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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

      Šupolíková G.: Goethe mineralog a spisovatel: Bakalářská práce. Ostrava: VŠB - 

Technická univerzita Ostrava, Fakulta Hornicko - geologická, 2011, 34 s.,  

Vedoucí:  Ing. Miloš Duraj, Ph.D. 

 

      Bakalářská práce se zabývá jedním z největších němců přelomu 18. století Johanem 

Wolfgangem von Goethem.  

 

      Popisuji zde nejen jeho literární činnost, kterou zná celý svět, ale také jeho vášeň 

k přírodovědnému bádání, kterou zná uţ jen málokdo. Jeho objevy, které jsem zde uváděla, 

jsou z mnoha sfér přírodovědných věd a pomohly objasnit řadu výzkumů a domněnek. 

 

Klíčová slova: Goethe, mineralogie, Západní Čechy, sběratelství, geologie. 

 

THE ANNOTATION OF THE BACHELOR THESIS 

 

      Šupolíková G.: Goethe, a Mineralogist and a Writer:  Bachelor Work. Ostrava:  

VŠB-Technical University Ostrava, Faculty of Mining and Geology, 2011, pages 34.  

Supervisor: Ing. Miloš Duraj, Ph.D. 

 

      This bachelor work deals with Johann Wolfgang Goethe-one of the greatest Germans 

 in the late 18
th

 century and the early 19
th

 century. 

 

      I described not only Goethe´s literary activity which is known all over the world  

but also his passion for scientific research which is known by hardly anybody. His 

discoveries, described in my work, concerned many sciences. They helped to explain many 

scientific problems and hypothesis. 

 

Key words: Goethe, mineralogy, West Bohemia, collection, geology. 
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1 Úvod 

      Tématem této bakalářské práce je největší Němec přelomu 18. – 19. století „kníţe 

básníků“ Johann Wolfgang von Goethe. Všichni ho známe jako básníka, který se řadí mezi 

největší osobnosti německého písemnictví. Víme také, ţe se zabýval vědou a ţe konal 

vlastní výzkumy. Dnes jiţ je také víme, ţe si literárních studií váţil přinejmenším stejně 

jako těch přírodovědných. Jeho poezie a romány jsou známé, ale jeho odborná činnost  

jiţ méně. Jeho všestrannost je zaráţející. Proslul také jako mnohostranný vědec, geolog, 

mineralog, filolog, sepsal vlastní učení o barvách, v anatomii objevil mezičelistní kůstku, 

věnoval řadu studií meteorologii. Nejznámějším tématem Goethovy přírodovědné činnosti 

je pojetí barev a je to také oblast, ve které se na něho sneslo mnoho kritiky. Slávu mu 

v Německu, ale i za hranicemi přinesl román Utrpení mladého Werthera. V Čechách byl 

sedmnáctkrát. Co ho sem táhlo? Přírodovědce na severozápadu země fascinují sopky, 

minerály, prameny a to co se skrývá pod povrchem. Krom toho, ţe pravidelně pobýval 

v Karlových Varech, jezdil také do Teplic, Mariánských Lázní  

a nedaleko těch se seznamuje z dalším osudovým místem. Jednou z nejmladších českých 

sopek Komorní Hůrkou. Není si jistý, jak vznikají horniny a proto navrhuje navrtání kopce. 

Navrtání proběhlo aţ po jeho smrti a potvrdilo se, ţe se jedná o sopku. Mezi skalami 

nachází inspiraci. Goethe sbírá nerosty, prozkoumává štoly a tehdy asi přemýšlí o svém 

nejslavnějším díle o Faustovi. 
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2 Ţivotní dráha a literární dílo 

2.1 Ţivotopis básníka 

      Johann Wolfgang von Goethe (obr. 1) se narodil 28. 8. 1749 ve Frankfurtu  

nad Mohanem (obr. 2). Jeho otec, bohatý císařský rada Johann Kaspar Goethe, se zde 

oţenil s o mnoho let mladší ţenou, s kterou o rok 

později počal Goetheovu sestru Kornélii. Ta měla  

na Goethův ţivot velký vliv. Jeho otec se svědomitě 

staral o Goetheovu výchovu a vzdělání. Navštěvoval 

taneční hodiny, jízdu na koni, šerm. Goethe se jako 

mladý učil mnoho jazyků: řecky, latinsky, hebrejsky, 

francouzsky, anglicky a italsky. První kniha kterou  

Goethe jako mladý četl byla kniha „Orbis Pictus“ Jana 

Amose Komenského. V letech 1765 – 1768 studoval 

právo v Lipsku. Více neţ o právnickou činnost se 

zajímal o umění, literaturu, hudbu a o jiné 

společenské dění. V 19 letech u něj propuká 

tuberkulóza a bez studijních výsledků se vrací domů. 

V roce 1771 ve studiu pokračuje. Krátce působí jako právník ve Frankfurtu nad Mohanem. 

Jeho literární úspěchy sklízejí mnohem většího uznání neţ ty právnické a dostávají se  

do podvědomí veřejnosti. V letech 1772 – 1773 působí jako praktikant ve Wetzlaru. Roku 

1775 přijímá pozvání od Karla Augusta do Výmaru. Z krátké návštěvy zde Goethe zůstává 

plných 57 let, aţ do konce svého ţivota. Stává se zde přítelem Karla Augusta a stará se mu 

o finance, doly, lomy i o armádu. Zde se také stává členem „tajné rady“ a je povýšen  

do šlechtického stavu. Výmar vţdy opouštěl jen na krátkou dobu, kdy podnikal cesty  

po Německu, ale i do zahraničí. I přes velké pracovní vytíţení sbírá nerosty, studuje 

optiku, anatomii, meteorologii a botaniku. Důleţitou roli v jeho ţivotě měly také ţeny, 

které ho inspirovali v jeho dílech. V roce 1786 započal své Italské cesty. Ještě téhoţ roku 

překročil Brennerský průsmyk. Od tohoto dne v Itálii strávil přes 600 dní. 

  

Obr. 1 - Johann Wolfgang von Goethe 

(internet 1) 

 

 

 

iiiiii 
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      Podíval se do Benátek, Lombardie, 

Florencie, Assisi, Říma a Neapole. Po Itálii 

cestoval pod falešným jménem jako Philippe 

Moeller. Goethe procestoval celou Itálii. O svém 

pobytu v italských městech napsal poté knihu 

s názvem Italská cesta, která popisuje záţitky 

z jeho putování. Goethe si Itálii vybral, protoţe 

byla v literatuře popisována jako nádherná 

země. Proto zde vyhledával odpočinek  

a historické památky. Cítil se zde víc post-

osvícenským neţ preromantickým autorem, coţ 

dokládá dílo Utrpení mladého Werthera. V Itálii 

pracoval i na vědeckých problémech. Na jaře 

roku 1788 musel odjet z Itálie zpátky  

do Výmaru. Zde se setkává s nezájmem o jeho vypravování z cest. Okolí nechápe 

proměnu, která se s ním stala a ignoruje ho. S Karlem Augustem se domluví a je zbaven 

svých povinností a chce se věnovat literární tvorbě. Ţeny měly v Goethově ţivotě velký 

význam. Hrály roli inspirátorek. Jeho díla by bez  náklonosti k ţenám byly mnohem chudší 

a šedivější. Svůj milostný ţivot vyjadřoval mnohokrát ve svých sbírkách a publikacích. 

Jedinou ţenou, s kterou se Goethe oţenil, byla po 18 letém souţití o 16 let mladší 

Christiana Vulpiusová. Christiana dala Goethovi pět dětí, ze kterých jen prvorozený 

August se doţil dospělosti a i toho otec přeţil stejně jako o mnoho let mladší ţenu. Goethe 

se doţil 83 let. 14. 3. 1832 podniká poslední projíţďku a 17. 3. 1832 diktuje poslední 

dopis. J. W. von Goethe naposledy vydechl 22. 3. 1832. (internet – 1, Friedenthal; 1982, 

Cipro; 1999) 

  

Obr. č. 2 - Rodný dům Goetha ve Frankfurtu nad 

Mohanem (internet 2) 



Gabriela Šupolíková: Goethe mineralog a spisovatel 

 

2011 Stránka 4 

 

2.2 Sturm und Drang  

      Ve vývoji německé literatury sehrál Goethe jednu 

z hlavních úloh spolu s Herderem, ideovým 

představitelem literárního hnutí „STURM UND 

DRANG“ (Bouře a vzdor). Toto hnutí působilo v letech 

1767 – 1785. Název dostalo podle hry Friedricha 

Maxmiliana Klingera. Hnutí působilo jen v německé 

literatuře. „Hnutí géniů“, jak se mu také nazývalo, 

vyzdvihovalo emoce nad rozum. Toto hnutí  

ve svých dílech kladlo důraz na fantazii a cit a vedlo  

k zdůraznění osobnosti člověka nad pravidly  

a autoritami. Tyto myšlenky vedly ke vzpouře mladé 

generace proti společenským pravidlům a to nejen  

v literatuře, ale i ve společnosti. Značný byl vliv německého spisovatele, básníka, 

dramatika Johanna Christopha Friedricha von Schillera (1759 – 1805) (obr. 3). Schiller byl 

vedle Goetha nejvýznamnější lyrik, historik a především dramatik klasického období 

německé literatury, mladší vrstevník a od roku 1794 Goethův přítel. Rok 1797 byl jak  

pro Goetha, tak pro Schillera označován jako rok balad. Společně vydali balady jako 

Čarodějův učeň, Nevěsta z Korintu, Hledač pokladů, nebo Bůh a bajadéra. Goethe  

na Schillerův podnět dopsal dílo Faust. Balady tvořili společně i kaţdý zvlášť. Na sklonku 

svého ţivota napsal Schiller v roce 1803 – 1804 hru Vilém Tell právě na námět Goetheho. 

