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John Muir  
 

Krátký životopis 
 

John Muir (1838-1914), také známý pod jménem „John z hor“, byl skotský/americký přírodovědec, 
spisovatel, filosof v oblasti životního prostředí, a pionýr v problematice ochrany přírody Spojených 
států. Narodil se v Danbaru, na východním pobřeží Skotska. Jeho rodina emigrovala do USA v roce 
1849. 
 
Ačkoliv strávil většinu svého života v Americe, tak nikdy nezapomínal na své skotské kořeny. Udržoval 
silné kontakty se svou domovinou a po celý život byl pyšný na skotskou identitu, velmi často hovořil o 
svém dětství na venkově, ve východní oblasti East Lothian.  Také se do Skotska znovu podíval v roce 
1893, setkal se svými spolužáky v Danbaru a navštívil místa spojovaná s dětstvím. Rovněž tak, ani po 
mnoha letech v Americe, nikdy neztratil svůj skotský přízvuk. 
 
Ve věku 22 let se přihlásil na Wisconsin-Madison universitu a studium hradil po několik let ze svých 
úspor. Záznamy hovoří o jeho statusu jako o „nepravidelném gentlemanovi“, a ačkoliv nikdy 
nepromoval, naučil se natolik dobře geologii a botaniku, že v následných toulkách přírodou dobře 
chápal všechny souvislosti. 
V září 1867 se Muir vydal na dlouhou cestu – 1000 mil (1600 km)- z Kentucky na Floridu, kterou vylíčil 
ve své knize „Tisíc mil dlouhá cesta k zálivu“. Nevybíral žádnou specifickou trasu, hlavně pokud 
procházela skrze „divočinu, nejlistnatější a nejméně frekventovanou krajinou, kterou jsem mohl 
nalézt“. 
 

Náplní jeho práce je psaní  
 

J.Muir, okolo roku 1875 
 
Přítel Muira, zoolog Henry F. Osborn, píše, že Muirův způsob psaní nebyl pro 
něho nikterak snadný, a musel tedy v tomto směru vynakládat značné úsilí. 
„Vstával denně ve 4.30 hodin, a poté co si dal pouze jednoduchý šálek kávy, 
tak nepřetržitě pracoval…sténá nad svou prací, píše a přepisuje a vkládá.“ 
Osborn si všímá, že upřednostňuje používání jednoduché angličtiny, a tudíž 
obdivoval především veškerou práci Jane Carlyle (skotská spisovatelka), 
R.Emersona (americký esejista a lektor) a H.Thoreau (americký esejista, 
básník, filosof, abolitionista (hnutí, jehož cílem bylo zrušení otroctví), 

přírodověděc, odpůrce daní, kritik územního rozvoje, zeměměřič a historik. „Je silným zastáncem 
názorů H. Thoreau, a začíná rozsáhlou citací tohoto autora.“ Jeho sekretářka, Marion R.Parsons, 
rovněž potvrzuje, že „větná skladba pro něho byla vždy pomalá a pracná…Každá věta, každá fráze, 
každém slovo vždy zevrubně zvažoval, ne pouze jednou, ale dvacetkrát, než byl spokojen s vložením 
do textu.“ Muir ji často říkal, „Záležitost psaní knih je zdlouhavá, únavná a nekonečná práce.“ Holmes 
píše, že v průběhu jeho autorské kariéry, ale i pobytu v horách, Muir prožíval „přítomnost dokonalosti 
přírody.“ 
Jeho dopisy, eseje a knihy vypravující o jeho dobrodružství v přírodě, především v pohoří Sierra 
Nevada v Kalifornii, četly miliony lidí. Jeho aktivity umožnily ochránit Yosemitské údolí, Národní park 
Sequoia a mnoho dalších přírodních lokalit a ekosystémů. Založil Sierra Club, který se stal přední 
americkou ochranářskou organizací. 340 km dlouhá stezka v horách Sierra Nevada nese na jeho 
počest jméno Stezka Johna Muira. Ale jsou zde i další místa po něm pojmenovaná  - jako Národní 
lesní monument Johna Muira, pláž Muir, John Muir College, hora Muir, camp Muir a ledovec Muir. Ve 
Skotsku je rovněž 130 mil dlouhá stezka s jeho jménem- John Muir Way. 
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Nauky o přírodě a bohosloví 
 

