
Ačkoliv po matce jsem z Brna, narodil jsem se a žil dlouho v Praze. Jako tříletého mne
vzal otec do Českého ráje. Už tehdy, v roce 1960, jsme šlapali v Prachovských skalách,
kam jsme jezdili lokálkou ze Sobotky, a to mne asi dostalo. Zapůsobilo to na mne
neuvěřitelně – skály a příroda kolem nich, vláčky. No a pak v roce 1969, na začátku toho
šedého normalizačního období, kdy Husák oficiálně vystřídal Dubčeka, ale už to stejně
bylo jedno, rodiče usoudili, že jsem hubenej. Vážil jsem v 6. třídě 33 kilo, tak mne poslali
na 2 měsíce do ozdravovny do Jetřichovic. Do té doby jsem nic o nich nevěděl. Ale už
jízda autobusem kolem Dubé mi ukázala skály a chalupy známé z Českého ráje, no a za
Českou Kamenicí mé nadšení neznalo mezí. To byl ještě větší český ráj než ten, co jsem
znal. A v ozdravovně byli skvělí vychovatelé, brali nás na vycházky po starých loveckých
stezkách do skal (to se už dnes ani nedá projít), vzpomínám na cestu s karbanátkem do
Zadních Jetřichovic, všude kolem cedule Hraniční pásmo, nebo na jízdu nefalšovaným
parníkem z Hřenska do Děčína (pak už jezdily jen takové nehezké motorové lodě). 
No a v ozdravovně jsem přibral 7 kg, tak jsem se vrátil do Prahy.

      Jiří Rak
Aktivní turista, znalec hor nejen na severu Čech,

milovník vlaků a veřejné dopravy obecně, jeden ze
zakladatelů destinační agentury České Švýcarsko.

Osobnost, kterých je v cestovním ruchu málo. 

 
 

Jiří, mohu tě požádat, abys nám řekl pár vět o sobě? V cestovním ruchu jsi
pojem, uznávaná osobnost. Co tě vlastně k cestovnímu ruchu přivedlo? 
Jsi velký obdivovatel Lužických hor a severních Čech obecně? Kdy jsi
objevil tento kout? Pocházíš přece z Prahy, nebo se mýlím? 



Ale sever mi už nedal spát. Koukal jsem tenkrát stále do jediné tehdy existující
turistické mapy Děčínsko 1:100 000, tam byly i Lužické hory. Hned mne zaujal Klíč,
Sloup, Jedlová, tak jsem tam vyrazil za nějaké dva roky s kamarády. Jeden den túra
Máchovým krajem ze Zakšína od autobusu přes Čap a Vlhošť do Holan a Peklem do
České Lípy, 34 km, spaní v ubytovně. A příští den parním vlakem v mlze s hodinu a půl
velkým zpožděním na Jedlovou. Od té doby mi v lesích pod Jedlovou zní šepot parních
lokomotiv. Rajská hudba. Na vrcholu Jedlové tehdy zklamání, rozhledna i chata zničené,
ale pak túra na Klíč, bomba – a značky sestupovaly přímo kamenným mořem, no
nádhera. Za pár let na to jsem tehdy objevil někde v Krompachu, že jsou zpřístupněny
Hvozd a Luž, po mnoha letech hraničního pásma, a to už byl můj vztah k severu
zpečetěn.
No a protože jsem na základce chodil do první školy s rozšířeným jazykovým
vyučováním v bývalém socialistickém Československu, učil jsem se už v raném dětství
nejen rusky, jako všichni, ale i německy. Koukal jsem tak, jak ty severní krajiny
pokračují za hranicí v „bratrské“ NDR (s jedinými přechody vlakem v Bad Schandau       
 a autem v Hřensku, Varnsdorfu a Cínovci), pak jsem zavítal do Domu kultury NDR           
v Praze na Národní a tam jsem sehnal na poměry skvělou mapu Sächsische Schweiz 1:30
000 za 13 korun. Když jsem ji otevřel, hned jsem podle barvy skal objevil, co je tam cílů.
Zatmělo se mi radostí před očima. Stolové hory, Bastei, Schrammsteine, tramvaj v údolí
Křinice... Zkrátka nádhera. Místo českého území tam bylo bílé místo s nápisem ČSSR,
ale nevadí. Podklad byl, tak jsme brzo vyrazili.
Rychlíkem to tehdy z Prahy do Bad Schandau trvalo sice 3,5 hodiny, z toho 45 minut
stání v Děčíně, ale nekup to za 25 korun! Jezdila Panonia, Vindobona, Hungaria,       
 Balt-Orient, takové ty vlaky až ze Sofie nebo Bukurešti do Berlína, ale dalo se to, a byl
jsem ve své první cizině, v NDR. Tehdy se moc nemluvilo o tom, že je Sasko a jiné země,
byl to Bezirk Dresden, ale dobrý. Pár cílených túr ve skalách, spali jsme u hajného         
 v seníku na Zeughausu nebo u paní Christy Fröde v Rathenu (dodnes tam paní Fröde
provozuje svůj penzion, po více než 45 let kontinuita!) atd. No a staré parníky a přívozy
za 20 feniků, autobusy Ikarusy a všechno tak turisticky původní, bez velkého
marketingu. A přesto to i tehdy v Saském Švýcarsku pěkně fungovalo: staré hostince
ještě mnohem původnější než dnes, prostě paráda.
Zkrátka za léta gymplu a vejšky jsem do roku 1980 měl prochozené všechny významnější
cesty a stezky Českého a Saského Švýcarska a Lužických hor. Krajina mého srdce. 
Není lepší.
Pak jsem v životě pracoval různě v průmyslových nadnárodních společnostech, LINDE
bylo pro mne např. velmi inspirativní, ale nebyl to cestovní ruch.
No a pak jsem potkal jednou, už v pokročilém věku, už jsem měl rodinu s velkými dětmi,
na výletě u Krásné Lípy Marka Mráze, ředitele tehdejší obecně prospěšné společnosti
České Švýcarsko. On ji založil a obrovsky rozjel, povídali jsme si a on mi navrhnul, jestli
nechci pomoct rozvíjet cestovní ruch u něj v "ópeesce". Napřed jsem řekl: „Pcha, přece
nepůjdu z Prahy, z manažerské pozice!“ A do roka a půl jsem byl v Krásné Lípě a pořídil
si tam druhý byt. A tak jsem díky Markovi přišel pracovně do krajiny mého srdce. 
A začalo to. 