Jako příslušník hnutí „Bouře a vzdor“ projevil lásku ke svobodě a k humanitním ideálům, 

tuto náklonost si zachoval po celý ţivot. Jeho vliv podstatně přispěl k vývoji německého 

národního období. (Cipro; 1999, internet – 2)  

  

Obr. č. 3 - Christopher Friedrich 

von Schiller (internet 3) 
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2.3 Literární činnost 

      Goethovy díla ve všech oblastech jeho tvorby jsou do detailu propracovaná  

a komplikovaná. Jeho díla jsou napsaná v duchu humanismu a individualismu. Goethovy 

poznatky k různým uměleckým směrům se projevují ve všech jeho dílech.  

 

      Jsou velice zřejmé v díle Faust, na kterém pracoval téměř 60 let. Jeho tvorba z let  

1795 – 1805 je povaţována za výmarský klasicismus.  

 

      Literární dědictví Goetha je ohromné. Tvoří ho dramata, lyrika, básně a próza. 

2.3.1 Drama 

      Torquato  Tasso (Tarquato Tasso) - 1544   

Drama o italském renesančním epiku Tassovi. Tématem je konflikt citlivého básníka  

a společnosti představované „střízlivým politikem“. 

 

      Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand – (Götz z Berlichingenu s ţeleznou 

rukou) – 1771 

Historické drama z období hnutí Sturm und Drang . Je to drama napsané ve stylu 

Shakespeara. Jedná se o prvního politického hrdinu německého dramatu plného vzdoru  

a hrdosti touţícího po nezávislosti. 

 

      Egmont (Egmont) - 1775  

Drama o povstání Nizozemí proti Španělsku v roce 1568 a o jeho vůdci hraběti Egmontovi. 

Goethemu trvalo 12 let, neţ Egmonta v Římě roku 1787 dokončil. Historickou postavu 

starého hraběte Egmonta změnil Goethe ve statečného mladého vůdce povstání, 

zapáleného myšlenkou osobní i národní svobody. 
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      Iphigenie auf Tauris – (Ifigénie na Tauridě) - 1779  

Jedná se o zpracování báje o Agamemnonových dětech. Na rozdíl od Euripidova podání,  

kde zasáhne moc bohů, u Goetha Oresta zachrání za vraţdu matky Klytaimnestry a jejího 

milence, sestra Ifigenie svou mravní čistotou, čestností a pravdomluvností.  

 

      Faust (Faust) - 1808 

Vrchol Goethovy tvorby (obr. 4). Na této dvoudílné veršované tragédii, která obsahuje  

přes 12 000 veršů, Goethe pracoval od studentských let aţ do posledních měsíců svého 

ţivota. Goethe v tomto vrcholném díle zobrazuje dobro a zlo. Děj Fausta se odehrává  

ve 2. polovině 18. století a na přelomu 19. století. Toto drama je rozděleno na dvě části,  

z nichţ první zásadní část je Prolog v nebi. Druhá část je rozdělena do pěti dějství. Část 

příběhu se odehrává v Řecku, část v Německu, ale také v nebi a pekle. Obsah je převzatý  

z knihy o lékaři – čaroději Faustovi. Jeho hrdinou je neúnavný hledač pravdy, který se 

nikdy s ničím nespokojí a v touze po poznání zaprodá svou duši ďáblu a skončí tak  

ve věčném zatracení.  

 

      První díl Goethe napsal v roce 1808 (v polovině 70. let vznikla první verze 

PRAFAUST, který je obrazem bouřlivých let Goethova vývoje a růstu a je napsána  

ve stylu Sturm und Drang, ale tento díl nebyl nikdy publikován.  

  

Obr. č. 4 – Ukázka titulního listu z vydání Fausta 

(internet 4) 
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      Druhý díl byl vydán aţ po Goethově smrti a je obrazem smýšlení starého Goetha.  

Ve Faustovi pouţil Goethe zvláštní techniku šifrování čtyřverší absolutně analogickou 

metodu ukrytí informací. Zřejmě chtěl odevzdat potomkům tajné poselství jako  

před 275 lety Nostradamus při šifrování svých Centurií. (Eckermann; 1955, Kurljandskij; 

2001) 

2.3.2 Básně 

      Romische Elegien – (Římská elegie) - 1795 

Cyklus básní, které vznikly v letech 1788-1790 z touhy po Itálii. Jsou odrazem lásky 

Goetha k Christianě Vulpiusové.  

 

      Hermann und Dorothea – (Heřman a Dorotka)  - 1797 

Děj je umístěný do roku 1795. Je to idyla o lásce mladého muţe k emigrantce prchající  

před revolucí, kterou si nejdříve hlavní hrdina najme za sluţebnou a nakonec se s ní oţení. 

Goethe zde ukazuje rodinu jako záchranný prostředek. 

 

      Der Erlkönig – (Král duchů)  - 1782 

Tato báseň pojednává o tom, ţe bychom měli brát děti a jejich pocity a představy váţně 

(obr. 5). Ţe my něco nevidíme, neznamená, ţe to neexistuje. Vidění dětí je odlišné  

od dospělého vnímání. 

 

 

  

Obr. č. 5 - Ilustrace k básni Král duchů (internet 5) 
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      Prometheus (Prometheus) – 1772 

Tato báseň navazuje na antickou legendu o Prometheovi. Konkrétně poukazuje  

na ztělesnění energie, aktivity a vzpoury. Báseň je označována jako neúplné umělecké dílo. 

V tomto díle Goethe vyzdvihuje víru člověka ve vlastní síly.  

 

      Leidenschaft trilogy – (Trilogie vášní) – 1823 

Hlavním motivem v těchto básních je láska a smutek Goetha. V srpnu roku  

1823 v Mariánských Lázních vznikla pro polskou klavíristku báseň z názvem Usmíření. 

V září téhoţ roku byla napsána další báseň pojmenovaná Elegie. Básně byly inspirovány 

láskou 74 letého Goetha k 17 leté Ulrice von Levetzow. (Eckermann; 1955, Cipro; 1999) 

2.3.3 Román 

      Die leiden des jungen Werthers – (Utrpení mladého Werthera) - 1774 

Tento román je psán formou dopisů a má ţivotopisné prvky (obr. 6). Je zpracován v první 

osobě jednotného čísla nazývané Ich-forma. Základ knihy tvoří příběh nešťastné lásky 

Werthera, mladého člověka s poetickým duchem a citlivostí. Jeho snaha dát své schopnosti  

a dovednosti do sluţby lidu a vroucná láska k Charlottě, která je zasnoubena s postarším 

muţem vede k zániku. Neúspěchy hrdiny se v jeho duši odráţejí v podobě mučivého 

utrpení, které vyjadřuje ve svých dopisech. Toto utrpení a smutek ho nakonec dovedou 

k sebevraţdě. Děj knihy se odehrává během dvou let. Roční období a počasí se odráţejí  

na Wetherově myšlení, pocitech a chování, jeţ jsou v dopisech čitelně znát.  

 

  

Obr. č. 6 - První vydání Utrpení mladého Werthera 

(internet 6) 
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      Po vydání knihy následovala vlna sebevraţd. Lidé se s hlavním hrdinou ztotoţňovali  

a nacházeli v něm sami sebe. Goethe získal s tímto románem velkou slávu. Kniha byla 

přeloţena do mnoha jazyků. 

 

      Wilhelm Meisters, Lehrjahre – (Wilhelm Meister, léta učednická)  - 1796 

Vývojový a výchovný román (obr. 7). Pravý opak k Utrpení mladého Werhera. Hrdina se 

obětuje umění a pokouší se vytvořit německé lidové divadlo a v jeho jménu se rozchází 

s měšťanským světem. S tímto dílem se spojují další dva romány, v nichţ je sledován 

vývoj hrdiny.  

 

 

      Wilhelm Meisters, Wanderjahre – (Wilhelm Meister, léta tovaryšská)  - 1829 

Pokračování z roku 1796 (obr. 8). Wilhelm se přidává k potulné skupině herců a putuje 

s nimi po zemi a sleduje ţivot národa. Po návratu se stává lékařem a svou pozornost 

soustřeďuje na sociální povinnosti. Do těchto románů vloţil Goethe myšlenky o tom, jak 

vychovávat jedince k humanitě.  

  

Obr. č. 7 – Titulní strana knihy Wilhelm Meister, léta 

učednická (internet 7) 
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      Die Wahlverwandschaften – (Spřízněni volbou) - 1809 

Rodinný román s wertherovskou tématikou. Byl původně zamýšlen jako součást příběhu 

Wilhelma Meistera, ale nakonec vyšel samostatně. Téma tohoto románu je posvátnost 

manţelství, fyzická i duševní neporušitelnost manţelského svazku.  