Muir byl přesvědčen, že k poznání pravdy, se musí vždy obracet pouze jen k přesným zdrojům. Ve své 
knize, Příběh mého chlapectví a mládí (1913), píše o tom, jak v průběhu jeho dětství jej otec nutil číst 
každý den Bibli. Muir si nakonec zapamatoval tři čtvrtiny Starého zákona a celý Nový zákon. Otec 
Muira pročítal Josefovu Válku Židů, jen proto, aby pochopil kulturu Palestiny v 1. století, protože spis 
byl napsán očitými svědky, takže dokázal osvětlit celkovou kulturu v průběhu období, které popisuje 
Nový zákon. Williams si všímá, že postupně s poznáváním Americké přírody a krajiny, Muir začínal 
chápat další „primární zdroj pochopení Boha: Knihu přírody“. Podle Williamse, v přírodě, především 
pak v divočině, byl Muir schopen studovat rostliny a zvířata v prostředí, jak byl přesvědčen, „přišlo 
přímo z rukou Boha, nekorumpované civilizací a ochočením.“ Jak píše Tallmadge, Muirova víra v tuto 
„Knihu přírody“ jej přinutila vyprávět příběh „o stvoření, slovy, kterým každý čtenář bude rozumět.“ 
Následkem toho se jeho spisy staly „proroctvím, neboť usilovali o změnu našeho pohledu.“ 
Muirův životopisec S. Holmes si všímá, že Muir užíval slova, jako „nádhera“ a „božský“, což může 
znamenat, že poznávání začínalo mít náboženský rozměr: “Nelze přeceňovat důležitost myšlenky 
božskosti v Muirových písemnostech, pokud žádný jiný prostředek nenese tak silný náboj emocí nebo 
zbožné zátěže,“ a doplňuje slovy „přesná obdoba Hebrejského původu,“ v kterém biblické psaní často 
spojuje božskou přítomnost se světlem, jako např. hořící keř nebo sloup ohně, popsáno jako „oslava 
Boha.“ 

 
Vidí přírodu jako domov 

 
Muir s rodinou, 
kolem 1888 
 
Není divu, že 
Muir se svým  
názorem na to, 
že skutečný 
domov může 
být pouze 

příroda, 
nenašel velké 
pochopení ve 
své rodině a 

domově 
v Martinez, 

Kalifornie. Řekl 
o svém ranči, 
že to je dobré 
místo na 

přečkání 
bouřlivého 

počasí,… na psaní a na výchovu dětí, ale jeho skutečný domov to není. Ten je tam nahoře a ukázal 
směrem k pohoří Sierra Nevada. 
 
Po zabydlení v San Franciscu, téměř okamžitě odjel na týdenní návštěvu do Yosemitů, místo, o 
kterém pouze četl. Když je prvně viděl, tak píše o tom, že „Uchvácen krajinou, neohrabaně sestupoval 
dolů příkrými srázy, aby si lépe prohlédl vodopády, vískal a kvílel radostí nad úchvatnými výhledy, 
poskakoval od květiny ke květině.“ Theodor Roosevelt řekl o Muirovi: „Byl jsem trochu překvapen, že 
na rozdíl od Johna Burroughse, John Muir se vůbec nezajímal o ptáky a ptačí písně, a pramálo o nich 
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věděl. Drozd rezavoocasý mu nic neříkal, zatímco stromy a květiny a útesy pro něho znamenaly 
všechno.“ Později se vrátil do Yosemitů a pracoval zde jednu sezónu jako pastýř.  
Muir byl loajální, oddaný manžel a otec dvou dcer, „ srdce však měl nespoutané,“ píše Marquis. Jeho 
žena rozuměla jeho tužbám, a když viděla jak je na ranči neklidný, tak mu i dokázala říci „kšá nahoru“ 
do hor. Občas jeli s ním i jeho dvě dcerky. Muir často používal termín „domov“, jako metaforu pro 
přírodu i jako všeobecný postoj k „přírodnímu světu samému“, poznamenává Holmes. Často používal 
běžný jazyk k popisu svých vědeckých prací, jako třeba když hovořil o přírodě, jako domově pro i ten 
nejmenší rostlinný život: „drobná nachová rostlinka, opatrována svým Stvořitelem, zavřela své 
okvětní lístky, krčící se nízko ve štěrbině svého domova, vychutnala bouři v bezpečí.“ Muir rovněž 
viděl přírodu, jako svůj domov, např. tehdy, když psal svým přátelům a popisoval Sierru, jako „Horský 
zámek Boha.“ Nejenže dokázal popsat hory jako svůj domov, ale cítil blízkost i k těm nejmenším 
předmětům: „Dokonce i kameny se zdají být hovorné, sympatické a bratrské. Není se co divit, když 
zvážíme, že my všichni máme stejného Otce i Matku.“ Ve svém pozdním životě věnoval Muir většinu 
svého času ochraně Západních lesů. Vyzval, aby Kongres USA schválil zákon o vyhlášení Národního 
parku Yosemite; jeho schválení proběhlo v roce 1890. Duševní kvality a nadšení přírodou vyjadřované 
v jeho esejích inspirovalo mnoho čtenářů, včetně prezidentů a kongresmanů k tomu, aby vyvíjeli 
snahu k ochraně rozsáhlých přírodních celků. Dnes hovoříme o Muirovi, jako o „Otci národních 
parků“ a Správa národních parků USA publikovala krátký dokument o jeho životě.  
John Muir je obrovskou inspirací jak pro Skoty, tak i pro Američany. Jeho životopisec, Steven 
J.Holmes, je přesvědčen, že se Muir stal „jedním ze svatých patronů pro americké ekologické aktivity 
ve 20. století,“ jak pro politické, tak i rekreační. O jeho názorech / esejích se běžně diskutuje 
v četných publikacích a časopisech, často jej citují i profesionální fotografové přírody, jako Ansel 
Adams. „Muir významně ovlivnil samotný řád, dle kterého Američané chápou svůj vztah k přírodě,“ 
píše Holmes. Byl předním myslitelem v oblasti ekologie, politickým mluvčím a náboženským 
prorokem, jeho názory na přírodu se stávaly osobním průvodcem pro nesčetné množství lidí, jeho 
jméno se stává „téměř všudypřítomné“ v moderním ekologickém podvědomí. Spisovatel W.Anderson 
tvrdí, že Muir je příkladem „ztělesnění lidské bytosti v jeden celek s přírodou“, zatímco životopisec 
D.Worster tvrdí, že jeho posláním bylo „…zachránit Americkou duši před totální kapitulací světu 
materialismu.“ Jako pocta významnému ochránci přírody, byl u příležitosti jeho 175. narozenin, 
v roce 2013, vyhlášen 23. duben Dnem Johna Muira. 
 