Byl jsi jedním z otců zakladatelů destinační agentury České Švýcarsko. Zároveň jsi
byl i u vzniku naší organizace, tedy DMO Lužické a Žitavské hory. Předpokládám,
že jsi v nové destinaci viděl velký potenciál. 

Nemýlíš se. V "ópeesce" jsme tehdy začali dělat věci do turismu, přeshraniční dopravu,
spolupráci s národním parkem, vytvořili jsme systém certifikovaných průvodců, systém
infostředisek a mnoho dalšího, hned od roku 2005 jsme vlastně začali spolupracovat      
i se Saským Švýcarskem. Na jednom z tehdejších poznávacích českoněmeckých mítinků
byli i z  Tourismusverbandu Sächsische Schweiz pánové Klaus Brähmig a Tino Richter,
tak jsme si plácli, že jsme vzájemně ti, co chtějí znova vytvořit přeshraniční destinaci. 
A pak začal společný marketing, práce na společném logu a corporate designu, no a to
běží dodnes.
No a další skvělá věc: Lužické hory. Na několika projektových aktivitách jsme objevili
takové lidi jako je Jana Nastoupilová, Honza Sviták, ty, Magdo, Honza Šmíd, a mnoho
dalších lidí už ze „zahraničního“ Libereckého kraje. Ale práce nezná ani krajských
hranic, a tak jsem s  kamarádem Radimem Burkoněm začali dělat od roku 2015   pro
Svazek obcí Novoborsko některé přípravné aktivity, aby se mohla rozjet destinačka
v severní části českolipského okresu. No a máme ji tady. A ty jsi její ředitelka!

Sešel se tehdy v "ópeesce" tým výborných lidí, Marek je uměl najít, a rozjeli jsme to. 
A ve městě Krásná Lípa k tomu byly výborné předpoklady, lidé na Správě NP, místní KČT
s Václaven Hiekem a lidé z radnice, Zbyněk Linhart a Honza Kolář, a Český svaz
ochránců přírody s Honzou Eichlerem, no prostě všichni s tahem na branku, to se
mockrát v životě nepotká v takovém rozsahu.

 Jiří Rak se synem Martinem, uznávaným krajinářským fotografem.



Overtourism, neboli masový turismus, kterému některá místa u nás v Čechách čelí,
je skutečná hrozba. Obáváš se toho, že se něco podobného může přihodit i v
Lužických horách?

Tak ani v Jizerkách není frekventované všechno, žulové skály nad Hejnicemi jsou už
obtížné túry a většina lidí toto už nemusí. Přitom je tam nádherně. Ani v Českém
Švýcarsku není všude plno, jak se často říká. Do odlehlých míst přijde málo lidí. 
V Lužických horách začíná být trochu plno na Jedlové, na Klíči, díky nové rozhledně na
Luži – lidi milují rozhledy víc než dřív a současná doba přeje pěší turistice. Ale ano, máš
pravdu, proti Jizerkám a Labským pískovcům je na většině cest a stezek klid – a přitom
nádhera: louky, kopce jako ve Středohoří, menší skalní města, staré chalupy, okolí
Sloupu... No nebudu jmenovat, aby se lidi nehrnuli, ale je dobré si Lužičky objevit každý
sám pro sebe. Já mám rád čedičové a znělcové výchozy v lesích, to není u nás nikde. 
Je vlastně, ve Středohoří, ale ne v horských lesích jako tady. 