 

      Mein Leben Dichtung und Wahrheit – (Z mého ţivota. Básnictví a pravda) – 1809 

Goethova autobiografie mládí, ve které chtěl zobrazit svůj vývoj osobnosti. V Karlových 

Varech v roce 1810 vypracoval podrobný soupis, kde vývoj své osoby popisoval. První tři 

díly vznikly v letech 1809-1814. Právě v roce 1814 vyšel poslední díl a poté Goethe svou 

práci přerušil. V roce 1821 začal na tomto tématu opět pracovat a dovedl svou 

autobiografii aţ do roku 1775. Další jeho ţivotopisné spisy jsou Italská cesta (1816), 

Taţení do Francie (1792), Obleţení Mohuče (1793), Deníky a anály. (Eckermann; 1955) 

2.4 Goethe v Čechách 

      Goethe byl v Čechách sedmnáctkrát. Jeho české cesty nebyly jen pobyty v lázních. 

Byly to cesty, které mu otevřely nový svět a velice ovlivnili jeho tvorbu a mnohostrannost 

ve tvorbě. Goethe strávil v Čechách o polovinu víc dnů neţ v Itálii, tedy přesně 1 114 dnů. 

  

Obr. č. 8 – Titulní strana knihy Wilhelm Meister, léta 

tovaryšská (internet 8) 
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2.4.1 Karlovy Vary (1785 – 1795) 

      Goethe podnikl svou první cestu do Čech v létě roku 1795. Nevypravil se zde jen kvůli 

novým poznatkům a práci, ale také kvůli zdravotním problémům. Trpěl zaţívacími 

problémy a dnou. Po celé Evropě se šířila sláva ozdravných účinků horkých pramenů. 

V roce 1785, kdy zde Goethe dorazil na svůj pobyt, byly uţ Karlovy Vary vzpamatovány 

z poţáru z roku 1759. Do Karlových Varů zavítalo mnoho Goethových přátel od Charlotty 

von Stein po Herdera. Z plánovaného pobytu zde Goethe nakonec zůstal o tři týdny déle. 

Více neţ svým zdravotním problémům a jejich léčbě se Goethe věnuje jídlu, zábavě, 

ţenám a vínu. Přednost před uměním dává přírodě, nerostům a rostlinám. Ve svých 

denících se o Karlových Varech vyjadřoval jako o místě, kterému vděčí za jiný ţivot. 

Netrvá dlouho a Goethe se zde opětovně vrací v roce 1786. Zde začínal psát verše Ifigenie. 

V tomto roce byl Goethe v Karlových Varech mnohem více nakloněn své práci. Seznámil 

se s kamenorytcem J. Müllerem a geologem F. von Rachnitzem, kteří mu v jeho zájmech  

o geologii a mineralogii rozšířili informace. Dne 2. září 1786 večer, vezme své 

nedokončené práce a z Karlových Varů 3. září v brzkých ranních hodinách odjíţdí na svou 

italskou cestu. V roce 1790 se Goethe vypravil spolu s Karlem Augustem do Krkonoš,  

ale jen na tři dny. I přes tak krátkou dobu, co tady Goethe pobýval, stihl v doprovodu sluhy 

vystoupit na Sněţku. Pod Sněţkou, v českém Obřím dole, Goethe nasbíral několik kusů 

ruly s různým stupněm magmatizace. Goethovy vědomosti o Čechách byly mnohem větší 

neţ u jeho přátel. Zajímal se o zem, o lid. Cesta do Čech v roce 1795 vznikla kvůli váţným 

ledvinovým záchvatům, kterými Goethe trpěl. Ţil tady opět bohémským ţivotem.  

I přes neukázněnou léčbu Goethovy bolesti zmizely. V dalších letech se u něj zdravotní 

problémy nevyskytovaly. (Urzidil; 2009) 
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2.4.2 Karlovy Vary, Františkovy Lázně, Teplice a okolí (1806 – 1812) 

      Goethe se zde po delší odmlce v roce 1806 vrátil kvůli dalšímu ledvinovému záchvatu. 

Při cestě do Varů přemýšlel, co se za tu dobu co tady nebyl, změnilo. Podařilo se mu 

dokončit Heřmana a Dorotku, Viléma Meistera léta učednická a uzavřel první díl Fausta. 

Pokročil také v přírodovědných pracích. Tentokrát bere Goethe léčbu váţněji a obětuje ji 

celý pobyt. Popíjí vodu z vřídla, nepije alkohol a absolvuje pitné a koupelové kúry. 

V doprovodu kamenorytce Müllera zkoumá Goethe sloţení půdy a sbírá nerosty. Po roce 

se zde vrací, jelikoţ mu léčba při minulé návštěvě velice prospěla. V roce 1807 má zde 

básník, kreslíř i vědec velice plodné období. Ve Františkových Lázních strávil při cestě  

do Karlových Varů jednu noc, kde si dopřál vody z Františkova pramene. Karl Friedrich 

Reinhard byl Goethův přítel a udrţovali spolu přátelské vztahy aţ do konce ţivota. 

Reinhard objasňoval ve společnosti Goethovy přírodovědné poznatky, obzvláště „Nauku  

o barvách“, jeţ mu právě při této návštěvě Karlových Varů Goethe tyto výzkumy vysvětlil. 

Bavili se spolu nejen o politice, ale také o rostlinách a nerostech, mineralogii, hvězdářství  

a chemii. Při tomto pobytu Goethe také hodně maloval. Namaloval místa, kde se rád 

procházel. Mineralogii a geologii se věnuje také a výsledkem jeho práce se stala „Sbírka 

k znalosti pohoří Karlových Varů a okolí, jak ji představil a vysvětlil Goethe“. Sbírka 

popisuje a vysvětluje sto vzorků Müllerovy sbírky kamenů. (Urzidil; 2009) 

 

      V roce 1807 zde Goethe pobyl bezmála čtyři měsíce a jeho pobyt byl rozdělen  

do Karlových Varů, Františkových Lázní a výletů po okolí Karlových Varů, do Kalvárie, 

Jalovic, Hamrů, na Loket a Andělskou horu a z Františkových Lázní do Chebu, do Libé  

a osmkrát na Komorní Hůrku. K takovému střídání pobytů ho vedly nejen malířské,  

ale i přírodovědné zájmy. Nedaleký sopečný kopec Komorní hůrka ho velice zajímal. 

Postřehy shromaţďuje ve spisech Komorní hůrka u Chebu. Věnuje se také malování  

a kreslení Komorní hůrky. Vrcholem tohoto léta je koncepce románu „Spřízněni volbou“. 

Při další návštěvě Čech ho opět doprovází jeho přítel Reimer. Od posledního pobytu 

Goetha se Karlovy Vary změnily. Zámecký pramen vymizel a došlo k průvalu vřídla. 

Návštěvníci se báli, ţe vřídla vyschnou úplně. Goethe litoval, ţe neviděl tento přírodní jev.  

Při této návštěvě se seznámil s císařovnou Marií Ludvikou, které sloţil několik básní. 

V tomto roce navštívil Goethe další lázně Teplice a pobýval zde s vévodou Karlem 
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Augustem. Právě při této cestě do Teplic se zastavil u známých v Krásném dvoře a objevil 

zde „kulovitý čedič“ a horninu bohatou na augit. Teplice byly, co se týkalo zábavy 

mnohem chudší neţ Karlovy Vary. Goethe podnikal výlety do Krupky, Trnovan, Bíliny, 

Oseku a Duchcova. Prostřednictvím těchto výletů vznikne 22 kreseb. Svým knihám se zde 

věnuje mnohem méně a přednost dává studiu geologie a teorii barev. Kvůli opravě vozu 

Goethe s Reimerem v roce 1811 strávili ve Františkových Lázních dva dny. Sledovali tady 

průvody, lidové kroje a vystoupili opět na Komorní Hůrku a znovu ji zkoumali.  

Po příjezdu do Karlových Varů začal Goethe okamţitě s léčbou. Během této návštěvy 

podnikl řadu výletů na Loket, Slavkov a Hamry. Tento rok výlety absolvoval i se svou 

ţenou. Goethovo zdraví bylo v chatrném stavu, a proto se rozhodl, ţe se hned v květnu 

roku 1812 vrátí do Čech. Stihnou ho zde ledvinové koliky. Kdyţ se cítil lépe, podnikal 

s Müllerem geologické výpravy. Při návštěvě Teplic, od kterých si sliboval víc,  

neţ od Karlových Varů se seznámil s Ludwigem von Beethovenem, který ke Goethově 

„Egmontovi“ sloţil hudbu. Beethoven se zde léčil se sluchem. Goethe je  z Beethovena 

unešený. Goethe vlastnil několik Beethovenových rukopisů a zboţňoval jeho talent.  

12. srpna se Goethe vrátil do Karlových Varů. Svou ţenu odsud posílá do Výmaru a ještě 

měsíc zde Goethe zůstává. Podniká zde přírodovědné výpravy a geologické pozorování. 

(Urzidil; 2009, Krajské muzeum Cheb; 2004) 

2.4.3 Západní Čechy 

      Při pobytu v Teplicích Goetheho nejvíce zajímaly Bořeň a nerostná naleziště Cínovce  

a Krupky. Bořeň, tzv. „Bílínský masiv“, se rozkládá nedaleko Bíliny. Toto městečko je 

především známé svými minerálními prameny. Znělcový útvar, který se zde nachází 

(znělec je výlevná magmatická hornina), je největší ve střední Evropě. O tuto horu se 

zajímala jiţ spousta přírodovědců. V roce 1791 zkoumali Bořeň geologové a za základní 

horninu tohoto kopce určili rulu. Goethovi se tento názor ze začátku zdál nepravdivý,  

ale později ho po dalším studiu potvrdil.  