Založení Národního parku Yosemite 
 

Muir se celou svou 
silou zapojil do role 
ochranáře. Měl 
představu, že se 
oblast Yosemit i 
Sierry stane 
nedotčenou zemí. 
Domníval se, že 

největším 
nebezpečím pro 
dané oblasti bude 
domácí zvířectvo – 
především chované 
ovce, o kterých 
hovořil, jako o 

„rohatých 
sarančatech“. 
 

Západ nad lučinami Tuolumne 
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V červu 1889, pozval Muir vlivného redaktora časopisu Century, Roberta U. Johnsona, k táboření na 
lučinách řeky Tuolumne, aby byl svědkem škody od pasoucích se ovcí. Johnson souhlasil 
s publikováním jakéhokoliv článku na téma vyloučení ovcí z horských oblastí Sierry. Slíbil také, že 
použije svého vlivu na Kongresmany, aby podle modelu NP Yellowstone, vytvořili NP Yosemite. 
 

Původní Američané 
Muirův postoj k původnímu obyvatelstvu se postupně vyvíjel. Jeho první kontakty byly s Indiány 
kmene Winnebago, Wisconsin (jeho první domov v USA), kteří žebrali o potraviny a ukradli mu jeho 
oblíbeného koně. Přesto však pro ně měl velké sympatie, „… cizí rasy jim ukradli území a tlačili je 
nemilosrdně více a více do kouta, a tím je okrádali o jejich obživu.“ První setkání s kmenem Paiute, 
Kalifornie, poté co poznal jejich životní styl, jenž popsal jako „líný“ a „pověrčivý“, jej zanechalo ve 
stavu rozpolcenosti. Později, poté co s Indiány žil, si jich začal vážit, protože v porovnání s Evropany 
/Američany byly negativní dopady jejich životního stylu na přírodu nepatrné. Muir dostal od Indiánů 
přezdívku „Ancoutahan“- „adoptovaný náčelník.“ 
 

Odkaz 
V průběhu svého života Muir publikoval více než 300 článků a 12 knih. Byl spoluzakladatelem Sierra 
klubu, který pomáhal založit řadu národních parků (i po jeho smrti), a dnes má více než 2.4 milióny 
členů. 
Muir byl znám, jako „svatý patron Americké divočiny“ a „reprezentant svobodného ducha“ této 
divočiny. Jako snílek a aktivista, jehož výmluvné argumenty dokázaly změnit názory Američanů na 
jejich hory, lesy, pobřeží a pouště, řekl přírodopisec G.Ehrlich. Nejenže vedl hnutí za ochranu lesních 
lokalit a vznik národních parků, ale jeho písemnosti prezentovali „lidství a přírodu jako jeden pokorný 
celek s respektem pro veškerý život.“ 
 

Pocta a ocenění 
 

Kalifornie slaví Den J.Muira 21. dubna každý rok. Kalifornie takto poctila pouze 3 muže, J.Muir byl 
prvním, dalším je i Ronald Reagan. 
Následující místa byla pojmenována po JM:         
3x hora Muir  
ledovec Muir, Aljaška 
stezka J.Muira 
divočina J.Muira      
průsmyk J.Muira  
Národní historická památka J.Muira               
pláž J.Muira, Kalifornia                                                                 
tábor J. Muira v Kaskádovém pohoří 

                                                                                                                 
 John Muir na čtvrťáku státu Kalifornie 

Kolej J.Muira, University of California                                              (mince čtvrtdolar), 2002               
dálnice J.Muir 
pás asteroidů 128523 J.Muira  
…a další 
 
Od roku 1964 se průběžně vydávají také poštovní známky s J.Muirem 
 
John Muir zemřel na zápal plic v Los Angeles, Kalifornie. Jeho CV zahrnuje následující profese: 
Strojník (měl pracovní úraz a téměř přišel o oko), přírodovědec, filosof, spisovatel, botanik a geolog. 
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Mé kontakty se jménem Muir 
 

1. 
 

