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Ke světové výstavě r. 1904
Rakouský pavillon na světové výstavě v St. Louis je zajímavý ve mnohém vzhledě. Předem proto, že je tam kousek nebo jen
kousíček českého vzduchu, t. zv. česká sednice, kterou vystavuje pražská umělecko-průmyslová škola, velice pěkný, byť i
neveliký a trochu secessní interieur, potom výstava českých umělců, malířů a sochařů, která však na toho, kdo zná bohatství
našeho umění a rozmanitost i nádheru děl našich sochařů, působí až trapně. Malý sál sotva je tu vyplněn a byť i mnohá práce
byla tu nanejvýš pozoruhodna, od mistrů vynikajících, přece nic tu není representativního, co by tvořilo předmět na výstavě
obecnou pozornost vzbuzující.
Než však úvahy o tom, o příčinách slabé účasti ze strany české, patří jinam. Vedle exposice malířů polských i německých,
uměleckých předmětů vídeňských a podrobné výstavy chystaných průplavů, z velké části i Čech se týkající, zajímá nás nejvíce
výstava ministerstva železnic, jež vystavuje pěkné obrazy a fotografie krajin rakouských v oddělení Sceneries and people of
Austria, jež representují „the best known tourist district of Austria“, turisticky nejznámější krajiny rakouské, jak dí List of
Exhibits čili výstavní katalog.
Prohlížíme tedy 113 velkých obrazů, maleb ve vlysu a fotografii, a nalézáme tu 13 podobizen a 2 obrazy Schusterovy z Vídně,
potom 78 fotografií a obrazů z krajin alpských. Z Přímoří, Krajiny a Dalmacie asi 10, z Haliče 4, z Čech toliko Mariánské lázně,
Karlovy Vary (2 obrazy), Teplice a 2 fotografie Prahy: pohled na Hradčany a na most Karlův ... A z milých našich Čech, kde
přece je tolik turisticky krásných partií, jak na Krkonoších, tak na Šumavě, ve skalách Prachovských a jinde, nic jiného, než tyto
pohledy obecně známé! Přejeme ze srdce Alpám a krajinám alpským jejich turistický význam, a sami rádi jezdíváme osvěžit se
ve zdravém a čistém jich ovzduší horském, ale přece jen myslíme, že jak Čechy, tak i Moravy i Slezsko mohou vykázati se
partiemi, které stojí za kousek zajížďky. Což Macocha a jeskyně Sloupské?! Jak stále nové objevy, rozšiřující oblasti jeskynní,
ukazují, není něco podobného v celé Evropě, ne-li dokonce v celém světě!
Doufáme, že o těch věcech bude zmínka učiněna aspoň v úhledné knížce názvu v záhlaví výše uvedeného [Sceneries and people
of Austria. Described ... atd.], kterou rozdávají tu návštěvníkům, chtíce upozorniti cizí turisty na Rakousko. V devíti kapitolách
a na 74 stranách je stručné popsání Rakouska po stránce turistické. Již pouhé názvy kapitol podají přibližný obraz o jejím
obsahu: 1.Trough beautiful Austria, kde aspoň letem uvedeny jsou Krkonoše a jejich legendy o Krakonošovi. 2. From Vienna to
Bregenz. 3. Trough the Salzkammergut and the Lower Valley of the River Enns. 4. The trip down the Danube. 5. From Vienna
to Trieste and Dalmatia. 6. From Marburg to Franzensfeste. 7. From Innsbruck to the Lake of Garda. 8. From Vienna to Prague
and the Bohemian Baths. 9. From Vienna to Cracow and Lemberg.
Knížka zdobena je krásnými reprodukcemi obrazů krajin a měst svrchu uvedených a z těch po jednom má Praha (Karlův most
čili Malostarnské věže), Karlovy Vary, Mariánské lázně a Karlovarský Sprudel. Vídeň má obrázků 6,, země alpské 46, Přímoří
4, Krakov 1.
V kapitole o Čechách věnováno Praze asi 17 řádků, ostatní asi dvě stránky mluví o Karlových Varech, mariánských lázních, a
Teplicích uvádějíce jménem Budějovice, Cheb, Františkovy lázně, Janské lázně, Giesshübel-Sauerbrunn, a Königswart. Také o
Horách Krušných je zmínka. Uvádíme tuto pouhý popis této části výstavy rakouské, litujíce toliko, že turistika česká není tu
zastoupena, jak my, turisté, zejména bychom si přáli.
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