 

      Další významnou lokalitou byla Krupku. Goethe ji navštívil v roce 1810 a to kvůli 

zájmu o cínovcová loţiska. Zde Goethe zkoumal podrobnosti o cínovcových haldách.  

Ze všech vzorků, které Goethe nasbíral, ho nejvíce zajímaly načervenalé krystaly ţivce  
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na amfibolovém základu. Krom cínu se zde Goethe zajímal o neopracované,  

ale i o broušené vzorky granátů. Goethe si vytvořil vlastní teorii o teplických uhelných 

loţiscích. (Urzidil; 2009) 

 

      Po pobytech v Teplicích se Goethe vrátil na Karlovarsko. V roce 1818 Goethe začal 

podnikat opět geologické výpravy. Jelikoţ dřívější Goethův společník Müller uţ neţil, 

našel si Goethe nového průvodce mineraloga Franze Xavera Riepla. Ten Goethovi zhotovil 

pestrou geologickou mapu Čech. Goetheho sbírky se v této době rozrostly o kynţvartský 

růţenín, české chryzolity a slavkovské cínovce. V loketské porcelánce se dozvěděl  

o stavbě kaolinu a struktuře hnědého uhlí. K výsledkům karlovarského bádání v roce 1820 

povaţoval Goethe za základ karlovarských hornin ţulu. V rozlišování ţuly ve svých 

geologických výzkumech spatřuje příčiny jevů spolčených s minerálními prameny. V roce 

1821 pobýval Goethe v Mariánských Lázních, Chebu a Františkových Lázních. V roce 

1822 se začal věnovat opět geologickým výzkumům. Velkou pozornost zde věnoval 

slepencům. Soubory hornin z Mariánských Lázní byly dokončeny a Goethe je jako celek 

předloţil zájemcům o mineralogii. V roce 1823 přibyla k předmětům studia i Vlčí hora  

u Černošína.  

 

      Vlčí hora byla bohatá na augity. Augit je typickým minerálem alkalických čedičů 

Českého středohoří. Augit má černou, nebo zelenočernou barvu. O tom, ţe Vlčí hora jako 

známé naleziště augitů a amfibolů svědčí také to, ţe tyto minerály jsou zařazeny  

do mineralogických sbírek Národního muzea v Praze. Goethe nikdy sám Vlčí Horu 

nenavštívil, ale sesbíral dostatek informací, aby napsal článek „Vlčí hora“ v roce 1824. 

(Urzidil; 2009, internet - 3) 

2.4.4 Karlovarský „vřídelní div“ 

      Návštěva v Karlových Varech a později v Teplicích vyvolala především otázku,  

jak vůbec horké prameny vznikly a hned poté také studium hornin. Toto vedlo k průzkumu 

sloţení zdejší půdy, hydrografických, klimatických a meteorologických podmínek. 

Abraham Gottlob Werner „Otec geognosie“ připisoval zvýšenou teplotu pramenů 

k oxidačním procesům způsobených vzduchem. Goethe se ale přikláněl k názoru, ţe horké 
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prameny vznikají chemickým nebo elektrickým procesem zaloţeným na součinnosti vody 

a ţulové zemské kůry. Léčebná síla vody je zde brána za předem danou, teploty varu  

však dosahuje bez ohně, jak se voda dostává do styku s horkými hlubinnými horninami. 

Goethe se mnoho let snaţil toto tajemství pramenů odhalit, ale nakonec se musel spokojit 

s tím, ţe se jedná o neprobádané tajemství. (Urzidil; 2009) 

 

      Roku 1785 kdyţ se Goethe vracel domů z Karlových Varů, zastavil se v Jáchymově, 

aby se seznámil se zdejšími rudnými doly. Při této zastávce si vzpomněl na Georgia 

Agricolu, který zde v období 1527 – 1531 působil jako lékař a zakladatel hutnické vědy. 

Agricola byl nejlepším znalcem hornin své doby. Jáchymovské doly byly v provozu  

od roku 1454 a dolovalo se zde stříbro, olovo, měď a kobalt. V dnešní době se 

v Jáchymově těţí uranové rudy. Goethe díky kamenorytci J. Müllerovi poznal krajinu 

Karlových Varů. Müller byl společníkem na Goethových výpravách. Naučného vedení  

J. Müllera vyuţíval i Abraham Gottlob Werner. Na všech výpravách se Goethe s Müllerem 

snaţili pomocí nerostných souborů prozkoumat strukturu a sloţení krajiny a geologickými 

kladívky proklepávali a zkoumali skály. V roce 1806 se Goethe začne o vřídelní jevy opět 

zajímat. Další souhrn mineralogických studií shrnul Goethe ve studii „Sbírka k znalosti 

pohoří Karlových Varů a okolí“. Tato studie popisuje naleziště minerálů a je zde popsán 

rozbor karlovarské krajiny. Cílem bylo vymezit druhy hornin, z nichţ vyvěrají horké 

prameny. (Urzidil; 2009) 

2.4.5 Teplice, Karlovy Vary, Cheb, Mariánské a Františkovy Lázně (1813 – 1822) 

      Kvůli střetnutí pruského a rakouského vojska s Napoleonem blízko Výmaru odjíţdí 

Goethe s rodinou v roce 1813 do lázní uţ dříve. Léčí se zde a navštěvuje jiţ známá místa. 

Pracuje na třetím svazku „Báseň a pravda“. Vyhledával zde také vulkanické stopy  

a botaniku. Věnoval se své autobiografii. 10. srpna z Teplic odjíţdí. Byla to poslední 

návštěva. 26. listopadu 1813 vydal „Mineralogie a Geognosie zejména Litoměřického 

kraje, zvláště o cínovcových formacích“. Během pěti let co v Čechách nebyl, vydal jako 

vzpomínky na Čechy v roce 1816 „Historie mého botanického studia“ a v roce 1817 

„Znalosti českých pohoří“. Jeho zdravotní stav se za těch pět let co tady nebyl, hodně 

zhoršil. K ledvinovým záchvatům se přidala bolest v paţích, zánět okostnice a zánět 
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sliznice. Byly to jiţ také dva roky, co pochoval svou manţelku. Jelikoţ Müller zemřel, 

musel si najít k přírodovědným výpravám jiné průvodce. Jeden z jeho průvodců byl 

spolupracovník Karla Schwarzenberga. Věnovali se mineralogickým a geologickým 

zajímavostem. Druhý z Goethových průvodců Buquoy podloţil Goethovu „Nauku  

o barvách“. Jako básník při tomto pobytu pracoval na „Dívánu“, jako mineralog sepsal 

„Müllerovy zápisky hornin a kamenů“. 14. září po jedné noci ve Františkových Lázních 

opouští Čechy.  

 

      V roce 1819 večer svých 70. narozenin přijíţdí do Karlových Varů. Poslední roky  

pro něho byly těţké. Postrádal svou zesnulou manţelku Christianu. Více neţ lidé a léčba 

ho tentokrát lákala příroda. Vykopával různé vzorky minerálů. Na Lokti nalezl zbytky 

meteoritu a dal dohromady sto kusů Müllerovy sbírky. Mimo mineralogie se při této 

návštěvě věnoval i meteorologii. Tento pobyt v roce 1820 začínal v Chebu. V Karlových 

Varech se Goethe věnoval „Popisu minerálních pramenů u Mariánských Lázní“. Věnoval 

se zde také meteorologii. Goethe si chtěl v roce 1821 rozdělit pobyty na Františkovy  

a Mariánské Lázně a Karlovy Vary. Goethe se nyní věnoval poznávání zraku. Protentokrát 

se rozhodl, ţe tento rok stráví největší část své návštěvy v Mariánských Lázních nejen 

proto, aby se podíval někam jinam, ale i kvůli novým mineralogickým poznatkům. Z jeho 

geologických výletů vznikne stať „Mariánské Lázně vůbec a zvlášť z geologického 

hlediska“. Zkoumá také mariánskolázeňské horniny. Našel zde bazalt a věnoval pozornost 

meteorologii. Po odjezdu do Chebu se Goethe zajímá o české dějiny, o obyvatele a učí se 

česky. Z Chebu podniká výlety do Františkových Lázní. Oslavil zde své 72 narozeniny. 

Z Chebu chtěl podniknout ještě cestu do Karlových Varů, ale kvůli záplavám od cesty 

upustil. Do Mariánských Lázní se Goethe vydává v roce 1822 nejen kvůli léčbě, ale také 

kvůli Ulriky von Lewetzow, která ho minulou návštěvu Čech uchvátila. Píše zde pro ni 

verše. Věnuje se jako při kaţdém svém pobytu přírodovědným výzkumům a v tomto roce 

píše „Soupis hornin a ţil, jeţ se vyskytují v okolí Mariánských Lázní“. Opět se věnuje 

českému dějepisu a zeměpisu. Z mineralogického pohledu sestaví soubor 

mariánskolázeňských minerálů. Tento soubor obsahuje cca 300 kusů minerálů. V tomto 

roce navštívil Kynţvart, Drmoul a Chodovou Planou. Jeho zdravotní stav se zlepšil. Pár 

dní po svém příjezdu do Mariánských Lázní se Goethe vydává do Chebu, aby zde mohl 
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rozebírat mineralogii. Při odjezdu dostává Goethe od svých přátel krystaly polodrahokamů 

(křemene, vesuvianu a ametystu). (Urzidil; 2009, Krajské muzeum Cheb; 2004) 

2.4.6 Poslední cesta do Čech v roce 1823 

      Svou poslední cestu započal v Chebu, kde pobyl pár dnů a poté pokračoval  

přes Mariánské Lázně. V Karlových Varech proţil poslední týden se svou milovanou 

Ulrikou. 