 
 

 
V roce 1974, když jsem studoval 
v Cheshire College of Agriculture, se jeden 
z mých spolužáků jmenoval Hector Muir, a 
byl ze Skotska. Hector byl hromotluk (stojí 
vlevo), ale bez vážného zájmu o sport 
nebo přírodní vědy. Mnohokrát jsem 
uvažoval o tom, jestli má Hector 
příbuzenský vztah k Johnovi Muirovi. 
 

 
 
 

2. 

 
V roce 1999, když jsem cestoval se skupinou nadšenců po národních parcích US, tak jsme vystoupali i 
na Mt.Whitney, kde jsme po nějakou chvíli šli po John Muir Trail. Vrchol Mt. Whitney (4421m) je 
nejjižnějším terminálem této stezky. Naše skupina šla na vrchol dva dny. Snímek ukazuje cestu  
vrcholu. Po trase jsou dva tábory a v jednom z nich jsme přespali ve stanech. Cestu dolů jsme zvládli 
za jeden den. 
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3. 
 

V roce 2013, když jsem s VP cestoval směrem k Národnímu parku Yosemite, jsme se přiblížili k pohoří 
Sierra Nevada, a hledali místo, kde přespat. Hora Mt. Whitney byla blízko, a já si trochu mlhavě 
vzpomínal na rok 1999, kdy jsem tu byl naposledy. Parkoviště pod Mt.Whitney byla tehdy hustě 
obsazena auty, a zcela určitě bychom tam mohli přespat, aniž by si nás někdo všimnul. 
Jakmile jsme přijeli k těmto parkovištím, tak jsem zpomalil, jel krokem, a hledal vhodné místo. Pod 
stromy stála skupinka lidí, a jedna mladá žena zamířila k našemu autu. Zastavil jsem a stáhl okno. Byl 
podvečer, ale zcela jasně jsem viděl, že se na nás spokojeně usmívá. Zeptala se mne:“Přijeli jste pro 
nás?“ Já odpověděl:“ Nepřijeli.“ Ale ten milý a úsměv ze šťastného obličeje ji neopustil, To mi nedalo, 
a zeptal jsem. „Proč se stále usmíváte, když jsem vás zklamal, neboť nejsme ti, koho očekáváte?“ Ona 
odpověděla:“ Po třech týdnech jsme přišli po stezce J.Muira a teď čekáme na odvoz domů.”  

Musím říci, že jestli jsem někdy viděl šťastný obličej, tak to bylo právě tam a tehdy! Takže jestli toto 
dokáže s člověkem udělat přechod po stezce Johna Muira, tak je to naprosto báječné! 
 

4. 
 
V průběhu naší návštěvy 
Yosemite NP,v roce  2013, 
jsem se účastnil večerní 
přednášky v prostorách 
přírodního divadla (za 
Visitors Centrem), kterou 
prezentoval John Muir 
(tedy jeho představitel). 
Středisko mělo 
připraveno program na 
celé léto, a ten večer jsem 
měl to štěstí, že 
přednášku měl zrovna 
John Muir. Mimochodem, 
podobné prezentace jsou 
i v jiných NP. Tento 
představitel J. Muira  
cestoval po celých US, 

měl dobové oblečení a mluvil se skotským přízvukem. Byl to pro mne nezapomenutelný večer ze 
dvou důvodů. Kromě JM jsem se setkal s milým pánem, a zatímco jsme čekali na představení, tak 
jsme si vyměňovali naše světonázory. Pokračovali jsme dokonce i o přestávce. Já mu vypravoval vtip 
o Američanovi, 
který byl na 
dovolené 
v Mexiku. On 
do mne strčil 
ramenem a 
řekl,  
„Dej si pozor“, 
a kontroval 
otázkou: “Co je 
lepší, jít do 
kostela na 
bohoslužbu, a 
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myslet na hory a rybaření, anebo jít rybařit do hor, a myslet při tom na Boha?“ Vlastní představení 
bylo zábavné a spíše pro děti, taková povídka. V pohodě, byl čas prázdnin a všude rodiny na cestách. 
 

5. 
Při návštěvě NP Yosemite (2013) jsem si 
zakoupil překrásně ilustrovanou knížku 
od Johona Muira - MY FIRST SUMMER IN 
THE SIERRA. A nakonec, v tomto roce, 
při naši návštěvě NP Yellowstone, jsem si 
koupil i druhou knížku od stejného 
autora – THE YELLOWSTONE NATIONAL 
PARK. Musím dodat, že i tento pěkný 
pohled s citátem od J. Muira jsem si 
zakoupil v Yellowstonském NP. 
 
