 

nejúspěšnějších článků z magazínu Žlutý.  

Zdá se, že cestopis a sekundární literatura o cestovatelích zažívá v posledním desetiletí svou malou renesanci. 

Jak si jinak vysvětlit boom, kdy se vydávají v nových edicích díla středověkých a barokních cestovatelů (třeba 

zmíněný Černín)? Znovu se do popředí zájmu dostává třeba E. Holub (Emil Holub: cestovatel, etnograf, sběratel

od M. Šámala z roku 2013) nebo se pátrá po neznámých cestovatelích (Hanák na Pacifiku: zapomenutá osobnost 

Františka Pospíšila nebo Enrique Stanko Vráz: záhadný cestovatel fotograf). A světlo světa spatřují i kritická 

vydání cestopisů, jako např. Sbohem, condottiere!: deník cesty Simonetty Buonaccini od hradecké badatelky N. 

Mlsové. Regionálně je pak zaměřena přehledová publikace Cestovatelé a dobrodruzi Pardubického kraje J. 

Rodra. Vychází znovu Čapkovy Anglické listy, které se dokonce dostaly do 30 nominovaných titulů v anketě o 

nejzajímavější české cestopisy všech dob, pořádané v roce 2008 Hedvabnoustezkou.cz a časopisem GEO, stejně 

jako Třicet let na zlatém severu Jana Welzla. Znovu se vrací Legenda H+Z, přinášející výběr toho nejlepšího z 

cest Hanzelky a Zikmunda, upravený a doplněný o vzpomínky po více než padesáti letech.

A objevují se i krásy samotného Česka. Možná trochu provokativně o naší vlasti píše Z. Michora ve své knize



Český Honza: maringotkou napříč republikou. K oblíbeným patří i poeticky pojaté dílo Cestou necestou českou 

krajinou V. Větvičky. Už 20. dílu knižní verze se dočkala také série Toulavá kamera trojice reportérů M. 

Podhorský, I. Toušlová a J. Maršál, vytvořená podle oblíbeného televizního pořadu (a nyní existuje i jako desková 

hra). Pokračuje i linie etnografická, k níž se hlásí třeba dvojice V. Kozák a V. Nedbálek (Dopisy z Brazílie, 1998). 

Znovu se ozývá M. Stingl a jeho Ostrovy krásy, lásky a lidojedů vycházejí ve dvou dílech. Nového vydání se 

dočkal i světoznámý cestopis Smutné tropy (2011) francouzského etnologa a zakladatele moderní antropologie 

Clauda Lévi-Strausse. Rozmáhajícím se subžánrem jsou katalogy fotografických či etnografických výstav a stálých 

expozic, za všechny třeba Kolem světa: sbírka fotografií z cest Josefa Kořenského v Náprstkově muzeu asijských, 

afrických a amerických kultur, který připravili J. Todorová a J. Chovaneček.

Cestopis si získal zpátky pozornost čtenářů. Mezi nejlepšími knihami roku 2010 portálu iLiteratura se vyskytuje 

románový cestopis Hora duše čínského autora Gao Xingjiana, nositele Nobelovy ceny za literaturu. Za nejlepší 

cestopisnou publikaci označila česká odborná veřejnost knihu Albánie, kráska se špatnou pověstí autorů M. 

Náplavy a P. Horkého. Kolekce nejúspěšnějších deseti cestopisů M. Kratochvíla vyšla nedávno na DVD. 

K nejčtenějším knihám patří Češi patří k Vídni autora J. Kamene, ve které se mj. dozvíme, kde by byla Vídeň bez 

Čechů, odkud se ve Walhalle německých hrdinů vzal Žižka, jak se Čechům ve Vídni nadávalo nebo že Sigmund 

Freud sbíral houby českým způsobem a že na rubu vídeňského úmrtního oznámení si přečtete recept na štrúdl.

Stále se také hledají nové způsoby, jak cestopisy ozvláštnit. Začínají se objevovat různě pojaté „netradiční“ 

cestopisy, spojené s bohatou fotografickou přílohou, kuchařskými recepty, příhodami.  

Svými cestopisy „pro ženy“ se např. prosadila Zuzana Francková, která obohatila své vyprávění o užitečné rady a 

praktické tipy, kde nakupovat, čemu se vyhnout apod. Její cestopisy Holandské prázdniny a Římské prázdniny

jsou beznadějně vyprodané. Vydávají se cestopisy i čistě obrazové, ve fotografiích (Nepál, Švýcarsko) a cestovní 

deníky (Mexická noc, Ať se děje cokoli, hlavně neutíkat: průvodcem na safari aj.). Cestopisy najdeme také na 

internetu, např. portál Cestujeme Evropou na www.cestujeme.name nebo www.cestopisy-online.cz.

Za řadou vydávaných cestopisů stojí známé osobnosti, jejichž jméno přitáhne patřičnou pozornost, např. 

moderátorka Anife Ismet Vyskočil Hassan, která v letošním roce přišla s cestopisnou kuchařkou To jsem já, Anife: 

jídlo, pití, cestování, ve které nás zavede mj. do Maroka, Tuniska, Bosny a Hercegoviny, Turecka a Bulharska. 

V půjčovnách je rezervovaná na měsíce dopředu. Jan Schmid zase obohatil svůj cestopis Nejen prstem na mapě

o pohled do zákulisí Studia Ypsilon během jeho zahraničního turné. Pro mě je však stále nejlepším cestopisem ze 

všech Výlet do Portugalska písničkáře J. Buriana. Snad proto, že jsem si tuto zemi zamilovala stejně jako on a že 

ze stránek na vás dýchne ono pověstné saudade, a ne žádné komerční turistické informace. Zřejmě právě tato 

láska mě vedla k založení ClubCafé Pessoa, pojmenovaném po slavném portugalském básníkovi, a jednou třeba 

právě v něm zazní autorské čtení z Burianovy knížky, která loni vyšla už ve druhém vydání.
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