 

      Tímto pobytem Goethovy české cesty končí. Čechy v jeho srdci zůstaly navţdy. 

Goethe se ještě jednou chtěl podívat do Mariánských Lázní, ale jeho zdraví mu  

to nedovolilo. Do konce svého ţivota na své Čechy vzpomínal. Goethe popisoval Čechy 

jako „zvláštní zemi“, která ho okouzlila. (Urzidil; 2009, Krajské muzeum Cheb; 2004) 

 

Ve svých přírodovědných spisech napsal:  

„Co jsem tady poznal, proţil, 

co mi odsud vniklo do ţil, 

co jsem blaha přijal vděčně, 

moh bych líčit nekonečně.“  

(internet – 4) 
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3 Goethe a jeho zájem o přírodu a umění 

      V přírodovědě Goethe provedl řadu bádání v oblasti morfologie ţivočichů a rostlin, 

v mineralogii, ve fyzice, geologii a meteorologii. Jen málo lidí dnes ví, ţe Goethe byl 

objevitelem morfologie, byl mezi prvními, kdo poukázal na listový původ rostlin a také 

jako první objevil a popsal v horní čelisti člověka mezičelistní kůstku, zkoumal oblaka, 

sbíral minerály a horniny a prováděl geologické poznávání. Goethe uţ při studiích 

v Lipsku měl dobrý přehled o přírodovědném myšlení. V mladých letech Goethe prováděl 

experimenty jak vyrobit neutrální sůl.  

 

      Svou zálibu a poznámky uvedl v dílech „Die Natur“ a „Urfaust“. Zatímco v „Die 

Natur“ popisoval přírodu, ţe jde ruku v ruce s bohem a vyznačoval mezi nimi totoţnost  

v „Urfaustovi“ se vyrovnával s přírodou branou tradičním chápáním. (Pleštil; 2006) 

3.1 Biologické výzkumy 

      Zabýval se především naukou o kostech. Goethe chodil na přednášky anatomie jiţ  

při svých studiích práv. V roce 1780 Goetheho poprvé upoutal vědecký rozbor toho, zda 

mezičelistní kůstka existuje nebo neexistuje. Tato kůstka měla značný vliv. Tento objev 

měl slouţit jako odlišnost mezi člověkem a vyššími savci. Goethe při tomto objevu 

vycházel z jednotného stavebního plánu, zatímco antropologové právě hledali odlišnost. 

Jeho pojetí skeletu se ale u anatomů nedočkalo s porozuměním. Goethe prováděl řadu 

výzkumů a zkoumal lebky různých zvířat, aby dokázal, ţe jeho tvrzení o tom,  

ţe mezičelistní kůstka existuje, je správné.  

 

      V roce 1784 toto tvrzení svými výzkumy podloţil. V roce 1820 uveřejnil svými 

pracemi o anatomii, názor, ţe lebka se skládá ze srostlých švů. Tyto nové objevy uvedl 

v ročence „Otázky morfologie“.  Goethe sám pojem „morfologie“ zavedl. Pouţíval svou 

vlastní terminologii. Tyto morfologická zkoumání mají v historii největší význam. 

(Kurljandskij; 2001, Pleštil; 2006) 
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3.2 Botanické výzkumy 

      Goethe se počátkem roku 1785 po ukončení studia o mezičelistní kůstce a po svých 

prvních geologických výzkumech začal věnovat zkoumání botaniky. Orientoval se  

na počáteční vývoj rostlin. Začal u rostlinného růstu a rozmnoţování, začínající 

prvorostlinou a končící metamorfózou rostlin. Jeho poznatky o botanickém studiu byly 

sepsány v sešitech „Zur Morphologie“, které sepisuje aţ třicet let po své italské cestě.  

Velice se věnoval mikroskopickému ţivotu a velice ho zajímaly otázky hmoty a vzniku 

ţivota. Velice při těchto pozorováních studoval spisy Linného „Filosofie botaniky“. 

V letech 1765 se věnoval botanice i v Karlových Varech spolu s mladým botanikem 

Ditrichem. Goethe zde pozoroval rostliny a jejich části. Se spisy botanika Linného se 

Goethe rozcházel a botaniku si pojal podle svého názoru. Goetheho lákala proměnlivost 

rostlinného vzhledu v závislosti na místě výskytu. Se svým objevem prvorostliny si Goethe 

uvědomoval, ţe našel základní myšlenku, která se dala rozšířit na celou říši přírody.  

 

      Na cestu do Itálie se vydal v roce 1786 a tato cesta znamenala na poli biologie velký 

přelom. Sledovat rostliny v jiném prostředí znamenalo pro Goetheho velký myšlenkový 

posun. Po příjezdu do Alp se mu potvrdilo jeho přesvědčení o vlivu nadmořské výšky  

na vzhled rostlin. Po příjezdu zpět domů se opět věnuje vývoji rostliny ze semene. Goethe 

si uvědomoval, ţe je na stopě něčeho jedinečného. Stále ještě nepouţívá pojem 

„metamorfóza“. Po návratu z Itálie vydává v roce 1789 spis s názvem „Versuch  

die Metamorphose der Pflanzen zu erklaren“. Po přečtení tohoto spisu je Goethe 

upozorněn, ţe své poznatky musí doloţit větším počtem faktů. Doklad metamorfózy mu 

zajistil pozici ve vědeckém světě. Jako u rostliny byl list prvkem, který se u metamorfózy 

opakoval, tak u zvířete byl při metamorfóze prvkem obratel. Goethe ve svých spisech se 

pokoušel zachytit obecné pravidla metamorfózy rostlin jako základní myšlenku ţivé 

přírody. „Die Metamorphose der Pflanzen“ zůstává jedinou vydanou prací. Goethe objevil  

při botanických pozorováních shodu orgánů listového původu. Goetheho také zajímaly 

účinky světla na rostliny a také v této době začal s metamorfózou hmyzu.  
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      Goethe jako první vyslovil pojem morfologie. Morfologie měla být jako „nauka  

o podobách“.  Přírodní filosofii, o kterou se také zajímal, označil jako měnící se procesy  

do stále vyšších přírodních jevů. (Pleštil; 2006, Hradil; 2004) 

3.3 Mineralogické výzkumy 

      V roce 1780 začal Goethe studovat mineralogii. V Čechách Goethe podnikal řadu 

mineralogických průzkumů. Kdyţ se vracel domů, dostával od přátel minerály. Kaţdý 

pobyt v Čechách sbíral a zkoumal minerály a sepisoval je. Zkoumal okolí Karlových Varů, 

Františkových Lázní, Teplic, Chebu, Krkonoš a Mariánských Lázní. (Urzidil; 2009) 

 

      Goethe napsal řadu mineralogických sešitů. O egeranu Goethe napsal i báseň.  

 

 

      Vesuvian – (egeran) (obr. 9). Jeho uspořádání krystalů je paprsčitě stébelnaté. Název 

dostal minerál podle města Cheb (Eger) a jeho mateřskou horninou je erlan. 

  

Obr. č. 9 – Vesuvian (internet 9) 
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      V Házlově je toto místo jediným nalezištěm tohoto minerálu a proto je místo chráněnou 

přírodní památkou od roku 1989. (internet -5)  

 

 

  

     Srostlice draselného ţivce „karlovarská dvojčata“ – Goethe tento objev uvedl ve své 

sbírce z okolí Karlových Varů „ Sammlung zur kenntniss der Gebirge von und um 

Karlsbad“ v roce 1807. Jsou to srůsty krystalů ţivce (ortoklasu), které vznikly  

po krystalizaci v ţulovém magmatu. (internet – 6)  

 

 

 

  

Obr. č. 10 - Chráněná přírodní památka, Házlov u Chebu, 

naleziště egeranu (internet 10) 

Obr. b.  - "Karlovarské 

dvojče 
Obr. c. -  

Skutečný vzorek – Loket 

u Karlových Varů 

Obr. č. 11 a.  

– Monokrystal  

(internet 11) 
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      V roce 1813 v „Nauce o barvách“ popsal „dvojité obrazy klencového kalcitu“.  Mnoho 

krystalů kalcitu se v ultrafialovém záření projevuje silnou fluorescenci, způsobovanou 

nálezy vzácných zemin.  

 

      Nerosty, které v Karlových Varech objevil, byly věnovány Národními muzeu.  

Po Goethem je pojmenovaný minerál goethit. Patří mezi kosočtverečné minerály. Je  

to rozšířený minerál, který vznikl rozloţením a zvětráním minerálů obsahujících ţelezo.  

T = 5 – 5,5, hustota 3,4 – 4,3 g cm³. Goethit vytváří jemnozrnné agregáty, je celistvý, 

tmavohnědý a štěpný. (internet – 7) 

3.4 Geologické pozorování 

      Geologické výzkumy v této době byly úplně na počátku.  Geologové se dělili  

na neptunisty a plutonisty. První skupina geologů věřila v to, ţe horniny vznikly  

při povodních usazením z vody a druhá skupina geologů se domnívala, ţe z ţhavého nitra 

při činnosti sopky vyvřely na povrch. 