 

 
Několik výpisků / citátů z výše uvedených knížek  

 
THE YELLOWSTONE NATIONAL PARK – John Muir 
 
Předmluva šéfredaktora W.R.Jonese, bývalý hlavní přírodovědec Národního parku Yosemite: 
„Knížku The Yellowstone National Park připravil John Muir, badatel a přírodovědec, v roce 1898. 
Byla následně publikována, jako rozsáhlý odborný článek v měsíčníku Atlantic Monthly a opět v roce 
1901, jako kapitola Muirovy knihy Naše národní parky. Docela snadno to může být jeho nejlepší 
literární práce v oboru přírodovědných esejí. Přinejmenším obsahuje jeho nejčastěji citovaný názor, 
uvedený v tučném písmu: „Kráčej potichu, kterýmkoliv směrem, a vychutnávej svobodu horolezce… 
Vystoupej k horám a vyslechni jejich dobré zvěsti. Tempo přírody tě zaplaví stejně, jako sluneční 
svit zaplavuje stromy. Větry fouknou do tebe svou svěžest a bouře svou energii, zatímco starosti 
odpadnou jako podzimní listí. S příchodem stáří, jeden zdroj radostí za druhým se uzavírá, avšak 
zdroje, jež nabízí příroda, nikdy nezklamou.“ 
Kaliforňané si pochopitelně přivlastňují Muira, protože tento stát se stal jeho adoptovaným 
domovem, stejně jako Yosemite a Sierra Nevada jeho zázemím na mnoho let. Právě tam rozvíjel 
a praktikoval své znalosti, jako geolog a botanik, horolezec a spisovatel, a samozřejmě i jako 
ochranář. Musí to být tedy překvapení – dokonce i šok a zklamání – pro mnohé lidi, že jeho oblíbený 
citát nebyl inspirován Yosemity v pohoří Sierry Nevady, ale Yellowstonem v pohoří Skalnatých hor. 
Muir řekl, že nikdy nebyl spokojen s tím, co napsal, dokud si to nahlas nepřečetl a nebyl spokojen se 
zvukovou intonací. Pokuste se o to sami, a přečtěte si nahlas pasáže, které se vám líbí nejvíce. 
Poznáte, že některé z nich jsou blízké hudební skladbě, a budou se vám líbit – a svět, který 
představují - dokonce více. Proto také Muir žil a psal: aby se podělil o radost, kterou nalézal pod 
širým nebem. Poznáte, že jeho záměr nebyl zbytečný, protože tato malá brožurka vám pomůže najít 
potěšení nejen v Yellowstonu, ale i v dalších přírodních krásách kdekoliv jinde, o to více. 

William R.Jones 
 
Nuže, protože cítím, jak mi léta přibývají, tak mi je obzvlášť blízká poslední věta citátu z této brožurky: 
„…S příchodem stáří, jeden zdroj radosti za druhým se uzavírá, avšak zdroje, jež nabízí příroda, 
nikdy nezklamou.“ 
Tady je několik dalších citátů z této velice pěkné malé brožurky (všímejte si, jak barvitě John Muir 
píše): 
Vzduch je elektrický a plný ozónu, uzdravující, oživující, vzrušující, stále čistý díky mrazu a ohni, 
zatímco scenerie je natolik divoká, že probudí i mrtvé. Je to velkolepé místo k růstu i odpočinku; 
táboření na březích jezera, na teplých paloucích pozlacených slunečnicemi, na březích potůčků, u 
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zasněžených vodopádů, v sousedství vzrušujících zázraků nebo mimo zvlněné hřebeny horských stěn 
chráněných od všech větrů, na uhlazených hedvábných trávnících s hořci, nahoře v údolí vodotrysků 
starých ledovců mezi vrcholy, kde chladná jezírka a říčky, a zahrádky se vzácnými rostlinami kouzelně 
obklopující vše, a hrubé skály s každou variantou ostře řezaného útesu se nabízejí k výhledům i 
procvičování. 
Jakkoliv spořádaně je naplánována vaše exkurze či výlet, znovu a znovu uprostřed klidu a tiché 
scenérie se pozastavíte ohromeni nad zcela, pro vás novým fenoménem. 
Většina nebezpečí, která straší nezkušeného občana, jsou imaginární; těch skutečných je mnohem 
méně, než by se zdálo. Vidíme medvědy za každým stromem, a pokud má nezkušený turista 
kempovat, tak se bojí, i když od té doby co se medvědi nestřílejí, jsou mírní; další iracionální strach 
mezi pře-civilizovanými obyvateli vzbuzují chřestýši, kterých je tu pomálu, neboť převážná většina 
parku leží nad hranicí hadů. Ničeho se nebojte. Žádný městský park, ve kterém se šouráte na 
procházce, není tak bezpečný, jako je Yellowstone. 
…To vše a mnohem více vás vybízí ke kempování. Některé večery mohou být chladné, na vrcholcích 
hor a nad hranicí lesa, uvidíte ale hvězdy, kromě toho se můžete dostatečně dlouho vyspat ve své 
městské posteli, a přinejmenším i ve svém hrobě. Buďte vzhůru, pokud to jen jde ve světě vzácných 
horských zámků. Je možné, že si řeknete – viděl jsem dosti v průběhu svého života. Avšak než 
odejdete, měli byste strávit alespoň jeden den a noc na vrcholu hory, kvůli poslední tiché a uklidňující 
vyhlídce. 
Tisíce Yellowstonských divů volají,“Podívej se nahoru, dolů a okolo sebe!“ 
Slunko zapadá; nad lesy a horami západního okraje parku vyrůstají dlouhé fialové stíny; pohoří 
Absaroka (součást Skalistých hor) je pokřtěno božským světlem alpenglow („alpská záře“ z němčiny: 
„Alpenglühen“ je optický fenomén, při kterém se vytváří červeně zářící pruh na horizontu v místě 
západu slunka, v okamžiku, kdy je pod horizontem) a jeho skaliska a stromy jsou změněna. Kromě 
ranního úsvitu na vrcholu hor, je alpenglow nejúchvatnější pozemské zjevení Boha. 
Nyní nastává smrákání (večerní stmívání). Alpenglow slábne do ponurého příšeří, nepodléhejte však 
svému městskému zvyku a nespěchejte zpátky do hotelu. Zůstaňte zde, na této rozpálené hoře, pod 
noční oblohou plnou hvězd. Pozorujte tento úžasný květ až do rozednění, a přijměte nové pokřtění 
světlem. Poté, s čistým srdcem, odcházejte do své práce, a jakýkoliv může být váš osud, či jakékoliv 
mohou být vaše problémy způsobené blaženou nevědomostí nebo neznalostí, budete vzpomínat na 
tyto nádherné, nespoutané obzory, které jste viděli při vašem toulání požehnanou krajinou říše divů, 
starého Yellowstonu. 