Lužické hory nejsou prozatím příliš známé, my říkáme, že jsou neobjevené. Tak
trochu ve stínu známých Jizerských hor a Českého Švýcarska. Máš stejný pocit? 

Už jsem zmínil, že na několika vrcholech Lužických hor to už trochu je. Ale řada míst je
odlehlých, túry jsou dlouhé, míst s  hospodami není všude zas až tak moc a nejsou tu
tak masivní cíle jako třeba Hřensko s  okolím nebo Bedřichov. No, ale vy budujete
v  Lužičkách takový ten region pro toulání pravých milovníků přírody, žádné masovky,
tak to asi děláte dobře. Já myslím, že přeplnění lidmi nehrozí.

Hodně cestuješ, věnuješ se aktivní turistice. Je u nás v Čechách, na Moravě místo, kam
se často a rád vracíš? A proč?

Jéžiš, já mám oblíbených spoustu krajin. Především miluji pískovce, takže třeba Broumovské
stěny, to je krajina snů. Ale mám své túry a místa na Kokořínsku, v Brdech, kolem Vimperka     
 a Prachatic nebo v Moravském krasu. A přejdu hned za hranici: slovenské hory - to je taky
vztah na celý život. Jsou tam místa bez lidí, i v Tatrách, nádhera. Stezky se dotýkají oblak,
absolutní volnost. A ty vrcholy a jejich jména: Kĺak, Choč, Vápeč, Poĺudnica, Šíp, Rakytov,
Sivec, Klenovský Vepor, Fabova hoĺa – roky bych tam mohl chodit. Jen už stárnu – všechno
bych to už znovu neobešel. Ale znám to tam.
No a hned za hranicí severu ono zmíněné Saské Švýcarsko a Žitavské hory. Sächsische Schweiz
a Zittauer Gebirge. Jak už jsem zmínil, mé první zahraničí. A přece krásná místa, protože
podobná našemu severu – a díky práci v turismu pak i spousta dobrých známých, kteří budují  
 v Saském Švýcarsku jednu z nejlépe vybavených turistických destinací Německa. Je o něj
obrovský zájem, ale dělají udržitelný turismus, v úzké kooperaci s národním parkem, ale tak, že
o návštěvníka mají zájem všichni: aby tam byly skvělé služby, tj. aby tam nechal peníze, ale
zároveň aby mohl navštívit po vyhrazených stezkách mnoho krásných míst. A dobře řešená
infrastruktura i na nejzatíženějších místech: parkování, gastronomie. A když chceš jít na Bastei
a její výhledy v klidu a beze spěchu, tak brzy ráno a nebo navečer, mimo léto – a nebude tam
prakticky nikdo – dá se to.
Je to přeshraniční destinace, výborně nastartovaná. Doufám, že po pandemii budeme
pokračovat i přes hranice jako dříve. Nějaký zlý hlas mi našeptává, že stejné nebo dokonce
lepší než dřív to už nikdy nebude. Doba není úplně dobrá. Časy se mění. 



Co považuješ za největší výhodu Lužických hor? Je tady "něco", co jinde nepotkáš? 

Horské železnice, skoro jako na Šumavě, přitom o 400 výškových metrů níže, málokdo to tak
vnímá. Jet vlakem z Nového Boru přes Svor na Jedlovou a do Rumburka nebo z Děčína na
Jedlovou – prostě nádhera. A hned z vlaku na krásné vrcholky a skály v okolních lesích, to není
nikde. Fenomén rozhleden – Hvozd, obnovená Jedlová, teď znovu Luž, nová Na Stráži nad
Sloupem, obnovený Studenec, Dymník, Vlčí hora – no prostě opět něco skvělého, co ke kraji
patří. Obnovená sklářská tradice, málem to zaniklo po roce 89´. Nyní soukromé sklárny –
Lindava, Kunratice a vždycky příjemný Nový Bor. A pak ta spousta označených stezek přes
hranici, na Oybin, do Jonsdorfu, do Lückendorfu – na tak malém území to není nikde jinde       
 a přitom lidi se tu rozptýlí, není tam narváno – a zase jsme u vláčku, parní úzkorozchodky do
Žitavy.
Prostě spousta šikovných lidí na obou stranách, kteří dbají tradic - to je výhoda Lužických hor    
i nejsevernějších Čech vůbec. Vydržte i dál, já už se budu spíše jen dívat a výletit. I když          
 v "ópeesce" Českosaské Švýcarsko zůstanu zaháčkován i dál. Někdo musí dohlédnout na tu
veřejnou dopravu nebo na spolupráci s Němci, aby nezapomněli, že obě strany tvoří jeden
celek. No a my taky. Tak jsem tu i dál a rád.

Jirko, děkuji za rozhovor a těším se na další spolupráci!
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