 

      Mezi významné neptunisty patřil Kašpar Šternberk. Po celý svůj ţivot vedl studie  

o paleontologii, botanice a zlepšil i hornictví. Národní muzeum, které po sobě zanechal 

jako památku, je dokladem jeho výjimečnosti.  

 

      Goethe patřil mezi plutonisty. S hrabětem Šternberkem se rozhodli, ţe Komorní hůrku 

prozkoumají. (Urzidil; 2009) 

 

      Kašpar Šternberk se narodil 6. ledna 1761 v Praze jako poslední, osmé dítě 

aristokratického rodu. Jeho celé jméno bylo Kašpar Maria Šternberk. K zájmu o studium 

přírodních věd dovedl Kašpara Šternberka jeho bratr Jáchym. Toto byly první kroky 

Kašpara na poli přírodovědném. Na začátku svého vzdělávání se věnoval filozofii,  

kterou studoval na praţské univerzitě. Po skončení se vydal na dráhu duchovního a začal 

studovat teologii. Jiţ díky zmíněnému mladšímu bratrovi Jáchymovi se po návratu mohl 

seznámit s lidmi podílejících se na výzkumech a pozorováních přírodních věd. Šternberk si 
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vybudoval také svou soukromou botanickou zahradu. Z cest si zde dováţel nové semena, 

které zde pečlivě studoval a zaznamenával. Své poznatky zpracovával do tabulek,  

kde rostliny rozděloval podle geografického rozdělení a druhů. Vydal řadu publikovaných 

článků. Šternberk je pokládán také za jednoho ze zakladatelů paleobotaniky. (Majer; 1997, 

Haubelt; 1988, Národní muzeum; 1998) 

 

      Šternberkův badatelský zájem a jeho paleontologické, mineralogické, botanické sbírky 

a přírodovědné publikace, které v roce 1822 – 1838 věnoval Národnímu muzeu v Praze, 

vytvořily základ několika odborných oddělení. Goethovy mineralogické prameny jsou 

umístěny v Goethově národním muzeu ve Výmaru.  

 

      K velkému přátelství, které Šternberka a Goetha spojovalo, to byl také velké zájem  

o přírodu. Spolu objevili a popsali objevení sopečného útvaru Komorní hůrka.  

Po Goethově smrti byl Šternberk nejvýznamnější osobou goetheanismu v Čechách. Kašpar 

Šternberk zemřel 20. prosince 1838 na svém březinském zámku. Jeho smrtí vymřela 

leopoldinská větev rodu. (Majer; 1997, Národní muzeum; 1998) 

 

      Méně známá je Ţelezná hůrka, kterou Goethe objevil v 19. století. Obě tyto sopky patří 

mezi nejmladší ve střední Evropě. (Urzidil; 2009) 

3.4.1 Komorní hůrka 

      Tato sopka se nachází v Chebu. Sopka byla činná před 400 000 lety. Dnes je sopka 

vyhaslá a vypadá jako malý nevýrazný kopec. Původ a typ hory zaměstnal Goetheho  

na bezmála 14 let. Za tuto dlouhou dobu Goethe neustále kopec pozoroval, shromaţďoval  

o tomto kopci informace, zkoumal další nalezené horniny a kreslil si strukturu a tvar hory. 

Kdyţ Goethe nepobýval v Čechách, jeho zájem o Komorní hůrku neklesal. Také  

v Německu studoval dostupnou literaturu o Komorní hůrce. Goethe kreslil nejenom tvar  

a strukturu kopce ale měl seznam a nákresy 25 hornin, které se zde vyskytovaly. Ignác 

Born významný montanista Komorní hůrku také zkoumal a pokládal jí za pseudovulkán. 

Goethe se k Bornovu názoru přidal a definoval jí jako podmořskou sopku. Na Komorní 

hůrku se znovu Goethe vydal v roce 1811, ale z této krátké návštěvy Goethe nic neuvádí. 
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V roce 1820 byla otevřena pokusná štola (obr. 13), která objevila nové poznatky. Goethe 

zkoumal lávu, strukturu místa a tyto myšlenky shrnuje ve článku Komorní hůrka u Chebu. 

O tom, ţe se nejedná o pseudovulkán Goetheho přesvědčuje aţ výzkum hornin v Bodenu. 

V roce 1822 zkoumá kopec Goethe sám, ale o dva dny později zde vystoupal se 

Šternberkem a Pohlem. Pohl byl profesorem přírodních věd v Praze. Goethe doporučoval 

pokračovat v práci aţ k místu, kde se bude čedič setkávat se základní horninou. Navrtání 

kopce na Goethův popud proběhlo ale aţ po jeho smrti v roce 1834. Kašpar Šternberk chtěl 

dokončit výzkum, který Goethe započal a nestačil jej dokončit. Současní geologové tvrdí, 

ţe Komorní hůrka je vrstevnatá sopka z konce třetihorního miocénu. Jediným výbuchem 

byl vytvořen tvar hory. Díky návrhu Goetha o vytvoření průzkumných štol byl nalezen 

sopouch, který byl tvořený čedičem. Goetheho zásluha na objevení Komorní hůrky tkví 

v jeho podnětu vzniku štol, bez kterých by se problém nevyřešil a pro praţské sbírky 

sestavil soubor hornin, které pocházely z Komorní hůrky. Komorní hůrka je dnes národní 

přírodní památka (obr. 12), která se nachází 503 m. n. m. (obr. 14). (Urzidil; 2009)  

  
 

Obr. č. 12 - NPP Komorní hůrka, portál před štolou, 

kterou nechal razit Kašpar Šternberk (internet 12) 
Obr. č. 13 - Nad štolou je 

v čedičové skále vytesán 

reliéf hlavy J.W.Goetheho 

(internet 13) 

Obr. č. 14 - Čtvrtohorní sopka Komorní hůrka - kresba z 19. století (internet 14) 
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3.4.2 Ţelezná hůrka 

      Tato taktéţ národní přírodní památka se nachází u obce Lipová (obr. 15). Jedná se  

o nejmladší sopku, kterou Goethe v roce 1823 objevil. Její nadmořská výška je  

580 m. n. m. Stáří sopky je 519 000 let. 

 

      Na stavbě se podílely dvě erupce. Jsou zde patrny kousky hornin olivinicko-

sodalitického menilitu a sopečný popel. Naposledy Ţelezná hůrka byla činná mezi 

obdobím třetihor a čtvrtohor. Uţ podle názvu je zřejmé, ţe Ţelezná hůrka poukazuje  

na výskyt ţeleza. Na některých čedičových horninách bylo ţelezo nalezeno. Byly zde 

těţeny sopečné tufy. (internet – 8) 

 

      Důvodem vyhlásit toto území národní přírodní památkou jsou zbytky třetihorní sopky.  

Místo je tvořeno silně porézní čedičovou lávou a tufy. Jedinečný profil vnitřní stavby byl 

odkryt při těţbě sopečných hmot. Na celém území této přírodní památky je zakázáno sbírat 

nerosty.  

  

Obr. č. 15 – Pohled na Ţeleznou hůrku 

(internet 15) 
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3.5 Meteorologické výzkumy 

      V roce 1818 Goethe v Čechách prováděl meteorologická pozorování. Goethe hlavně  

v roce 1823 se věnoval klimatickým poměrům a oblačnosti. V Mariánských Lázních 

bedlivě pozoroval mraky a vítr a vše si zapisoval do svých deníků. Goethe vydal spis  

„Meteorologická douška“ kde se zabýval tím, jak mračna proudí. V roce 1825 Goethe 

napsal „Pokus z nauky o počasí“. V oblasti Karlova Goethe sledoval proměnlivý tvar oblak 

a právě zde uvaţoval o tom, ţe by zaloţil vědu, která by tyto zákonitosti na obloze měla 

zkoumat. Tuto vědu Goethe nazval nefologií. Ta měla za úkol zkoumat pohyby oblaků, 

jejich směr a rychlost. 

 

      Podle italského vědce Torricelliho sestrojil Goethe jednoduchý kapalinový barometr  

(obr. 16). Tento barometr ukazoval změny tlaku vzduchu.  

 

 

      Kdyţ tlak vzduchu stoupá, voda v tubičce klesá a tímto se předpokládá zlepšení počasí, 

kdyţ se blíţí horší počasí, v trubičce kapalina stoupá. (Urzidil; 2009, internet - 9) 

3.6 Teorie barev 

      Goethe v kaţdé disciplíně vědeckého výzkumy vţdy pouţíval odlišné přístupy  

a metody neţ v té době pouţívali jiní vědci. Goethe souhlasil s filosofem Kantem, který se 

řídil slovy, ţe ve vědě jde vše vyjádřit vzorcem. V průběhu 20. století umoţnili 

Obr. č. 16 - Kapalinový barometr Goethe 

(internet 16) 
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matematické vzorce, které byly zachyceny rozmach techniky. Vše se pomocí matematiky  

a vzorců vysvětlit nedá. Kdyţ porovnáme vůni kopretiny a růţe nebo chuť soli a cukru, 

nebo ţe se jedná o drsnou plochu oproti té hladké, ţádný vzorec nemůţe vysvětlit  

to, proč je nám chuť cukru příjemnější, neţ chuť soli, proč na nás působí vůně růţe 

optimističtěji, neţ vůně kopretiny, nebo proč na nás určitá věc nebo tón působí chmurněji 

či depresivněji a tak bych mohla pokračovat ještě dlouho.  