--John Muir 
 

 
 

Autorem většiny kreseb v této brožurce je umělec Thomas Moran 
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MÉ PRVNÍ LÉTO V POHOŘÍ SIERRA NEVADA – John Muir 
 
Počátkem léta 1869, když se John Muir vydal pěšky do Kalifornských hor Sierra Nevada, ve 
společnosti 2,050 bečících ovcí, tak vůbec neměl tušení, jak tato cesta naprosto změní jeho život, a 
tím i historii našeho národa. 
 

 
 

Yosemitské údolí a řeka Merced 
 

Dlouhé procházky – poznávání jeho adoptované země skrze podrážky svých bot – nebylo pro Muira 
nic nového. Před dvěma lety se už vydal na tisíc mil dlouhou cestu z Indiany na Floridu, a nyní, když žil 
v San Franciscu, měl příležitost k tomu, aby uviděl místo, o kterém zatím četl jenom v časopise, 
jmenovalo se to Yosemite, a bylo 200 mil (320 km) daleko. 
Poté, co strávil zimu 1868-69 natěsnán v „ponuré malé boudě“, poblíž města Snelling, četbou 
Shakespeara, pečením chleba z kvásku, a výdělkem jednoho dolaru za den péčí o ovce, byl Muir 
natěšený opět protáhnout své dlouhé nohy, s příchodem jara. Pat Delaney, jeden z mnoha ovčích 
baronů té oblasti, naplánoval přesun svého stáda nahoru k horním vodám řek Merced a  Tuolumne, 
kde jej v průběhu léta, hodlal vykrmit na alpských loukách veřejného prostranství, vysoko nad 
příšerným horkem Central Valley (Střední údolí). Pozval také ve Skotsku narozeného Muira, který na 
tu šanci okamžitě skočil. 
Nabídku přijal, protože mu měla umožnit nasát více hor, kterých si vychutnával velice krátce rok před 
tím. Přijal také proto, že ve věku 31 let, stále hledal svůj životní směr. Neměl ani tušení, že ovečky 
pana Delaneyho jej nasměrují k jeho osudu. V jeho poznámkách se dočítáme „nejvýznamnější měsíce 
mého života.“ 
Muir kdysi řekl, je „jako život ledovce, jedno velké skřípání.“ Mé první léto v pohoří Sierra Nevada,  
jeho nejlepší a nejtrvalejší kniha, nastavuje podobnost. Zrovna jako nezapomenutelné žulové dómy 
v Yosemitech, tak impozantní, netečné a zdánlivě neproniknutelné, byly tvarovány a formovány 
vytrvalým zaledněním, je každý zápis do deníku vytesán a vyleštěn mužem, který považoval ledovce 
dokladem toho, že „Příroda je jako básník, vytrvalý pracovník.“ 
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„Vše v přírodě nazývané 
destrukcí musí být 
stvoření, změna z krásy do 
krásy,“ radí nám Muir na 
těchto stránkách, 
destiluje, co poznával 
v průběhu svých životně 
důležitých tří a půl měsíců 
v Sieře. Říká, že v horách, 
které nazýval Pohoří 
světla, takové nahlédnutí 
přichází snadněji, protože 
„vše je perfektně čisté a 
ryzí a plné božských 
lekcí…až je nakonec ruka 
Boží jasně viditelná.“ 
Muir zaznamenává ve 
svém deníku přesné 
datum svého prohlédnutí, 
jako 6. červen 1869, 
pouhé čtyři dny od 
zahájení cesty. Dosáhli 
nadmořské výšky okolo 
800 metrů nad mořem a 
přecházeli z lesů černých 
dubů do lesů borovic 
žlutých a Jeffreyových. 
Z mýtin mohl Muir 
sledovat zasněžené 
vrcholy hor, zdánlivě na 
dosah ruky a nabízejících 

neodolatelné pozvání. Zde také Muir pocítil, co nazývá „přeměnu… naprostou a celkovou“. Muir to 
bude opakovat po celou dobu ve svém letním deníku a následně kázat celý svůj život, a konečně 
inspirovat milióny Američanů k úvaze o štědrém kontinentu, který obývají, jako něco posvátného, 
něco čeho jen třeba si vážit a chránit namísto obchodního využívání a vykořisťování. 
Vše, čemu Muir věřil, vše, co ho definovalo jako člověka, vyzařuje z těchto stránek. Setkáváme se, jak 
s hochem jehož oči široce zírají v agonii první zkušenosti, tak i starým moudrým horalem (nyní perem 
editora) kultivujícím celoživotní porozumění. Muir, je tu jako mystik, ale rovněž je tu, i jako vědec. 
Ve stejný den jeho absolutní konverze k náboženství přírody, 6. června, Muir rozsáhle popisuje 
borovici Lambertovu, pazerav sbíhavý, Douglasovu veverku (borovicová v.) a téměř další tucet rostlin 
(mnohé z nich definovaní pouze latinským jménem). Obšírně popisuje krásu mraků („ mračné hory, v 
jejichž kopce, jak perly jsou, a údolí, jež potůčky vytvářejí“), ale také jejich úlohu při cyklech 
přírodního světa. 
První léto v Sieře se Muir zamiloval do Yosemitů a nalezl svůj hlas, kterým vyburcoval národ ke 
„kráse, která ač všude, vespod, nahoře, vytvořená a stvořená navždy.“ Vždy to bude používat 
k ochraně Yosemitské horské krajiny, jako národního parku, k ochraně alpských luk před potomky 
ovcí barona Delaneyho, žravými „rohatými sarančaty“, jejichž ublížení, jak prohlásil, „směřuje 
k srdci.“ Generace Američanů, jimž osud přírody není lhostejný, budou k němu vzhlížet, jako 
k hlavnímu vrchnímu životního prostředí. 
 

Z předmluvy, kterou napsali  DAYTON DUNCAN a KEN BURNS 
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Tentokrát jsem vybral pouze jeden citát (skutečně úžasný barevný popis pastýře, s kterým J.Muir hnal 
ovce): 
„Náš pastýř je podivín, jenž do této divočiny nepatří. Jeho postel je dolík vytvořený v suchém, 
červeném prachu z hnijící dřevěné klády. Zde uléhá ve svém báječném trvalém oblečení, zamotán do 
červení přikrývky, vdechuje nejen prach z hnijícího dřeva, ale i zápach z ohrady pro dobytek, jako by 
úmyslně toužil šňupat čpavek po celou noc, poté co celý den šňupal tabák. Doprovází ovce s těžkým 
šesti-raňákem, který se mu houpe u pasu na jedné straně a oběd na straně druhé. Stará látka, ve 
které je zabaleno maso, čerstvě osmažené v pánvi, je uvázána tak, že filtruje odkapávající tuk a šťávy 
směrem na jeho pravý bok a nohu, kde vznikají zárodky trsů stalaktitů. Tato olejnatá formace se však 
záhy bortí a rozplývá, neboť je zapracovávána do jeho skromného šatstva, tím jak posedává, válí se, 
přehazuje nohu přes nohu, zatímco odpočívá na kládě, atd., vytváří košili i kalhoty vodě nepropustné 
a lesknoucí. Především jeho kalhoty jsou natolik napuštěny tukem a smůlou, že se stávají přilnavými 
pro borovicové jehličí, slabé šupiny a vlákny kůry, vlasy, slídové šupiny a jemná zrna žuly, směs 
rohoviny, atd., peří, křidélka semen, můr a motýlů, tykadla četného hmyzu nebo celého hmyzu, jako 
malých broučků, můr a komárů, okvětních lístků, pylového prachu nebo kousků rostlin všeho druhu, 
zvířat a minerálů dané lokality se k nim přilepují a jsou jemně zapuštěny, takže ačkoliv zdaleka není 
žádný přírodovědec, shromažďuje části všech druhů a stává se bohatším než si vůbec uvědomuje. 
Ten člověk je mikro-kosmos, přinejmenším náš pastýř je, vlastně jeho kalhoty. Tuto cennou 
kombinézu nikdy nesundává a nikdo neví, jak je stará, ačkoliv snad mohu tušit podle její tloušťky a 
kruhovité struktury. Místo toho, aby se tenčily prošoupáváním, tak jsou tlustší a tlustší, a při každém 
narušení mají nemalý geologický význam.“ 
 