 

 

      Obdobné je to u barev. Je sice moţné zjistit jaká je frekvence elektromagnetického 

vlnění, které vnímáme jako zelenou nebo červenou, ale uţ ţádné číslo nám nevysvětlí,  

proč se nám jeví zapadající slunce jako červené, proč je pro nás vnímání zelené barvy vţdy 

tmavší neţ vnímaní ţluté barvy. Kant byl přesvědčen, ţe naše vnímání nám neříká jak 

skutečně vidět vnější svět. Náš vjem o předmětech a obrazech se nám tvoří aţ na naší 

sítnici. Kantovy myšlenky byly zpochybněny, ale tento předpoklad vnímání se do této 

doby nevyvrátil. Jestli je tomu ale opravdu tak, znamená to, ţe ve světě se nevyskytují 

ţádné barvy, ale jen elektromagnetické vlny. (Dostál; 2004) 

 

      Goethe chtěl proniknout do tohoto tajemství ve smyslovém světě. Goethe nebral rozdíl 

mezi smyslovým dojmem a světem myšlenek. O vysvětlení se pokusil ve vědeckém díle 

„Nástin nauky o barvách“. Základní moderní vědecké práce od Isaaca Newtona Goetheho 

pobuřovaly. Newton nepřihlíţel k jednotlivým barvám, ale ke geometrii lomu světla. 

Goethe tuto studii zaměřil na to, za jakých důvodů se nám jeví něco modře nebo červeně. 

V díle „Nauka o barvách“ Goethe vysvětluje také podstatu toho, ţe člověk, který vyjde  

ze tmy světlo, vnímá intenzivněji.  

Obr. č. 17 – Titulní strana knihy Teorie barev (1810)  

(internet 17) 
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      V další části se Goethe věnuje světlu a temnotě. Tyto dva pojmy chápeme stejně 

dodnes jako dva krajní póly našeho zraku. Newton k této otázce přistupoval úplně jinak. 

Světlo chápal jako skládání jednotlivých barev, ale Goethe bral jednotlivé barvy  

a popisoval, ţe jakkoli ţlutá ať je tmavší nebo světlejší, je blíţe světlu neţ ta nejsvětlejší 

modrá. Pro Newtona byly barvy, co se týkalo světelnosti, stejné a teprve všechny tyto 

barvy dávaly bíle světlo. Tato teorie neměla se zkušenostmi nic společného a byl to jen 

jeho výklad zvláštního pokusu s trojbokým hranolem. Newton chtěl stanovit pojmy  

ve smyslu matematické logiky. Barvy jsou tmavší neţ „světlo“ a ţádnou domněnkou je 

nelze změnit v něco světlejšího, neţ jsou samy o sobě.  

 

      Další své pozorování věnuje chemickým barvám a to jsou konkrétní barvy předmětů. 

Za aktivní barvy povaţuje Goethe ţlutou, oranţovou a červenou a za pasivní povaţuje 

fialovou, modrou a modrozelenou. Goethe se zabýval tím, jak barvy působí na naše citové 

proţívání. Goethe svou „Naukou o barvách“ (obr. 17) popisuje od starověku po 19. století. 

Je zaráţející, ţe Goethe za toto dílo nedostal ţádné vědecké ocenění. Goethe Newtonovu 

optiku úplně vyvrátil a jeho kritika Newtona byla nevkusná aţ zaráţející. Ať uţ tato kritika 

byla oprávněná, nebo nebyla, Goethe v knize zapomněl, ţe Newton patří k největším 

postavám na poli vědy. Nebýt této kapitoly, za kterou Goethe sklidil velké neuznání, tak 

jeho „Nauka o barvách“ by sklidila mnohem větší pozornost a úspěšnost. Nejvíc úspěchu  

ale z tohoto díla asi sklidila stať o Smyslově – morálním účinku barev zejména pak kruh 

barev. Právě tady poukazuje na to, ţe jednotlivé barvy vyvolávají předvídatelné citové 

reakce. Ukazuje na to, ţe červená barva působí povzbudivě, modrá barva působí 

uklidňujícím dojmem.  

 

      Umění potřebuje laiky, protoţe bez jejích pochopení by umění neexistovalo. Je rozdíl 

právě od profesionálního a laického přístupu. Goethe dal svými přístupy a názory podnět  

k vzniku „waldorfské pedagogiky“. V této pedagogice jsou děti podněcovány k tomu,  

aby proţívaly smysl barev podle Goethovy „Nauky o barvách“. Děti zde nejen v hodinách 

výtvarné výchovy kreslí a vyjadřují tak vnější skutečnosti. Při postupování do vyšších 

ročníků děti tyto poznatky a pocity prohlubují. Barvy mohou blahodárně působit jak  

na psychické poruchy tak poruchy nervového charakteru. (Dostál; 2004, Steiner; 2005) 
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3.7 Přírodní bádání 

      Společnost podceňovala Goetovu badatelskou působnost. Goethe byl nešťastný z toho, 

ţe okolí ho v oblasti přírodní nebere zdaleka tak uznávaně jako v oblasti literární.  

V Čechách mohl Goethe nabývat zkušenosti ke všem studiím. Mohl zde pracovat  

na studiích k botanice, nauce o metamorfóze, mohl zde rozebírat své morfologické práce, 

osteologii, anatomii, nauku o barvách, optiku, meteorologii a také jednu ze svých 

největších zálib a to zkoumání a pátrání po geologických jevech a minerálech.  

Kdyby nebylo Čech, tak by se pravděpodobně Goethe oblasti petrografie nikdy tolik 

nevěnoval. Právě z Čech si přivezl myšlenku o dynamickém utváření země, o nichţ se 

rozepisuje ve svých mineralogických a petrografických zápiscích. Goethe prozkoumal  

na Apeninském poloostrově alpské ledovce, na Sicílii nahlédl k vulkanismu a Čechy mu 

otevřely problematiku horkých a studených minerálních pramenů. Také zde zhlédl zásoby 

uhlí ukazující k dávnověkým rostlinám a navíc se Goethova pozornost obrátila k cínu, 

granátu, čediči, ţivci ale zejména k ţule. Stať o ţule napsal Goethe ještě před první cestou 

do Čech.  

4 Spisovatelův odkaz dnešku 

      Goethův odkaz dnešku je velice rozsáhlý. Stále se o Goethovi koná celá řada přednášek 

a neustále vycházejí nové knihy, ve kterých se diskutuje nejen o jeho osobnosti. 

Moderními způsoby se analyzují jeho nesmrtelná díla a téze. Goethe zastával názor,  

ţe za pomocí literatury lze rozdíly ras, kultury, jazyků a názorů překlenout. A podle tohoto 

motta se také řídil. Ve svých dílech popisoval skutečnosti, které v jeho době nikdo neznal, 

nebo se o nich vůbec nemluvilo. Ve svých básních popisoval homosexuální tématiku. 

Dodnes jsou jeho díla hraná v divadlech. Hrají se nejen u nás, ale i v jiných státech. 

Nacházejí stále větší oblibu u diváků a to pro jejich autentičnost. Goethe znamenal  

pro 18. – 19. století jednu z největších osobností. V jeho hlavě se rodily nápady, které se 

potom rozšiřovaly. Goetheho literární fakta a názory urychlili vývoj v mnoha oborech  

a řada filozofů z nich čerpala a čerpá dodnes.  Goethe přispěl k vývoji nejen na poli 

literárním, ale i na poli přírodovědném. (Tvrdík, Stašková; 2008) 
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4.1 Goetheanismus 

      Goetheanismus lze definovat jako historický proud, nebo také jako současný styl 

pozorování přírody. Poprvé se slovo goetheanismus objevilo v dopise Karla Gustava 

Brinkmanna, coţ byl švédký diplomat a příznivec německé klasiky. Za Goetheanismus je 

povaţováno také označení pro Goetheho myšlení. Gotheanismus počátku 19. století taktéţ 

označovaný za raný goetheanismus je hnutí idealistických filozofů které spojuje obdiv  

a uznání ke Goetheho osobě. Spousty uznávaných geologů, biologů, lékařů a zoologů se 

označovalo za Goethovy pokračovatele. První kdo přijal Goetheho spis o metamorfóze  

do svých přednášek a spisů byl profesor botaniky v Jeně Friedrich Siegmund Voigt a byl 

také první, kdo šířil Goethovy poznatky v odborných kruzích. Za dalšího představitele 

raného Goetheanismu je povaţován také český přírodovědce Jan Evangelista Purkyně. 

Purkyně byl jeden z moderních vědců, kteří se zamýšleli a zkoumali bdění, spánek a snění. 

Také ho velice zajímaly pojmy jako paměť a fantazie. Mezi Purkyňovy pokusy patřila celá 

řada odváţných experimentů s vlastním zrakem. Díky těmto studiím se mu podařilo popsat 

a zdokumentovat řadu zrakových jevů. Podstatnou poznámkou ale je, ţe na jeho práce 

měla rozhodující vliv Goetheho „Nauka o barvách“. Goethe se s Purkyněm osobně setkal  

ve Výmaru. Purkyně obdivoval nejen Goetheovu osobnost jako takovou, ale i jeho celkový 

vědecký styl. (Pleštil; 2006) 

 

      Goetheanismus ve 20. století ovlivnil také řadu vědeckých osobností, kteří se tímto 

přírodovědným stylem nechali inspirovat. Tito vědci se ale v pozdější době snaţili 

upozornit na to, ţe je třeba tento směr změnit. 