Stezka Johna Muira 
John Muir, 1907 

 
John Muir Trail (JMT) je dlouhá stezka 
v pohoří Sierry Nevady, Kalifornie, která 
prochází Národními paky Yosemity, Kings 
Canyon a Seqouia. Celková délka je 338.6 km, 
s celkovým převýšením okolo 14,000 m. 
Téměř celou svou délkou prochází stezka 
horami Sierry a pustinou. Po délce asi 260 km 
stezka kopíruje delší stezku Pacific Crest Trail. 
Převážná většina stezky se nachází 
v oblastech vyhrazených pustině. Prochází 
širokými partiemi alpské a vysokohorské 
scenerie a leží téměř po celé své délce nad 
2,400 metry. Okolo 35% trasy, včetně celého 
posledního úseku 48 km, je nad 3,000 m. 
Stezka nese označení jako „nejpopulárnější 
Americká stezka“, je známa svým relativním 
osaměním; každoročně se o její překonání 
pokouší okolo 1,500 turistů (včetně těch, co 
jdou Pacifickou Crest stezku), mnohem méně 
než těch, co se pokouší zdolat jižní část 
Appalačské stezky. 
Nejrušněji bývá na stezce obvykle od 
července do září, přestože v těch nejvyšších 
průsmycích může přetrvávat sníh až dlouho 
do srpna, pokud byly velké sněhové srážky 

v zimním období. Turisté, kteří začínají sezónu brzy – včetně těch, co jdou po Pacific Crest Trail 
směrem do Kanady – se musí potýkat nejen s tvrdým sněhem a ledovými svahy poblíž průsmyků, ale i  



92 
 

s rozvodněnými horskými bystřinami tajícího sněhu. Stezka je v mnohem lepším stavu koncem 
sezóny, poté co sníh roztál, a i počasí je v průběhu srpna obvykle příjemnější. Na trase se většinou 
pohybují turisté s batohy, ale i běžci, jezdci na koních a celé karavany koní s turisty. Běžní turisté 
s ruksaky obvykle zvládnou dokončit stezku do tří týdnů. 
K cestě po stezce je třeba zakoupit povolenku, kterou vystavuje národní park nebo lesní správa 
v místě nástupu na stezku. Jednorázová povolenka platí na celou trasu. Povolenky na celou délku 
trasy se mohou získávat obtížně, avšak povolenky pouze na část trasy jsou reservovány 
v dostatečném množství. Turisté, kteří se vydávají na mnohadenní výlety, musí být vybaveni 
plastovými kontejnery pro skladování potravin, tzv. „medvědími kanistry“, do kterých ukládají 
potraviny a další aromatické předměty před krádeží od černých medvědů, neboť ti se v dané oblasti 
pohybují celkem běžně. Přibližně 75-90 procent turistů se přesunuje na trase sever-jih, od 

Yosemitského údolí k Mt. 
Whitney. Přesun ze severu na 
jih, má své výhody. Začínat na 
nižší nadmořské výšce 
umožňuje turistům lepší 
aklimatizaci na nadmořskou 
výšku, než v opačném případě 
výstup na vrchol hory 
Whitney. Kromě toho je 
v průběhu severního úseku 
JMT řada možností k doplnění 
zásob (Tuolumne Meadows, 
Reds Meadow, Vermillion 
Valley Resort, Muir Trail 
Ranch), což je výhodné, neboť 
turista může zpočátku své 
cesty nést méně zásob, a také 
opustit stezku, v případě 
nastanou-li problémy. Jižní 
část JMT je více odlehlá a 
celkově vyšší nadmořské 
výšky, a tudíž i vhodnější pro 
druhou část cesty, kdy už 
turisté dosahují i vyšší 
výkonnosti. 
 
 
 

V roce 1903 doprovázel Muira při návštěvě Yosemit president USA Theodore Roosevelt 
 
Muir popsal presidentovi nevhodný management údolí Yosemit a rozsáhlé vykořisťování místních 
zdrojů. Dokonce dříve než vstoupili do parku, se mu podařilo přesvědčit Roosevelta, že nejlepším 
způsobem, jak ochránit údolí bude federální kontrola a management. Poté co vstoupili do parku, a 
president uviděl úžasnou nádheru údolí, požádal Muira, aby mu ukázal skutečné Yosemity. Muir 
s presidentem se vydali, vesměs sami, kempovat do odlehlé oblasti. Oba diskutovali do pozdní noci, 
spali pod širým nebem u Galcier Pointu, kde na ně po ránu spadl i čerstvý prašan. Byla to noc, kterou 
Roosevelt nikdy nezapomněl. 

 