 

      Oţivení Goetheanismu nastalo růstem zájmu o waldorfské školy. Výrazně k tomuto 

vzestupu pomohla také nová generace přírodovědců. Působili na těchto typech 

waldorfských škol jako učitelé. Mezi nejvýznamnější představitele tohoto proudu patřil 

Wolfgang Schad.  Schad vedl katedru evoluční biologie a morfologie na univerzitě 

v Německu. (Pleštil; 2006) 
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4.2 Goethe – Zentrum, Goethe Institut 

      Obě dvě tyto organizace jsou zaměřeny na propagaci německého jazyka. Goethe 

Centrum je pobočkou Goetheho Institutu. Goetheho Institut se vyskytuje v 92 zemích  

na světě a poskytuje informace o jazyce, kultuře a Německu jako takovému. Tato instituce 

vznikla v roce 1951. V Goetheho Institutu se uznávají mezinárodní postupy jak ve studiu 

německého jazyka postupovat. Institut pořádá a podporuje kulturní akce po celém světě. 

Goetheho institut se v České republice nachází v Praze (obr.18). (internet – 10)  

 

 

4.3 Univerzita Johanna Wolfganga Goetheho Frankfurt  

      Německy téţ Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt (obr. 19, 20). Tato 

veřejná vysoká škola je pojmenována po nejslavnějším rodákovi z Frankfurtu Johannu 

Wolfgangovi von Goethem. Tato univerzita byla zaloţena v roce 1912. Univerzita se 

neustále rozrůstala a dnes patří mezi deset největších univerzit v Německu. Studuje  

zde přes 37 000 studentů. (internet – 11)  

  

Obr. č. 18 – Logo Goetheho Institutu v Praze (internet 18) 

Obr. č. 19 - Znak Univerzity Johanna 

Wolfganga Goetheho (internet 19) 
Obr. č. 20 - Hlavní budova Univerzity Johanna Wolfganga 

Goetheho (internet 20) 
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      Goethegymnasium Hildesheim a Goethe gymnasium Bensheim jsou další dvě 

vzdělávací zařízení nesoucí jméno slavného Goetha. 

4.4 Goethovy pomníky a památníky 

      Goethův památník v Aši (obr. 21) je jeden z mnoha památníků na světě. Památník byl 

slavnostně představen veřejnosti ke stému výročí básníkovy smrti. Je umístěn  

na Goethovém náměstí. (internet – 12)  

 

 

      Bronzový pomník J. W. Goetha v Mariánských Lázních (obr. 22) byl odhalen v roce 

1932 taktéţ ke sté památce Goetheho úmrtí. Ve 2. světové válce byl pomník zničen,  

ale v roce 1993 byla odhalena nová tvář Goetheho sochy. (internet – 13)  

  

Obr. č. 21 - Goetheho socha v Aši 

(internet 21) 

 

Obr. č. 22 -  Bronzový pomník Goetha v 

Mariánských Lázních (internet 22) 
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      Toto jsou nejvýznamnější dva pomníky Goetha v České republice, ale samozřejmě se 

jich zde nachází více. V zahraničí se Goethovy pomníky nacházejí ve Frankfurtu,  

ve Výmaru, kde se socha Goetha společně se Schillerem nachází před Výmarským 

Národním divadlem. 

 

      Goetheho jméno nese řada ulic, náměstí a jiných objektů a díky nim a Goetheho 

poznatkům je Goethova osoba stále v podvědomí mnoha lidí. Ve Františkových Lázních, 

Mariánských Lázních a v Karlových Varech je po tomto velikánovi pojmenováno mnoho 

hotelů a kaváren, kde Goethe s oblibou sedával. Zkrátka Goetheho osoba je zde znát  

na kaţdém kroku.  

 

      Goetheho připomínají různé výstavy. V Chebu, kde rád Goethe jezdil, se na něj stále 

vzpomíná. Vzpomíná se zde na Goethe pomocí jeho korespondence, kde popisoval jak je 

zde šťasten. (Krajské muzeum Cheb; 2004)  

 

      Goetheho význam pro Čechy byl obrovský. Významným zprostředkovatelem Johanna 

Wolfganga von Goetha byl pro českou kulturu i Tomáš Garrigue Masaryk, který se sám 

věnoval filozofii a filologii. (Krajské muzeum Cheb; 2004) 
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5 Závěr 

      Johann Wolfgang von Goethe byl velice všestranný člověk. Věnoval se literární 

činnosti, anatomii člověka, meteorologii a mnoha dalším přírodním tématům. Je  

aţ neuvěřitelné kolik toho za svůj ţivot dokázal. Čechy, které navštěvoval, mu v těchto 

výzkumech mnoho pomohly. Světu přispěl poznatky v mnoha oblastech a řada vědců 

z nich čerpá dodnes. Jak v literatuře, tak ve svých přírodovědných výzkumech byl daleko 

dopředu před ostatními. Johann Wolfgang von Goethe byl velikán přelomu  

18. – 19. století.   

 

      Z turistického hlediska se domnívám, ţe „Po stopách Goetheho“ by bylo moţné 

připravit velice zajímavou turistickou exkurzi. Ta by byla navrhnuta podle zájmu 

účastníků. Tuto exkurzi bychom mohli sestavit z více pohledů.  

 

      Program exkurze by mohl  být zaměřen jak pro studenty vysokých škol, tak i pro laiky. 

Goethe se zabýval řadou různých odvětví přírodovědného i uměleckého ţivota, takţe podle 

mého názoru by se exkurze mohla pojmout z více hledisek. Exkurze by se mohla sestrojit 

po městech, kde Goethe působil, nebo kde pobýval, ale také po geologických nalezištích  

a přírodních zajímavostech. Mohli bychom tak navštívit Karlovy Vary, Teplice, Jáchymov, 

či jiné. Projít oblíbenou Komorní hůrku a Ţeleznou hůrku. Mohli bychom se takto 

seznámit s obrovským potenciálem a nábojem, kterým jistě J. W. Goethe disponoval. 

Pokusit se alespoň částečně zachytit částečky této síly pro sebe. Pojďme alespoň jednou  

za Goethem, kdyţ on za námi přišel sedmnáctkrát.   

 

      Myslím si, ţe Goethův ţivot byl velice zajímavý, a proto sestavení exkurze by bylo 

přínosem nejen pro širokou veřejnost. Věřím, ţe by si kaţdý účastník odnesl mnoho 

poznatků i záţitků. 

 

      Toto téma jsem si vybrala z toho důvodu, ţe mě velice zajímalo jak se básník  

a spisovatel můţe dostat k mezičelistní kůstce a vůbec mineralogii a geologii jako takové. 
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9. Obr. č. 9 : Vesuvian (strana 20) 
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10. Obr. č. 10 : Chráněná přírodní památka Házlov u Chebu, naleziště egeranu  

(strana 21) 
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11. Obr. č. 11 a.: Monokrystal (strana 21) 

http://stezky-kv.wz.cz/ns-doubi/cz/text/mineralogie.htm 

Obr. b.: „karlovarské dvojče“ (strana 21) 

http://stezky-kv.wz.cz/ns-doubi/cz/text/mineralogie.htm 

Obr. c.: Skutečný vzorek – Loket u Karlových Varů (strana 21) 

http://stezky-kv.wz.cz/ns-doubi/cz/text/mineralogie.htm 

12. Obr. č. 12 : NPP Komorní hůrka, portál před štolou, kterou nechal razit Kašpar 

Šternberk (strana 24) 
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http://www.chebsko.com/products/npp-komorni-hurka/ 

 

13. Obr. č. 13 : Nad štolou je v čedičové skále vytesán reliéf hlavy J. W. Goetheho 

(strana 24) 

http://hakova.blog.denik.cz/c/103056/Komorni-hurka.html 

 

14. Obr. č. 14 : Čtvrtohorní sopka Komorní hůrka – kresba z 19. století (strana 24) 

http://www.ig.cas.cz/cz/struktura/observatore/zapadoceska-seismicka-sit-webnet/ 

 

15. Obr. č. 15 : Pohled na Ţelezná hůrka (strana 25) 

http://kareldrabek.blog.idnes.cz/c/31497/ 

 

16. Obr. č. 16 : Kapalinový barometr Goethe (strana 26) 
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143&ei=UvSBTf6dDYj74Abd2fDFCA&prev=/images%3Fq%3Dkapalinov%25C3

%25BD%2Bbarometr%2Bgoethe%26hl%3Dcs%26biw%3D1002%26bih%3D566%

26tbs%3Disch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=603&vpy=66&dur=600&hovh=225&hovw

=225&tx=114&ty=168&oei=UvSBTf6dDYj74Abd2fDFCA&page=1&ndsp=15&ve

d=1t:429,r:3,s:0 

 

17. Obr. č. 17 : Titulní strana knihy Teorie barev (1810) (strana 27) 
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18. Obr. č. 18 : Logo Goetheho Institutu v Praze (strana 31) 
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19. Obr. č. 19 : Znak Univerzity Johanna Wolfganga Goetheho (strana 31) 

http://www.vff.uni-frankfurt.de/index.html 

 

20. Obr. č. 20 : Hlavní budova Univerzity Johanna Wolfganga Goetheho (strana 31) 
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21. Obr. č. 21 : Goetheho socha v Aši (strana 32) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Asch-Goethedenkmal.jpg 

 

22. Obr. č. 22 : Bronzový pomník Goetha v Mariánských Lázních (strana 32) 
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